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مسافرتی
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از مشکالت 
شهروندان 
اولویت مدیریت 
شهری است
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مبارزه نمایشی 
با فساد در همدان!

 1- در سال های اخیر خبرهای بسیاری از 
فساد به خصوص فساد اقتصادی در دستگاه 
ها با ســؤ اســتفاده  از جایگاه و موقعیت و 
تعامالت شکل گرفته منتشــر می شود.این 
روند از طرفی حکایت از مبارزه با فســاد و 

عزم مسئولین در ریشه کنی آن دارد...

ثبت بیش از 5 هزار ازدواج در سال98
3
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

ــر  ــان برت ــنواره کارآفرین ــام جش ــت ثبت ن ــد مهل  تمدی
اســتان همــدان 

ــام در ســیزدهمین جشــنواره کارآفرینــان   مهلــت ثبت ن
ــد  ــاه امســال تمدی ــا 20 مــرداد م ــر اســتان همــدان ت برت

شــد.
 مشــموالن ایــن جشــنواره بنگاه هــای غیردولتــی، تمــام 
ــدازه  ــت  در ان ــدون محدودی ــب و کار ب ــای کس بنگاه ه
ــزرگ( ، بنگاه هــای کســب  )خــرد، کوچــک، متوســط و ب
و کار کــه قبــل از ســال 93 تأســیس شــده باشــند، هســتند.
در ضمــن بنــگاه متقاضــی نبایــد طــی دو ســال اخیر )ســال 
95 و 96( بــه عنــوان کارآفریــن برتــر اســتانی یــا ملــی در 

جشــنواره کارآفرینــان برتــر انتخــاب شــده باشــد.
ــد  ــنواره می توانن ــن جش ــام در ای ــرای ثبت ن ــان ب متقاضی
ــه  ــی ب ــگاه اینترنت ــه پای ــده ب ــام ش ــد اع ــان موع ــا پای ت
آدرس http://www.karafarinanebartar.ir مراجعــه 

ــد. کنن

اطالعیه کانون کارآفرینان 
استان همدان

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان 
کانون کارآفرینان استان همدان

گفت و گوی اختصاصی همدان پیام با مدیر پروژه طرح جامع شهر همدان 

نجات اقتصاد همدان مطالعه می خواهد
 ■  بسیاری از ساخت وسازهاي غیرمجاز در زمان های نزدیک به انتخابات صورت گرفته است 

مطالبه گری؛ انتظار نماینده ولی فقیه از خبرنگاران

ت
داش

امان از دست اینیاد
موتورسوارهای هنجار شکن

 این روزها در آشــفته بازار ترافیک ناکوک 
همدان که با ورود خودروهای جدید همچنان 
می رود تا ناکجاآباد! بلبشوی موتورسوارها نیز 

صد چندان مزید بر علت است.
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مبارزه نمایشی با فساد در همدان!
 1- در سال های اخیر خبرهای بسیاری از فساد به خصوص فساد 
اقتصادی در دستگاه ها با سؤ استفاده  از جایگاه و موقعیت و تعامالت 

شکل گرفته منتشر می شود.
ایــن روند از طرفی حکایت از مبارزه با فســاد و عزم مســئولین در 
ریشــه کنی آن دارد و از طرفی  از حجم وســیع فساد که در مواقعی 
با ناامیدی مردم از عملکرد دســتگاه های مســئول  مواجه می شود، 

حکایت می کند.
2- درباره اخبار مبارزه با فســاد تا پیش از این ، اساس کار بر انتشار 
ناقص یا سانسور کامل بود اما وقتی حجم رو به گسترش آن مشاهده 
شد، سیاست تغییر و مبنا بر انتشار دقیق و با عنوان متهمین فسادهای 

اقتصادی گذاشته شد.
اکنون تلویزیون و رسانه ها به راحتی تصاویر متهمان و نام و شهرت 
آنها و رابطه هایی که دارند را منتشــر می کنند و پیگیری این دسته از 

اخبار بخشی از فعالیت آنها را تشکیل می دهد.
3- مبنای ســرمایه اجتماعی بر اعتماد و افزایش آن اســتوار است با 
این نگاه مبارزه با فساد از سوی دولت و حاکمیت نوعی تالش برای 

بازسازی سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی است.
جامعه باید باور کند که فســاد موجود، فســاد سیستماتیک نیست و 
دولــت و حاکمیت با هر فاســدی، فارغ از جایگاه و وابســتگی ها، 

برخورد قانونی می کند.
4- مهمترین تهدید نظام های  اعتقادی افزایش و عادی شــدن فساد 
است در واقع دشمن درجه یک این نوع نظام ها نه دشمن بیرونی بلکه 
فســادی است که اگر در برابر آن کوتاه بیایند، به عنوان دشمن درونی 

قوی عمل کرده و نظام را با چالش بسیار مواجه خواهد کرد.
از این منظر مبارزه با فساد ، مبارزه با بزرگترین دشمن در نظام اسالمی 

است و باید بسیار جدی گرفته شود.
5- رسانه ها را چشم بیدار جامعه، زبان گویای مردم و گوش شنوای 
عموم تعریف کرده اند و از هم شــأنی آن با ارکان نظام های سیاسی 
ســخن گفته اند و در حقیقت در تعریف و سخن در اصطالح، هیچ 
برای رسانه کم گذاشته نشــده و رسانه در جایگاه فرا دستی تعریف 

شده است.
اما در عمل رســانه اگر فسادی را گزارش دهد ممکن است با سخت 

ترین شرایط مواجه شده و آزار ببیند.
هر چند تالش بســیار شــده تا در ایران از رسانه ها در شفاف سازی 
امور و مبارزه با فســاد حمایت شود و رســانه ها از افشاگری کمتر 

آسیب ببینند.
6- در اســتان اخبار بسیاری از کشف فساد منتشر می شود از احتکار 
تا انحراف در فروش کاالهای اساسی تا گرانفروشی و مواردی دیگر، 
اخباری در این مدت در رسانه ها داشته اند اما درباره برخورد صورت 

گرفته با این فسادها کمتر اطالع رسانی شده است .
به عنوان نمونه در کمبود گوشت و توزیع گوشت یارانه ای خبرهایی 
از خرید این گوشــتها توسط چند دســتگاه و توزیع خارج از شبکه 
منتشــر شــد اما درباره نتیجه نهایی پرونده این فسادها خبری منتشر 
نشده است یا در تخلیه خانه های سازمانی با آن همه تاکید بر بازگشت 
حقــوق دولت و بیــت المال تنها به تخلیه 6 خانه اکتفا شــده و این 

موفقیت توسط مدیر کل راه و شهرسازی اعالم هم می شود!
 در صورتی که در مورد گوشــت ها مــردم منتظر برخورد با مدیران 
خاطی و در مورد خانه های ســازمانی همــدان منتظر تخلیه تمامی 
واحدها به خصوص واحدهایی که در اختیار مدیران است ، بودند نه 
اینکه 6 کارمند با فشــارهای وارده، خانه ها را خالی  و تحویل دهند 
و مدیران به دلیل اینکه مدیر هســتند و طبعا باالی سر مردم جایشان 
اســت، در خانه های ســازمانی بمانند. در حالی که این شکل کار در 
روند اعتمادسازی مردمی باید برعکس باشد و این مدیران هستند که 

باید همواره در همراهی با دولت و مردم پیشرو باشند.
7- رصد اخبار حوزه فســاد در استان و روندی که طی شده حکایت 
از مبارزه نمایشی با فساد در استان دارد مگر آنکه مسئوالن بخواهند با 
طی روند کامل مبارزه و  برای نمونه در دو پرونده ذکر شــده در این 

یادداشت، شرایط را تغییر دهند.

1- بانک رفاه کارگران به دنبال دلجویی از اســتاندار رفته است. گویا 
این بانک متوجه اشــتباه انجام شده در انتصاب بدون هماهنگی مدیر 
خود در استان با استاندار شده و در صدد جبران این اشتباه تالش کرده 
اســت. گفتنی است بر اساس قانون تمامی انتصابات در استان باید با 

هماهنگی و موافقت استاندار انجام شود.
2- برخی از مسئوالن استان جلیلی را به حضور نپذیرفته اند. گویا دلیل 
آنها ارزیابی انتخاباتی بودن سفر وی به همدان بوده است. گفتنی است 
انتشــار تصویری از ســخنرانی جلیلی در جمع محدودی در همدان، 

بازتاب فراوانی در رسانه ها داشته است.
3-با گرم شــدن هوا در همدان سفر مســئولین به استان کاهش یافته 
اســت. گویا این ســفرها تنها در ماه های خوش آب و هوای همدان 
افزایش یافته و انجام می شود. گفتنی است پیش بینی این است که در 
مرداد اکثر ســفرهای مسئوالن به استان که درباره آنها گمانه زنی شده 
و خبرهایی درباره آنها در رســانه ها هم منتشر شده، به خاطر افزایش 

دما و گرمای هوا لغو شود.

شکاف بین لیست امید و اصالح طلبان 
با حضور گیاه شناس در شورا 

 چند روز پیش انتخاباتی به منظور انتخاب نماینده شــورای شــهر 
همدان در تدوین برنامه پنج ساله مدیریت شهری برگزار شد و اگر کلیت 
این انتخابات و افراد کاندیدا و رای های داده شده را بررسی کنیم چند 
سوال و تحلیل کلیدی و اساسی به وجود می آید و پاسخ به این سواالت 

از سوی شورایی که مدام بر بحث شفافیت تاکید دارد یک الزام است.
در این انتخابات سید مسعود عسگریان با پنج رای به عنوان نماینده شورا 
در تدوین برنامه پنج ســاله مدیریت شهری انتخاب شد و اکبر کاوسی 
با دو رای و حمید بادامی نجات با ســه رای نتوانستند رای اکثریت را 
کسب کنند.در این انتخابات جواد گیاه شناس، کامران گردان و خانم ها 
نورا... زاده و روانبخش به عسگریان رای دادند و ایشان با احتساب رای 

خودش 5 رای را کسب کرد.
بــا این آراء و شــکل رای می توان به وضوح گفت که ترکیب شــورا 
به شــکلی مشخص و عیان شد. ســوال اول اینکه : در بحث وضعیت 
عضویــت ابراهیم مولــوی افکار عمومی هنــوز مواضع و صحبتهای 
عســگریان را در خاطر دارند که با حضور گیاه شناس مخالفت داشت. 
حال امروز چه شده که گیاه شناس نه تنها خودش بلکه هم حزبی خود 

روانبخش را هم مجاب می کند که به عسگریان رای بدهند؟
دوم اینکه: در این انتخابات نشان داده شد که گاهی اوقات برخی مصالح 
و شــاید معامله ها ایجاب میکند که یک عضــو اصالح طلب، جوان 
اصالح طلب رای اول شــورا را کنار بگذارد و نه تنها به او رای ندهد 
بلکه به یک عضو اصولگرا رای دهد و کاش این عضو تازه اضافه شده 
به شورا برای اینگونه چرخشهای 360 درجه دلیل خوبی داشته و برای 

هم حزبی های خود توضیح دهد.
سوم: گفته میشود که رئیس بعدی شورا عسگریان است و این رای گیاه 
شناس در راستای برخی موارد است که کاش برای مردم شفاف سازی 
شود و توصیح داده شود که کسی که غلظت اصالح طلبی اش نسبت به 
دکتر مولوی بیشــتر بود چگونه حاال بادامی را قبول نداشته و رای خود 

را به یک اصولگرا میدهد.
چهارم: شــنیده ها حاکی از این اســت که تعدادی از افراد شورا که بر 
حسب اتفاق همین افراد رای دهنده به جناب عسگریان هستند خواستار 
استیضاح شهردار بوده و می خواهند صوفی را کنار گذاشته و عسگریان 
را به عنوان شهردار انتخاب کرده  و اگر این مهم رخ دهد شورا دو جای 
خالی داشته و با بازگشت قانونی دکتر مولوی باز هم صندلی خالی برای 

گیاه شناس وجود دارد.
و ســر آخر اینکه این انتخابات به نوعی ترکیب شورا و یارگیری های 
جدیدی را را نشــان داد و به طور عیان مشــخص شد که با آمدن گیاه 
شناس در ترکیب شــورای شهر بین اصالح طلبان و لیست امید شورا 
شکافی ایجاد شده و گویا این عضو تازه پیوسته به شورا منافع و اهداف 
شــخصی برایش مهمتر از حزب و جناح و لیست است و یادش رفته 
کــه چگونه و با چه حمایتهایی به شــورا ورود پیدا کرد و اکنون خانم 
روانبخش نیز دنباله رو ایشان شده و دیگر آن یکدستی در اصالح طلبان 
شــورا وجود ندارد و در این خصوص باید گفت که آنانکه بر اهداف 
و مرام حزبی خود مانده اند بادامی و فتحی و خانم سلماسی هستند و 
ســوال اساسی امروز از سوی افکار عمومی این است که چه منافع ای 
سبب می شود که یک عضو اصالح طلب که برای حضورش در شورا 
تمامی اصالح طلبان شــورا و احزاب بسیج شده و صف کشی کردند 
اکنون همه این حمایتها را کنار گذاشته و در این انتخابات ترجیح میدهد 

بادامی را کنار گذاشته و رای خود را به نام عسگریان بنویسد.

گذر کودک در خیابان های شهر همدان ایجاد می شود

 رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان از ایجاد گذر کودک 
در شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شــهر همدان، رضوان سلماسی در جلسه 
کمیســیون اجتماعی فرهنگی اجتماعی شــورا که با موضوع بررسی ایجاد شهر دوستدار 
کودک برگزار شــد، افزود: گذر کودک برنامه ای اســت که در یکی از خیابانهای شهرک 

مدرس به عنوان پایلوت در 25 مرداد ماه اجرایی شود.
سلماسی در این خصوص توضیح داد : گذر کودک برنامه ای است که در مدت زمان معین 

در یکی از معابر شهر با هدف ایجاد محیطی مناسب و با نشاط برای بازی کودکان اجرا می 
شود و در این مدت زمان کودکان می توانند تجربه های خالق و مفرح را کنار خانواده ها 
کســب کنند.سلماسی در ادامه با اشــاره به اهمیت نقش کودکان در جامعه و ایجاد شهر 
دوســتدار کودک تاکید کرد: حوزه کودکان با سایر حوزه ها متفاوت بوده و نیاز به توجه 
ویژه دارد.رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان همچنین از ساخت پارک 
دوستدار کودک در همدان خبر داد و افزود: انتظار می رود در احداث این پارک هماهنگی 

های الزم صورت پذیرد .
وی استفاده از ظرفیت های فکری و اجرایی تشکل های مردمی در احداث پارک دوستدار 
کودک را حائز اهمیت دانست و یادآور شد: احداث این پارک اقدامی نو و بسیار ارزشمند 

است .
سلماسی با تاکید براینکه پارک های سطح شهر باید موضوعی طراحی شوند، یادآور شد: 
الزم است وسایل بازی  کودکان، در پارک های سطح شهر بررسی و در صورت نیاز طبق 

برنامه زمانبندی استاندارد سازی شوند.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسالمی شهر همدان هم در این جلسه ضمن 
تاکید بر ضرورت توجه به ایجاد شهر دوستدار کودک افزود: اگر پارکی قرار است با همین 

موضوع احداث شود باید تمامی الزامات و استانداردهای الزم را داشته باشد.
گیاه شناس اضافه کرد: در احداث پارک دوستدار کودک باید بازی های کودکانه بر اساس 

ویژگی ها و استانداردهای الزم باشد و ایمنی کودکان را تامین کند.

 نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
همدان ضمن گرامیداشت هفته خبرنگار گفت: 
در بحــث مطالبه گری ها از اصحاب رســانه 
انتظار داریم همراه ما شوند چرا که برای رفع 
مشکالت اســتان نیازمند همکاری و همیاری 

اصحاب رسانه هستیم.
 حجت االسالم والمسلمین حبیب ا... شعبانی 
موثقی در دیدار با اصحاب رســانه اســتان، با 
اشاره به اینکه وظیفه خبرنگاران آگاهی بخشی 
اســت، افزود: نقدی که به رسانه ها وارد است 
این است که ادبیات نقل اقوال در آنها ضعیف 
است و در برخی موارد نقلها دقیق نیست این 
در حالیســت که نقل اقوال امانت بوده و الزم 
است حفظ شوند و این گونه مشکالت به ویژه 
در فضای مجازی بیشتر از مطبوعات دیده می 

شود.
وی بــا بیان لزوم تعامالت بیشــتر با اصحاب 
رســانه ابرازامیدواری کرد جلســات اخالق 
برای این قشر دایر شــود که در این جلسات 
شــاهد گفتگو و همفکری و ارائه ایده و طرح 
از جانب خبرنگاران باشیم و برای عملی شدن 

آنها تالش کنیم.  
شــعبانی مــورد دیگری که اصحاب رســانه 
ملزم به رعایت آن هســتند را تشخیص حق 
و شــجاعت در گفتن حق نیاز دانست و ادامه 
داد: خبرنگار یا باید وارد این عرصه نشــود یا 
وقتی در این حوزه وارد شــد تالش کند حق 
را درست تشخیص دهد و شجاعت گفتن آن 
را داشته باشــد چرا که برای دفاع از حق باید 
هزینه داد و این هزینه باید پرداخت شود و تابع 

اغراض سیاسی و جناجی نباشد.
 برای نقد و تخریب مرز قائل شوید

وی عنوان کرد: باید توجه داشته باشیم که مرز 
بین نقد و تخریب تعریف شــده نیست و اگر 
بخواهیم اخالقی برخورد کنیم باید ابتدا انتقاد 
را به صــورت خصوصی به طرف مورد انتقاد 
منتقل کرده و در صورتی که جواب قانع کننده 

ای دریافت نکردیم، رسانه ای شود.
به گزارش ایســنا،نماینده ولی فقیه در استان 
همدان خاطرنشــان کرد: اگر مجموعه ای نیاز 
به نقد شــدن دارد باید طبــق این گفته عمل 
شود چرا که در روایات نیز به این قضیه اشاره 
شده و ضروری است مســئوالن هم ظرفیت 
نقدپذیری خود را بیشتر کنند چرا که اگر کسی 
نقدپذیر نباشد، نمی تواند مسئول خوبی باشد 

و در جهت رشد حرکت کند.
وی برگزاری جلسات اخالق برای مدیران 
اســتان را بی تأثیر ندانست و با بیان اینکه 

در ایــن جلســات تأثیرگذاریها ولو اندک 
دیده می شــود، گفــت: در رابطه با جنگ 
اقتصادی کمیتــه مطالعاتی اقتصاد مقاومتی 
راه اندازی شــده و با مجموعه ائمه جمعه 
دســتاندرکاران  و  اســتانی  مســئوالن  و 
دارد  تعامالتی وجود  اســتان  در  اقتصادی 
که تالش می شــود مســائل و مشــکالت 
شناســایی شــوند و قوانینی کــه حالتهای 
بازدارنــده دارند، به صــورت مکتوب به 

شود.    ارائه  مجلس 
■ مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
همدان نیز اظهار کرد: در رویکرد جدید اداره 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی چند نکته وجود 
دارد که برنامه ریزی بر مبنای کار کارشناســی 
در حوزه فرهنــگ و هنر و اخالق محوری از 

جمله آنهاست.
احمد رضا احســانی ادامه داد: اصحاب رسانه 
در حوزه  فرهنگ و هنر چشم و گوش بینای 
جامعه هســتند و وظیفه اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی است که از همه گروه ها بدون در نظر 
گرفتن گرایش و نگاه سیاسی منصفانه حمایت 
کند. وی افزود: اصحاب رســانه باید بحث 
اخــالق محــوری را رعایت کــرده و در 
انعکاس اخبــار نقد و تحلیل کارشناســی 
هــم به کار گیرد چرا کــه این موضوع می 
باشد  از موارد راهگشا  تواند در بســیاری 
و برای شــروع می توان از اداره فرهنگ و 

کنند. آغاز  اسالمی  ارشاد 
■ مهرداد حمزه، مدیرعامــل خانه مطبوعات 

استان همدان نیز در ادامه این نشست تصریح 
کرد: خانه مطبوعات همواره در برطرف کردن 
مشکالت معیشتی خبرنگاران تالس می کند؛ 
به عنوان مثال بحث بیمه خبرنگاران را می توان 
نــام برد و امروز دیگر فردی نمی تواند بگوید 
مشــکل بیمه دارد چرا که هم وزارت ارشاد و 
هم خانه مطبوعات ســعی در رفع این مشکل 

داشته اند.
■ به گزارش همدان پیام، در ادامه خبرنگاران به 
بیان دیدگاههای خود پرداختند و از مشکالت 
حوزه رسانه چون گرانی کاغذ، نقد پذیر نبودن 
برخی مدیران بازنگــری در ارتباط مدیران با 

رسانه ها سخن گفتند.
غالمرضا فریدونی سرپرســت روزنامه کیهان 
در ســخنانی از اینکه چرا خبرنگاران در ستاد 
تنظیم بازار اجازه حضــور ندارند  انتقاد کرد 
و گفت: درباره افسار گسیختگی بازار همدان 
چه کسی جواب گو اســت یا در تمام کشور 
مسکن گران شده  است  اما رشد مسکن را در 
همدان مقایسه کنید با سایر شهر ها چه کسی 

مسئول است؟ 
وی ادامه داد : گاهــا خبرنگاران جرات  نمی 
کننــد  از ارگان هایی که قــدرت دارند و ذی 
نفوذ هستند  نقد کنند .چرا نباید بنویسیم چون 

میل برخی ها نیست! 
پوروهابی ســردبیر روزنامه ســپهر غرب نیز 
ازاینکه مســئوالن باید در نوع ارتباط با رسانه 
ها  بازنگری کنند ســخن گفت و اینکه برخی 
مســئوالن تصور می کنند وظیفه رســانه تنها 

توضیح و تبین خدمات نیست. 
وی با بیان اینکه اکثریت جامعه خبری اســتان 
را بانوان تشکیل می دهند گفت: بانوان اکثریت 
جانعه خبری را تشکیل میدهند افزود:  تا کنون 
چه خانه مطبوعات و اداره  ارشاد نگاه خاصی 

به بانوان نداشتند.
سرپرست روزنامه  اعتماد ملی در همدان هم 
گفت: معیشت خبرنگار به شدت سخت است 
میزان دریافتی حفوق ها پایین است الزم است 
اداره ارشــاد و  خانه مطبوعات به  معیشــت 

خبرنگاران ورود کند.
مریم شهابی سرپرست خبرگزاری فارس هم 
به این نکته که مســئوالن مــا در حال حاضر   
تاکتیــک بی تفاوتــی را در پیــش گرفته اند 
زمانیکه مطلبی منتشــر می شود میگذارند در 
ســکوت خبیر بگذارد و بــه موضوع اهمیتی 

نمی دهند 
برخورد نشــان می دهد توجهی به ان مطلب 

شده اما بی توجهی بدتر است.
زارع مدیر عامل خبرگــزاری ایرنا به دغدغه 
خبرنــگاران اســتان مانند تامیــن کاغذ بیمه 
معیشت اشــاره کرد و گفت  بتحمل ناپذیری 

مدیران دغدغه همه رسانه ها است.
زارع بر شناســنامه دار کردن خبرنگاران تاکید 
کرد و افزود: اگر  اندک امتیازی قرار اســت با 
این قشر داد شود به  دست کسانی برسد که در 

این حوزه خون دل خورده اند.
گفتنی اســت در پایان پوستر روز "خبرنگار" 

رونمایی شد.

در دیدار خبرنگاران با نماینده ولی فقیه دراستان تاکید شد

مطالبه گری؛ انتظار نماینده ولی فقیه 
از خبرنگاران

■ مسئوالن  ظرفیت نقدپذیری را افزایش دهند

معاون قوه قضاییه: 
تحصیل فرزندان مسئوالن در خارج از کشور 

ممنوع شود
 معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئوالن در خارج از کشور را 

ارائه داده و تصویب کند.
محمد مصدق در گردهمایی ملی نقش حقوقدانان، وکال و کارشناسان 
رسمی دادگستری در گام دوم انقالب با رویکرد احیای عدالت و مبارزه 
با فساد بیان کرد: هم اینک چند درصد فرزندان مسئوالن نظام در خارج 
از کشــور تحصیل می کنند؟ برخی افراد می گویند بچه ها آزادند هر 
جا تحصیل کنند چرا این فرصت و آزادی برای دیگر اقشار جامعه مهیا 

نیست؟ آیا نظام اسالمی دنبال این اهداف بود؟
وی تاکید کرد: نماینده های انقالبی خانه ملت طرحی برای تصویب در 
صحن مجلس ارائه بدهند تا بر اســاس آن فرزندان مسوالن نظام مجاز 
به تحصیل در خارج از کشور نباشند.حجت االسالم مصدق ضافه کرد: 
شــاید عده ای بگویند تحصیل در خارج از کشــور حق افراد است، 

ایرادی ندارد، پس پدرش نباید مسئولتی داشته باشد. 
معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار داشــت: کارگزاران نظام در ســه قوه 

باید کاری کنند که مردم آنها را به عنوان علمدار و پرچم دار بپذیرند.
مسئوالن طهارت اقتصادی داشته باشند

صدیــق گفت: انتظارات رهبر معظم انقالب در گام دوم انقالب از قوه 
قضاییه چیست؟ وابستگان به قوه قضائیه شامل وکال و مشاوران رسمی 
چه نقشــی در این زمینه می توانند ایفا کنند؟ وظیفه و سیاست دستگاه 

قضا در برابر وابستگان به این قوه چیست؟

 شهردار همدان گره گشایی از مشکالت 
شــهروندان را اولویت اول مدیریت شهری 
اعالم و تاکید کرد: با برگزاری مالقات های 

عمومی باید گره از کار مردم گشود.
عباس صوفی در حاشیه  مالقات عمومی با 
مراجعان و شــهروندان منطقه دو شهرداری 
همدان گفت: تالش شبانه روزی همکارانم 
در این مجموعه معطوف به گره گشــایی از 
مشکالت شهروندان است و در این راه آنچه 

در چارچوب قانون باشد وظیفه ما است.
وی با بیان اینکه شهروندان ما مردم منصف 

داشــت:  اظهار  فرهنگمــداری هســتند  و 
خواســته های و تقاضاهای شــهروندان از 
مدیریت شــهری منطقی و به حق است که 
شــهرداری طبق شرح وظایفی که قانونگذار 
تعریف کرده، خط مشــی ها را تعیین و بر 

مدار نقشه راه به آن عمل می کند.
شــهردار همدان خاطرنشــان کرد: سیمای 
عمومــی خدمــت در شــهرداری باید بر 
اســاس توزیع عادالنه امکانات و خدمات 
در همه نقاط شــهر باشد که در این مسیر 
عزم جدی بنده و همکارانم همواره جاری 

است.
صوفی اظهار داشت: مدیران مناطق چهارگانه 
به حل و فصل مشــکالت شهروندان ساکن 
در مناطق مربوطه مــی پردازند و هر تعداد 
که نیاز به هماهنگی های بیشــتر و یا نیاز به 
تعامل بین دســتگاهی باشد با ورود شهردار 
کل در دیدار مردمی مورد بررسی و پیگیری 

قرار می گیرد.
شهردار منطقه دو نیز گفت: ارتباط بی واسطه 
با شهردار همدان رضایتمندی عمومی را به 

همراه داشته است.

حامد جلیلونــد افزود: دیدار چهره به چهره 
باعث زدوده شدن سوء تفاهم ها و افزایش 
ضریب سالمت کاری در نهاد شهرداری می 
شــود که امیدواریم با نمره قبولی از ســوی 

شهروندان مواجه شویم.
وی اذعان کرد: در مالقــات عمومی امروز 
35 نفر از شــهرودان مشــکالت خود را با 
شهردار در میان گذاشتند و برای موضوعات 
مطروحه از ســوی مراجعان توسط شهردار 
همدان تدابیری اندیشیده و یا راهنمایی های 

الزم انجام شد.

گره گشایی از مشکالت شهروندان اولویت مدیریت شهری است

تاکید بر توجه 
به طرح های
 آبخیز داری

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان همدان به ضــرورت توجه به 
آبخیزداری و اهمیت آن درکنترل سیل 

تاکید کرد.
اســفندیارخزائی با اشــاره به اهمیت 
منابع  آبخیــزداری در حفظ  طرحهای 
آبخیزداری  پایه آب وخــاک گفــت: 

مدیریت پایدارسرزمین است.
وی  با اشــاره با اثرات مثبت طرحهای 
آبخیزداری افزود: با توجه به تاکیدات 
ریاســت محترم ســازمان جنگلها در 
محلی  مشارکت جوامع  راستای جلب 
در اجــرای طرحهــای منابــع طبیعی 
وآبخیزداری گفت: ما نیز به این سمت 
حرکت کردیم تا پروژه هایی را انتخاب 
کنیم که مردم مشــتاقانه در اجرای آن 
طــرح، با منابــع طبیعی مشــارکت و 

همکاری دارند.
 ترویــج وفرهنگ ســازی حفظ منابع 

طبیعــی، تســهیل گری، آمــوزش  از 
دیگــر موضوعاتــی بود کــه مدیرکل 
منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان به 
آن پرداخت و گفت: امســال با قدرت 
بیشتری در این حوزه فعالیت خواهیم 

داشت.
 خزائــی اظهار کــرد: اهمیت و نقش 
آبخیزداری  هــای  پروژه  مهم  بســیار 
درجلوگیری از فرسایش و کنترل سیل 
انکار ناپذیر اســت که توجــه به این 
حوزه این روزها مورد تاکید ســازمان 

جنگلها واستاندارنیز می باشد .

برگزاری کارگاه 
آموزش باغبانی

 در راســتای ترویــج فرهنگ حفظ 
و توســعه فضای ســبز و کاشن گل و 
گیاه، کارگاه آموزش باغبانی به کودکان 
در مراکز تحقیقات آموزش و مشــاوره 

فضای سبز در پارک مردم برگزار شد.
در این طرح آموزشی کارشناسان نحوه 
نگهــداری از قضای ســبز و چگونگی 
رشــد گیاهان و کاشــت گیاهــان را 
بصورت تئوری و عملی آموزش دادند.

مدیر عامل سازمان سیما،منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری همدان در این باره 
افزود: در این مراکز تاکنون 600 دانش 
آمــوز در قالب این طرح ، آموزش داده 
شده اند که هدف از آن ایجاد حساسبت 
کــودکان و نوجوانان به نقش و اهمیت 
فضای ســبز در کیفیت زندگی شهری 

است.
بابک مهــدی آزاد ادامه داد: طبق برنامه 
ریزی های انجام شده و هماهنگی های 
به عمل آمده با اداره آموزش پرورش و 
کانون آموزش کودکان تا پیان ســال ۹8 

حدود 1000 دانش آموز در این حوزخ 
تحت آموزش قرار خواهند گرفت.
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خبر خبر

بیش از ۱8 درصد نهاوندی ها فشارخون شان باالست

 مدیر شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: از مجموع افراد شرکت کننده در طرح ملی 
کنترل فشــار خون در نهاوند 2/18 درصد دارای فشار خون باال تشخیص داده شدند که 

در سامانه ثبت شدند.
مومنعلی دارابی گفت؛ در یک ماه اجرای طرح کنترل فشــار خون ۹8.2 درصد جمعیت 
روستایی و 53 درصد جمعیت شهری این شهرستان با مراجعه به مراکز اعالم شده اقدام 

به کنترل فشار خون کردند.
وی افزود: از 75 درصد جمعیت شــرکت کننده در این طرح نزدیک به 57 درصد دارای 

فشــار خون طبیعی بوده و 18.2 درصد نیز دارای فشار خون باال تشخیص داده شدند که 
در سامانه ثبت شدند.

دارابــی از اجرای مجدد طرح کنترل فشــار خون برای افراد دارای فشــار باال خبر داد و 
گفت: با توجه به اجرای اقدامات اولیه برای کنترل فشــار خون افراد شناسایی شده، طبق 
برنامه در نظر است غربالگری کنترل فشار خون در مهرماه مجددا اجرا شود تا میزان تاثیر 

اقدامات مشخص شود.
وی گفت: در صورت تداوم فشــار باالی افراد شناســایی شــده ، عــالوه بر برگزاری 
کالس های آموزشــی برای آنها این افراد به پزشکان متخصص معرفی می شوند تا به طور 

جدی تحت درمان قرار گیرند.

مدیر شــبکه بهداشــت و درمان نهاوند از اقدامات صورت گرفته برای اجرای 
مطلــوب طرح گفت: بــه منظور ایجاد تســهیالت الزم برای شــرکت جمعیت 
هدف بیش از 150 مرکز شــامل مراکز درمانی، خانه های بهداشــت، مطب های 
خصوصی پزشــکان، ادارات و پایگاه های ثابت و ســیار در مراکز شهری منظور 
شــد و اطالع رســانی های الزم نیز انجام گرفت که در مجموع میزان اســتقبال 

بود. از طرح خوب 
وی در پایان افزود: آمادگی هر گونه ارائه خدمت به افراد دارای فشار خون باال هستیم و 
از ســایر افراد هم می خواهیم با اقدامات پیشگیرانه نسبت به کنترل فشار خون خود اقدام 

کنند تا از بیماری های قلبی در امان باشند.

نماینده رهبر معظم انقالب در شورای عالی امنیت ملی
کبودراهنگی ها همیشه پشتیبان والیت 

فقیه و انقالب اسالمی بوده اند 
 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: مردم شهرستان کبودراهنگ 
همیشــه پشتیبان والیت فقیه و انقالب اسالمی بوده اند که تقدیم 5 
شهید و 107 روز به پیروزی انقالب مانده و 700 شهید دوران دفاع 

مقدس گویای این موضوع بوده است.
نماینده رهبر معظم انقالب در شورای عالی امنیت ملی در همایش 
یاد یاران 8 سال دفاع مقدس و گرامیداشت شهدای عملیات مرصاد 
در کبودارهنگ با بیان این مطلب با اشــاره به کمک های همه جانبه 
آمریکا به عراق در جنگ هشــت ســاله گفت: گزینه نظامی اولین 
گزینه جبهه استکبار برای مقابله با جمهوری اسالمی بود نه آخرین 

گزینه آنها.
سعید جلیلی افزود: آمریکایی ها مانده اند که ایران چه کشوری است 
کــه ما هر چه توان داریم در مقابله بــا آن به کار می بندیم تا آن را 
زمین گیر کنیم اما این کشور روز به روز پیشرفت می کند و قوی تر 

می شود.
وی ادامه داد: آمریکا امروز می بیند که با تمام تحریم ها و فشــارها 
ایران اسالمی نه تنها عقب نشینی نکرده بلکه به الگویی برای دیگر 

کشورها تبدیل شده است.
جلیلی با اشــاره بــه کمک های همه جانبه آمریــکا به عراق در 
جنگ هشــت ســاله از کمک های تســلیحاتی تا سیاسی گفت: 
گزینــه نظامی اولین گزینه جبهه اســتکبار بــرای مقابله با نظام 
جمهوری اســالمی بود نــه آخرین گزینه آنهــا بنابراین آمریکا 

همیشه دشمن ایران بوده است.
نماینــده رهبر معظم انقالب در شــورای امنیت ملی با طرح این 
ســوال که آمریکا در مقابله با جمهوری اســالمی چه چیزی را 
در محاســبات خود ندیده که دچار خطا شده است گفت: همین 
شــهر کبودراهنگ که کیلومترها بــا مرز فاصله دارد حدود 700 
شــهید عزیز تقدیم کرده و یا در همین شــهر حرکتی در 5 آبان 
57 آغاز می شود و شهدایی تقدیم انقالب می شود و این حرکت 
بــا تقدیم شــهید هادی علی نقی در چند روز قبل ادامه داشــته 
است و این همان موضوعی است که دشمنان در محاسبات خود 

ندیده بودند لذا دچار شکست شدند.
وی با اشاره به افتخارات 40 ساله انقالب اسالمی گفت: اگر ما 40 
سال را با افتخار آمدیم بر اساس یک سنت الهی است که ملتی که 
خداونــد را یاری کند خداوند هم آن را یاری خواهد کرد و ما اگر 
بخواهیم گام دوم انقالب را پشت سر بگذاریم باید این راه محکوم 

و استوار و با اعتقاد کامل ادامه دهیم.
جلیلی با اشــاره به استفاده شیاطین و دشــمنان جبهه حق از همه 
ابزارها برای مقابله با جبهه حق در طول تاریخ گفت: دشــمنان به 
اذعان خودشــان فشــار حداکثری بر ما تحمیل کرده اند و از طرف 
دیگــر با تزویر و دورویی پیشــنهاد گفتگــو می دهند در حالی که 
آمریکا و اروپا با دادن وعده های دراز مدت و دروغ به جای آب به 

ما سراب نشان می دهند.
 وی ادامه داد: تحریم  وزیر خارجه کشــورمان نشــان دهنده رفتار 
اســتکباری و بدعهدی آمریکاســت و ما نباید تجارب گذشته را 

مجرد بیاموزیم.
وی همچنین با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های مختلف و متنوع 
کشور برای حل مشکالت و پیشرفت کشور گفت. آمریکا و اروپا 
به جای آب به ما سراب نشان می دهند در حالی که آبی که به دنبال 

آن هستیم در داخل کشور است و غیر از آن سراب است.
جلیلــی در پایان خاطرنشــان کرد: روزی در کشــور ما بحث 
وارد کردن ســیم خاردار به کشور مطرح بود در حالی که امروز 
صحبت از موشک های بالســتیک با برد 2 هزار کیلومتر است و 
باید همــه بدانیم که ملتی که روی پای خود بایســتد این گونه 

می کند. پیشرفت 

خبرنگاران چشم انداز پیشرفت شهرستان را 
جلوی راه مسئوالن بگذارند

 در دومین روز از هفته خبرنگار، اهالی رسانه به دیدار ائمه جمعه 
و نماینده ولی فقیه در شهرستان ها رفتند.

خبرنگاران مالیری در دومین روز از هفته خبرنگار با امام جمعه مالیر 
دیداروتجدید میثاق کردند تا از رهنمودهای روشــن امام جمعه برای 
ادامه مســیر خطیر خبرنگاری و قدم برداشــتن در مسیر انقالب بهره 

ببرند.
امام جمعــه مالیر در این دیدار ضمن تبریک هفته خبرنگار ،شــغل 
خبرنگاری را بسیار مقدس دانست و افزود: خبرنگاران خبرهای موثق 
را از منابــع موثق به ســمع و نظر مردم می رســانند و هرچقدر خبر 
تأثیرگذارتــر و امیدوارکننده تر و انرژی دهنده تر باشــد ارزش خبر 
و خبرنگارا را باالتر می برد زیرا جامعه به ســمت و ســوی قله های 

پیشرفت و کمال سوق می یابد.
حجت االســالم محمد باقر برقراری با تأکید براینکه خبرنگاران باید 
بازوی مســئولین باشند گفت: باید مشــکالت جامعه در زمینه های 
مختلف را احصا کنید و افق آینده و چشم انداز پیشرفت شهرستان را 

جلوی راه مسئولین دلسوز و مردمی قرار دهید.
وی در ادامه با بیان اینکه سازو کار رونق تولید و موانع تولید در سطح 
شهرستان را شناسایی و رسانه ایی کنید افزود: موانع موجود در زمینه 
مبل و منبت از جمله اینکه نیازمند صنایع پایه ایی تولید رنگ و پارچه 
و... است را بررسی و در جهت کمک به رفع این موانع قدم بردارید.

برقراری با اشــاره به ثبت جهانی انگور مالیر نیز گفت: شهر جهانی 
انگور برای مبادله ارز نیازمند بانک جهانی هست همچنین نیازمند هتل 

هایی در خور شهر جهانی برای گردشگران می باشد .
وی دراین رابطه همچنین گفت: اگردر این شهر صنایع تبدیلی انگور 
مثل تولید آب شیره و سایر محصوالت مرتبط با انگور ایجاد شود می 

تواند سهم بسزایی در رونق اقتصادی و اشتغالزایی داشته باشد.
امام جمعه از خبرنگاران خواست در خبر نوشتن آبرو و حیثیت مردم 
را مد نظر داشته باشند چرا که حرمت مؤمن با حرمت کعبه برابر است 
و بازی کردن با آبرو و حیثیت افراد به ارزش های اخالقی جامعه لطمه 

می زند و قطعاً دامن خود فرد را خواهد گرفت.
برقراری در ادامه بابیان اینکه برخی خبرها ارزش رســانه ایی شدن را 
ندارند، حساب افرادی که ناامنی و اختالل در نظام سیاسی و اقتصادی 
ایجاد می کند را جدا دانســت و تأکید کرد: امنیت مردم و جامعه در 

اولویت است.
وی در پایان یکی از رسالت های خبرنگاران را رسانه ایی و عملیاتی 
کردن گام دوم انقالب عنوان کرد و خاطرنشان کرد: خبرنگار هم شاهد 

است هم مبشر و هم مدیر و راه روشن را نشان می دهد.
 انتخابات در راه است اخبار مستند بدهید

همچنین اصحاب رسانه و خبرنگاران نهاوند به دیدار نماینده ولی فقیه 
در شهرستان و امام جمعه نهاوند رفتند.

حجت االســالم مغیثی در این دیــدار گفت: خوب یا بد حرف هایی 
که از رسانه ها شنیده می شود یقینا متوجه خود آنها هم خواهد شد.

وی گفت:در کار رســانه برای تشخیص حق و باطل تا به صحت یک 
خبر اطمینان ندارید منتشــر نکنید بخصوص در جو انتخاباتی که در 
پیش اســت. و این سابقه دار است که تخریب ها در این مواقع شروع 

می شود.
مغیثی با اشــاره به اینکه 12مرداد سالروز روز ازدواج حضرت فاطمه 
ســالم اهلل علیها و حضرت علی علیه الســالم و روز ازدواج اســت، 
گفت؛مالک های ازدواج تغییر کرده است پول و مقاوم و.. شده که این 
گونه ازدواج ها نتیجه خوبی نداشته و عمدتا به اختالف و طالق منجر 
شــده است، رسانه ها در امر ازدواج موضوع و مالک را از مادیات به 

معنویات ترویج دهند.
وی گفت: سن ازدواج باال رفته است این خوب نیست. رسانه ها برای 

آموزش و فرهنگ سازی صحیح فعالیت کنند.

فعالیت 6 کانون فرهنگی، ورزشی در مالیر

 مدیــر آموزش و پرورش شهرســتان مالیــر از فعالیت 6 کانون 
فرهنگی، تربیتی و ورزشــی در قالب 70 کالس و 40 رشته متفاوت 

برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان خبر داد.
 هادی سلگی با بیان اینکه فصل تابستان فرصت مغتنمی برای یادگیری 
مهارت، برنامه های فرهنگی و تفریحی است اظهار کرد: دانش اموزان 

باید از این فرصت بهترین استفاده را ببرند.
 وی گفــت: کانون های فرهنگــی ـ تربیتی در کنار برنامه درســی، 
تاثیرگذارترین حوزه در رشــد ویژگی ها، قابلیت ها و اســتعدادهای 

دانش آموزان هستند.
به گــزارش فارس، مدیر آموزش و پرورش شهرســتان مالیر افزود: 
دانش آموزان پس از گذراندن یک ســال تحصیلی نیاز به استراحت و 
پرداختن به عالیق خــود دارند که آموزش و پرورش از این موضوع 

غافل نیست.
وی در ادامه با بیان اینکه برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان 
6 کانون فرهنگی- تربیتی و ورزشــی در قالب 70 کالس و 40 رشته 
فعال است گفت: این کالس ها از ابتدای تیرماه فعالیت خود را شروع 

کردند و این فعالیت تا پایان تابستان ادامه دارد.
سلگی اضافه کرد: بیش از 2 هزار دانش آموز جذب فعالیت های کانون 

شده اند و 60 مربی در این زمینه فعال است.
 وی به اســکان فرهنگیان و مسافران در مدارس شهرستان اشاره کرد 
و گفت: 10 مدرســه با 60 اتاق برای اســکان مسافران در نظر گرفته 
شده که از ابتدای تیرماه مسافران و فرهنگیان در این مدارس پذیرش 

شده  اند.
مدیــر آموزش و پــرورش مالیر با بیان اینکه ایــن مدارس تا 15 
شــهریورماه آماده پذیرش مســافران فرهنگی هستند گفت: عالوه 
بر آن ســوئیت های خانه معلم نیز برای اســکان فرهنگیان در نظر 

گرفته شده است.

 فرهنگ ازدواج آسان باید در جامعه و به 
ویژه این استان ترویج شود. 

اســتاندار همدان در نشست اعضای شورای 
راهبردی جمعیت و شــورای هماهنگی ثبت 
وقایع حیاتی اســتان همدان بیان کرد: ترویج 
ازدواج آسان و تشکیل خانواده یکی از اصول 

و سیاست های ابالغی است.
سید سعید شاهرخی یادآوری کرد: مسئوالن 
در سال های گذشته کارهای موثری به ویژه 
در حــوزه آموزش انجــام داده اند که باید با 
تقویت این برنامه ها بر فرهنگ ازدواج آسان 

تاکید شود.
استاندار همدان ادامه داد: با وجود فعال شدن 
مراکز مشاوره ازدواج باید با حمایت و توقیق 
این مراکز شاهد افزایش تاثیرگذاری آنها در 

جامعه باشیم.
شــاهرخی با بیــان اینکه کشــور با چالش 
جمعیت مواجه اســت گفت: دانشگاه علوم 
پزشــکی موضوع سیاســت کلی جمعیت را 
دنبال می کنند یعنی با تغییر سیاســت تنظیم 
خانواده، باید شرایط برای باروری سالم مهیا 

شود. 
وی مشاوره و آموزش را یکی از راهکارهای 
موثر و کلیدی برای کاهش نرخ طالق دانست 
و خواستار بررسی راهکارهای علمی کاهش 

طالق در کارگروه اجتماعی استانداری شد.
اســتاندار همدان بیان کرد: یکی از مهمترین 
مراکزی که می توان به آمار آن اســتناد کرد 
مرکز ثبت احوال اســت چراکه بر اســاس 
اســتانداردهای تعریف شــده اقدام به ثبت 

رسمی آمار می کنند.
شــاهرخی با عنوان اینکه مبنای کار مسئوالن 
آمار و تحلیل ثبت احوال است اظهار داشت: 
آمار مراکز رســمی همیشــه بــرای ما حایز 
اهمیت اســت مگر با وجود آن، چالش هایی 

را شاهد باشیم که نیاز به پژوهش باشد. 
 ۴۴ زن زیر ۱۵ سال در همدان مادر 

شدند
مدیــرکل ثبت احوال همــدان نیز گفت: 44 
زن زیر 15 ســال در این استان سال گذشته 

صاحب فرزند شدند.
اســد حســن زاده بیان کرد: 2 درصد والدت 
های اســتان همدان مربوط به مادران زیر 15 

سال است.
وی اظهار داشــت: ۹0 درصــد مادرانی که 
سال ۹7 صاحب فرزند شدند بین گروه سنی 
20 تا 44 ســال قرار دارند و بیشترین میزان 
موالید متعلق به گروه ســنی 25 تا 2۹ سال با 

28/8درصد است.
مدیــرکل ثبت احوال همدان اظهار داشــت: 
میــزان فرزند آوری در بیــن زنان باالی 30 
سال در ســال ۹0 حدود 31 درصد بوده که 
در ســال ۹7 این آمار به 44/8 درصد رسید 
که این آمار نشان از باال رفتن سن باروری و 

فرزند آوری است. 
ــا بیــان اینکــه میانگیــن ســنی  حســن زاده ب
ــه  ــد ب ــاط شــهری فرزن ــه در نق ــی ک مادران
ــاط  ــوده و در نق ــال ب ــد 2۹/5س ــا آوردن دنی
ــزود:  ــت اف ــوده اس ــال ب ــتایی 28/3س روس
همچنیــن یــک هــزار و 75۹ مــادر در پنــج 
ســال نخســت زندگــی صاحــب اولیــن 
ــد ایــن اســت  ــد شــدند و آمارهــا موی فرزن
ــه  ــل ب ــزان تمای ــدی می ــالهای بع ــه در س ک

ــد. ــی یاب ــش م ــد دوم کاه ــتن فرزن داش
 کاهش ۵/7 درصدی موالید

وی درباره آمار موالید در ســال ۹7 نسبت به 
ســال ماقبل گفت: آمار تولد نوزادان در سال 
گذشته نسبت به سال ۹6، 2 هزار و 272 نفر 

معادل 8/7 درصد کاهش داشته است.
مدیــرکل ثبت احوال همدان  اضافه کرد: 13 
هزار و 784 پســر و 13 هــزار و 682 دختر 
ســال گذشته در این اســتان متولد شدند که 
سهم پســران 51/۹ درصد و ســهم دختران 

48/1 درصد بوده است.
حســن زاده با بیان اینکه آمار والدت از سال 
۹4 تاکنون روند نزولی داشــته اســت اظهار 
داشــت: 10 هــزار و 133 تن چهــار ماهه 
نخســت ســال جاری در این اســتان متولد 

شدند.
وی ادامــه داد: نرخ خام والدت به ازای یک 
هزار جمعیت، در کشور 17/1در هزار است 
و در همدان پایین تر از نرم کشــوری معادل 
16/4در هزار است که این استان جایگاه 20 

کشور را دارد.
مدیــرکل ثبــت احــوال همدان بیــان کرد: 
درصد ثبت والدت در مهلــت قانونی یعنی 
15 روز نخســت تولد ۹۹.8 درصد است که 
کبودراهنــگ با 100 درصــد رتبه اول را در 
بین شهرستان ها دارد و این امر گویای میزان 

اتقان آمارهای ثبتی است. 
 افزایش وفات گویای پیری جمعیت 

است
حسن زاده گفت: سیر آمار وفات در همدان 
طبیعی است و سال گذشــته 10 هزار و 24 
زن و 10 هــزار و 330 مــرد فوت کردند که 
1.2 درصد نســبت به سال ۹6 افزایش داشته 
است همچنین 56/۹ درصد متوفیان را مردان 

تشکیل می دهند. 
وی افزود: چهار ماهه نخســت سال گذشته 
سه هزار و 666 تن در این استان فوت کردند 
که این آمار در زمان مشــابه ســال جاری به 
سه هزار و 584 تن رســیده و 58/2 درصد 
متوفیــان مــرد بودند.مدیرکل ثبــت احوال 
همــدان اضافه کرد: نرخ خام فوت نســبت 
به یک هزار نفر جمعیت در کشــور هفت در 
هــزار و در همدان 6 در هزار اســت و این 
اســتان در این باره بعد از استان گیالن رتبه 
دوم کشور را دارد که نشان می دهد جمعیت 

به سمت پیری می رود.
حســن زاده با بیان اینکــه درصد فوت ثبت 
شــده در 10 روز اول نزدیک به 100 درصد 
است افزود: متوسط ســن متوفیان در مردان  

64.8 سال و در زنان 67.8 سال است.
 کاهش ازدواج و طالق 

وی بیــان کرد: 13 هزار و 563 واقعه ازدواج 
سال گذشته ثبت شده که نسبت به سال ماقبل 
یک هــزار و 600 مورد معــادل 10 درصد 

کاهش داشته است
مدیرکل ثبت احوال همدان اضافه کرد: چهار 
ماه نخســت سال گذشــته پنج هزار و 514 
مورد و چهار ماهه امســال پنج هزار و 123 
مورد ازدواج ثبت شــده که 3۹1 مورد معادل 

7/1درصد  کاهش داشته است.
حسن زاده گفت: سه هزار و ۹3۹ مورد طالق 

سال گذشته رخ داده است که 44 نفر معادل 
1.1 درصد نســبت به سال ۹6 افزایش داشته 

است.
وی اضافه کرد: همچنیــن یک هزار و 266 
واقعــه طالق در چهار ماهه ســال گذشــته 
رخ داد که این آمار بــا 56 مورد معادل 4.4  
کاهش در چهار ماهه امســال به یک هزار و 

210 مورد رسید.
مدیــرکل ثبت احوال همــدان ادامه داد: 18 
درصد طــالق ها در یکســال اوائل زندگی 
رخ می دهد و پنج سال اول زندگی بیشترین 

سهم را در بروز پدیده طالق دارد.
حسن زاده افزود: نرخ خام ازدواج بر حسب 
جمعیت در کشــور 6/۹ و در همدان 7/7در 
هــزار نفر جمعیت اســت و این اســتان در 

جایگاه 13 کشور قرار دارد.
وی اضافه کرد: میانگین نرخ طالق در کشور 
2/2 در هــزار و در همدان 2/3در هزار بوده 
یعنی میزان طالق در این اســتان باالتر از نرم 
کشوری اســت و همدان در جایگاه یازدهم 

قرار گرفته است.
مدیــرکل ثبت احوال همدان اظهار داشــت: 
میانگین ســن ازدواج مردان ساکن در مناطق 
شهری 27/۹ســال و مردان روستایی 26/6، 
بانوان شــهری  22/5 اســت و روســتایی 

1۹/۹در سال ۹7 بوده است 
حسن زاده با بیان اینکه میانگین سنی ازدواج 
از سال ۹0 تا ۹7 حدود 2 سال افزایش داشته 
است بیان کرد: میانگین سن طالق در مردان 
شــهری 35/۹  ســال و در مردان ساکن در 

روستاها  33/6  سال است.
وی افــزود: میانگین طول مــدت ازدواج در 
طالق های ثبت شــده )پایدار زندگی( 8.4 
سال در نقاط شــهری و در روستا 6.۹ سال 

است .

مدیرکل ثبت احوال در روز ازدواج اعالم کرد 

ثبت بیش از 5هزار ازدواج در سال98

  مجید بیــات- خبرنگار همدان پیام: 
همــدان یکی از شــهرهای زیبا و مقصد 
گردشــگری در ایران به شما می رود که 
ساالنه در همه ایام سال تعداد بی شماری 
از گردشگران داخلی و خارجی از ورودی 
های مختلف وارد این شهر می شوند.یکی 
از  ورودی های اصلی شهر بلوار بهشت 
است که با برنامه ریزی انجام شده توسط 
مدیریت شــهری در آینده نزدیک شاهد 

یک سیمای مناسب  خواهیم بود.
در همین راســتا  به منظور ســاماندهی 
ورودی های شهر، جلسه ساماندهی امالک 
سنگ مزارفروشان بلوار بهشت همدان، با 
حضور کســبه و سرپرســت شهرداری 
منطقه ســه همدان برگزار شد تا انتقال و 
جابه جایی این صنف با مشارکت و تعامل 

قرار گیرد.
سرپرست منطقه سه شــهرداری همدان، 
در این نشســت بــا بیان اینکــه در پی 
مطالبه عمومی شهروندان برای ساماندهی 
ورودی های شــهر همدان، از مجمع امور 
صنفی و اتحادیه صنف مصالح فروشــان، 

کسبه بلوار بهشت و ســایر فروشندگان 
ســنگ مزار در این جلســه دعوت شده 
اســت، اظهار کرد: این جلســه با هدف 
تبــادل اطالعات، جلب مشــارکت برای 
انتقال و جابه جایی کسبه صورت گرفت.

این خصوص  در  فیضی منش  محمدرضا 

افزود: فضایی طراحی شده با عنوان سایت 
بازار سنگ بهشــت در ورودی آرامستان 
همــدان واقع در بلوار آیت اهلل موســوی 
همدانی که دارای 76 مغــازه با ابعاد 40 

متر است.
وی تصریح کرد: این فضا برای اســتقرار 

این کســبه طراحی شده است تا در آن به 
فعالیت خود ادامه دهند.

این مســئول اظهار کرد: بند 20 ماده 55 
قانون نیز در خصوص ساماندهی مشاغل 
مزاحم شهری رأی مبنی بر جابه جایی این 
مشــاغل با موضوع ایجاد آلودگی بصری 

و ســایر مزاحمت ها صادر کرده است که 
ابالغ شــد.فیضی منش با اشاره به اینکه 
کسبه نیز یک سری پیشنهادات دارند که 
حتماً رسیدگی می شود، عنوان کرد: سایت 
مورد نظر بایــد خدماتی چون آب، برق، 
گاز و آسفالت، سرویس بهداشتی و نصب 
تابلو را داشته باشد که رسیدگی می شود.

وی با بیان این مطلب که کسبه خواستار 
تعیین وضعیت مالکیت و سرقفلی مغازه ها 
شــدند که این موضوع هم مورد بررسی 
قرار می گیرد، عنوان کــرد: تعیین قیمت 
کارشناسی شــده مغازه ها و ایجاد فضای 
سبز به جای مغازه ها و عدم فروش سنگ 
مزار در مکان سابق موضوعاتی است که 
از ســوی کسبه مطرح شده که مد نظر ما 

است.
فیضی منش تأکید کرد: فروش سنگ مزار 
و سنگ ساختمانی دو رسته جدا است که 
البته ما با شخص کار نداریم و در مرحله 
دوم نیز مصالح فروشان و سنگ فروشان به 

سایت بازار سنگ منتقل می شوند.
فیضی منش تصریــح کرد: هدف ما انجام 

ایــن جابه جایــی با تعامل و مشــارکت 
شهروندان مشغول در این صنف است و 
می خواهیم با هماهنگی، تعامل و همکاری 

موضوع را به سرانجام برسانیم .
دبیر اتاق اصناف نیز در این جلسه فراهم 
نمودن زیر ســاخت ها برای انتقال سنگ 
مزار فروشان را یکی از عوامل اصلی پیش 
برد کارها  دانست و گفت: از سال گذشته 
جلســات متعددی با حضور مسئولین و 
کســبه شاغل در بلوار بهشــت برگزار و 
مقرر شد فعالیت این صنف  به دلیل ایجاد 
آلودگی های بصــری در ورودی اصلی 
شــهر متوقف شود و به سایت پیش بینی 

شده منتقل شود.
گازرانی با اشــاره به فواید ایجاد سایت  
برای صنف مزار ســنگ فروشان اشاره و 
خاطر نشــان کرد:متمرکز بودن این نوع 
فعالیت باعث ایجاد نظم خواهد شد ولی 
در کنار مســائل مطرح شده حفظ شان و 
جایگاه این قشر زحمتکش باید در الویت 

قرار بگیرد.
در پایان تعدادی از کسبه که در این جلسه 
حضور داشتند خواسته ها و نظرات خود 
را مطرح کردند که سرپرســت شهرداری 
منطقه 3 این نکات را از ســرفصل های 
اصلی مقرر در این پروژه برشمرد که باید 

در کمترین زمان محقق شود .

به همت شهرداری منطقه سه همدان

امالک سنگ مزارفروشان ساماندهی می شود
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یادداشت

مسکن

سرگرمي دولتي ها و سر بي کاله مردم
سید حمید حسیني «

 داســتان حذف صفر از پــول چیز تازه ای نیســت و تا کنون در 
ســال های 1372 در دولت هاشمی و 1386در دولت احمدی نژاد نیز 
مطرح شد که در هیچ کدام موضوع به عمل منجر نشد. در خصوص 
لزوم ایجاد این تغییر رو بنایی اقتصادی تقریباً کسی شکی ندارد. سوال 
اما اینجاســت که کدام لزوم فوری باعث شده است یک اقدام بدون 

فوریت اما با بار اجتماعی باال تصویب شود؟
از هزینه های باالی جمع آوری و چاپ مجدد اسکناس و هزینه های 
تغییر سیســتم های حســابداری که بگذریم در حال حاضر اقتصاد 
کشور به رکود تورمی دچار است، تورم در حال شکستن رکوردهای 
مختلف و بحران بزرگی به نام ارز جهانگیری را پســت سر گذاشته، 
دوران تحریــم ظالمانه فروش نفت و نقل و انتقاالت پولی بین الملل 
را تجربــه می کند، نظام بانکی ناکارآمد آن نه به عنوان تســهیل کننده 
امــور مالی بلکه به عنوان بنگاه هــای داللی عمل مي کند که در ارز و 
مســکن و...بحران ها را به اقتصاد تحمیل کرده اند، در ســال گذشته 
حدود 60 درصد ارزش پول خود را در مقابل ســایر ارزها از دست 
داده و هــر روز یک کاال نایاب و گران می شــود، این اقتصاد بیمار 
همچنان عواقب فاجعه بــار را با تمام وجود لمس مي کند، اما با این 
چنین تصمیمي براي آن گرفته مي شــود. آیا این اقتصادداری آرامش 

الزم برای اجرای این مصوبه را دارد؟ 
دلیل دولت براي این تصمیم گیري چیست؟ آیا قرار است مردم سرگرم 

موضوعي بشوند که اولویت آنها نیست؟ 
مردم در حال حاضر به دنبال ســاماندهی معیشت و تنظیم بازار و در 
نهایت بهبود شرایط اقتصادی خود هستند، یعنی همان کاری که دولت 

برنامه مشخصی برای آن ندارد.
به نظر می رســد دولت برای گزارش کار دادن دست به این اقدام زده 
است ولی به این نکته توجه ندارد که مصوبه موردنظر باید به مجلسی 
برود که ســال آخر خود را طی می کنــد و فرآیند تصویب آن ممکن 
است به عمر این دولت نرسد. شاید هم این موضوع سرگرمی جدید 

دولت برای بیکار نبودن است.

بازار اجاره آرام تر شد
 جهش قیمت ها در بازار اجاره، این بخش را نیز دچار کســادی 
کرد. واسطه های ملکی می گویند به دنبال افت 65 درصدی خرید و 
فروش مسکن، از ابتدای تیرماه بازار اجاره نیز دچار کسادی شده و 
عمده مســتاجران قراردادهای خود را تمدید می کنند؛ شیب افزایش 

قیمت ها نیز مالیم تر شده است.
به گزارش ایســنا، از ابتدای خردادماه امسال قیمت ها در بازار اجاره 
به تبعیت از جهش قیمت مســکن رشــد قابل توجهی داشت. دفاتر  
امالک از افزایش 20 تا 70 درصدی نرخ های پیشــنهادی از ســوی 
موجران خبر دادند. با این که روند رشــد قیمت ها با توجه به جامعه 
هدف بازار اجاره، پایین تــر از افزایش قیمت خرید و فروش بوده، 
اما در برخی مناطق پرتقاضا اجاره بها به اندازه میانگین قیمت مسکن 
افزایش یافته اســت. به دلیل پایین آمدن نرخ ســود بانکی نیز عمده 
مالکان ترجیح می دهند که به جای پول پیش، اجاره بیشتری دریافت 

کنند.
پیش بینی می شــد با آغــاز تیرماه که اولین مــاه از فصل جابه جایی 
محسوب می شود شاهد افزایش جابه جایی و به تبع آن رشد قیمت ها 
در بازار اجاره باشیم اما افت شدید سرعت رشد قیمت مسکن تاثیر 
خــود را در اجاره بها نیز ایجاد کرد و این بخش نیز تا حدودی آرام 
شده است؛ چرا که قیمت مسکن به عنوان مهم ترین شاخص قیمت 
اجاره ارزیابی می شــود. هرچند عواملی همچون نرخ تورم، ســود 
بانکی و بازدهی بازارهای رقیب نیز در افزایش اجاره بها موثر است. 
افزایش قیمت عمدتًا در مناطق جنوبی صورت گرفت و مناطق میانی 

دچار کاهش قیمت شدند.

باطری خودرو ارزان شد
اتحادیــه  رئیــس   
و  ســازندگان 
فروشــندگان باطری و 
خدمات برق تخصصی 
قیمت  گفــت:  خودرو 
باطری نســبت به سال 
به  نزولی  روند  گذشته 

خود گرفته است.
تقی علی اکبری در رابطه با بازار باطری خودرو گفت: از ابتدای سال 
جاری تا به امروز بازار دچار نوســان قیمتی نبوده و قیمت های فعلی، 
ارزش کمتری نســبت به قیمت های سال گذشته دارد و این در حالی 
اســت که در سطح بازار برای ادامه کســب وکار، قیمت های اعالمی 
کمتر از قیمت درج  شــده بر روی محصول برای مصرف کننده نهایی 
است. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان باطری و خدمات برق 
تخصصی خودرو، به تابناک گفت: در حال حاضر بازار با کمبود کاال 
مواجه نیست و با وجود آنکه بازار در پیک مصرف باطری قرار دارد 

اما میزان عرضه از تقاضا بیشتر است.
وی خاطرنشان کرد: در ســال جاری حداکثر میانگین قیمت باطری 
بــر مبنای آمپر، هر آمپــر 10 هزار تومان بود کــه در حال حاضر به 
آمپــری 7100 تا 7.200 تومان کاهش یافته و حتی کارخانه ها باطری 
خراب را با توجه به قیمت مس در محدوده آمپری 2 تا 3 هزار تومان 

خریداری می کنند.

کارت سوختتان را 
از پست رهگیری 
کنید
 شهروندانی که برای دریافت کارت های سوختشان پیامک 
دریافت کردند، با مراجعه به بخش رهگیری ســایت پست 
می توانند ببینند کارتشان در کدام باجه پست قرار دارد و برای 

دریافت آن مراجعه کنند.
به گزارش ایسنا، استفاده از کارت سوخت شخصی در حالی 
از 20 مرداد اجباری می شود که هنوز تعدادی از این کارت ها 

در شرکت ملی پست باقی مانده است. این کارت های سوخت 
برای صاحبانش ارسال شده اما تحویل گرفته نشده و به همین 
دلیل به پست بازگشته است. این کارت ها طبق قرارداد پست 
چند ماه در این شــرکت می ماند و پس از آن به شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی برمی گردد.
در این راســتا عضو هیأت مدیره شــرکت ملی پست درباره  
کارت های سوختی که در پســت باقی ماندند، گفت: عمده 
کارت هایی که در باجه معطله  پســت مانــده به این دلیل که 
تولید و ســاخت و صدور این کارت ها با تغییر انجام شــده، 
عمدتا مربوط به کسانی است که آدرسشان عوض شده است. 
یعنی نامه رسان های ما دو مرتبه مراجعه کردند اما  موفق نشدند 
کارت ها را تحویل دهنــد و بنابراین کارت ها به باجه معطله 

پست برگشته است.
بهزاد اقبال خواه ادامه داد: پســت کارت ســوخت هایی را که 

تازه صادر می شــوند، طبق روال عــادی تحویل می دهد. اما 
برخی از کارت های سوخت از قبل در باجه های پستی مانده 
بودند، زیرا کارت ســوخت مدتی وجهه خود را از دســت 
داده بود و عملیاتی نبود، مردم رغبتی نداشــتند برای دریافت 
کارت سوختشان مراجعه کنند. اما با تصمیم برای به کارگیری 
دوباره ی کارت های سوخت و با توجه به کمبود زمان، مردم 
به تکاپو افتادند و یک مقدار هم در باجه ها ازدحام اتفاق افتاده 

است.
 پیگیری کارت سوخت در بخش رهگیری پست

اقبال خواه با اشــاره به آمار کارت های سوخت باقی مانده در 
پســت بیان کرد: طبق آمار تا اواخــر تیرماه حدود 721 هزار 
کارت در باجه های معطله پست مانده است. از طریق شرکت 
پاالیش و پخش بــرای صاحبان این کارت ها پیامک و بارکد 
پستی ارسال شده اســت. شهروندان باید این بارکد پستی را 

روی سایت رهگیری پست بررسی کنند و ببینند کارتشان در 
کدام باجه معطله قرار دارد. اگر آدرسشان تغییر نکرده باشد، 
می توانند درخواســت دهند که دوباره برایشان ارسال شود و 
اگر تغییر کرده باشد، باید با مراجعه به باجه معطله، با کارت 

شناسایی و کارت خودرو آن را دریافت کنند.
عضو هیأت مدیره شرکت ملی پست درباره ی هزینه ی تحویل 
کارت های سوخت توضیح داد: زمانی که ما کارت سوخت را 
تحویل می دهیم، چه در باجه معطله باشد و شخص خودش 
مراجعه کند و چه ما کارت ســوخت را به خانه شــهروندان 
ببریم، باید 10 مبلغ هــزار تومان دریافت کنیم. خیلی ها فکر 
می کنند پســت این 10 هزار تومان را برای خودش می گیرد 
و زمانی که خودشــان برای دریافت کارت سوخت مراجعه 
می کنند، نباید این مبلــغ را بپردازند، درحالی که این مبلغ به 
حساب شرکت پاالیش و پخش واریز می شود و برای شرکت 

وام مسکن را به مصالح 
ساختمانی بدهیم

 یک کارشــناس حــوزه کار معتقد اســت کارگران زمانــی می توانند 
صاحبخانه شــوند که به جای ارزش افزوده زمین تنها هزینه آماده ســازی 
زمیــن را بپردازنــد. او تأکید کرد که وام های مســکن باید به جای فرد به 

ساخت و ساز و مصالح ساختمانی داده شود.
علی اکبر ســیارمه در گفت وگو با ایســنا، اظهار کــرد: اگر بخواهیم برای 
تأمین مســکن کارگران، طبقات محروم و کم درآمد و اقشــار آسیب پذیر 
فکری کنیم باید الگوهایی که کشــورهای توســعه یافته و در حال توسعه 
برای خانه دار کردن طبقات متوسط و محروم استفاده کرده اند، مطالعه کنیم 

و ببینیم چه شیوه هایی را برای ساخت مسکن به کار برده اند.
وی ادامــه داد: در حال حاضر زمین های بســیاری در دســت ارگان ها و 
دستگاه های اجرایی هست که دولت می تواند با یک برنامه ریزی مناسب و 

تامین مصالح مورد نیاز در آنها خانه سازی و مردم را خانه دار کند.
 کارگران باید تنها هزینه آماده سازی زمین را بپردازند

سیارمه گفت: شرط خانه دار شــدن کارگران این است که قیمت زمین در 
خرید خانه محاسبه نشود یعنی به کارگران زمین هایی اختصاص بدهیم که 
تنها هزینه آماده سازی آن را بپردازند نه قیمت ارزش افزوده ای که طی این 
سالها تحت تأثیر تورم پیدا کرده است؛ در آن صورت می توان امیدوار بود 

که کارگران صاحب خانه شوند.
این کارشــناس حوزه کار دربــاره اختصاص وام های مســکن گفت: وام 
مســکن بهتر است به جای فرد به مصالح ساختمانی داده شود و اکیپ های 
خانه ســازی که توان ساخت و ســاز دارند از این وام برای ساخت مسکن 
اقشــار کم درآمد استفاده کنند. پیشنهاد من این اســت که زمین از طریق 
تعاونی های مســکن که امکان توزیع عادالنه را دارند بین متقاضیان توزیع 
شــود و از ظرفیت تعاونی های مســکنی که پروژه های خوبــی را به ثمر 

رسانده اند در خانه دار کردن مردم بهره برداری کنیم.

انجماد سرمایه های سرگردان در بازارها
چرا دیگر ارز و سکه گزینه مناسبی 

برای سرمایه گذاری نیست؟

 مهاجرت ســرمایه گذاران از بازار ارز نشــان می دهد بهار سخت اقتصاد 
ایران ســپری شده است، این را آمار و ارقام ارائه شده از سوی بانک مرکزی 

نیز گواهی می دهد.
 به گزارش خبرآنالین، آخرین آمارهای ارائه شــده از ســوی بانک مرکزی 
نشان می دهد قیمت ها در میانه تابستان گرم سال 13۹8، کاهشی چشمگیری 
را نسبت به بهار سال جاری تجربه کرده است. بانک مرکزی متوسط قیمت 
هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی را در فروردین ماه برابر با 4 میلیون و 626 
هزار و 500 تومان اعالم کرده است. متوسط قیمت سکه در اردیبهشت ماه به 
4 میلیون و 841 هزار و200 تومان رسید اما خرداد نقطه آغاز کاهش قیمت ها 

در این بازار مهم برای سرمایه گذاران بود.
 متوسط قیمت سکه در خرداد ماه 4 میلیون و 675 هزار و 600 تومان رسیده 
اســت. از این مقطع نوسان قیمت سکه به نفع کاهش قیمت ها بوده است به 
طوری که ســکه بارها به کف کانال چهار میلیون نزدیک شــد و حتی چند 
روزی در کانال سه میلیون تومن سپری کرد تا بار دیگر به کف کانال چهار 

میلیون تومان بازگردد.
 ســکه در حال حاضر نیز به قیمتی در حــدود 4 میلیون و صد هزار تومان 
معامله می شود و این کاهش قابل توجه به عقیده فعاالن این بازار تداوم دارد 
چرا که از یک ســو حباب سکه تخلیه شده اســت و از سوی دیگر چشم 
اندازی برای بازگشــت ســود به این بازار متصور نیست. از این روست که 
ســرمایه ها در حال حاضر در بازارها منجمد شــده اند، در بازار سکه و ارز، 

خودرو و مسکن.
 فعاالن بازار می گویند در ماه های قبل شــدت جابجایی سرمایه ها در بازارها 
به حدی بود که تبدیل ســکه به مســکن، خودرو به سکه، ارز به خودرو و 
... آرامش را از تمامی بازارها ربوده بود اما امروزه توقف روند رو به رشــد 
قیمت ها سبب شده است، ســرمایه ها در بازارها منجمد شوند و این اولین 
نشــانه های پایان بهار دالالن و صاحبان سرمایه های سرگردان است چرا که 
ســرمای استخوان سوز رکود تبدیل سرمایه های غیر نقدی به نقدی را بیش 

از پیش دشوار خواهد کرد.
 بازار ارز یخ زد

 در بازار موازی ســکه، یعنی بــازار ارز نیز وضعیت به همین شــکل 
اســت. بانک مرکزی متوســط قیمت ارز در فروردین ماه را 13 هزار و 
552 تومان گزارش کرد. این رقم در اردیبهشــت ماه به 14 هزار و 50۹ 
تومان رســید و خرداد ماه متوسط این قیمت با آغاز روندی کاهشی به 

13 هزار و 427 تومان رسید.
 متوسط قیمت دالر در بهار امسال 13 هزار و  877تومان برآورد شده است 
اما در حال حاضر دالر به قیمتی برابر با 11 هزار و ۹00 تومان در بازار آزاد 
و 11 هزار و 800 تومان در صرافی های بانکی خرید و فروش می شــود و 
این خود نشــان از میزان کاهش قابل توجه قیمت ارز در حال حاضر نسبت 

به بهار سخت اقتصاد ایران دارد.
  قیمــت دالر در این دوره زمانی کاهشــی بیش از 2 هــزار تومان را به 
خود دیده است. فعاالن بازار این روند را ادامه دار می دانند. بازار متشکل 
ارزی در حال تشــکیل است و بررســی ها حکایت از تداوم این روند با 

تشکیل این بازار دارد.
 به نظر می رســد پایان سرمایه گذاری در بازارها، دوران جدیدی پیش روی 
اقتصاد ایران قرار دهد، دوره ای که با کاهش شــیب تورم و بازسازی فضای 

اقتصادی و آغاز ترمیم قدرت خرید همراه است.

قیمت  چای اوج گرفت
کیلویی۳۰ تا ۱۲۰ هزار تومان!

ــه  ــد ک ــان می ده ــران نش ــای ته ــازار چ ــذاری در ب ــت و گ  گش
ــا  ــان ت ــزار توم ــی 30 ه ــی از کیلوی ــی و خارج ــای ایران ــت چ قیم
ــری  ــار براب ــه چه ــن فاصل ــت و ای ــاوت اس ــان متف ــزار توم 120 ه
نرخ هــا در حالــی اتفــاق افتــاده کــه بســیاری از فروشــندگان چــای، 
قیمت هــای بــاالی خــود را روی محصــول درج نمی کننــد و در 

ــند! ــد، آن را می فروش ــان بخواه ــور دلش ــر ج ــع ه واق
ــی  ــای خارج ــت چ ــته قیم ــای گذش ــنا، در هفته ه ــزارش ایس ــه گ ب

ــس  ــب جهان ســاز، رئی ــه حبی ــه گفت ــه ب ــت ک ــش یاف ــازار افزای در ب
ســازمان چــای کشــور حــذف ارز 4200 تومانــی واردات ایــن 

ــت. ــوده اس ــت آن ب ــش قیم ــل افزای ــول دلی محص
اما گشت و گذاری در بازار نشان می دهد که بیش از آنچه که باید، قیمت 
چای افزایش یافته و انگار کســی نیست که بر این بازار نظارت کند. در 
همین رابطه رئیس سازمان چای تاکید کرده است:" اگرچه چای مشمول 

قیمت گذاری نیست، اما نباید مشمول رهاسازی هم بشود".
طبــق بررســی های میدانــی صــورت گرفتــه در حــال حاضــر قیمــت 
هــر کیلوگــرم چــای ایرانــی در بــازار از حــدود 30 هــزار تومــان تــا 

کیلویــی 60 هــزار تومــان متفــاوت اســت و قیمــت چــای خارجــی 
ــا 120 هــزار  ــان شــروع می شــود و ت ــی 50 هــزار توم هــم از کیلوی

ــه می شــود. ــازار فروخت ــز در ب ــان نی توم
ــورس  ــای در ب ــنده چ ــی فروش ــای صنف ــیاری از واحده ــه بس البت
چــای، روی محصوالتــی کــه قیمت هــای باالتــر از 100 هــزار تومــان 
دارد، اتیکــت قیمــت نمی گذارنــد و هــر جــور دلشــان بخواهــد آن را 
می فروشــند کــه ننوشــتن قیمــت روی محصــوالت نیــز یکــی 
دیگــر از تخلفــات صنفــی اســت، کــه اتــاق اصنــاف ایــران و دیگــر 

ــد. ــورد کنن ــا آن برخ ــد ب ــی بای ــتگاه های نظارت دس

 آقاي بهاآبادی بازنگري مطالعات شهر همدان در قالب 
طرح جامع از چه زماني آغاز شد؟ 

قرارداد طرح جامع شــهر همدان در روزهاي پایاني سال ۹5 بسته 
شــد و در روزهاي ابتدایي سال ۹6 ابالغ شــد. ما کار را از مرداد 
همان ســال آغاز کردیم و در مهرماه برداشت هاي میداني را انجام 
دادیم. نقشه هاي به هنگام وضع موجود را تهیه کردیم و این که چقدر 
زمین با کاربري شهري، باغي و کشاورزي وجود دارد را با جزئیات 

مشخص نمودیم. 
 در محدوده شــهر همــدان چند هکتار بــاغ و زمین 

کشاورزي وجود دارد؟
براســاس آخرین اصالحات نقشه ها، در شــهر همدان حدود ۹50 
هکتار باغ و زمین کشــاورزي داریم که 185 هکتار باغ و بقیه زمین 
کشاورزي اســت. این آمار مورد قبول است چون تا امروز سازمان 
جهاد کشــاورزي آن را نفي نکرده و یا نگفته مقدار آن بیشــتر از 

این است.
 در مطالعات شــما باغات موجود در داخل شهر همان 

باغ باقي مانده اند؟
این باغات در کوچه و خیابان هاي شــهر قرار گرفته اند که تعدادي 
از آنها باغ و مقداري از آنها به صورت باغ  مسکوني است. باالخره 
اینها امالک شخصي است و طبق قانون و ضابطه، مالک این اختیار 
را دارد که در قسمتي از باغ خود ساختمان بسازد. اما ساخت وساز 
در باغات وســط شــهر محدودیت هاي خــودش را دارد و مجوز 

احداث بنا براي همه آنها یکسان نیست.
در طرح جامع الزم نیست تمام باغات داخل شهر را باغ نگه داریم 
بلکه مي توان آنها را با حفظ درختان و محوطه ســازی مناســب به 
پارک و فضاي ســبز عمومی تبدیل کرد. زیرا تبدیل باغات موجود 
به فضاي سبز عمومی هزینه به مراتب کمتري نسبت به تبدیل یک 
زمین خالی به فضاي ســبز دارد. سرانه واقعي پارک و فضاي سبز 
در شــهر همدان کمتر از 3 مترمربع است و این بسیار کم است در 
حالی که براساس مصوبه شورایعالی شهرسازی برای شهرهای در 

مرتبه همدان این شاخص نباید کمتر از 8 مترمربع باشد. 
 در مدت مخصوصاً  یک ســال اخیر بسیار شنیده ایم 
که برخي ها ســعي مي کنند در راستاي تأمین منافع خود 

دخالت ها و نفوذهایي در کار شــما داشــته باشند. این را 
چقدر قبول دارید؟

در همه جا وضع همین طور است. افراد ممکن است منافع خود را 
در کنار منافع مردم دنبال کنند و این امر غیرعادی نیست. ما موظف 
هســتیم که به نظرات مختلف توجه کنیم تا بتوانیم کار درســت را 
انجــام دهیم. در طول 22 ماه کاري به عنــوان مدیر مطالعات طرح 
جامع شهر همدان، در ۹6 جلسه اي که برگزار شد با رغبت شرکت 
کردم، در صورتي که در مقیاس طرح جامع این طور نیست که الزم 
باشــد هر هفته براي آن جلسه برگزار شــود و مشاور هم در تمام 
جلسات حضور داشته باشد. اما من هر هفته مي آمدم، تمام نظرات 
را هم مي شنیدم و از آن ها استفاده مي کردم ازجمله نظرات نمایندگان 
محترم مجلس و شــورای اسالمی شهر. چون نماینده شوراي شهر 
و نماینده مجلس انتخاب شــده اند تا حرف مردم را بزنند و ما هم 
فرض را بر این مي گذاریم که آنها نظرات و خواســته های مردم را 
مطرح می کنند و کســي در بیان این نظرات موضع سیاسي خاصی 
را دنبال نمي کند. قاعدتاً بعد از شــنیدن نظرات، موارد بررســی و 
ارزیابي مي شوند و آنچه که هم جهت و در راستای مطالعات و طرح 
تشــخیص داده شود مورد اســتفاده قرار می گیرد، اما صرفاً شنیدن 
صحبت ها به این معني نیســت که مشاور تحت نفوذ یا فشار قرار 
گرفته. البته ممکن اســت افراد در بیان نظرات منافع خاصی را هم 
مد نظر داشــته باشند اما شــنیدن این موارد که محل اشکال نیست 
چون در هر حال استفاده و عمل به این شنیده ها تابع همان فرمولی 
است که عرض کردم. ما در برابر تمام مباحث و نظرات مطرح شده 
به صورت اصولي و فني برخــورد مي کردیم و از بین تمام نظرات 

آنچه را که بررســي کرده و به لحاظ فني درست تشخیص مي دادیم 
می پذیرفتیم، برای مشاور مالک، اصل نظر و پیشنهاد و درخواست 
است نه لزوماً جایگاه مطرح کننده آن. ما در این مدت با افراد زیادی 

در همدان روبرو شدیم که هیچ کدام از حد کاري خارج نشدند 
و حریم ها همیشه حفظ شده است.

 فکر نمي کنید کــه در تصمیم گیري هایتان 
ممکن است ناخواسته منافع برخي ها را تأمین 

کرده باشید؟
حاال ممکن است بعد از تصمیم گیري هاي فني نظرات 

ما اتفاقاً در راســتای منافع برخي ها بوده باشد اما این را 
نمي پذیرم که تحت نفوذ یا فشــار این کار انجام 

شــده چون تمام نظــرات ما 
فني و کارشناســي بوده 
پیشــنهاداتم  از  من  و 
دفــاع مي کنم. هرچند 

ممکن است که در 
کار  خروجي 

اشتباهاتي 
هــم 

وجود داشــته باشد که در هر مقطعي متوجه شــویم قطعاً اصالح 
مي کنیم. براي من جاي خوشــحالي و قدردانی است که در این دو 
ســال نمایندگان، مدیریت ارشد، مدیران، مســئوالن و کارشناسان 
استان با دل وجان و احساس مسئولیت در جلسات متعدد و مختلف 
حضور داشتند و به پیشبرد کار مشاور و طرح جامع کمک کردند. 

 آیا ممکن بــود نظراتي که دیگران مي دادند و شــما 
نمي پذیرفتید با تکرار و اصرار آنها بعد از مدتي نظر شما 

عوض بشود؟
من نظري که قبول نداشــتم را تا آخر قبول نداشــتم و این از روي 
لجبازي نبود، چون براي همه نظراتم توجیه فني داشتم. البته عکس 

گفته شما زیاد اتفاق افتاده است! )با خنده(
 شــهر همدان در یک دهه قبل حــدود ۱۵00 هکتار 

کوچک تر شده دلیل آن چه بوده است؟
تــا قبل از این همدان دو طرح جامــع و دو طرح تفصیلي مصوب 
داشــته اســت. مطالعات این دوره مي شود ســومین طرح جامع و 
تفصیلي که انجام مي  شــود. طرح جامع مصوب قبلی به نام مهندس 
مشاور آن » ُموژدا« معروف است که بعد از انقالب انجام شده. اولین 
طرح جامع را هم که قبل از انقالب انجام شده به نام مشاور آن یعني 
»مرجان« مي شناســیم. در طرح موژدا محدوده شهري همدان 7200 

هکتار بوده که بخش زیادي از آن را زمین هاي کشاورزي و باغات 
پیرامون تشکیل مي داد. اما در مطالعات طرح تفصیلي مصوب فعلی 
که با  عنوان طرح تفصیلی »طرح و تدوین«ـ  مهندس مشــاور طرح 
ـ نام برده می شود 1500 هکتار باغات و اراضی 
کشاورزی پیرامون جزو کاربری های داخل 
محدوده شــهری وارد نشــده است. این 
موضوع منجر بــه اصالح خط محدوده 
شهر شــد که به تصویب شوراي عالي 
معماري و شهرسازي کشور هم رسید و 
در سال 1388 محدوده اصالحی شهر به 
مساحت حدود 5700 هکتار ابالغ شد. 
البته این موضوع در بسیاري از استان هاي 
دیگر هــم مطرح شــده و 
شــوراي عالي در آن 

دخالــت کرده و نتیجه آن منجر به خارج شــدن در مجموع حدود 
30 هزار هکتار باغ و زمین زراعی از محدوده تعدادی از شــهرهاي 

کشور بوده است. 
 موضوع دیگر درباره ادغام 3 روســتا با شهر است. با 
اینکه بسیاري از کارشناسان همداني با ادغام روستاهاي 
علي آباد، قاسم آباد و حســن آباد با شهر مخالف بودند اما 

شما موافق بودید. دلیل این نظر شما چیست؟
ما در مطالعاتمان وقتی جمعیت این روســتاها را بررسی میکنیم و 
می بینیم برخالف تعداد زیادی از دیگر روستاهای شهرستان که رشد 
جمعیتی کمتر از یک درصد یا حتی رشــد منفی داشته اند این سه 
روستا با رشد 8 یا 16 درصد مواجه بوده اند، در آنصورت نمی توان 
این تحوالت را نادیده گرفت و به آن بی توجه بود. مســلم است که 
افزایش جمعیت این روستاها ناشی از رشد طبیعی نبوده و امر کاماًل 
شــناخته شده ای برای همه هســت که جمعیت مازاد این روستاها 
مهاجران دیگر نقاط و از جمله همدانی هایی هســتند که به خاطر 
قیمت باالی مسکن در شهر در محدوده این روستاها ساکن شده اند. 
این بخش از جمعیت که تعداد و نسبت باالیی از جمعیت روستا را 
تشکیل می دهند نه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و نه به لحاظ نوع 
اشتغال ماهیت و هویت روستایی که در آن ساکن شده اند را ندارند. 

گفت و گوی اختصاصی همدان پیام با مدیر پروژه طرح جامع شهر همدان 

نجات اقتصاد همدان مطالعه می خواهد
 ■  بسیاری از ساخت وسازهاي غیرمجاز در زمان های نزدیک به انتخابات صورت گرفته است

■ افزایش مشکات زمین در انتظار همدان                 ■ مشکل همدان اقتصاد است 

مسئوالن اگر به موقع از ساخت وسازهاي غیر مجاز جلوگیري کنند شهرها بی رویه گسترش نمی یابند

من نمي پذیرم که تحت نفوذ بوده ام

همه کارشناسان و مسئوالن نظر دادند اما حریم مرا حفظ کردند 

غزل اسالمي «

 بازنگــري مطالعــات طــرح جامــع موضوعــي اســت کــه 
ــد. در  ــي از آن ندارن ــات کاف ــهروندان اطالع ــياري از ش بس
ــان  ــاني در حــد پيشــرفت زم ــه چــون اطالع رس ــن رابط اي
مطالعــات بــوده در نتيجــه نــام و کارکــرد آن براي بســياري، 

گنــگ اســت. درصورتي کــه ايــن يکــي از مهم تريــن 
ــه  ــورد مطالب ــد م ــه مي توان ــت ک ــتان اس ــات اس موضوع

قــرار بگيــرد. 
در این رسانه تا پیش از این به موضوع زمین و باغات مورد مطالعه 
در این طرح در حد شنیده ها از منابع آگاه نوشته شده و تحلیل هاي 

بســیاري ارائه کرده ایم، اما اطالعات کاملي از سوي مسئوالن که 
بتواند روشــن گري کند و مردم را در جریان دقیق روند مطالعات 
قرار بدهد نبوده است. همین نوشته ها دغدغه این رسانه را نسبت 
به طرح جامع نشــان مي دهد، زیرا آینده توسعه اي استان به همین 

مطالعات بستگي دارد.

گفت و گو
 eghtesad@hamedanpayam.com
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روی سایت رهگیری پست بررسی کنند و ببینند کارتشان در 
کدام باجه معطله قرار دارد. اگر آدرسشان تغییر نکرده باشد، 
می توانند درخواســت دهند که دوباره برایشان ارسال شود و 
اگر تغییر کرده باشد، باید با مراجعه به باجه معطله، با کارت 

شناسایی و کارت خودرو آن را دریافت کنند.
عضو هیأت مدیره شرکت ملی پست درباره ی هزینه ی تحویل 
کارت های سوخت توضیح داد: زمانی که ما کارت سوخت را 
تحویل می دهیم، چه در باجه معطله باشد و شخص خودش 
مراجعه کند و چه ما کارت ســوخت را به خانه شــهروندان 
ببریم، باید 10 مبلغ هــزار تومان دریافت کنیم. خیلی ها فکر 
می کنند پســت این 10 هزار تومان را برای خودش می گیرد 
و زمانی که خودشــان برای دریافت کارت سوخت مراجعه 
می کنند، نباید این مبلــغ را بپردازند، درحالی که این مبلغ به 
حساب شرکت پاالیش و پخش واریز می شود و برای شرکت 

پســت نیســت.وی ادامه داد: ما طبق قراردادی که با شرکت 
پاالیش و پخش داریم، موظف شدیم این مبلغ 10 هزار تومان 
را به ازای هر کارت ســوخت از مــردم جمع آوری کنیم که 
مستقیماً هم به حســاب پخش و پاالیش واریز می شود. البته 
برای ارســال مجدد کارت های سوخت، تعرفه  درون شهری 

حدود 7300 تومان دریافت می کنیم.
بنابراین با توجه به الزام استفاده از کارت سوخت از 20 مرداد، 
بهترین روش برای دسترسی ســریع به کارت های سوخت، 
ورود کد رهگیری 20 رقمی ثبت شــده در قبض پستی، در 
قسمت رهگیری مرسوالت سایت شرکت ملی پست است. 
متقاضیان می توانند پس از اطالع از محل دقیق نگه داری کارت 
ســوخت خود با در دست داشتن مدارک شناسایی خودرو و 
مالک خودرو، به آدرس ذکر شــده مراجعه و کارت سوخت 

خود را دریافت کنند.

قیمت موبایل 
متناسب با ارز کم نشد

 رئیــس اتحادیه فروشــندگان لــوازم صوتی، 
گوشــی، تلفن همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه 
هنــوز قیمت تلفن همــراه با کاهــش قیمت ارز 
روند نزولــی به خود نگرفته اســت، گفت: بازار 
تلفن همراه نیاز بــه افزایش عرضه محصول دارد 
و شــرایط به گونه ای اســت که قــدرت انتخاب 

است. یافته  کاهش  مصرف کنندگان 
ابراهیم درســتی بیان کرد: بازار تلفن همراه نسبت به 
گذشته در شرایط بهتری به سر می برد اما بارها اعالم 
شــده که اگر واردکننده بتواند ســهم بــازار را تأمین 

کند، مشــکالت بازار حل خواهد شــد کــه در کنار 
واردکنندگان و نمایندگی ها پیشــنهاد شده، واحدهای 
صنفی دارای جواز کسب به واردات و تأمین نیاز بازار 

ورود کنند.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم صوتی، 
گوشــی، تلفن همــراه و لوازم جانبی به ایســنا 
گفــت: متأســفانه عرضه تلفن همراه از ســوی 
بــه صورت  صنفــی  واحدهــای  و  شــرکت ها 
به  اجبــاری و ســبد کاال شــده و شــرایط را 
نهایی  مصرف کننــده  کــه  داده  ســوق  ســمتی 
ندارد.وی  خرید  بــرای  انتخاب  قدرت  آن چنان 
خاطرنشــان کرد: واردکننده در حال حاضر سود 
18 درصدی بــرای عرضه محصوالت در  17 تا 
نظــر گرفته که اگر واردکننده میزان ســود خود 

را کاهش دهــد، تأثیر قابــل توجهی در کاهش 
قیمــت تمام شــده محصوالت خواهد داشــت.

درســتی در پاســخ به این ســوال که تأمین ارز 
واردات از چــه منبعــی خواهــد بــود، گفت: 
واردکننــدگان در حال حاضر از ارز آزاد و ارز 
همراه  تلفن  واردات  بــرای  از صادرات  حاصل 
باید شــرایطی حاکم شود که  استفاده می کنند و 
حجــم واردات افزایش یابد تــا میزان عرضه از 
قیمت کاال  نهایــت  پیشــی گرفتــه و در  تقاضا 

یابد. کاهش 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، گوشی، تلفن 
همراه و لوازم جانبی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی 
قیمت تلفن همراه متناسب با کاهش ارزش دالر روند 

نزولی به خود نگرفته است.

قیمت گوشت گوساله، گوسفند و شکر سفید 
رشد سه رقمی داشتند

 وزارت صنعت، معدن وتجارت در جدول قیمت کاالهای اساسی 
و مهم مربوط به مقایســه خرداد و اردیبهشت ماه ۹8 بایکدیگر و نیز 
خرداد امسال با ماه مشابه پارسال رشد سه رقمی در ارتباط با گوشت 
گوســاله، گوسفند و شکر سفید را ثبت کرده و این درحالی است که 
روغن نباتی مایع با افزایش 28/5 درصدی کمترین رشد را در بین 12 

محصول مورد بررسی نشان می دهد.
برپایه داده های آماری وزارت صنعت، قیمت گوشت گوساله در خرداد 
ماه امســال هر کیلوگرم 884 هزار و 464 ریال بود که در مقایســه با 
قیمت 87۹ هزار و 450 ریال در اردیبهشــت ماه امسال رشد 6 دهم 
درصدی را نشان می دهد، اما نسبت به خرداد ماه ۹7 که هرکیلو گرم 

406 هزار و 628 ریال بود، افزایش 117/5 درصدی را ثبت کرد.
به گزارش ایرنا، هرکیلو گرم شکر سفید در خرداد ماه امسال 64 هزار 
و 281 ریال ثبت شــده و در مقایســه با اردیبهشت ۹8 که 60 هزار و 
175 ریــال بود، افزایش 6/8 درصدی دارد، اما نســبت به خرداد ۹7 
کــه هرکیلو گرم 30 هزار و ۹55 ریال بود، رشــد 107/7 درصدی را 

نشان می دهد.
عالوه براین گوشــت گوســفندی ) مخلوط( نیز خرداد ماه امسال به 
قیمــت هرکیوگرم ۹62 هزار و 7۹8 ریال عرضه شــد و نســبت به 
اردیبهشــت ۹8 که ۹52 هزار و 18۹ ریال بود، رشــد 1/1 درصدی 
یافت، اما در مقایســه با خرداد ۹7 که هرکیلو گرم 46۹ هزار و 553 

ریال بود، افزایش 105 درصدی دارد.
پس از سه قلم یاد شده که باالترین میزان رشد قیمت نسبت به خرداد 
ماه پارســال را داشتند، شکر بسته ۹00 گرمی هم با رشد ۹5 درصدی 
در دوره مورد بررسی در جایگاه چهارم است و درحالی که در خرداد 
ماه امسال این کاال هر بسته 68 هزار و 44 ریال عرضه شد، خرداد ماه 
سال گذشته یک بسته شکر ۹00 گرمی به قیمت 34 هزار و 8۹8 ریال 
عرضه شــده بود، در عین حال اردیبهشت ماه امسال این کاال هر بسته 
53 هزار و 802 ریال بود که مقایسه خرداد ماه ۹8 با اردیبهشت رشد 

26/5 درصدی را نشان می دهد.
بنابر آمار وزارت صنعت، شیر استریل پاکتی 2.5 درصد چربی، خرداد 
ماه امســال هر لیتر 55 هزار و 251 ریال بود و در مقایسه با ماه مشابه 
پارسال که 30 هزار و ۹76 ریال بود، افزایش 78.4 درصدی داشت که 
درواقع پنجمین کاالی اساســی مهم از نظر رشد قیمت در دوره مورد 
بررسی است، همچنین قیمت شیر استریل پاکتی 2/5 درصد چربی در 
اردیبهشت ماه امسال هر لیتر 52 هزار و 440 ریال بود. مقایسه خرداد 

۹8 با اردیبهشت گویای رشد 5/4 درصدی است.
براساس داده های وزارت صنعت، برنج طارم اعال هم در بین کاالهای 
مورد بررســی در جایگاه ششم از نظر رشد قیمت نشست، خرداد ماه 
امسال هرکیلو گرم از این نوع برنج 237 هزار و ۹82 ریال نرخ داشت 
و در مقایسه با خرداد ۹7 که هرکیلو گرم 135 هزار و ۹16 ریال بود، 
رشــد 75.1 درصدی را نشان می دهد. عالوه براین اردیبهشت ماه ۹8 
هرکیلو گرم برنج طارم اعال 181 هزار و ۹58 ریال قیمت داشــت و 

مقایسه خرداد با اردیبهشت ۹8 حاکی از رشد 30/8 درصدی است.
برنــج داخلی هاشــمی درجه یک در آمــار وزارت صنعت به عنوان 
هفتمین کاالی دارای رشد قیمت باالست، برپایه این بررسی هر کیلو 
گرم از این نوع برنج خرداد امسال 232 هزار و 314 ریال بود و نسبت 
به خرداد ۹7 کــه 133 هزار و 525 ریال بود،  افزایش 74 درصدی را 
ثبت کرد، در عین حال اردیبهشــت ماه ۹8 هم هرکیو گرم از این نوع 
برنج 17۹ هزار و 887 ریال بود و مقایسه خرداد با اردیبهشت امسال  

گویای رشد 2۹/1 درصدی است.
بنابر آمارهــای وزارت صنعت، روغن نباتی جامــد، برنج تایلندی، 
گوشت مرغ تازه و برنج پاکستانی باسماتی درجه یک و روغن نباتی 
مایع الدن و آفتاب در این بررســی به ترتیب بیشترین رشد قیمت را 
در خرداد ماه امسال نســبت به خرداد ۹7 داشتند، حلب پنج کیلویی 
روغن نباتی جامد در ســومین ماه امسال 422 هزار و 700 ریال بود و 
نسبت به خرداد ۹7 که 262 هزار و 621 ریال بود، رشد 61 درصدی 
یافت، در عین حال اردیبهشــت ماه امسال هم قیمت این نوع روغن 
3۹5 هزار و 172 ریال بود که مقایســه خرداد با اردیبهشت حاکی از 

رشد هفت درصدی است.
برنج تایلندی هم در این بررســی در خرداد ماه امســال  هرکیلو گرم 
74 هزار و 8۹5 ریال قیمت داشــت و در مقایسه با خرداد ۹7 که 46 
هزار و 873 ریال بود، رشد 5۹/8 درصدی را ثبت کرد و در عین حال 
اردیبهشت قیمت این کاال 71 هزار و 520 ریال و مقایسه خرداد ۹8 با 

ماه قبل رشد 4/7 درصدی را ثبت کرد.  
گوشــت مرغ تازه نیز در این بررسی در خرداد ۹8 هرکیلو گرم 115 
هزار و 104 ریال قیمت داشــت و در مقایســه ماه مشابه پارسال که 
هرکیلــو گرم 74 هــزار و 106 ریال بود، افزایــش 55/3 درصدی را 
نشــان می دهد، اردیبهشت هم این ماده پروتئینی رشد قیمت یافت و 
به هرکیلو گرم 125 هزار و 378 ریال و ســپس نسبت به خرداد 8/2 

درصد کاهش یافت.
عالوه براین برنج پاکستانی باسماتی درجه یک هم خرداد هرکیلو گرم 
111 هزار و 836 ریال قیمت داشت و در مقایسه با ماه مشابه در سال 
گذشته که 80 هزار و 510 ریال بود، رشد 38.۹ درصدی را نشان می 
دهد، درعین حال اردیبهشــت ماه امسال هرکیلو گرم از این نوع برنج 
113 هزار و 121 ریال قیمت داشــت و مقایسه آن با خرداد ۹8 افت 

1/1 درصدی را ثبت کرد.
آخرین آمار مورد بررســی در جــدول داده های وزارت صنعت 
مربــوط به روغن نباتــی مایع الدن وآفتاب اســت که هر بطری 
810 گرمی آن در خرداد ماه امســال 71 هزار و 300 ریال قیمت 
خورد، در حالی که در ماه مشــابه پارســال هر بطری 55 هزار و 
4۹4 ریال ارزش داشــت و مقایســه این 2 قیمت حاکی از رشد 
28/5 درصدی ســال جاری است، اردیبهشــت ماه نیز قیمت این 
کاال برای هر بطر 70 هزار و 442 ریال بود که نرخ خرداد رشــد 

1/2 درصدی نسبت به اردیبهشت دارد. 

آغاز عملیات تعریض محور رفت مسیر منتهی به امامزاده کوه درهمدان
 مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان از آغاز عملیات تعریض محور رفت مسیر منتهی به امامزاده کوه در همدان خبر داد.

به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی استان همدان، حسن ربانی افزود: عملیات اجرایی فاز اول تعریض محور امامزاده محسن)ع( 
از روستای سوالن به سمت این مکان گردشگری مذهبی با اعتباری افزون بر 40  میلیارد ریال آغاز شد.

وی بابیان اینکه با اتمام این عملیات محور مذکور از راه روستایی به راه فرعی درجه یک ارتقا می یابد ، گفت: عرض راه موجود به 
دلیل حجم ترافیک باال در این محور به خصوص در ایام تابســتان و روزهای تعطیل جوابگوی نیاز مردم نبوده و عرض راه تعریض 

شده، دو خط عبور آسفالته با عرض 7.3 متر و دو عدد شانه 1.45 متری خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت: هدف از تعریض این محور تسهیل در عبور و مرور اهالی روستاهای سوالن، برفجین، 
توییجین و موییجین و همچنین با توجه به توریســتی بودن منطقه افزایش ظرفیت ترافیکی و ایمن سازی مسیر و توسعه گردشگری 

و رونق اقتصادی است.

تاکید وزارت اقتصاد به بانک ها
بیشتر از ۱5 درصد سود ندهید!

  معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت اقتصاد در نامه ای به مدیران عامل 13 بانک تاکید کرد که تمامی بانک های 
دولتی و خصوصی شده ملزم به رعایت نرخ ها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار هستند.

به گزارش ایسنا، عباس معمارنژاد طی نامه ای به مدیران عامل بانک های ملی، کشاورزی، مسکن، سپه، تجارت، ملت، صادرات، توسعه 
صادرات، صنعت و معدن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، پست بانک و قرض الحسنه مهر ایران بر رعایت نرخ های مصوب شورای پول 
و اعتبار تاکید کرد.طبق تأکید وزارت اقتصاد، مســئولیت این کار بر عهده مدیران عامل بانک هاست.گفتنی است؛ تا پایان سال 1386، 
بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی محدودیتی در تعیین نرخ  سود سپرده ها نداشتند اما از این سال ملزم به رعایت نرخ 
ســود مصوب توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شدند.در حال حاضر نرخ سود مصوب سپرده های کوتاه مدت حداکثر 10 

درصد و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله 15 درصد تعیین شده است.

هکتار بوده که بخش زیادي از آن را زمین هاي کشاورزي و باغات 
پیرامون تشکیل مي داد. اما در مطالعات طرح تفصیلي مصوب فعلی 
که با  عنوان طرح تفصیلی »طرح و تدوین«ـ  مهندس مشــاور طرح 
ـ نام برده می شود 1500 هکتار باغات و اراضی 
کشاورزی پیرامون جزو کاربری های داخل 
محدوده شــهری وارد نشــده است. این 
موضوع منجر بــه اصالح خط محدوده 
شهر شــد که به تصویب شوراي عالي 
معماري و شهرسازي کشور هم رسید و 
در سال 1388 محدوده اصالحی شهر به 
مساحت حدود 5700 هکتار ابالغ شد. 
البته این موضوع در بسیاري از استان هاي 
دیگر هــم مطرح شــده و 
شــوراي عالي در آن 

دخالــت کرده و نتیجه آن منجر به خارج شــدن در مجموع حدود 
30 هزار هکتار باغ و زمین زراعی از محدوده تعدادی از شــهرهاي 

کشور بوده است. 
 موضوع دیگر درباره ادغام 3 روســتا با شهر است. با 
اینکه بسیاري از کارشناسان همداني با ادغام روستاهاي 
علي آباد، قاسم آباد و حســن آباد با شهر مخالف بودند اما 

شما موافق بودید. دلیل این نظر شما چیست؟
ما در مطالعاتمان وقتی جمعیت این روســتاها را بررسی میکنیم و 
می بینیم برخالف تعداد زیادی از دیگر روستاهای شهرستان که رشد 
جمعیتی کمتر از یک درصد یا حتی رشــد منفی داشته اند این سه 
روستا با رشد 8 یا 16 درصد مواجه بوده اند، در آنصورت نمی توان 
این تحوالت را نادیده گرفت و به آن بی توجه بود. مســلم است که 
افزایش جمعیت این روستاها ناشی از رشد طبیعی نبوده و امر کاماًل 
شــناخته شده ای برای همه هســت که جمعیت مازاد این روستاها 
مهاجران دیگر نقاط و از جمله همدانی هایی هســتند که به خاطر 
قیمت باالی مسکن در شهر در محدوده این روستاها ساکن شده اند. 
این بخش از جمعیت که تعداد و نسبت باالیی از جمعیت روستا را 
تشکیل می دهند نه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و نه به لحاظ نوع 
اشتغال ماهیت و هویت روستایی که در آن ساکن شده اند را ندارند. 

از طرفی هم وقتی به لحاظ کالبدی می بینیم که ظرف سالهای اخیر 
این روستاها به  اندازهای بزرگ شده اند که به شهر چسبیده و عماًل 
در شهر ادغام شده اند، در این صورت در طرح جامع در درجه اول 
به لحاظ شکلی و کالبدی و در درجه بعد به لحاظ برنامه ریزی حد 
فاصل گذاردن بین شهر و این نقاط فاقد توجیه فنی است و الحاق 

امری اجتناب ناپذیر تشخیص داده می شود.
تجربه الحاق روســتا به شهر هم نمونه هاي منفي و هم مثبت دارد 
اما از بررسی این نمونه ها نمی توان الگویی برای درستی یا نادرستی 
الحاق این ســه نقطه به شهر همدان اســتخراج کرد ولی می توانیم 
بگوییم برای الحاق موارد مشــخص درســت این است که مطالعه 
موردی و مشــخص انجام داد. بله الحــاق نقاط به یکدیگر اعم از 
الحاق روســتا به شهر یا شهر کوچک به شهر بزرگتر، اگر در موارد 
و شــرایط خاص و به لحاظ الزامات حقوقی یا مدیریتی و جدای 
از مطالعات و طرح های توسعه در دستور قرار گیرد قاعدتاً مستلزم 
مطالعات خاص موردی است اما زمانی که طرح توسعه شهری و از 
جمله طرح جامع شهر بزرگ یا به عبارتی کالن شهر در دستور قرار 
می گیرد در این صورت تجارب طرح های مشابه و الزامات خاص 
کالبدی و برنامهای به مشاور حکم می کند که در قالب مطالعات و 
برنامه ها و طرح پیشــنهادی پیشــرو تکلیف آینده شهر را به لحاظ 
توســعه همه جانبه و به ویژه توسعه کالبدی روشن کند و مواردی 
از جمله ســاخت و سازهای حاشــیه ای خارج از محدوده کنونی 

الحاقــات  احتمالی را به مطالعات موردی آینده موکول و 
نکند. مشــاور هم علی القاعــده مبتنی بر 
تخصص و تجربه و مطالعات، پیشنهادات 

فنــی و کارشناســی  

خود را ارائه می کند. بدیهی است که تصویب این پیشنهادات منوط 
به دفاع اصولی از آن ها در مراجع مربوط است. در ارتباط با الحاق 
این سه روستا به شهر این مسیر طی شده و مجدداً عرض می کنم که 
از نظر من تعیین وضعیت آتی این سه نقطه چه از نظر مسائل کالبدی 
و چه از نظر برنامه های توســعه ای جدای از شــهر همدان توجیه 
فنی در بر ندارد. چون اگر مدیریت شــهر همدان در روندهای آتی 
هدایت و کنترل تحوالت شهر بر اتفاقات داخل این نقاط نظارت و 
اشراف نداشته باشد تبعات زیادی برای شهر در پی خواهد داشت. 
البته الحاق این نقاط به شهر همدان مستلزم تحمل هزینه هایی برای 

شــهر خواهد بود اما آینده نگري منطقي حکم مي کند تا اقداماتي 
که در آینده بایــد براي مقابله با تبعات منفی انجام بدهیم از هم 
اکنون براي پیشــگیري از وقوع آن ها صورت دهیم زیرا معموالً 
این عبارت تکرار می شــود که هزینه های پیشگیری از تبعات به 
مراتب کمتر از هزینه های اتفاقات ناخواســته و تحمیل شده در 

آینده است.
 آیا با الحاق روستاها به شهر قرار است باغات آن ها 

به ساخت وسازهاي برج گونه تبدیل شوند؟ 
خیر. در طرح جامع برای احداث ساختمان ضوابط پهنه به پهنه 
شهر با توجه به شــرایط، موقعیت و ویژگی های هر پهنه تعیین 
می شود و براین اساس  لزوماً ضوابط پهنه ها با هم مشابه نیست.

 دلیل شــما براي ادغام این روســتاها یکي شدن 
آنها با شــهر اســت. در ســال هاي قبل این روستاها 
تا این حد به شــهر نزدیک نبودند اما با تخریب هایي 
که توســط ســودجویان صورت گرفت در این باغات 

ساخت وسازهاي مجاز و غیرمجاز انجام شد که موجب شد 
تا فاصله اي با شــهر همدان نداشته باشند. شما با تأیید 
الحاق این روستاها منافع برخي افراد را تأمین کردید. اگر 
این روند ادامه پیدا کند ممکن است سودجویان راه را باز 
ببینند و با ساخت وسازهاي غیرمجازي که انجام خواهند 
داد، در چند سال آینده به اجبار ده ها روستاي دیگر با شهر 

ادغام شوند چون سودجویان سیرایي ندارند.
بخش مهمی از درگیري هاي فکري مشــاوران طرح های جامع هم 
همین موارد است. اینها از جمله معضالت شهرسازي کشور است 
و مدیران به جاي اینکه در ساخت وسازهاي غیرمجاز در روستاهاي 
نزدیک شهرها یا در ارضی خارج از محدوه شهرها به موقع دخالت 
کننــد به دالیل مختلف از جملــه در زمان های نزدیک به انتخابات 
کاري انجــام نمي دهند. تجربه نشــان داده که یک ســري افراد در 
زمان انتخابات ســاخت وسازهایي در حاشیه شهرها انجام مي دهند 
و مســئوالن هم براي متشنج نشــدن جو از رویارویی و برخورد با 
آن ها پرهیز می کنند. بعد موقع مطالعات و تهیه طرح توسعه، مشاور 
به  دالیل فني مجبور مي شــود این لکه هاي خالف ســازي را داخل 
محدوده شــهر بیاورد تا ســامان دهی کند. ایــن وضعیت تبدیل به 
رویه ای شــده که مرتب تکرار می شود. این بحث ها کار پیچیده اي 
است که اگر در زمان خودش و به موقع جلوي آنها گرفته شود کار 
به اینجا کشیده نمي شــود. در مورد الحاق روستاها دالیلی که ذکر 
شــد مربوط به همین سه نقطه هست و قرار نیست که این دالیل و 
یا نظر مشــاور شامل سایر نقاط هم بشود. این که سودجویان به چه 
شیوه هایی عمل میکنند و یا از چه فرصت هایی سوء استفاده میکنند 
قاعدتاً نمي تواند مســببی برای پرهیز مشاور از بیان نظرات اصولی 

خودش باشد. 
 در مطالعات چیــزي از باغات و اراضي کشــاورزي 

پیرامون شهر را به همدان اضافه نکرده اید؟
معموالً مشاوران و ارگان های متولی پرهیز مي کنند که باغات پیرامون 
شهر به محدوده شهر اضافه شــوند، چون مشکالت فراواني براي 
ساخت وساز پیدا مي کنند. شــوراي عالي شهرسازي هم روي این 
موضوع حساس اســت که آنها را به محدوده شهر اضافه نکنیم. ما 
به طور معمول براي اینکه خالف سازي هاي بعدي را تشویق نکنیم 
این باغات را به محدوده شــهرها اضافــه نمي کنیم چون جدای از 
بحث های اقتصادی و زیســت محیطی عواقب اجتماعي و درگیري 

هاي بعدي دارد.
 آیا ممکن اســت که در ادامه مطالعات، روســتاهاي 

دیگري از جمله گراچقا، دیوین، حیدره، رباط شــورین و 
شهر مریانج که در جلســات مطرح شده اند هم به شهر 

ملحق شوند؟
اینکه در آینده محدوده اضافه مي شــود یــا خیر یا چقدر و کجاها 
اضافه شــود بحث هاي چالشي است که تا طرح به سرانجام برسد 
سنگیني آن روي دوش مشاور اســت. طرح جامع هنوز در دست 

مطالعه است و نمي توان زیاد در مورد این مسائل صحبت کرد.
 آیا تالش هایي از ســوي مسئوالن و سیاسیون براي 

توسعه شهر صورت مي گیرد؟
به هرحال نگاه هاي مختلفي وجود دارد. مثاًل شــهرداري ها به دالیل 
متعددی خواستار توسعه شهر هستند، جهاد کشاورزي براي حفظ 
اراضي کشاورزي پیرامون شهر تالش مي کند، محیط زیست معموالً 
موافق افزایش محدوده های شهری برای توسعه نیست و همین طور 
سایر نهادها و اشخاص به دنبال منافع حوزه مربوط به خود هستند 
و کارشناسان براساس نیازهای بخشی دستگاه مرتبط نظر مي دهند 
اما از آن جا که مشــاور نمی تواند صرفاً درخواســت های بخشی را 
به صــورت مجزا درنظر بگیرد و همه آن هــا را در طرح تأمین کند 
ناچار اســت تا با توجیهات فني به آنها پاســخ دهد و قانع کند. اما 
در هر حال و دســت آخر نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه ها که 
عضو شوراي عالي معماري و شهرسازي کشور هستند پس از ارائه 
برنامه ها و طرح های پیشنهادی مشاور که حتی به تصویب استان هم 
رسیده اســت، نظرات خود را اعمال مي کنند و در نهایت این طرح 
توسعه مصوب شوراي عالي اســت که ابالغ می شود و الزم االجرا 
است. هرچند که شوراي عالي به نظر مشاور اهمیت زیادي مي دهد 
و اگر نظر مشاور وجود نداشته باشد مصوبه اي نمي دهد اما طبیعي 
است که این مصوبه ها ممکن است خالف نظر مشاور، شهرداري، 

شورای شهر و یا دستگاه ها و نهادها و سایرین باشد.
 تراکم جمعیت 

در شهر و 3 روستاي ملحق شده 
چگونه است؟

تراکم جمعیتی شــهر همــدان 100 نفر در هکتار اســت و تراکم 
روســتاهای مورد نظر تا 145 و 150 نفر در هکتار هم می رسد در 
حالی که تراکم  جمعیت در اغلب روستاهای کشور به ندرت به 30 
و40 نفر در هکتار مي رســد. این موضوع در حقیقت نشــان دهنده 
بخشــی از آن وضعیتی است که عرض کردم. یعنی رویداد ساخت 
مســکن خارج از کنترل و برنامه در روستاهای مجاور شهر موجب 
اتفاقاتی اســت که دامن شــهر را می گیرد چون تأمین خدمات این 
میزان جمعیت در محدوده روســتا پیش بینی نشــده و بار نیازهای 
خدماتی آن به ناگزیر به شهر منتقل می شود و اگر تأمین این نیازها 
در شــهر و از طریق مدیریت شهر صورت نپذیرد تبعات منفی آن 
نه به دوش دهیار و شــورای ده که عمال به مدیریت شــهر واگذار 

می شود. 
 جمعیت براي شهر همدان چه تعداد درنظر گرفته شده 

است؟
براي شــهر همدان در سال افق طرح یعنی 1410 معادل 684 هزار 

نفر. جمعیت نقاط الحاقی به شهر جداگانه محاسبه می شود.
 آقاي بهاآبادی موضوع ایجاد رینگ سوم به کجا رسید 

و چرا برخي ها مي گویند دیگر رینگ سومي وجود ندارد؟
ایجاد حلقه ترافیکی یا رینگ سوم در طرح موژدا مطرح شده است، 
یعني زماني که شــهر همدان 7200 هکتار وسعت داشت. با خارج 

شــدن 1500 هکتار از باغات و اراضي کشاورزی از محدوده شهر، 
رینگ سوم عماًل موضوعیت خود را از دست داد و در طرح تفصیلی 
مصوب که امروز مالک عمل توسعه شهر تلقی می شود این رینگ 
دیده نشده اســت. این که وضعیت رینگ در طرح جامع جدید چه 
خواهد بود به نحوه توسعه، ساختار کالبدی و نیازهای ترافیکی آینده 

شهر بستگی دارد که در دست بررسی است.
 خط رینگ سوم در چه بخشی از شهر پیش بینی شده 

بود؟
این خط به صورت رینگ ناقص یا به اصطالح رایج »نیم رینگ« از 
جاده کرمانشاه شروع شده و در غرب شهر تا جنوب امتداد داشته و 
در شرق به جاده مالیر ختم می شده. بخشی از این مسیر در قسمت 
جنوب غرب بــر بلوار ارم منطبق بوده به عبارتی تنها بخش تحقق 

یافته این رینگ بلوار ارم است.
 آیا ادغام 3 روستا و ادغام احتمالي چند روستاي دیگر 
با شهر همدان موجب نمي شود خط این رینگ داخل شهر 

بیفتد و مجبور به اجرا شوید؟  
لزوماً این طور نیســت که هرجا ادغامي صورت گرفت یک مســیر 
ترافیکی حلقوی یا اصطالحاً رینگ به شبکه معابر شهر اضافه شود. 
در شبکه معابر سواره شــهری برای هر معبر جدید در هر سطحی 
ابتدا باید مطالعات ترافیکي آن انجام و نیاز شهر به آن معبر سنجیده 
شود. حلقه ترافیکی یا همان رینگ را می توان حد نهایی از نیاز یک 
شبکه شهری در سلسله مراتب شبکه ارزیابی کرد که پیشنهاد ایجاد 
آن در طرح جامع به عوامل متعددی وابسته و مرتبط است. همانطور 
که پیش تر هم عرض کردم مراحل تهیه طرح جامع در دست انجام 
است و تعیین تکلیف بسیاری از موضوعات به تکمیل فرایند تهیه، 

بررسی و تصویب طرح موکول می باشد.
 مشــکل دیگري کــه در همدان جدي اســت قیمت 
مسکن و کمبود زمین است. دلیل اینکه اقتصاد مسکن در 

همدان به ســایر بخش ها سنگیني مي کند و بخش عمده 
سرمایه گذاري ها به این سمت گرایش دارد چیست؟

از مجموع مطالعات و بررســی های انجام شــده می توان گفت که 
مشــکل جدی همدان وضعیت اقتصادی اســت. اشتغال عمده در 
شــهر همدان در حوزه خدمات اســت. صنعت در همدان حرفي 
براي گفتن ندارد، کشــاورزي به خاطره مکانیزه و نوین نبودن رشد 
مطلوبی نداشته است. در بخش خدمات جدای از بهداشت و درمان 
و آموزش عالی، گردشــگری هنوز جایگاه الزم خود را پیدا نکرده 
و ضعف و نقــص و کمبود زیرســاخت هاي الزم در این عرصه 
مشــهود است. طبعاً در چنین اوضاعی برای زمین و مسکن عرصه 
گسترده ای ایجاد میشود و این بخش از فعالیت ها نقش جدی و پر 
باری پیدا می کند. وقتی زمین و ساختمان به کاالي سرمایه اي تبدیل 
شد اوضاع مسکن آشفته می شود. در همدان چنین شده و اگر فکر 
اساسی برای چگونگی رشد آتی اقتصادی شهر صورت نگیرد آین 
آشــفتگی به بحران تبدیل می شود که تأثیر منفی آن دامن شهر در 
همه زمینه های رشــد و توســعه را خواهد گرفت. از تبعات نبود 
اقتصاد مولد و فعال در همدان مهاجرت تحصیلکرده های متخصص 
است که آمار آن در همدان باالست چون اینجا جایي براي عرضه 

تخصص شان ندارند. 
 پیشنهاد شما براي حل مشکل اقتصاد همدان چیست؟
انجام یک کار مطالعاتی مجزا و تخصصی اقتصادی چاره کار است. 
این کار را باید به عهده مشــاوران و کارشناســان متخصص زبده 
اقتصادی واگذاشــت. اگر این مطالعات انجام نشود و خروجی آن 
عملیاتی نشــود شهر همدان از توســعه ای که مورد آرزوی مردم و 
مدیران و دلسوزان است وا می ماند. طرح جامع قادر است فقط در 
عرصه های مشــخص و در مقیاس محدود برخی جوانب توسعه ای 
شــهر را جوابگو باشد. اقتصاد کالن شهر موتور محرکه 
رشــد و توسعه همه جانبه شهر است که باید به تفصیل 
مطالعه، بررســی و تحلیل شود و دســت آخر نقش و 
جایگاه شــهر را در روند توســعه تعیین کند. انجام این 
کار نیاز به عزم جدی و تخصیص بودجه کافی مطالعاتی 
دارد واال نیروی متخصص آن در کشــور وجود دارد و 
ازجمله متخصصان شناخته شده در سطح ملی که ضمنًا 
بومی استان هم هستند کم نیســت. کافی است فارغ از 
نگاه گزینشی تیم را تشکیل داد و با آن ها قرارداد بست. 
این تیم در قالب مطالعه جامع، سو گیری آینده اقتصادي 
همدان را تعیین خواهد کرد و جهت گیری سرمایه گذاری 
و راههــای جذب ســرمایه های بومی و غیــر بومی و 
زمینه های اشــتغال زایی را معرفی خواهد کرد و  باالخره 
امکان جلب متخصصین بومی را فراهم می سازد. به امید 

تحقق این امر.

گفت و گوی اختصاصی همدان پیام با مدیر پروژه طرح جامع شهر همدان 

نجات اقتصاد همدان مطالعه می خواهد
 ■  بسیاری از ساخت وسازهاي غیرمجاز در زمان های نزدیک به انتخابات صورت گرفته است

■ افزایش مشکات زمین در انتظار همدان                 ■ مشکل همدان اقتصاد است 

همدان با سرانه کمتر از 3 متر مربع فضاي سبز پایین تر از استانداردهای کشور است
همدان ۱8۵ هکتار باغ و 760 هکتار زمین کشاورزي دارد

اگر تیم متخصص اقتصادي همدان را مطالعه نکند با مشکالت جدي در توسعه روبرو مي شویم

به دور از جهت گیری سیاسی اقتصاددان هاي برجسته بومي را به میدان بیاوریم

در طرح ُموژدا همدان 7200 هکتار بود اما اکنون ۵700 هکتار است

فعاًل طرح جامع تکمیل نشده و نمي توان محدوده شهر را مشخص کرد

بســیاري ارائه کرده ایم، اما اطالعات کاملي از سوي مسئوالن که 
بتواند روشــن گري کند و مردم را در جریان دقیق روند مطالعات 
قرار بدهد نبوده است. همین نوشته ها دغدغه این رسانه را نسبت 
به طرح جامع نشــان مي دهد، زیرا آینده توسعه اي استان به همین 

مطالعات بستگي دارد.

ــادا برخــي ســودجويان در طــرح  ــه مب ــه اين ک ــون ب تاکن
جامــع نفــوذ کننــد زيــاد پرداخته ايــم، امــا اکنــون احمــد 
ــدان و  ــهر هم ــع ش ــرح جام ــروژه ط ــر پ ــادي مدي بهاآب
ــات و  ــه مطالع ــه از ادام ــس از اينک ــاور پ ــدس مش مهن
ــه  ــرد ب ــري ک ــدان کناره گي ــع هم ــرح جام ــور در ط حض

ــا  ــد ت ــدان آم ــه هم ــان ب ــام از اصفه ــوت همدان پي دع
بخشــي از ســواالت و ابهامــات موجــود در ايــن زمينــه را 
ــي  ــوي تلفن ــل گفت وگ ــه قب ــه دو هفت ــد. البت پاســخ بگوي
ــري  ــوي مفصل ت ــون گفت وگ ــا اکن ــد، ام ــر ش وي منتش

ــم. ــه مي خواني ــات در ادام ــات مطالع را از جزئي

گفت و گو
 eghtesad@hamedanpayam.com
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نیش و نوشیادداشت

خبر

بهداشتنکتهدانشگاه
کنکور »کورُکن چشم تعلیم و تربیت« 

شده است
 رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه دانش آموزان مدام 
می گویند مســائل کتب درسی به درد زندگی شــان نمی خورد، گفت: این در حالی 
اســت که تأکید خانواده ها بر روی مســائل حفظی منتهی به کنکور است و کنکور 
تبدیل به »کورُکن چشم تعلیم و تربیت« شده است.به گزارش فارس، حجت االسالم 
والمســلمین علی ذوعلم ، اظهار کرد: باید بین چالش های وزیر، چالش های وزارت 
و چالش های تعلیم و تربیت تفاوت قائل باشیم.وی با بیان اینکه »روزمرگی« چالش 
اول وزیر آموزش و پرورش اســت و وزیر اساساً از اندیشیدن به 5 یا 10 سال بعد 
غافل می شود، ادامه داد: معلم ها، خانواده ها، دانش آموزان و... هرکدام انتظاراتی دارند 
که ممکن اســت همسو نباشد؛ مثاًل دانش آموزان مدام می گویند مسائل کتب درسی 
به درد زندگی شــان نمی خورد، در حالی که تأکید خانواده ها بر روی مسائل حفظی 
منتهی به کنکور است و کنکور تبدیل به »کورُکن چشم تعلیم و تربیت« شده است.

مصرف زیاد قهوه در دوران بارداری ممنوع
 مطالعــات جدیــد محققان چینی نشــان می دهد مصرف زیاد قهــوه در دوران 
بارداری بر سطح هورمون های رشد و استرس نوزاد تاثیرگذار است و احتمال بروز 

بیماری های کبد در نوزاد را افزایش می دهد.
به گزارش ایرنا، مطالعات حیوانی نشــان می دهــد موش هایی که در دوران بارداری 
رژیم غذایی پرکافئین دریافت کردند، فرزندانی با وزن کمتر داشتند، آزمایشات بیشتر 
نشــان داد ســطح هورمون های رشد و اســترس آنان تغییر کرده و رشد کبد مختل 

می شود.
محققان بر این باورند که مصرف بیش از حد قهوه در دوران بارداری در انســان نیز 
اثرات مشــابهی دارد و بر رشد کبد و سطح هورمون های استرس و رشد تاثیرگذار 
اســت.مطالعات جدید روی مصرف کافئین و بیماری های کبد تمرکز دارد و نشان 
می دهد مصرف دو تا ســه فنجان قهوه در دوران بارداری نوزاد را مســتعد ابتال به 

بیماری های کبد، به ویژه کبد چرب غیرالکلی می کند.

طرح تحول سالمت با اولویت"پیشگیری" ادامه می یابد
 وزیر بهداشت از ادامه طرح تحول سالمت خبر داد و گفت: در مرحله دوم این 

طرح، اولویت پیشگیری بر درمان مورد تاکید است.
به گزارش ایســنا، دکتر سعید نمکی با اشــاره به دستاوردهای عظیم نظام در عرصه 
سالمت در سالهای پس از پیروزی انقالب گفت: کاهش مرگ و میر زنان و کودکان 
و کاهش بیماری های واگیر از جمله این دســتاوردها است. همچنین حرکت های 

خوبی در زمینه کاهش بیماریهای غیرواگیر در کشور صورت گرفته است.
وی به طرح بســیج ملی کنترل فشار خون باال در کشور اشاره کرد و افزود: همه در 
اجرای این طرح ملی همکاری موثری داشتند و این طرح یکی از دستاوردهای مهم 

کشور در حوزه سالمت محسوب می شود.
وی در ادامه با اشــاره به ادامه طرح تحول نظام سالمت گفت: مرحله اول این طرح 
شــامل توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانی، کاهش پرداختی از جیب مردم و 

رسیدگی به بیماران صعب العالج بود.

امان از دست این
موتورسوارهای هنجار شکن

مهدی ناصرنژاد «

 این روزها در آشــفته بــازار ترافیک ناکوک همــدان که با ورود 
خودروهای جدید همچنان می رود تا ناکجاآباد! بلبشوی موتورسوارها 
نیز صد چندان مزید بر علت است و گویا معضل و خطر »قار و قور« 
موتورســواران مزاحم در این کالنشهر پرحاشیه نشین را هیچ چاره ای 

نیست. 
واقعیت این اســت که هر کجا در هر فرصت و در هر محفلی ســر 
حرف باز می شــود و صحبت شلوغی و ســردرگمی ترافیک همدان 
به میان می آید، گالیه ها و نگرانی از جانب بســیاری موتورسوارهای 
مزاحم و بی مالحظه و هنجارشــکن بسیار بیشــتر است، و آن جمله 
مصطلح و پرمصرف )امان از دســت این موتورســوارها( یک ریز بر 

زبان ها جاری است! 
قطعاً مسئله حاد تردد بی ضابطه و بهم ریخته موتورسوارها نه فقط در 
شهری نظیر همدان بلکه در هر کجای کشورمان وجود دارد و جدای 
از مشکل شــلوغی کل ترافیک خودرویی یک شهر نیست و این دو 
مقوله ریشه در یک دغدغه بزرگ و فزآینده دارد. با این وجود می توان 
امیــدوار بود چنان که فکر عاجلی برای روانســازی ترافیک به عمل 
آید، از مزاحمت و رفتارهای خودســرانه و خارج از عرف و مقررات 

موتورسواران نیز کاسته خواهد شد.
این گفته و گالیه بســیاری از شهروندان همدانی است که این روزها 
عابران پیاده و بی خبر حتی در پیاده روها از دست موتورسواران امنیت 
جانی ندارند و هر آن ممکن است در آرام ترین لحظه ممکن در پیاده رو 
و پیاده راه موتورسوار بی نزاکتی از بغل گوش انسان بگذرد و بی هوشی 

و )خدای ناکرده!( بالی ناگهانی موجب شود. 
ــم در اوضــاع و احــوال شــلوغ  ــه کنی ــد اضاف ــه و متأســفانه بای البت
ــت  ــوارها و مظلومی ــوارها و موتورس ــق ماشین س ــت مطل و حاکمی
عابــران پیــاده، فقــط موتــور ســوارها نیســتند کــه عابــران پیــاده را 
ــی و  ــود راض ــای از خ ــب راننده ه ــون اغل ــد چ ــی گیرن ــده م نادی
هنجارشــکن نیــز در تقاطع هــای فرعــی و کوچــه و خیابــان ناغافــل 
بــه حریــم پیاده راه هــا می پیچنــد و حتــی بــه عابــری کــه تــا وســط 
پیــاده رو آمــده اســت حــق نمی دهنــد تــا دو قــدم باقی مانــده را بــه 
ــر بیچــاره حتمــاً درهــر  ــد عاب راه خــود ادامــه دهــد و انتظــار دارن
ــه ای  ــی ادب( لحظ ــید ب ــده )ببخش ــاب رانن ــا جن ــتد ت ــی بایس حالت

معطــل نباشــد و بــد و بیــراه هــم نثــارت نکنــد!!!
به طور کلی فرهنگ غلط و خودساخته رانندگی در کشور ما و همدان 
در واقــع به تمام قوانین و مقررات درســت دهن کجی می کند و به 
نظر می آید هیچ برنامه ریزی و سیاست ترافیکی قادر به مقابله با هرج 
و مرج رانندگی ایرانی نیســت. در همین همدان پیشتر تصور می شد 
بتوان با احداث و ســاخت پر هزینه چند زیرگذر و روگذر و غیره در 
تقاطع های شلوغ و پررفت و آمد شهری، معضل ترافیک رو  به رشد را 
برای همیشه حل و فصل کرد اما با مالحظه وضعیت حریم زیرگذرها 
و روگذرهای همدان به خصوص در ســاعات شلوغ، این تصور در 
ذهن بیننده خطور می کند که خود این زیرگذر یا روگذر عامل ترافیک 
بی نظم و انضباط باشــد و نمونه بارز آن زیرگذر پژوهش می باشد که 
مصداق واقعی همان مثل معروف است که می گوید: »القضا سکنجبین 

هم صفرازا شد!«.
در واقــع ایــن رعایــت نکــردن راننــدگان و بی توجهــی بــه 
ــای دارای  ــدف در تقاطع ه ــیرهای ه ــی در مس ــای دسترس تابلوه
ــر  ــاخت هایی را کم اث ــن زیرس ــه چنی ــت ک ــذر اس ــذر و روگ زیرگ
و بی اثــر می ســازد در صورتــی کــه شــاید اگــر تمــام راننــدگان در 
مســیر عبــور از زیرگــذر پژوهــش بــه ســمت مــدرس و برعکــس 
ــی  ــدان نشــوند کارای ــد و وارد می ــه دهن ــذر را ادام ــاً زیرگ آن حتم
چراغ هــای ســبز و قرمــز راهنمایــی نیــز بیشــتر خواهــد شــد و در 

ــد.  ــود می آی ــه وج ــک روان ب ــه ترافی نتیج
البتــه کــه کاری نشــدنی اســت اگــر کانون هــای مســئول و 
تصمیم گیــر هــم بخواهنــد قوانیــن و مقــررات و فرهنــگ درســت 
رانندگــی را یــک بــه یــک و چهــره بــه چهــره بــه تمــام مــردم یــک 

ــد!!! ــا کوچــک بیاموزن ــزرگ ی شــهر ب

همشهری: زیرساخت ها آماده حضور زنان در ورزشگاه ها 
 فرش يا مبل؟

ایسنا: مشاهده مرگ یک ستاره 
 نورشو زيادی خرج کرده 

زنگان امروز: 10 تن بارچوب قاچاق در طارم توقیف شد 
 زغالشون کم اومده !!

شرق: دست های آلوده مشاوران ترامپ
 مگه اونجا مايع دستشويی نيست؟؟

اعتماد: وضعیت وخیم مالیات
 نکنه آنفوالنزای مرغی گرفته!

شرق: هم اعتراض می کنیم و هم مذاکره 
 به خاطر زيادی سياست !!

صدای زنجان: تغییر برای توسعه الزم است 
 به چه رنگی تغيير کنه خوبه؟؟

 کوشای آذربایجان غربی: نمایندگان عملکرد خود را به مردم ارائه 
کنند

 دريافت حقوق ناچيزدر برابر خدمت به مردم!!
شرق: رکاب زدن به سمت تاریخ 

 انرژی تاريخی داری؟؟
همدان: 100 هکتار جنگل در استان ایجاد می شود

 چه کسی می کاره اين همه درخت رو؟؟
کیهان: فرار دولت از ارائه گزارش به مجلس گریز از پاسخگویی است 

 نمی خواد سوء تفاهم پيش بياد
زنگان امروز: دور باطل مرغ در چرخه قیمت 

 حتمأ ماهی ها دورشو گرفتن ؟؟!
شرق: سقف و کف اصالح طلبی 

 کف مهم نيست سقفش چی زدن ؟؟
همدان پیام: مانع از ترویج دهه های ساختگی شوید 
 با کلی پول ساختن چطوری تخريبش کنن؟؟

کیهان: جدول زمانی انتخابات مجلس یازدهم اعالم شد 
 کانديداها می تونن شام و ناهار دادن هاشون و شروع کنن !!

»اختالل ارتباطی« مهم ترین معضل 
خانواده های ایرانی است

 معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، اختالل ارتباطی اعضای 
خانواده را مهم ترین معضل خانواده هــای ایرانی عنوان کرد و گفت: 
فرصت ارتباطی خانواده از حداقل 2 ســاعت گفت وگو در 20 سال 

گذشته به 20 دقیقه در سال های اخیر کاهش یافته است.
»اختالل ارتباطی« مهم ترین معضل خانواده های ایرانی است

به گــزارش فارس، معصومه ابتــکار ازدواج را بســتری برای ایجاد 
سالمت آحاد جامعه و سالمت کلی اجتماعی کشور دانست و گفت: 
تجارب قبلی در کشــور و فعالیت جهانــی در این زمینه را باید برای 

بهبود بخشیدن شرایط ازدواج مدنظر قرار دهیم.
ابتکار با اشــاره به اینکه برای انتخاب های خوب به دور از فشــار و 
اجبار و خشونت باید جوانان را راهنمایی کنیم تا منجر به واگرایی از 
اجتماع نشود، اظهار داشــت: تالش برای ازدواج ساده و ایجاد زمینه 
برای مهربانی مفصل یکی از روشــهای مناسب برای ترویج فرهنگ 
ازدواج اســت.وی به ماموریت های معاونت امور زنان و خانواده در 
زمینه ازدواج وخانواده اشاره کرد و گفت: با همراهی وزارت ورزش و 
جوانان در قالب بندهای کلی سیاست های حوزه خانواده  و بر مبنای 
ماده 102 قانون برنامه ششــم و سیاســت های بخشی اختصاصی که 
رئیس جمهور در موضوع خانواده ابالغ کرد، ماموریتهایی که مهمترین 
آن سیاســت گذاری کالن و ایجاد جریان قوی اجتماعی برای خانواده 

است، تعریف شد.
ابتکار با بیان این که با تشــکیل ستاد ملی زن و خانواده مصوبات حائز 
اهمیتی در ارتباط با موضوع ازدواج انجام گرفته اســت، ابراز داشت: 
این مصوبات به شکل ابالغیه در قالب، آموزش های قبل حین و بعد 

از ازدواج به دستگاههای مسئول محول شده است.
وی افزود: اصالحاتی در سیاســت های ازدواج انجام گرفته و ساعات 
آموزش و مشــاوره افزایش یافته اســت وزارت بهداشت و ورزش 
و دیگر دســتگاه های مرتبط نیز برای بهبود آموزش های بهداشــتی و 

روانشناختی و مهارت آموزی دست به کار شدند.
ابتکار طرح گفتگوی ملی خانواده و گفتگوی بین نسلی را از برنامه های 
مبتنی بر سیاست های ابالغی به منظور ترویج فرهنگ ازدواج به بهبود 
شرایط خانواده در کشور عنوان کرد و گفت: مرحله اول این طرح ملی 
در 31 استان کشور به سرانجام رسیده و توانستیم مشکالت خانواده ها 

را به فراخور شرایط هر منطقه احصاء کنیم.
ابتــکار اختالل از نظر فرصت ارتباطی که از حداقل 2 ســاعت گفت 
و گو در 20 ســال گذشــته به 20 دقیقه و از حداقل 1500 کلمه در 
آم دوره به 400 کلمه کاهش یافته اســت اشاره کرد و گفت: زمان و 
فرصت برای گفتگو در کنار مفاهمه و درک متقابل عاطفی و با آرامش 

و آسایش خانواده باید مدنظر قرار گیرد.

 صنعــت دارو ایــن روزها با مشــکالت 
مختلفــی دســت و پنجــه نرم مــی کند، از 
مشــکالت ارزی گرفته تا دستورالعمل های 
متناقض برای آن ها، شرایط تحریم نیز اگرچه 
غرب ادعا دارد شامل غذا و دارو نمی شود اما 
عمال بر وضعیت دارویی تاثیر گذاشــته است 
در این بین صاحبــان صنایع دارویی معتقدند 
حمایت های داخلی می تواند شرایط تحریم 

را خنثی کند.
صنعت داروسازی ایران در منطقه، زبانزد است 
اما تصمیم گیری های متناقض داخلی آنها را 
با چالش هایی مواجه کرده است؛ تصمیم ها 
و دســتورالعمل هایی که گاه در  عرض چند 

ماه تغییر می کند.
اعضای سندیکای صاحبان صنایع دارویی در 
میزگردی با ایرنا این مشکالت را مطرح و در 
مقابل نیز راهکارهایی را پیشــنهاد کرده اند تا 
صنعت داروسازی ایران در مسیر موفقیت قرار 

بگیرد.
تغییرات نرخ ارز، اختصاص ارز 4200 تومانی 
به دارو، دســتورالعمل های متناقض در زمینه 
صادرات دارو، نبود کانال مالی مشــخص در 
کشــورهای همســایه برای بازگرداندن پول 
حاصل از ارز به کشور، تعلق نگرفتن حمایت 
های مالی به صنایع دارو و دست آخر کارآمد 
نبودن کانال مالی اینستکس برای صنعت دارو 
از موضوعاتی اســت که در این میزگرد مورد 

بررسی قرار گرفته است.
 لزوم اتخاذ اســتراتژی خاص در 

شرایط جنگ اقتصادی
نایــب رئیس ســندیکای صاحبــان صنایع 
داروهای انسانی می گوید: کشورهای اروپایی 
ظاهــرا می گویند با ایران مشــکلی نداریم و 
با ایران همراه هســتیم امــا در عمل در جبهه 
جنگ اقتصادی به آمریکا کمک می کنند. این 
کشــورها برای زمین زدن اقتصاد ایران تالش 
می کنند. بنابراین ما در فضای جنگ اقتصادی 

قرار داریم.
 طوالنی شدن زنجیره تامین دارو 

نایــب رئیس ســندیکای صاحبــان صنایع 
داروهای انســانی می گویــد: چیدمان مولفه 
هــا در جنگ نظامی با شــرایط امروز جنگ 
اقتصادی، تفــاوت زیادی دارد و متاســفانه 
زنجیره تامین کاال بســیار طوالنی شــده و از 

مسیرهای کارشناسی خود خارج شده است.
کبریایی می افزاید: دارو، کاالی بسیار خاصی 
اســت که ســاختارهای بین المللــی حوزه 
سالمت نیز برای آن، دستورالعمل های خاصی 
ارائه داده اند و انتظار می رود با تسهیل فضای 
کسب و کار صنعت داروســازی، دارو برای 

مردم ارزان تمام شود.
نایــب رئیس ســندیکای صاحبــان صنایع 
داروهای انسانی خاطرنشان می کند: دولت به 
دارو ارز 4200 تومانی داده است تا دارو ارزان 
نگهداشته شود. معتقدم این یک سیاست بسیار 
غلط و مفسده انگیزی است چون ارزش ارزی 
که دولت دارد به تولیدکننده یا واردکننده می 
دهد در بازار آزاد سه برابر ارزش دارد بنابراین 
ناخــودآگاه زمینه های فســاد را در تجارت 

فراهم می کند.
کبریایــی تصریح مــی کند: مشــکل دیگر 
آنجاست که این ارز 4200 تومانی فقط به ماده 
موثره دارو تعلق می گیرد و به سایر اجزای آن 
ارز 4200 داده نمی شــود؛ درست هم است 
برای اینکه مقوای دارو، فویل آلومینیوم دارو، 
قوطــی دارو و کاغذ دارو در بازار، مشــترک 
است اگرچه ویژگی های خاص خود را دارد.

کبریایی اضافه می کند:  در ظاهر به مردم گفته 

می شــود قیمت دارو را افزایش نداده ایم اما 
حقیقت این است که فشار متوجه تولیدکننده 

دارو شده است.
 سیاســت های دوگانــه در برابر 

تولیدکننده و واردکننده دارو
نایــب رئیس ســندیکای صاحبــان صنایع 
داروهای انسانی می گوید: به داروی وارداتی 
به طورکامل ارز 4200 تومانی تعلق می گیرد 
در حالیکه داروی وارداتی شامل دارو به عالوه 
همــان فویل آلومینیوم، همــان قوطی، همان 
کاغذ و همان جعبه مورد استفاده داروی تولید 
داخل است؛ یعنی به دارویی که از ترکیه، هند 
و اروپا می آید بابت جعبه، مقوا و کاغذش ارز 
4200 تومانی پرداخت می شــود اما به تولید 
کننده داخلی گفته می شود مسئولیتی در مقابل 
تامین ارز مواد بسته بندی، مواد ماشین آالت 
و قطعــات نداریم. این سیاســت ها با رونق 
تولید، تسهیل فرآیند تولید و اقتصاد مقاومتی 

همخوانی ندارد.  
بــه داروی وارداتی به طورکامــل ارز 4200 
تومانی تعلق مــی گیــرد در حالیکه داروی 
وارداتی شــامل دارو به عــالوه همان فویل 
آلومینیوم، همــان قوطی، همان کاغذ و همان 
جعبه مورد استفاده داروی تولید داخل است؛ 
یعنــی به دارویی که از ترکیه، هند و اروپا می 
آیــد بابت جعبه، مقــوا و کاغذش ارز 4200 
تومانی پرداخت می شــود اما به تولید کننده 
داخلی گفته می شــود مســئولیتی در مقابل 
تامین ارز مواد بسته بندی، مواد ماشین آالت 

و قطعات نداریم.  
کبریایی زاده می افزاید: ازسوی دیگر به تولید 
کننده دارو گفته می شــود اگر ماشین آالت یا 
ماده اولیه آوردی بایــد مالیات ارزش افزوده 
آن را بپردازی. مــاده اولیه ای را که در داخل 
تهیه می کنی باید مالیات ارزش افزوده آن را 
بدهی. اینها سیاســت های صادقانه و تسهیل 

گر تولید نیست.
 ارز ۴200 تومانی به دارو ندهید

نایــب رئیس ســندیکای صاحبــان صنایع 
داروهای انســانی می گوید: ما از روز اول به 
دولت پیشــنهاد دادیم که ارز 4200 تومانی به 
دارو ندهد. مابه تفاوت آن را به بیمه ها بدهد 
و بــه دارو ارز نیما بدهــد و ارز همه اجزای 
دارو و ارز واردات دارو، ارز نیمایی شــود در 
این صورت دیگر نگرانی سوء استفاده از ارز 

وجود ندارد.
نایــب رئیس ســندیکای صاحبــان صنایع 
داروهــای انســانی تاکید می کنــد: یکی از 
مهم ترین موانع کســب و کار در حوزه دارو 

سیاست های غیرمدبرانه است. باید کاری کرد 
که قیمت تمام شده دارو برای مردم ارزان تمام 

شود. 
 افزایش ۵ برابری نیاز شرکت های 

دارویی به ریال
نایــب رئیس ســندیکای صاحبــان صنایع 
داروهای انســانی می گوید: از ســوی دیگر 
سیاســت های بانکــی، ارزی و مالی موجب 
شــده به طور ناگهانی نیاز به ریال در شرکت 
های داروسازی گاهی تا پنج برابر افزایش یابد 
و وابســتگی شــرکت ها به تسهیالت بانکی 

افزایش پیدا کند.
کبریایی زاده می افزاید: افزایش وابســتگی به 
تسهیالت بانکی به معنای افزایش هزینه های 
مالی است. شرکت های داروسازی برای اینکه 
بتوانند از تســهیالت مالی بیشتر استفاده کنند 
ناچارند وثیقه های بیشتری بگذارند و بسیاری 
از شــرکت های داروسازی از وثائق از جمله 

وثیقه ملکی و باارزش تخلیه شده اند.
وی اضافه می کند: بسیاری از این شرکت ها 
نتوانســتند از بانک تسهیالت بگیرند بنابراین 
در بســیاری از موارد مشاهده می شود حتی 
توانسته اند ارز خود را تهیه کنند و این مساله 
درنهایت عاملی بر کند شــدن زنجیره تامین 

دارو شده است.
جای  بــه  دارو  فوریتــی  واردات   

حمایت از تولید کننده
نایــب رئیس ســندیکای صاحبــان صنایع 
داروهای انسانی خاطرنشان می کند: 14 جزء 
دارو آماده اســت، یک جزء به دلیل سیاست 
های ارزی و ریالی آماده نیست، نتیجه آن می 
شــود که دولت با ارز پنج و گاهی تا 10 برابر 
مجبور می شود آن کاال را به صورت فوریتی، 
خارج از هرگونــه مقرراتی از ترکیه و هند و 

این طرف و آن طرف بیاورد.
کبریایی زاده می افزاید: بــرای ورود داروی 
فوریتــی ارز بیشــتری داده می شــود، ریال 
بیشــتری  به مردم تحمیل می کند و از طرف 
دیگر احتمــال واردات داروی تقلبی هم زیاد 
می شــود. شــرکتی دارو را می آورد که همه 
مقررات برایش در واقع حذف شــده است. 
به جای اینکه زنجیره تامین برای تولید کننده 
کوتاه شــود برای واردکننده فوریتی کوتاه می 
شود که در آن همین فسادهایی درمی آید که 

این روزها درباره آن صحبت می شود.
وی تاکیــد می کنــد: زنجیره تامیــن ارز به 
صورت مطلوبی تنظیم نشده است و موجب 
شــده این زنجیره طوالنی شود و شرکت ها 

نتوانند چابک فعالیت خود را انجام دهند.

 دســتورالعمل های متناقض برای 
صادرات دارو

کمیتــه صادرات  رئیــس  علیمیان  مهــرداد 
داروهــای  صنایــع  صاحبــان  ســندیکای 
انســانی ایران نیز در این میزگرد با اشــاره به 
صادرات دارو می گوید: از ابتدای ۹7 تاکنون 
دستورالعمل های متفاوتی برای صادرات دارو 
دیدیم.  رویه و سبک و سیاق مجاز صادرات 
از ابتدای ســال ۹7 چند ماهی نامشخص بود 
بعد گفتند برای دو کشور عراق و افغانستان، 
صادرات ریالی مجاز اســت، بعد گفتند اصال 
مجاز نیست و اگر کسی این کار را بکند جرم 
است. بعد آمدند گفتند باید با این سیستم عمل 
کنی، بعد در سال ۹8 گفتند حاال برای آن پنج 

ماهه داریم راهکاری می گذاریم.
 ضررِده بــودن 20 درصد داروهای 

تولیدی
عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انســانی خاطرنشــان می کند: اگر 
تیم ویژه ای بررســی کند متوجه می شود 20 
درصد داروهای تولیدی ضررده هستند اما به 

کارخانه ها اجبار می کنند که تولید کنند.  
خیرآبادی با اشاره به مطالبات شرکت های 
دارویی از سازمان های بیمه گر تصریح می 
کند: امســال بودجه ســازمان بیمه خدمات 
درمانی برای پرداخت پــول بیمار، دقیقا به 
میزان بودجه ســال ۹5 است، مگر می توان 
با ایــن افزایش قیمت، بودجــه را افزایش 
نداد. مگر  می شــود 30 درصد روی قیمت 
ارز بــرود و ماقیمــت دارو را بــاال نبریم.  
بیماران،  امید دعــای خیر  به  تولیدکنندگان 

دارو تولید می کنند.  
عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انســانی مــی گویــد: در صنعت 
داروســازی باالترین بازرسی کشور را داریم، 
در سال ۹7 پولی که بابت گوشت، برنج، گندم 
و ذرت دادند به کجا رفت. اما در صنعت دارو 

باالترین بازرسی ها انجام شده است.
کارکنان  حقــوق  دارو صرف  پول   

بیمارستان می شود
عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انســانی می گوید: نمی شــود دارو 
با ضرر تولید کنیم بعد بدهیم ســازمان بیمه 
و بیمــه بگویــد پولش را نــدارم بدهم. چرا 
بودجه ســازمان بیمه خدمات درمانی از سال 
۹5 تاکنون افزایشــی پیدا نکرده اســت، هر 
افزایشی هم که طی سه سال گذشته بوده بابت 
پرداخت حقــوق کارکنان بوده و بودجه دارو 

برای بیمارستان مشخص نشده است.

بررسی پیچ و خم های زنجیره تامین دارو

هزار توی دست یابی به درمان!

فراخوان مشموالن نخبه و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها در مرداد
 معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی از حضور مشموالن نخبه و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالی کشور در تاریخ 15 مردادماه به مرکز آموزش شهید مدرس کرج خبر داد.
به گزارش مهر، نجف حمیدزاده در تشــریح این خبر اظهار کرد: کلیه مشــموالن نخبه و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی کشور که برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم تیر ماه سال 13۹8 دریافت کرده اند، باید مطابق اطالعات درج شده در برگ 

معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش، برای اعزام به خدمت اقدام کنند.
وی ادامه داد: کلیه مشموالن فوق باید راس ساعت 7 صبح روز سه شنبه 15 مرداد ماه سال ۹8 به مرکز آموزش شهید مدرس کرج واقع 

در کیلومتر 28 اتوبان کرج، جنب پارک جهان نما حضور یابند.
www. حمیدزاده خاطرنشان کرد: متقاضیان در صورت نیاز به اطالعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی

vazifeh.police.ir از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

۱9۲ هزار تاکسی تا پایان امسال به سن فرسودگی می رسند
 مدیر عامل اتحادیه تاکســیرانی کشور با بیان اینکه در حال حاضر 150هزار دستگاه تاکسی فرسوده داریم، گفت: این تعداد شامل 

47درصد از ناوگان تاکسیرانی می شود و این در حالی است که تا پایان امسال 1۹2 هزار تاکسی به سن فرسودگی می رسند.
مرتضی ضامنی در گفت و گو با ایرنا افزود: پیش بینی می شود که در سال 1400شمار تاکسی های فرسوده به 240هزار دستگاه برسد 

که که شامل 75درصد از ناوگان تاکسیرانی خواهد شد.
وی، ادامه داد: طرح نوسازی تاکسی ها فرسوده چندین سال متوقف شده بود تا اینکه از ابتدای سال ۹5 دوباره این طرح با قرار نوسازی 
۹0هزار دســتگاه تاکسی از ناوگان تاکسیرانی شروع و قرار شد که با حجم 186 هزار دستگاه تاکسی که به سن فرسودگی 10 سال بر 

اساس قوانین موجود مصوبه هیات وزیران رسیده بودند، این نوسازی انجام شود.
وی ادامه داد: با ایران خودرو مذاکراتی شده است و در جمع بندی که داشتیم قرار شد که امسال 10 هزار تاکسی از این طریق نوسازی 

شوند.
جامعه

 ejtemaei@hamedanpayam.com
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استقبال جامعه خبری از پیاده روی
 اهالی رسانه

 آدینه گذشته ودر آغاز هفته خبرنگار همایش پیاده روی خبرنگاران 
در تپه عباس اباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگارما از این مراســم بدنبال فراخوان خانه مطبوعات 
و در اولیــن روز از هفته خبرنگار مبنی برپیــاده روی خانواده بزرگ 
خبرنگاران در آدینه گذشــته جامعه خبری استقبال خوبی از این پیاده 
روی داشتند واکثریت خانواده بزرگ رسانه به همراه اعضای خانواده 

خود در این پیاده روی شرکت داشتند.
اهالی رسانه از صبح زود وهمزمان با طلوع آفتاب یکی پس از دیگری 
در میدان قائم تجمع کردند و پیاده روی خود را به ســمت تپه عباس 

آباد آغاز کردند
در این مراســم عالوه بر خبرنگاران حمیدرضــا حاجی بابایی و امیر 
خجســته نمایندگان مردم همدان و فامنین در مجلس، کامران گردان 
رئیس شــورای اسالمی شهر همدان، غالمحســین تقوی مدیرعامل 
شــرکت ســیاحتی علیصدر و احمدرضا احســانی مدیرکل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی ،عباس صوفی شــهردار،رضوان سلماسی رئیس 
کمیســیون فرهنگی ورزشی شورای اسالمی ،زاهد پور مجاهد معاون 

امور اقتصادی استانداری نیز حضور داشتند.
نماینــده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای اســالمی در این 
مراســم با بیان اینکه خبرنگاران رسالت خاصی دارند و کار آنها تنها 
به خبرنویسی محدود نمی شود تصریح کرد: خبرنگاران قشر تاثیرگذار 

جامعه هستند و پیگیری و مطالبه گری از ویژگی های بارز آنهاست.
حمیدرضا حاجی بابایی گفت: خبرنــگاران باید از عنصر مطالبه گری 
برای حل مشــکالت مردم اســتفاده کرده و در مسیر رشد و توسعه 

استان قدم بردارند.
امیر خجســته، دیگر نماینده مردم همدان و فامنین در خانه ملت نیز 
ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: توســعه اســتان در گرو همکاری 
و یاری خبرنگاران و اصحاب رســانه به عنوان قشــری فرهیخته و 

تأثیرگذار در جامعه است.
وی تأکیــد کــرد: اهمیت به قلــم و آنچه خبرنگاران به رشــته 
تحریــر در می آورنــد می تواند، مســؤوالن را در تحقق بیشــتر 

یاری رساند. اهداف 
مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر نیز در این گردهمایی اظهار کرد: 
سال گذشته 700 هزار نفر از غار طبیعی علیصدر بازدید کردند اما این 

برای ما کافی نیست و جا دارد بیش از پیش تالش کنیم.
غالمحســین تقوی با بیان اینکه در این راه رســانه ها باید یاری گر ما 
باشند و به معرفی اماکن گردشــگری بپردازند گفت: معتقدم همدان 
شــهر منحصر به فردهاست و باید نسبت به معرفی این موضوع اقدام 

شود.
وی افزود: این شهر از قابلیت های بسیاری در حوزه گردشگری علمی، 

تاریخی و طبیعی منحصر به فردی برخوردار است.
در پایــان پس از صــرف صبحانه حدود یکصــد کارت هدیه که 
از ســوی برخی از مقامات اســتان تهیه شــده بود بین خبرنگاران 

قرعه کشی شد.

برنامه زمان بندی تیم ملی فوتبال 
در مقدماتی جام جهانی مشخص شد

 تیــم ملی فوتبال ایران در گروه ســوم رقابت های مقدماتی برای 
صعود به جام جهانی 2022 قطر با تیم های عراق، بحرین، هنگ کنگ 
و کامبوج هم گروه است و برنامه زمان بندی مسابقات تا پایان ماه اکتبر 

)مهرماه ۹8( مشخص شد.
این رقابت ها از 14 شهریور آغاز می شود و 23 مهرماه ادامه دارد که 

برنامه زمانبندی آن به این شرح است:
پنج شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۸

بحرین-  عراق- ساعت 1۹:30  ورزشگاه ملی بحرین
کامبوج  -  هنگ کنگ- ساعت 18:30  ورزشگاه پنوم پن کامبوج

سه شنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۸
هنگ کنگ -  ایران -  ساعت 20  ورزشگاه ملی هنگ کنگ
کامبوج - بحرین- ساعت 18:30  ورزشگاه پنوم پن کامبوج

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
ایران -  کامبوج - ساعت 17:30  ورزشگاه آزادی تهران

عراق -  هنگ کنگ / متعاقبا اعالم می شود
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

بحرین - ایران - ساعت 1۹:30  ورزشگاه ملی بحرین
کامبوج - عراق -  ساعت 18:30  ورزشگاه پنوم پن کامبوج

همایش پیاده روی خانوادگی 
در مالیر برگزار می شود

 همایش بزرگ پیاده روي خانوادگي با هدف شناســاندن قابلیت 
هــا و ظرفیت هاي مالیر به کشــور، 25 مردادماه ماه در مالیر برگزار 

مي شود.
نشســت هماهنگی همایش پیــاده روی خانوادگــی مالیر با حضور 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان، نماینــدگان مردم مالیر در مجلس 
شورای اسالمی، رئیس هیات ورزش های همگانی استان و فرماندار 

این شهرستان برگزار شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان در این خصوص گفت: با پیگیری ها 
و درخواســتی که نمایندگان مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی 

داشته اند همایش بزرگ پیاده روی در این شهرستان برگزار می شود.
وی افــزود: این همایش 25 مردادماه همــراه با پخش زنده در برنامه 

صبح و نشاط شبکه سوم سیما در مالیر برگزار مي شود.
جهانشیر توسعه ورزش همگاني، گنجاندن ورزش در سبد خانوارها، 
تشویق مردم براي پرداختن به ورزش و ایجاد تحرک و شور و نشاط 
در بین شهروندان را از اهداف برگزاري این همایش برشمرد و افزود: 
در عین حال این همایش موجب رونق اقتصادي و گردشگري مالیر 

نیز خواهد شد.
وی خواســتار کمک و همراهي نهادها و ارگان ها، بخش خصوصي 
و خیران، اصحاب رســانه و عموم مردم در برگزاري هر چه مطلوب 
تر این همایش شــد و بیان کرد: مالیر به مدت حدود ســه ســاعت 
به صورت زنده روي آنتن شــبکه سراسري ســوم سیما مي رود که 
قابلیت ها و ظرفیت هاي این شهرســتان باید به نحو شایسته معرفي 

و شناخته شود.

تیم تکواندو بزرگساالن استان
 به مسابقات کشوری اعزام شد.

 تیم تکواندو اســتان در رده سنی بزرگساالن  به مسابقات قهرمانی 
کشور اعزام شدند.

تیم تکواندو همدان متشــکل از 12 بازیکن ، شامل 10 بازیکن اصلی 
و 2 بازیکن جانشــین در اوزان ده گانه به این مسابقات که در استان 

آذربایجان شرقی و شهر تبریز برگزار میشود ، اعزام شدند
الزم به ذکر است هدایت تیم همدان را ، استاد حسین همایونی بعنوان 
ســرمربی و اســتاد وحید احتظاظی بعنوان مربی و استاد مجید دیبافر 

بعنوان سرپرست بر عهده خواهند داشت.
گفتنی اســت که نفرات برتر این مسابقات به اردوی تیم ملی دعوت 

خواهند شد

دعوت کبدی کاران کبودرآهنگی 
به اردوي تیم ملي جوانان 

 دو کبدی کار کبودرآهنگی به نهمین اردوي تیم ملي جوانان ایران 
دعوت شدند.

نهمیــن اردوی تیم ملی کبدی جوانــان از دیروز 12 مرداد لغایت 20 
مرداد ماه به مدت ۹ روز در اردبیل برگزار می شود.

جواد موســوی نسب اســامی 18 بازیکن جهت شرکت در تمرینات 
تیــم ملی را اعالم کرد که در ایــن بین نام میالد جباري و محمدرضا 

کبودرآهنگي از استان همدان به چشم می خورد.
الزم بذکر اســت نفرات دعوت شده مي بایست خود را به سرپرست 

تیم ملي معرفي نمایند.
تست آمادگي جســماني ملي پوشان جوان کشورمان صبح دیروز در 

آکادمي ملي المپیک انجام شد.

طرح ملی تابستانه با ورزش در کبودراهنگ

 با مشارکت هیات ورزش های همگانی و سایر هیات های ورزشی 
کبودراهنگ برای چهارمین هفته متوالی طرح ملی تابستانه با ورزش در 

محل پارک های شهرستان به اجرا آمد.
به همت هیات ورزش های همگانی و مشــارکت ســایر هیات های 
ورزشی کبودراهنگ در راستای غنی ســازی اوقات فراغت خانواده 
ها و جوانان در فصل تابساتان، برای چهارمین هفته متوالی طرح ملی 
تابستانه با ورزش با شعار خانواده فعال، تابستان جذاب در محل پارک 

های شهرستان اجرا شد.
در چهارمین هفته رشــته های ورزشــی همگانی و روستایی از قبیل 
طناب کشی با مشارکت فعال خانواده ها، نونهاالن، نوجوانان و جوانان 

اجرا شد.

تیم پیوند اعضا استان عازم مسابقات 
جهانی انگلستان شد

 تیم پیوند اعضای اســتان با بدرقه مدیر کل ورزش و جوانان عازم 
مسابقات جهانی پیوند اعضا در انگلستان شد.

دیروز تیم پیوند اعضا بــا حضور در دفتر مدیر کل ورزش و جوانان 
راهی مسابقات جهانی پیوند اعضا در انگلستان شد.تیم استان همدان 
طی پنج دوره مســابقات انتخابی تیم ملی به این مسابقات دعوت شد 
.بهاره بیگی ،الهام حمیدی ،معصومه برجی در رشــته تنیس روی میز 
،مریم فریدونی در رشــته دارت و مصطفی آرمزد در رشته دارت در 
این مســابقات در معیت تیم ملی کشــورمان حضور خواهند یافت 
همچنین بهاره بیگی و الهام محمدی تقدیر در رشته پتانگ نیز شرکت 
خواهند نمود . این مســابقات از 26 مرداد به مدت یک هفته در شهر 
نیوکاسل انگلستان برگزار خواهد شــد . ورزشکاران استان در سال 
قبل مســابقات اسپانیا دو مقام کسب کرده بودند .الزم به ذکر است 
تیم اســتان 16 مرداد ماه جاری به اردوی متصل به تهران خواهند 

رفت که پس از اردو راهی انگلستان خواهند شد.

1

2

3

4

پیشخوان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326005000326 مورخ 1398/4/29 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي فتح اهلل فتح اللهی کالم بحری فرزند امان اهلل به شماره شناسنامه 70 شماره ملی 
3961952043 صادره از نهاوند در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبیزار به مساحت 62401/26 مترمربع قسمتی از پالك 14 اصلی بخش چهار نهاوند واقع 
در روستای گره چقا حقوق ارتفاقی ندارد خریداري از مورد نسق خود تصرفات مالک متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 95(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/27
محمدعلی جلیلوند

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

کاراته استان مهیای حضور 
در مسابقات استعداد های برتر کشور

 رقابت های انتخابی کاراته در اســتان همدان برای حضور در مسابقات استعداد های 
برتر کشور در رده های سنی نونهاالن و نوجوانان در محل سالن کارته استان برگزار شده 

که نفرات برتر با پیروزی در مسابقات انتخابی به این رویداد مهم اعزام خواهند شد.
رئیس هیات کاراته اســتان همدان در این باره  توضیح داد: مسابقات استعداد های برتر 
کاراته کشــور در اواخر شهریور ماه به میزبانی شهر ارومیه برگزار خواهد شد که استان 

همدان با تمهیدات انجام شده با آمادگی کامل به این مسابقات اعزام خواهد شد.

زنگنه خاطر نشــان کرد: برای حضور قدرتمند در این مسابقات در شش ماه گذشته 
اردوهای منظمی به صورت مشــترک بین تیم های مختلف اســتان برگزار شــده   و 
کاراته کاران  برتر اســتان در آن حصور داشــته اند که امیدواریم ماحصل آن کسب 

نتایج خوب در مسابقات آتی باشد.
وی در ادامه از مشــارکت فعال تیم های مختلف در اســتان و هیات های شهرستان ها 
تشکر کرده و گفت در کنار حضور فعال کاراته کاران شهرستان های مالیر ،رزن و نهاوند 
برخی شهرستان در اعالم اسامی کم کاری کردند که متاسفانه شاهد عدم حضور نماینده 

از این شهرستان ها هستیم .
نفرات منتخب جهت اعزام به مسابقات استعداد های برتر به شرح ذبل میباشد.

مسابقات جودو نونهال 
استان

انتخابــی درون   مســابقات جودو 
استان  نونهال  برتر  استعدادهای  اردویی 
همــدان روز گذشــته در خانه جودو 

شهرستان همدان برگزار شد.
به منظور تشکیل تیم استعدادهای برتر 
اســتان در رده ســنی نونهاالن، جهت 
شرکت در مســابقات کشوری، رقابت 
هایی درون اردویی بین نونهاالن شرکت 
کننده در اردوی تیم استان برگزار و در 
پایان در وزن منفی 73 کیلوگرم، پارســا 
ترکاشــوند،در وزن منفی 81 کیلوگرم، 
امیــر رضا شــاهمرادی، در وزن مثبت 
81 کیلوگرم، امیر رضا عبادی به عنوان 

نفرات برتر شناخته شدند.

مسابقات تنیس به 
مناسبت روز اهداء خون

 هفته یازدهم مسابقات تنیس آدینه به 
مناسبت روز اهداء خون برگزار شد. این 
مسابقات بصورت هفتگی توسط آکادمی 
تنیس الیت و زیر نظر هیات تنیس استان 

برگزار می گردد.
در یازدهمین هفته این مسابقات سهراب 
نورخمامی و بهشــاد ظهیرنیا به ترتیب 
مقام های اول و دوم را کســب کردند 
و مهرداد اســدی و میثم اعتمادی بطور 
مشترک سوم شــدند. این مسابقات از 
ابتدای ســال آغاز شده و تا پایان فصل 

ادامه خواهد یافت.

حضور تیم آکادمی تنیس 
الیت در مسابقات لیگ 

کشوری
 تیم آکادمی تنیــس الیت همدان به 
مســابقات لیگ دســته 2 بانوان کشور 

اعزام شد.
بــا اعالم ســازمان لیگ تنیس کشــور 
مســابقات لیگ دســته 2 بانوان تنیس 

کشور در کرمان آغاز خ شد.
بر این اســاس تیم آکادمی تنیس الیت 
به  نماینده همــدان  بعنــوان  همــدان 
ایــن رقابتها اعزام شــده اســت. مهرو 
میراســماعیلی ، آیدا خــوش خاضع و 
فاطمه عبــدا...زاده اعضــاء این تیم را 

تشکیل می دهند.
مراسم قرعه کشی این رقابتها با حضور 
نمایندگان 13 تیم در محل هیات تنیس 
استان کرمان به انجام رسید و تیم آکادمی 
الیت در گروه C با تیم های نیوان فارس 
و آکادمی رستم پور تهران هم گروه شد.

آکادمی تنیس الیت در اولین دیدار خود 
به مصاف نماینده اســتان فارس خواهد 

رفت.

نتایج مسابقات شطرنج 
قهرمانی استان

 مسابقات شطرنج قهرمانی رده های 
ســنی زیر 6 و 8 ســال اســتان همدان 

برگزار شد.
قهرمانی رده های  مسابقات شــطرنج 
ســنی زیر شــش و زیر هشــت سال 
اســتان در محل هیات شطرنج همدان 
برگزار شد و با شناخت نفرات برتر به 
پایان رســید. در بخش زیر شش سال 
پسران 10 نفر، زیر شش سال دختران 
2 نفر، زیر هشت سال پسران 25 نفر و 
زیر هشت سال دختران 10 نفر حضور 

داشتند.
نفرات برتر زیر شش سال پسران:

ســبحان  شــفیعیان،2-  پویــان   -1
اللجینی،3- علیرضا معارف وند

نفرات برتر زیر شش سال دختران:
1- نیلســا ســعادتی مهر،2- راشــین 

احدیان،
نفرات برتر زیر هشت سال پسران:

1- محمد صدرا شجاعی راد،2- مهیار 
مردانی،3- محمد مهدی بردبار

نفرات برتر زیر هشت سال دختران:
سروشــا  نصیــری،2-  مهرســا   -1

سراجی،3- آیناز اسدی

بیمه نامه کوثر خودرو پژو206 آریان به شماره یمه نامه 
1397/1010/649008 به شماره پالك 247ط79 ایران18 به شماره موتور 
FX7M2696773 و شماره شاسی 18900258 به نام مژگان مهر مهری 
فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه 3497 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

 مریم بربط با اشــاره بــه این موضوع که 
بانوان محجبه نمی توانند در مسابقات آسیایی 
و بازی های آســیایی حضور یابند، گفت: این 
موضوعات باعث می شــود تا جودوی بانوان 
ایــران نتواند در مســابقات جهانی و المپیک 
حضور یابند و اگر این موضوع اتفاق می افتاد، 
آنقــدر انگیزه دارم که مــدال جهانی و حتی 

المپیک را کسب کنم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان، رقابت های جودوی قهرمانی 
جوانان آســیا، اقیانوســیه در چیــن تایپه با 
تاریخ سازی مریم بربط به پایان رسید و این 
ورزشکار شایسته نام خود را به عنوان اولین 
بانوی تاریخ جودو ایــران که در رقابت های 
قهرمانی آســیا به فینال می رســد، ثبت کرد 
و توانســت مدال نقره این رقابتهــا را برای 

کشورمان به ارمغان بیاورد.
مریــم بربط در مراســم اســتقبال از وی، 
در خصوص کســب مدال نقره مســابقات 
جودوی قهرمانی جوانان آســیا و اقیانوسیه 
گفت: اولین نفری هســتم که توانســتم در 
فینال مسابقات آســیایی جودو حضور یابم 
و مدال نقره آســیا را کســب کنم. پیش از 
این در بخش بانوان برنز آسیا را داشتیم اما 

مدال نقره ای که کسب شــد برای نخستین 
بار بود و نخســتین جودوکاری بودم که به 
فینال بانــوان صعود کــردم و از این بابت 
بسیار خوشــحالم. من مدال نقره مسابقات 
نوجوانان آســیا را هــم دارم و می توانم به 

مدال طالی این رشته هم برسم.
وی ادامه داد: ســطح این دوره از مســابقات 
جــودو باال بــود و همه خوب های آســیا از 
کشــورهای ژاپن، کره جنوبی و قزاقســتان 
حضور داشتند که متأسفانه من در فینال مقابل 
حریف قزاق شکســت خوردم و نتوانستم به 
هدفم که کســب طالی مسابقات بود، دست 

یابم.
جودوکار وزن 70 کیلوگرم تیم ملی ادامه داد: 
متأسفانه ما به دلیل مشکالت مالی سالی یک 
بار به مســابقات اعزام می شویم و نمی توانیم 
در تمامی مســابقات حضــور یابیم و تجربه 
کسب کنیم، به این دلیل کسب مدال برای ما 

سخت تر می شود.
وی با اشاره به این موضوع که بانوان محجبه 
نمی توانند در مســابقات آسیایی و بازی های 
آسیایی حضور یابند، بیان داشت: نوع پوشش 
ما در سطح آسیا مشکلی ندارد اما نمی توانیم 
در مســابقات جهانی و حتی المپیک حضور 

یابیــم. من چندیــن بار ســهمیه حضور در 
مســابقات جهانی را کســب کردم اما اجازه 
حضور در این مســابقات را نداشتم چرا که 
نوع پوشــش ما مورد تأیید فدراسیون جهانی 

نیست.
بربط تصریــح کرد: ایــن موضوعات باعث 
می شــود تا جودوی بانوان ایــران نتواند در 
مسابقات جهانی و المپیک حضور یابد و اگر 
این موضوع اتفاق می افتاد، آنقدر انگیزه دارم 
که مدال جهانی و حتی المپیک را کسب کنم.

نائب قهرمان مســابقات جوانان آســیا بیان 
داشــت: در حال حاضر ســقف آرزوهای ما 
جودوکاران بانو کسب مدال طالی آسیا است 
و امیدوارم در صورت کســب طال بتوانیم در 
مسابقات جهانی و المپیک هم حضور یابیم و 

افتخارآفرین باشیم.
مریم بربط پس از نائب قهرمانی در مسابقات 
جودو جوانان آسیا دیروز وارد همدان شد و 
در ورودی یادمان عین القضات همدانی مورد 
اســتقبال مدیرکل ورزش و جوانان، مسئول 
ورزش بانــوان اداره کل ورزش و جوانــان، 
مســئول بسیج ورزشــکاران ، رئیس و نائب 
رئییس هیات وعالقمنــدان به ورزش جودو 

قرار گرفت.

 در مراســمی استاندار همدان ازمریم بربط 
بانوی افتخار آفرین و تاریخ ساز جودو تجلیل 

و قدردانی کرد.
مریم بربط بانوی جودوکار استان پس از کسب 
مدال نقره در مسابقات جوانان آسیا در اقدامی 
شایسته و قابل تقدیر در اولین روز ورود خود 
به همدان مــورد تقدیراســتاندار همدان قرار 

گرفت.
در این مراســم که در دفتر اســتاندار همدان 
برگزار شــد، سید سعید شــاهرخی استاندار 
همدان گفت: وقتی ورزش جنبه قهرمانی پیدا 
می کند و ورزشــکاران در عرصه های جهانی 
می درخشــند این ارزش تبدیل به غرور ملی 

می شود.
وی اظهار داشــت: در ســالهای اخیر بانوان 
کشــورمان همچون خانم بربط توانسته اند در 
رشــته های مختلف ورزشی در مسابقات بین 
المللی بدرخشــند و خوشبختانه امروز بانوان 
کشــورمان به این باور رســیده اند که از توان 
و اســتعداد باالیی برخوردارند و می توانند در 
صحنــه های بین المللی ظاهر شــوند و مقام 

کسب کنند.
سید ســعید شــاهرخی ادامه داد: مریم بربط 
از قهرمانان خوب اســتان است که طبق نظر 
کارشناســان حق ایشان در مســابقات اخیر 

کسب مدال طال بوده است، اما مدال نقره این 
ورزشکار نیز بسیار با اهمیت است.

وی افــزود: امــروز مریــم بربــط دیگر یک 
ورزشکار و قهرمان معمولی نیست و جوانان 
از شــما به عنوان یک چهره شناخته شده در 
ورزش الگو مي گیرند و هرگونه که رفتار کنید، 

آنان نیز همانطور رفتار خواهند کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان نیز در 
این جلسه گفت: حمایت از نخبگان و قهرمانان 
ورزشــی و مدال اوران در دستور کار اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان همدان قرار دارد و ما 
قبل از مســابقات نیز با حضور در اردوی تیم 

ملی پیگیر وضعیت مریم بربط بودیم.
وی بیان کرد: یکی از مهمترین برنامه هایی که 
در دســتور اداره کل ورزش و جوانان اســتان 

است موضوع توجه به ورزش بانوان است چرا 
که بانوان همدانی در بیشتر رشته های ورزشی 
از جملــه جــودو دارای اســتعداد و صاحب 

جایگاه در کشور هستند.
محســن جهانشــیر با تقدیر از حمایت های 
استاندار همدان از قهرمانان گفت: برای ورزش 
استان مایه افتخار اســت که قهرمان ارزنده ما 
بالفاصله پس از بازگشــت خود از مسابقات 
آسیایی مورد تقدیر باالترین مقام ارشد استان 
قــرار می گیرد کــه نشــان از توجه مهندس 

شاهرخی به امر ورزش است.
در ادامه مریم بربط نائب قهرمان جودو جوانان 
آسیا گفت: حق من در این رقابتها قهرمانی بود 
اما روی حادثه و کم تجربگی نتوانســتم مدال 

طال را کسب کنم.

نائب قهرمان جودو جوانان آسیا:

انگیزه ام برای مدال جهانی 
و المپیک بسیار باال است

تقدیر مسئوالن استان از بانوی تاریخ ساز جودو
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نقشه سه بعدی از کهکشان راه شیری 
ترسیم شد

 ستاره شناسان با کمک ستارگانی تپنده به نام متغیرهای قیفاووسی، 
نقشه ای سه بعدی از کهکشان راه شیری ترسیم کردند.

به گزارش مهر، محققان دانشــگاه ورشو با محاسبه مسافت خورشید 
تا هزاران ســتاره تپنده در سراسر کهکشان راه شیری بزرگترین نقشه 
ســه بعدی از آن را رسم کرده اند. این نقشه سه بعدی نشان می دهد 
برخالف تصور کارشناسان راه شــیری  پیچ و تاب هایی دارد.آنها با 
استفاده از  آزمایش های  لنز گرانشی نوری)OGLE( و اندازه گیری 
بیش از 2400 ستاره قیفاووسی نقشه سه بعدی از کهکشان راه شیری 
را ترسیم کرده اند. نقشه سه بعدی آنها نشان داد راه شیری در حقیقت 
یک صفحه مسطح با 4 بازوی پیچ خورده و مرکزی نوار مانند است.

ساخت رباتی با قابلیت تغییر شکل
 محققان آمریکایی ربات های نرمی ســاختند که با استفاده از نور 
ال ای دی و میدان های مغناطیسی، به حالت دلخواه تغییر شکل می دهد.
به گزارش خبرآنالین، پژوهشــگران از نور منتشــر شده از یک دیود 
نوری برای داغ کردن پلیمر حاوی نانوذرات مغناطیســی آهن به کار 
رفته در این ربات ها که در حالت عادی ســفت است، استفاده کرده و 

آن را به پلیمری انعطاف پذیر تبدیل کردند.
در مرحله بعد با به کارگیری میدان های مغناطیسی شکل، این پلیمر از 

راه دور تغییر داده شد.  
با حذف نور ال ای دی، این ربات ســفتی اولیه خود را بازیافته و به 
شکل اولیه بازگشت.محققان دست اندرکار این پروژه معتقدند که این 

ربات ها در حوزه بیوتکنولوژی و هوافضا مفید خواهند بود.

تولید استخوان مصنوعی در ایران با چاپگر 
سه ُبعدی 

 محققــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی موفــق 
ــر  ــاوری چاپگ ــتفاده از فن ــا اس ــی ب ــتخوان مصنوع ــد اس ــه تولی ب

شــدند. ســه بُعدی 
استخوان مصنوعی تولید شده، حاصل تالش 10 ساله محققان دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی است که نتیجه آن چاپ بیش از 10 مقاله 
بین المللی و همچنین طی مسیر آزمایشگاه تا بالین برای درمان بیماران 
با ضایعات اســتخوانی بوده و امروز، شنبه به مرحله رونمایی رسیده 

است.
تاکنون پنج بیمار دارای ضایعات فکی و یک بیمار با نقص اســتخوان 

تیبیای پا با این فناوری تحت درمان قرار گرفته اند. 

کم خونی احتمال بروز زوال عقل 
را افزایش می دهد

 مطالعات اخیر نشــان می دهد احتمال بروز زوال عقل در افرادی 
که سطح هموگلوبین خونشان کمتر یا بیشتر از حد نرمال باشد، بیشتر 

است.
به گــزارش ایرنا، ســلول های قرمز خــون حاوی پروتئینــی به نام 
هموگلوبین هستند که وظیفه حمل اکسیژن به بافت های بدن را برعهده 

دارند. سطح پایین هموگلوبین نشانه کم خونی است.
بر اســاس مطالعات قبلی، کم خونی منجر به مشــکالت جدی از 
جمله ســکته مغزی و بیماری های عروق کرونر می شــود. ولی 
تابحــال اطالعات زیادی در زمینه ارتباط کم خونی با زوال عقل 

است. نداشته  وجود 

حفاری سنگ های فضایی
 با کمک باکتری های زمینی!

 فضانــوردان قصد دارند طی یک آزمایــش جدید، از باکتری های 
روی زمین برای حفاری ســنگ های فضایی و استخراج مواد معدنی 

آنها استفاده کنند.
به گزارش ایسنا ، فضانوردان به تازگی 18 رشته متفاوت از باکتری ها 
را به ایســتگاه فضایی بین المللی فرســتاده اند. آنهــا قصد دارند طی 
آزمایش جدیدی در "ایستگاه فضایی بین المللی" )ISS(، از باکتری ها 

برای حفاری در سنگ های فضایی استفاده کنند.
این آزمایش موســوم به بیوراک، برای بررســی یکی از متداول ترین 
ویژگی های میکروب های روی زمین یعنی توانایی بیرون کشیدن مواد 

معدنی از سنگ ها طراحی شده است.

نهمین جشنواره 
نمایشنامه خوانی همدان به کار 

خود پایان داد
 نهمین جشــنواره نمایشنامه خوانی استان همدان 
که در روزهای ۹ و 10 مردادماه برگزار شــد، عصر 

امروز به کار خود پایان داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان در 
آئین اختتامیه این جشــنواره که در مجتمع فرهنگی 
هنری شهید آوینی برگزار شد، با بیان اینکه نظارت 
و پشتیبانی از هنر تئاتر جزء برنامه های مهم این اداره 
است، گفت: زبان هنر کارآمدترین و موثرترین زبان 
اســت و تاثیر هنر و بیان مسائل از این طریق، تاثیر 

شگرفی بر مخاطب دارد.
احمدرضا احسانی اظهار کرد: هنر نمایش از هنرهای 
فاخری است که در دنیا به عنوان هنر روشنفکران و 
متفکران شــناخته شده است و هنرمندان این عرصه 
برای ارائه هنر خود نیاز به امکانات سخت افزاری و 
نرم افزاری دارند تا بتوانند به بهترین شکل پیام خود 

را منتقل کنند. 
به گزارش ایســنا وی به جوانان عرصه هنر توصیه 
کرد: به دنبال مطالعه، تحقیق، پژوهش و شــناخت 
آسیبها و دردهای جامعه باشند و ارشاد هم تا جایی 
که در توان داشته باشــد، امکانات را برای این قشر 

مهیا می کند.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان در 
پایان با تاکید به اهمیت جشــنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان گفت: برگزاری این جشنواره نباید 
مانع از ارائه نمایشــهای فاخر و بزرگسال در استان 
همدان شود چرا که این استان یکی از قطبهای تئاتر 

کشور است و این مسیر باید ادامه داشته باشد.
در پایان مراســم، پس از اعــالم بیانیه هیئت داوران 
برگزیدگان در بخشهای صحنه خوان، بازیگری زن، 
بازیگری مرد، کارگردانی و نمایشــنامه مورد تقدیر 

قرار گرفته و جوایزی به آنها اهدا شد.
آراء نهمین جشنواره نمایشنامه خوانی استان همدان 
توســط  احمد بیگلریان، کیانوش بهروز پور، محمد 

قاسمی اعالم شد.
در بخش صحنه خوان بدون در نظر گرفتن اولویت از 
صحنه خوان نمایشهای "به گرگها شلیک کنید" احد 
پروانه  برای زندگی")شهرستان رزن(  شاملو،"جایی 
عرب،"با صدای چی" )شهرســتان مالیر( مینا خانی 

تقدیر به عمل آمد. 
در بخش بازیگری زن رتبه اول، لوح افتخار و جایزه 
نقدی به طور مشترک به بازیگران نمایش"آفتاب از 
میالن طلوع میکند" به ندا هادیان و صالحه اســدی، 
رتبه دوم لوح افتخار و جایزه نقدی به طور مشترک 
به بازیگران نمایشــهای "کمدی مزخرفات" مانا پور 
اسد و"واگویه های زنانه" مریم واال مقام، رتبه سوم به 
طور مشترک به بازیگران نمایشهای "فت من" نفیسه 
صالحی و "شلیک سوم" ســولماز عسگری تقدیم 
شــد، همچنین در این بخش از بازیگران نمایشهای 
"واگویه هــای زنانه" ســیده رهــا کرمانی،"خطوط 
خاطر" بهنــاز حاجیلو، "زیر زمیــن" نعیمه حامیان 

تقدیر به عمل آمد.
در بخش بازیگــری مرد رتبه اول، لــوح افتخار و 
جایزه نقدی بــه بازیگر نمایــش "خطوط خاطر" 
سیدمهرداد کاووسی حسینی، رتبه دوم، لوح افتخار و 
جایزه نقدی به طور مشترک به بازیگران نمایشهای 
"به گرگها شــلیک کنید" حامد ســالمی و "وارث" 
امیرحســین فاطمی، رتبه سوم، لوح افتخار و جایزه 
نقدی به طور مشــترک به بازیگران نمایش "کمدی 
مزخرفات" محســن عیسی ئی و حجت بیات تقدیم 

شد.
در بخــش کارگردانــی رتبه اول، لــوح افتخار و 
جایزه نقدی به کارگــردان نمایش خطوط خاطر 
ســیدمهرداد کاووســی حســینی، رتبه دوم، لوح 
افتخار و جایزه نقدی به طور مشترک به کارگردان 
نمایشــهای"آفتاب از میالن طلوع میکند" محمود 
غفاری و"کمدی مزخرفات" بهروز ناصر شریعتی 
و حجت بیات، رتبه ســوم، لــوح افتخار و جایزه 
نقدی بــه کارگردان نمایــش "واگویه های زنانه" 

نساء بخشی اهدا شد.

 سهم بانوان در عرصه مدیریت همدان 
چه قدر است؟

 انتخاب یک بانو به عنوان مدیرکل یکی از دستگاه های دولتی در همدان، 
نوید روزهای روشنی را برای این قشر از جامعه می دهد چراکه از سالیان 
پیش تاکنون در اســتان تاریخی همدان، پست های کلیدی کمتر به بانوان 
سپرده شده است.مدیرکل جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
همدان در روزهای اخیر منصوب شد؛ مدیری جوان که از نیروهای قدیمی 

این مجموعه و دارای پیشینه ادبی است.
صرف نظر از پیشــینه کاری و استعداد ادبی این فرد آنچه حائز اهمیت به 
شمار می رود این است که کرسی ریاست این اداره کل فرهنگی به دست 

یک بانو سپرده شده؛ موضوعی که در همدان خیلی سابقه ندارد.
از اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری که جایگاهی تعریف شده است 
و مســئول آن همیشه باید یک خانم باشد که بگذریم؛ بهناز ضرابی زاده« 
دومین بانویی در همدان است که کرسی ریاست را در پستی که تاکنون به 
دست آقایان اداره می شده از آن خود کرده است.او پس از عاطفه زارعی، 
مدیر کتابخانه های عمومی همدان دومین مدیرکل زن در اســتان همدان 

است که بر مسند ریاست می نشیند.
هرچند شاید این تغییر به دلیل نگاه سنتی مردم جامعه به عملکرد بانوان 
و باورهای غلط دربــاره توانایی آن ها به مذاق خیلی ها خوش نیامده، اما 
باید گفت انتخاب یک بانو به عنوان مدیرکل در اســتانی با فرهنگ سنتی 
همدان، نوید روزهای روشــنی را برای این قشر از جامعه می دهد.ناگفته 
نماند که ســال گذشــته در رویکردی جدید و همگام با کشور، معاونان 
برخی از فرمانداران شهرستان های استان همدان از بین زنان انتخاب شدند 
که هرچند در مورد برخی از انتصاب ها جای اما و اگر هســت و بهتر بود 
حاال که سخن از میدان دادن به خانم ها هست؛ وسواس بیشتری به خرج 
داده می شــد-تا ناتوانی برخی از آن هــا در انجام وظایف به ناتوان بودن 
بانوان در عرصه مدیریتی تعبیر نشــود، امــا از این نظر که پای زنان را به 
عرصه مدیریت باز کرده؛ قابل تقدیر است.حال با انتخاب بهناز ضرابی زاده 
که باوجود سابقه ادبی و کارهای بسیار با »دختر شینا« به جامعه معرفی شد؛ 

سومین بانوی مدیرکل، قدم به عرصه مدیریت در استان همدان گذاشت.
به گزارش تسنیم ، ضرابی زاده که حاال دهه ششم عمر خود را آغاز کرده، 
پیش از این کارشناس مســئول آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان بود. او برگزیده بیش از 30 جشــنواره داستان نویسی 
سراسری بوده و دبیری انجمن داستان دفاع مقدس وعضویت در شورای 
نویسندگان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس را بر عهده دارد.
اما آنچه ســبب شناخته شدن او در سطح اســتان و کشور شد؛ نگارش 
خاطرات مرحومه »قدم خیر محمدی کنعان« همســر سردار شهید حاج 
»ستار ابراهیمی« بود که به عنوان کتاب سال شانزدهمین دوره جایزه کتاب 
سال دفاع مقدس برگزیده شده و مورد عنایت مقام معظم رهبری واقع شد.
»دختر شــینا« آن قدر برای ضرابی زاده برکت آورد که خودش می گوید: 
»قرار بود من با نوشــتن به دختر شــینا عزت بدهم، اما در حقیقت او به 
مــن عزت داد«. حاال این بانوی پر تالش و نخبه پس از ســال ها حضور 
در عرصه فرهنگی، ســکان مدیریت را در دست گرفته و باید دید تا چه 
اندازه در مدیریت اوضاع یک مجموعه فرهنگی مختص آینده سازان این 

سرزمین توانمند است.
انتخاب یک بانو به عنوان مدیرکل یکی از دستگاه های دولتی، بارقه تازه ای 
را به بدنه این قشر می دهد چراکه از سالیان پیش تاکنون در استان تاریخی 
و دارای پیشــینه همدان، بانوان عمدتاً در رده های پایینی یا نهایتاً وسط و 
درنهایت مدیر یک مجموعه کوچک جای گرفته و پســت های کلیدی، 
کمتر به آن ها سپرده شده است.در واقع نگاه های سنتی و غلط سبب شده 
تا خانم ها بیشتر حکم نردبان ترقی آقایان را داشته باشند و در همه بخش ها 
گرفتــه چه فرهنگی و اجتماعی و چه سیاســی و حتی رســانه، عدالت 

اجتماعی در مورد آن ها رعایت نشده است.
فراموش نباید کرد که بنیان گذار کبیر انقالب، حضرت امام خمینی)ره( بر 
حضور زنان همانند مردان در همه ابعاد و شئون اجتماع با حفظ حجاب و 
حرمت آن ها تأکید داشته و معتقد بودند که جامعه نمی تواند تنها به دست 
مردان آباد شود.ایشــان در همان روزهای نخست انقالب و حتی پیش از 
آن با سپردن مسئولیت های مهم به زنان بر نقش فراموش ناشدنی آن ها در 
پیروزی انقالب و جایگاه ارزشمندشان تأکید کردند که نمونه آن انتخاب 
بانویی از تبار الوند مرحومه »مرضیه حدیدچی« معروف به »طاهره دباغ« به 
عنوان فرمانده سپاه استان همدان و یکی از اعضای گروه حامل نام امام)ره( 
به گورباچف بود. مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه ای هم با اشاره 
به اینکه زن در کشور ما می تواند در میدان سیاست و فعالیت های سیاسی 
و اجتماعــی و جهادی و کمک به مردم و انقالب و حضور در میدان های 
مختلف، شــخصیت خودش را با حفظ متانت و وقار و حجاب اسالمی 
نشــان بدهد، تصریح کرده اند: »حضور خانم ها در همه ی مراحل انقالب، 
حضوری زنده و نیرومند و قوی بود و توانستند بارهای سنگین را تحمل 
کنند و مصیبت های بزرگ را از سر بگذرانند. در طول تاریخ اسالم، مانند 
زن های ما، نادر و کمیاب بوده اســت. یقیناً اگر پشتیبانی و حمایت بانوان 
کشــورمان نبود، در دوران جنگ و پیش از آن در همه ی مراحل انقالب، 

این پیروزی ها به دست نمی آمد«.

■ دوبیتي:
مثال شعله خشک وتر ندونند خوشا آنانکه پا از سر ندونند  

سرایی خالی از دلبر ندونند کنشت و کعبه و بتخانه و دیر  
باباطاهر

■ حدیث:
پیامبراکرم )ص(:

بهتریِن شما ، آن کسی است که برای خانواده اش بهتر باشد ، و من ، بهترین شما برای خانواده ام 

هستم .         
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مریم مقدم «

 چرا در سالهای اخیر مردم کمتر از گذشته برای 
خرید تور به آژانس های مسافرتی مراجعه می کنند؟ 
جدای از مشــکالت اقتصادی اغلب بر این باورند 
دفاتر خدمات مســافرتی هیچ  برنامه خاصی برای 
عرضه ندارند و همان کار رزرو تور را همه میتوانند 

خودشان با اپلیکیشنهای در دسترس انجام دهند . 
کارشناســان می گویند ، گردشــگری و مسافرت 
در کشــور ما در حوزه آژانس و دفاتر مســافرتی 
با یک اشــکال خیلی حرفه ای مواجه است و این 
اشکال مربوط اســت به نحوه تعریف آژانس ها و 
دفاتر مسافرتی. مشکل از اینجا آغاز شد که تعریف 
خوبی از آژانس های مســافرتی صورت نگرفت و 

خود آژانس ها هم حرفه ای عمل نکردند.
این دفاتر با برقــراری مواجهه میان عرضه کننده و 
متقاضی کننده در واقع شکل دهنده بازار گردشگری 
هســتند و در مواردی که این بازار پیش تر شــکل 
گرفته اســت بــه عنــوان عاملــی رونق بخش و 
متحول کننده بــازار عمل می کننــد دفاتر خدمات 
مســافرتی و جهانگردی ضمن برقراری تماس با 
تورگردانــان اقدام به فروش بســته های تور آماده 
شــده از ســوی آنها می کنند، این دفاتر همچنین 
خــود اجزای جدا از هم ســفر را نیز به نمایندگی 
از عرضه کنندگان منفرد آن نظیر شرکت هواپیمایی، 
راه آهن و یــا هتل ها و راهنمایان تــور به فروش 

می رسانند
اشکال عملکردی آژانس ها به این بخش بازمی گردد 
که در آژانس ها این احســاس به وجــود نیامد که 
آنها قرار اســت به »تــور اپراتورهــای بزرگ« یا 
برنامه نویسان و برنامه ریزان گردشگری و مسافرت 

تبدیل شوند.
درواقع این نقش اصلی آژانس فراموش شده که آنها 
می توانستند به عنوان برنامه ریزان و گردانندگان اصلی 
مسافرت، نقش بازی کنند. در اینجا دولت و متولی 
بحث گردشگری نیز به این بحث دامن زد. این دامن 
زدن به تعریف نامناسب آژانس ها در چند سال اخیر 
رنگ جدی تری به خود گرفت، زیرا حمایت  بیشتر 
متوجه کســانی بود که در حوزه زیرســاخت ها و 

ساخت اماکن اقامتی سرمایه گذاری می کردند.

درواقع هنوز در این حوزه علم نرم افزاری مقبولیت 
نیافته بــود درحالی که اگر آژانس ها می توانســتند 
برنامه خوبی را طراحی و به اجرا گذارند به مراتب 

از ساخت یک مجتمع اقامتی مؤثرتر می بود.
اگر مجتمع اقامتی باشــد ولی مســافر نباشد این 
ســرمایه نیز بالتکلیف می ماند ولی وقتی مســافر 

باشد حضور آن مجتمع نیز معنا پیدا می کند.
درواقــع در عرصه مســافرت و گردشــگری این 
شرکت های هلدینگ بزرگ و توراپراتورها هستند 
که نقش اصلی را بــازی می کنند و کار جابه جایی 

مسافر در سطح کالن را به انجام می رسانند.
توراپراتورها حتــی می توانند بازار دنیــا را تغییر 
دهند درحالی که عمال در کشــور مــا از بازار کار 
گردشگری حذف شــده اند و اقامتگاه سازان، بها و 

ارج یافته اند.
حال به این شــرایط عملکرد غیرتخصصی برخی 
آژانس ها را هم بیفزایید که یک آژانس به جای آنکه 
روی یک نوع گردشــگری یعنی تور داخلی یا تور 

خارجی یا تورهای خاص کار کند، روی همه آنها 
به صــورت عام و غیرتخصصــی کار می کند و این 
برخالف تعریف آژانس های مسافرتی در دنیاست.

این عدم حرکت به سمت تخصصی شدن نیز ضربه 
بزرگی به پیکره برنامه ســازی برای مســافرت در 
کشور ما وارد ساخته است که به نظر می رسد پیش 
از هر بحثی باید در این زمینه ها بحث و مشــکل از 

این ناحیه مرتفع شود.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ، صنایع دســتی و 
گردشگری همدان با اشــاره به نقش تعیین کننده 
دفاتر خدمات مسافرتی در راستای جذب گردشگر 
، گفت : با توجه به پتانسیل استان همدان  در حوزه 
گردشگری، این دفاتر هســتند که میتوانند با ارائه 
بسته های سفری خوش قیمت و متنوع انگیزه سفر 

را برای گردشگران رقم زنند .
علــی مالمیر با تاکید به نقــش موثر دفاتر خدمات 
مســافرتی در تقویت گردشگری اظهار کرد: دفاتر 
خدمات مســافرتی نقش مهمی در ارز آوری دارند 

و می بایســت در این راســتا با تمرکز بر خالقیت 
بر گســترش و معرفی ظرفیت های استان همدان 
مشارکت ویژه ای با بخشهای مرتبط داشته باشند.

وی در خصوص نظارت بر تورهای گردشگری نیز 
افزود: نظارت بر تورهای گردشــگری با مشارکت 
اداره کل میــراث فرهنگی اســتان و انجمن دفاتر 
خدمات مسافرتی صورت پذیرد تا شاهد افزایش و 

تداوم تورهای ورودی در استان باشیم.
دفاتر خدمات مســافرتی و جهانگــردی به عنوان 
عنصری واسطه میان عرضه کنندگان اصلی خدمات 
همچون تورگردانان و یا شــرکت های حمل و نقل 
و هتل هــا نقــش تعیین کننده ای بــر تصمیم گیری 

گردشگران متقاضی سفر دارند.
آنها در واقع پیشــانی مواجهه نخســتین متقاضیان 
با صنعت جهانگردی به شــمار می روند. توفیق یا 
توفیق نداشتن این واسطه ها بر موفقیت یا شکست 
برنامه هــای مقاصد گردشــگری و عرضه کنندگان 

خدمات گردشگری به شدت تأثیرگذار است.

دفاتر خدمات مسافرتی نقش مهمی در ارز آوری دارند

 نقش  اصلی اما فراموش شده 
آژانس های مسافرتی

 »دســت های هگمتانــه« از هنر صنعتی 
روایت مــی کنــد کــه روزگاری در این 
دیار اجر و قربی داشــت و حاال به دســت 
فراموشی سپرده شده است؛ هنر صنعتی که 
بخشــی از تاریخ کهن همــدان را به دوش 

دارد به نام »حلبی سازی«.
از ورقه های نــازک حلبی آثــار زیبایی 
می ســازد کــه در زندگی اســتفاده می 
و  شود، وسایلی همچون ســماور، سینی 
ســطل، آبپاش، قیف و نفتــدان، ناودان و 
شیروانی و ظروف بزرگ آب سقاخانه ... 
. چنین شــخصی را حلبی ساز می گفتند 
و ورقه هــای نازک آهنی که قلع اندود می 

شد را حلبی.
این هنر صنعت تا 50 ســال پیش در منطقه 

همدان رواج داشــت و طرفداران بســیار؛ 
به طوریکه در بیســتم شهریور سال 13۹1 
بــا شــماره 563 در زمره آثــار ناملموس 

کشورمان به ثبت ملی رسید. 
اما این فن اصیل بــا ورود فناوری نوین و 
اثباب و وســایل زندگی مدرن منزوی شد 
و اســتادکاران این هنر نیز به کاری و جایی 

دیگر مشغول شدند.
هم اینک در همدان که خواســتگاه این هنر 
صنعت دیرین به شمار می رفت به زحمت 
مــی توان اســاتیدی را یافت کــه هنوز با 

چکش و حلب هنرنمایی می کنند.
کتاب »دست های هگمتانه« در کند و کاوی 
پر زحمت به شناســایی موی ســفید کرده 
های حلبی ســاز همدان و معرفی دســت 

ســازه های زیبا و کم نظیر آنها پرداخته که 
بسیار خواندنی است.

در این کتاب کوچــک 50 صفحه ای می 
توانید با خاســتگاه و پیشینه حلبی سازی، 
کارگاه هــای حلبی  مــواد مصرفی،  نوع 
کار، محصوالت  ابزار و شــیوه  ســازی، 
تولیدی، پیشکســوتان و نوآوران، اقتصاد 
و جایگاه و منزلت این هنر صنعت آشــنا 

شوید.
خواندن این کتاب و دانســتن از دســتهای 
هنرمند هگمتانه دست کم برای همدانی ها 

و دوستداران همدان ضروری است.
دست های هگمتانه در تیراژ سه هزار نسخه 
به همت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 

گردشگری همدان چاپ شد.

»دست های هگمتانه« 
راوی هنر صنعت کهن همدان


