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ما به عقب 
برنمى گرديم
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 به باغ هاى 
همدان وارد كرد

نرخ كرايه 
تاكسى در 
همدان افزايش 
مى يابد

مجوز راه اندازى 
اداره ورزش 
شهرستان همدان 
صادر شد
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يادداشت روز
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منتخبين اتاق بازرگانى و 
كارويژه تحقق شعار اتاقى 

براى همه
 1- نهميــن دوره انتخابــات اتاق هاى 
بازرگانى به عنوان بزرگترين نهاد مردم نهاد 
در سراسر كشور روز شنبه برگزار و نتايج 

آن اعالم شد.

نصب 300 اِلمان سبز در نوروز98
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

پ

آگهى مناقصه عمومي(نوبت اول)

محمد حسين پور-   شهردار نهاوند

مبلغ سپرده شركتمبلغ پايه  (ريال)             عنوان پروژهرديف
  در مناقصه(ريال)

پايه مورد قبول

اصالح رفيوژ وسط بلوار شهيد قدوسى 1
شامل:اجراى سنگ جدولى بلوار،سنگ 

كف و باغچه اى و...

حداقل 5 ابنيه4/500/000/000230/000/000

شهرداري نهاوند در نظر دارد درا جراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري ها و رعايت قوانين و مقررات مالي مربوطه پروژه عمراني 
اصالح رفيوژ وسط بلوار شهيد قدوسي را كه شامل اجراي سنگ جدولي بلوار ،سنگ كف و باغچه اي و... را طبق جدول ذيل از طريق 
آگهي مناقصه عمومي به شركت هاي پيمانكاري واجد صالحيت مورد تاييد سازمان برنامه و بودجه كه در سامانه ساجار صالحيت آنها 

تاييد شده است را با شرايط ذيل واگذار نمايد:

 متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و گرفتن اسناد مناقصه به اداره عمران شهرداري مهندس زريني و امور قرارداد ها مراجعه 
نمايند و يا با شماره تلفن 7-33237445-081 داخلي 105و 208 تماس حاصل فرمايند

شركتهاي متقاضي مي بايست داراي گريد حداقل 5 ابنيه باشند.
شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهاد ها مختار است.

هزينه انتشار آگهي و ديگر هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه است 
مورخه 98/1/15تحويل  اداري  به شرح ذيل تكميل نموده و تاپايان وقت  آنهارا  تهيه نموده و  عدد پاكت  متقاضيان ميبايست سه 

دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايد
پاكت الف:متقاضيان ميبايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را كه مبلغ آن 230/000/000 ريال ميباشد بصورت وجه نقد به حساب 
0104868466003 بانك ملي شعبه زاگرس شهرداري واريز نموده و فيش واريزي را داخل پاكت الف قرارداده ودرب پاكت را ممهور به 
مهر و امضا نموده و يا به جاي وجه نقد ميتوانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد سه ماه باشد 

استفاده نمايند.
پاكت ب: متقاضيان ميبايست رزومه شركت ،آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي ،اساسنامه شركت ،صالحيت شركت ،فتوكپي 
شناسنامه وكارت ملي مدير عامل و رئيس هيئت مديره و اسناد مناقصه را در داخل پاكت ب قرارداده و درب پاكت را ممهور به مهر و 

امضا نمايد.
پاكت ج:متقاضيان ميبايست فرم ارائه قيمت پيشنهادي خود را داخل پاكت ج قرارداده و درب پاكت را ممهور به مهر و امضا نمايند.

 متقاضيان ميبايست هر سه پاكت الف ،ب،ج را درداخل پاكت ديگر قرارداده و درب پاكت را ممهور به مهر و امضا نموده و آنرا تحويل 
دبيرخانه شهرداري نمايند.

 متقاضيان ميبايست بر روي پاكت ها مشخصات كامل ،آدرس دقيق شركت،كد پستي ،كدملي ،تلفن تماس و نامه پروژه را قيد نمايند 
و همچنين كليه پاكت هارا ممهور به مهر و امضا نمايند 

 به پيشنهاد هاي مخدوش ،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلي شهرداري  ميباشد.

 كليه كسورات قانوني برعهده برنده مناقصه ميباشد.
 قيمت پيشنهادي بر اساس فهرست بها ابنيه سال 97 و بدون تعديل ميباشد.

 كميسيون عالي متقاضيان مي بايست تا پايان وقت اداري پنجشنبه مورخه 98/1/15پيشنهاد خودرا تحويل دبيرخانه شهرداري نموده 
ورسيد دريافت نمايند.

 كميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ 98/1/17درمحل شهرداري تشكيل و پيشنهاد هاي رسيده را در صورتيكه حداقل سه 
پيشنهاد باشد بازگشايي و برنده مشخص ميگردد.

 پس از اعالم كميسيون عالي معامالت چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع 
شهرداري ضبط ميگردد و بانفر دوم قرارداد منعقد ميگردد ودرصورتيكه نفر دوم نيز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد 

سپرده وي نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد./ش
چاپ آگهي نوبت اول:97/12/16

چاپ آگهي نوبت دوم:97/12/25

بيلبوردهاى شهرى در 6 بزرگراه پايتخت 

غارعليصدر همدان ؛ تهرانى ها را 
براى سفر به استان ترغيب مى كند

 نشست "عشــق و محبت از ديدگاه 
عارفان مسلمان" با حضور اساتيد عرفانى 
اسالمى و با مشــاركت دانشگاه بوعلى، 
بنياد بوعلى ســينا و آمــوزش و پرورش 

برپا شد.
 اين نشست  با تأكيد بر آراى بوعلى سينا، 
همدانى  انصارى  باباطاهر،  عين القضات، 
و امام خمينى، روز سه شنبه 14 اسفندماه 
1397 در سالن سرو دانشكده كشاورزى 

دانشگاه بوعلى سينا برپا شد. 
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل 
بنياد بوعلى سينا در برگزارى اين نشست 
بنياد علمى و فرهنگى بوعلى سينا، گروه 
الهيات دانشگاه بوعلى سينا، انجمن علمى 
عرفان اسالمى ايران و اداره كل آموزش و 

پرورش همدان مشاركت داشتند.
 با تركيب عقل و عشق انسان به 

ملكوت مى رسد
مدرس عرفان اســالمى در دانشگاه هاى 
كشور با كالمى بليغ و شيوا رابطه عشق و 
عقل را از ديدگاه امام خمينى(ره) تشريح 
كرد و گفت: اگر كســى خواهان عشــق 
است درونش را بايد پاك و پيراسته كند 
و تنها در اين صورت مى تواند مجذوب 

عالم غيب شده و حقيقت را ببيند.
به فرموده امام خمينى(ره) عقل و عشــق 
اگر با يكديگر توام و تركيب باشند جهان 
را به صلح، محبت و نيكى فرا مى خواند و 
گرنه به تفرقه، خودشيفتگى، مادى گرايى 

و سلطه گرى مى انجامد. 
فاطمه طباطبايى گفت: در انديشــه امام 
(ره) عقل و عشــق به تنهايى قادر نيست 
انسان را به ملكوت برساند و به طور حتم 
بايد پيوندى ميان اين دو برقرار شــده تا 

سرسپردگى و ايمان حاصل شود. 
اين اســتاد دانشگاه از امام خمينى(ره) به 
عنوان يك عارف به تمام معنا ياد كرد كه 
توجه ويژه اى به سلوك الى ا... داشت و 

عشق را اساس عرفان مى دانست. 
 تفسير انصارى همدانى از حافظ 

بى نظير است
رئيس انجمن عرفان اسالمى كشور نيز به 
معنى علم عرفان و راه هاى درك و فهم 
اين علم پرداخت و گفت: علومى همچون 
رياضيات و فلسفه اصطالحاتى دارد كه 
اگر نياموخته باشى درك اين علوم بسيار 
مشــكل و حتى غير ممكن است اما در 
عرفان اگر اصطالحات و واژه هاى خاص 
را ياد نگرفته و تنها عرفان را تجربه كرده 
باشى هم اين علم برايت قابل فهم است. 
حجت االسالم قاسم كاكايى خاطرنشان 
كرد: آيت ا... انصارى همدانى بى آنكه در 
هيچ دانشگاه و مكتبى اين اصطالحات را 
بياموزد و يا به فرهنگ معينى دسترســى 
داشته باشد تفاسيرى از اشعار حافظ دارد 

كه نادر و بى بديل است. 
وى به اشعار جانسوز باباطاهر نيز اشاره 
كرد و گفت: اشــعار اين عارف برجسته 
معنى آيات الهى و بسيار روشنگر و نشان 
دهنده معرفت و عشقى خدايى است كه 

در وجودش نفوذ كرده بود. 
رئيس دانشكده الهيات و معارف اسالمى 
دانشگاه شــيراز همدلى را زبان مشترك 
عرفا دانســت و گفت: به فرموده موالنا 
عشــق را نه با زبان لفظــى بلكه با زبان 

همدلى بايد شنيد و فهميد. 
كاكايى بــا بيان اينكه ايجــاد حجاب از 
ويژگى هاى همه علم اســت افزود: در 
همه اين علوم ايــن خطر وجود دارد اما 
در علم عرفان عشق واصل است و عرفا با 

محبت به خداوند متصل شده اند. 
وى تاكيد كرد: تمام مشــكالت انسان ها 
ريشه در خودپرســتى دارد و عشق مى 
تواند خودخواهى را كشته و قلب را نرم 
كرده و انسان را به مرتبه اى باال برساند. 

اين مدرس دانشــگاه با اشــاره به اينكه 

آيت اهللا انصارى همدانى در 24 ســالگى 
به درجه اجتهاد رســيده بود، به جوانان 
توصيه كــرد زندگى عرفا را مطالعه كرده 
و به ويژه با توحيد و خداشناسى آيت اهللا 

انصارى همدانى بيشتر آشنا شوند.
كاكايى باباطاهر را عارف و عالمى بزرگ 
دانســت و گفت: آنچنان كه شايسته بود 
باباطاهر شــناخته نشده و بيشــتر او را 
با دوبيتى هايش مى شناســند اما كتاب 
«كلمــات قصار» باباطاهر فــوق العاده و 
بى نظير اســت كه علمــاى بزرگى برآن 

شرح هاى مختلفى نوشته اند. 
 همدان كهن شهر عرفاى جهانى 

است
رئيــس دانشــگاه بوعلى ســينا برپايى 
نشســت تخصصى «عرفان اســالمى از 
ديدگاه عارفان مســلمان» را از افتخارات 
اين دانشــگاه جامع برشــمرد و گفت: 
اين دانشــگاه ســاالنه ميزبان همايش و 
گردهمايى هاى علمى در ســطح ملى و 
بين المللى است كه بسيار مورد استقبال 

قرار مى گيرد. 
يعقوب محمدى فر اظهار داشــت: علوم 
انسانى در طبقه بندى هاى كنونى جايگاه 
ويژه اى يافته و بــه عنوان يكى از علوم 
خاص و بنيادى براى توسعه مورد توجه 

قرار گرفته است. 
وى همدان را از نظر عرفانى غنى دانست 
و گفت: اين كهن شهر مهد عرفا و علماى 
بسيارى همچون بوعلى سينا، بابا طاهر و 
عين القضات است كه از مشاهير جهان به 

حساب مى آيند. 
رئيس دانشگاه بوعلى سينا به كاركردهاى 
عرفان اشــاره كرد و گفت: يكى از اديان 
پيش از اســالم آيين ميترائيسم است كه 
از هفت مرحله تعالى صحبت مى كند و 
از حدود 500 ســال قبل از ميالد و حتى 
پيش تر نام مهر و ميترائيسم در كتيبه ها و 

نقش برجسته هاى برده شده كه نشان از 
زمينه هاى عرفان و تعالى نفس در ايران 

زمين دارد. 
 عشق در اشعار امام خمينى (ره) 

موج مى زند
مديركل آموزش و پرورش همدان نيز از 
امام خمينى(ره) به عنــوان عارف دوران 
معاصر كشــور ياد كرد و افزود: فقاهت، 
فلســفه، اجتهاد، ذوق ادبى و آشنايى به 
لطايــف كالم، آگاهى از سياســت هاى 
جهانــى، اخــالق آموزنده و ســازنده 
پرتوهايى از شــخصيت حضــرت امام 

خمينى(ره) است. 
محمد پورداود گفت: اشعار حضرت امام 
حاوى 149 غزل، 117 رباعى، سه قصيده، 
يك ترجيح بند و 31 قطعه اشعار پراكنده 
كه بيشترين ســروده هاى امام در قالب 

غزل است. 
وى بــا بيان اينكــه امــام در غزلهايش 
رياكارى و گسستن از خلق را مردود مى 
داند، اضافه كرد: جوانگرايى، نفى تعلقات 
دنيايى و زيبايى شناسى در شعر امام موج 
مى زنــد و عالوه بر ابعاد عرفانى و الهى 
جنبه هاى حماسى و غنايى نيز در اشعار 

امام مشاهده مى شود. 
از همنشــينى دلچسب اســتاد و شاگرد، 
هركســى بنابر ظــرف درك و ادراكش 
توشه اى برداشت تا در دنياى هزار رنگ 
و فريب امروزى چراغ راهى باشــد براى 
نزديك شدن به آفريدگار مهرو محبت؛ اما 
شيرين تر آنكه فرزندان همدان با عارفان 
دلسوخته اين كهنه ديار دانايى بيشتر آشنا 
شــدند؛ شــايد اين هم انديشى سرآغاز 
انديشــه و كاوش براى بيشتر دانستن از 

عارفان ايران زمين باشد.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل 
بنياد بوعلى ســينا مهمانان اين نشست با 
حضور در آرامگاه باباطاهر، بوعلى سينا و 
گنبد علويان نســبت به مقام بلند عارفان 

شهر همدان اداى احترام كردند.
اعضاى انجمن علمى عرفان اسالمى ايران 
همچنين با حضور در دفتر بنياد بوعلى سينا 
واقــع در آرامگاه، با فعاليت هاى علمى و 

پژوهشى اين بنياد آشنا شدند.
در ايــن ديــدار مقرر شــد دفتــر دوم 
بوعلى سيناشناســى، بــا عنوان"عرفــان 
سينوى" با همكارى بنياد بوعلى و انجمن 
عرفان اســالمى و به دبيرى قاسم كاكائى 
در ســال 98 با مقاالت پژوهشى جديد، 

منشر شود.

بررسى «عشق و محبت از ديد عارفان» در دانشگاه بوعلى سينا

مديركل راه آهن استان همدان:

قطار برقى فعال 
براى همدان 
ممكن  نيست

■  با پيمانكاراني قرارداد 
مي بنديم كه بتوانند در زمان 
موردنظر ايستگاه داخل شهر 
قطار را به بهره برداري برسانند
■ ساعت حركت قطار همدان 

تهران اعالم مي شود

استاندار در سفر يك روزه به مالير:

حل مشكالت مردم اولويت مسئوالن باشد
اهداى عضو جوان ماليرى جان 4 نفر را نجات داد

خوشحالم كه قلب پسرم 
در بدن ديگرى مى تپد
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مطالبه رسانه ها پرداخت مى شود
 رئيــس شــوراى اســالمى شــهر همــدان گفــت: مطالبــه مالــى رســانه هــا از ايــن شــورا و شــهردارى تــا پايــان ســال 

پرداخــت مــى شــود.
كامــران گــردان در گفــت وگــو بــا ايرنــا اظهــار داشــت: مباحــث مالــى مربوط بــه مطبوعــات و خبرنــگاران همــدان و مطالبه 

آنهــا از شــورا و شــهردارى را مــورد بررســى قــرار داده ايــم و مشــكل خاصــى بــراى پرداخت نيســت.
وى اضافــه كــرد: بــر ايــن اســاس تاكيــد شــد تــا پايــان ســال جــارى شــهردارى تمامــى مطالبــات و پرداختــى هــا از جملــه 

هزينــه اشــتراك و طلــب رســانه  هــا را پرداخــت كنــد.
ــه هــاى شــورا و شــهردارى همــدان گفــت:  ــرى رســانه هــا از نشســت هــا و برنام ــى از پوشــش خب ــا قدردان گــردان ب

ــتند. ــهرى هس ــت ش ــعه مديري ــذار در توس ــن تاثيرگ ــانه ها رك رس
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان خاطرنشان كرد: پرداختن به مطالبه رسانه ها را همواره مورد توجه قرار داده ايم.

ــا و  ــه ه ــتى روزنام ــرى و سرپرس ــگاه خب ــه، پاي ــه، گاه نام ــه نام ــه، هفت ــامل روزنام ــانه ش ــد رس ــدان داراى يكص هم
خبرگزارى هــاى كشــور اســت.

اشتغال زندانيان امنيت زندان را باال مى برد
 مديــركل زنــدان هــاى همــدان گفــت: ايجــاد اشــتغال بــراى زندانيــان در زمــان حبــس نقــش مهمــى در ارتقــاى امنيــت 

و آرامــش محيــط زنــدان دارد.
پژمــان پرويــن در نشســت اعضــاى شــوراى ادارى و برنامــه ريــزى در جمــع روســاى زنــدان هــاى تابعــه اســتان همــدان 

اظهــار داشــت: اشــتغال و حرفــه آمــوزى زندانيــان بايــد مــورد توجــه جــدى قــرار بگيــرد.
ــات و  ــه مطالب ــان و رســيدگى ب ــا زنداني ــدار حضــورى ب ــا، دي ــدان از بنده ــتار سركشــى مســتمر روســاى زن وى خواس

ــان شــد. مشــكالت آن
ــه را مــورد تاكيــد قــرارداد  مديــركل زنــدان هــاى همــدان پويايــى، پيشــرفت و اهتمــام بيشــتر در انجــام وظايــف محول
و ابــراز اميــدوارى كــرد كــه بتــوان بــا تعامــل و همــكارى يكديگــر گام هــاى موثــرى بــراى رفــع مســائل و مشــكالت 

ــان برداشــت. مددجوي
پرويــن گفــت: مــددكاران زنــدان هــا بــراى ارائــه خدمــات مناســب بــه خانــواده هــاى زندانيــان تــالش مــى كننــد بنابرايــن 

بايــد بــراى خدمــات بهينــه بــه خانــواده زندانيــان ايــن حــوزه تقويــت شــود.

عدم رعايت فاصله عرضى
 علت تصادف در بلوار فرودگاه

 رئيس پليس راهور استان همدان از تصادف يك دستگاه كاميون با 
مينى بوس در جاده فرودگاه خبر داد. 

على فكرى در توضيح اين خبر گفت: ســاعت 17:30 دقيقه گزارشى 
مبنى بر تصادف يك كاميون با مينى بوس به پليس راهور داده شد كه 

پس از اعالم گزارش تيم پليس راهور در محل حادثه حاضر شدند. 
وى ادامه داد: پس از حضور در محل و بررسى صحنه، علت تصادف 
عدم رعايت فاصله عرضى كاميون اعالم شــد و خوشبختانه در اين 

حادثه كسى آسيب نديده است. 
فكرى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه در مينى بوس فقط چند مسافر 
حضور داشتند و اينكه اين وسيله نقليه، سرويس كارگران بوده شايعه 
است عنوان كرد: اين مينى بوس يك وسيله عمومى بوده و اينكه برخى  
از افراد مى گويند كه متعلق به شــركت صنعتى و ســرويس كارگران 

بوده شايعه است. 
وى اظهار كرد: شــدت آســيب به بدنه مينى بوس به علت پوسيدگى 
و از كار افتادگى آن بوده و خوشــبختانه در اين حادثه كســى آسيب 

نديده است. 
رئيس پليس راهور استان همدان در پايان توصيه كرد: رعايت فاصله 
طولى و عرضى توســط رانندگان مى تواند از وقوع چنين تصادفاتى 

جلوگيرى كند. 

كاهش تصادفات استان همدان 
در هفته جارى 

 تصادفات استان همدان در اين هفته كاهش يافته است. 
رئيس پليس راه استان همدان با بيان اينكه به طور متوسط روزانه 2 تا 
3 تصادف جرحى در جاده هاى استان اتفاق مى افتد افزود: با توجه به 
عريض بودن جاده هاى مواصالتى اســتان و خشك بودن هوا در اين 

هفته تصادفات جرحى و فوتى كاهش يافته است.
عزيــزى، در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران برهمراه داشــتن امكانات 
ســفرهاى زمستانى همچنان براى رانندگان در جاده هاى استان تاكيد 
كرد و اظهار داشت: بر اساس اعالم اداره كل هوا شناسى استان شاهد 
بارش هاى جوى هســتيم و بايد رانندگان با سرعت كمتر و احتياط 

بيشترى برانند.
وى از روان بودن ترافيك در جاده هاى استان خبر داد و اظهار داشت: 
در مواقع بارندگى ها تصادفات در گردنه هاى اســدآباد ، زاغه و همه 
كسى بيشتر از ساير جاده هاست و نيروهاى پليس راه به طور دائم در 

اين گردنه ها حاضر هستند.

تجارى سازى مدارس
 به اسدآبادرسيد

 مدير اداره آموزش و پرورش شهرســتان اســدآباد از اخذ مجوز 
تجارى سازى 9 مدرسه در شهر اسدآباد خبر داد.

به گزارش ايسنا، رحمان سجادي اظهار كرد: با موافقت شوراى شهر و 
شهردارى مجوز تجارى سازى 9 مدرسه در شهر اسدآباد شامل خليج 
فارس، 15خرداد، دبيرستان هاى حضرت خديجه(س)، شهداى شنام، 
شهيد هنرى، شهيد سليمانيان و دبستان شهيد ميرزايى و كانون شهيد 
طائفى اخذ شــده كه اين مدارس در مكان هاى خوب شهر واقع شده 
اند و تجارى ســازى بخشى از فضاى آموزشى اين مدارس خللى به 

آموزش دانش آموزان وارد نخواهد كرد.
وى افزود: با تجارى ســازى مــدارس فوق درآمــد حاصل  از اين 
آموزشــگاه ها در راستاى كيفيت بخشــى آموزش، توجه به مدارس 
محروم و ارتقاء ســطح آموزش و پرورش هزينه خواهد شــد و اين 
امــر از نقش موثرى در ايجاد درآمد پايــدار براى آموزش و پرورش 

شهرستان خواهد داشت.
سجادى با اشاره به استاندارد سازى سيستم گرمايشى آموزشگاه نبوت 
و شــهيد اخترى در سال گذشــته تصريح كرد: سال گذشته سيستم 
گرمايشــى برخى از مدارس بايد استانداردسازى انجام مى گرفت كه 
در همين راستا دو مدرسه محروم نبوت و شهيد اخترى در دستور كار 

قرار گرفت و اين امر انجام شد.

منتخبين اتاق بازرگانى و
 كارويژه تحقق شعار اتاقى براى همه

 1- نهميــن دوره انتخابات اتاق هاى بازرگانى به عنوان بزرگترين 
نهاد مردم نهاد در سراســر كشور روز شــنبه برگزار و نتايج آن اعالم 
شــد.  در اين انتخابات در استان همدان همچون 28 اتاق ديگر از 34 
اتاق بازرگانى كشــور، پويش اتاقى براى همه با كسب 14 كرسى به 

موفقيت رسيد.
در واقع اكنون در اتاق هاى ايران تفكرى حاكم است كه به شعار اتاقى 
براى همه اعتقاد دارد و با برنامه و تالش توانسته در انتخابات پيروزى 

را براى خود رقم بزند.
پويــش ”اتاقى بــراى همه“ با تأكيــد بر شايسته ســاالرى و حضور 
نمايندگان بخش خصوصى واقعى در هيأت نمايندگان شــكل گرفته 
بود و اكنون بايد ديد در عمل به چه ميزان مى تواند برنامه ها و وعده 

هاى خود را عملياتى كند.
2-  در انتخابات اتاق بازرگانى، جريان نوظهور "اتاقى براى همه"خود 
را بعنوان پويش ملى جهت ايجاد انسجام و اتحاد بين اتاق هاى سراسر 

كشور معرفى كرده بود.
اين پويش از ابتدا با انتشار مســتنداتى دال بر بيانيه ماموريت، چشم 
انداز، بيانيه ارزش هــاى اخالقى و همچنين برنامه هاى مدنظر براى 
اتاق ها در دوره نهم، در كنار اعالم حمايت برخى اعضاى هيئت رئيسه 
اتاق ايران، روساى اتاق هاى شهرستان ها و اعضاى هيأت نمايندگان 
اتاق ها، ســعى كرد تا برند پويش خود را آميخته با كار كارشناسى و 

مهندسى، مبتنى بر نظرسنجى و خرد جمعى معرفى كند.
ضمن آنكه اين پويش با بهره گيرى از نمايندگان خود در شهرستان ها، 
موفق به ايجاد ساختارهايى تحت عنوان شوراهاى استانى و همچنين 
شوراى مركزى شد تا در كنار تشكل هاى اقتصادى حامى، بتواند كار 

تيمى را از طريق اين شبكه در سطح كشور توسعه دهد.
3- آنچه در انتخابات اتاق خودنمايى مى كرد و به عنوان يك شاخص 
اميدوار كننده مطرح اســت، حضور فعال و استقبال چشمگير اعضاى 
اتاق هاى بازرگانى از انتخابات و شركت فعاالنه در اين انتخابات بود.
صرف نظر از نتيجه انتخابات، مشاركت مسئوالنه و هوشمندانه اعضا 
در اين فرآيند نشــان داد؛ فعاالن بخش خصوصى، در شرايط سخت 
اقتصادى كشــور ، بخوبى مى دانند كه اين پارلمان بخش خصوصى 
اســت كه اگر فعال باشــد و بتواند اتاقى براى همه باشــد، مى تواند 
كشــور را از اين شــرايط نجات داده و اقتصاد ملى را به سرمقصود 

آرامش برساند.
4- انتخابات اتاق   بازرگانى در شرايطى برگزارشد كه حاشيه هاى اين 
دوره انتخابات از چند ماه پيش از اين آغاز شده بود و در برخى استان 
ها اين حواشــى در روز برگزارى نيز ادامــه پيدا كرد و اوج آن در به 
تعويق افتــادن انتخابات اتاق بازرگانى بندرعباس رقم خورد، چنانكه 
گروه معترضين با اجتماع در محل اين اتاق مانع از برگزارى انتخابات 
شــده و با ماليدن گل به درب ورودى بــه صورت نمادين درب اين 

اتاق را گل گرفتند. 
البته حاشيه هاى انتخابات كه با بداخالقى برخى نامزدها همراه بود، در 
بســيارى از اتاق هاى ديگر نيز به چشم مى خورد و در نهايت با اعالم 
نتايج، برخى نامزدهاى جامانده از ورود به هيأت نمايندگان بداخالقى 
را به اوج رساندند و در برخى اتاق ها اتفاقاتى رخ داد كه در شأن بخش 

خصوصى كشور نبود. 
5- حاشيه انتخابات اتاق در همدان از رنگ ديگرى بود و با اعتراض 
به عملكرد رئيس اتاق و اســتيضاح وى و زير سوال بردن عملكرد او 
آغاز شد و در ايام انتخابات هم ادامه يافت و به نظر نمى رسد با پايان 

يافتن انتخابات هم اين حاشيه ها را پايانى باشد.
در اين زمينه طرح برخى مســائل در افكار عمومى، مردم را نسبت به 
روند قانونى آنچه در اتاق گذشــته دچار شك كرده است و به همين 
دليل بهتر است، قبل از هر اقدام با عمل به وعده شفافيت، مردم و افكار 

عمومى را از شك و ترديد خارج كرد. 
6- اتاق بازگانى استان در توانمندسازى هر چه بيشتر بخش خصوصى 
و مشاركت بيشتر در نوسازى و بازســازى نهادهاى اقتصادى زمانى 
موفق  خواهد بود كه بتواند وعده اتاقى براى همه را عملياتى كرده و 
از توان همه فعاالن بخش خصوصى بهره گرفته و با استفاده حداكثرى 
از ظرفيت فكرى و عملياتى فعاالن اقتصادى اســتان، نقش خود را در 

توسعه استان بازتعريف و اجرا كند.
7- انتخابات اتاق بازرگانى تمام شده و قطعا رقابت انتخاباتى نيز بايد 
پايــان يابد و اكنون زمان اجراى برنامه ها و ايفاى نقش مثبت پارلمان 
بخش خصوصى اســتان در تحوالت اقتصادى استان و تسريع بخشى 
توسعه بخصوص در بخش اقتصادى استان است كه البته در اين مسير 
توجه به مطالبات اعضا و افكار عمومى و عملكرد همراه شــفافيت از 

تكرار حواشى ماه هاى اخير اتاق پيشگيرى خواهد كرد.

1- برخى از نماينده هاى اســتان درديداربا رئيس جمهور اســبق 
حضورداشته اند. گفته مى شــود درجلسه ديدارنمايندگان اصالح 
طلب وفراكسيون اميد با رئيس دولت اصالحات نماينده هاى استان 

هم حضورداشته اند.
گفتنى است اين ديداردرهفته جارى برگزارشده است.

2- نماينده هاى همدان خواستار هماهنگى واعالم مصوبات شورا 
شده اند.گفته مى شود شوراى شهر همدان وفامنين ملزم به شفاف 

سازى وپاسخگويى به نماينده هاى مجلس شده اند.
گويا دونماينده همدان وفامنين طى نامه اى خواســته اند شــوراها 
مصوبات خودرا جهت پاسخگويى به مردم وشفاف سازى به دفتر 

نماينده ها ارسال كنند.
گفتنى است اين اقدام درحالى انجام شده است كه نماينده ها خود 

درقبال عملكرد خود موضع گيرى هاى شفافى نداشته اند.
3- حاشــيه هاى مسابقات رســانه ملى ادامه دارد. گفتنه مى شود 
فوش پرســش ها وتغيير پاسخ ها دريكى از اين مسابقات گزارش 

شده است.
گفتنى اســت افشــاى تغيير آمار راى به برنامه هاى صداوسيما از 
سوى وزير ارتباطات با واكنش هاى افكارعمومى مواجه شده است.

 استاندارهمدان روز گذشته در سفر يك 
روزه خود به شهرســتان مالير در شوراى 
برنامه ريزى و توسعه اين شهرستان حضور 
يافت و در اين شــورا كه با حضور معاون 
استاندار و فرماندار ويژه شهرستان مالير و 
نمايندگان و جمعى از مســئوالن شهرستان 
ماليــر همراه بــود از ظرفيت بــاالى اين 

شهرستان در حوزه صنعت سخن گفت.
غرس نهال به مناسبت روز ملى درختكارى 
، بازديد از كارخانه بافستان، جلسه با فعاالن 
صنعت مبل و منبت، ديدار با خانواده شهدا 
از جمله برنامه هاى سفر يك روزه استاندار 

به شهرستان مالير بود. 
استاندار همدان در شــوراى برنامه ريز ى 
وتوسعه شهرستان مالير به اين نكته اشاره 
كرد كه همدلى و وحدت مســئوالن مالير 
جدا از ساليق سياسى آنان بسيار ستودنى و 

قابل تقدير است.
 سيد سعيد شــاهرخى در ادامه به ظرفيت 
باالى شهرســتان در صنعت اشــاره كرد و 
گفت : وجود 1500 ميليــارد تومان اعتبار 
طرح هاى صنعتى در مالير نشان از مديريت 
خوب استان است و ظرفيت شهرستان مالير 
در بحث ســنگ هاى معدنى بسيار باالست 
پــس بايد در اين عرصه زير ســاخت ها را 

براى سرمايه گذاران خارجى آماده كرد.
وى با اشاره به ظرفيت هاى باالى شهرستان 
مالير و اســتان در حوزه كشاورزى افزود: 
بايــد روش هــاى علمــى را جايگزيــن 
روش هاى سنتى كنيم و يك نهضت انقالبى 
را در اين عرصــه ايجاد كنيم براى مثال در 
زمينــه گلخانه ها و باتوجه به صرفه جويى 
ده درصدى در مصرف آب بايد 210 هزار 

هكتار گلخانه در سال 98 احداث كنيم.
شــاهرخى همچنيــن اظهار داشــت: بايد 
سيستم آبيارى به سمت سيستم هاى نوين 
ســوق يابد و اصالح الگوى كشت هم در 

نظر گرفته شود.
 باتوجه به ثبت جهانى انگور مالير بايد همه 
تالش به كار گرفته شود تا هم كيفيت انگور 
و خوشه هاى طاليى بيشتر شود هم توليد 
افزايش پيدا كند و اين امر باداربستى كردن 

باغ هاى انگور اتفاق مى افتد.
 توسعه اســتان با 8 ساعت كار 

درروز انجام نمى شود
اســتاندار همدان افزود:توســعه استان با 8 
ساعت كار درروز انجام نمى شود و مديران 
بايــد تالش شــبانه روزى انجــام دهند تا 
بتوانند استان را در مسير توسعه قرار دهند، 
هر مديرى بايد صفر تا صد كار را خودش 

انجام دهد . هرساعت كه جا بمانيم ازبرنامه 
توسعه استان جا مانده ايم.

وى خطاب به اداره راه و شهرسازى مالير 
گفت: نبايد بــه خاطر 15 ميليــارد تومان 
بودجــه طرح چهــار خطه كــردن محور 
آورزمان نهاوند كه ســاالنه تعدادى از هم 
وطنان را بــه كام مرگ مى كشــاند عقب 
بيافتــد، در اســرع وقت بايــد پيگيرى ها 
صورت گيرد و تا پايان ســال 98 بايد اين 

محور چهار خطه شود.
شاهرخى خاطر نشان كرد :با توجه به اينكه 
توسعه اســتان برپايه گردشگرى است بايد 
توجه ويژه اى به اين امر شــود و مسئوالن 
شهرســتان و اســتان بايد زير ساخت هاى 
مربوط به گردشــگرى را در استان توسعه 

دهند.
 بايد بــه دنبال توســعه متوازن 

استان باشيم
اســتاندار همــدان ادامــه داد :باتوجــه به 
ظرفيت هاى اســتان بايد به دنبال توســعه 
متوازن استان باشيم چرا كه هرگوشه اى از 
استان ظرفيت مخصوص به خودش را دارد 
و به نســبت منابع و ظرفيــت ها بايد همه 

منابع را به كار بگيريم.
وى گفت: اولويت اصلى ما بايد حل دغدغه 
ها و مشكالت مردم باشد. اگر مسئولى اين 
دغدغه را نداشــته باشــد بايد مسيرش و 
راهــش را تغيير دهد .چرا كــه انتخاب ما 
با راى مســتقيم و غير مستقيم مردم است 
و خدمت به مردم معامله با خداوند اســت 
پس بايد عاشــقانه و ايثار گرانه در خدمت 

مردم باشيم.
معاون اســتاندار و فرمانــدار مالير نيز در 
اين جلســه اظهار داشــت: بايــد تدابير و 
جهت گيرى ها به سمت جذب حداكثرى 
تسهيالت اشتغال،تكميل ورزشگاه پنج هزار 
نفرى ،استفاده بهينه آب در زمينه كشاورزى 
،تكميل زير ســاخت هاى گردشگرى شهر 
زير زمينى ســامن ،آماده سازى 34 كيلومتر 
از 38 كيلومتر خط انتقال آب از ســد كالن 
براى تامين آب شــرب و بحث جهانى مبل 

و منبت باشد.
باب ا... فتحى درادامه گفت: الزم هســت 
كــه در تهيــه برخى ملزومات مانند ســبد 
،روغن كربنــات ،گونى در بحــث انگور 
كمك در بحث صادرات و همچنين تكميل 
مجموعه بام مالير،4 مجموعه آب رســانى 
در 60 روستا با جمعيت 40 هزار نفر و هم 
چنين فرســودگى شبكه برق و آمادگى زير 
ساخت ها براى ســرمايه گذارى در دستور 

كار قرار گيرد.
نماينده مــردم مالير در مجلس شــوراى 
اسالمى نيز در اين جلسه گفت: آنچه كه در 
اين تحريم ها رهبر انقالب هم بيان كردند 
داشتن مديريت جهادى است و با ظلمى كه 
از ناحيه اســتكبار جهانى مى بينيم حتى در 
بحث كاالهاى اساسى هم با مشكل مواجه 
هستيم وفقط با مديريت جهادى مى توانيم 

از اين مشكل عبور كنيم .
محمد كاظمى در ادامه افزود : مديران استان 
به اعالم اعتبار اكتفا نكنند و منتظر نباشــند 
كه اعتبار ابالغ شــود. پيگيرى خود مديران 

انگيزه اى مى شــود بــراى نمايندگان تا به 
دنبال تخصيص اعتبار از تهران باشند.

وى خاطر نشــان كرد: وحــدت و همدلى 
و صميميت بين مديران و مســئوالن باعث 
پيــش برد اهداف اســت و از همه مديران 
استان انتظار اين روحيه و مديريت جهادى 

را داريم.
 چاه هاي غيرمجــاز مالير تعيين 

تكليف شود
حجت االســالم احــد آزاديخــواه ديگر 
نماينــده مــردم مالير نيز در اين جلســه 
گفت: مزيت هاى شهرســتان مالير بسيار 
زياد اســت كــه از آن جمله مــى توان 
كشاورزى و انگور مالير، دامدارى سبك 
و سنگين، صنايع دستى و مشاغل خانگى 

و وقف اشاره كرد. 
وى با اشــاره به اصالح الگوى كشت افزود: 
از آنجايى كه 89 درصــد از مصرف آب در 
حوزه كشاورزى اســت بايد اصالح الگوى 
كشت صورت بگيرد و كشت هاى كم آب بر 

جايگزين كشت هاى پرآب بر شود.
وى در ادامه اظهار داشــت : چاه هاى غير 
مجاز در مالير بايد تعيين تكليف شــود نه 
مســدود شود ،توجه جدى به حوزه قنوات 
صورت گيرد، توجه به حوزه بهداشــت و 
درمان و آنژيــو گرافى مالير هــم بايد به 

زودى راه اندازى شود.
گفتنى اســت در پايان در جلسه شش جلد 
برنامه توسعه اقتصادى و اجتماعى روستايى 
اســتان و كتاب مصوبات شــوراى برنامه 

ريزى استان توسط استاندار رونمايى شد.

استاندار در سفر يك روزه به مالير:

حل مشكالت مردم 
اولويت مسئوالن باشد

نرخ كرايه 
تاكسى در 
همدان افزايش 
مى يابد
شــهرى  خدمات  كميســيون  رئيس   
شوراى اسالمى شــهر همدان از افزايش 
28 درصدى نرخ كرايه تاكسى ها خبر داد. 

على فتحــى در گفت وگو با ايســنا، در 
توضيح اين خبر اظهــار كرد: با توجه به 
تورم لحظه اى اقــالم و كاالهاى مصرفى 
از جمله ميوه و تره بار، متأسفانه همچنان 
شاهد نرخ كم و ناچيز كرايه هاى تاكسى 

هستيم. 
وى ادامه داد: با توجه به نامه ابالغ شــده 
از سوى ســازمان تاكســيرانى، موضوع 
افزايش نرخ تاكسى ها بالفاصله در دستور 
كار شــورا قرار گرفت كه در جلسه اول 
تصميم بر اين شد نرخ دستمزد رانندگان 

تاكسى از 28 تا 30 درصد افزايش يابد. 
فتحى بــا بيان اينكه رانندگان تاكســى 
نيســتند،  بهره مند  خدماتى  هيچ گونه  از 
عنوان كــرد: نرخ كم و ناچيز كرايه هاى 
تاكسى در واقع ظلمى در حق رانندگان 
است چرا كه تورم موجب افزايش 200

شده  خودرو  قطعات  از  برخى  درصدى 
است. 

وى با اشــاره به اينكه جلســه تصويب 
افزايش نرخ كرايه تاكسى ها در يك شنبه 
هفته آينده تشــكيل خواهد شد، تصريح 

كرد: در صــورت تصويب شــورا و در 
نهايت تأييد كميتــه انطباق، افزايش نرخ 
كرايه تاكســى ها در اواخر اسفندماه اجرا 

خواهد شد. 
شوراى  شهرى  خدمات  كميسيون  رئيس 
شــهر همدان در پايان گفت: شهروندان 
نبايد نســبت به افزايش نــرخ اعتراضى 
داشــته باشــند چرا كه در اين وضعيت 
اقتصادى نامســاعد و تورم، كرايه تاكسى 
ناچيــز و كــم دردى از راننــدگان دوا 

نمى كند.   

تجهيزات نوين عاملى 
در كاهش تصادفات 
 معــاون اجتماعــى و پيشــگيرى از وقــوع جرم دادگســترى كل اســتان 
ــن  ــاى نوي ــزات و فناورى ه ــش تجهي ــت:  ضــرورت افزاي ــدان گف هم
ــات و ســوانح  ــه منظــور پيشــگيرى از تصادف در جــاده هــاى اســتان ب

رانندگــى اســت. 
ــيدن  ــرا رس ــتانه ف ــنا، در آس ــا ايس ــو ب ــتانى در گفت وگ ــعيد گلس س
ــر  ــد ب ــا تاكي ــاده اى ب ــفرهاى ج ــش س ــوروزى و افزاي ــالت ن تعطي
محورهــاى  در  خــوان  پــالك  دوربين هــاى  افزايــش  ضــرورت 
مواصالتــى و جــاده   اى اســتان اظهــار كــرد: بــا توجــه بــه اينكــه امــروزه 
اســتفاده از تجهيــزات و فناورى هــاى نويــن يكــى از مولفه هــاى 
ــهم  ــزات س ــن رو تجهي ــت از اي ــات اس ــش تصادف ــذار در كاه تاثيرگ

ــدگان دارد.  ــار رانن ــرل رفت ــوص كنت ــى در خص ــل توجه قاب
ــر  ــد از حداكث ــا باي ــى جاده ه ــى ايمن ــرد: دســتگاه هاى متول ــان ك وى بي

ظرفيت هــاى موجــود بــه منظــور افزايــش  تجهيزاتــى از قبيــل 
ــن  ــزات اي ــن تجهي ــد و اي دوربين هــاى پــالك خــوان را معمــول نماين
قابليــت را خواهنــد داشــت تــا ضمــن كنتــرل ميــزان ســرعت خــودرو 

ــد.  ــات  پيشــگيرى كنن ــروز تصادف ــدگان از ب ــار رانن ــا نظــارت رفت ب
ــدان  ــترى هم ــرم دادگس ــوع ج ــگيرى از وق ــى و پيش ــاون اجتماع مع
تصريــح كــرد: در حــال حاضــر تصادفــات منجــر بــه فــوت و جــرح و 
نيــز دعــاوى حقوقــى ناشــى از ايــن تصادفــات در محاكــم قضايــى جزء 

جرايــم و دعــاوى اولويــت دار اســتان اســت. 
ــه اهــداف حــوزه وضعــى ايــن معاونــت در كاهــش  ــا اشــاره ب وى ب
تصادفــات در اســتان همــدان افــزود: ميــزان تصادفــات صــورت گرفتــه 
و مــرگ و ميــر مصدوميــن ناشــى از آن، بــا وضعيــت موجــود اقدامــات 
ــگ  ــاء فرهن ــا ارتق ــدف ب ــن ه ــد و اي ــته باش ــش داش ــى كاه وضع
ــود. گلســتانى در پايــان خاطرنشــان  ترافيكــى قابــل تحقــق خواهــد ب
ــه  ــه ى مطمئن ــرعت و فاصل ــررات و س ــن و مق ــت قواني ــرد: رعاي ك
توســط راننــدگان وســايل نقليــه تاثيــر بســزايى در كاهــش تصادفــات 

خواهــد داشــت. 

مرگ جوان همدانى قبل 
از جراحى بينى

 رئيــس ســازمان نظــام پزشــكى اســتان همــدان 
از فــوت يــك پســر جــوان قبــل از عمــل جراحــى 

بينــى خبــر داد. 
ــه فــوت يــك پســر  ــا اشــاره ب ــان ب عليرضــا مدركي
جــوان در روز چهارشــنبه هفتــه گذشــته، بيــان كــرد: 
ــى  ــى بين ــت جراحــى زيباي ــوان به عل ــن پســر ج اي
بــه بيمارســتان بعثــت مراجعــه كــرده و قبــل از انجام 
عمــل بــه حالــت اغمــا رفتــه بــود و متأســفانه پــس 
ــود را از  ــان خ ــى.يو ج ــه بخــش آى.س ــال ب از انتق

ــد.  ــت مى ده دس
وى در گفت وگو با ايســنا در رابطه با علت فوت اين 
پسر جوان افزود: احتمال مى رود علت مرگ اين پسر 

جوان حساسيت به داروى بيهوشى مورد استفاده بوده 
باشد اما هنوز به طور قطعى علت مرگ مشخص نشده 

و در دست بررسى است. 
رئيــس ســازمان نظــام پزشــكى اســتان همــدان ادامــه 
ــن  ــواده اي ــوى خان ــكايتى از س ــچ ش ــوز هي داد: هن

پســر جــوان ثبــت نشــده اســت.   
ــز در  ــدان ني ــتان هم ــى اس ــكى قانون ــركل پزش مدي
ــاره  ــا اش ــه ب ــن رابط ــنا، در اي ــا ايس ــو ب گفت وگ
ــده،  ــن پرون ــه در اي ــه بررســى هاى صــورت گرفت ب
اظهــار كــرد: رســيدن بــه نتيجــه اى قطعــى و درســت 
دربــاره مــرگ ايــن جــوان نيازمنــد مــدت زمــان يــك 

ماهــه اســت. 
ــن رو براســاس  ــه داد: از اي ــح ادام على احســان صال
تحقيقــات و بررســى هاى انجــام شــده احتمــال مــى 
رود حساســيت و يــا عــوارض دارويــى عامــل فــوت 

ايــن پســر جــوان بــوده باشــد. 
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رئيس تعاون روستايى شهرستان همدان خبر داد 
پيش بينى برپايى 45 غرفه توزيع ميوه شب عيد 

در همدان
 رئيس تعاون روســتايى شهرستان همدان گفت: در حال حاضر فعال قرار شده در 45 
نقطه توزيع ميوه انجام شــود اما اين مسئله منوط به تاييد كميته استانى است كه استاندار 

در رأس آن است.
مســعودعلى سعيدى ضمن تأكيد بر اينكه متولى توزيع ميوه تعاون روستايى است اظهار 
كرد: بر اســاس ابالغيه وزارتخانه امر تهيه، تدارك و توزيع ميوه بر عهده سازمان تعاون 

روستايى استان است.
وى با بيان اينكه همانند ســال هاى گذشته هم ميوه شامل پرتقال و سيب را داخل استان 
داريم افزود: اميدواريم بتوانيم بيشتر از سال قبل سهيمه را در اختيار غرفه داران قرار دهيم.
رئيس تعاون روستايى شهرستان همدان در گفت وگو با  فارس بيان كرد: در حال حاضر 
فعًال قرار شــده در 45 نقطه توزيع ميوه انجام شــود اما اين مسئله منوط به تاييد كميته 
استانى است كه استاندار در رأس آن است و تا اعالم نظر آنها  45 نقطه در شهر همدان 

در نظر گرفته شده است.
وى با بيان اينكه هنوز قيمت و كارمزد مشــخص نشــده است گفت: همه اين موارد از 
نظــر تعداد غرفه، كارمزد و نحوه توزيع منوط به نظر اســتاندار در اســتان و در همدان 

فرماندارى است.
ســعيدى با تأكيد بر اينكه تعاون روستايى آمادگى كامل دارد به محض تعيين تكليف در 
كميته اســتانى ارائه خدمات داشته باشــد افزود: هنوز ميزان ميوه اى كه قرار است توزيع 

شود، نيز مشخص نشده است اما كمتر از سال قبل نخواهد بود.
وى با بيان اينكه برنج هم در سطح روستاها توزيع شده است افزود: صنعت و معدن نيز 

در تامين برنج همكارى الزم را دارد و مشكلى در اين زمينه وجود ندارد.
وى با بيان اينكه در شكر نيز مشكلى وجود ندارد بيان كرد: شكر و برنج هر دو با قيمت 
4 هزار و 400 تومان توزيع مى شــود و اين دو از ســوى صنعت، معدن، تجارت تامين 

شده است.

خبـر

برگزاري پايگاه هاي احسان نيكوكاري 
در كبودراهنگ 

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: بيش از 750 كودك و دانش آموز 
تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) منتظر احسان و نيكوكاري 

و عيدانه مردم غيور و بخشنده اند.
مديــر كميته امداد امــام خميني(ره) كبودراهنگ گفــت: همزمان با 
هفته احســان و نيكوكاري در سراسر كشور با شعار عيدي براي همه 
شهرســتان كبودراهنگ نيز همزمان با اين ايام پايگاه هاي جمع آوري 
كمك هاي  مردمي داير نموده اســت همچنين بيش از 10 هزار پاكت 
جمع آوري كمك هاي نقدي بين دانش آموزان توزيع شده است و 64 
مدرسه نيز جشن نيكوكاري برگزار و كمك هاي دانش آموزي در بين 

نيازمندان همان مدرسه احسان مي شود.
محمود ابراهيمي با اشــاره به اينكه در حــال حاضر 750 دانش آموز 
شهرستان كبودراهنگ تحت پوشــش كميته امداد امام هستند گفت: 
ســال گذشته بيش از 109 ميليون تومان كمك هاي نقدي و غيرنقدي 
روز احسان و نيكوكاري به اين دانش آموزان بوده است كه اميدواريم 
امسال انفاق و بخشش مردم غيور و مهربان كبودراهنگ نسبت به اين 

رقم افزايش يابد تا همه عيدي شاد داشته باشند.

199 تن اقالم ضرورى در تويسركان 
توزيع شده است

 از ابتداى امسال 199 تن اقالم ضرورى شامل 69 تن گوشت مرغ، 
68 تن گوشت قرمز برزيلى، 42 تن گوشت گرم و 20 تن شكر با نرخ 

دولتى در اين شهرستان توزيع شده است.
فرماندار تويســركان گفت: اين اقالم براى كنترل قيمت ها و با هدف 

جلوگيرى از تغييرات شديد در قيمت ها توزيع شد.
حبيب موميوند در گفت و گو با ايرنا افزود: براى جلوگيرى از افزايش 
قيمت كاالها در روزهاى پايانى ســال، نظارت بر بازار تشــديد شده 

است تا مردم با اطمينان خاطر اقالم مورد نياز خود را تهيه كنند.
فرماندار تويسركان ادامه داد: بايد همه ارگان هاى نظارتى به صورت 
شــفاف پاسخگوى مردم باشــند و با افرادى كه مى خواهند در بازار 
اخالل و مشــكل ايجاد كنند برخورد كنند.موميوند با اشــاره به اينكه 
نظارت بر نانوايى ها در اين ايام به صورت مستمر ادامه مى يابد، بيان 
كرد: جمعيت شهرستان در ايام نوروز چند برابر مى شود كه بايد زمينه 
رضايتمندى گردشگران فراهم شود و خللى در بازار نباشد.وى با بيان 
اينكه ميوه شــب عيد اين شهرستان تامين شده و هيچ مشكلى در اين 
زمينه وجود ندارد، گفت: در اين ارتباط 80تن پرتقال و 40 تن سيب 

دولتى براى شهرستان تامين شده است.

اشتغال زايى 380 نفر افراد زير پوشش 
كميته امداد امام خمينى (ره) در اسدآباد

 مدير كميته امداد امام خمينى (ره) اسدآباد گفت: اسدآباد توانست 
رتبه اول در پرداخت تسهيالت اشتغال زايى را كسب كند.

محمد نايبى صفا، گفت:كميته امداد اســدآباد از ابتداى ســال جارى 
تاكنون بيش از 11 ميليارد تومان تسهيالت اشتغال زايى در حوزه هاى 
مختلف پرداخت و 380 نفر اشــتغال براى افراد تحت پوشــش خود 
ايجاد كرده اســت.وى افزود: از موفق ترين اشــتغال هاى ايجاد شده 
مى توان به اشتغال در بحث دامدارى اشاره كرد كه بيشتر از 70 درصد 
وام هاى اشتغال روستايى كميته امداد را به خود اختصاص داده است.

اين مســئول  ادامه داد: در كميته امداد كارشناسان فنى مشغول به كار 
هستند و توسط اين كارشناسان نظارت هاى مستمر ماهيانه و ساالنه از 
طرح هاى اشتغال زايى صورت مى گيرد كه اين امر موجب شده هيچ 

گونه انحرافى در طرح هاى اشتغال كميته امداد مشاهده نشود.
نايبى صفا اظهار داشــت: به صورت ميانگين ماهيانه با كمك خيرين  
اســدآبادى اين صندوق هاى صدقات 40 ميليون تومان داراى درآمد 
بوده اند و آنچه كه از اين صندوق ها جمع آورى شده به صورت 100 
درصد كمك ها براى نيازمندان شهرستان هزينه شده و هزينه مى شود.

مالير در اجراى طرح كرامت موفق عمل كرد
 معاون سياســى و اجتماعــى فرماندارى ويــژه مالير گفت: اين 
شهرســتان در كنار فالورجان اصفهان به مدت 2 سال آزمونه اجراى 
«طرح كرامت» در راســتاى مبارزه با مواد مخدر بود كه در اين زمينه 

بسيار موفق عمل كرد.
سعيد كتابى در شوراى فرعى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
مالير بيان كرد: از سال 95 تا بهمن ماه امسال مالير آزمونه اجراى طرح 
كرامت بود كه تمام توان و ظرفيت اين شهرســتان براى اجراى موفق 

آميز اين طرح به كار گرفته شد.
وى افزود: با توجه به اتمام طرح در بهمن ماه امسال، جمع بندى هاى 
الزم به ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور براى ارزيابى ارسال شده است 
كه هنوز نتيجه ارزيابى و يا تداوم اجراى اين طرح اعالم نشده است.

به گزارش ايرنا معاون سياسى و اجتماعى فرماندارى ويژه مالير ضمن 
ابراز گاليه از برگزار نشدن نشست ستاد مبارزه مواد مخدر كشور در 
اين شهرستان گفت: قرار بود نشستى در راستاى اجراى اين طرح در 

مالير برگزار شود كه انجام نشد.
كتابى بــا بيان اينكه كمك هاى ســتاد مبارزه با مواد مخدر كشــور 
رهاوردى براى شهرستان نداشت ادامه داد: با اين وجود براى اجراى 
مطلوب طرح كرامت از تمامى ظرفيت هاى شهرســتان، توان دستگاه 
هاى اجرايى، اقشــار مختلف مردم، سازمان هاى مردم نهاد و انجمن 

ان اى استفاده كرديم.
وى تاكيــد كرد: با توجه به خطرهاى ناشــى از مواد مخدر و كاهش 
آســيب هاى اجتماعى، خارج از طرح كرامت و در قالب برنامه هاى 
منسجم و اثربخش، طرح مبارزه با مواد مخدر بايد همچنان در مالير 

تداوم يابد.
كتابى خواســتار همكارى و مشاركت مســتمر مديران دستگاه هاى 
اجرايى براى تداوم اين طرح همانند گذشته شد و افزود: در اين زمينه 
بايد تبليغات، اطالع رســانى، فرهنگ سازى و برنامه هاى الزم براى 
برانگيختگى و پيشــگيرى از اعتياد و مواد مخدر و همچنين برخورد 

جدى با قاچاقچيان كاربردى تر و منسجم تر باشد.
معاون سياســى و اجتماعى فرماندارى ويژه مالير همچنين شــيوع 
مواد مخدر صنعتى را نگران كننده دانســت و اظهار داشــت: برنامه 
هاى گســترده اى در اين زمينه عليه جوانان ما در دست اجرا است 
كــه بايد در راســتاى مبارزه با مواد مخدر در قالب كاهش آســيب 
هاى اجتماعى به عنوان يكى از اولويت هاى مهم كشــورى، جدى 

تر گام برداريم.
كتابى يادآور شد: اجراى طرح كرامت در اين شهرستان، 63 مصوبه به 
همراه داشت كه حدود 95 درصد اين مصوبه ها اجرايى شد و اين ادعا 

را داريم كه در زمينه اجراى طرح كرامت موفق عمل كرديم.
وى تاكيــد كرد: براى تداوم طرح مبارزه با مــواد مخدر بايد از توان 
ســازمان هاى مردم نهاد با بيش از 50 ســمن فعال در اين شهرستان 
اســتفاده كنيم كه هم اكنون چهار سمن در حوزه مبارزه با مواد مخدر 

و اعتياد فعاليت مى كنند.
كتابى همچنين بر لزوم فعال شدن سازمان هاى مبتنى بر اجتماع هاى 
كوچك در سطح روستاهاى مالير براى مردمى تر شدن مبارزه با مواد 
مخدر تاكيد كرد و گفت: اقدامات پيشگيرانه را بايد در سطح روستاها 

نيز اجرايى كنيم.
وى ادامه داد: در راســتاى اجراى طرح كرامت عالوه بر حجم باالى 
اقداماتى كه توســط كميته ها و كارگروه هاى زيرمجموعه اين ستاد 
انجام شد، سه كمپ راه اندازى و 60 مركز و پاتوق معتادان مواد مخدر 

با همكارى شهردارى مالير تخريب شد.

پروانه اشتغال به كار حرفه مهندسى معدن بهروز 
رفيعى به شماره عضويت 270220 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي فرزاد عقيقى شريف فرزند عقيل  
به شماره ملي 4000233823  رشته اقتصاد دانشگاه 

بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9332252021  مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

بارک باد ھان  ن  سل ی  ما بارک باد   ھان  ن  سل ی  ما مد با (ع)   مد با (ع)والدت امام  والدت امام 

روی  وز  ر  ی  و ط ع روی روا وز  ر  ی  و ط ع روا
ن تان ھمدا نق ا تان ھمدا ق ا

!!!!!

اطالعيـه

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفًا كانال تلگرام نيازمندى  لطفًا 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0903515735109035157351 ارسال  نماييد.

ــت  ــر جه ــدى معتب ــركت تولي ــك ش ي
ســرويس ايــاب و ذهــاب پرســنل خــود 
ــل  ــرح ذي ــه ش ــودرو ب ــدادى خ ــه تع ب

ــت: ــد اس نيازمن
1- مينى بوس  مدل 80 به باال

2- ون ايويكو يا هيوندا مدل باال
3- سوارى پژو يا سمند مدل باال

جهــت كســب اطالعات بيشــتر، پيشــنهاد 
ــاعات  ــكارى در س ــرايط هم قيمــت و ش
ــاس  ــماره 09385101891 تم ــا ش ادارى ب

حاصــل فرمائيــد.

 مجيــد بيــات- خبرنگارهمــدان پيام: 
سرپرست سازمان ســيما و منظر و فضاي 
سبز شهري شــهرداري همدان با بيان اينكه 
اين ســازمان در راستاي اســتقبال از بهار 
برنامه هــاي متنوعي دارد گفــت: به همين 
منظــور «هرس درختــان از آذر ماه آغاز و 

اسفند ماه به پايان خواهد رسيد» 
بابــك مهــدي آزاد در جمــع خبرنگاران 
با اشــاره به فرا رســيدن ايام پايان ســال 
خاطرنشــان كرد: پويش كاشــت بذر نهال 
افرا در سطحي وســيع از ابتداى اسفند ماه 
تا پايان سال در شهر همدان برگزار خواهد 
شد كه بر همين اساس پك بسته بندي شده 
حاوي بذر درخت افرا را به جاى سبزه عيد 
توزيع خواهد شد  و مركزيت اين پويش در 

پارك مردم است. 
مهدي آزاد گفــت:  توزيع بذر درخت افرا 
در فروشــگاه هاي بزرگ، ســپاه، مدارس، 
دانشــگاه، مهد كودك ها انجام خواهد شد. 
وي ادامه داد: در روز 2 ارديبهشــت ماه در 
قالب مراســمى  به مناسبت روز زمين پاك 
از افرادى كه كاشت اين گونه را به بهترين 

شكل انجام داده اند تقدير خواهد شد.
وى با بيان اينكه آماده ســازي فصل بهار و 
نــوروز 98  با هرس درخت هاي حاشــيه 
و ورودي هاي شــهر در حال انجام است. 
اضافه كرد :در همين راستا  كشت گونه هاي 
متنوع از قبيل شــببو، الله، بنفشــه، هميشه 
بهار از برنامه هاي مهم اين سازمان در حوزه 

فضاي سبز است. 
سرپرست سازمان ســيما و منظر و فضاي 
سبز شهري شــهرداري همدان با تاكيد بر 
اينكه 400 درختچه سرو  نقره اي در بلوار 
خليح فارس و 32 هــزار درختچه از نوع 
دائمــي و پايدار در ورودي مالير كاشــته 
خواهد شــد بيان كرد: رويكرد اين سازمان 
امسال حذف چمن و اســتفاده از درختان 

كم آب بر است. 
 برنامه هاى متنوع سازمان سيما و 

منظر در  استقبال از بهار
اين مقام مســئول اظهار داشــت: به منظور 
استقبال از نوروز 98 تعداد 300 المان سبز 
در ســطح شهر همدان نصب خواهد شد تا 
جلــوه اي متفاوت و جالب توجه به شــهر 
دهد، همچنين گونه هاي متفاوت گياهى در 

اين المان ها كاشته مي شود. 
سرپرست سازمان ســيما و منظر و فضاي 
سبز شهري شــهردارى همدان با بيان اينكه 
در 9 پارك سطح شــهر استاندارد سازي و 
مجهز شدن وسايل بازي انجام خواهد شد 
افزود: 400 درخت چند ســاله كه شــامل 
200 اصلــه ســوزني بــرگ و 200 اصله 
پهن برگ است در ســطح شهر كاشته مي 
شــود همچنين 12 گلدان بزرگ در ميدان 
امام خمينــي (ره) نصب خواهد شــد كه با 
كاشت گونه هاي سوزني ، نمايي متفاوت به 

اين مكان شاخص دهند. 
وي در ادامــه اضافــه كرد: كاشــت گونه 
اطلسى مثل ســال  قبل در سطح شهر انجام 
خواهد شــد كه دليل اصلي استفاده از اين 
نوع ســازگاري با اقليم همــدان و كم آب 

بري است. 
مهدي آزاد وســعت فضاي ســبز همدان 
را 620 هكتار دانســت و ادامه داد: ســرانه 
فضاي ســبز در مقايسه با ســرانه كشوري 
10 و نيم است كه با توسعه فضاي سبز در 
پارك حيدره و حاشــيه سد اكباتان به آمار 
كشوري نزديك خواهد شد. وي بيان اينكه 
امســال سم پاشي درختان با سموم ارگانيك 
انجام شده افزود: اين سموم داراي آلودگي  
زيست محيطى كمتري هستند و اثر بيشترى 
نســبت به ساير ســموم دارند. مهدي آزاد 
همچنيــن اضافــه كرد وظيفه ســازمان در 

راستاي سم پاشي دفع آفات نباتي است. 
 توزيع رايــگان  8000 نهال به 

مناسبت هفته منابع طبيعى
سرپرست ســازمان ســيما،منظر و فضاى 
سبز شهرى شــهردارى همدان با اشاره به 
فرارســيدن هفته هفته منابع طبيعى  خاطر 
رايگان   بصــورت  نهال  كرد:8000  نشــان 
توزيع خواهد شــد و همشــهريانى كه  تا 
14 اسفند در سايت سازمان ثبت نام نموده 

اند ميتواننــد به منظور دريافت اين نهال ها  
از تاريخ 15 الى 20 اســفند به پارك مردم 
مراجعه كنند. به هر شهروند حداكثر 2 نهال 

تعلق خواهد گرفت.
وي در ادامه كاشــت نهال در پارك ترافيك 
توسط كودكان ، پويش حفظ درختان پياده 
راه بوعلي، برگزاري مراسم روز درختكاري 
در 18 اســفند در تاالر ابن ســينا و كاشت 
1000 اصلــه در ســايت پــارك جنگلي 
اكباتان، كاشــت  نهال توسط خانواده شهدا 
و انجمن هــا را از ديگر برنامه هاي بارز اين 

سازمان در هفته درختكاري برشمرد.
 اختصــاص 4 ميليارد تومان براي 

المان هاي شهري 
 سرپرست ســازمان سيما و منظر و فضاي 
شــهر همدان را ادامه با بيان اينكه 4 ميليارد 
تومان به منظور بازسازي و طراحي و نصب 
المان هاي در شــهر تخصيص داده شــده 
گفت: ايــن المان ها در دو بخش المان هاي 
دائمي و موقت در شــهر نصب مي شــود 
كه المان هاي موقت بيشــتر در ايام نوروز 
و بــا توجه بــه ويژگي هاي خــاص نقاط 

گردشگري و تاريخي نصب مي شوند. 
مهــدي آزاد برگــزاري فراخــوان ايثار و 
شهادت از ابتداي ســال 97 را از اقدامات 
ويژه اين سازمان برشــمرد و ادامه داد: در 
اين راستا 2000 متر مربع تصاوير شهدا در 
ســطح شــهر همدان احيا و بازسازي شده 
است و اين طرح براي ششمين سالي پياپي 

است كه انجام مي شود. 
سرپرست ســازمان سيما و منظر 
و فضاي ســبز شــهري در ادامه 
در  سازمان  اين  ديگري  اقدامات 
بحث زيباسازي را به شرح ذيل 

بيان كرد: 
نگهــداري  و  شستشــو   

آب نماهاي سطح شهر  

 بحث امحا و ديوارنويســي به مساحت 
25 هزار مترمربع در اسفند ماه  

 قــرارداد خريــد 400 ســطل زباله و 
جاگذاري 150 عدد از اين تعداد  در امسال  
 بازسازي المان هاي گذشته و جاگذاري 

المان هاي جديد  
 تعميــر و رنگ آميــزي وســايل بازي 
پارك هــا و نيكمت ها و مبلمان شــهري به 

تعداد 2000قطعه  
 نصــب تابلوهاي جهت نما در ســطح 

شهر  
 انجــام تبليغــات و ســيما منظرهاي 
گردشــگري در راســتاي شناســايي شهر 

همدان
هر به طول 800 مترمربــع در بيلبوردهاي 

موجود شهر  
طراحي و ساخت قاب عكس شهدا و 

اشخاص شاخص 
 ساماندهي مبلمان، كف پوش و وسايل 

بازي پارك ها و روند شهرها  
 نصب ســاعت با بهره گيرى از ظرفيت 

بومى استان در نقاط شهري 
مهــدي آزاد در پايان با اشــاره به اينكه در 
ســاخت و طراحي اين المان تا حد امكان 
ســعي در اســتفاده از ظرفيت بومي داريم 
خاطر نشــان كرد: اميدواريم جاگذاري اين 
المان ها و بازســازي آنها تا 25 اســفند به 
پايان برســد كه مردم شهر به بهترين شكل 

تغييرات را حس كنند.

برنامه هاى متنوع سازمان سيما و منظر دراستقبال از بهار

نصب 300 ِالمان سبز در نوروز98
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77درصد فرمانداران از بدنه وزارت كشور 
انتخاب شده اند

 از تعداد 431 فرماندار شــاغل در كشــور 334 نفر از كارشناسان و 
نيروهاى كادر وزارت كشور انتخاب شده اند كه نشان دهنده سهم 77 

درصدى كارشناسان اين وزارتخانه در مناصب فرماندارى هاست.
 سخنگوى وزارت كشور گفت: با اقداماتى كه از سال 92 تا كنون انجام 

گرفته، شاهد كادرسازى خوبى در بدنه وزارت كشور بوده ايم.
به گزارش ايرنا ، سيد سلمان سامانى افزايش سهم كارشناسان وزارت 
كشــور در مناصب و پســت هاى مديريتى اين وزارتخانه را از برنامه 
هاى جدى وزير كشــور عنوان كرد : عدم توجه به بدنه كارشناســى و 
تخصصى وزارت كشور در دوره هاى گذشته از آسيب هاى جدى در 
اين وزارتخانه بود كه با دســتور وزير كشور رفع اين آسيب از سال 92 

در دستور كار وزارت كشور قرار گرفت.
وى افزود: در دولت تدبير و اميد فضاى كار براى كارشناســان وزارت 
كشــور كه از نگاه كارشناسى و تخصصى بسيار قوى در انجام وظايف 
محوله وزارت كشــور برخوردارند بيش از گذشته فراهم شده است به 
طورى كه با گذشــت 5 سال از عمر دولت تدبير و اميد شاهد حضور 
پررنگ كارشناســان وزارت كشور در مناصب و پست هاى استاندارى 

و فرماندارى هستيم.
ســامانى گفت: اشراف به مسائل مختلف سياســى، امنيتى، اقتصادى، 
عمرانى، اجتماعى و فرهنگى و ايجاد هماهنگى بين ساير دستگاه هاى 
اجرايى از ويژگى هايى اســت كه كارشناســان اين وزارتخانه در دوره 
هاى مختلف آموزش مى بينند و اين امر باعث مى شود نگاه جامعى به 

مسائل داشته باشند.

سياست هاى اقتصادى دولت عامل فربه شدن 
رانت خواران است

 رفتار دولت و عدم مديريت بازار عامل فربه شدن طبقه رانت خوار 
و و فقير تر شدن محرومان است.

عضو فراكســيون نمايندگان واليى مجلس گفت: دولت به جاى اينكه 
بازار شب عيد را مديريت كند فقط به دنبال كنترل بازار است، اين كنترل 
نيز لحظه اى است و به صورت منفعالنه در برابر اتفاقاتى كه در بازار رخ 

مى دهد سياست گذارى هايى انجام مى شود.
به گزارش مهر: مجيد كيانپور، افزود: مشكالت اقتصادى طى يك سال 
اخير ايجاد شــده است و ناشى از عدم كنترل بازار و عدم برنامه ريزى 

دولت براى مديريت بازار است.
وى اظهار داشــت: دولت مى داند كه از اواخر بهمن ماه وارد بازار شب 
عيد مى شــويم و بايد براى مديريت اين بازار برنامه ريزى دقيق داشته 
باشــد، نمى توان قيمت ها را به صورت دســتورى كنترل كرد، فراوانى 

كاالست كه موجب كاهش قيمت ها مى شود.
كيانپورگفت: در واقع آشــفتگى بازار شب عيد ناشى از عدم مديريت 
اســت، دولت به جاى مديريت بازار فقط به دنبال كنترل مقطعى بازار 

است.

مهره هاى غرب گرا از دولت اخراج شوند
نگاه دولت به برجام به جاى اينكه نگاه 
اقتصادى باشد، صرفاً سياسى است

 رئيس كميته ديپلماسى اقتصادى مجلس گفت: مهره هاى غرب گرا 
بايد از بدنه دولت اخراج شوند.

به گزارش مهر، سيد حسن حسينى شاهرودى افزود:تغيير نگاه دولتمردان 
غربگرا بايد منجر به تغيير در رفتار شود، دولتمردان ادعا داشتند كه جامعه 
جهانى را در برجام به اقناع رسانده اند لذا بايد از تمام ظرفيت هاى جامعه 
جهانى استفاده مى كردند نه اينكه نگاه خود را از شرق برداشته و دربست 

در اختيار غرب قرار دهند.
وى گفت: متأســفانه نگاه دولت به برجام به جاى اينكه نگاه اقتصادى 
باشد نگاهى صرفاً سياسى بوده است و ما كمترين بهره را از برجام در 

حوزه اقتصادى نبرده ايم.
شاهرودى اظهار داشت: نگاه دولتمردان ما به گشايش اقتصادى از طريق 
غرب موجب شد از رابطه اقتصادى با شرق فاصله بگيرند. اين رفتارهاى 
سياسى و اقتصادى عامل كاهش روابط شرق با ايران شد، شرق با ايران 
قهر كرد و ظرفيت هايى كه در كشورهاى شرقى مثل روسيه، چين و هند 

بود را از دست داديم.
وى اظهار داشت: يكى از راهكارهاى ما اين است كه مهره هاى غرب گرا 
را از بدنه دولت خارج كنيم و يا اين مهرها بتوانند تغيير نگاه خود را در 
عمل اثبات كنند زيرا راهكار ديگرى وجود ندارد. اين افراد بايد از موضع 
قبلى خود پايين آمده و به اشتباهاتشان اقرار كنند. دولت بايد تغييرات 

اساسى براى نجات اقتصاد كشور از وضعيت موجود انجام دهد.

سازوكار مالى اروپا محور نشست كميسيون 
مشترك برجام

 يازدهمين كميســيون مشترك برجام در ســطح مديران سياسى و 
معاونــان وزراى خارجه ايران و گروه1+4 (آلمان،  انگليس، فرانســه، 
روســيه و چين) چهارشنبه گذشــته، در حالى در وين آغاز به كاركرد 
كه شركت كنندگان قرار است درباره جزئيات سازوكار مالى جديد اروپا 

رايزنى كنند
به گزارش ايرنا، هلگا اشــميددبيركل ســرويس اقدام خارجى اتحاديه 
اروپا كه رياســت اين نشســت را بر عهده داشت اين نشست را اولين 
جلسه پس از راه اندازى سازوكار مالى اروپا وايران خواند وتصريح كرد 
كه اعضاء برجام به اجراى اين توافق پايبند هســتند. معاون وزير امور 
خارجه كشــورمان هم كه رياست هيأت ايرانى را بر عهده داشت گفته 
بود:اعضاى برجام (1+4) به دنبال ايده ها وابتكارات و مكانيسم هايى در 
اين مدت بودند كه بتوانند خروج آمريكا از اين توافق را جبران كنند و 

راه حل هايى را براى ادامه همكارى اقتصادى با ايران ايجاد كنند.

شفافيت بودجه و نيروى مردم
 آن چه در سياســت مى گذرد محصول قدرت نيروهايى اســت كه 
تالش مى كنند رخدادهاى سياســت را به نفع خود رقم بزنند. بودجه 
كه شــايد بتوان آن را سياسى ترين رخداد اقتصادى هر سال كشور ناميد 
نيز از اين قاعده مســتثنى نيست. اهميت بودجه نيز نبايد بر مردم ايران 
پوشــيده باشد. بودجه تا اندازه بسيار زيادى سرنوشت نقدينگى، تورم، 
اصالح بانكى، صندوق هاى بازنشستگى، قدرت خريد مردم، طرح هاى 
عمرانى، بخش خصوصى، اشــتغال و حمايت اجتماعى از گروه هاى 

ضعيف اقتصادى و اجتماعى را تعيين مى كند. 
نيروهاى سياسى مختلفى بر شكل دادن بودجه مؤثرند. بودجه دو مقوله 
اساسى دارد: منابع و مصارف. منابع عمدتاً از فروش نفت، ماليات و انواع 
عوارض (از جمله عوارض گمركى، و ...) حاصل مى شود. طبيعى است 
كه بســيارى از ماليات دهندگان مايل اند از زير بار آن شانه خالى كنند، 
و برخى هــم اصًال ماليات نمى پردازند. ميزان و نوع عوارض هم براى 
كاالها و گروه هاى مختلف متفاوت اســت. بديهى است كه قدرتمندان 
تالش مى كنند منافع خــود را از عوارض و ماليات معاف كرده يا نرخ 
ماليات و عوارض را كاهش دهند. برخى نيز بيش از آن چه بايد، ماليات 

مى پردازند. 
مصارف بودجه هم عرصه رقابت قدرت هاى سياسى هستند. هر يك از 
دستگاه هاى دولتى و سازمان هايى كه رديف بودجه دارند تالش مى كنند 
سهم بيشترى از كيك بودجه را براى خود كنند. ديگران مى كوشند براى 
خودشــان رديفى در بودجه دســت و پا كنند. نمايندگان مجلس براى 
گرفتن سهم بيشــترى از بودجه براى حوزه انتخابيه خود يا پروژه هاى 
خاص رقابت مى كنند. گرفتن بودجه بيشتر براى مقاصد خاص، تضمينى 
براى انتخاب مجدد آن ها نيز به حساب مى آيد. افراد و گروه هاى سياسى، 
پيمانكاران، كسب وكارهاى فرهنگى، و هر بخش سازمان يافته اى تالش 

مى كند سهم بيشترى از بودجه داشته باشد. 
سؤال مهم اين است كه مردم كجاى اين رقابت ها قرار دارند؟ مردم چه 
چيزى را بايد از بودجه مطالبه كنند؟ مردم چه توضيحى از بودجه بندان و 
دولتى ها مطالبه كنند؟ خواستار شفافيت در چه ابعادى از بودجه شوند؟ 
مردم نيروى اجتماعى-سياسى ناديده گرفته شده همه رقابت هاى سياسى 
براى كيك اقتصادى بودجه هســتند. نماينده مجلس، مديران دستگاه 
ادارى، مديران شــركت هاى دولتى و همه بازيگران بودجه كردار خود 
را با اســتناد به منافع مردم و به اسم مردم توجيه مى كنند، اما مردم چه 
زمانى مى توانند بفهمند كه بودجه چقدر در راستاى منافع ايشان است؟

بودجه بندان سال گذشته مدعى شــدند كه بودجه شفاف تر از گذشته 
شده است و امسال نيز حتماً بايد شفاف تر از پارسال باشد. بودجه اگر 
با چنين هدفى تنظيم مى شود، حتماً بايد بودجه ريزان سازمان برنامه و 

بودجه پاسخ دهند و به دقت براى مردم روشن سازند
هدف اصلى بودجه امسال چيست؟ كنترل تورم، رشد اقتصادى، حمايت 
اجتماعى از اقشــار ضعيف، مقاومت در برابر تحريم، افزايش اشتغال، 

ممانعت از بيكارى بيشتر، حفظ محيط زيست، يا هر هدف ديگرى.
بودجه امسال چگونه به اهدافش مى رسد؟ چه كاستى هايى از بودجه هاى 
گذشته را برطرف كرده است؟ سبب آغاز چه اصالحاتى در اقتصاد ايران 

مى شود؟ چگونه مانع بدتر شدن زندگى مردم مى شود؟ 
بودجه سال 1398 چگونه عملكرد دستگاه ها را مبناى بودجه ريزى قرار 
داده و ســبب كاهش يا حذف بودجه دستگاه هايى مى شود كه به اندازه 

بودجه اى كه دريافت مى كنند كارآيى ندارند؟
بودجه 1398 چگونه صدها هزار ميليارد تومان يارانه پنهان حامل هاى 
ســوخت، آب، برق و ساير كاالها را به ســمت حمايت اجتماعى از 
ضعيف ترين اقشــار جامعه هدايت مى كند و ســبب توســعه عدالت 

مى شود؟
بودجه 1398 چگونه از محيط زيست در حال ويران شدن ايران حفاظت 
بيشترى خواهد كرد؟ چگونه سبب كمتر شدن پروژه هايى مى شود كه 
جز تخريب و هدر رفتن منابع حاصلى ندارند و صرفاً براى تأمين منافع 

سياسى و اقتصادى گروه هاى خاص اجرا مى شوند؟ 
بودجه 1398 چگونه صرفه جويانه و مناسب براى مقابله با تحريم هايى 
است كه هدف شان افزودن بر رنج و مصائب اين ملت و تضعيف ايران 
است؟ تفاوت بودجه تحت تحريم امسال و بودجه سال گذشته چيست؟ 
بودجه 1398 چگونه براى مقابله با فســادهاى سيستماتيك مختلف از 
جمله توزيع ارز ارزان قيمت و ارائه تسهيالتى كه هدررفت شان بيش از 

فوايدشان است طراحى شده است؟ 
بودجه اگر شفاف تر و پاسخ گويانه تر از گذشته، با توجه به شرايط دشوار 
كشــور طراحى شده اســت، نبايد فرايند بررسى و تصويب آن پشت 
درهاى بســته و بدون توضيح كافى به مردم صورت گيرد. درها را باز 
كنيد تا نخبگان بر همه ابعاد بودجه تســلط يابند و زير و بم آن را براى 
مردم بشكافند. آن گاه است كه نيروى مردم هم چون كوهى در برابر هر 

اعمال نفوذ سياسى مخربى بر بودجه خواهد ايستاد.
* محمد فاضلى- عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد بهشتى
منبع كانال:دغدغه ى ايران
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ب مفاد اقتصادى برجام لطمه ديده است

 آمريكا از كشــورهايى كه با ايران همكارى مى كننــد، باج گيرى اقتصادى 
مى كند و به تعهدات خود در رفع تحريم ها عليه ايران عمل نمى كند.

نماينده دائم روســيه در آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت: در حالى كه مفاد 
هسته اى به صورت موثر اجرا مى شوند، لطمات سنگينى به مفاد اقتصادى برجام 

وارد شده است.
به گزارش ايرنا ، ميخائيل اوليانوف افزود: ترامپ با حربه تروريسم اقتصادى و 
تحريم هاى يك جانبه غيرقانونى و فشار به جامعه جهانى به دنبال ايجاد جنگ 
روانى و القاى انزواى ايران اســت، ولى تجربه ماه هاى اخير نشان داد كه اين 

كشور هيچگاه به هدف خود دست نخواهد يافت.
 وى گفت:تحريم هايى كه آمريكا يكجانبه عليه ملت ايران اعالم مى كند، جامعه 

جهانى با آنها همراهى نكرده است.

دولت رقيب بخش خصوصى نيست
 دولت نمى پذيرد تصدى گرى، بنگاه دارى و همزمان سياست گذارى كند و 

اينجاست كه بخش خصوصى معنا پيدا مى كند.
رئيس دفتــر رئيس جمهورى گفت: ميراث اقتصاد دولتى به دولت هاى پس از 
انقالب رســيده و بزرگترين گرفتارى ما اين اســت كه كسانى كه تصميم گير 

هستند، اكنون رها كرده اند .
به گزارش ايرنا، محمود واعظى افزود: براى اصالح اين رويه تالش بســيارى 
شده و رئيس جمهورى همواره در جلسات تاكيد مى كند كه با همفكرى بخش 

خصوصى مى توانيم سياست گذارى درستى انجام دهيم.
وى اظهار كرد: برجام، دســتاورد مهم و بزرگى براى كشور است و ما توانستيم 
با مذاكرات فشرده، زنجيره تحريم ها كه دست و پاى اقتصاد ايران را بسته بود، 

يكى پس از ديگرى باز كنيم.

هنوز نمى دانيم اينستكس چگونه كار مى كند
 مكانيسم مالى اينستكس در ابتداى راه خودش است و ما هنوز نمى دانيم كه 

اين ساز و كار چگونه مى تواند مشكل گشا باشد و چگونه كار كند.
معاون سياســى وزارت امور خارجه گفت: مدير كل آژانس بين المللى انرژى 
اتمــى براى چهاردهمين مرتبه پايبندى ايران به تعهدات برجامى خود را اعالم 
كرده، اما در بحث رفع تحريم ها با خروج آمريكا، با موانع و مشــكالت زيادى 

مواجه شديم.
به گزارش مهر، سيد عباس عراقچى اظهار داشت: اعضاى برجام به دنبال ايده ها 
و مكانيزم هايى بودند كــه بتوانند خروج آمريكا را جبران كرده و راه حل هايى 

براى ادامه همكارى هاى اقتصادى با ايران داشته باشند.
وى بيان كرد: اين ساز و كار از سوى اروپايى ها دير ارائه شد و خواست ما اين 

است كه آنها در اين راستا جدى تر عمل كنند. 

 در شرايط عادى و معمولى نيستيم بلكه 
در دوران جنگ اقتصادى و روانى به ســر 
مى بريم، و عقب نشــينى به معناى از دست 
دادن همه دستاوردهاى تاريخى ملت ايران 

است.
رئيــس جمهور در جمع مــردم الهيجان با 
بيان اين كه در شرايط حساسى قرار گرفتيم 
بيــان كرد: ملــت ايران در طول ســال 97
پيروزى هاى بزرگى به دســت آورد دشمن 
مى خواست امسال ســال شكست ايران و 
پيروزى آنها باشــد، اما ملت بزرگ ايران در 

مقابل دشمن ايستادگى كرد.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسليمن 
حسن روحانى ادامه داد: از ارديبهشت فرياد 
تحريم آمريكا شروع شد، مرداد اولين مرحله 
تحريم ها اعمال شد، آبان ماه تحريم مرحله 
پسى اجرا شد اما در تمامى اين مراحل مردم 
ايســتادگى كردند به لحاظ تورم شهريور و 
مهر ماه و تا حدى هم بهمن ســخت ترين 
ماه هاى امسال بود اما 22 بهمن روز شهامت 
ملت ايران و ايستادگى در برابر دشمنان بود. 
دشــمن به آرزوى خود نرسيد و بى ترديد 
هم نمى رســد هرچند مشكالتى براى مردم 

ما به وجود آورد.
وى گفت: امــا آنها در اين مســير ناموفق 
بودند. در مرحلــه پس تالش كردند دنيا را 
همراه خود كنند امــا هيچ يك از قدرتهاى 
جهانى و متحدين آمريكا يعنى اروپا در برابر 
نقشه كاخ سفيد ســر فرود نياورد بنابراين 
آمريكا ناچار شــد به تنهايــى از پيمان بين 
المللى كه پيمان هفت كشور بود و سازمان 
ملل و شــوراى امنيت آن را تأييد كرده بود 
خارج شود. آن چه انجام گرفت ايستادگى 

در برابر ســازمان ملــل و جامعه جهانى و 
يك تخلف بود ولى آنها در اين مرحله هم 

ناموفق بودند.
رئيس جمهــور بيان كرد: ملت در برابر آنها 
مقاومت كــرد و توطئه آنهــا عليه ملت ما 
خنثى شــد. آنها در مهر ماه جلسه شوراى 
امنيت تشكيل دادند اما 14 عضو اين شورا 
در مقابل آمريكا ايستادند در اجالس ورشو 
تالش كردند جهــان را عليه ايران تحريك 
كند اما آنجا هم شكســت خوردند. دشمن 
در مقابل ملت ما موفقيتى به دست نياورد اما 

براى ما مشكالتى ايجاد كرده است.
روحانــى ادامــه داد: ما در شــرايط عادى 
و معمولى نبــوده بلكه در شــرايط جنگ 
اقتصادى و روانى هستيم اين بايد باور همه 
ما باشــد همه ملت مى داند عقب نشينى به 
معناى از دســت دادن همه دســتاوردهاى 
تاريخى ملت ايران از مشــروطه تا انقالب 
اسالمى اســت مردم بايد بداند در يك نبرد 
هســتيم. اختالف ما با آمريــكا هم در اين 
اســت كه آمريكا مى گويد به 40 سال پيش 
بازگرديــد اما ما مى گويم بــه عقب برنمى 
گرديم و مسير پيشــرفت استقالل و آزادى 

و مردم ساالرى را ادامه مى دهيم.
وى ادامــه داد: آمريكا مى گويد ايران امروز 
به ايران ســال 56 و اوايل 57 تبديل شــود 
و ما مى گوييم مسيرى كه ملت ما از بهمن 
57 آغاز كردند يعنى مسير آزادگى، استقالل 
و مردم ســاالرى را ادامه خواهيم داد. پس 
ما امروز با آمريــكا در يك اختالف نظرى 
نيستيم كه نه قابل مذاكره و نه قابل مصالحه 
باشد. ما بايد دشمن را به عقب برانيم و به او 
بفهمانيم كه ملت ايران راه عزت و سربلندى 

خود را ادامه خواهد داد.
رئيــس جمهور خاطر نشــان كــرد: من از 
ارديبهشت ســال جارى خدمت مقام معظم 
رهبرى هم در جلســه خصوصى و دو نفره 
وهم در جلســه اى با حضور مسئوالن عالى 
رتبه گفتم شــرايط امروز ما شــرايط جنگ 
روانى  دشمن و جنگ اقتصادى است و در 
مرحله جنگ كشور به يك فرمانده نياز دارد 
و همه مسئوالن مردم  و ارگان هاى مختلف 
در كنار هم بايد با يك فرماندهى واحد كار 
خــود را پيش ببرند. تا دشــمن را وادار به 

شكست كنند.
روحانى گفت: پيشــنهاد من ايــن بود كه 
خدمــت مقام معظــم رهبــرى گفتم خود 
جناب عالى به عنــوان رهبر نظام و انقالب 
فرماندهى اين جنگ را عهده دار شــويد و 
همه دولت قوا و مســئوالن در خدمت شما 
خواهيم بود. راه و مسير را آن طور كه شما 
هدايت مى كنيد ادامه مى دهيم اما ايشــان در 
جواب فرمودند كه قبول دارم هم شــرايط 
شرايط جنگ است وهم اين شرايط نياز به 
يك فرمانده دارد اما بايد فرمانده اين جنگ 
رئيس جمهورى باشد؛ اين تاكيد رهبرى بود 
و ايشــان بر آن مبنا دستور دادند كه دو قوه 
ديگــر با همه توان و در چارچوب مقررات 

در كنار دولت باشد.
وى تاكيــد كرد: من در آن جلســه آمادگى 
خودم را اعالم كردم و گفتم دولت و رئيس 
جمهورى به عنوان نماينده ملت ايران در اين 

جنگ حضور خواهند داشت.
رئيس جمهور خاطر نشــان كرد: درســت 
اســت كه امروز مشكالت معيشت داريم و 
اين حرف به حق اســت اما در عين حال به 

عهدهــا و پيمانى كه ما با مردم بســته ايم و 
آنچه به آنها وعده داده ايم پايبند هســتيم و 
آنها را ادامه خواهيــم داد ما از آغاز دولت 
يازدهم به مردم وعده داديم كه در كشاورزى 
به سمت خودكفايى حركت مى كنيم و امروز 
سه ســال است كه در اين مســير در گندم 
خودكفا هســتيم و اين دســتاورد به بركت 
خداوند و دســترنج كشاورزان حاصل شده 
است همچنين در بسيارى از كاالهاى ديگر 

در مسير و مرز خودكفايى هستيم.
روحانى گفت: در 31 ســفر اســتانى در 
طــول دولــت يازدهم حــدود 26 هزار 
ميليارد تومان وعده پرداخت اعتبار براى 
امروز  و  دادم  عمرانــى  پروژه هاى  انجام 
نه تنها همه اين اعتبارات پرداخت شــده 
بلكه بيشــتر از آن نيز پرداخت كرده ايم 
يعنى تــا امروز 42 هــزار ميليارد تومان 
اعتبار در اين زمينه پرداخت شــده است 
و بيش از آنچه به مردم قول داديم اعتبار 
پرداخت كرده ايم. البته برخى از طرح ها 
تكميل شــده و برخى هنوز ناقص است 
و بايد تكميل شــود و طبق محاســبات 
ســازمان برنامــه و بودجــه نيازمنديم تا 
مقدارى ديگــر كمك كنيم تا اين طرح ها 

و پروژه ها به نتيجه برسد.
وى گفــت: ما روابط خوبى بــا آذربايجان، 
روسيه، قزاقستان و تركمنستان داريم. دولت 
رابطه ســازنده، موثر با همه كشورهايى كه 
مى خواهند با ايران رابطه داشــته باشــند را 
مد نظر دارد. آنهايــى كه با ما فاصله دارند، 
مقصر خودشان هستند. آنها از اول انقالب 
مانع درســت كردند. ما روابط دوســتانه با 

كشورهاى همسايه را دنبال مى كنيم.

اختالفات براى 
تشكيل پارلمان 
اصالحات 
اصالحات  پارلمــان  تشــكيل  براى   
اختالف نظرهايى وجود دارد و تا مادامى 
كه به نقطه مشــتركى نرســيم، اين طرح 

تصويب نخواهد شد.
سخنگوى حزب اعتماد ملى گفت: در اين 
موضوع اختالف نظرهايى در برخى مواد 
وجــود دارد كه گروه ها و احزاب در حال 
پيگيرى اين موضوع هستند و برخى از مواد 
آن در حال اصالح اســت و گمان مى كنم 
تا 6 ماه آينده موضوع پارلمان به سرانجام 
خواهد رســيد.به گزارش مهر،اســماعيل 

گرامى مقدم افزود: در مورد تعداد اعضاى 
پارلمــان، تركيب اعضــا و وزن احزاب 
اختالف  اصالحات  پارلمان  در  سياســى 
وجود دارد و تا مادامى كه اين موضوعات 
به نقطه مشتركى نرسد، پارلمان اصالحات 
تصويب نخواهد شــد.وى گفت: البته در 
جلســه اى كه در چند روز آينده خواهيم 
داشــت، كليات اين كارگروه به تصويب 
خواهد رسيد و پس از تعطيالت نوروزى 
رابطين استان ها تعيين خواهند شد تا براى 
هماهنگى و راه اندازى شوراى عالى جديد 
در استان ها، اعزام شوند.گرامى مقدم گفت: 
الياس حضرتى در انتخابات ســال آينده 
مجلس شوراى اســالمى حضور خواهد 
داشــت، حال از كدام حوزه انتخابيه ثبت 
نام مى كند، هنوز به نتيجه گيرى نرسيده ايم.

فشارهاى غرب 
براى دلسرد كردن 
مردم از مقامات 
كشور است

انتخابــات  در  مــردم  شــركت   
صحنه هــاى  و  راهپيمايى هــا  يــا 
ملــى نشــان مى دهــد كــه همچنــان 
آرمان هــاى  و  اهــداف  و  انقــالب 
ــد و  ــول دارن ــان را قب ــه انقالب ش اولي
ــتند. ــان بايس ــاى آرمانهايش ــد پ حاضرن

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: يكى 
از اصلى تريــن پايه هاى به ثمر رســيدن 
انقالب اســالمى و به پيروزى رســيدن 

اين انقالب، مشاركت سياسى مردم بود. 
ملى  راهپيمايى هاى  و  مختلف  انتخابات 
به شــيوه هاى مختلف مشاركت سياسى 

مردم را نشان مى دهد
ذوالقدر  فاطمه  ايسنا،ســيده  گزارش  به 
افزود: حضــور مردم در صحنه هاى ملى 
از يك ســو بر تداوم و استمرار انقالب 
اســالمى تاثير به سزايى دارد و از سوى 
ديگر در صحنه هاى بين المللى بازتاب و 

اهميت مضاعى دارد.
وى متذكر شد: سياســتمداران غربى با 
رصد و تحليل شرايط سياسى و اقتصادى 
ايران به تدريج اذعان مى كنند كه حتى با 
تشــديد تحريم اقتصادى نيز نتوانسته اند 
به اهداف خود بر ضد جمهورى اسالمى 

ايران برسند.

اخراج 
ديپلمات هاى 
هلندى
 قابل دفاع است
 همان طور كه اروپايى ها در گذشــته 
سفراى خود را به ايران بازگرداندند، اكنون 
هم سفير هلند بدون دعوت مجددا به ايران 

باز مى گردد.

رئيس كميســيون امينت ملى و سياســت 
اسالمى گفت :  شــوراى  خارجى مجلس 
مناســبات فعلى ايران با اروپا نســبت به 
دهه 1990 ميالدى متفاوت شــده است، 
اما برخى از كشورها همچون هلند تالش 
مى كنند كه روابط با ايران را همچون دهه 
90 شبيه سازى كنند كه اين رفتارى اشتباه 

است.
به گزارش ايسنا،حشمت ا... فالحت پيشه 
يادآور شد: آن زمان ايران به شدت درگير 
بازســازى بود. آن زمان اگر كشور اروپايى 

اقدامى عليه ايران مى كرد مابقى كشــورها 
سفراى خود را فرا مى خواندند. البته در آن 
زمان نيز ســفرا به كشور ما باز مى گشتند. 
لذا آنها نمى توانند در مقابل سياســت هاى 
ايران رفتارهاى گذشته شــان را انجام دهند 

چون شرايط ايران متفاوت شده است.
وى گفت : اروپايى ها نتوانســتند در زمينه 
برجــام اقداماتشــان را انجــام دهند، لذا 
حيثيتشان زير سوال است. در اين بين هلند 
تالش مى كند چراغ سبزى به آمريكا نشان 
دهد. مشخصاً با اين انديشه كه شايد اقدام 

جمعى در اروپا به نفع هلند انجام شود كه 
اين اتفاق هم رخ نمى دهد.

فالحت پيشــه خاطرنشــان كرد: در حال  
حاضر جمهورى اســالمى ايــران كليات 
مناســبات خود را با اروپــا از حيث نگاه 
راهبردى كنار گذاشــته است. همان طور 
كه مقام معظم رهبرى فرمودند ما سياست 
هاى جايگزين براى تكيه بر همســايگان 
و كشــورهاى منطقه را در پيش گرفته ايم. 
اكنون اروپايى ها آن چنان در سياست هاى 

ما جايى ندارند چه برسد به هلند.

روحـانى:

ما به عقب 
برنمى گرديم

حاميان ترامپ درپى دائمى كردن خروج از برجام هستند
  حاميان ترامپ به دنبال تصويب قانونى 
اســت كه خروج از برجــام را به صورت 
قانون درآورده و براى رئيســان جمهورى 

آينده الزامى كند.
عضو ارشــد جمهوريخواه ســناى آمريكا 

گفت:  در تالش اســت تا متنــى را درباره 
برجام بــه قانون اختيارات دفــاع ملى اين 
كشور براى دائمى كردن خروج واشنگتن از 

برجام اضافه كند.
به گــزارش ايرنا ، جيم اينهــوف افزود:در 

ســفرى كه ماه گذشــته به همراه هيأتى از 
قانونگذاران آمريكايى به چند كشور داشته 
متوجه شد برخى از كشورها از جمله ايران 
منتظر پايان دوره رياســت جمهورى دونالد 

ترامپ هستند.

وى تاكيد كرد: كــه كنگره براى جلوگيرى 
از چنين چيزى بايد هر مقدار از اقدام هاى 
ترامپ را كه مــى تواند، به ويژه حمايت از 
ارتش رژيم صهيونيستى و خروج از توافق 

هسته اى با ايران، به قانون تبديل كند.

حفظ نظام سوريه با حمايت و مشاركت 
ايران رخ داد

 حضور ايران در منطقه جدى و قدرتمند است كه سفر اسد به تهران 
هم حكايت از جايگاه ايران دارد.

رئيس كميته روابط خارجى كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى 
گفت : ارتباط ايران با ســوريه به سال هاى گذشته به خصوص از دوران 
جنگ برمى گردد، در سال هاى اخير ايران در ميدان نبرد حضور داشت كه 
در نهايت حفظ نظام سوريه و شكست افراط گرى با حمايت و مشاركت 
جدى ايران رخ داد كه دستاورد بزرگى براى ما و سوريه و كل كشورهاى 
منطقه و جهان محسوب مى شود.به گزارش ايسنا، مرتضى صفارى نظنزى 
افزود: ايران قدرت برتر در منطقه اســت كه اين سفر مهر تأييدى بر آن 
زد همچنين عالمتى به كشورهاى ائتالف كننده و همراه با دشمنان ايران 
به خصوص كشورهاى منطقه اى همراه با آمريكا داد كه در آينده شرايط 

متفاوت شده و دشمنان ايران شكست مى خورند و آنها بازنده هستند.
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تالش براى جايگزين كردن يارانه به جاى ضامن 
براى دريافت وام ازدواج

 معاون جوانان وزارت ورزش گفت: در تالش هستيم تا مبلغ يارانه را جايگزين ضامن 
براى دريافت وام ازدواج كنيم. اين موضوع ابالغ شــده و تنها منتظر تصويب آن در بانك 
مركزى هســتيم.به گزارش خبرآنالين، محمد مهدى تندگويان گفت: در حال حاضر در 
سازمان بهزيستى 3 هزار مركز مشاوره ازدواج وجود دارد و تالش ما اين است كه تا پايان 
سال شمار اين مراكز مختص مشاوره ازدواج كه مربوط به وزارت ورزش و جوانان است 
را با همكارى سازمان بهزيستى به 400 مركز برسانيم.تندگويان افزود: خوشبختانه 70 درصد 
مراجعين به اين مراكز افراد مجرد هستند و ما نيز به دنبال اين هستيم كه اين آموزش ها منجر 

به ازدواج هاى مناسب شود و از ازدواج هاى نامناسب پيشگيرى كنيم.

بايد زمينه سازى الزم در حوزه نشاط اجتماعى 
انجام شود

 با توجه به ضرورت توجه به بحث نشــاط اجتماعى حتماً بايد زمينه ســازى الزم 
را انجام دهيم.

به گزارش مهر، وزير كشور گفت: با توجه به شرايط جامعه و ضرورت توجه به بحث 
نشاط اجتماعى حتماً بايد زمينه سازى الزم را انجام دهيم.

عبدالرضا رحمانى فضلى كرد: انســان به صورت ذاتى موجود بى قرارى است. براى 
اينكه كمال گراســت، آرزو دارد. و همه اينها به انســان بى قــرارى مى دهد. ما با يك 
جامعه منزوى طرف نيستيم. برخى اقدامات رسانه ها و ده ها مسأله ديگر دخيل هستند. 

پيمايش هاى اجتماعى خيلى نامناسب تر از مسائل شخصى است.

پرداخت مطالبات حق التدريسى ها تا پايان سال
 وزير آمــوزش و پرورش با بيان اين كه من نســبت به چالش هاى ايجاد شــده 
براى معلمان مدارس حمايتى بى تفاوت نيســتم، گفت كه مطالبات يك ساله معلمان 

حق التدريس تا پايان امسال پرداخت مى شود.
به گزارش ايســنا، ســيدمحمد بطحايى با بيان اين كه پرداخت مطالبات فرهنگيان از 
جمله اقدامات در دســتور كار وزارت آموزش و پرورش اســت، اظهار كرد: مراحل 
ادارى پرداخت مطالبات فرهنگيان انجام و حدود دو هفته پيش اعتبار تخصيص يافته 

شده به خزانه كشور واريز شده است.
وى افزود:  اميدواريم تا آخر ســال بخشــى از مطالبات فرهنگيــان از محل اعتبارات 

تخصيص يافته شده پرداخت شود.

پزشكان و پرستاران در محيط هاى درمانى 
چگونه لباس بپوشند؟

 آيين نامه اخالق حرفه اى ســازمان نظام پزشكى در فصل دوازدهم 
با عنوان «پوشش حرفه اى در محيط هاى بالينى»، ضوابط نحوه پوشش 
حرفه مندان پزشكى در بيمارســتان ها و مراكز درمانى را تشريح كرده 

است.
به گزارش ايسنا، در ماده 111 آيين نامه اخالق حرفه اى سازمان نظام 
پزشكى اعالم شده كه شــاغالن ِحَرف پزشكى و وابسته در انتخاب 
و رعايت پوشــش حرفه اى عالوه بر رعايت مقررات عمومى كشور، 
مكلفند پوششــى را انتخاب كنند كه هم شــأن و حرمت حرفه مندان 
پزشــكى را حفظ كند و احترام به اين حرفه را برانگيزد و هم آرامش 
و اعتماد دريافت كنندگان خدمات پزشكى را موجب شود و همچنين 
از انتقال عفونت هــا جلوگيرى و ايمنى خود حرفه مندان و بيماران را 

حفظ كند.
بر اســاس ماده 112 اين آيين نامه الزم است در زمان ارائه خدمت به 
دريافت كنندگان و بيماران، از لباس هاى ساده و تميز و بدون تصاوير، 
عالئم نامتعارف تبليغاتى و حاوى پيام اســتفاده شــود. در عين حال 
طبق ماده 113 آيين نامه اخالق حرفه اى سازمان نظام پزشكى، شاغالن 
ِحَرف پزشكى و وابسته موظفند ضابطه محيط هاى بالينى را در پوشيدن 

لباس فرم جلو بسته رعايت كنند.
در ماده 114 اين آيين نامه هم آمده است كه شاغالن ِحَرف پزشكى و 
وابسته، در خارج از محيط هايى كه اسكراب (روپوش هاى پزشكى و 
جراحى) جزو ضوابط نيســت، نبايد اسكراب بر تن داشته باشند و يا 
بايد آن را با روپوش ســفيد بپوشند. همچنين طبق ماده 115 اين آيين 
نامه در محيط ارايه خدمات بايد كارت شناســايى عكس دار در محل 

قابل رويت همگانى روى لباس نصب شود.
در ماده 116 آيين نامه اخالق حرفه اى سازمان نظام پزشكى نيز اعالم 
شده است كه نبايد از پوششى استفاده شود كه در روند ارائه خدمات 
ســالمت تداخل ايجاد كند. در محيط بالينى نبايد پوششى روى لباس 

فرم پوشيده شود كه مزاحم كار بالينى باشد.
بر اســاس ماده 117 اين آيين نامه اعالم شده است كه شاغالن ِحَرف 
پزشــكى و وابســته، بايد در محيــط ارائه خدمت بــدون آرايش و 

زيورآالت متعارف باشند.
همچنين طبق ماده 118 آيين نامه اخالق حرفه اى سازمان نظام پزشكى، 
الزم اســت شاغالن ِحَرف پزشكى و وابسته، براى حفظ هرچه بيشتر 
ســالمت بيماران، بهداشت فردى را در ابعاد مختلف آن رعايت كنند 

از جمله اينكه ناخن ها بايد كوتاه، تميز و فاقد ناخن مصنوعى باشند.

فارس: رئيس اتحاديه قصابان همــدان: نامه زدم «دام همدان در حال 
خروج است» ، گوش كسى بدهكار نبود

 كار خودشون بوده!!
فارس: يك سوم ازدواج ها در همدان به طالق منجر شده است

 پس اقتصاد يك ســوم خانم هايى كــه ازدواج كردم با مهريه 
تامين شده!!

ايسنا: چين ربات كوبنده زن هم استخدام كرد
 همين يه مورد مونده بود چينى ها بسازن 

همدان پيام: لذت نوروز بدون آجيل 
 مگه داريم مگه مى شه!!

ايرنا: دختران روستايى نبايد در ورزش محدود شوند
 واال روستايى ها از شهرنشين ها جلوترن!!

تبيان: نوشيدنى هاى شيرين هيچ ارزش غذايى ندارند
 همين كه اوقات تلخمون رو شيرين مى كنن كافيه!!

همدان پيام: عليصدر تهرانى ها را به همدان آورد 
 الكى بهش نگفتن بزرگترين غار آبى جهان!!

جام جم: برآورد وضعيت مسكن در سال 98
 بجز گرونى برآوردى هم مى شه داشت!!
هدف ورزش: پرچم ژاپن در قبال پرچم ايران

 بدون شرح!! 
ايران: با عشق نيكوكاري كنيد

 عشق ديگه كارساز نيست بايد با پول نيكوكارى كرد!!
تجارت: نويد آرامش در بازار سكه 

 از اين نويدها زياد دادن!!
كيهان: دولت خريد خانه را به رويا تبديل كرد 

 همين يه كار از دستش بر مى اومد!!
همشهري: انتقال پايتخت

  تهران رو با جاش انتقال ميدن يا تهران نشين ها رو 
اسكناس: صيانت از سفره هاي مردم 

 سفره هامون رو جمع كرديم از چى مى خوان صيانت كنن!!

110همدان روزانه 2500 بار زنگ مى خورد
 معاون عمليات فرماندهى انتظامى استان همدان گفت: تلفن مركز 
فوريت هاى پليسى 110 اين استان به طور ميانگين روزانه بين 2 هزار 

و 400 تا 2 هزار و 500 بار به صدا در مى آيد.
خســرو فخرى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: به دنبال اجراى طرح 
تجميع مراكز فوريت هاى پليس 110 و راه اندازى فوريت هاى پليسى 

در مركز استان، شمار تماس ها افزايش يافت.
وى اضافه كرد: بخش زيادى از تماس هاى شــهروندان براى دريافت 

مشاوره و مددكارى بوده و بخش ديگر تماس هاى عملياتى هستند.
معاون عمليــات فرماندهى انتظامى اســتان همــدان ادامه داد: 
اُپراتورهاى 110 داراى مدرك ليســانس و فوق ليسانس هستند 
و در حــد توان با اخالق نيكو و صبر و حوصله شــهروندان را 

مى كنند. راهنمايى 
فخــرى بيان كــرد: در صورت نياز بــه دريافت مشــاوره انتظامى، 
شــهروندان به دايره مشــاوره و مددكارى معاونت اجتماعى و ديگر 

پليس هاى تخصصى ارجاع داده مى شوند.
وى تاكيــد كــرد: البتــه وظيفه اصلى مامــوران 110 رســيدگى به 
ماموريت هــاى فوريتــى اســت بنابراين تماس هــاى غيرضرورى، 
امدادرســانى به ماموريت هاى ذاتى و اصلى فوريت هاى پليسى را به 

تاخير مى اندازد.
معاون عمليات فرماندهى انتظامى اســتان همدان گفت: يكى از علل 
افزايش تماس هاى غيرعملياتى رعايت نكردن حقوق ديگران است كه 

بايد در اين زمينه فرهنگسازى صورت گيرد.
فخرى مثال زد: راننده يك خودرو وقتى وسيله نقليه خود را در مقابل 
پاركينگ يك منزل مسكونى پارك مى كند به حقوق ساكنان آن خانواده 

احترامى نگذاشته و تنها به فكر رفع مشكل خود است.
وى اضافــه كرد: در ايــن صورت صاحب خانه بــراى خارج كردن 
خودرو از پاركينگ با 110 تماس مى گيرد در حاليكه با رعايت حقوق 

ديگران مى توان از اين قبيل تماس ها كاست.

رأى منفى مجلس به 2 پيشنهاد شهريه اى 
دانشگاه علمى كاربردى

 رئيس دانشگاه علمى كاربردى از تصويب نشدن راي نهايى طرح 
پرداخت بخشى از شــهريه دانشجويان مهارتى مناطق محروم توسط 
دولت به دليل محدوديت هاى بودجه اى سال 98 در مجلس خبر داد.

محمد حسين اميد در گفت وگو با تسنيم، اظهار كرد: مجلس شوراى 
اســالمى در قانون برنامه ششم توســعه تاكيد كرده است كه تا پايان 
اين برنامه بايد 30 درصد از دانشــجويان كشور در رشته هاى مهارتى 
تحصيل كنند، اين در حالى اســت كه بــراى اين طرح مجلس هيچ 
اعتبارى پيش بينى نشــده است، يعنى آموزش هاى مهارتى در كشور 
توسط بخش خصوصى ارائه مى شوند و همه دانشجويان اين دوره ها 

شهريه پرداز هستند.
وى در ادامــه با تاكيد بر اينكه با شــرايط فعلى دســتيابى به اهداف 
برنامه ششــم توسعه در كشــور در زمينه آموزش هاى مهارتى امكان 
پذير نيســت، تصريح كرد: دولت بايد با پرداخت بخشــى از شهريه 
دانشجويان مهارتى، آنها را براى گرايش به سمت اين نوع آموزش ها 
تشــويق كند چرا كه در حال حاضر هزينه تحصيــل در اين دوره ها 

بسيار باال است.

اجتماعى  مــددكارى  انجمــن  رئيس   
ايران با اشــاره به اليحه اطفال و نوجوانان 
خاطرنشان كرد: به نظر قانون خوبى است 
اما حيطــه اختيارات مــددكاران اجتماعى 
تعريف نشده اســت. مددكاران اجتماعى 
اختيار تــام براى حمايــت ندارند و همه 
موارد منوط به سيســتم قضايى مى شود در 
حالى كه در بسيارى از موارد بايد حمايت 
اجتماعى قبل از ورود به سيســتم قضايى 

صورت گيرد.
سيدحســن موســوى چلك در نشســت 
"بررســى قوانيــن مربوط به كــودكان و 
نوجوانان و چالشــهاى پيــش رو" با بيان 
اينكه قوانين كودكان و نوجوانان در دو دهه 
اخير نسبت به قبل در حوزه سياستگذارى 
و توجه به كودكان بيشتر شده است در عين 
حال گفت: ذى نفعان مربوط به حمايتهاى 
اجتماعى از كودكان آنگونه كه بايد نسبت 
به قوانين موجود اشــراف ندارند ، در نظام 
آموزشــى ضمن خدمت ما نيز آشــنايى با 

قوانين ضعف بسيار جدى دارد.
وى با اشــاره به اجراى ســليقه اى قوانين 
خاطرنشــان كرد: چه از نظر مجريان قانون 
و چه سيســتمهاى اجتماعى كه قرار است 
كودكان به تناسب شرايط از قانون برخوردار 
شــوند به كرات اجراى سليقه اى مى بينيم، 
اجراى ســليقه اى اهميت قوانين را تحت 
شــعاع قرار مى دهد به عنوان نمونه قانون 
كار است، ما تا چه ميزان قانون سال 81 كه 
مربوط به پيشگيرى از كودك آزارى است 

را اجرا كرديم؟
موســوى چلك با بيان اينكه ما در برخى 

مــوارد سواســتفاده از قانــون را داريــم، 
خاطرنشــان كرد: ضعــف هماهنگى بين 
بخشــى يكى از چالش هاى جدى اجراى 
صحيح قوانين است و مرجع ملى كه با اين 
هدف تشكيل شــد نيز نتوانست به عنوان 

مرجع ملى هماهنگ كننده باشد.
رئيس انجمن مــددكارى اجتماعى ايران 
با اشــاره بــه اليحه اطفــال و نوجوانان 
خاطرنشان كرد: به نظر قانون خوبى است 
اما حيطه اختيارات مــددكاران اجتماعى 
تعريف نشده اســت. مددكاران اجتماعى 
اختيــار تام براى حمايــت ندارند و همه 
مى شود  قضايى  سيســتم  به  منوط  موارد 
در حالى كه در بسيارى از موارد حمايت 
اجتماعــى بايد قبل از ورود به سيســتم 

اجتماعى صورت گيرد.
وى با بيان اينكه در اليحه اوليه قوه قضاييه، 
اختيارات مددكاران اجتماعى شــفاف تر و 
بيشــتر بود، افزود: در اليحه اوليه 32 بار از 

كلمه مددكار اجتماعى استفاده شده بود.
به گفته رئيــس انجمن مددكاران اجتماعى 
ايران، ما از ظرفيت هاى ميانجى گرى استفاده 
نكرديم. وى با اشــاره بــه قانون مجازات 
اسالمى و بحث مجازات جايگزين حبس 
نيز اظهار كــرد: در برخى موارد انتقال فرد 
به خــارج از محيط زندان بســتر را براى 
بازتوانى اجتماعى فرد فراهم مى كند لذا بايد 
در مــورد كودكان موضوع ميانجى گرى را 

جدى بگيريم.
وى با تاكيد بر اينكه 600 كلينيك مددكارى 
اجتماعى خصوصى داريم، خاطرنشان كرد: 
نيازى نيســت قوه قضاييه ساختار جديدى 

در اين زمينــه و براى حمايتهاى اجتماعى 
براى خود ايجاد كند. مسئله پسى اين است 
كه در برخى موارد نمى توانيم از كودكان در 

مقابل خانواده هايشان حمايت كنيم.
موســوى چلــك در بخش ديگــرى از 
صحبتهــاى خود تاكيد كــرد: اگر حمايت 
اجتماعى مبتنى بر جامعه باشد اثر بخشى آن 
به مراتب بيشــتر از آن است كه كودكان را 
از خانواده جدا كنيم. مراكز نمى توانند نقش 

مردم و محله را ايفا كنند.
تا  سن 12  كار  نيروي  38درصد 

18سال هستند
به گزارش ايسنا، سيد على كاظمى، قاضى 
دادگســترى نيز افزود: فقر آمارى شديدى 
در حــوزه كودكان داريم. از 79 ميليون نفر 
در ســال 95، 24 ميليون نفر كودك تلقى 
مى شــوند. يعنى حدود 25 تــا 27 درصد 

جمعيت كشور ما كودك هستند.
كاظمــى با بيان اينكه در حــوزه فقر چند 
پســى آمارهاى خوبى نداريم، خاطرنشان 
كرد: مجموعه اى از شاخص هايى كه ناظر 
بر سالمت، تغذيه و آموزش را پوشش مى 
دهد بيانگر اين اســت كه در اين حوزه 30

درصد فقر گزارش شده است. 
اين قاضى دادگسترى تأكيد كرد: در بحث 
كار كــودكان وضعيت عجيبــى از تعداد 
شــاغالن وجود دارد به طوريكه حدود 38

درصد نيروى كار ما از افرادى است كه سن 
آنها بين 12 تا 18 سال است.

كاظمى با اشــاره به اينكــه در خصوص 
كــودكان خيابانى آمــارى وجــود ندارد 
خاطرنشــان كرد: در سال 82 گزارش شده 

كه 24 هــزار و 700 كــودك جمع آورى 
شده است و 6000 كودك ساالنه در مراكز 

بهزيستى پذيرش مى شود.
 وجــود بيش از ميليــون كودك 

بازمانده از تحصيل
وى بــا اشــاره به كــودكان بازمانــده از 
تحصيل نيز گفت: بر اساس گزارش مركز 
پژوهش هاى مجلس حدود 3 ميليون و 200

هزار كودك بازمانده از تحصيل هستند.
اين قاضى دادگســترى با اشاره به كودكان 
بى سرپرست توضيح داد: طبق آمار سال 90

بيش از 24 هزار كودك بى سرپرست بودند 
كه 5 ســال گذشته اين آمار بيش از 4 هزار 

نفر بود.
اين قاضى دادگســترى با اشــاره به اليحه 
بودجه سال 98 تاكيد كرد:  در حوزه كودكان 
و خانواده حمايت هايى كه در اليحه بودجه 
وجود داشته كاهش پيدا كرده است كه در 
اين زمينه دو مســئله وجود دارد: كودكان 
را به صورت مســتقيم مــورد توجه قرار 
نمى دهيم و نكته ديگر اين است كه به آنها 
تخصيص اعتبار نداده ايم و در برخى موارد 
نيز كه ســال 97 قرار بوده اين افراد بودجه 
داشته باشند اما در عمل بودجه تخصيص 

پيدا نكرده است.
كاظمى با تاكيد بــر اينكه در بحث بودجه 
گــذارى چندان عنايتى به حــوزه كودكان 
نداريم با وجود اينكــه كودكان 25 درصد 
جمعيت كشــور هســتند در ادامه با اشاره 
به چالشــها تأكيد كرد: مفهــوم كودكى در 
هنجارسازى هايمان درك نمى شود، كودكى 

امر بسيار پيچيده اى است.

سحر يوسفى »
 پايانى زيباتر از هديه كردن جانى دوباره به 
افرادى كه چشم انتظار دريافت عضو هستند 
قابل تصور نيست، گرچه بسيار سخت وغم 
انگيز اســت رضايت دادن خانواده فردى كه 
دچار مرگ مغزى شده اما حالوت وشيرينى 
زندگى دوباره بخشــيدن به افــرادى كه با 
بيمارى و شرايط ســختى دست وپنجه نرم 
ميكنند از بارغم عزيز از دست رفته مى كاهد.

اهداى عضو به معناى اهداى زندگيســت، 
اقدامى خير وخداپســندانه همراه با صفات 
عالى انسانى ايثار وفداكارى كه درآموزه هاى 
دين مبين اسالم جايگاه بس وااليى دارد و آيه 
"من احياها فكانما احياالناس جميع؛ "هركس 
انسانى را از مرگ نجات دهد گويا همه مردم 
را از مرگ نجات داده اســت" خود گواه اين 

مهم است.
چنــدى پيش مطلع شــديم با اهــدا عضو 
"محمدرضا زينعلى" جوان 28 ساله ماليرى، 
جــان بيش از 4 نفر از مــرگ حتمى نجات 
يافت. براى عرض تســليت و تقدير از اين 
اقــدام خداپســندانه با خانــواده آن مرحوم 

همكالم شديم. 
پدر مرحوم محمدرضا پســرش را بســيار 
مهربان ودلسوز و بخشنده ياد كرد و گفت: 
محمدرضا اگر مى ديد كسى چيزى احتياج 
دارد بــا تمام توان ســعى در كمك به آن 
فــرد مى كرد واين ويژگى اخالقى او باعث 
شــد كه ما براى اهداى اعضايش راحت تر 
تصميم بگيريــم.  وى در مورد علت مرگ 
مغزى پســرش چنين گفت: پسرم جديداً 
اثاث كشــى كرده بود او بــراى گرم كردن 
خانــه از گاز پيــك نيك اســتفاده كرده 
وخوابيــده بوده، گويا در خــواب پتو را با 
پــا روى گاز پيك نيك انداخته و پتو آتش 

گرفته بود.
پدر با ناراحتــى ادامه داد: محمدرضا پس از 
مدتى از خواب بيدار مى شود و از همسايه ها 
مى خواهد كه به آتش نشانى خبر دهند او براى 
فرار از دود و آتش به حمام مى رود، زمانى كه 
آتش نشانان مى رسند احيا قلبى ريوى را انجام 
مى دهند اما متأسفانه فايده ايى نداشته و وى 
با گاز دى اكســيد كربن دچار خفگى ومرگ 

مغزى مى شود.
 پدر محمدرضا مى گويد: وقتى متوجه مرگ 
مغزى فرزندمان شديم تصميم گرفتيم اعضاى 
بدنش را اهدا كنيم تا ثوابى براى آن دنياى او 
داشته باشــد هرچند غم از دست دادن جگر 
گوشه مان تا آخرعمر از ذهنمان پاك نمى شود 
ولى از اينكه توانســتيم افــرادى را از مرگ 

نجات دهيم بسيار خرسند و شاكر هستيم.
 مــادر محمدرضــا نيز در ايــن مصاحبه به 
خبرنگار ما گفت: پسرم قرار بود 4 ماه ديگر 
پدر شــود و درحالى كه بغــض گلويش را 
مى فشــرد ادامه داد: محمدرضــا از اين كه 
مى خواســت پس از 6 سال پدر شود خيلى 
خوشحال بود. زمانى كه مطلع شد پدر شده 
است از فرط خوشحالى سر از پا نمى شناخت 
خوشــحالى اش را با پخش شيرينى، خريد 
سيســمونى و ... به همه نشــان داده بود. او 

آرزوها در سر داشت كه ...
 وى گفت: از اين كه مى خواستم اعضاى تنها 
پســرم را اهدا كنم ناراحت بودم و لحظات 
سختى برمن گذشت اما بالخره اين تصميم 
بزرگ را گرفتيم، حاال خوشحالم كه قلب پاك 
و زالل محمدرضا در بدن فرد ديگر مى تپد. 

اكنون احســاس مى كنم كه محمدرضاى من 
زنده است.

مادر اين جوان از دست رفته در پايان گفت: 
اميدوارم اين اتفاق براى كســى نيفتد اما اگر 
اين شرايط پيش آمد حتما به اين كار بزرگ 
اقدام كنند چون اهدا عضو عالوه بر ثوابى كه 
دارد موجب آرام شدن انسان در اين شرايط 
سخت مى شود و از داغدار شدن چند خانواده 

ديگرهم جلوگيرى مى كند.
 ابتداى ســال جارى 6 اهدا كننده 

عضو در مالير داشتيم
در همين ارتباط رئيس مجمع خيرين سالمت 
مالير نيــز در مورد مرگ مغزى گفت: مرگ 
مغزى به توقف پايدار و غيرقابل برگشــت 
همه عملكردهاى مغز اطالق مى شــود و به 
طور قطع تعيين كننده مرگ حتمى اســت. 
عباس آذرهمايون، داليل مرگ مغزى را سكته 
،تصادف، ضربه شديد به سر، خونريزى هاى 
داخل مغــزى و ... عنوان كــرد و افزود: از 
ابتداى ســال جارى 6 اهــدا كننده عضو در 

مالير داشتيم.
وى با بيان اينكه هر فرد مرگ مغزى حداقل 
8 نفر را مى تواند از مرگ نجات دهد گفت: 

كبد، كليه ها، قلب، ريه ها، لوزالمعده، روده ها 
و نسوج شامل دريچه قلب، تاندون، قرنيه و... 

قابل پيوند زدن هستند.
اين مســئول ادامــه داد: طبــق آمار مدير 
عامل انجمن اهداى عضو ايرانيان در حال 
حاضر حدوداً 25 هزار نفر در كشــور در 
ليست انتظار پيوند عضو قرار دارند كه به 
دليل كافى نبودن تعداد اهدا عضو هر روز 
10 نفر از اين افراد جان خود را از دست 
مى دهند اين در حالى اســت كه ساالنه 5

تا 8 هزار نفر مرگ مغزى در كشور اتفاق 
مى افتد كه نيمــى از آنها مى توانند اهداى 
عضو داشته باشند در صورتى كه كمتر از 
يك چهارم موارد به اهداى عضو مى رسند.
هرچند اهدا عضو چالشــى براى خانواده 
فردى كه دچار مرگ مغزى شــده به شمار 
مى آيد اما با فرهنگ ســازى وتبين اهميت 
اين اقــدام متعالى در جامعه مى شــود به 
ترويــج آن كمك كرد.  در ســالهاى اخير 
تالش هــاى خوبى در ايــن زمينه صورت 
گرفته است اما نياز به اطالع رسانى بيشترى 
احساس مى شود تا فرهنگ اهداى عضو در 

جامعه نهادينه شود.

اهداى عضو جوان ماليرى جان 4 نفر را نجات داد

خوشحالم كه قلب پسرم 
در بدن ديگرى مى تپد

درخواست بهزيستى براى افزايش مجدد 
يارانه مراكز توانبخشى

 معاون امور توان بخشى ســازمان بهزيستى كشور درباره افزايش 
مجدد تعرفه  مراكز توان بخشــى معلــوالن گفت: اين افزايش بايد در 
آبان ماه ســال آينــده اتفاق بيفتد اما به دليل فشــار اقتصادى تصميم 
گرفتيم اين هفته جلسه اى را با سازمان برنامه و بودجه و هيئت وزيران 
برگزار كنيم تا درخواســت افزايش مجدد اين يارانه زودتر به هيئت 

وزيران ارسال شود.
حسين نحوى نژاد در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه يكى از محورهاى 
اصلى كار سازمان بهزيستى اعتماد به مردم و واگذارى خدمات مورد 
نياز جامعه هدف به دســت افراد متخصص در بخش غيردولتى و يا 
خيريه است، افزود: در حوزه توانبخشى در حال حاضر بيش از 2هزار 
300 مركز غير دولتى به ارائه خدمات نگهدارى، آموزش، مراقبت در 

منزل از معلوالن، سالمندان و بيماران روانى مزمن مشغولند.
ــه  ــا توجــه ب ــز ب ــن مراك ــه دغدغه هــاى امســال اي ــا اشــاره ب وى ب
نوســانات اقتصــادى اظهــار كــرد: يكــى از مشــكالت ايجــاد شــده، 
ــات  ــده خدم ــام ش ــت تم ــا روى قيم ــت ه ــانات قيم ــر نوس تأثي
ــى  ــتطاعت مال ــدن اس ــن آم ــا پايي ــه پســى ب ــود. نكت ــه شــده ب ارائ
خانواده هــا، مشــاركت خانواده هــا كاســته مى شــود. همچنيــن 
ــه و  ــود بودج ــه كمب ــه ب ــا توج ــه ب ــن اســت ك ــر اي ــى ديگ نگران
ــه  ــى ك ــا را از زمان ــاوت يارانه ه ــه التف ــا ب ــتيم م ــارات نتوانس اعتب

ــم. ــاه، پرداخــت كني ــان م ــى از آب ــود، يعن ــده ب مصــوب ش
معاون توان بخشــى سازمان بهزيستى كشــور تصريح كرد: چند تا 
تهميد براى اين كار در نظر گرفته شــده است: اول اينكه اطالعات 
را كامــًال به صورت نرم افزارى و ســامانه اى كرديم تا پرداخت ها 
الكترونيك شــود. خوشــبختانه در حوزه مراكز توانبخشــى شبانه 
روزى بســيار خوب جواب داد و باعث شد كه اطالعات به روز و 
نظارت قوى تر شــده و فعاليت هاى مــوازى صورت نگيرد و ابعاد 

شود. قوى تر  نظارتى 
نحوى نژاد با بيان اينكه اين ســامانه به سازمان ثبت احوال لينك شده 
اســت، توضيح داد: با اين اقدام در مورد استعالم هاى مربوط به اينكه 
كدام فرد مورد نظر خدمات مى گيرد، آيا به ســامانه كميســيون هاى 
پزشــكى در مورد  معلوليت فرد متصل اســت و... به سهولت انجام 
مى شــود. همچنين اعتباراتى كه از ســازمان برنامه و بودجه مى رسد 
بدون طى كردن سيكل توزيع استانى و شهرستانى و انجام محاسبات 
پيچيده، به طور همزمان در سراســر كشــور به حســاب كسانى كه 

خدمات را ارائه مى دهند واريز مى شود.
معاون امور توان بخشــى سازمان بهزيستى كشور در ادامه از پرداخت 
ما به التفاوت افزايش يارانه مراكز شــبانه روزى نگهدارى از معلوالن 
خبر داد و گفت: ما به التفاوت جديد در بهمن ماه و به شكل همزمان 
و الكترونيكى بين همه مراكز كشــور واريز شــده است. براى مراكز 
روزانه و مراقبت در منزل نيز اين اقدام به زودى انجام مى شــود و در 

سال جديد اين روند براى آنها هم اتفاق مى افتد.
نحــوى نژاد ادامــه داد: همچنين به افراد مجهول الهويه يا كســانيكه 
خانواده مؤثرى براى سرپرســتى ندارند نيز ما به التفاوت را پرداخت 

كرديم و اين پرداخت در اسفند ماه نيز انجام مى شود.

جاى خالى مددكاران اجتماعى در اليحه اطفال و نوجوانان
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ارتقاء ريتد دختران نوجوان ماليرى 

در فدراسيون جهانى شطرنج
 رياســت اداره ورزش وجوانــان شهرســتان ماليــر از ارتقــاء ريتــد 
شــطرنج بــازان بانــوى ماليــر در فدراســيون جهانــى شــطرنج خبــر 

داد.
ــرى  ــوى مالي ــازان بان ــطرنج ب ــد ش ــاء ريت ــى از ارتق ــدى رضاي مه
ــرى  ــه باق ــت فاطم ــر داد و گف ــطرنج خب ــى ش ــيون جهان در فدراس
ــدى   ــمن محم ــد 1134 و ياس ــا ريت ــيف ب ــا س ــد 1348، دين ــا ريت ب

بــا ريتــد 1071 از شــطرنج بــازان خــوش آتيــه و شايســته ماليــرى 
مى باشــند كــه در مســابقات شــطرنج اوپــن كشــور كــه بــه ميزبانــى 
شهرســتان ماليــر بــه صــورت ريتــد برگــزار شــد موفــق شــدند بــا 
ــاالى خــود از ســوى داوران كشــورى  ــت ب ــار و دراي ــوش سرش ه
حاضــر در ايــن مســابقات درجــه بيــن المللــى ريتينــگ را بــا 
باالتريــن امتيــاز بــه دســت آورنــد كــه بــراى جامعــه شــطرنج بــازان 

ــزرگ اســت. ــدان افتخــارى ب ــر واســتان هم شهرســتان مالي
ــه  ــز ب ــرى ني ــاز مالي ــطرنج ب ــران ش ــه پس ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــا  ــبحان رنجبرب ــد 1351 ، س ــا ريت ــارى ب ــد جب ــن محم ــاى امي نامه

ريتــد 1214 و اميــر حســين نــوروزى بــا ريتــد 1322 نيــز از ســوى 
ــده خــود در مســابقات  ــره كنن ــا درخشــش خي ــن فدراســيون ب همي
ــه  ــه درج ــر ب ــتان مالي ــى شهرس ــه ميزبان ــور  ب ــن كش ــطرنج اوپ ش

ــل شــدند . ــى نائ ــن الملل ريتينــگ بي
رئيــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان ماليــر در پايــان از رئيــس 
ــر و  ــتان مالي ــطرنج شهرس ــت ش ــالش  هيئ ــاء پرت ــت و اعض هيئ
ــود  ــوب خ ــق و مطل ــاى دقي ــه ريزيه ــا برنام ــه ب ــدان ك ــتان هم اس
ــتان و  ــى در شهرس ــته ورزش ــن رش ــكوفايى اي ــد و ش ــث رش باع

ــرد. ــر وتشــكر ك ــده تقدي ــتان ش اس

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

شهردارى همدان به بقا در ليگ 2 فوتبال 
كشور اميدوار شد

 تيم شهردارى همدان عصر روز سه شنبه با برترى ارزشمند مقابل 
فوالد نوين اهواز از مرز ســقوط ليگ دسته دوم فوتبال كشور به طور 

موقت خارج و به بقا در اين عرصه از مسابقات اميدوار شد.
بــه گزارش ايرنا در اين ديدار كه از هفته بيســت و دوم رقابت هاى 
ليگ دسته دوم فوتبال كشور و از گروه يك برگزار شد، تيم شهردارى 

همدان با نتيجه يك بر صفر به برترى رسيد.
تك گل تيم شــهردارى همدان در اين بازى را حسين قادرى هافبك 

جوان و بومى اين تيم به ثمر رساند.
شهردارى در اين ديدار چاره اى جز پيروزى نداشت تا بتواند از جمع 

تيم هاى قعرنشين جدول گروه يك خارج شود.
شــاگردان هادى گل محمدى اگرچه خوش شــانس بودند كه پنالتى 

دقيقه 6 تيم فوالد نوين اهواز از كنار دروازه آنها خارج شد.
با اين حال تيم شــهردارى همدان در نيمه دوم اين مســابقه به خوبى 

توانستند نتيجه برترى مقابل فوالدى ها را حفظ كنند.
نماينده فوتبال همدان با اين پيروزى 21 امتيازى شد و به طور موقت 

از خطر سقوط رهايى يافت.
با اين حال شــاگردان گل محمدى ســه بازى ديگر فرصت دارند تا 

عزم خود را براى حفظ امتياز تيم درليگ 2 فوتبال كشور جزم كنند.

دوره مربيگرى ايروبيك در همدان داير شد

ــت:  ــدان گف ــى هم ــاى همگان ــأت ورزش ه ــس هي ــب رئي  ناي
دوره مربيگــرى درجــه ســه ايروبيــك منطقــه اى كشــور بــا حضــور 

38 تــن از بانــوان ورزشــكار در همــدان دايــر شــد.
مريــم روحــى در گفــت و گــو بــا ايرنــا بــا بيــان اينكــه ايــن دوره 
ــه مــدت 40 ســاعت برگــزار شــد اضافــه كــرد: بهــار  مربيگــرى ب
ــركت  ــود و ش ــرى ب ــن دوره مربيگ ــدرس اي ــت م ــفى صف يوس
ــار،  ــدآباد، رزن، به ــاه، اس ــدان، كرمانش ــهرهاى هم ــدگان از ش كنن

ــد. ــن حضــور يافتن ــروه درجزي ــركان و ق ــج، تويس مريان
ــر  وى خاطرنشــان كــرد: ايــن دوره مربيگــرى در هفــت ســال اخي
بــراى نخســتين بــار در همــدان دايــر شــد و پيــش نيــاز مربيگــرى 

ايروبيــك پــس از گذشــت ســه مــاه منظــور مــى شــود.
وى يــادآور شــد: در ايــن دوره چهــار روزه شــركت كننــدگان 
اصــول و قوانيــن مربيگــرى ورزش ايروبيــك را بــه صــورت تئورى 
ــدرك  ــول شــدگان م ــه قب ــرار اســت ب ــد و ق ــرا گرفتن ــى ف و عمل

ايروبيــك اعطــا شــود.
ايروبيــك يكــى از رشــته هــاى زيــر مجموعــه فدراســيون 

اســت. كشــور  همگانــى  ورزش هــاى 

جلسه شبانه مسئوالن رئال 
پس از حذف تحقيرآميز

 رئال مادريد در شــبى تلخ با نتيجه 1-4 مغلوب آژاكس شــد و 
وداعى زودهنگام با ليگ قهرمانان داشت.

ــرز و چنــد تــن از  ــه نقــل از آاس، پ ــه گــزارش "ورزش ســه"، ب ب
ــو  ــژه برنابئ ــگاه وي ــال شــب گذشــته از جاي ــه رئ مســئوالن بلندپاي
نظــاره گــر ســقوط تيــم شــان بودنــد. باختــى تحقيرآميــز و حــذف 
برابــر تيمــى كــه كمتــر كســى تصــور مــى كــرد قــادر بــه شكســت 

رئــال باشــد.
پس از اين شكست عجيب، فلورنتينو پرز و ديگر سران رئال تا ساعت 
دو نيمه شــب در محل باشگاه جلسه اى شــبانه داشتند و به بررسى 

وضعيت بد كنونى تيم پرداختند. 
محور صحبت ها در مورد ســرمربى فصل آينده، فروش چند بازيكن 
كه دوران شــان به اتمام رســيده از جمله گرت بيل، مارسلو و تونى 
كروس و نيز بررسى گزينه هاى مختلف براى تقويت تيم در تابستان 

بود.
رئال 12 بازى تا انتهاى الليگا پيش رو دارد و بايد تالش كند حداقل 
سهميه ليگ قهرمانان را از دست ندهد. در حال حاضر حتى ختافه نيز 

مى تواند رتبه سومى رئال را تهديد كند.

رفتار غيرحرفه اى 
بازيكن ملى پوش 

استقالل
 ملى پوش اســتقالل كه اين روزها 
از محبوبيت زيادى برخوردار اســت 
مقابــل الدحيل مرتكــب رفتارى غير 

حرفه اى شد.
به گزارش مهر، وريــا غفورى مدافع 
ملى پوش آبى پوشــان كه اين روزها 
از محبوبيــت خاصى نزد هــواداران 
استقالل برخوردار اســت، با رفتارى 
غير حرفه اى مقابل بازيكن الدحيل به 

راحتى از داور مسابقه اخطار گرفت.
آبــى پوشــان در دوحه بــه مصاف 
الدحيــل رفتنــد و وريا غفــورى در 
دقيقه 65 بــازى در حالى كه بازيكن 
الدحيل قصد پرتاب اوت را داشــت، 
با دســت مانع از پرتاب اوت شد تا از 
داور مسابقه اخطار بگيرد. اخطارى بى 
مورد كه مى توانــد در بازى هاى آينده 

براى استقالل گران تمام شود.

حضور ووشو در 
بازى هاى 2021 

دانشجويان جهان 
 با تصويب اعضاى هيأت رئيســه 
ورزش هــاى  جهانــى  فدراســيون 
دانشجويى، رشــته ووشو به صورت 
تابســتانى  بازى  هــاى  در  رســمى 

دانشجويان 2021 شركت دارد. 
بــه گــزارش مهــر، هيأت رئيســه 
فدراسيون جهانى دانشجويى در جلسه 
خود كه همزمان با بازى هاى زمستانى 
برگزار شــد، ميزبانى شــهر «چنگدو» 
چين براى ميزبانى بازى هاى تابستانى 

2021 را تأييد كرد.
اين ســومين بار است كه چين در يك 
دهه، ميزبــان بازى هاى دانشــجويان 
مى شــود. در اين دوره از بازى ها كه 
8 تا 19 آگوســت سال 2021 ميالدى 
برگزار مى شــود، 18 رشــته از جمله 

ووشو حضور دارند.
كميته برگــزارى بازى ها، 41 محل را 
كرده  معرفى  بازى هــا  برگزارى  براى 
كه 30 محل آماده بهره بردارى اســت 
و 11 محل ديگر در دســت ساخت و 
يا تعميرات اســت. اين دومين حضور 
جهانى  بازى هاى  در  ووشــو  رشــته 

دانشجويان است.

ريباند پنالتى در فوتبال 
مى ماند

تصــور  چــه  آن  خــالف  بــر   
جديــد  قوانيــن  طبــق  مى شــد، 
ــد  ــان مى توانن ــال، بازيكن داورى فوتب
از تــوپ برگشــتى در ضربــات پنالتــى 

ــد. ــتفاده كنن ــازى اس ــان ب در جري
بــه گــزارش ايســنا، هيــأت بيــن 
دربــاره   (IFAB) فوتبــال  المللــى 
ــنبه  ــده در روز ش ــزار ش ــه برگ جلس
برخــى اطالعــات را منتشــر و اعــالم 
كــرد كــه ريبانــد در ضربــات پنالتــى 

ــت. ــد داش ــود خواه وج
نوشــت:  بيانيــه  ايــن  در   IFAB
اشــتباه  بــه  رســانه ها  از  برخــى 
رســانى  اطــالع  ريبانــد  دربــاره 
ــع  ــا دف ــى، ب ــه پنالت ــد. در ضرب كردن
ــرك،  ــه دي ــورد ب ــا برخ ــان ي دروازه ب
تــوپ برگشــتى در جريــان بــازى 
ــد  ــان مى توانن ــود و بازيكن ــد ب خواه

از آن اســتفاده كننــد.
ايــن هيــأت در ادامــه نوشــت: در 
جلســه  ســومين  و  ســى  و  صــد 
ــون 14 ــر در قان ــا، تغيي ــاالنه تنه س
دروازه بــان  اكنــون  شــد.  اعمــال 
مى شــود  زده  پنالتــى  كــه  زمانــى 
ــود را  ــاى خ ــك پ ــد ي ــا مى توان تنه

دارد. نگــه  دروازه  خــط  روى 

نابغه تنيس روى ميز همدان آسيايى شد
 نائــب رئيس هيأت تنيس روى ميز همدان گفت: شــيما صفايى 
نابغه تنيس روى ميز اين اســتان جواز حضور در مسابقات قهرمانى 

آسيا را كسب كرد.
زهره ابوطالبيان اظهار داشــت: پس از يكسال تالش جوانان دختر در 
تورهــاى ايرانى و اخذ امتيازات رنكينگ و با پايان يافتن 2 مرحله از 
مســابقات انتخابى ، نمايندگان سه اســتان البرز ، همدان و تهران در 
تركيب سه نفره تيم   ملى براى حضور در مسابقات آسيايى جوانان در 

مغولستان قرار گرفتند.
وى در گفت و گو بــا  ايرنا اضافه كرد: پريناز حاجيلو از البرز و نفر 
اول رنكينگ ملى جوانان ، شــيما صفايى از همدان و نفر اول مرحله 
اول مســابقات انتخابى و مليكا كرمى از تهران و نفر اول مرحله دوم 
مسابقات انتخابى ، با شايستگى به عضويت تيم  ملى جوانان در آمدند.
نائب رئيس هيأت تنيس روى ميز همدان يادآور شد: صفايى پس از 2 
روز رقابت فشرده در بين 10 ورزشكار برتر دختر كشور موفق شد با 
غلبه بر تمامى حريفان ضمن كسب مقام اول دور اول انتخابى تيم ملى 

، طبق آيين نامه به عضويت تيم ملى برگزيده شود.
ابوطالبيان بيان كرد: اين نابغه تنيس روى ميز همدان در سال هاى اخير 
مدارج پيشرفت را مرحله به مرحله طى كرده اند و حاال با تجربه كافى 
در عرصــه هاى مختلف ملى و بين المللى، حدود 6 ماه فرصت دارد 

با اوج آمادگى خود را مهياى حضور در مسابقات قهرمانى آسيا كند.
مسابقات تنيس روى ميز قهرمانى جوانان آسيا شهريور ماه سال آينده 

در اوالن باتور مغولستان برگزار مى شود.
صفايى نابغه تنيس روى ميز اين اســتان دى ماه امسال قهرمان جوانان 

كشور شد.
اين بانوى همدانى پاييز امســال نيز در مسابقات بزرگساالن با عنوان 
تور ايرانيان بر سكوى قهرمانى ايستاد و حاال در رده سنى جوانان نيز 

اين عنوان را تكرار كرد.
موفقيت چشمگير اين بازيكن در ماه هاى اخير سبب شد تا فدراسيون 
حمايت جدى از وى داشــته باشد و عنوان نابغه تنيس روى ميز را به 

او لقب دهد.

مقام قهرمانى ورزشكار ماليرى در مسابقات 
آزاد رنكينگ اسنوكر استان 

 مالك قاسمى ورزشكار شايسته و خوش آتيه مالير مقام قهرمانى 
مسابقات آزاد رنكينگ اسنوكر استان را از آن خود كرد

رئيــس اداره ورزش و جوانــان مالير اظهار كرد: تيــم 7 نفره بيليارد 
شهرســتان مالير كه در رشته اسنوكر در دومين دوره از مسابقات آزاد 
رنكينگ اسنوكر اســتان در اواخر هفته دوم اسفند ماه سال جارى به 
ميزبانى اســتان همدان حضور پيدا كرد توانســت در قسمت انفرادى 
مقام قهرمانى اين دوره از مسابقات را توسط مالك قاسمى ورزشكار 

شايسته و خوش آتيه خود از آن خود كند .
مهدى رضايى افزود: قاســمى براى دومين بار است كه در اين رشته 

ورزشى در استان صاحب مقام قهرمانى مى شود.

طلب 8 ميليارد و 700 ميليون تومانى 
كميته ملى المپيك از دولت 

 كميتــه ملى المپيك نزديك به 9 ميليارد تومان از اعتبارات ســال 
جارى خود را هنوز دريافت نكرده در حاليكه اصال مشــخص نيست 

اين مبلغ به صورت كامل پرداخت مى شود يا نه. 
به گزارش مهر، پيگيرى براى دريافت بخش باقى مانده بودجه سال 97
كميته ملى المپيك يكى از مهمترين اقداماتى بود كه توســط مسئوالن 
اين كميته و طى ماه هاى گذشــته انجام شد اگرچه هنوز به نتيجه اى 
نرسيده و بر همين اساس تخصيصى هم از طرف كميته به فدراسيون ها 

انجام نشده است.
كميته ملى المپيك تاكنــون 84 درصد از اعتبارات 64 ميليارد تومانى 
ســال جارى خود را دريافت كرده و در مجمــوع 85 درصد بودجه 
فدراســيون ها را هم پرداخت كرده است. البته آخرين پرداختى كميته 
به فدراســيون ها 6 ماه پيش و قبل از بازى هاى آســيايى انجام شد اما 
طى اين مدت كميته ملى المپيك به دليل عدم دريافتى جديد نتوانسته 

تخصيص دوباره اى به فدراسيون ها داشته باشد.
البتــه كه حدود يك ماه پيش و از بخش باقــى مانده اعتبارات كميته 
ملى المپيك 600 ميليون تومان به حســاب اين كميته واريز شد كه از 
آن براى رســيدگى به امورات داخلى كميته استفاده شد اما به جز اين 

تخصيص ديگرى به كميته انجام نشده است.
در مجموع اينكه كميته ملــى المپيك تا به امروز حدود 55 ميليارد و 
300 ميليون تومان از اعتبارات سال 97 خود را دريافت كرده و هشت 
ميليارد و 700 ميليون تومان هم طلبكار است. پيگيرى هاى انجام شده 

براى دريافت اين رقم است.
كيكاووس سعيدى خزانه دار كميته ملى المپيك ضمن تأييد اين مطلب 
گفت: بر اساس رايزنى هاى انجام شده و قول مساعدى كه از سازمان 
مديريت و برنامه گرفته ايم، احتماالً تا چند روز آينده بخشى از بودجه 
باقــى مانده (8 ميليارد و 700 ميليون تومان) خود را دريافت مى كنيم. 

شايد هم پس از آن دريافتى ديگرى داشته باشيم.
وى در پاسخ به اين پرسش كه «تخصيص صد درصدى بودجه كميته 
ملى المپيك از محل اعتبارات ســال جارى قطعى است»، خاطرنشان 
كرد: اين مســئله به شرايط كلى بودجه كشور بستگى دارد. كميته هم 
تابع شــرايط است. تا به امروز به لطف ســازمان مديريت و برنامه و 
پيگيرى هاى شخِص صالحى اميرى مساعدت هاى خوبى شده و مانعى 
هم نبوده است. اميدوارم بتوانيم تا پايان سال بخش باقى مانده بودجه 

را به طور كامل دريافت كنيم.
خزانه دار كميته ملى المپيك تاكيد كرد: تخصيص به فدراسيون ها هم 
بر اساس ميزان دريافتى كميته انجام مى شود. اميد است كه با تخصيص 

كامل بودجه بتوانيم دريافتى فدراسيون ها را صد درصد كنيم.

آگهى مزايده اموال منقول نوبت (دوم)
در پرونده كالســه974333/اج ص اجرايى طى نيابت واصله از مجتمع 15 تهران آقاى رســول سليمانى فر 
فرزند قربان محكومند به پرداخت مبلغ 150/049/496 ريال در حق اقاى على اكبر قلى نژاد كردآبادى و مبلغ 
5/000/000 ريال بعنوان نيم عشــر دولتى لذا با توجه به اينكه محكوم عليه-عليهما- عليهم نسبت به برائت 
ذمه خويش اقدامى ننموده اين اجرا به درخواست محكوم له- لهما- لهم اقدام به توقيف اموالى به شرح ذيل 
نموده كه در تاريخ 97/12/27 روز دوشــنبه ساعت11 صبح اقدام به عمليات مزايده جهت تاديه دين محكوم 
عليه-عليهما-عليهم مى نمايد. فلذا كسانى كه تمايل به شركت در مزايده دارند مى توانند در مدت پنج روز 
قبل از روزى كه براى فروش معين شــده است اموال مشروحه ذيل را مالحظه نمايند. ضمنا مزايده در دايره 

اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف همدان برگزار مى گردد (آ)
مورد مزايده يك دستگاه خودرو پژو 405 به شماره انتظامى 858  ه 94 ايران 99 كه در حال حاضر در پاركينگ 
ملت با (مشخصات خودرو) نوع: سوارى- سيستم: پژو- تيپ: GLXI۴۰۵  - رنگ : خاكسترى متاليك- مدل: 
1388- نوع سوخت بنزين- ظرفيت 750 كيلوگرم- تعداد سيلندر 4عدد- تعداد چرخ 4 عدد (وضعيت ظاهرى 
و فنى خودرو در زمان بازديد) وضعيت اتاق سالم- داشبورد سالم- تودوزى سالم- وضعيت ظاهرى (شيشه ها، 
چراغ ها، سپرهاى جلو و عقب سالم مى باشد) وضعيت موتور سالم- وضعيت گيربكس سالم- وضعيت تايرها 
دو حلقه الستيك جلو 40٪ آج دار و دو حلقه الستيك هاى عقب30٪ آج دارد. با توجه به موارد فوق قيمت پايه 
پژو 405 به شماره انتظامى 858 ه 94/ ايران 99 مدل 1388 خاكسترى رنگ در حال حاضر و با شرايط فوق به 

قيمت كارشناسى 220/000/000 ريال معادل بيست و دو ميليون تومان بنام رسول سليمانى فر مى باشد٪ (آ)
بديهى است برنده مزايده كسى تلقى مى گردد كه بيشترين قيمت پيشنهاد نمايد و مى بايست ده درصدى را 

فى المجلس و مابقى را ظرف مدت يك ماه تاديه كند (4163)
قاضى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي رضا عبدي داراى شماره شناسنامه  646 به شرح دادخواست كالسه 111/742/97ش 
از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فرامرز 
عبدي به شماره شناسنامه  336 در تاريخ 94/3/25 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-متقاضي گواهي حصروراثت با 
مشخصات فوق الذكر پسر متوفي 2-فاطمه عبدي فرزند فرامرز به شماره شناسنامه 762 
صادره از بهار متولد 1361 دختر متوفي 3-مريم عبدي فرزند فرامرز به شماره شناسنامه 10 
صادره از بهار متولد 1363 دختر متوفي 4-الهام عبدي فرزند فرامرز به شماره شناسنامه 98 
صادره از بهار متولد 1368 دختر متوفي 5-عاطفه عبدي فرزند فرامرز به شماره شناسنامه 
763 صادره از بهار متولد 1361 دختر متوفي 6-خديجه  عبدي فرزند فرامرز به شــماره 
شناســنامه 488 صادره از بهار متولد 1348 دختر متوفي 7-كبري عبدي فرزند فرامرز به 
شماره شناســنامه 463 صادره از بهار متولد 1347 دختر متوفي 8-صغري عبدي فرزند 
فرامرز به شــماره شناسنامه 599 صادره از بهار متولد 1352 دختر متوفي 9-اقباله عبدي 
فرزند فرامرز به شماره شناسنامه 489 صادره از بهار متولد 1349 دختر متوفي 10-گل خاص 
كاظمي علوم فرزند فاضل  به شماره شناسنامه 254 صادره از بهار متولد 1331 همسر متوفي 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواســت 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 811)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

آگهي حصر وراثت
خانم محترم محبي داراى شــماره شناســنامه  2514 به شــرح دادخواســت كالسه 
1105/97ش112ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان ابوالفضل هاشمي به شماره شناسنامه  6456 در تاريخ 92/1/18 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1- بتول اللهي 
فرزند عباد به شماره شناسنامه 27 متولد 1327/1/1 همسر متوفي اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت 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 815)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهى تغييرات شركت مهندســين مشاور روئين صنعت ماد شــركت با مسئوليت 
محدود به شــماره ثبت 11884 و شناسه ملى 14004826906 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/30 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : شركت مذكور در تاريخ 
1397/11/30 منحل اعالم گرديد و آقاى بهزاد قاســمى به شماره ملى 3875565266 به 
ســمت مديرتصفيه انتخاب شد و نشانى محل تصفيه : همدان- بلوار خواجه رشيد- كوچه 
تقوى- بن بست قشمى- پالك 130- مجتمع گلها- واحد 4 - كدپستى 6516665915 مى 

باشد. (404681)
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 

همدان 

 مديركل ورزش و جوانان استان همدان 
با اشاره به راه اندازى اداره ورزش شهرستان 
همدان گفــت: آخرين كارمند شــاغل در 
هيأت هاى ورزشــى هم استعفاى خود را به 

فدراسيون داده و منتظر تأييد است. 
محســن جهانشير با اشــاره به مصوبه منع 
عضويت كارمندان دســتگاه  ورزش همدان 
در اركان اصلى هيأت هاى ورزشــى اظهار 
كرد: بنده در ابتــداى ورود خود به همدان 
اين امر كه مغايرت با قانون است را دوباره 

ابالغ كردم.
وى در گفت وگــو با فارس ادامــه داد: در 
نهايت به كارمندان دســتگاه ورزش استان 
ابالغ شــد كه تنها تا پايان بهمن ماه فرصت 
داريد تا از هيأت هاى شــاغل در آن استعفا 
دهنــد كه اين امر نيز قريــب به 95 درصد 

تحقق پيدا كرده است.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان بيان 
كرد: تمام نــواب رئيس، دبيران، خزانه داران 
و... كه كارمندان دستگاه ورزش استان بودند 
از هيأت هاى ورزشى خود استعفا داده اند و 
تنها يك مورد مانده كه منتظر تأييد استعفاى 
وى از ســوى رئيــس فدراســيون مربوطه 

هستيم.
وى اضافــه كرد: اين اســتعفا تقديم رئيس 
فدراسيون شــده و يك رونوشت نيز براى 
اداره كل ارسال شده كه هنوز شخص رئيس 
فدراسيون درباره اين استعفا تصميمى اتخاذ 

نكرده است.
جهانشير با اشاره به راه اندازى اداره ورزش 
و جوانان شهرســتان همدان بيان كرد: اين 
اداره نيز مجــوز الزم را اخذ كرده و چارت 
سازمانى و كارمندان آن نيز مشخص شده اند.

وى ادامه داد: قــرار قبلى ما براى راه اندازى 
اين اداره در دهه مبارك فجر بود كه متأسفانه 
مجوز دير از وزارت ورزش ابالغ شد اما در 
حال حاضر ســعى ما بر اين است با تأييد 

مكان اســتقرار آن، اين اداره را تا پايان سال 
راه اندازى كنيم.

مديركل ورزش و جوانان همدان خاطرنشان 
كرد: سعى ما بر اين است اين اداره از امكان 
تحت مالكيــت خــود اداره كل ورزش و 
جوانان باشــد تا متحمل هزينه هاى اضافى 
نشــود و پس از آن نيز بايد تمام هيأت هاى 
ورزشى استان، هيأت شهرستان همدان را نيز 

راه اندازى كنند.

 طبق بخشــنامه اى صادره از سوى مدير 
مجموعه ورزشــى آزادى از اين پس ورود 
كليه افراد و خانواده ها به جز ورزشكاران و 
مربيان جهت استفاده از اين مجموعه پولى 
خواهــد بود. مدير روابــط عمومى آزادى 
دربــاره چگونگــى اجراى اين بخشــنامه 

توضيح داد.
ســيد رضا موســوى اظهار كرد: بخشنامه 
پولــى شــدن ورود به مجموعه ورزشــى 
آزادى از 20 روز قبــل در تمام درب هاى 
ورودى ورزشگاه آزادى نصب شده و اين 
چيز تازه اى نيست. البته اين بخشنامه قرار 
بود از امروز اجرا شــود كــه ما اجراى آن 
را به روز شنبه 18 اســفند موكول كرديم. 
به طورى كه هر كســى كــه بخواهد وارد 

محوطه ورزشــگاه آزادى شود بايد كارت 
تردد از پذيرش مجموعه دريافت كند.

وى در گفت وگــو با ايســنا، گفت: اين 
كارت تردد براى ورزشــكاران و مربيان 
و كســانى كه ورزش قهرمانى و حرفه اى 
انجام مى دهند به صورت رايگان اســت 
و تنها شــامل افراد عادى مى شــود كه با 
درياچه  از  اســتفاده  جهت  خود  خانواده 
وارد  مى خواهند  آزادى  ورزشى  مجموعه 
اين مجموعه شــوند كه بايد بابت هر نفر 
البته  كنند.  پرداخــت  تومان   2,000 مبلغ 
افراد مى توانند با دريافت كارت ســاالنه 

از كارت تردد بهره مند شوند.
موســوى در پايان در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا اين بخشنامه شامل حال كارمندان و 

مى شود  آزادى  ورزشى  مجموعه  همكاران 
يا خير؟ اظهار كــرد: كارمندان و همكاران 
مجموعه ورزشــى آزادى نيــز بايد كارت 
تردد دريافت كنند كه بــراى دريافت اين 
كارت تردد هيچ مبلغى پرداخت نمى كنند. 
در حقيقت اين كارت براى شناسايى افراد 
جهت ورود به ورزشگاه آزادى است تا ما 
بدانيم كه چه كســانى با چــه عنوانى وارد 

ورزشگاه آزادى مى شوند.
وى تاكيــد كرد: مــا به انتظامــات اعالم 
كرده ايم كه هر كســى كه مى خواهد وارد 
ورزشــگاه آزادى شــود بايد كارت تردد 
دريافت كند و سپس وارد آزادى شود. در 
غير اين صورت امكان ورود به ورزشــگاه 

آزادى را نخواهند داشت.

مديركل ورزش و جوانان همدان خبر داد: 

مجوز راه اندازى اداره ورزش 
شهرستان همدان صادر شد

■ استعفاى كارمندان دستگاه ورزش از هيأت ها

جزئيات پولى شدن ورود به مجموعه 
ورزشى آزادى اعالم شد

كفاشيان از
 باشگاه هاى 
ايرانى دفاع كند
 سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس تهران، 
گفت: كفاشــيان به عنــوان نايب رئيس 
كنفدراسيون فوتبال آسيا بايد از حق باشگاه 

هاى ايرانى در ليگ قهرمانان دفاع كند.

به گزارش ايرنــا؛ «برانكو ايوانكوويچ» در 
حاشــيه تمرين تيم فوتبال پرسپوليس در 
جمع خبرنگاران، اظهار داشــت: كار خود 
را در ليگ قهرمانان آســيا شروع كرديم و 
همانطور كه بارها گفتم، اين سخت ترين 

سطح فوتبال در آسيا است.
وى ادامه داد: در ليگ قهرمانان آســيا تك 
امتياز ها از اهميت زيادى برخوردار است. 
از عملكــرد بازيكنانــم در ديــدار مقابل 
پاختاكور ازبكستان راضى هستم و به آنها 

افتخار مى كنم.
برانكــو در خصوص گل مشــكوك تيم 
پاختاكور، گفت: گل آنهــا قانونى نبود و 
داور، خطا و آفســايد را نديد. نمى توانم 

اين اشتباه داور را باور كنم.
وى افزود: در هيچ مسابقه اى به دنبال سود 
بردن از قضاوت داوران نيستيم و اميدوارم 
كفاشــيان كه در كنفدراسيون فوتبال آسيا 
مسئوليت دارد، از حق باشگاه هاى ايرانى 

دفاع كند تا ما اينگونه متضرر نشويم.
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نانوايان آرد يارانه اى را 
 مى فروشند

 معاون اجرايى تعزيرات حكومتى همدان گفت: شــمارى از نانوايان متخلف به ويژه 
در بخــش پخت لواش، به جاى تبديل كردن آرد يارانه اى به نان، آن را خارج از شــبكه 

توزيع به دالالن مى فروشند.
قهرمان شاهى در جريان بازرسى مشترك نماينده تعزيرات حكومتى، دادستانى، اداره غله 
و ســازمان صنعت، معدن و تجارت از وضعيــت نانوايى هاى همدان به ايرنا گفت: آرد 

يارانه اى هر كيسه 340 هزار ريال در اختيار خبازى ها قرار مى گيرد.
 وى اضافــه كرد: نانوايــان متخلف آرد يارانه اى را به جاى تبديل به خمير، پُخت نان و 

عرضه آن بين مردم، به صورت آزاد هر كيســه آرد را به قيمت 540 هزار ريال به فروش 
مى رسانند.

معاون اجرايى تعزيرات حكومتى همدان ادامه داد: هر نانوايى روزانه هشــت كيسه آرد 
يارانه اى ســهميه دارد در حاليكه برخى از آنها 2 كيسه پخت كرده و مابقى را خارج از 

شبكه توزيع عرضه مى كنند.
شاهى با بيان اينكه مشترى لواشى ها نسبت به ديگر نانوايى ها كمتر است، گفت: فعاالن 
اين بخش بايد موضوع را با هدف كاهش سهميه آرد به سازمان صنعت، معدن و تجارت 

و اداره غله اطالع رسانى كنند.
وى ادامه داد: اما متصديان نانوايى هاى متخلف يك كيســه آرد را صبح و يك كيســه را 

پسازظهر پُخت كرده و با پرداختن به ديگر كارها اقدام به مديريت زمان مى كنند تا كيسه 
هاى آرد باقى مانده را بفروشند.

معاون اجرايى تعزيرات حكومتى همدان بيان كرد: پس از كشف چند كاميون حامل آرد 
خارج از شــكه توزيع هنگام خروج از همدان به مقصد كردستان و آذربايجان، رسيدگى 

به اين موضوع با حساسيت بيشترى آغاز شد.
شاهى اضافه كرد: همچنين گزارش هاى مردمى در مورد عرضه خارج از شبكه و قاچاق 

آرد در يكماه گذشته روند افزايشى داشته است.
وى تاكيد كرد: در صورت مواجهه با اين نوع تخلف نانوايى متخلف تعطيل شده يا سهميه 

آن كاهش و به ديگر نانوايى هاى مجاور تعلق مى گيرد.

نگاه

خسارت 7730 ميلياردى سرما
 به باغ هاى همدان

رئيس اداره بحران و مخاطرات ســازمان جهاد كشاورزى همدان 
گفت: كاهش دما هفت هزار و 730 ميليارد ريال خســارت در سال 

جارى به باغ ها و كشاورزى اين استان وارد كرد.
احــد ظفرى با بيان اينكه بيشــترين خســارت به باغ هــا مربوط به 
شهرستان هاى همدان، كبودراهنگ و رزن بوده افزود: به دليل برودت 
هوا و كاهش دما به 26هزار و532 هكتار از باغ ها و 335 هزار و 830

هكتار از زمين هاى زراعى اين استان خسارت وارد شد.
وى با بيان اينكه خســارت هاى امســال در بخش كشاورزى به 362

هزار و 350 هكتار وارد شــده است اظهار داشت: بيشترين خسارت 
در بخــش باغى مربــوط به باغ هاى گردو، هلو، ســيب، آلو و انگور 

بوده است.
رئيس اداره بحران و مخاطرات سازمان جهاد كشاورزى همدان ادامه 
داد: در بخش زراعى نيز بيشــترين خسارت ها به مزارع گندم ديم و 

آبى، كلزا، چغندر قند، سيب زمينى، جو و يونجه وارد شده است.
ظفرى با بيان اينكه اســتقبال كشاورزى از بيمه بسيار پايين است،  به 
ايرنا گفت: بسيارى از كشاورزان و باغداران براى بيمه اقدام نكرده اند 
و در سال زراعى جارى در بخش زراعى 197 هزار و 39 هكتار و در 

بخش باغى نيز 2هزار و 23 هكتار بيمه شده اند.
وى ادامــه داد: همچنين بيمه تنه درختان به ميــزان 855 هكتار، دام 
ســنگين به ميزان 34 هــزار و 815 راس و طيور به تعداد 11 ميليون 
و 500 قطعه بيمه شــده اند.رئيس اداره بحران و مخاطرات ســازمان 
جهاد كشاورزى همدان اظهار داشت: اين ميزان خسارت در مقايسه 
با خسارت هاى سال 96 كه در كل 930 ميليارد ريال بود بسيار افزايش 
داشــته كه دليل آن خسارت هاى شديد فصل بهار به باغ ها و زراعت 
همدان بود.ظفرى با بيان اينكه ساالنه پنج ميليون تن انواع محصوالت 
زراعى، باغى و دامى در اين استان توليد مى شود گفت: اين ميزان 9

درصد توليدات كشور را شامل مى شود.
به گفته وى ميزان توليدات زراعى استان ساالنه 3 ميليون و 684 هزار 

تن است كه رتبه ششم را در محصوالت زراعى دارد.
ظفري ميزان توليد محصوالت دامى اســتان همدان را 666 هزار تن 
اعالم كرد و افزود: اين اســتان 22 درصد توليدات دامى و رتبه نهم 

را در توليد اين محصوالت در كشور به خود اختصاص داده است.
رئيس اداره بحران و مخاطرات سازمان جهاد كشاورزى همدان اظهار 
داشــت: ميزان توليدات باغى اين استان 650 هزار تن است و همدان 

رتبه 13 را در كشور در اين زمينه دارد.
ظفرى اضافه كرد: سيب زمينى، گندم، جو، سير، بادام، گردو و انگور 
از مهمترين محصوالت كشاورزى هستند كه در استان همدان توليد 
مى شوند.اســتان همدان يك هزار و 950 هكتار وسعت دارد كه 46

درصد آن منابع طبيعى ، 33 درصد اراضى زراعى ، 3/7 درصد باغ ها 
و حدود 13/1 درصد آن نيز آيش است.

كنترل قيمت ها را به شهروندان 
آموزش دهيم

 گران فروش كيســت و چه شخصى مشخص مى كند كه يك فرد 
در جامعه دســت به گرانفروشى زده است؟ يكى از وظايف دولت در 
اقتصاد اين اســت كه قيمت ها را آزاد بگذارد و خريد محصوالت و 
كنترل قيمت را به شــهروندان واگذار كند تا اينكه خودشان انتخاب 
كنند كه محصوالت مورد نياز را با چه قيمتى و از چه كسى خريدارى 
كنند؛در واقع خــود مردم بايد قيمت ها را كنترل و با فرد گران فروش 

مقابله كنند.
ما در ايران ســازمان هاى عريض و طويلى مانند ســازمان تعزيرات 
حكومتى و همچنين سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
داريم كه در شــرايط اقتصادى كنونى مى بينيم كه نقش آنها در كشور 
هيچ تاثيرى ندارد و دولت ابتدا بايد در كوچك كردن اين ســازمان ها 

تعجيل كند.
براى مديريت اين سازمان ها يك دفتر كوچك هم كافى است كه تنها 
برخى از فعاليت هاى ادارى را انجام دهند. توجه داشته باشيد آمارهايى 
كه اين ســازمان ها مى دهند مورد توجه هيچ كســى قرار نمى گيرد و 
همين موضوع نشــان مى دهد كه نمى توانيم انتظار عملكرد مثبتى از 

آنها داشته باشيم.
در كشــورى مانند ايران كه احزاب نقش تعيين كننده اى را در اقتصاد 
ندارند بايد از رســانه ها انتظار پيگيرى بيشتر و با تاثيرگذارى بيشترى 
داشــته باشــيم تا اينكه مســئوالن را زير ذره بين خود قرار دهند و با 
شفاف ســازى موضوعات اقتصادى بتوانند به كنترل بازار كمك كنند. 
اين تعبير اشتباه است كه ما همواره بگوييم باال و پايين رفتن قيمت ها 
در بــازار بر عهده دولت اســت. دولت هم بايد پــاى خود را از اين 
موضوع كنار بكشد و با آزادسازى قيمت ها فضا را از زير پوشش خود 
خارج كند. اگر بتوانيم به كمك رسانه ها و صدا و سيما در مورد تنظيم 
قيمت در بازار فرهنگ ســازى كنيم مى توانيم بگوييم كه قدم مثبتى را 

در اين راه برداشته ايم.
شــهروندان ما بايد بدانند محصولى كه گران مى شــود و فردى كه 

گران فروشى مى كند بايد كنار گذاشته بشود. 
همان طور كه خود رئيس جمهور هم بارها به اين موضوع اشاره كرده 
اســت دولت نياز به چابك سازى دارد. يكى از راه هاى چابك سازى 
در ايران در جهت بهبود فضاى كار و اقتصاد، افزايش دانشــگاه هاى 

فنى در مقابل دانشگاه هاى علوم انسانى و ... است.
يكى از مشــكالت ايران كه به اقتصاد هم ضربه وارد مى كند فرهنگ 
كارمندپرورى اســت. اين فرهنگ كارمندپــرورى در مقابل كاهش 
چشــمگير دانشــگاه هاي فنى و مراكز فنى و حرفه اى اســت. اگر 
بخواهيــم بازار را در آرامش نگاه داريم و به نوعى بخواهيم اداره آن 
را به دست شــهروندان بدهيم بايد نيروى كار متخصص را افزايش 

دهيم.
بــراى حل بحران در اين حوزه مســئوالن بايد يــك تصميم نهايى 
بگيرند و در ادامه فرهنگ هاى نادرستى كه در بازار وجود دارد، هم 
زمينــه گرانى و هم زمينه گرانفروشــى را برچينيم و با جلوگيرى از 
سياســت هاى غلط دست افرادى كه تنها به منافع شخصى خودشان 

فكر مى كند كوتاه شود.
همــه اين مواردى كه در اين يادداشــت آوردم نياز به اصالح 
قانــون در مجلــس دارد و تنها در اين صورت اســت كه هم 
فشــارهايى كه بر دولت وجود دارد كاهــش پيدا مى كند و هم 
مــا مى توانيم شــاهد حضور پررنگ تر مردم در بازار باشــيم و 
نقــش تعيين كننــده آنهــا را در تنظيم قيمت ها مشــاهده كنيم. 
اگــر به جاى حضور ســازمان هايى مانند تعزيــرات حكومتى و 
ســازمان حمايــت مصرف كننــدگان و توليد كننــدگان كه هيچ 
تاثيــرى در بهبود وضعيت ندارنــد، قيمت ها را آزاد كنند و به 
شــهروندان آموزش داده شود كه اجناســى كه يك شبه قيمت 
آنها بــاال مى رود را خريــدارى نكنند مى توانيم شــاهد كنترل 

قيمت ها توســط مصرف كنندگان باشيم.
* محمدقلى يوسفى
عضو هيأت علمى دانشكده اقتصاد عالمه طباطبايى

پ

آگهـي مزايـده نوبت دوم 

دكتر عباداله فدايي اطهر - رياست بيمارستان آتيه همدان 

بيمارستان آتيه همدان به عنوان مزايده گذار در نظر دارد نسبت به اجاره محل پاركينگ عمومي رو باز و مهد كودك 
بيمارستان آتيه به بخش خصوصي اقدام نمايد. 

لذا از كليه افراد ذيصالح داراي پروانه كسب معتبر و يا داراي مجوز فعاليت در زمينه اداره مهد كودك و پاركينگ عمومي 
الكترونيكي نشاني  به  (ستاد)  دولت  الكترونيك  تداركات  سامانه  به  مراجعه  با  آگهي  اين  نشر  تاريخ  از  مي گردد  دعوت 

 www.setadiran.ir نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند.
 سپرده شركت در مزايده بايستي به صورت وجه نقد و يا ضمانت نامه معتبر بانكي (به شرح اسناد مزايده) ارائه گردد. 
تسليم پيشنهادت كليه مراحل انجام مزايده از طريق سامانه مذكور انجام مي گيرد. لذا الزم است تا افراد متقاضي شركت 
در مزايده در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت 

شركت در مزايده محقق سازند. 
اين كه مدارك پاكات الف و ب عالوه بر بارگذاري و ارسال از سامانه مذكور بايستي به صورت تحويل فيزيكي به  مضافاً 
دبيرخانه مزايده گذار به نشاني: همدان، شهرك شهيد مدني، بيمارستان آتيه، كد پستي 63178-65139 نيز صورت گيرد. 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت ثبت نام و عضويت 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 
(م الف 4158)

مبلغ سپرد شركت در مزايده (ريال) موضوع مزايده شماره ثبت مزايده در سامانه ستاد 
100/000/000اجاره پاركينگ 5097050290000004
4/000/000اجاره مهد كودك 5097050290000003

مهلت دريافت اسناد مزايده از سامانه ستاد: تا ساعت 14:30 مورخ 14:30 مورخ 97/12/17
مهلت ارسال پيشنهادات: تا ساعت 14 مورخ 97/12/27 از طريق سامانه و تحويل به دبيرخانه 

زمان تشكيل جلسه بازگشايي پاكت هاي مزايده گران: ساعت 10 صبح مورخ 97/12/28
اعالم برنده مزايده: 97/12/28 تا ساعت 14 و مهلت زماني پذيرش برنده لغايت 8 فروردين 

پ

اطالعيـه
شركت توسعه معدني و صنعتي صبا نور 

شركت توسعه معدنى و صنعتى صبا نور

شرايط كار 
1- ارائه كار به دستگاه براي يك شيفت كاري در روزهاي كاري كارخانه 

2- در مواقع اضطراري با اعالم قبلي كارفرما دستگاه به صورت 24 ساعته آماده بكار مي باشد.
3- مرخصي راننده روز قبل توسط صاحب دستگاه به مسئول مربوطه بايد اعالم گردد تا شركت از اين بابت متضرر نگردد.

4- ساعت حضور راننده و كاركرد آن در قسمت هاي مختلف كارگاه با اعالم قبلي كارفرما و طبق ضوابط كارگاه مي باشد.
5- محل فعاليت دستگاه در داخل مجتمع فرآوري سنگ آهن همدان و طبق نظر كارفرما تعيين مي گردد.

HSWT۰۰۴ 6- رعايت كليه مفاد دستورالعمل بهداشت و ايمني و محيط زيست ترابري
7- اصل و كپي سند مالكيت دستگاه، گواهينامه راننده، گواهي سالمت راننده، كارت هوشمند راننده، كارت هوشمند 

خودرو، بيمه شخص ثالث و معاينه فني قبل از انعقاد قرارداد بايد ارائه گردد.
جهت كسب اطالعات بيشتر و پيشنهاد قيمت با شماره 09182137310 تماس حاصل نمائيد.

جهت تكميل پيمانكاران خود در سال 1398 نياز به تعدادي دستگاه با مشخصات ذيل دارد.
توضيحات تعداد مورد نياز نوع دستگاه رديف 

ترجيحاً ده چرخ حداقل 4 دستگاهكاميون 1
كوماتسو، ولوو، كاترپيالر و... (غيرچيني) وحداقل 4 دستگاهلودر2

 مدل 2005 به باال 
هيونداي 320، كوماتسو 300 و...1 دستگاهبيل زنجيري3
ظرفيت تانكر 10000 ليتر به باال1 دستگاهكاميون آب پاش4

 در حال حاضر همدان در شبكه ريلى 
كشور چه جايگاهي دارد؟ 

- در حــال حاضر همدان يك ايســتگاه كور 
در شبكه ريلى كشــور هست و فعًال به جايى 
وصل نيســت. اما در آينده نزديك و در مسير 
موازى محور اراك و مالير به محور كرمانشــاه 
دو مسير مواصالتى غربى كه موازى هم حركت 
مى كنند وصل مي شــوند كه بخش عمده اى از 
ترافيك جنوب به غرب و همچنين محور غرب 
از كرمانشاه به طور كامل شاهد كاهش ترافيك 
خواهد بود و از محور همدان گذر خواهد كرد. 
ايستگاه همدان در چنين موقعيتي به عنوان يك 
ايستگاه استراتژيك و مهم در كشور تلقى خواهد 
شد. بنابراين از هم اكنون بايد پيش بينى هاى الزم 
در ظرفيت سازى ايستگاه ها انجام و عملي شود 
كه تاكنون اقداماتي هم انجام داده ايم. ســنندج 
هم در آينده نزديك به خط ريلي همدان وصل 
خواهد شــد كه يك خط ريلي از طريق بيجار 
به تبريز و ســنندج، يعنى به خط شمال غربى، 
خواهد رسيد. اين ريل به مرز رازى و مرز جلفا 
هم متصل اســت كه چنيــن اتصاالتي موجب 
ترقى و اهميت همدان خواهد شد. اما اين مهم 
مستلزم يارى همه دســتگاه هاى استان است؛ 
ما اصــرار داريم قبل از اينكه همدان به گلوگاه 
راه آهن تبديل شــود بايد داراي زيرساخت ها و 

آمادگي الزم از هر نظر باشد.
 مجرى اين پروژه ها كدام دســتگاه 

است؟
- شــركت ساخت و توســعه زيربناها نه تنها 
مجرى پــروژه راه آهن بلكه تمــام پروژه هاى 
ســاخت راه اعــم از راه روســتايى، جاده ها و 
راه آهن، است كه همكاران ما در اين شركت با 

برنامه ريزى دقيق پيگير كارها هستند.
  بهره بــردارى از قطــار برقى چه 

زمانى براى همدان محقق مى شود؟
- در اين خصــوص هيچ اقدام عملى صورت 
نگرفته و اساسا موضوع ايجاد قطار برقى براى 
همــدان در قالب قرارداد با شــركت توســعه 
زيرساخت ها نرفته است و با توجه به اينكه قطار 

برقى نياز به تامين تأسيسات زيرساختى و ايجاد 
شبكه برق رســانى باالسرى دارد، اصال نميتوان 

براى تحقق آن زمان مشخص تعيين كرد.
 پروژه ايستگاه راه آهن در داخل شهر 
همدان چه زماني به ســرانجام خواهد 
رسيد؟ انجام ســريع اين پروژه چقدر 

اهميت دارد؟
- پروژه هــاى عمرانى عمدتــا تابع چند آيتم 
هســتند تا به سرانجام برسند كه مهمترين آنها 
برنامه ريزى و تامين منابع اســت؛ اگر اين دو 
عامل در كنار يكديگر قرار بگيرند ما در زمان 
ايده آل پروژه را به مرحله بهره بردارى خواهيم 

رساند.
اين پروژه از يك ســال پيش در محافل مطرح 
شــده و اجراى آن يك ضرورت است چرا كه 
ايستگاه فعلى فاصله زيادي از شهر همدان دارد. 
با توجه به اينكه در تمام كشورهاى پيشرفته، به 
حمل و نقل ريلى به خاطر مقرون به صرفه تر و 
ايمن بودن، هسته اصلى حمل و نقل قب دادن 
و توجه زيادي به آن دارند، بنابراين ايستگاه ها را 
براي راحتي و استفاده بيشتر داخل شهرها و در 
دسترس مردم مي سازند، الزم است در همدان 
نيز ايستگاه راه آهن در داخل شهر ساخته شود تا 

مردم به راحتي از آن استفاده كنند.
 ساختمان ايســتگاه چگونه ساخته 

مى شود؟ 
- مســابقه معمارى ايســتگاه در سال گذشته 
برگزار شــد و طرح بســيار زيبايــى در ميان 
پيشنهادها وجود داشت كه پذيرفته و برنده شد. 
طراح ايستگاه و همه مشاوران پروژه بومى استان 
هستند. پيش بينى ما اين است كه اين ايستگاه نه 
در ايران بلكه در خاورميانه يكى از كارآمدترين 
پروژه ها در شبكه ريلى خواهد بود و آينده بسيار 
خوبى براى همدان دارد و قطعاً نمونه خوبى هم 

در كشور خواهد بود.
 مجرى پروژه شركت راه آهن است يا 

ساير قسمتها هم دخيل هستند؟
- يكــى از معاونت هاى ديگــر وزارت راه و 
شهرســازى در كنــار راه آهن در ايــن پروژه 

همكاري مي كند، اما مسلماً پيگيرى ها بر عهده 
اداره راه آهن است.

 با توجه به نوســانات بازار مصالح و 
اندازه  چه  تــا  عمراني  پروژه هاي  ركود 
از اتمام اين پــروژه در آينده اي نزديك 

اطمينان داريد؟
- مطمئنا در شرايط فعلى پيمانكاران زبده كسانى 
هستند كه با آينده نگرى اسناد منافصه را تكميل 
و ارايــه مى دهند. بنابراين با كمترين ريســك 
مناقصه را به واجدين شــرايط واگذار خواهيم 

كرد تا در آينده با مشكل مواجه نشويم.
 وضعيت راه دسترسى فعلى از شهر 
همدان تا ايســتگاه موجود متاســفانه 
مطلوب نيست و جدا از دوردست بودن 
مشكل كيفيت جاده هم وجود دارد براى 
صورت  اقداماتى  چــه  معضل  اين  رفع 

گرفته است؟
- موضوع راه دسترســى به ايســتگاه فعلى 
مدتى رها شــده بود كه با كميســيون ايمنى 
اســتان جلســه مفصلى برگزار كرديم، حتى 
هفته گذشــته اين جلســه در محل ايستگاه 
فعلى راه آهن برگزار شــد و در اين كميسيون 
مقرر شد راه دسترســى از همدان تا ايستگاه 
ساماندهى، ايمن سازى، شانه سازى و تسطيح 
و روكش آســفالت صورت بگيرد و تابلوها 
و عاليم ترســيم شــود تا براى قبل از عيد و 
مسافرت هاى نوروزى مشكالتمان به حداقل 
برسد. اســتاندارى اقدامات الزم را براى رفع 
معارض ها انجام داده اســت كه براى پس از 
نوروز 98 تملك مي شــوند و در اين صورت 

راه نيز استاندارد تآمين مي شود.
 آيا در بحث قطار گردشــگرى افقى 
پيــش رو داريــد تا در محــل جاذبه ها 
نيزخطوط ريلى ايجاد شود؟ به عنوان مثال 
تا عليصدر امكان انتقال خط ريلى وجود 

دارد؟
- براى ايجاد هر امكانــى بايد مطالعات دقيق 
كارشناسى صورت بگيرد، ولى چنانچه توجيه 
اقتصادى و اجرايى براى هــر پروژه اى وجود 

داشــته باشــد قابل طرح كردن است. اما اينكه 
بدون صرفه اقتصــادى و صرفاً به اين دليل كه 
در هر نقطه اي جاذبه اى وجود دارد ريل راه آهن 
هم حتماً تا آن نقطه اتصال داشته باشد، ممكن 

نيست.
 برنامه اتصال شبكه ريلى همدان به 
زنجان از كدام مسير امكان پذير خواهد 
بود؟ آيا اين خط از مســير كبودراهنگ و 

شيرين سو و قيدار عبور مى كند؟
در شرايط فعلي نمي توان آن را دقيق مطرح 
كرد، اما ممكن اســت كه اين خط از بيجار 
عبــور كند ولى فعال در موافتنامه هاى قانون 
برنامه و بودجه فقط ترسيم شده و جزئيات 
آن در دســت بنده نيســت. فكــر مي كنم 

مجري طرح آن را داشته باشد.
 درباره حمل و نقل باري روى شبكه 

راه آهن همدان توضيحى داريد؟
- در حال پيگيرى هســتيم. زيرساخت انتقال 
بار از طريق خط ريلي از سوى شركت راه آهن 
ترسيم شده است و با شركت هاى صاحب بار 
جلســاتى را برگزار كرده ايم، برنامه ريزى هايى 
صورت گرفته تا قســمت عمده  بار اســتان از 
طريق شبكه ريلى منتقل شــود. اين روش در 
ارزان سازى بهاى تمام شده كاال براى توليد كننده 

و مصرف كننده نقش اساسى ايفا مي كند.
براي  جديــدي  برنامه ريزى  آيــا   
زمانبندى حركت قطارها انجام داده ايد؟
- قطارهاى همدان مشهد كه يك روز در ميان 
بود خوشبختانه با استقبال مطلوبى از سوى هم 
استانى ها مواجه شد كه موجب شد تا اين سفرها 

را به صورت روزانه انجام بدهيم.
قطار همــدان تهران هم پيش از اين با امكانات 
كمترى حركت مى كرد اما با تأمين امكانات الزم 
اين ســفرها هم به 2 بار رفت و 2 بار برگشت 
در روز رسيد كه از 20 اسفند شاهد انتقال مسافر 
همدان تهران خواهيم بود. اما درباره ســاعت 
رفت  وبرگشت قرار است استانداري مطالعات 
و نظرسنجي الزم را انجام بدهد و ساعت هاي 

موردنظر را به راه آهن اعالم كند.

مديركل راه آهن استان همدان:

قطار برقى فعال براى همدان ممكن  نيست
■  با پيمانكاراني قرارداد مي بنديم كه بتوانند در زمان موردنظر ايستگاه داخل شهر قطار را به بهره برداري برسانند

■ ساعت حركت قطار همدان تهران اعالم مي شود
مصطفي شيرمحمدي

 روح ا...تقــى زاده، مديركل راه آهن اســتان همدان 
داراى فوق ليســانس عمران- سازه، مهندسى جوش و 
مهندسى راه آهن اســت. وي متولد 1359 در شهرستان 
مالير اســت و 17 سال سابقه كار در راه آهن جمهورى 
اســالمى ايران دارد. پيش از انتصاب وي به مديركلي 
راه آهن همدان پيشنهاد براي انتصاب مديرعاملي تعدادي 
استان ديگر داشــته اما زادگاه خودش را انتخاب كرده 
تا در همين جا خدمت كند. اين اولين بار اســت كه در 
همدان اداره كل راه آهن تشكيل شده و در مدتي كه اين 
استان داراي خط ريلي بوده تحت نظر راه وشهرسازي و 

اداره كل راه آهن قم اداره شده است.
در ادامــه گفت وگوي همدان پيام بــا مديركل راه آهن 
استان همدان درباره اقدامات انجام شده و سياست هاي 

پيش روي راه آهن همدان را مي خوانيم.

ADSL  چيست؟
 در اختيار داشــتن سرعت همان چيزي است كه هميشه در پي آن 
هستيم. فن آوري ADSL پاسخي است به آنها كه به سرعت احتياج 
دارند تا با اســتفاده از آن زودتر به هدف برسند، و از ديگر روشهاي 
دسترســي با اســتفاده از مودم ها و خط هاي تلفن به ستوه آمده اند و 
در پي آن هســتند تا با استفاده از اين راهكار و با سرعت مطلوب به 
پاســخ خود برســند. ADSL تكنولوژي جديدي است كه بر بستر 
كابل تلفن قديمي و آشناي خودمان عمل مي كند. نصب يك سيستم 
ويژه در داخل پست مخابراتي هر منطقه، مشتركين تلفن آن منطقه را 
به ســادگي و بدون نياز به هر نوع دخل و تصرف سخت افزاري و يا 
نرم افزاري، از اين ســرويس بهره مند مي نمايد. اين تكنولوژي بهترين 
و بيشترين سرعت را بدون نياز به تدارك زيرساختهاي جديد ممكن 
ساخته است. استفاده از سيم كشي هاي موجود تلفن بدون نياز به اتصال 
به دســتگاه هاي حجيم و پيچيده، كار مصرف كننده را بســيار راحت 
مي نمايد. براي داشتن يك اتصال ADSL در محل مصرف كننده تنها 
نياز به يك مودم ويژه اســت. پس از برقراري ارتباط، تنها هزينه ثابت 
خط ADSL به شــكل ماهانه و با توجه به پهنــاي باند دريافتي به 
عنوان هزينه دريافت مي شــود. در حاليكه از ارتباط ADSL استفاده 
مي كنيد ارتباط تلفني شما هميشه آزاد و در دسترس است. هزينه تلفن 
تنها در صورت استفاده از تلفن محاسبه مي شود و ربطي به استفاده از 

خط ADSL ندارد.
DSL چيست؟

محبوب تريــن تكنولوژي باند پهن در جهان يعني DSL بيش از 30
ميليون مشــترك تا پايان بهار 2004به كاربران اينترنت افزوده و تعداد 
بهره مندان جهاني را به 78 ميليون در كل رسانده كه اين رشد بيش از 
دو برابر ديگر روش هاي متكي بر پهناي باند بوده اســت. تكنولوژي 
DSL يكي از انواع انتقال پرســرعت بوده است كه با تلفن معمولي 
شما را قادر مي سازد تا ضمن دسترسي به اينترنت پرسرعت از امكان 
دريافت صدا و تصوير با كيفيت باال اســتفاده كنيد. نوع ديگر همين 
تكنولوژي ADSL اســت كه يكي از انواع فن آوري DSL است، 
كه در اين روش سيستمهاي سخت افزاري ويژه (DSLAM) بايد در 
پســتهاي مراكز مخابراتي نصب گردند. پس از نصب اين سيستمها و 
با اســتفاده از كابل هاي تلفن، سرويس قابل راه اندازي مي شود، بدين 
لحاظ از نظر هزينه براي دولت و مصرف كننده بسيار قابل قبول است. 
زيرا هزينه كابل كشــي مجدد به هيچيك از طرفين تحميل نمي شود. 

مصرف  كننده اين سرويس تنها به يك مودم ADSL احتياج دارد.
* منبع:
https://tdanet.net/what-is-adsl-internet
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر كه درختى بنشاند و در نگهدارى و رسيدگى به آن صبر به خرج دهد تا آن درخت 
به بار نشيند، در قبال هر ميوه اى از آن كه روزى جوينده اى بخورد، يك صدقه نزد خدا 

برايش منظور مى شود .
كنز العّمال : 9081 .

■ دوبيتي:
مو را اى دلبر مو با ته كاره                                             و گرنه در جهان بسيار ياره
كجا پرواى چون مو سوته ديرى                                   چو مو بلبل به گلزارت هزاره

برگزارى «تور سوريه» ممنوع است
 سوريه هنوز از حالت «فوق العاده» خارج نشده و دولت اين كشور 
هــم هنوز هيچ طرح امنيتى به ايران ارائه نكرده اما «تور ســوريه» در 
آژانس هــاى ايران بــا قيمتى در حدود 3 تا 6 ميليــون تومان درحال 

فروش است. 
به گزارش ايسنا ، حرمت ا... رفيعى، رئيس هيأت مديره انجمن صنفى 
دفاتر خدمات مســافرتى ايران در اين باره گفته اســت: «تا زمانى كه 
ســوريه از حالت فوق العاده خارج نشــده، اجراى تور به اين كشور 
مجاز نيســت و هر آژانســى كه اين تور را اجرا مى كند، تخلف كرده 
اســت.» مرتضى آقايى، مدير كل عتبات ســازمان حج و زيارت، نيز 
اجراى تور ســوريه را غيرمجاز دانسته است: «هنوز براى سفر سوريه 
و اعزام زائر به اين كشــور هيچ برنامه ريزى انجام نشــده است و اين 

تورها، غيرمجاز اجرا مى شوند.»
 براســاس اين خبر با آنكه اعالم شده هيچ هواپيمايى به سوريه پرواز 
ندارد اما بليت آن را از آژانس هايى كه به اين كشور تور اجرا مى كنند، 
مى توان تهيــه كرد. آن طور كه اين آژانس ها اعــالم مى كنند تورهاى 

سوريه همراه با تيم حفاظتى و اسكورت كامل اجرا مى شوند.

جزئيات نمايشگاه عيدانه صنايع دستى
 به گفته معاون صنايع دستى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى، شعار امسال نمايشگاه عيدانه صنايع دستى به خاطر نزديكى 

به ايام نوروز، «عيدى هر هموطن، صنايع دستى» انتخاب شده است.
ســى و يكمين نمايشگاه ملى صنايع دســتى درحالى از امروز تا روز 
شــنبه 18 اسفند ماه در نمايشــگاه بين المللى تهران برقرار خواهد بود 
كه 31 هفت سين از 31 اســتان كشور نيز در اين نمايشگاه به نمايش 

درخواهد آمد. 
پويــا محموديــان، معاون صنايع دســتى ســازمان ميــراث فرهنگى 
درخصوص جزئيات اين نمايشــگاه گفت: «اين نمايشــگاه در چهار 
روز ميزبان هنرمندان 31 استان كشور است و عالوه بر نمايش صنايع 
دستى، به ارائه موســيقى هاى محلى و برپايى چادرهاى عشايرى نيز 

خواهد پرداخت.» 
وى با اشــاره بــه برپايى كارگاه هــاى توليد زنده صنايع دســتى در 
نمايشگاه سى و يكم خاطرنشان كرد: «قرار است غرفه اسباب بازى ها 
نيز در اين نمايشگاه برپا شود كه از                                                                                                                                           ديگر جاذبه هاى نمايشگاه سى و 

يكم قلمداد خواهد شد.»  
معاون صنايع دستى كشور تاكيد كرد: «حضور صنايع دستى در فضاى 
خانه و فضاهاى كارى به خاطر روح زيبايشــان تاثير مثبتى بر روحيه 
افراد خواهد داشت و استقبال از                                                                                                                                           چنين نمايشگاه هايى موجب تقويت 

صنايع دستى و حمايت از                                                                                                                                           هنرمندان خواهد شد.»
محموديان درخصوص ايجاد بازارچه هاى موقت نوروزى نيز توضيح 
داد: «31 اســتان در نوروز بازارچه هاى نوروزى صنايع دستى را برپا 
مى كنند كه اين بازارچه ها بزرگ ترين رخداد خرده فروشى در ايران و 

حتى جهان به حساب مى آيد.»
وى به افزوده شــدن بحث كارگاه گردى در استان هاى مختلف براى 
جذب گردشگران اشاره كرد و گفت: «گردشگرانى كه مايل به بازديد 
از                                                                                                                                           نحوه توليد صنايع دســتى باشــند، مى توانند به كارگاه هاى در نظر 
گرفته شــده مراجعه كنند و حتى خودشــان در توليد صنايع دســتى 

همراه صنعتگران باشند.»
 ايــن مقام مســئول همچنين خبــر داد بر اســاس برنامه ريزى هاى 
صورت گرفته براى اولين بار در ورودى شــهرهاى گردشــگر پذير، 
هداياى كوچك نوروزى از                                                                                                                                           صنايع دســتى همان اســتان به نخســتين 
گردشگران ورودى اهدا خواهد شــد.                                                                                                                                                                                                                                  اين هدايا در اندازه مينياتورى 
عرضه مى شــود و اگر استقبال مســافران از                                                                                                                                           اين هدايا خوب باشد به 

تعداد آن افزوده خواهد شد.

مهلت ارسال آثار به جشنواره 
نمايش هاى آيينى و سنتى تمديد 

شد
 مهلت ارسال آثار براى شركت در بخش صحنه اى 
نوزدهمين جشنواره نمايش هاى آيينى و سنتى تا 21 

اسفند تمديد شد
ارســال آثار بــراى شــركت در بخــش صحنه اى 
نوزدهمين جشنواره نمايش هاى آيينى و سنتى كه با 
عنوان نمايش هاى تخت حوضى (بخش ويژه اســتاد 
على نصيريان) نامگذارى شــده است، به مدت يك 

هفته تمديد شد.
بر اين اساس در پى درخواست تعدادى از گروه هاى 
نمايشى و به ويژه گروه هاى استانى، متقاضيان شركت 
در اين بخش مى توانند تا 21 اسفند نسبت به ارسال 
آثار خود به دبيرخانه جشنواره اقدام نمايند. اين مهلت 
قرار بود پيش تر در تاريخ 15 اســفند به پايان برسد. 
اين تمديد صرفا شــامل بخش صحنه اى مى شود كه 
نمايش هاى تخت حوضى (بخش ويژه اســتاد على 

نصيريان) نام دارد.
برقرارى ارتبــاط با دبيرخانه نوزدهمين جشــنواره 
نمايش هاى آيينى و ســنتى از طريــق تلفن و نمابر: 
66710702 و 5-66705101 داخلى 319 و پســت 
d_jashnvareha@yahoo. الكترونيكــى 

com ميسر است.
كانون نمايش هاى آيينى و سنتى و اداره كل هنرهاى 
نمايشى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى نوزدهمين 
جشنواره نمايش هاى آيينى و سنتى را با شعار «نمايش 
سنتى فرصتى براى تئاتر معاصر ايران»، مرداد 1398 و 

همزمان با اعياد سعيد قربان و غدير برگزار مى كنند.

نخستين جشنواره ملى حكمت و 
نيايش برگزار مى شود

 نخستين دوره جشــنواره ملى حكمت و نيايش 
با محوريت نهج البالغه و صحيفه سجاديه در قالب 
جشــنواره هاى آيات به ميزبانى استان تهران برگزار 
مى شــود . به گزارش روابط عمومى جشنواره ملى 
حكمت و نيايش؛ اين جشنواره با همكارى معاونت 
قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى با 
هدف معرفى آثار برتر پژوهشــى، علمى و ادبى در 

حوزه عترت برگزار مى شود.
فراخوان جشــنواره در بخش هاى پژوهشى ، هنرى 
و آواها و خوانش ها منتشــر شــده و عالقه مندان 
مى توانند در بخش پژوهشــى با ارســال پايان نامه، 
رســاله، كتاب، ترجمــه و تصحيــح نهج البالغه و 
صحيفه سجاديه، شــعر و داستان به دبيرخانه، در اين 

جشنواره شركت كنند.
در بخش هنرى، دبيرخانه جشنواره آثار خوشنويسى 
و پوستر، فيلم هاى داســتانى، نماهنگ كوتاه و بلند 
را دريافت كــرده و در بخش آوايى نيز خطبه خوانى 
نهج البالغه و نيايش خوانى صحيفه  سجاديه برگزار مى 
شــود. آثار ارسالى بايد مربوط به بازه زمانى 10 سال 
گذشته باشــند و آثار مربوط به امسال نيز در بخش 

ويژه تقدير مى شوند.
مهلت ارســال آثار پايان فروردين ماه سال 98 اعالم 
شده است و عالقه مندان مى توانند به منظور شركت 
در جشنواره حكمت و نيايش به سايت دبيرخانه آن 
 www.hekmatoniayesh.com به نشــانى
مراجعه كنند.تقويت مبانى دينى و بنيان هاى اخالقى 
با محوريت نهج البالغه و صحيفه ســجاديه، حمايت 
از پژوهشگران، اســتادان، هنرمندان و فعاالن حوزه 
معارف و مفاهيم عترت طاهره (ع)، جريان ســازى و 
رونق بخشى به اين نوع آثار پژوهشى از جمله اهداف 

جشنواره مذكور اعالم شده است.

 جزئيات آبگيرى ها و آلودگى نفتى
 پايش آخرين وضعيت پهنه هاى آبى كشور در مركز پايش ماهواره اى 
سازمان فضايى ايران از افزايش مســاحت درياچه اروميه، پرآب شدن 
هامون هاى سيســتان، خشــكى درياچه بختگان و آبگيرى زاينده رود 
حكايت دارد. بــه گزارش مهر، رودخانه ها و درياچه ها بخش مهمى از 
چرخه هيدرولوژيكى آب را تشكيل داده و يك منبع مهم براى زندگى 
روى زمين به حساب مى آيند. از آنجايى كه توليد محصوالت كشاورزى 
و توسعه اقتصادى و صنعتى كشورها وابسته به منابع آبى هر كشور است، 
مديريت درســت آن مى تواند راهگشاى بسيارى از مشكالت منابع آبى 
از جمله بحران هاى خشكسالى، مشكالت بهداشتى و حتى مهاجرتى در 
مناطق مختلف باشــد؛ از اين رو داشتن اطالعات واقعى در مورد نحوه 

انتشار منابع آبى و پخش آن روى سطح زمين، بسيار مهم است.

احتمال كاهش شديد فروش آيفون در ايران
 معاون وزير ارتباطات گفت: اعمال ممنوعيت ها در زمينه استفاده از 
اپليكيشن هاى ايرانى در سيستم عامل آى او اس استفاده از آيفون را در 
ايران ناممكن و فروش آن را كاهش مى دهد. به گزارش فايننشال تريبون، 
امير ناظمى، معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان فناورى اطالعات در 
يادداشتى آورده است: «اين بار سه عامل استفاده از اپليكيشن هاى يادشده 
را دچار چالش كرده اســت. مساله اول تحريم هاى آمريكا بر ضد ايران 
است، مساله دوم تغيير در سياست هاى اپل در زمينه صدور گواهى هاى 
مربوط به توسعه دهندگان و برنامه نويسان تجارى اپ هاى آيفون است و 
موضوع سوم به انتشار گزارشى بازمى گردد كه در آن فهرستى از استارت 
اپ هاى ايرانى وجود دارند كه با اســتفاده از گواهى هاى يادشــده براى 

شركت هاى آمريكايى، تحريم ها را دور مى زدند.

تبليغ شركتهاى ارزش افزوده بدون مجوز 
بايد در صدا و سيما متوقف شود

 وزير ارتباطات گفت: تبليغ و يا فعاليت شركتهاى ارزش افزوده كه 
از وزارت ارتباطات مجوز ندارند بايد در صدا و ســيما متوقف شود. 
به گزارش مهر، به دنبال كشــمكش هاى ميان صدا و ســيما و وزارت 
ارتباطات مبنى بر تخلف شركتهاى ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده 
و پيامكى، محمدجواد آذرى جهرمى در توئيتر نوشت: شركتهاى ارزش 
افزوده و USSD مجــوزى از وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات 
ندارند و فعاليت آنها مطابق قانون تجارت است.وى افزود: اگر آنگونه 
كه در بخش هاى خبرى ديشب سيما مطرح شد، فعاليت آنها بايد با اخذ 
مجوز از وزارت ارتباطات باشــد، مطابق مصوبه 192 كميسيون تنظيم 

مقررات، تبليغ يا فعاليت آنها بايد سريعاً در صدا و سيما متوقف شود.

حساس ترين سامانه كنترلى نيروگاهها 
ساخته شد

 محققان كشور موفق به طراحى و ساخت گاورنرهاى نيروگاههاى 
آبى شدند كه به عنوان حساسترين تجهيزات و كنترل كننده نيروگاهها 
مورد استفاده قرار مى گيرد. محمدعلى دورعلى مجرى طرح «ساخت 
گاورنرهاى نيروگاه هاى آبى» و برگزيده ســى و دومين جشنواره بين 
المللــى خوارزمى در گفتگو با مهر گفت: گاورنر نيروگاه ها به عنوان 
قلب نيروگاه، حساس ترين سامانه كنترلى نيروگاه ها به شمار مى رود و 

جايگاه ويژه اى در صنايع نيروگاهى دارند.
اســتاد دانشــگاه صنعتى شــريف گفت: تاكنون گاورنرها براى همه 
نيروگاه هــاى قديم و جديد كشــور به صورت كامل از كشــورهاى 

اروپايى و امريكايى تأمين شده است.

تقويت مخازن فرسوده نفتى با فناورى 
كامپوزيت توسط محققان كشور

 محققان كشــور موفق شــدند با اســتفاده از فناورى كامپوزيت 
مخازن فرسوده نفتى را در مدت زمان كوتاهى تقويت كنند و از بروز 

مشكالت زيست محيطى، آتش سوزى و ... جلوگيرى كنند.
 محمــود مهــرداد شــكريه رئيــس مؤسســه كامپوزيــت ايــران 
ــاورى  ــا فن ــى ب ــوده نفت ــازن فرس ــت مخ ــرح «تقوي ــرى ط و مج
كامپوزيــت برگزيــده ســى و دوميــن جشــنواره بيــن المللــى 
خوارزمــى» در گفتگــو بــا مهــر اظهــار كــرد: مخــازن ذخيــره نفت و 
لوله هــاى انتقــال نفــت و گاز بــر اثــر مــرور زمــان دچــار تخريــب و 
خوردگــى مى شــوند لــذا بايــد تعميــرات اساســى روى آنهــا انجــام 

شــود.
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 از شب گذشــته بار ديگر بيلبوردهاى تبليغاتى 
غــار عليصدر در بزرگراه همت شــرق به غرب ،  
شــرق به غرب ، بزرگراه حكيــم و ابتداى اتوبان 
ســاوه توجه رانندگان و پايتخت نشينان را به خود 
جلب كرده است . امسال هم برنامه ريزان تبليغات 
در شــركت ســياحتى عليصدر پــاى كار آمدند 
تا طرحى نــو دراندازند .چندى پيش شــاهرخى 
استاندار همدان در ستاد تســهيالت  با بيان اينكه 
بزرگتريــن جامعــه هدف براى جذب گردشــگر 
نوروزى استان تهران است تاكيد كرد عليصدر سال 
گذ شته توانست تاثيرمطلوبى در جذب گردشگراز 
پايتخت  داشته باشد و به  تاسيسات گردشگرى و 
هتل هــاي همدان هم توصيه كرد  ، تبليغ همدان را 

به سطح شهرهاى پايتخت ببرند .
وى  تصريــح كرد: غار عليصدر يك پديده طبيعى 
اســت كه در دنيا نظير ندارد و نهادينه كردن آن در 
پايتخت مى تواند جمعيت مستعد گردشگرى تهران 
را به همدان بكشــاند. وى با تأكيــد بر اينكه  اگر 
جمعيت پايتخت، استان هاى همجوار و خوزستان 
را مورد هدف قراردهيم آمار گردشــگران افزايش 
مى يابد ادامه داد: ســال گذشــته اثــر تبليغات در 
تهران توسط شركت سياحتى عليصدر را در نوروز 

ديديم. 
حميدامامــى مدير روابط عمومــى و روابط امور 
بين المللى در شــركت ســياحتى در زمينه برنامه 
ريزى اين شــركت در حوزه تبليغات گردشگرى 
ســال جديد عنوان كرد: بررســى هــا و تاكيدات 
استاندار همدان براى ســال جارى نيز تبيين مسير 
كرد  تا بار ديگر با هــدف معرفى همدان و ايجاد 
انگيزه براى تهرانى ها ؛ بيلبورد هاى شهرى را براى 
دســتيابى به هدفى مطلوب به كمك بياوريم از اين 
رو راهى پايتخت شــديم و بــا انتخاب 6 بزرگراه 
پر تردد اقدام بــه نصب بيلبوردهاى تبليغاتى براى 

دعوت از تهرانى در سفر به همدان كرديم 
وى تاكيــد كــرد : خروجــى تحليــل آمارهاى 
گردشــگران ورودى به همدان بيانگر آن است كه  
عليصدر توانست سال گذشــته در حوزه تبليغات 

متمايــز با بــه كار بردن  يك جمله انگيزشــى در 
بيلبئردهاى تهــران  آمار گردشــگران همدانى را 

متحول رقم زند 
حميــد امامى گفت : امــروزه اهميت و نقش مؤثر 
تبليغات در هر حرفه و شــغلى، بر كســى پوشيده 
نيســت. تبليغــات به عنــوان يكــى از مهم ترين 
مؤلفه هاى موفقيت در زندگى افراد است و ابزارى 
است  كه شــاخه هاى علمى، اجتماعى، فرهنگى و 
ارتباطى هر شــغلى را به دقت مــورد مطالعه قرار 

 مى دهد.
 وى تاكيــد كرد : اگر اين ابــزار تبليغى با نگاهى 
علمــى، هنرى و كارشناســانه تر و تخصصى مورد 
اســتفاده قرار گيرد، مى توانــد موفقيت و اهداف 
مستمرى را به دنبال داشته باشد. امروزه در صنعت 
گردشگرى بايد از تبليغات به عنوان مهم ترين ابزار 
و بلكه به صــورت حرفه اى از آن اســتفاده كرد، 
زيــرا موفقيت تبليغ براى ارزش هــاى فرهنگى و 

گردشگرى كشور مبتنى بر درك صحيح و حرفه اى 
از تبليغات و ارزش هاى آن است. 

تبليغات حرفه اى مى تواند به عنوان ابزار برنده اى 
براى پيشرفت اهداف فرهنگى، به ويژه در استانى 
همچون همدان كه ســابقه تاريــخ و تمدنى عميق 
دارد و شــهر ى كه عنــوان فرهنگى بــودن را به 
يدك مى كشــد، مدنظر قرار گيرد. گفتنى اســت ؛ 
گردشگرى پديده اى است كه با زنـدگى روزمـره 
مـردم سـروكار دارد و بـه همين دليل روز به روز 
توسعه بيشترى مى يابد بنابراين، بـــراى اسـتفاده 
از ايـــن شـرايط و جلـــب گردشگران بايست از 
وســايل مختلف و از جمله تبليغات سود جست. 
وســايل ارتباط جمعى در دنيــاى تبليغات چنان 
قدرتى دارد كه مى تواند در جامعه، نسل جديدى 
را براى نخســتين بار پديــد آورد؛ امروزه با برنامه 
ريزى و طراحى هاى بســيار مطالعه شــده توانايى 
تغيير رفتار در انســانها و تشــكيل ادراك آنها در 

جهت اهــداف و منافع مبلغين انجــام مى گيرد و  
تبليغات امروزه مى تواند تصــورات،  اعتقادات و 
ذهنيات تازه اى را به انسان بدهد. نقش تبليغاِت در 
توسعه صنعت گردشگرى به هيچ وجه قابل چشم 
پوشى نيســت چون كه در نظام توسعه اين عرصه 
هم، همانند ســاير عرصه ها هر روز توســعه پيدا 
مى كند، و در دهكــده جهانى هر روز نقش پرنگ 

 ترى به خود مى گيرد.
امروزه در صنعت گردشــگرى بايد از تبليغات به 
عنــوان مهمترين ابزار بصورت حرفه اى اســتفاده 
كرد، زيرا موفقيت تبليغ براى ارزش هاى فرهنگى و 
گردشگرى كشور مبتنى بر درك صحيح و حرفه اى 
از تبليغــات و ارزش هاى آن اســت، زيرا تبليغات 
حرفه اى مــى تواند به عنوان ابــزار برنده اى براى 
پيشرفت اهداف فرهنگى در داخل و خارج مدنظر 
قــرار گيرد در غير اين صورت هــدر دادن وقت، 

سرمايه و انرژى است.

 بناى برج قربان يكى از جاذبه هاى تاريخى شهر 
همدان اســت، كه در بافت كهن و تاريخى شهر و 
به فاصله اندكى از حاشــيه جنوبى تپه مصلى، بين 
خيابان هاى طالقانى و مدنــى و در محله زندى ها 
قرار گرفته اســت . ســاختمان برج قربان از نوع 
مقبره هاى برجى با نقشــه دوازده ضلعى بيرونى و 
درونى، گنبد دو پــوش مخروطى و به ارتفاع 16 

متر است . 
به گزارش ايسنا،  برج مقبره اى موسوم به قربان با 
شماره 1078,3 و در تاريخ 1354,3,28 در فهرست 
آثار ملى ايران ثبت شــده و از ساخته هاى منسوب 
به سده هاى ششــم تا هشتم هجرى قمرى است 
.بر اساس مســتندات تاريخى، اين اثر زيبا جزئى 
از يك مجموعه بزرگ متشكل از مدرسه، مسجد، 
كتابخانــه، خانقاه و ... بوده، كــه امروزه تنها بناى 
باقيمانده از اين مجموعه عظيم، بناى تاريخى برج 

قربان است . 
درباره وجه تســميه و نامگــذارى اين اثر نظرات 
متفاوتى وجود دارد، از جمله گفته اند در فتنه افغان 
شــخصى به نام قربان، برج را ســنگر قرار داده و 
با كمك مردم به مقابله با افغان ها پرداخته اســت، 

نظر ديگر حاكى از اين است كه مردم در روزهايى 
معين شــترى را در آنجا قربانى مى كرده اند، برخى 
ديگــر معتقدند قربان نام معمار بنا بوده اســت .به 

نظر مى رســد اين بنا مدفــن يكى از 
بــزرگان و مفاخر همــدان به نام 

حافظ ابوالعالء همدانى باشد 
شــده  گفته  .هم چنين 

اميران  از  عده اى 
قى  ســلجو

برج  در 

مدفونند كه شــايد اشــاره به قبور طغــرل دوم يا 
مسعود سلجوقى و يا هر دو باشد .

بنــاى تاريخى برج قربان فاقــد كتيبه تاريخى، نام 
سازنده و بانى است، اما بر روى سنگ قبرى كه در 
داخل بنا قرار گرفته، نوشــته اى وجود دارد كه تنها 
كتيبه تاريجى موجود در بناست .اين سنگ قبر 
ساده كه داراى تاريخ 1009 يا 1090 هجرى 
قمرى و مربوط به دوره صفويه است، 
ســاخت  تاريخ  با  ارتباطى  هيچ 
بنا ندارد و گويا مدفن يكى 
كارگزاران  يــا  اميران  از 

صفوى است .
نماى بــرج قربان در 
با  بيرونى  جــداره 
شده  پوشيده  آجر 
و به عبارت ديگر 
بدنــه آجرى بنا 
بــر روى پــى 
ســنگى قــرار 
هر  و  گرفتــه 
اضالع  از  يك 

دوازده گانه برج نيز 2 متر عرض دارند .طاق نماهاى 
نماى بيرونى از نوع طاق نماى جناغى هســتند كه 
تزيينات خاصى ندارنــد و در داخل هر ضلع قرار 
گرفته اند؛ بنابراين بدنــه بيرونى بنا بدون تزيينات 
خاص و گنبد مخروطى كه بر آن ايجاد شــده و 9 
متر ارتفاع دارد، قرار گرفته است .بدنه داخلى مانند 
نماى بيرونى دوازده ضلعى اســت و در هر ضلع 
آن طاق نماهايى قــرار دارد كه از نوع طاق جناغى 

است .
طاق نماهــاى داخل بنا نيز با آجــر و بدون تزيين 
هستند، در داخل چهار طاق نما و در نماى بيرونى، 
چهار دريچه يا نورگير مشبك آجرى تعبيه شده كه 

از داخل با قاب هاى چوبى پوشش يافته اند .
 چنين كف مقبره از آجر پوشــيده شده و مربوط به 
مرمت ســال هاى اخير است .در زير برج، سردابى 
وجود دارد كه ورودى آن در ســمت شمال غربى 
بيرونى بنا اســت؛ ايــن مدخل در ســال 1329 
هجرى شمســى و طى عمليات مرمت بنا يافت 
شد . در داخل سرداب همانند ديگر قسمت هاى 
بنا، هيچ گونه عناصر تزيينى مشــاهده نمى شود 
و ســقف آن نيز به صورت طاق ضربى آجرى 
اســت .بناى برج قربان همدان طى عمليات هاى 
مرمت كه در آن انجام گرفته از وضعيت نســبتا 
خوبى برخوردار اســت و بــراى عالقمندان به 

. ميراث تاريخى،جذابيت هاى فراوان دارد 

بيلبوردهاى شهرى در 6 بزرگراه پايتخت 

غارعليصدر همدان ؛ تهرانى ها را براى 
سفر به استان ترغيب مى كند

برج قربان، بنايى بازمانده از يك مجموعه عظيم تاريخى

ب ت بو ب ر م م ن رب ر ي
نظر مى رســد اين بنا مدفــن يكى از 

بــزرگان و مفاخر همــدان به نام 
حافظ ابوالعالء همدانى باشد 

شــده  گفته  .هم چنين 
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ن رب برج ى ري ى ب
سازنده و بانى است، اما بر روى س
داخل بنا قرار گرفته، نوشــته اى وج
كتيبه تاريجى موجود در بناست
9ساده كه داراى تاريخ 1009
قمرى و مربوط به دور
با  ارتباطى  هيچ 
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