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چرا برنامهریزی توسعه برای
خیلی از کشورها ساده است

تعطیالت تقریب ًا یک هفتــهای خرداد ماه
در پیش اســت و خیلــی از هموطنان ایرانی
از هماکنون برای اســتفاده از این تعطیالت و
سفری چند روزه برنامهریزی کردهاند.

وقوع  29زلزله از ابتدای سال تا کنون
یادداشت روز

عضو شورای مرکزی موتلفه در جمع اصولگرایان همدان:

مجلس به دست نا اهالن افتاده است
■ احزاب قوی دولت پاسخگو ایجاد میکنند

2

صدای پای کاندیداها میآید

با اعالم فرصت یــک هفتهای مدیران
برای اســتعفا که بر اساس تقویم انتخابات
که از طرف وزارت کشــور اعالم گردیده
مدیران و همطرازان آنــان که قصد ورود
به انتخابات مجلس یازدهــم را دارند می
بایســت حداکثر تــا تاریــخ  98/3/16از
سمتهای فعلی خود استعفا داده...
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کاوشهای جدید الئودیسه
با حضور دکتر رهبر آغاز شد

در جستجوی
معبد گمشده

پای رکاب زن ،زنان فلج است

تابوی
دوچرخهسواریزنان
غرق در
گرداب تصمیمگیری
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 7پرونده روی میزقاضی رفت

شکايت منابع طبيعي
از معدنکاران استان
6
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استان های مختلف کشــور همایش دوچرخه سواری را در سه شنبههای بدون خودرو
برگزار می کنند اما هنوز در استان همدان خبری از برگزاری چنین همایشهایی نیست.
عکس :همایش دوچرخه سواری بانوان در ساوه

■ مدیرکل امور بانوان استانداری :بخشی
از وجوهات دینی به توسعه بسترهای
الزم فعالیت زنان اختصاص داده شود
■ رئیس شورا :مدیریت شهری توانی
ندارد
5
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وقوع  29زلزله از ابتدای سال تا کنون

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان از وقوع  29زلزله از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
علیمردان طالبی در توضیح این خبر بیان کرد :از  1فروردین ســال جاری تاکنون  29زلزله در نقاط مختلف اســتان رخداده اســت که
شدیدترین آن نیز در  5خردادماه امسال در مرز بین آوج و رزن به وقوع پیوست و شدت آن نیز  3/6ریشتر بوده است.
وی در گفتوگو با ایســنا ،ادامه داد :از ابتدای ســال تاکنون 1 ،زلزله در محدوده شهر برزو 3 ،مورد در جورقان 3 ،مورد در جوکار3 ،
زلزله در دمق 1 ،زمینلرزه در رزن 1 ،مورد در صالحآباد 2 ،زلزله در فامنین 1 ،مورد در فرســفج 3 ،زمینلرزه در فروزان و همچنین 4
مورد در گلتپه بوده است.طالبی با اشاره به گسلهای زلزلهخیز در استان خاطرنشان کرد :بیشک هر زلزلهای که در هر نقطه از استان
اتفاق افتاده است دارای گسل فعال بوده و بررسی انرژی آن نیازمند مطالعات تخصصی است.
مدیرکل مدیریت بحران استان همدان در پایان تصریح کرد :مطالعه شدت فعالیت و انرژی آزادشده توسط گسلهای زلزلهخیز نیازمند
بررسی و مطالعات تخصصی است.

قدردانی از حضور پرشور مردم همدان در راهپیمایی روز جهانی قدس

نماینده ولی فقیه در استان و استاندار همدان با صدرو پیامی از حضور باشکوه مردم استان همدان در راهپیمایی روز جهانی قدس
قدردانی کردند.
به گزارش مهر ،حجت االسالم شعبانی موثقی و سید سعید شاهرخی با صدرو پیامی از حضور باشکوه مردم استان همدان در راهپیمایی
روز جهانی قدس قدردانی کردند.در این پیام آمده است :حضور پرشور و شعور مردم مومن؛ بصیر و انقالبی همدان در راهپیمایی روز
جهانی قدس و در حمایت از ملت مظلوم فلسطین همزمان با همه مردم ایران اسالمی پیامی آشکار به دولت های استکباری حامی رژیم
صهیونیستی به ویژه ایاالت متحده آمریکا داشت که ملت ایران هرگز از پیگیری آرمان های امام راحل عظیم الشان و شهدای گرانقدر
خود در حمایت از ملت های مظلوم و ستمدیده کوتاه نخواهد امد .امروز به فضل الهی جبهه مقاومت قوی تر از گذشته در برابر زیاده
خواهی های رژیم غاصب صهیونیستی و کسانیکه به دنبال دستاندازی حضور نامشروع و ناامن کردن منطقه هستند خواهد ایستاد و
اجازه عملی شدن نسخه خیانت بار معامله قرن را نخواهند داد.

khabar@hamedanpayam.com

خردادماه انجام میشود

غرفهسازی پیادهراه اکباتان

يادداشت روز

صدای پای کاندیداها میآید
»»فیضا ...مظفرپور

با اعالم فرصت یک هفتهای مدیران برای اســتعفا که بر اســاس
تقویــم انتخابات که از طرف وزارت کشــور اعالم گردیده مدیران
و همطــرازان آنان که قصــد ورود به انتخابــات مجلس یازدهم را
دارند می بایســت حداکثر تا تاریخ  98/3/16از ســمتهای فعلی
خود استعفا داده و استعفای آنان تا این تاریخ مورد پذیرش مقامات
مافوق قرار گیرد.
قانون برای رعایت مصالح کشــور و درگیر نشــدن مدیران به موضوع
انتخابات راهکار استعفای آنان آن هم  6ماه قبل از ثبتنام رسمی برای
انتخابات آینده (مجلس یازدهم) را در نظر گرفته است .یعنی  10-16آذر
 98که ثبت نام آغاز خواهد شد.
از طرفی نیز دو طرح جنجالــی مرتبط با انتخابات مجلس یعنی طرح
استانی شــدن انتخابات که با ایرادات شورای نگهبان و هیأت نظارت
مجمع تشخیص به مجلس برگشت داده شده عم ً
ال از دستور کار خارج
شده و به این دوره از انتخابات نمیرسد و نیز طرح افزایش حوزههای
انتخابیه نیز که هفته گذشته کلیاتش در مجلس رشد شد .به طور رسمی
از دســتور کار خارج شــد و الیحه جامع انتخابات دولت نیز عم ً
ال در
مجلس دهم فرصت برسری پیدا نخواهد کرد و به دالیل فوق انتخابات
مجلس یاردهم نیز تقریب ًا با همان شرایط انتخابات مجلس دهم برگزار
خواهد شد.
و لذا فرصت یک هفتهای استعفای مدیرانی که قصد ورود به انتخابات
را دارند .به شــفاف شــدن نحوه و تعداد افراد ورود کننده به انتخابات
پیشرو کنک خواهد کرد.
و از طرفی نیز با توجه به اینکه استانی شدن و افزایش حوزههای انتخابیه
نیز تعیین تکلیف شدند .تکلیف داوطلبان نمایندگی این دوره از انتخابات
مجلس نیز روشن شده و این روشن شدن تکلیف به روشن شدن چراغ
انتخابات کمک کرده اســت تا کســانی که تا امروز به صورت چراغ
خاموش بــرای ورود به صحنه انتخابات حرکت میکردند .به صورت
آشکارتر در صحنه ظاهر شوند و فعالیتهای انتخاباتی خود را از همین
االن شدت ببخشــند اگر چه قانون فقط دو هفته برای تبلیغات رسمی
داوطلبان نمایندگی فرصت داده است .ولی از آنجایی که قانون انتخابات
شفافیت و صراحت الزم را در خصوص برخی اقدامات و فعالیتهای
داوطلبان نمایندگی نداشته و این اقدامات را به عنوان تبلیغات انتخابات
و تخلف محسوب نمیکند .مثل حضور کاندیداها در مراسمات مختلف
و انجام سخنرانی و غیره که در این میان دست نمایندگان فعلی مجلس
از سایر کاندیداها نیز بازتر بوده و هیچ منعی برای استفاده از تریبونهای
مختلف برای بیان نظرات و احیان ًا اقدامات خود در مجلس را نداشته و
زیرکانه از این جایگاه رسمی به نفع خود سود میجویند.
هر چه هســت دیگر فرصــت حرکتهای چراغ خامــوش از طرف
داوطلبان تمام شده و آنان باید تصمیم جدی خود را بگیرند که در این
کارزار سخت وارد میشوند یا نه و آیا هزینههای گزاف مادی و معنوی
برای رسیدن به صندلی سبز بهارستان را دارند یا اینکه از حمایت احزاب
و تشکلهای سیاسی برخوردار خواهند بود یا نه؟
تا با بررسی دقیق این موارد حضور یا عدم حضور در انتخابات را اعالم
کنند و تکلیف خود و هوادارنشان را هر چه زودتر مشخص نمایند.
کار مدیران مســتعفی از کاندیداهای بدون شغل و جایگاه نیز سختتر
است زیرا که باید از سمت شیرین مدیریت استعفا داده و به این خطر را
بپذیرند که در صورت انتخاب نشدن پست فعلی را نیز از دست میدهند
و دستشان از همه جا کوتاه خواهد شد.

خبر

کسب  8رتبه کشوری در پرسش مهر
توسط دانشآموزان استان

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان از کسب  8رتبه کشوری
در مسابقات پرسش مهر توسط فرهنگیان و دانش آموزان استان خبر داد.
بــه گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی آموزش و پرورش
استان ،محمد پورداود گفت :در نوزدهمین دوره مسابقات پرسش مهر
ریاســت جمهوری ،فرهنگیان و دانش آموزان استان موفق به کسب 8
رتبه کشوری شدند .پورداود افزود :در این مسابقات  5نفر از فرهنگیان
و  3نفر از دانش آموزان اســتان رتبه های کشــوری را کســب کردند.
وی خاطرنشــان کرد :همکاران فرهنگی ،فاطمه حسنی از درگزین در
رشته وبالگ نویسی ،سعید دولتی از همدان در رشته نقاشی خط ،مریم
دالوری نظر و اکرم نظری نژاد هردو از سردرود در رشته سرود همگانی
رتبه دوم را کســب کردند و فاطمه وحدتی آراسته از همدان در رشته
نقاشی موفق به کسب عنوان سوم کشور شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت :همچنین دانش آموزان ،مهدیه
اسدی از همدان در رشته داستان و محمدحســین کـهوندی فـاضل از
همدان در رشــته سخنوری رتبه اول را کسب کردند و رتبه سوم رشته
سخنوری نیز به فــاطمه شوقیـــان از همدان اختصاص یافت.

افزایش  6درجهای دمای همدان
کارشــناس مرکز پیشبینی هواشناسی استان همدان از پایداری جو
حاکم ،افزایش دما و وزش باد تا پایان هفته خبر داد.
محمدحسن باقریشــکیب در گفتوگو با ایسنا ،در توضیح این خبر
اظهار کرد :اکنون آســمان اســتان صاف تا قسمتی ابری و در برخی از
ساعات همراه با وزش باد خواهد بود .این وضعیت جوی تا پایان هفته
پایدار خواهد بود.
وی با بیان اینکه پدیده مهم دیگری برای اســتان پیشبینی نمیشــود،
تصریح کرد :در پایان هفته ،بارشهای پراکنده در برخی از نقاط استان
پیشبینی میشود و از روز آینده نیز شاهد افزایش دما خواهیم بود.

shenide@hamedanpayam.com

مدیرعامــل ســازمان ســرمایهگذاری
شــهرداری همــدان از ایجــاد غرفههــای
پیــاده راه اکباتــان از اواســط خردادمــاه
خبــرداد و گفــت :غرفههــای طراحــی
شــده تحــول شــگرفی در پیــادهراه اکباتــان
ایجــاد میکنــد.
مهــران حاجیــان در گفتوگــو بــا ایســنا،
بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن پــروژه بــه روش
 BOTانجــام خواهــد شــد ،اظهارکــرد:
فراخــوان اول ایــن طــرح در اســفند مــاه
برگــزار شــد امــا متأســفانه شــرکت کننــدهای
نداشــت امــا در  2هفتــه گذشــته بــا شــرایط
جدیــد فراخــوان گذاشــته شــد کــه شــرکت
کننــده داشــته و نتیجــه هفتــه آینــده اعــام
خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه پروســه فراخــوان و
انتخــاب ســرمایهگذار توســط کمیســیون
معامــات شــهرداری همــدان انجــام
میشــود ،تصریــح کــرد :در ایــن طــرح
 50غرفــه بــرای عرضــه صنایــع دســتی،
ســوغات و غذاهــای ســنتی و برنــد
جانمایــی شــده اســت.
حاجیــان یکــی از مشــکالت پیــادهراه اکباتان

را کــم بــودن تــردد دانســت و خاطرنشــان
کــرد :از نیمههــای پیــادهراه اکباتــان مغــازهای
بــاز نیســت کــه جذابیــت داشــته باشــد و
بــه همیــن دلیــل از نیمههــای ایــن مســیر

شهرداری از زمانبندی
طرح خدمات الکترونیکی عقب است
رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه
شــورای شــهر همــدان بــر ضرورت
حرکــت مدیریت شــهری همــدان به
سمت شــهرداری الکترونیک تاکید کرد
و گفت :شــهرداری همدان از زمانبندی
اجرای طرح الکترونیکی کردن خدمات
عقب است.
اکبر کاوســی امید در جلســه کمیسیون
برنامه بودجه و مالی شورای شهر همدان
افزود :شهرداری همدان از فرایند و زمان
بندی اجــرای طــرح الکترونیکی کردن
اقدامات که اعالم کرده بود عقب است.
کاوســی اضافه کرد :تحقق شــهرداری
الکترونیک اولویت نخســت شــورای
پنجم در ســال  ۹۸اســت که در تبصره
های ذیل بودجه نیز آمده و شــهرداری
باید در این زمینه بسیار جدی وارد شده
و کارهــا را بر اســاس زمانبندی اعالم
شده انجام دهد.
وی در ادامه جلســه در خصوص کاهش
هزینه های خدمات شــهری افزود :رفتار
شــهروندان در رعایت حقوق شهروندی
باید تغییر کند به گونه ای که در خصوص
برخی از موارد از جمله کاهش تولید زباله
و تفکیــک ازمبداء زباله فرهنگ ســازی

صورت پذیرد.این عضو شــورای شــهر
همدان اضافه کرد :هزینه و بحث زیســت
محیطی در تولید زباله حائز اهمیت است
اما متاســفانه بعضی از شهروندان با عدم
رعایت ســاعت بیرون گــذاری زباله در
افزایش هزینههای خدمات شــهری تاثیر
گــذار هستند.کاوســی امید اظهــار کرد:
شــهروندان همدانی بــرای صرفه جویی
در هزینه ها و اســتفاده بهینه از خدمات
شهرداری باید تمرین کنند که در ساعات
تعیین شــده زباله ها را در بیرون از منزل
بگذارند.
وی افزود :در گام نخســت باید در این
راستا با آموزش های شهروندی فرهنگ
بیرون گذاشــتن زباله در ســاعت تعیین
شده نهادینه شود.کاوسی امید ادامه داد:
در گام بعــدی نیز باید ایــن فرهنگ را
ترویــج کنیم که زباله های شــهروندان
یک روز در میان جمع آوری شــود که
ایــن موضــوع در کاهش تولیــد زباله،
کاهــش هزینه هــا و نیز حفــظ محیط
زیســت موثر اســت و می توان در هر
منطقــه از شــهرداری ،یک محله شــهر
همــدان را به عنوان پایلــوت برای این
طرح در نظر گرفت.

رونقــی در زمینــه حضــور گردشــگران و
مــردم وجــود نــدارد.
مدیرعامــل ســازمان ســرمایهگذاری
شــهرداری همــدان بــا اشــاره بــه فعالیــت

هیــچ مکانــی را بــرای مستقرشــدن نــدارد.
خجســته فعالیــت مناســب قطــار را از
انتظــارات مــردم دانســت و بیــان کــرد :اگــر
ایــن رونــد ادامــه پیــدا کنــد و مــردم در
ســردرگمی قطــار قــرار گیرنــد بــه تعطیلــی
کامــل ایــن مهــم و ناامیــدی مــردم منجــر
میشــود.
نماینــده مــردم همــدان ،فامنیــن و
قهاونــد در خانــه ملــت وضعیــت
فــرودگاه اســتان را نیــز هماننــد
را هآهــن تأســفبار دانســت و افــزود:
متأســفانه باوجــود هزینــه  80میلیــارد
تومانــی بــرای بینالمللــی کــردن
فــرودگاه همــدان هنــوز هیــچ فعالیــت
مناســبی صــورت نگرفتــه و عمــ ً
ا بــه
تعطیلــی رســیده اســت.
خجســته راهانــدازی هواپیمــای نجــف و
بغــداد و بــرای اســتان ضــروری دانســت
و گفــت :در حــال حاضــر راهانــدازی
هواپیمــای مکــه نیــز در حــال انجــام
اســت امــا بایــد توجــه داشــت کــه
ایــن وضعیــت نامناســب فعالیــت قطــار
و هواپیمــا بســیار دلســردکننده بــوده و
هیــچ مســئولی پاســخگوی ایــن ضعــف
نیســت.

یادداشت

چرا برنامهریزی توسعه برای خیلی از کشورها ساده است
»»مهدی ناصرنژاد

تعطیالت تقریب ًا یک هفتــهای خرداد ماه
در پیش اســت و خیلــی از هموطنان ایرانی
از هماکنون برای اســتفاده از این تعطیالت و
سفری چند روزه برنامهریزی کردهاند.
هــر خانواده ایرانی برای ســفر خود ســلیقه
و قلقگیــری خاصــی دارد و قاعدت ًا اکثریت
خودروهای شــخصی را برای ســفرهای بین
شــهری ترجیح میدهنــد و باربندهای پر و
پیمانی هم روی سقف خودروهای خود سوار
میکنند که آن هم عالمی دارد!
در همین حال در تعطیالت نوروزی گذشــته،
به ظاهر شــهرهای گردشگری کشورمان و از
جمله همدان در مقایسه با تعطیالت نوروزی
سال گذشته خلوت به نظر میآمد که بسیاری
دلیــل این امر را گرانــی و پایین بودن قدرت
خرید و سفر خانوادههای ایرانی میدانستند.
با این حال اغلب کســانی هم که با اتوبوس و
خصوص ًا در مسافرتهای خارجی با هواپیما
ســفر میکنند ،افزایش قیمــت بلیت را عامل
بیمیلی برای ســفر و خانهنشینیهای ناگزیر
میدانند و بدون شک اولویت مخارج زندگی
خود را برای موارد خیلی ضروری میگذارند
و هیچ ایرادی هم بر آنان وارد نیست.

اما موضوع اصلی نوشــتار امروز ما این است
که به هر حال صنعت گردشــگری و توسعه
و تکمیــل این صنعت بین تمــام ملل جهان
بــه عنوان محور توســعه عمومی و اجتماعی
شناخته میشود و دولتها بیشترین بودجه و
برنامهریزی خود را به تکمیل زیرساختهای
گردشگری اختصاص میدهند.
البته مقوله صنعت گردشــگری خیلی وسیع
اســت و برای هر کشور و دولت و ملتها از
جنبههای فرهنگی و تاریخی و حتی اعتقادی
دارای تعاریف خاص میباشد و آن کشورهایی
نظیر ایران که مهد تاریخ و تمدن بشری است
و هزاران اثر و ابنیههای تاریخی از نشانههای
کیفیت زندگی و تفکر اقوام گوناگون خود در
طول اعصار و قرون دارد ،به خودی خود برای
مردمان ایران زمین و ملل جهان تعریف شــده
است و نیازی به مظاهر کاذب و دلخوشیهای
الکی برای جذب و جلب گردشــگر از گوشه
و کنار دنیا ندارد.
چــه در عصر ما و چه در دورههای گذشــته
اکثر قریب به اتفاق گردشگران خارجی که به
شهرها و بیابانهای ایران سفر داشتهاند ،صرف ًا
برای دیدن و آشــنایی با آثار و تمدن پیشینیان
و تاریخ و فرهنــگ ملت ایران به این نقطه از

جهان آمدهانــد و همچنان هم میآیند و حال
در این رهگذر چه ایرادی دارد که خارجیها
از خورشــت قورمهسبزی و انواع کباب اصیل
ایرانی هم تعریف کنند!
مهمتریــن و نکتــه قابــل تأمــل در صنعت
گردشگری امروز جهان این است که خیلی از
کشورها که به عنوان پیشرفته شناخته میشوند
و همچنان رو به پیشــرفت هســتند ،صنعت
گردشــگری خود را هم در خدمت و ابزاری
برای پیشرفت اقتصادی و به خصوص توسعه
و شــناخت و معرفی سیاست بینالمللی خود
گذاشتند.
با کشورهای دوردست در آسیا و اروپا کاری
نداریم ،ولیکن ایــن روزها تجار و بازرگان و
فعاالن اقتصادی کشورمان که اغلب هم برای
اهداف اقتصادی به کشور ترکیه سفر میکنند،
متفقالقول هســتند که این کشور در سالهای
اخیر به شــدت رو به توســعه اســت و نظر
سرمایهگذاران اروپایی را هم جلب کرده است.
همین ناظــران ایرانی میگویند :برای ســفر
بــه ترکیه از ایران فقط قیمــت بلیت هواپیما
گران شــده اســت ،ولیکن قیمت خدمات و
هتل و کاال در کشور هدف تفاوت چندانی با
سالهای گذشته ندارد به نحوی که هزینههای

 -۱گمانه زنی درباره داوطلبان احتمالی انتخابات در اســتان شــدت
گرفته است .گویا نزدیک شدن به آخرین مهلت استعفای مدیران برای
داوطلبی در انتخابات دلیل اوج گرفتن این مباحث است .گفتنی است
در ایــن گمانه زنی ها معموال همه نــام هایی که احتمال حضور آنها
در انتخابات می رود ،لیســت می شــوند و دقت این نوع گمانه زنی
پایین است.
 -۲رفتار لیستی احزاب استان در انتخابات گذشته مجلس ممکن است
در این انتخابات نیز تکرار شــود .گویا در انتخابات دوره قبل مجلس
اصالح طلبان دو لیســت اصلی و اصولگرایان نیز یک لیست اصلی و
چند لیست فرعی داشــتند .گفتنی است معموال این نوع لیست دادن
موجب تشتت آرا و رفتن انتخابات به دور دوم می شود.
 -۳بلیت کنسرتها هم از گرانی در امان نماند.
گویا به تازگی قانونی تصویب شده است که براساس آن ۱۰درصد
از درآمد حاصل از کنســرتها به خزانه دولت واریز میشــود و
این قانون عامل گرانی کنســرت ها اســت .گفتنی است تعطیالت
عیــد فطر یکی از زمان هایی اســت که اکثــر خوانندگان برنامه و
کنسرت دارند.
 -4اصولگرایان از یک کاندیدای جوان رونمایی کردهاند .گفته میشود
در مراســم افطاری شــورای ائتالف اصولگرایان که از مدیران سابق
استان میباشد رونمایی شده اســت گویا وی از تویسرکان با همدان
داوطلب نمایندگی خواهد شد.

تاکســیهای برقــی در ایــن مســیر ،افــزود:
تاکســیهای برقــی در ایــن مســیر فعالیــت
دارنــد امــا چــون مســافر وجــود نــدارد
مشــهود نیســت

عملکرد استان
در رابطه با راهآهن ضعیف است
نماینــده مــردم همــدان و فامنیــن در
خانــه ملــت عملکــرد مســئوالن اســتان در
رابطــه بــا اداره راهآهــن را بســیار ضعیــف
دانســت.
امیــر خجســته بــا اشــاره بــه عملکــرد
ضعیــف مســئوالن اســتانی در اداره قطــار
همــدان -تهــران ،بیــان کــرد :در حــال
حاضــر یــک مــاه از تعطیلــی قطــار
همــدان -تهــران میگــذرد امــا تاکنــون
هیچیــک از مســئوالن در ایــن رابطــه ورود
پیــدا نکــرده اســت.
رئیــس فراکســیون مبــارزه بــا مفاســد
اقتصــادی مجلــس بابیــان اینکــه بــر
اســاس رایزنیهــای صــورت گرفتــه
در آغــاز ســال نــو منتظــر  3قطــار بــه
اســتان بودهایــم ،گفــت :متأســفانه از 3
قطــاری کــه در راه همــدان بودهانــد تنهــا
یکــی از آنهــا بــه مقصــد رســیده اســت
کــه متأســفانه اکنــون فعالیــت مناســبی را
نــدارد.
وی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره
بــه هزینــه هــزار میلیــارد تومانــی ســاخت
راهآهــن همــدان ،مطــرح کــرد :متأســفانه
وضعیــت راهآهــن اســتان بهانــدازهای وخیــم
و تأســفبار اســت کــه مدیــرکل مربوطــه

شنیدهها

یک ســفر چند روزه با هواپیما به شــهرهای
توریســتی و زیارتی ایران بــا ترکیه و اغلب
کشــورهای تازه استقالل یافته شوروی سابق
ســر به سر اســت و در مواردی هم ارزانتر
تمام میشود! معنای این نظریهها و مشاهدات
گردشــگران ایرانی در سفرهای خارجی این
اســت که همزمان با افزایش قیمت بلیت در
ایران قیمت هتل و خدمات هم در شــهرهای
ایرانی و از جمله مشــهد مقــدس چند برابر
گرانتر شده است و متأسفانه صاحبان و متولیان
و فعاالن صنعت گردشــگری در کشورمان با
چنین رویکرد منفعتطلبانه و ســوءاستفاده
از تعطیالت چند روزه برای بیشــتر دوشیدن
مســافران و جبران روزهای رکود خود مردم
را از حتی ســفرهای زیارتی هــم رویکردان
میســازند و البته که چنین سیاست و تعریف
غلط از گردشگری و صنعت لق و لوق آن در
کشورمان ،سرانجام خوشی نخواهد داشت و
پشتوانه اشتغال خیل عظیمی از هموطنان در
این صنعت را سســت میسازد جای دارد تا
صاحبان و فعاالن دفاتر تورهای مسافرتی در
کشورمان کمی بیشتر به این روند مخرب و
آفت توسعه صنعت گردشگری در کشورمان
توجه داشته باشند!

خبـر
استاندار همدان:

واگذاری سد خرمرود قابل تقدیر است
اســتاندار همدان ضمن تقدیر از واگذاری ســد خرمرود گفت:
همچنبن اقدامات امور آب اســتان به دلیل واگذاری بخشــی از طرح
های عمرانی قابل تقدیر و تشکر است.
ســعید شاهرخی در با اشاره به اینکه  ۲۳درصد حجم ریالی واگذاری
های کشــور مربوط به استان همدان است ،افزود :کار مهم و اثربخش
دستگاههای اجرایی در واگذاری پروژههاست و با این اقدام باید باری
از روی دوش دولت برداشته شده و به مردم کمک شود.
وی هفته گذشته در قرارگاه اقتصاد مقاومتی استان همدان تصریح کرد:
واگذاری پروژهها به بخش خصوصی جدی اســت اما باید کمیت و
کیفیت واگذاری نیز مد نظر قرار گیرد.
وی با تأکید براینکه ســد نعمت آباد باید امسال تکمیل شود ،گفت :با
این شرایط سخت تحریم و محدودیت مالی استان به مثابه یک کارگاه
کار می کند که حاصل وفاق و همدلی اســت و فرهنگ طوری شده
کســی به دنبال حاشیه نمی رود.اســتاندار همدان با بیان اینکه استان
همدان در شــرایط ســخت و تحریم ها به مثابه یک کارگاه فعالیت
می کند ،گفت :در اســتان هیچکس به حاشــیه توجه نمی کند و متن
هم خدمت به مردم است.گفتنی است :عملیات ساخت سد خرمرود
از خرداد ســال  1396آغاز شده اســت حجم مخزن این سد هشت
میلیون و  300هزار متر مكعب است كه هشت میلیون و  100هزار متر
مكعب آن مفید است و عالوه بر تامین آب شرب  48روستا ،در بخش
كشاورزی و صنعت بسیار كارآمد محسوب می شود.
"این ســد  9میلیون و  600هزار متر مكعب آب قابل تنظیم در ســال
تامین می كند كه  2میلیون و  800هزار متر مكعب آن در بخش شرب
و صنعت ،پنج میلیون متر مكعب در بخش كشــاورزی و یك میلیون
و  40هزار متر مكعب به بخش محیط زیست اختصاص می یابد.
مدیرکل امنیتی ،انتظامی ،اتباع و مهاجرین استانداری
همدان:

تامین امنیت گردشگران داخلی و خارجی از
مهمترین مولفه ها در جذب توریست است

مدیرکل امنیتی ،انتظامی ،اتباع و مهاجرین استانداری همدان گفت:
تامین امنیت برای گردشــگران داخلی و خارجــی یکی از مهمترین
مولفه ها در جذب توریست و گردشگر است
محمــد علــی محمــدی در جلســه امنیت گردشــگران ضمــن آرزوی
قبولــی طاعــات و عبــادات و تبریــک حضــور حماســی مــردم در
راهپیمایــی روز جهانــی قــدس ،افــزود :بــا توجــه بــه ایــن کــه در
پایــان هفتــه جــاری تعطیــات عیــد ســعید فطــر را در پیــش داریــم
و حضــور گردشــگران در ایــن تعطیــات قطع ـ ًا افزایــش خواهــد
داشــت الزم اســت تمامــی دســتگاه عضــو کمیســیون تــاش خــود
را بــرای تامیــن امنیــت و آرامــش گردشــگران بــه عمــل آورنــد.
وی در ادامــه جلســه بــا اشــاره بــه موضــوع ســاماندهی خانــه
مســافر هــا تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه تاکیــد اســتاندار ،الزم اســت
در ایــن خصــوص اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری بــا در نظــر گرفتــن تصمیمــات مقتضــی بــر اســاس
آنچــه در گذشــته اتخــاذ گردیــده  ،اقــدام و ســایر دســتگاهها نیــز
در ایــن زمینــه همــکاری الزم را بــا اداره کل میــراث فرهنگی داشــته
باشــند.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

راهبردهای رژیم صهیونیستی با شکست مواجه است
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان گفت :امروز رژیم صهیونیستی برای حفظ خود
در اطرافش دیوار کشــیده است که به معنای فروپاشی آنان است و تمامی راهبردهای آنان
با شکست مواجه است.
به گزارش ایرنا مظاهر مجیدی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه مالیر در جمع
راهپیمایان روز قدس بیان کرد :ملت ایران اجازه نمیدهد فلسطین پاره تن اسالم از اسالم
جدا شود.وی با اشاره به طراحی معامله قرن از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی و وابستگان
آنان افزود :آمریکا و اســتکبار جهانی با طرح معامله قرن به دنبال این هستند تا اختالف و

فاصله بین کشــورهای اسالمی را بیشتر کنند و جغرافیای منطقه در کشورهای اسالمی را
به هم بریزند.فرمانده ســپاه انصارالحسین (ع) همدان با بیان اینکه با راهبردها و تدبیر
رهبر معظم انقالب تهدید داعش برای اســام و نظام جمهوری اسالمی را به فرصت
تبدیل کردیم خاطرنشــان کرد :رژیم صهیونیســتی روزی شــعار نیل تا فرات را سر
میداد و طراحی دولت داعش را در سر میپروراند ،اما با سیاستهای راهبردی رهبر
معظم انقالب رژیم صهیونیســتی به هیچکدام از سیاستهای خود دست پیدا نکرد.
مجیدی گفت :فلسطین امروز به قدرتی تبدیل شده است که میتواند با موشک در مقابل
رژیم صهیونیستی بایستد و  ۷۰۰موشک بر سر آنها فرود آورد.
وی با بیان اینکه رژیم صهیونیســتی از این اقتدار فلسطین احساس خطر میکند و صدای

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

فرزندان خمینی (ره) را در پشــت خیمههای خود میشنود اظهار داشت :مردم دیگر زیر
فشارهای سنگین عقب نشینی نمیکنند و ســازمانها و تشکلهایی را برای دفاع از خود
راه اندازی میکنند.فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) همدان ادامه داد :درس مقاومت فرزندان
امام خمینی (ره) امروز در سوریه ،عراق ،یمن ،افغانستان و فلسطین جا گرفته است و مردم
فلســطین با تاسی از این جبهه مقاومت در مقابل استکبار و رژِیم صهیونیستی صف آرایی
کردهاند.فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) همدان همچنین با تاکید بر اینکه در مقابل مسائل
اقتصــادی و فرهنگی باید مقاومت کنیم گفت :ملت ایران در این مقاومت نمره  ۲۰گرفتند
و اگر ما مسئوالن خطا و اشتباه داریم ،اما مردم ایران درس مقاومت را در دستور کار خود
قرار دادند و پیروز شدند.

3
یکشنبه

 12خردادماه ماه 1398

شماره 3487

مادستـان

madestan@hamedanpayam.com

گزارش ويژه
خبر

اشتغالزایی باید درآمد پایدار داشته باشد

سالن 1300نفره درمرکز همایشهای قرآنی و
بینالمللی شهرداری همدان ساخته میشود
ماه رمضان که فرا می رسد ما را به حس
حال روزه داری هایش  ،سفره های افطار و
سحرش  ،شب های قدرش  ،قرآن خوانی
هــا و عباداتش مهمان میکند و بعد کم کم
میرود و ما را دلتنگ میگذارد تا ســال بعد
،هر ساله هم زمان با آغاز ماه مبارک رمضان

ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی
شهرداری همدان یکی از رسالتهای خود
را تحقق رؤیای شهر قرآنی مبتنی بر عمل به
آموزههای قرآن می داند.
به گــزارش روابــط عمومی ســازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شهرداری

همدان ،برگزاری جشــن بزرگ میالد امام
حسن مجتبی (ع) ،برپایی نمایشگاه عکس
خیابانی به مناسبت سوم خرداد ماه سالروز
فتــح خرمشــهر در پیاده راه میــدان امام
خمینی(ره) و همچنین حسینیه امام خمینی
(ره) ،محفل انس با قــرآن کریم هر روزه

نمایشگاه بزرگ قرآن کریم

جشن بزرگ میالد امام حسن مجتبی (ع)

حجت االسالم موسوی اصفهانی نماینده مردم استان همدان در مجلس خبرگان رهبری:تاالر
قرآن محلی برای ترویج و گسترش فرهنگ ناب قرآنی

آیت ا ...شعبانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان":شهرداری و ارشاد برای
برگزاری نمایشگاه قرآنی تالشهای فراوانی کردهاند

عباس صوفی شهردار همدان :سالن  1300نفره در تاالر قرآن ساخته می شود.
یکی از افتخارات شهرداری توجه به فعالیت های قرآنی است.

بهرهمندی  3هزار مشترک روستایی رزن
از آب شرب
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سعید خوشبخت
رئیس سازمان
فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی
شهرداری همدان:
هدف از برگزاری
نخستین نمایشگاه
بزرگ قرانی
شهرداری توجه
ویژه به قرآن
و معنویات به
عنوان برنامه های
مدیریت شهری
است.

قاسم جهانآرا
مسئول جامعه
فرهنگی قرآنی
عصر استان
همدان و
مسئول برگزاری
نمایشگاه
قرآن در
استان همدان:
نمایشگاه قرآن
همدان پس از
سالها وقفه به
همت شهرداری
برگزار شد.

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت نهاوند گفت :به منظور حمایت
از فعاالن فرشبافی تاکنون  25میلیارد ریال تسهیالت در قالب  24کارگاه
تولید فرش به مدیران کارگاههای قالیبافی پرداخت شده است.
بیــژن ترابیان در گفتوگو بــا فارس اظهار کرد :بــه منظور معرفی
فرشهای معروف اســتان و با توجه به جایگاه نهاوند در تولید فرش
دستباف ،همایش فرش استان در نهاوند برگزار میشود.
وی گفــت :این همایش حداکثر تا یک ماه آینده با حضور میهمانانی از
مدیران کشــوری و استانی و اساتید برجسته دانشگاه در نهاوند برگزار
میشــود و هدف عمده آن ایجاد زمینه الزم برای توسعه صنعت فرش
در این شهرستان است.
رئیــس اداره صنعت ،معدن و تجارت نهاونــد افزود :با توجه به اینکه
فرش نهاوند دارای برندهایی است که در صادرات مورد توجه قرار دارد
در این همایش به دنبال آشــنا کردن صادرکنندگان با تجارت جهانی و
الزامات آن هستیم.
وی با تاکید بر بهروز کردن برندهای مطرح فرش این شهرستان با سلیقه
مشــتریان گفت :طرح «عشــوند»« ،گل حیدری» و «شکاری» سه برند
معروف این شهرستان در زمینه فرش است که با توجه به صادرات آنها
الزم است فرشبافان و طراحان این طرحها به شکلی هنرمندانه متناسب
با سلیقه مشتریان تولیدات خود را بهروز کنند تا از این طریق بتوانند بازار
مصرف خود را رونق داده و سطح اشتغال فعاالن این حوزه را باال ببرند.
ترابیان از پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان در راستای رونق تولید خبر
داد و گفــت :به منظور حمایت از فعاالن این بخش تاکنون  25میلیارد
ریال تســهیالت در قالب  24کارگاه تولید فرش به مدیران کارگاههای
قالیبافی پرداخت شده است.

اتباع خارجی هم در طرح پایش ملی فشار
خون شرکت میکنند
رئیس شــبکه بهداشــت و درمان مالیر با اشــاره به آمادگی کامل
شهرســتان مالیر در راستای اجرای طرح ملی پایش فشار خون گفت:
در این طرح ارزیابی فشار خون  ۱۵۰هزار مالیری باالی  ۳۰سال انجام
میشود.
محسن ترکاشوند در گفتوگو با تسنیم  ،اظهار داشت :بر اساس آمار،
در بررســیهای سال  2016حدود یک ســوم جمعیت باالی  30سال
کشور ما مبتال به فشار خون بودند که بالغ بر  10تا  15میلیون نفر هستند
که از این میزان تنها  60درصد متوجه بیماری خود بودند و از این تعداد
فقط نیمی از آنها دارو دریافت کرده و از این میزان نیز  19درصد داروی
درست دریافت کرده و توانستهاند بیماری فشار خون را کنترل کنند.
وی با بیان اینکه طرح بسیج ملی ارزیابی و شناسایی بیماری فشار خون
از  27اردیبهشــت ماه توسط وزارت بهداشت اعالم شده ابراز کرد :این
طرح به طور همزمان در سراســر کشور و به تبع آن از  17خرداد ماه تا
 15تیر ماه به مدت یک ماه با هدف ســنجش جمعیت باالی  30سال
کشور اجرایی میشود.
ترکاشــوند با تأکید بر اینکه پیشبینی میشود در شهرستان مالیر 150
هزار نفر جمعیت باالی  30ســال داشته باشــیم از آمادگی کامل کلیه
مراکزبهداشــتی و خانههای بهداشت در سطح شهر و روستاهای مالیر
در راستای اجرای مطلوب طرح بسیج ملی کنترل فشار خون خبر داد.

آگهی مناقصه عمومی اداره کل آموزش
فنی و حرفهای استان همدان (تجدید مناقصه)
یک مرحلهای ( -نوبت اول)

موضوع مناقصه :
اجرای بخشی از تاسیسات زیر بنایی و ابنیه نمایشگاه دائمی مبلمان و
منبت آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مالیر
بر مبنای فهرست بهای سال98به مبلغ 6/700/000/000ریال
زمان دریافت و اسناد مناقصه ،بازدید و ارائه قیمت های پیشنهادی :
زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  98/03/12لغایت  98/03/18وزمان
ارائه قیمت پیشنهادی از تاریخ  98/03/19لغایت  98/03/28می باشد
با توجه به مبلغ قرار داد شرکت هایی که حائزحداقل رتبه پنج ابنیه
وتاسیسات از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور می باشند مجاز به
شرکت در مناقصه هستند
محل دریافت مناقصه  :سامانه تدارکات الکترونیک دولت مربوط به اداره
کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان به آدرس  setadiran.irو به
شماره مناقصه 2098000107000002
اسناد مناقصه ،شامل :شرایط مناقصه ،نقشهها با جزئیات ،لیست
آیتمهای مربوط به ابنیه ،برق،مکانیک و لیست آیتم های مربوط به
قرارداد ( پیمان)
میزان سپرده شرکت در مناقصه  :مبلغ  335.000.000ریال به حساب
 2171875613002نزد بانک ملی ایران بنام حساب سپرده اداره کل
آموزش فنی و حرفه ای استان همدان واریز گردد و یا ضمانت نامه بانکی
معتبر به مبلغ فوق به اداره کل ارائه گردد .
تاریخ و تحویل بازگشایی پیشنهادات :باز گشایی پاکت ها در روز
چهارشنبه مورخ  98/03/29خواهد بود .
(م الف)369
روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

نمایشگاه عکس خیابانی

مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان رزن از بهرهبرداری
پروژه آبرسانی به روستای مالبداغ و بهرهمندی  3هزار و  210نفر از
مشترکین روستایی ازآب شرب سالم و بهداشتی خبر داد.
به گزارش فــارس ،محمدابراهیم فراهانــی در جمع خبرنگاران با
اشاره به کمبود آب شرب در روستای مالبداغ شهرستان رزن اظهار
کرد :این روســتا با جمعیتــی بالغ بر  3هــزار و  210نفر از جمله
روستاهای استان بود که با مشکل کمآبی مواجه بود.
وی با بیان اینکه شــرکت آبفار در راســتای تامین آب شرب پایدار
در روستای مالبداغ در ســال  97نسبت به طراحی و آغاز عملیات
آبرســانی با حفر یک حلقه چاه مکانیکی به عمق  134متر اقدام کرد
و افزود :به همین منظــور اجرای خط برق به طول  100متر ،نصب
ترانــس برق و اجرای خط پمپاژ به طول یکهزار و  500متر با لوله
پلی اتیلن سایز  160میلیمتر با هزینهای بالغ بر  6هزار میلیون ریال
از محل اعتبارات مجتمعهای آبرسانی عملیاتی شد.
مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرستان رزن با اشاره به اینکه
این طرح در ماه مبارک رمضان ســال جاری ،راهاندازی و بهرهبرداری
شــد عنوان کرد :همزمان با بهره بــرداری از این طرح  3هزار و 210
نفر از جمعیت روســتایی استان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی
برخوردار شدند.
وی خاطرنشان کرد :پروژه روستای مالبداغ از جمله پروژههایی بود
که با الحاق به مجتمع آبرسانی تخت در دی ماه سال گذشته طی بازه
زمانی چهار ماهه به طور کامل به بهرهبرداری رسید.

پرداخت  25میلیارد ریال تسهیالت به
کارگاههای قالیبافی نهاوند

در ده فرهنگسرای این ســازمان و برپایی
نمایشگاه بزرگ قرآن در مرکز همایشهای
قرآنی و بین المللی شــهرداری همدان از
جمله برنامهها و اقدامات سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان در ماه
رمضان امسال است.

محفل انس با قرآن کریم و غرفه های مشاوره مذهبی

کبودراهنــگ -اکرم حمیــدی -خبرنگار همدانپیام :اشــتغال
مهمترین مســئله کشور است و اگر مشکل اشتغال حل شود بسیاری
از آسیبهای اجتماعی نیز مرتفع میشود.
امام جمعه کبودراهنگ در جلســه شورای فرهنگ عمومی شهرستان
کبودراهنگ اظهار داشت :با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهایی که در
این شهرستان وجود دارد اگر مردم به تولید صنایع دستی روی آورند
بسیاری از مشکالت اقتصادی نیز مرتفع میشود و در این خصوص
با ایجاد نمایشگاههای مشــاغل خانگی میتوان محصوالت خود را
نیز به فروش برسانند.
حجتاالســام و المســلمین نقی باقری افزود :بحث آموزشــی و
تقویت روحیه کار و کارآفرینی از جمله مواردی اســت که مسئوالن
باید به این مســائل اهمیت ویژهای داشته باشــند و مردم را به این
سمت ســوق دهند تا با ایجاد اشتغال درآمدزایی پایداری نیز شکل
بگیرد.
وی همچنین خاطرنشــان کرد :با توجه به اینکه جمعیت بیشتر این
شهرستان روستایی است و شغل بیشتر آنها نیز کشاورزی و دامداری
است میتوانند با کشتها جایگزین هم در مصرف آب صرفهجویی
کنند و هم اینکه اشــتغال و بهره بیشتری از فروش محصوالت خود
ببرند.
معاون سیاســی فرماندار شهرســتان کبودراهنگ نیز در این مراسم
گفت :یکی از مهمترین کارهایی که در حوزه رونق تولید میشــود
انجام داد توســعه مشاغل خانگی اســت که در زمینه اشتغال بسیار
اثرگذار است و باعث رونق تولید در شهرستان میشود.
عمران ذیغمی در خصوص جذب ســرمایهگذاران در این شهرستان
نیز عنوان کرد :افرادی که بخواهند در این شهرســتان سرمایهگذاری
کننــد را قطع ًا حمایت خواهیم کــرد و بانکها و ادارات نیز موظف
هستند که با ســرمایهگذاران همکاری داشته باشند تا کارها سریعتر
پیش برود.
وی افزود :از زمینهای منابــع طبیعی به قیمت خیلی پایین و حتی
در برخی موارد به صورت رایگان در اختیار واحدهای تولیدی قرار
داده میشــود تا آنها بتوانند با راهانــدازی این واحدها برای جوانان
شهرستان اشتغالزایی داشته باشند.
رئیــس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشســت اظهار
داشــت 37 :میلیارد و  120میلیون تومان تســهیالت اشتغالزایی در
زمینههای اشتغال فراگیر روستایی و مشاغل خانگی در این شهرستان
پرداخت شده است.
عاشوری افزود 10 :هزار  791نفر بیمه تأمین اجتماعی در شهرستان
ثبت شده است و یک هزار و  521نفر دفترچه اولی داشتیم.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کبودراهنگ نیز در این نشست
گفت :با توجه به شــعار امسال که ســال رونق تولید است مدیران
ادارات با همفکــری و همکاری یکدیگر در بحــث رونق تولید و
حمایت از مشاغل خانگی و تولیدات داخلی گامهای موثری خواهند
برداشت.
ناصر قره باغی افزود :تشــکیل اتحادیه برای خرید تولیدات خانگی
و کشــاورزی و توزیع آن در سطح کشور می تواند کمک بزرگی به
شکاورزان و روستاییان باشد.
در پایان این نشست مدیران ادارات در خصوص احیای سنت تولید
در روســتاها ،آموزش روستاییان در خصوص اشتغال ،ایجاد اشتغال
با درآمدزایی پایدار ،رفع موانع تولید و جذب سرمایهگذاری و رونق
تولید بحث و تبادل نظر کردند.

اقدامات سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان در ماه رمضان

کارت دانشجویی دانیال کیماسی فرزند داود به شماره ملی
 0022340114رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا به
شماره دانشجویی  9612358036مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
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یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه انحصار بازار در
بازار قطعه خودرو و ایجاد مشکالتی در این زمینه برای ایرانخودرو مشکل امنیتی
است تاکید کرد :دادستان هرچه سریعتر باید به این موضوع ورود کند.
محمد کاظمی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به قطعه سازی که با ایجاد انحصار
در بازار قطعات خودرو سعی بر تعیین شرایط برای خودروسازان دارد گفت :این
موضوع یک مشکل امنیتی است و دادستان هرچه سریعتر باید به این موضوع ورود
کند.وی افزود :امروزه خودرو به لحاظ میزان تقاضا و شرایط کنونی به موضوعی
امنیتی تبدیل شده است ،دادستان از باب حفظ منافع عمومی و به دلیل اینکه اقدام
این اشخاص در شرایط فعلی کشور در واقع در این شرایط جنگی اقدام علیه امنیت
ملی است میتواند به این موضوع ورود کند و اقدام الزم را انجام دهد.

شماره 3487

ایران و جهان
siasat@hamedanpayam.com

خبر

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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دادستان سریعا به موضوع انحصار بازار قطعه
خودرو وارد شود

نقد هرچقدر صادقانهتر باشد
نتیجه مؤثرتری دارد

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه جنجال و شعار
در نقد کارشناسی و سازنده معنایی ندارد ،گفت :نقد هرچقدر که صادقانه تر باشد
نتیجه مؤثرتری خواهد داشت.قاسم میرزایی نیکو در گفتوگو با ایسنا درباره بهترین
شیوه برای بیان نقد و ضرورت فاصله گرفتن از نقدهای غیر حرفهای بیان کرد :شیوه
بسیار خوبی است که هر چند وقت یک بار مسئولین در هر سطحی نشستی برگزار
کنند و افراد مسائل و مطالب خود را بیان کنند .اما اینکه نقد و انتقادهای مطرح شده
چه مقدار واقعی است و چه مقدار جای سوال دارد ،باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه اظهار کرد :صداقت در بیان نقد نقش اساسی دارد و چه فردی که
نقد میکند و چه کســی که پاســخ میدهد هر دو باید این اصل را در اولویت
قرار دهند .نقد هرچقدر که صادقانه تر باشد نتیجه مؤثرتری خواهد داشت.

دستور ویژه وزیر کشور برای آزادسازی حریم
ساحلی دریای خزر

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور ،از دستور
ویژه وزیر کشــور ،برای آزادسازی حریم ســاحلی دریای خزر در استانهای
گلستان ،گیالن و مازندران خبر داد.
به گزارش ایلنا ،دین پرست در این باره گفت :به دنبال سفر چهارم خرداد ماه جاری
به اســتان گیالن و تقدیم گزارشی از روند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با این
موضوع و مشکالت و موانع موجود در این خصوص ،وزیر کشور ضمن تاکید بر
اهمیت و ضرورت موضوع آزاد ســازی اراضی ساحلی دریای خبر در چارچوب
قوانین و مقررات جاری به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت
کشور ماموریت داده اند با اتخاذ تمهیدات الزم ،زمینه پیگیری جدی و مستمر این
موضوع را از طریق استانداران سه استان ساحلی دریای خزر فراهم کنند.

عضو شورای مرکزی موتلفه در جمع اصولگرایان همدان:

مجلس به دست نا اهالن افتاده است

خبر

سامانه ساماندهی و یکپارچهسازی
تبلیغات انتخاباتی راهاندازی میشود
تدارک الزم برای راهاندازی ســامانه ساماندهی و یکپارچهسازی
تبلیغات انتخاباتی در حال انجام است.
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور در جلسه ستاد انتخابات استان
قم با اشــاره به مفاد و محتوای بیانیه گام دوم انقالب ،انتخابات اسفند
ماه مجلس شورای اسالمی و میاندورهای مجلس خبرگان را نخستین
انتخابــات در مطلع گام دوم انقالب توصیــف و اظهار کرد :با توجه
به این گزاره ،الزم اســت انتخابات اسفند  ،۱۳۹۸انتخاباتی با حداکثر
رقابت ،سالمت ،امنیت و مشــارکت باشد و اعضا و دستاندرکاران
ستاد انتخابات ،وظیفه برگزاری انتخاباتی باشکوه را بر عهده دارند.
به گزارش ایسنا ،سیداسماعیل موسوی همچنین در بخش دیگری از
سخنان خود ضمن تاکید بر ضرورت اقدامات ویژه در راستای حمایت
حقوقی و قانونی از مجریان انتخابات در راستای انجام وظایف خود،
خاطرنشــان کرد :با توجه به اتمام رسمی و کامل فرایند اخذ رأی تا
ســاعت  ۱۲شب و مسدود شدن سامانه انتخابات پس از این ساعت،
الزم اســت عوامل اجرایی انتخابات نهایت تالش خود را معطوف به
دقت نظر در توزیع مناســب شــعب اخذ رأی و تسهیل شرایط رأی
گیری نمایند.
وی با اشــاره به انجــام پیگیریهای الزم برای ســاماندهی تبلیغات
انتخاباتی ،تصریح کرد :به همین منظور ،تدارک الزم برای راه اندازی
ســامانه ساماندهی و یکپارچه سازی تبلیغات انتخاباتی در حال انجام
اســت.دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشــور هم چنین با اشاره به
ضرورت نظارت دقیق و نهایت صرفه جویی در هزینههای برگزاری
انتخابات با توجه به شــرایط اقتصادی کشور ،تاکید کرد :با توجه به
زیرساختهای موجود ،پیشــنهاد برگزاری انتخابات به صورت تمام
الکترونیک در سطح استان قم بررسی خواهد شد.
دیلی بیست ادعا کرد:

مقامات دولت اوباما خواستار خویشتنداری
ایران در برابر ترامپ شدند

پایگاه خبری دیلی بیســت در گزارشی مدعی شد که چند تن از
مقامات پیشین آمریکا در تماسهای خود با مقامهای ایرانی از تهران
خواستهاند تا وارد بازی ترامپ نشود و خونسردی خود را حفظ کند.
به گزارش ایســنا ،پایگاه خبری دیلی بیست در گزارش ادعایی خود
آورده اســت که در پی افزایش تنشها میان تهران و واشــنگتن چند
تن از مقامهای دولت باراک اوباما (رئیس جمهور پیشــین آمریکا) در
تماسهــای خود با مقامات دولت ایران ،شــامل محمد جواد ظریف
وزیر امورخارجه از تهران خواســتهاند تا وارد بازی با رئیس جمهور
ترامپ نشود و خونسردی خود را حفظ کند.
بنــا بر ادعای دیلی بیســت ،گفتوگو میان مقامــات دولت اوباما و
مقامات دولت ایران از نوامبر  ۲۰۱۶ادامه داشــته اســت و ظریف که
هر سال برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر
میکند ،بهطور معمول با قانونگذاران ،اندیشــکدهها ،روزنامهنگاران و
مقامات سابق آمریکایی دیدار میکند.
در ادامه این گزارش ادعا شــده است :اما تماسهای اخیر که بهطور
شــخصی و تلفنی و در طول دو ماه اخیر بوده است در حالی صورت
گرفته که خطوط ارتباطی میان تهران و واشنگتن از طریق واسطههایی
در اروپا و نقاط دیگر ضعیف شدهاند.

برخی مسائل به دولت فعلی ربطی ندارد

یک فعال سیاسی با اشاره به وضعیت فعلی کشور گفت :به هرحال
بــزرگان باید برخی آقایان را نصیحت کنند که رعایت مصالح ملی را
بیشتر مدنظر داشته باشند.
توگو با ایلنا ،در پاســخ به سوالی درباره
محســن مهرعلیزاده در گف 
اعمال فشار برخی سیاسیون بر دولت گفت :به نظر من مشکالت دو
دسته هستند؛ یک دسته از مشکالت مربوط به مسائل درازمدت است
یعنی ناشــی از تصمیمات و اقداماتی اســت که طی چهار دهه اخیر
گرفته شده است .این مشکالت به روند تصمیمگیریها ،ساختار اداری
کشور و تفکرات حاکم بر کشور در مقاطع مختلف برمیگردد که الیه
به الیه بر وضعیت فعلی اثرگذار بوده است.
این فعــال سیاســی اصالحطلب در بیــان مثالی در مــورد تاثیر
تصمیمات گذشته بر ایجاد شــرایط فعلی گفت :همه میدانند اگر
در زمان فعلی مســائلی از جمله بیکاری و عدم امکان تامین شغل
وجود دارد ،به دلیل سیاستهای دهه شصت در جهت فرزندآوری
بیشــتر بوده اســت .یا اینکه درحوزه خودکفایی گندم و گوشت و
چگونگی استفاده آب کشاورزی هم مسائل و دالیلی از این دست
وجود دارد.
برای کشــاورزی باید از  ۳۰سال پیش کار میکردیم که کشاورزی
ما از حالت ســنتی به مدرن تبدیل شود تا مصرف آب کمتر شود.
این دست مسائل به دولت امروز هیچ ارتباطی ندارد ،باید منصفانه
حرف بزنیم.

■ احزاب قوی دولت پاسخگو ایجاد میکنند

احزاب در کشــور با فــراز و فرودهایی
در طول  40ســاله انقالب مواجــه بودهاند.
و امــروزه به لحاظ کمیــت و کیفیت احزاب
کشور رشد قابل مالحظهای نسبت به گذشته
پیدا کردهاند .و در مقایســه بــا زمان قبل از
انقالب که تعداد احزاب به شــمار انگشــتان
دست نیز نمیرســید و یا اینکه احزابی مثل
حزب رستاخیز دولت ساخته بودند .در حال
حاضر احزاب شناسنامهدار در کشور به بیش
از صدها حزب میرســد و به لحاظ کیفی نیز
فعالیــت آنها ضمن حفظ اســتقالل از دولت
در حوزههــای مختلف افزایش یافته اســت.
میتوان گفت بعد از انقــاب و در دهه اول
حــزب جمهوری فراگیرترین حزب کشــور
بوده و توانســت در مجلس اول کاندیداهای
حزبی خود را در سراســر کشور بود معرفی
و اکثریــت مجلس را در دســت گیرد .ولی
بعدها به دالیلی حــزب منحل گردید .حزبی
که دو دبیر کل آن یعنی شــهیدان بهشــتی و
باهنر به شــهادت رسید .و مقام معظم رهبری
نیز در ترور منافقین مجروح شد .این افراد از
شاخصترین چهرههای حزبی بودند .در این
میان حزب موتلفه اســامی که از سال  41و
بنا به دستور امام راحل از هیأتهای مختلفی
گرد هم آمده بودند و با هم موتلف شــده و
در ابتدا به هیأتهای موتلفه اســامی مشهور
شــدند و سپس با تأســیس حزب جمهوری
اســامی در آن ادغام شــده بودند و بعد از
انحالل حزب جمهوری اسالمی دوباره موتلفه
به عنوان حزب موتلفه اســامی با اساسنامه
جدید فعالیت حزبی خود را شــروع کرد و تا
به امروز در برهههــای مختلف حضور فعال
داشــته و چه قبل از انقالب و دوران مبارزه و
چه بعد از انقالب اســامی شهدای زیادی را
تقدیم کرده اســت که آخرین مورد آن شهید
حجتاالســام محمد خرسند عضو شورای
مرکزی این حزب میباشد.
ماه مبــارک رمضان و انتخابــات پیشرو به
احزاب اســتان فرصتی داده اســت تا ضمن
تشکیل مراسم افطاری به معرفی خود و جذب
و جلب طرفداران خویش بپردازند.
عالوه بــر اینکــه دیدارهایی با اســتاندار و
معاونت سیاســی داشــتهاند .اقدام به تشکیل
جلسات افطاری نیز نمودند تا ضمن بررسی
مسائل مبتال به کشــور و انتخابات پیشرو و
مشــکالت فعالیتهای حزبی به این نکته نیز
تأکید کنند که علیرغم داشتن اختالف سلیقه
و روش در امور مختلف سیاسی فرهنگی و...
در موضوعات کلی نظام نقاط اشتراک زیادی
با هم دارند .مثل اصل نظام ،قانون اساســی،
رهبــری نظام و امنیت ملی و ...به همین دلیل
بود که احزاب اســتان در جلسات افطاری در
کنــار هم قرار گرفتند و به تبادل نظر و تالیف
دبیــر کل ســازمان حقــوق بینالملل
خصوصی گفت :عضویت در این کنوانسیون
یکی از شــاخصهای مطلوبیت یک کشور
برای ســرمایه گذاری خارجی محســوب
میشود و در ارزیابیهای بینالمللی مد نظر
قرار میگیرد.
به گــزارش ایلنــا ،برناســکنی در دیدار با
علیرضــا کاظمی ابدی ســفیر کشــورمان
در هلند با اشــاره به تدویــن بیش از چهل
کنوانســیون و ســند بین المللــی در حوزه
حقوق بین الملل خصوصی توســط سازمان
مزبور ،از خبر تصویب و الحاق کشورمان به
کنوانسیون لغو تصدیق مجدد اسناد خارجی
(آپوســتیل) به عنوان خبری مســرتبخش

قلوب پرداختند که آخرین نمونه آن را میتوان
به جلسه افطاری شورای ائتالف اصولگرایان
اســتان در پنجشــنبه گذشته اشــاره کرد که
تعدادی از مدیــران اصالحطلب و همچنین
دبیران احــزاب اصالحطلب نیز در این جمع
حضور یافته بودند و این همکاری و همدلی
علیرغم داشتن اختالفات در مجموع به نفع
کشــور و اســتان بوده و به ویژه در انتخابات
آتی به موضوع مشارکت حداکثری و انتخاب
اصلح کمک خواهد کرد.
پس از مراســم افطاری اصالح طلبان در هفته
گذشــته به میزبانی حزب اتحاد و سخنرانی
آذر منصوری پنجشنبه گذشته نیز اصولگرایان
میهمان موتلفه بودند.
عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی
ایران گفت :باید با دلســوزی و هوشــیاری
نیروهای الیــق را برای حضــور در مجلس
شورای اسالمی انتخاب کنید.

الحاق ایران به کنوانسیون لغو
تصدیق مجدد اسناد خارجی
بــرای اتباع و بخش خصوصــی یاد کرد و
گفــت :عضویت در این کنوانســیون یکی
از شــاخصهای مطلوبیت یک کشور برای
ســرمایه گذاری خارجی محسوب میشود
و در ارزیابیهــای بینالمللــی مد نظر قرار
میگیرد.
وی با اشــاره به ســفری که به ایران داشته
و ظرفیت بســیار باالی بخش حقوقی ایران،

نامه  ۸۰نماینده مجلس درباره
زنگنه هشدار به نهادهای نظارتی بود
عضو هیأترئیســه مجلــس با بیان
اینکه نامه  ۸۰نماینده به ســران سه قوه
درباره ســوءعملکرد «زنگنه» هشدار به
نهادهای نظارتی بود گفت :کوتاهیهای
آقای زنگنه موجب خسارتهای زیادی
به کشور شد.

اکبر رنجبــرزاده در گفتوگو با فارس،
گفــت :آقــای زنگنــه و کســانی که به
دنبال تبرئــه وی هســتند و میخواهند
با مباحث حاشــیهای از جملــه ارتباط
اســتیضاحکنندگان آقای زنگنه با خارج
مجلــس ،میخواهنــد ایشــان را تبرئه

دبیر حزب موتلفه اســامی کرمانشاه شامگاه
جمعــه در جمــع اعضای شــورای ائتالف
نیروهای انقالب اســامی اســتان همدان در
سالن اجتماعات سازمان دانشآموزی همدان
گفت :معیار هم سنجش اصلحها بر مبنای نمره
دهی شــاخصهای تعیین شده باشد تا فردی
معترض به نحوه تصمیمگیری و تصمیمسازی
نیروهــای انقالبی در انتخاب افراد شــاخص
نباشد.
محمد کرمی راد افزود :منافع نظام همیشه باید
ارجح بر منافع فــردی و گروهی در انتخاب
فرد اصلــح نمایندگی مجلس باشــد در این
صــورت به اهداف عالی و ارزشهای آرمانی
هدفگذاری شده نظام دست خواهیم یافت.
وی با تاکید بر اینکه اکنون مجلس در دســت
نااهــان و دولت در دســت نامحرمان افتاده
است اظهار کرد :در کشور های دیگر غربیها
برای فروپاشــی نظام آنان از همین شیوه نفوذ

کنند ولی بهتر است به نامه سوءعملکرد
زنگنه بــا امضای  80نفــر از نمایندگان
مجلس که به ســران قوا نوشــته شــده
مراجعه کنند.
وی افــزود :در این نامــه خطر اقدامات
آقای زنگنه را در ماههای قبل به ســران

ســه قوه اعالم کردند؛ در آن زمان بحث
استیضاح مطرح نبود.
عضو هیأت رئیســه مجلس مطرح کرد:
بیش از یک سال است نمایندگان مجلس
شــورای اســامی به صورت مســتمر
اقدامات آقــای زنگنه را رصد میکنند و
اطالعات و اسناد مختلفی را در این باره
جمعآوری کردهاند.
رنجبرزاده افزود :متاســفانه شــرایطی
که آقــای زنگنه برای کشــور فراهم

اظهار امیدواری کــرد که این زمینهای برای
همکاریهای رو به رشد آینده کشورمان با
این سازمان باشد.
علیرضا کاظمی ابدی سفیر جمهوری اسالمی
ایران در هلند نیز با تأکید بر ارتباط مســتقیم
فعالیتهای این ســازمان و کنوانســیونهای
مختلف آن بــا حقوق و رفاه آحــاد مردم و
فعاالن اقتصادی ،ضمن یادآوری مفید و حتی

کــرده بــه هیچ وجــه بــه مصلحت
اقتصــادی نفت ایران نبوده و کوتاهی
وی و ایــن وزارتخانــه در بســیاری
اقدامات و مســائل موجب شده است
که خســار تهای زیــادی را متحمل
شو یم .
وی گفت :رســالت و وظایف نمایندگی
مجلــس ایجاب کرده اســت کــه آقای
زنگنه را به ســمت استیضاح بریم و این
اتفاق بــه زودی رخ خواهد داد هر چند

اســتفاده کردند و افراد ناالیق را به دســت
افرادی از همان کشــور بر پســت های مهم
کلیدی قرار دادند و نظام آنان از هم پاشید.
کرمــی راد افزود :مردم ما همیشــه پای نظام
و انقالب ایســتادند و از آن حمایت کردند و
همیشه در فتنهها با تبعیت از رهبری هوشیار
بودند و با این روش مدبرانه رهبری فتنه ها را
خنثی کردند.
دبیر حزب موتلفه اسالمی کرمانشاه اظهار کرد:
در گام دوم ســخنان رهبــری معنای بهرهمند
نشــدن از توان و ظرفیت افراد بــا تجربه و
تخصص و سالخورده نبوده است بلکه ایشان
تاکید کردند به جوان با مشــورت و حمایت
بزرگترهای با تجربه هم باید فرصت حضور
داد چــرا که دورانی امــام راحل این فرصت
حضور را برای جوانان در پســتهای کلیدی
ایجــاد کردند نمونه آن هم حضور خودم من
در مدیریت پستهای کلیدی نظامی در جنگ
با ســن کم بود .به طوری که در  23ســالگی
فرمانده تیپ و  25سالگی فرماندار لشگر بودم.
وی افــزود :اکنون ســکاندار نظام اســامی
ایران رهبری اســت و همه باید تابع محض
فرمایشات ایشان باشــند و از تدبیر رهبری
اطالعــت کنند .اگر وضعیت نظــام امروز به
این شکل اســت نیروهای ارزشی و انقالبی
هم در آن مقصرند چــر ا که فرصت حضور
را برای دولتی فراهم کردند که به هیچ یک از
وعدههایش عمل نکرده است.
کرمی راد گفت :انتخابات پیش رو برای نظام
و انقالب سرنوشتســاز است و نباید اجازه
داد نفوذیها کلید هدایت و مدیریت کشور را
به دست بگیرند.

شــورای راهبردی ائتالف نیروهای
انقالبی در همدان شکل گرفته است

دبیر حــزب موتلف همدان نیز از تشــکیل
شــواری راهبردی ائتــاف نیروهای انقالب
اسالمی استان همدان خبر داد.
محمود الفت گفــت :از اهدف اصلی حزب
موتلفه حمایــت از جوانگرایــی در مجلس
یازدهم اســت که هدف ترسیم شده رهبری
در گام دوم انقــاب را هــم محقــق خواهد
کرد .اتحاد جبهه متحد اسالمی در ایران نقش
موثری در تحقق این هدف مهم دارد.
وی با اشــاره به شــهادت حجتاالســام
خرسندی عضو حزب موتلفه و سایر شهدای
شاخص حزب افزود:دولت حزبالهی فقط با
ایجاد مجلــس جوان و متعهد و متخصص به
ثمرمیرسد.
الفت گفــت :در انتخابات پیش رو تهدید ها
و فرصت ها متعددی وجود دارد که وحدت
و همدلی نیرو های انقالبی تهدیدها را هم به
فرصــت تبدیل کرد و فرصت ها را همافزایی
خواهد کرد.
ضروری بودن شماری از اسناد سازمان حقوق
بینالملــل خصوصی برای ارائه تســهیالت
حقوقی و تســریع ارتباطات بیــن المللی و
رفع بسیاری از موانع اداری و حقوقی ،اظهار
کرد :با این وجود ،اجرای این کنوانســیونها
از لحــاظ اداری و حقوقــی نیــاز بــه تغییر
فرایندهای معمول داخلی دارند؛ لذا همکاری
دبیرخانه سازمان با دولتها در مرحله بررسی
کارشناســی و همچنین آمادگی برای اجرای
آنها ضروری است.
در همین راستا ،طرفین همکاری و مشارکت
ســازمانهای حقوقی و نهادهای دانشگاهی
کشــورمان با سازمان یاد شــده را نیز مورد
بررسی قرار دادند.

که میدانیم برخی عوامل آقای زنگنه در
داخــل مجلس و بیــرون مجلس تالش
میکنند این استیضاح ،نهایی نشود.
رنجبرزاده از نمایندگان مجلس خواست
درباره استیضاح آقای زنگنه وارد حاشیه
نشوند و منافع کشور را پیگیری کنند.
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت:امیدوارم
فشــارهای آقــای زنگنــه ،اطرافیانش و
وزارت نفت درباره اســتیضاح وی مانع
کارمان نشود.

بین الملل
آمریکا خواهان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است

■ ایســنا:جان بولتون در مصاحبه ای عنــوان کرد ،آمریکا خواهان
خــروج انگلیس از اتحادیه اروپا با توجه بــه این که چنین اتفاقی
باعث تقویت ائتالف ناتو میشــود ،بــوده و میخواهد انگلیس به
نتایج همهپرســی بریگزیت ســال  ۲۰۱۶احترام بگذارد.به نقل از
خبرگزاری رویترز ،جان بولتون ،مشــاور امنیت ملی دولت آمریکا
در مصاحبهای با روزنامه دیلی تلگراف تصریح کرد :آمریکا ترجیح
میدهد که بریتانیا مســیر عمل به خواسته مردم را در پیش بگیرد و
اتحادیه اروپا را ترک کند .این درســی برای همه در زمینه پیروزی
دموکراسی خواهد بود.

مبادلــه کاالهای غیــر تحریمی با ایــران از طریق
اینستکس منعی ندارد

■ مهر:وزیر امور خارجه آمریکا با ژستی انسان دوستانه و برای فریب
افکار عمومی مدعی شــد که مبادله کاالهای غیر تحریمی با ایران از
طریق اینستکس منعی ندارد.
به نقل از آسوشــیتدپرس« ،مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا که
به آلمان سفر کرده در کنفرانس خبری با «هایکو ماس» همتای آلمانی
خود ،عنوان داشت مادامی که هدف اروپا و شرکتهای اروپایی از ایجاد
سیستم مبادالت تجاری و مالی موســوم به «اینستکس» تنها تجارت
کاالهای غیرتحریمی و اقالم انســان دوستانه است ،آمریکا مشکلی با
آن نــدارد.در همین حال هایکو ماس وزیرخارجه آلمان نیز گفت که
«اینستکس» یک مکانیســم مالی برای دسترسی ایران به دارو و دیگر
موارد ضروری است و مشکلی ندارد.
قب ً
ال برایان هوک نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران عنوان کرده
که اگر از «اینستکس» به منظور آسان کردن مبادالت غیر مجاز با ایران
استفاده شود ،این کانال مالی نیز از سوی آمریکا تحریم خواهد شد.

دیدار «مرکل» و «پمپئو» با محوریت ایران

■ مهر« :آنگال مرکل» صدر اعظم آلمان با «مایک پمپئو» وزیر خارجه
آمریکا دیدار کرد.
بر اســاس این گــزارش ،دو طرف در جریان این دیدار که در شــهر
برلین انجام شد ،در خصوص مسائل مختلف ازجمله ایران ،افغانستان،
ســوریه لیبی گفتگو کردند.مرکل پیش از انجــام این دیدار در جمع
خبرنگاران گفته بود :مســأله ایران در اولویــت بحثهای ما با آقای
پمپئو قرار دارد.وی همچنین مدعی شده بود :ما درباره اینکه چگونه از
دستیابی ایران به سالحهای هستهای جلوگیری کنیم ،گفتگو میکنیم!

محمود عباس :آرمانهای ملیمان را کنار نمیگذاریم

■ ایســنا:رئیس تشــکیالت خودگردان فلســطین در نشست سران
سازمان همکاری اسالمی در مکه تأکید کرد که شهر قدس در معرض
طرحهای اسرائیل اســت که هدف آن تقسیم مکانی و زمانی مسجد
االقصی است.
محمود عباس ،در چهاردهمین نشست سران سازمان همکاری اسالمی
در مکه گفت :مسجد االقصی این روزها در معرض طرحهای اسرائیل
است که هدف آن از بین بردن هویت قدس و تقسیم مکانی و زمانی
این مسجد است .مردم فلسطین هرگز نمیگذارند به قدس لطمه وارد
شــود و به دفاع از آن ادامه خواهند داد .ما هرگز فروش قدس یا کنار
گذاشتن آرمانهای ملیمان را قبول نخواهیم کرد .

ژاپن :کره شمالی همچنان تهدیدی برای امنیت جهان
است

■ باشــگاه خبرنگاران :وزیــر دفاع ژاپن در اظهاراتــی تواناییهای
هستهای و موشکی کره شمالی را تهدیدی برای امنیت جهان دانست.
تاکشــی ایوایا ،با تاکید بر اینکه کره شــمالی همچنان تهدیدی برای
امنیت جهان محسوب میشــود ،از جامعه بینالمللی خواست برای
دستیابی به خلع سالح شبهجزیره کره همکاری نزدیکی داشته باشند.
وی ضمن انتقاد از پرتاب اخیر موشــکهای بالســتیک کوتاهبرد کره
شــمالی ،این کار را نقض قطعنامههای شــورای امنیت سازمان ملل
خواند و تصریح کرد مقامات دفاعی باید بر بازدارندگی در مقابل کره
شمالی تاکید داشته باشند.

بازدید کیم جونگ اون از تاسیسات موشکی بالستیک
کره شمالی

■ باشــگاه خبرنــگاران :گزارشهای خبری حاکــی از بازدید
اخیر رهبر کره شــمالی از برخی تاسیســات مربوط به ســاخت
موشــکهای بالســتیک این کشور اســت .به نقل از خبرگزاری
رویترز ،کیم جونگ اون ،رهبر کره شــمالی اخیرا از کارخانجات
مربوط به ســاخت پرتابگرهای موشــکهای بالســتیک و دیگر
تســلیحات نظامی بازدید کرده اســت در گــزارش خبرگزاری
رسمی کره شــمالی تنها به موارد اقتصادی این کارخانهها اشاره
شــد با این حال تحلیل صورت گرفته در مرکز جیمز مارتین در
بخش مطالعات عدم اشــاعه در کالیفرنیا نشــان داد این سایتها
کمک کننده هســته مرکزی صنعت تســلیحاتی این کشــور بوده
و نقش مهمی در توســعه فناوری موشــک بالستیک بین قارهای
دارند.

حمایت ترامپ از نخستوزیر شدن «بوریس جانسون»
در انگلیس

■ فارس:رئیسجمهور آمریکا که قرار است دوشنبه در سفری رسمی
به لندن برود ،در مصاحبه با یک روزنامه انگلیســی از تعیین «بوریس
جانسون» به عنوان نخستوزیر جدید این کشور حمایت کرد« .دونالد
ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در آستانه سفر به انگلیس در مصاحبه با
روزنامه «سان» آشکارا از نخستوزیر شدن «بوریس جانسون» اعالم
حمایت کرد.ترامپ در این مصاحبه ضمن اظهارنظر درباره نامزدهای
جایگزینی «ترزا می» در رهبری حزب محافظهکار و نخســتوزیری
این کشــور ،بوریس جانسون شهردار پیشــین لندن و وزیر خارجه
سابق انگلیس را گزینه بســیار خوبی برای نخستوزیری این کشور
خواند.رئیسجمهــور آمریکا در این مصاحبه که در محل دفتر کار او
در کاخ سفید انجام شده ،درباره فضای کنونی سیاسی در انگلیس بعد
از اعالم استعفای نخستوزیر و رقابت نامزدها برای نشستن بر کرسی
نخستوزیری اظهارنظر کرد.
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شهرداری ها نباید دولتی اداره شوند

جراحیهای اختالل هویت جنسی ،بیمه است

معاون وزیر کشــور گفت :شــهرداریها و دهیاریها به عنوان نهادهای مســتقل
عمومی غیر دولتی نباید نظیر دستگاههای دولتی خود را سازمانی دولتی بدانند با این
تفکر توسعه شهرها و روستاها اتفاق نمیافتد.
بــه گــزارش مهــر ،مهــدی جمالــی نــژاد ،عنــوان کــرد :کمکهــای وزارت
کشــور و ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــای کشــور بــه شــهرداریها و
دهیاریهــا امســال انجــام میشــود ولــی ایجــاد تحــول و جهــش در شــهرها
و روســتاهای اســتان یــک نــگاه جدیــد را میطلبــد کــه یکــی از محورهــای
آن دور شــدن از تفکــر اداره شــهر و روســتا بــا اتــکای صــرف بــه کمکهــای
دولتــی اســت.

معاون دفتر مدیریت خدمات تخصصی ســازمان بیمه ســامت درباره چگونگی
پوشش بیمهای خدمات درمانی و مشاورهای این بیماران در گفتوگو با ایسنا ،گفت:
جراحیهای هویت جنسیتی ،در صورت داشتن مجوزهای قانونی تحت پوشش بیمه
و مشمول تعهدات آن است.مرتضی فیاضی درباره پوشش بیمهای جراحیهای هویت
جنســیتی افزود :این نوع از جراحیها بر اساس شــرح کتاب ارزش نسبی خدمات
ســامت و دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری ،فقط در صورت وجود مجوزهای
قانونی تحت پوشش بیمه پایه است.وی ادامه داد :در کد  ٥٠١٣٩٠کتاب ارزش نسبی
خدمات ســامت ،موضوع جراحی دوجنســی مردانه به زنانه و در کد  ٥٠١٣٩٥این
کتاب ،جراحی دوجنسی زنانه به مردانه قید شده است.

اجرای طرح های الکترونیک در نظام سالمت،
سبب ارائه خدمات بهتر می شود
دبیر شــورای عالی فضای مجازی گفت :اجرای طرحهــای الکترونیک در نظام
ســامت میتواند خدمات بهتری به مردم ارائه کند و همچنین در مدیریت منابع نظام
ســامت نیز بســیار موثر است .زیرا در نظام ســامت همواره با کمبود منابع مواجه
میشویم .به گزارش ایرنا ،ابوالحسن فیروزآبادی درباره اجرای طرحهای الکترونیک
در نظام ســامت افزود :گزارش بسیار خوبی از روند اجرای طرحهای الکترونیک و
مدیریت هوشــمند منابع و کاهش مصارف و هزینهها در ســازمان بیمه سالمت ارائه
شــده است .همچنین برای توسعه الکترونیکی شدن خدمات در سازمان بیمه سالمت
تصمیمهای خوبی گرفته شده است.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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یادداشت

ظرفیت باالی کالس های درس
و توقع والدین

فاصله تراکم دانش آموزان در کالس های درس با اســتانداردهای
کشوری و جهانی ،مشــکالت عدیده ای برای آموزگاران کشور و به
تبع همدان ایجاد کرده است.
معلمــان دوره ابتدایــی از یک طرف با کالس هــای  38تا  40نفره
(یا بیشــتر) و دغدغه آموزشــی مطلوب مواجه هستند ،و از طرفی با
توقعات روز افزون والدینی که انتظار خدمات آموزشی صد درصد به
فرزندانشان دارند ،دست و پنجه نرم می کنند.
حاصلش فرســودگی اعصاب و روان معلمــان و عدم تحقق اهداف
آموزشی است که دودش به چشم دانش آموزان می رود .طبق بخشنامه
ساماندهی نیروی انسانی ،تراکم دانشآموزان در نقاط شهری و در سه
ســاله نخســت دوره ابتدایی حداکثر  32نفر و استانداردهای جهانی
نســبت دانشآموز بــه معلم را در مقطع ابتدایــی  22نفر اعالم کرده
اســت با این حال با کالس های  40نفره ای مواجه هستیم که موجب
نارضایتی معلمان و کاهش کیفیت آموزش شــده اســت که جریان
یادگیری را تحت تاثیر قرار می دهد.
این وضعیت پس از اضافه شدن پایه ششم ابتدایی به سیستم آموزشی
کشــور و کمبود معلم در این دوره و عدم جذب نیروی جدید شدت
یافته است.
کاهش نیروی انســانی از یک میلیون نفر بــه حدود  700هزار نفر به
عنوان یک سیاست مدنظر مســئوالن وزارت آموزشوپرورش است
که به اذعان برخی از کارشناســان پیگیری این سیاســت باعث عدم
تزریق نیروی انسانی جدید به وزارت آموزش و پرورش شده و همین
موضوع افزایش جمعیــت دانشآموزان در کالسهای درس را منجر
شده است.
در این کالس ها دانش آموزان ضعیف ،دیر شــناخته می شــوند
و دانــش آموزان درســخوان و باهوش دچار بــی انگیزگی می
شوند زیرا فرصت آشــنایی و صمیمیت بین معلم و دانش آموز
بسیار کم می شود.
بخــش عمده ای از انرژی و زمان معلم صــرف کنترل دانش آموزان
در کالس های با تراکم باال می شــود و امکان رســیدگی تک به تک
به دانش آموزان و بررســی روزانه تکالیف ،همچنین پرسش و پاسخ
روزانه از معلم سلب می شود.
از سوی دیگر با وجود اینکه یکی از موثرترین روشهای تاثیرگذاری
در آمــوزش ،کنش رخ در رخ یا اســتفاده از چینش میز و صندلی در
کالس به صورت خاص مثال دایره ای است .در کالسهای شلوغ به
شدت این تکنیکها به حاشیه میروند.
این در حالی است که با توجه به نتایج تحقیقات می دانیم کالسهای
کم جمعیت برای دانشآموزانی که از نظر فراگیری دروس در ســطح
پایینتری قرار دارند ،مناسب است .همچنین دانشآموزانی که در سال
اول ابتدایــی در کالس کم جمعیت حضــور دارند در پایههای باالتر
اگر در کالسهای عادی و پرجمعیت قرار بگیرند ،نســبت به سایران
موفقیت بیشتری کسب میکنند.
اما وضعیت کنونی این امکان را ســلب کرده اســت و این موضوع با
انتظار اولیای دانش آموزان که خدمات با کیفیت آموزشی و پرورشی
است همخوانی ندارد .لذا فشــار مضاعفی به معلمان تحمیل شده و
سبب کاهش روحیه آنها می شود.
حداقل انتظار معلمان از والدین دانش آموزان این است که فشار کاری
آمــوزگار را در کالس هــای پر تراکم درک کــرده و به معلم اعتماد
کنند و در کنار او در جهت ارتقای آموزشــی و پرورشی فرزندانشان
تالش کنند.
* مریم مهر موحد

حمله اینترنتی به سامانه تامین اجتماعی

وضعیت سوابق بیمه شدگان

سرپرست سازمان تامین اجتماعی در پی حمله اینترنتی یک
گروه خرابکار به سامانه سازمان ،اعالم کرد که امنیت کامل تمامی
ســامانهها ،اطالعات و سوابق بیمهشــدگان ،مستمریبگیران و
کارفرمایان محرز است.
به گزارش مهر ،محمد حســن زدا در صفحه اینستاگرام خود در
این باره نوشت :الزم است از تالش و همدلی کارشناسان حوزه
راهبری سیستمهای ســازمان تأمین اجتماعی ،شرکت خدمات
ماشینی تأمین و ســایر ادارات کل و عزیزانی که در روز گذشته
تــا بامداد امروز با تالش خود توانســتند از تمامی ســامانههای
اطالعاتی سازمان تأمین اجتماعی در برابر حمالت گروه خرابکار
اینترنتی محافظت کنند تقدیر و تشکر کنم.
وی افزود :همکاران بنده در کمترین زمان ممکن از این حمله
آگاه ،در سریعترین زمان ممکن وارد عمل شده و مقابله کرده
و ابعــاد فنی را بطور کامل بررســی و اقدامات الزم را انجام
دادند.
سرپرست ســازمان تأمین اجتماعی با اشــاره به اینکه البته
این گروه برای دقایق بســیار کوتاهی توانســت به ســایت
خبری ســازمان؛ تاکید میکنم ســایت خبــری ،نفوذ کرده
و اطالعات مبهم و دســتکاری شــده خود را منتشــر کند
کــه بالفاصله با واکنش کارشناســان ســازمان مواجه شــد
گفت :خوشــبختانه بررســیهای دقیق تیمهای فنی حکایت
از صحت و ســامت تمامی ســامانهها ،اطالعات و سوابق
بیمهشــدگان ،مســتمریبگیران و کارفرمایــان عزیز دارد و
جای هیچ نگرانی نیست.
زدا تاکید کرد :در ضمن مراکز و نهادهای مسئول نیز پیگیریهای
الزم و قانونی را از ساعتهای اولیه دیروز آغاز کردهاند که از این
عزیزان هم سپاسگزارم.
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تابوی دوچرخهسواری زنان
غرق در گرداب تصمیمگیری

■ مدیرکل امور بانوان استانداری :بخشی از وجوهات دینی به توسعه بسترهای الزم فعالیت زنان اختصاص داده شود
■ رئیس شورا :مدیریت شهری توانی ندارد

»»شکوفه رنجبر

احمدآقا پنج تا بچه داشت چهارتا
دختر و کوچکترین فرزندش هم یک
پسر بود .حدود  10ساله ،مجید!
احمدآقا بیاندازه به تنها پسری که بعد
از چهــار دختر به گفته خودش چراغ
خانهاش را روشــن کرده بود عشق و
عالقه داشــت تا جایــی که با وجود
فشارهای مالی زیاد ،به او قول خرید
یک دوچرخه داده بود برای تابستان!
تشویق سهم پسرانه خانواده احمدآقا
بود که این بار با یک هدیه نسبت ًا بزرگ
و رویایــی در نگاه منیژه ،اکرم ،نیره و
مریم قرار بود در گوشه حیاط کنار آن
حوض آبی رنگ که دور تا دورش پر
از شمعدانی بود جا خوش کند.
دوچرخه بعد از قبولی مجید در نوبت
آخر امتحانات مهمــان خانه احمدآقا
شد و همه خوشحال و شاد که وسیله
جدید بازیهایشــان مهیا شده ،منیژه
از هفت ســنگ فاصله گرفته و رکاب
میزنــد در رویاهایش ،اکرم و نیره و
مریم هر روز عصر بعداز مدرســه پز
می دهند که دوچرخهســواری بلدند
و دخترهای محله را نوبتی ســواری
میدهند اما غافــل از اینکه این رویا
عمر کوتاهی دارد.
کوتاهتــر از آنکــه حتی بیــرون از
چارچوب در نمیتوانند دستگیرههای
دوچرخه را بگیرنــد چراکه احمدآقا
منع کرده ،کســی جز مجید در محله
سوار دوچرخه شود نکند مردم محله
دخترانش را بی حیا بخوانند!
روزهــا گذشــت ماهها و ســالها،
دخترهای احمدآقا بزرگ شدند و آن
دوچرخه در گوشه حیاط کنار حوض
آبی رنگ با شمعدانیها تبدیل به یک
قاب پر از حسرت شد برایشان.
حسرتی که سالها بعد از آن همچنان
با یک بعض تداعی میشــود تاامروز
دخترانشــان هم با آن دست به گریبان
شــوند و تابویی را بشکنند که بدون
هیچ منع قانونــی و عرفی رکاب زنی
آنها را زیر سوال برده است.
قصــه ورزش زنــان و چالشهایی که در
مسیر توسعه آن وجود دارد اگر قصه هزار
و یک شب نباشد دســت کمی هم از آن
ندارد از بحث چگونگی شــرایط اعزام به
خارج از کشور ،شــرایط انجام تمرینات،
مانعهایــی کــه هنجارها برایشــان ایجاد
میکنــد و ...همگی میتوانــد نکاتی قابل
تأمل در این زمینه باشد.
موضوع دوچرخهســواری زنــان پس از
ســالها همچنان محل بحث و مناقشــه
اســت در حالی كه قانون به عنوان تعیین
كننده «باید و نباید» های حاكم بر جامعه،
منعی برای دوچرخه ســواری زنان ندارد،
برخی ادعا می كنند كه در كشــور با تفكر
اســامی و مذهب شــیعه ،علما و مراجع
راضی به دوچرخه سواری زنان نیستند .در
این زمینه رجوع به فتــوای باالترین مقام
دینی جامعه نشان از آن دارد كه مقام معظم
رهبری در جایگاه ولی فقیه و مرجع تقلید،
منع كلی برای اســتفاده دوچرخه از سوی
بانوان تعیین نكردند.
معظــم له در پاســخ به ســوالی در زمینه
دوچرخه ســواری زنان اعالم كردند« :در
صورتی كه دوچرخه ســواری بهگونهای
نباشــد كه جلب نظــر نامحرم شــود یا
مفسدهای به آن مترتب نباشد جایز است،
بنابراین باید شخص توجه كند كه در چه
شــرایطی اقدام به دوچرخهسواری میكند
و ایــن كار چه صورتــی دارد .اگر نكات
گفتهشده رعایت شود ،جایز است».
اما با این وجود هنوز نگاه هایی وجود دارد
كه دوچرخه سواری زنان را بر نمی تابند.

به نظر می رسد آنچه این نگاه ها را تحت
تاثیــر قرار داده جو حاكــم بر یك جامعه
و عرف آن اســت .بــه گونه ای كه برخی
از كارشناســان مدعی اند جایی كه قانون
و شرع برای دوچرخه سواری زنان منعی
تعین نكرده اســت ،نگاه و عرف حاكم بر
یك جامعه جایگزین قانون شده و نسبت
به این فعالیت ورزشی« ،نه» می گوید.
با این شــرایط باید گفــت نه به دوچرخه
ســواری در بخش هایی از جامعه ناشی از
عمل به قانون یا تابع شــرع بودن نیســت
بلكه به خاطر آن اســت كــه زمینه های

متأســفانه هنجارهــا در
جامعه دچار تحریف شده
به طوری که با وجود نبود
هیــچ قانونی که دوچرخه
ســواری زنان را در مالء
عام یک ناهنجار تلقیکند
این پرشش مطرح است
اگر با لباس و پرســش
مناسب زنان از دوچرخه
به عنــوان یک وســیله
استفاده کنند ،چه مشکلی
ایجاد خواهد شد
فكری و اجتماعی برخی از شهروندان ،زن
را با نگاه جنسیتزده تعریف می كند؛ البته
این نگاه با توجه به شــرایط جغرافیایی و
فرهنگ حاكم بر هر منطقه متفاوت است.
حال با توجه به ضرورت های اســتفاده از
دوچرخه به عنوان یك وسیله نقلیه سبك،
الزم است برخی از شهروندان و قشرهای
مختلف جامعه كه حساسیت ویژه ای روی
ورزش زنان در رشــته دوچرخه سواری
دارند ،عمل بــه قانون و توجه به نیازهای
روز جامعه را در دســتور كار قرار دهند تا
استفاده از این وسیله نقلیه به یك فرهنگ
در جامعه تبدیل شود.
بــدون شــك بــا نهادینه شــدن فرهنگ
دوچرخه سواری بین اقشار مختلف جامعه
ضمن آنكه از اتــاف وقت و هزینه های
ترافیكی جلوگیری بــه عمل خواهد آمد،
آسیب های ناشی از كم تحركی و آپارتمان
نشینی نیز به حداقل خواهد رسید.
مدیر کل امور بانوان استانداری همدان در
این راســتا در گفتوگو با همدانپیام ،منع
کردن زنان از دوچرخهســواری را نیازمند
یک نگاه انسان مدارانه و فارغ از هر گونه
تعصب جنســیتی دانست و گفت :نگاه ما
به موضوع دوچرخهسواری زنان یک نگاه
خانواده محور اســت و سر منشأ آن هم از
پدر خانواده شــکل میگیرد به طوری که
در یک خانواده میتوان با فرهنگســازی
درست کاری کرد که تمام اعضای خانواده

از مادر ،دختر ،پدر و پسر برای آمد و شد
روزمــره خود از دوچرخــه به عنوان یک
وسیله نقلیه پاک استفاده کنند.
ربیعــه علیمحمــدی بــا بیــان اینکــه
متأســفانه در حــال حاضــر همــدان
از فقــر پیســت دوچرخهســواری
مخصــوص بانــوان رنــج میبــرد ،عنــوان
کــرد :منــع کــردن دوچرخــه ســواری
در فضــای عمومــی در مرحلــه اول از
نــگاه انســانی پذیرفتــه نیســت امــا اگــر
افــرادی در جامعــه دارنــد علیرغــم
رعایــت شــرایط پوششــی زنــان آنهــا
را از حــق طبیعــی خــود منــع میکننــد
الزم اســت تــا بســتر مناســب و پیســت
دوچرخهســواری متناســب بــا جمعیــت
زنــان و دختــران در اســتان ایجــاد شــود.
وی افزود :متأسفانه هنجارها در جامعه دچار
تحریف شده به طوری که با وجود نبود هیچ
قانونی که دوچرخه سواری زنان را در مالء
عام یک ناهنجار تلقیکند این پرسش مطرح
اســت اگر با لباس و پوشش مناسب زنان از
دوچرخه به عنوان یک وسیله استفاده کنند،
چه مشکلی ایجاد خواهد شد؟ آیا جز کمک
به کاهش ترافیــک ،کم کردن آلودگی هوا و
افزایش سالمتی جســمی و روحی در افراد
محصول و ثمره دیگری خواهد داشــت؟ به
نظر میرســد فرهنگ استفاده از دوچرخه نه
تنها در بین زنــان بلکه در بین مردان جامعه
و اساســ ًا خانوادهها نیازمند توجه و نهادینه
شدن جدی است.
علی محمدی تأکید کرد :به نظر میرسد آنچه
منع شــده بحث دوچرخهسواری نیست بلکه
مسأله چگونگی انجام این فعل است که اگر با
شرایط و قواعدی مشخص شده باشد مشکلی
ایجاد نخواهد کرد.
وی بــا بیان اینکه الزم اســت مســیرهای
خــاص برای رکابزنی زنان در شــهر در
نظر گرفته شــود ،افزود :متأسفانه در حال
حاضر پارک و محوطــهای که مخصوص
زنان همدان اســت هم پیســت و مســیر
ویــژهای برای دوچرخه ســواری ندارد به
همین دلیل اســت که یکی از خواستههای

دوچرخه بــه عنوان یك
وســیله نقلیه سبك ،الزم
است برخی از شهروندان
و قشرهای مختلف جامعه
كه حساســیت ویژه ای
روی ورزش زنان در رشته
دوچرخه ســواری دارند،
عمل به قانــون و توجه
به نیازهای روز جامعه را
در دســتور كار قرار دهند
تا اســتفاده از این وسیله
نقلیه به یــك فرهنگ در
جامعه تبدیل شود

ما از افرادی که مســأله تضاد با شــرع را
مطرح میکنند این اســت که از وجوهاتی
کــه در اختیــار دارند بخشــی را به زنان
اختصاص دهند تا حداقل بســترهای الزم
را بتــوان بــرای فعالیــت در عرصههای
مختلفــی که نیــاز زنان اســت فراهم کرد
که یک مورد آن میتواند ســاخت پیست
مخصوص دوچرخهسواری زنان باشد.
مدیر کل امور بانوان استانداری همدان با بیان
اینکــه ،زنان در ایجــاد فرهنگ جامعه نقش
بسزایی دارند ،عنوان کرد :امروزه در بسیاری
از کشــورها دوچرخه یک وسیله نقلیه پاک
محسوب میشــود که زنان هم مانند مردان
بــه راحتی از آن اســتفاده میکنند به طوری
که حتی در کشــوری مانند هلند ســرویس
مدارس دانشآموزان دوچرخههای چند نفره
است که آنها گروهی با هم رکاب میزنند و
با همین رکاب زدن گروهی ،تعامل ،نشــاط،
هم تیم بودن و توجه به محیط زیست سالم
را آموزش میبیند بر این اســاس الزم است
تا زنان جامعه ما هم برای فرهنگسازی بهتر
با پوششی مناسب فرهنگ دوچرخهسواری
را در سطح جامعه با رعایت موازین شرعی
ترویــج دهند چــرا که قطع به یقین ســود
حاصل از آن بیشــتر از هر چیزی ســامت
جســمی و محیط زیست ســالم را به همراه
خواهد داشت.
در همین راســتا اما رئیس شــورای شهر
همــدان در گفتوگــو بــا مــا ،موضوع
دوچرخهســواری زنــان را یک مســأله
کشــوری میداند که در صورت هر گونه
تغییر و تحول کشــوری ،همدان نیز از آن
تبعیت میکند.
کامران گردان معتقد اســت تــا زمانی که
توســط مراجــع رســمی و انتظامی رفع
ممنوعیت اعالم نشــود مدیریت شــهری
نمی تواند مســیر خاص یــا ویژهای برای
دوچرخه سواری زنان در نظر بگیرد.
وی در پاســخ به این سوال که سرنوشت
مســیر ویــژه دوچرخهســواری که پیش
تغییرات مســیر بوار ارم در پیادهرو وجود
داشت به کجا رســیده است گفت :مسیر
ویژه دوچرخهســواری از میــدان قائم تا
بلوار جــوان به قوت خود در طرح جدید
هم پا برجاســت تا جایی که در ســمت
راست مسیر پیاده راه در نظر گرفته شده و
کیوسکهایی هم که دوچرخه را در اختیار
عمومی قرار میدادند هم مجدد در مســیر
تستقر خواهد شــد و با توجه به پیشرفتی
که پروژه در حال کلی داشته است تا کمتر
از چند ماه آینده مســیر دوچرخهسواری
مجدد برقرار خواهد شد.
گفتنی اســت برای جامعیت بخشــیدن به
این گزارش با نماینده ولیفقیه در اســتان
و امام جمعه همدان ،رئیس و نائب رئیس
هیأت دوچرخهســواری استان نیز چندین
بار تماس گرفته شد که متاسفانه بی پاسخ
ماند.

نیش و نوش
ایران :بازار هوشمند شده است
جامعه پیشرفت کرده نگرانی؟!
اعتماد :دامن دامن حاشیه
دامن دیگه از مد افتاده
ایران :سود گرانی برنج در جیب دالالن
بدون شرح
اعتماد :آیا ترامپ و بولتون جدا میشوند؟
آره به خاطر هزینه های باالی زندگی
ایران :ایران با ثباتتر از گذشته
اگه چشمش نکنی
اطالعات :پیشبینی طوفان و تند باد در  15استان کشور
اینا همه هنر هوهو خان
همدانپیام :نفس تنگی در بلوار
شهر داره پیشرفت می کنه دیگه نمی دونستی؟!
ایران :بسته تشویقی رانندگان
توش چی گذاشتن؟
همدانپیام :جاده دانشگاه آزاد در انتظار حادثه
چرا نفوس بد می زنی ؟!
مهر :چابگر سه بعدی برای خانهسازی به ماه میرود
زود برید کره ماه زمین بخرید
مهر :دوربین جایگزین آینه بغل خودرو میشود
عکاسی در ماشین !!
ایران :بازار هوشمند شده است
نشانه فراوانی و ارزانی است
جامجم :تهران در سایه زیست شبانه
دوزیست نشیم صلوات
مهر :شستن لباس با دیاکسید کربن مایع
یک بار می شوری برای همیشه!!
اطالعات :نگاهی به اندیشههای سیاسی سعدی
با عینک یا بدونه عینک؟!
ایسنا :پیام تبریک فضایی ارسال شد
اگهی استخدام هم اضافه کنید!!

خبر

تکلیف سرباز معلمهای سال  ۹۸مشخص شد

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح از تعیین
تکلیف سرباز معلمهای سال  ۹۸خبر داد.
موسی کمالی در گفتوگو با ایسنا در اینباره گفت :در راستای کمک
به وزارت آمــوزش و پرورش در تأمین معلمــان کیفی برای مناطق
محروم کشور ستاد کل نیروهای مسلح امسال نیز با اختصاص تعدادی
از ســربازان دارای مدرک لیســانس و فوق لیسانس برای تدریس در
مدارس موافقت کرد.
وی با بیان اینکه امســال براساس سهمیه تعیین شده از سوی ستادکل
نیروهای مســلح  ۳۵۰۰سهمیه ســرباز معلم برای وزارت آموزش و
پرورش تعیین شــد ،گفت :وزارت آموزش و پرورش لیســتی شامل
اسامی  ۳۵۴۹نفر را به ستادکل نیروهای مسلح ارائه کرد و این افراد در
دو ماه ابتدایی تابستان دوران آموزشی خود را در مراکز آموزش سپاه
پاسداران انقالب اسالمی طی خواهند کرد.
با پایان دوران آموزشــی این افراد برای تدریس در مدارس در اختیار
وزارت آموزش و پــرورش قرار خواهند کرد تــا به مدارس مناطق
محروم و کمتر برخوردار کشور اعزام شوند.
رئیس اداره ســرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح با تاکید بر
اینکه بکارگیری این ســربازان تنها برای تدریس مجاز اســت ،گفت:
فعالیت ســربازان در بخشهای اداری و خدماتی ممنوع است و این
موضوع به آموزش و پرورش نیز ابالغ شده است.
کمالی درباره اینکه آیا ســربازان غایب نیز میتوانند به عنوان ســرباز
معلــم فعالیت کنند ،گفت :غیبت مانع از انتخاب ســربازان به عنوان
سرباز معلم خواهد شد.وی در مورد طول مدت خدمت این سربازان
نیز اظهار کرد :مدت خدمت این ســربازان دو سال تمام معادل  ۲۴ماه
است و سربازان معلم باید دو سال تحصیلی را تدریس کنند در همین
راستا نیز سربازانی که دارای کسر خدمت باشند و به عنوان سرباز معلم
انتخاب شوند نمیتوانند از این کسر خدمت استفاده کنند.

خشونتزدایی از مدارس ابتدایی
در سال تحصیلی جدید
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح
«خشونت زدایی در مدارس ابتدایی» در سال تحصیلی آینده خبر داد.
رضوان حکیم زاده در گفتوگو با ایسنا ،به اعالم جزئیات بیشتری از
این طرح پرداخت و اظهار کرد :این طرح ،طرح خشونت زدایی همه
جانبه است و معلمان ،مدیران و والدین جزو گروههایی هستند که باید
آموزشهای الزم را دریافت کنند.
وی افزود :الزم اســت خانوادههای ما با نشانههای پنهان خشونت که
ممکن است از سوی خودشــان یا دیگران علیه کودکان اعمال شود،
آشنا شــوند.معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان
اینکه اولیاء و مدیران مدارس نیز باید آموزشهای الزم را در این باره
دریافت کنند گفت :قصد داریم از تعریف محدودی که از خشــونت
وجود دارد و معموالً به خشونت فیزیکی محدود میشود فراتر برویم.
حکیــم زاده افــزود :تاکید ما در این برنامه ،توانمندســازی و آگاهی
دهی در برابر کنترل و اصالح رفتارهای نادرســت و انواع خشــونت
غیرفیزیکی چون سرزش کردن ،تخریب کردن ،برچسب زدن ،مقایسه
کردن و ناامید کردن دانش آموزان اســت که آثار نامناســب روحی و
روانی آن بیشتر از خشونت فیزیکی است.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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اقتصـاد

شماره 3487

مدیر بورس منطقهای همدان:

سهام  ۲۶۹شرکت در بورس منطقهای همدان معامله شد

مدیر بورس منطقهای همدان گفت :طی هفته گذشــته ســهام  ۲۶۹شرکت در بورس
منطقهای همدان معامله شد.
علــی اســکندری بــا بیــان اینکــه در هفتــه گذشــته بیــش از  ۱۵میلیــارد و  ۷۴۰میلیــون
ســهم بــه ارزش  ۴۹هــزار و  ۸۲۱میلیــارد ریــال در تاالرهــای بــورس اوراق بهــادار
معاملــه شــد ،اظهــار داشــت :در بــورس منطق ـهای همــدان هــم تعــداد  ۴۴میلیــون و
 ۷۷۴هــزار و  ۲۳۰ســهم بــه ارزش  ۱۴۷میلیــارد و  ۷۱۴میلیــون و  ۲۸۳هــزار و ۸۲۵

ریــال مبادلــه شــد.
وی با بیان اینکه  ۵۵درصد از معامالت هفته گذشته بورس همدان مربوط به خرید سهام
و  ۴۵درصد نیز مربوط به فروش سهام بوده است ،به مهر گفت :هفته گذشته سهام متعلق
به  ۲۶۹شرکت در بورس منطقهای همدان معامله شد.
اســکندری با اشاره به اینکه  ۳۴کد معامالتی جدید نیز ایجاد شد ،بيان کرد :شاخص کل
بورس در هفته گذشته معادل  ۲۲۴هزار و  ۴۷۷واحد بود که نسبت به هفته ماقبل  ۹هزار
و  ۳۰۹واحد افزایش یافت.
مدیر بورس منطقهای همدان اضافه کرد :همچنین شاخص کل فرا بورس هم با  ۱۲۹واحد
افزایش به رقم  ۲هزار و  ۸۰۰واحد رسید.

eghtesad@hamedanpayam.com
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نگاه

چرا کاهش نرخ ارز خبر خوبی نیست؟

* اصغر سمیعی
رئیس اسبق کانون صرافان

طال

سکه در  ۱۰سال  ۲۰۰۰درصد گران شد
بهای ســکه تمام بهار آزادی در  ۱۰ســال گذشته رشد حدود ۲۰
برابری (حدود دو هزار درصد) را تجربه کرده بهطوری که از میانگین
 ۲۴۱هــزار و  ۵۰۰تومان در ســال  ۸۸به چهار میلیون و  ۷۹۸هزار و
 ۸۰۰تومان در فروردین امسال افزایش یافته است.
مســکوکات طال همواره به عنوان یکی از مهم ترین عالقه مندی ها
برای ســرمایه گذاری به شمار می رود ،بخش زیادی از خانواده های
ایرانی با هدف ســرمایه گذاری و یا حفــظ قدرت پول خود به طور
سنتی تمایل دارند که به این بازار وارد شوند.
بازدهی باالتر طالی خام ،کارکرده و سکه نسبت به سود بانکی باعث
شده است که سرمایه گذاری در بازار طال به عنوان یکی از گزینه های
اصلی سرمایه گذاری در کشور شناخته شود.

بازدهی  ۱۷۰درصدی سکه در یکسال

در فروردین ١٣٩٨متوســط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی
طــرح جدید در بازار آزاد شــهر تهران چهار میلیــون و  ۷۹۸هزار و
 ۸۰۰تومان بوده که در مقایســه با اسفند  ۹۷حدود  ۳.۶درصد رشد و
در مقایسه با فروردین  ۹۷حدود  ۱۷۰.۲درصد افزایش داشته است.
بر اســاس آمار بانک مرکزی ،پایین ترین نرخ فروش سکه تمام بهار
آزادی طرح جدید در فروردین امســال  4میلیون و  ۶۵۱هزار و ۷۰۰
تومان و باالترین قیمت پنج میلیون و  ۱۸۰هزار تومان بوده است.
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در بازار
آزاد  4میلیون و  ۶۲۶هزار و  ۵۰۰تومان بوده که در مقایســه با اسفند
 ۹۷حدود  3/4درصد و در مقایســه با فرودین پارسال  167/2درصد
رشد قیمت را نشان می دهد.
کمترین نرخ فروش ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در فروردین 4
میلیون و  ۵۲۳هزار و  ۳۰۰تومان و باالترین قیمت چهار میلیون و ۹۷۸
هزار و  ۳۰۰تومان بوده است.

بررسی نوسان قیمت سکه در  ۱۰سال گذشته

بر اساس آمار بانک مرکزی ،میانگین نرخ فروش سکه طرح جدید در
ســال  ۱۳۸۸رقم  ۲۴۱هزار و  ۵۰۰تومان بوده که از همان سال روند
رشــد سریع خود را آغاز کرده است .روند رشد نرخ سکه تا سال ۹۲
با شــتاب ادامه مییابد بهطوری که بهای سکه تمام بهار آزادی طرح
جدید به یک میلیون و  ۶۰تومان در آن ســال میرسد.اما در سالهای
 ۹۳و  ۹۴نه تنها روند رشــد قیمت ســکه متوقف میشــود ،بلکه به
یکباره قیمتها کاهش قابل توجهی مییابد.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان خبرداد:

بدهی  25میلیارد تومانی واحدهای تولیدی
بزرگ همدان به امور مالیاتی

■ رئیس خانه معدن همدان :سازمان صنعت هيچگونه تخلفي به بهرهبرداران معدني نسبت ندادهاست

 7پرونــده معــدن اســتان همــدان در
دســتگاههاي قضايي در دست بررسي است.
آنطور که رئیس خانه معدن همدان عنوان کرد
اين پروندهها بهخاطر شــکايت حفاظت منابع
طبیعی استان تشکيل شدهاند.
به گفته رحیــم مرتضایی ،این معادن به دالیل
مشــابهی مانند خروج از محــدوده معدنی و
تجاوز به عرصه منابع طبیعی متخلف شناخته
شده و به سیســتم قضایی معرفی شدهاند ،اما
معدنداران اســتان به اســتناد ماده  ۲۶قانون
معادن نســبت به بهرهبرداری اقــدام کرده و
بر اســاس مفاد این قانون هیچگونه تخلف و
تجاوزی از سوی بهرهبرداران صورت نگرفته
است.
ی
مرتضایی گفت :براســاس این مــاده قانون 
«محدودههای مربوط به اکتشــاف ،استخراج،
انباشــت و بهرهبرداری مــواد معدنی و دفع
مواد باطله واقــع در منابع ملی بنا به تقاضای
وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت توســط
ســازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
ثبت میشود.
وی اضافه کرد :مســاحت این محدودهها که
در مجوز صادر شــده قید میشــود به عرصه
عملیاتی معدن مربوط اســت و تا پایان عمر
معدن به صــورت اموال عمومــی در اختیار
وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت قرار دارد
و هرگونــه عملیات خارج از موارد مندرج در
مجوزهایی که صادر میشود به منزله تصرف
در اموال عمومی محسوب میشود.

عکس :فارس

یاد م هســت ،وقتی قطعنامه  ۵۹۸از سوی ایران پذیرفته شد ،یعنی
ایران و عراق صلح را قبول کردند ،چهار صراف عربســتانی در دوبی
آغاز به خریدن و جمع کردن تومان ایران کردند.
آنها بیمحابا دالر و درهم میفروختند و تومان میخریدند ،حتی با لنج
بستهبندیهای بزرگ تومان را که گونیپیچ شده بود به انبارهای خود
منتقل میکردند ،من در آن زمان متعجب بودم ،نمیدانستم این آقایان
چرا آنقدر به تومان عالقهمند شدهاند ،متاسفانه دولت وقت هم به جای
مدیریت قیمت ارز ،تســلیم این ترفند شده و نه تنها بر خالف جهت
آنها به تزریق تومان و خرید ارز نمی پرداخت بلکه با هماهنگ شدن
نادانسته با آن دشمنان حیلهگر ،به تزریق بیش از تقاضای ارز و تقویت
مصنوعی تومان دامن میزدند.
هم سن و سالهای من به خاطر دارند که در مدت کوتاهی دالر که به
بیش از  ۱۴۰تومان هم رســیده بود به زیر  ۱۰۰تومان و بعد از مدت
کوتاهی حتی زیر  ۵۰تومان هم رسید.
مرتجعان منطقه به خصوص عربستان ،شاید هم با هماهنگی با ایادی
دیگر اســتکبار در آن زمان تصمیم گرفتند برای ضربهزدن به اقتصاد
کشــور اسالمی ما به تقویت مصنوعی نرخ تومان بپردازند و البته بعد
از مدتی ریال ایران را که خودشــان به طور مصنوعی باال برده بودند
بهشــدت زمین زدند .به این ترتیب همانطور که در کمتر از شش ماه
قیمت دالر به زیر  ۵۰تومان رسید در ظرف مدتی کوتاهتر باز به باالی
 ۱۳۰تومان برگشت.
مشــابه این اتفاق را در مقاطع دیگری هم در اندازههای دیگر شاهد
بودهایم ،این خاطره سبب شده اســت هرگاه نوسان در بازار بیش از
حد میشــود ،بوی توطئه به مشام برسد ،توطئهای که در اثر شیطنت
دشــمنان و کمتوجهی مدیران اقتصاد کشور شکل میگیرد .متاسفانه
برخی مدیران وقتی میبینند ،قیمت دالر روبه کاهش گذاشته به جای
اینکه از خودشــان بپرسند که علت آن چیست؟ با این روند همراهی
میکنند .اینها سؤاالت مهمی است .باید بپرسیم آیا نرخ تورم و بهره
در کشــور کاهش یافته است؟ آیا فشــارهای سیاسی کم شده است؟
آیا دالیلی که باعث باال رفتن قیمت دالر بود ،برطرف شــده است؟...
جواب این سؤاالت برای تعیین آینده نرخ ارز مهم است.
متاسفانه برخی به جای پرسیدن این سوالها و بررسی مسئله ،ذوقزده
میشوند و خودشان هم ناخواسته با نقشههای شیطانی دشمنان همراه
میشوند ،در حالی که باید بدانند و احتماالً هم میدانند که این پایین
آوردن مصنوعی عاقبت ندارد و به محض رسیدن قیمت به کف مورد
نظر توطئهگران ،فوران آغاز میشود و قیمتها به سرعت باال میرود.
قبــا هم گفتهام ،وظیفه ذاتی و اصلی بانک مرکزی بعد از کنترل نرخ
تورم و بهره و ایجاد شغل و مبارزه با بیکاری متعادل نگهداشتن قیمت
ارز است ،البته متعادل نگهداشتن به معنای تثبیت نیست و فقط باید از
نوسانات بیش از یک درصد یا حد اکثر دو درصد در روز برای قیمت
ارز جلــو گیری کرد که این کار برای نهادی کــه بیش از  80درصد
ارد کار سختی نیست.
تزریق ارز را در اختیار د

شکايت منابع طبيعي از معدنکاران استان

خبر

رئیــس کمیســیون صنعــت و معــدن اتاق
بازرگانی همدان در دفــاع از هم صنفیهای
خــود توضیح داد :بــه دلیل عمــر معادن و
مرتفع شدن ســطح بهرهبرداری ،معدنداران
بــرای جلوگیری از ریــزش و رانش زمین و
حفظ جان کارگران ناگزیر از گسترش عرصه
هســتند و منابع طبیعی اینــکار را تجاوز به
حریم خود ارزیابی میکند.
مرتضایی خاطرنشــان کرد :بنابر ماده قانونی
مذکور عرصه عملیاتی معدن در اختیار سازمان
صنعت ،معــدن و تجارت قــرار دارد اما این

سازمان تاکنون هیچگونه اعتراض و تخلفی را
به بهرهبرداران نسبت نداده است.
رئیس خانه معدن خواســتار اختصاص شعبه
مجزا برای رســیدگی بــه پروندههای معدنی
شــد و گفت :به دلیل تخصصی بودن مسائل،
تمــام قضات به مباحث این حوزه اشــرافیت
نداشته و در بیشــتر موارد دستگاههای دولتی
را محق میداننــد ،از اینرو پیگیری تخلفات
معدنی در یک شعبه قضایی ویژه ضروری به
نظر میرسد.
وی بــا تأکید بر حمایت از تولید و اشــتغال

استان خواستار تمکین دستگاههای اجرایی به
اینگونه قوانین شد و افزود :بازداشت صاحبان
معدن و تعطیلی کار و تولید ،به اقتصاد استان
آسیب میرساند.
مرتضایی با اشــاره به فعالیت  ۲۸۰معدن در
اســتان گفت ۴۳ :درصد صنایع مستقر در این
منطقه معدنی هســتند و سهم قابل توجهی در
اشــتغال و چرخه اقتصادی دارنــد و نیازمند
مهربانی و عطوفت بیشتری هستند.
تــا کنون  ۳۰مــاده معدنی در اســتان همدان
شناسایی و استخراج شده است

پروندهای درباره مصوبه خودرویی مجلس برای ساماندهی بازار خودرو

سقوط قیمت خودرو در راه است؟
همــه هیاهوها بــا یک خبر ایجاد شــد و
یکشبه کلی سروصدا به راه انداخت؛ واردات
خودروهای تمام برقی و تمام هیبریدی آزاد شد.
با منتشر شــدن این خبر ،آنقدر سر و صدایی
در بازار خودرو به وجود آمد که حتی در یکی
دو روز بازار رو به کاهش قیمت خودرو را در
همدان شاهد بودیم .در چند روز گذشته هرگاه
مردم صحبت از قيمتها ميکردند تنها حرفشان
اين بود که قيمت خودرو بهشدت کاهشي شده
است .اين موضوع موجبات تعجب را برانگيخته
است .بسياري نميدانند که قيمت خودرو واقع ًا
به همين منوال پيش خواهد رفت يا مجدداًروبه
افزايش ميگذارد.
آنطــور که قیمتهــا در بازار خودرو نشــان
میدهد ،پيش از اين خودروهــای وارداتی به
حدی افزایش قیمت داشــتهاند که قیمت خانه
پیدا کردهاند و اغلب با قیمتهایی میلیاردی در
بازار بهفروش میرسند.
حــال نماینــدگان مجلس در نشســت علنی
یکشنبه ۲۹ ،اردیبهشت امسال در جریان بررسی
طرح یک فوریتی ســاماندهی بازار خودرو ،با
ماده  ۴این طــرح موافقت کردند .در ماده ()۴
آمده اســت :واردات خودروهای سواری تمام
برقی  -بنزینی (تمــام هیبریدی) تا زمان تولید
آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف
است .دولت موظف اســت زمینه تولید داخل
خودروهــای مذکور را ظرف مدت پنج ســال
فراهم کند .هزینههای مالی ناشی از اجرای این
ماده از محل درآمدهای ناشــی از اجرای حکم
تبصره ذیل ماده ( )۳این قانون تامین میشود.
کاهش چشمگیر قیمت خودرو در راه است؟
مجلســیها اعتقاد دارند که این مصوبه کمک
زیادی به کنترل بازار خودرو میکند و به زودی
شاهد کاهش چشمگیر قیمت خودرو خواهیم
بود .بهرام پارســایی ،ســخنگوی کمیســیون
اصل  ۹۰مجلس شــورای اســامی میگوید:
خوشــبختانه با وجود البــی و ارتباطات قوی
خودروســازان ،کلیات طرح ســاماندهی بازار
خودرو در مجلس به تصویب رســید .البته ما
خواستار برگشت به طرح اولیه براساس آییننامه
بودیم ،اما این درخواست پذیرفته نشد و با توجه
به تغییراتی کــه در محتوای طرح رخ داده بود،
ناچار بودیم این طرح را مجددا ً به کمیســیون
برگردانیم.
سخنگوی کمیســیون اصل  ۹۰متذکر میشود:

یکی از پیشــنهادات دیگر مــا در این طرح با
توجه به مشکالت آالیندگی و زیستمحیطی
خصوصا در کالن شهرها این بوده که از واردات
خودروهای هیبریدی حمایت شــود و تعرفه
واردات این خودرو ها مشابه سال گذشته باشد.
وی همچنین با اشاره به معاف شدن خودروهای
هیبریدی و تمــام برقی از عــوارض واردات
براســاس مصوبه مجلس تأکید میکند که این
امــر به ترغیــب مردم برای مصــرف این نوع
خودروها کمک کند و باعث کاهش قیمت آنها،
رقابتپذیر کردن بازار ،کاهش آلودگی و کاهش
قیمتها میشود و بازار را از حالت انحصاری
بیرون میآورد.
محمد حسننژاد ،عضو کمیسیون تلفیق بودجه
ســال  ۹۸مجلس نیز تصریح میکند :با مصوبه
نماینــدگان در صحن علنی مجلس شــورای
اسالمی ،واردات خودروهای سواری هیبریدی
و برقــی به مدت پنج ســال بــدون هیچگونه
پرداخت حقوق ورودی به کشــور آزاد شد که
این مصوبه مجلس باعث کاهش چشــمگیر
قیمت خودروهای بنزینی در بازار خواهد شد.
به گفته وی ،به طور حتم آزاد شــدن واردات
خودروهای هیبریدی بدون پرداخت عوارض به
کشور باعث کاهش قیمت خودروهای موجود
در بازار خواهد شــد .به عنوان مثال ،اگر قیمت
یک دستگاه خودروی تویوتا کمری هیبریدی
وارداتی در بازار  ۲۰۰میلیون تومان شود ،دیگر
تقاضایی برای خودروی سمند و ساندرو ۲۰۰
میلیونی در بازار وجود نخواهد داشت ،بنابراین
واردات خودروهــای هیبریدی بدون پرداخت
عوارض گمرکی به کشــور باعث افت شدید
قیمت خودرو در بازار خواهد شــد ،به همین
جهت مــردم منتظر کاهش چشــمگیر قیمت
خودرو در بازار باشند.

واردات خودروهای هیبرید همچنان
ممنوع است

ایــن در شــرایطی اســت که مدیــرکل دفتر
مقررات صــادرات و واردات وزارت صنعت،
معــدن و تجارت بــا تأکید بر اینکــه واردات
خودروهای هیبریدی همچنان ممنوع اســت،
میگوید :متناسب با سیاستهای تجاری کشور
برنامهریزی و عمل میکنیم.
ســید مهدی نیــازی در خصــوص واردات
خودروهای هیبریدی عنــوان میکند :معافیت
حقــوق ورودی خودروهای هیبریدی به منزله

مجاز بودن واردات نیســت ،ضمن اینکه طرح
باید در مجلس تصویب و پس از تأیید شورای
نگهبــان در قالب قانــون ابالغ شــود .بعد از
ابالغ قانون و بر اســاس احکام آن ،متناسب با
سیاستهای تجاری کشور برنامه ریزی و عمل
میشود.
وی با تأکید بر اینکه در ســال  ۹۸برای واردات
خودرو برنامهای نداریم ،میافزاید :در شــرایط
فعلی و محدودیتهای ارزی ،کاالهای اساسی،
مواد اولیه و واســطهای بخش تولید در اولویت
واردات قرار دارند و واردات کاالهای مصرفی
در اولویت نیست.
مدیرکل دفتــر مقررات صــادرات و واردات
تصریح میکند :واردات خودرو در سال  ۹۷به
دلیل ارزبری باال و مدیریت تقاضا در شــرایط
ارزی کشور متوقف شد و این تصمیم همچنان
ادامه دارد.

مجلــس نمیتواند بازار آشــفته
خودرو را سامان دهد

نکتهای که در این میان مطرح است ،اینکه آیا
با این مصوبه مجلس باید منتظر کاهش قیمت
خودروها باشیم؟ برخی کارشناسان خودرویی
معتقدند که این مصوبه دارای ابهامات بسیاری
اســت و در عمل ،یــا اص ً
ال بــه مرحله اجرا
نميرســد و یا اگر هم برسد ،اتفاق خاصی در
بازار نمیافتد .یک کارشناس خودرویی با اشاره

به مصوبات اخیر مجلس با محوریت ساماندهی
بازار خودرو میگوید :این مصوبات هیچکدام
قابلیت اجرایی و منطقی ندارند.
فربد زاوه معتقد اســت :در حالی که نمایندگان
مجلــس باید بــه فکر حل مشــکالت کالن
کشــور در زمینه مدیریت پولی و سیاستهای
بانکی باشــند ،بــا مصوبات نادرســت درباره
صنعت خودرو ،تنها مشــکالت این حوزه را
افزایش میدهنــد.وی تأکید میکند :مصوبات
مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو ،همگی
غیرتخصصی و غیرکارشناسی هستند و مشکل
این حوزه را حل نخواهند کرد.
زاوه با اشــاره به مصوبــه واردات خودروهای
هیبریدی نیز بــه خبرآناليــن میگوید :گویا
مجلســیها فقط بهدنبال حل مشــکل تعداد
معدودی لکسوسســوار هســتند ،چون این
مصوبه هیــچ دردی از اکثریت جامعه را درمان
نخواهد کرد.
وی خواستار توجه جدی نمایندگان به اصالح
مشکالت کالن اقتصادی کشور شده و تصریح
میکنــد :حل مشــکالت موجود در شــبکه
بانکی ،توزیع نقدینگی ،اجرای سیاســتهایی
با محوریت رونقبخشــی به جریان تولید ،حل
مشکالت تأمین ارز و تســهیل امور اداری در
کسبوکارها مهمترین مسائلی است که مجلس
باید به آن بپردازد.

آگهی مناقصه عمومی

مدیــرکل امــور مالیاتی اســتان همــدان از بدهــی مالیاتی 25
میلیاردتومانی برخی از شرکتهای تولیدی بزرگ استان خبرداد.
محمد دلشادی با اشاره به اینکه به واحدهای تولیدی بدهکار اعالم
شده که مالیات خود را پرداخت کنند ،اظهارکرد :امور مالیاتی پیگیر
وصول مطالبات خود است اما به دلیل اشتغال کارگران نمیخواهیم
به واحدهای تولیدی فشار بیاوریم.
وی دربــاره تعدیل نیروی برخــی از واحدهای تولیــدی به بهانه
بدهیهــای مالیاتی ،تصریح کرد :درحال حاضر امور مالیاتی به دلیل
بحث اشــتغال فشاری بر تولیدکنندگان ندارد و اگر واحدی به بهانه
بدهی مالیاتــی کارگران خود را تعدیل میکند به امور مالیاتی ربطی
ندارد.
دلشــادی بــا بیــان اینکــه اکثــر تولیدکننــدگان اســتان همــدان
خــوش حســاب هســتند ،یــادآور شــد :تعــداد محــدودی از
تولیدکننــدگان اســتان بدهــی مالیاتــی دارنــد کــه بعضــ ًا تــوان
پرداخــت مالیــات دارنــد امــا نمیخواهنــد زیربــار مالیــات برونــد.

مطالبات  200میلیاردی مالیات در همدان

مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه کل
مطالبــات امورمالیاتــی اســتان همــدان بیــش از  200میلیــارد تومــان
اســت ،بــه ايســنا گفــت :ســال گذشــته تمرکــز مــا بــرروی وصــول
ایــن مطالبــات بــوده کــه برخــی از آنهــا مربــوط بــه چندســال
گذشــته بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه شــرکتهای تولیــدی بــزرگ اســتان 20
تــا  25میلیــارد تومــان بدهــی مالیاتــی دارنــد ،خاطرنشــان کــرد:
در صورتیکــه تولیدکننــدگان نســبت بــه پرداخــت مالیــات خــود
اقــدام کننــد ممکــن اســت مشــمول بخشــودگی جرائــم شــوند.
وی بــا اشــاره بــه تقســیط بدهیهــای مالیاتــی ،یــادآور شــد:
برخــی از واحدهــای تولیــدی بدهــی هــای خــود را تقســیط و
پرداخــت میکننــد.

کمتــر از  10درصــد از واحدهــای تولیــدی اســتان
بدهــی مالیاتــی دارنــد

دلشــادی بــا تأکیــد براینکــه کمتــر از  10درصــد از واحدهــای
تولیــدی اســتان بدهــی مالیاتــی دارنــد ،اظهارکــرد :بــه دلیــل
اینکــه بــه اشــتغال لطمــه ای وارد نشــود فعـ ً
ا اقدامــی در راســتای
وصــول مطالبــات مالیاتــی انجــام ندادهایــم امــا بایــد مالیــات
اســتان محقــق شــود.
مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان همــدان بیــان کــرد :بــا توجــه بــه
اینکــه واحدهــای تولیــدی در مقطعــی دچــار مشــکل شــدند و
تولیــدات آنهــا بــا چالــش مواجــه شــد فع ـ ً
ا ک ـجدار و مریــز بــا
ایــن واحدهــا برخــورد میکنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته ســهم مالیــات از درآمدهــای
اســتان بیــش از  549میلیــارد تومــان بــوده اســت ،افــزود :کل
درآمــد اســتان در ســال گذشــته655میلیارد و 953میلیــون و 800
هــزار تومــان بــوده اســت کــه از ایــن میــزان  84درصــد معــادل
549میلیــارد و 103میلیــون و  300هــزار تومــان مربــوط بــه مالیــات
بــوده اســت.

وصول  98درصدی مالیات سال گذشته

دلشــادی با اشــاره به اینکه از میزان 549میلیــارد و 103میلیون و
 300هزار تومان مالیات ســال گذشته  98درصد وصول شده است،
یادآورشــد :در سالجاری نیز درآمد استان همدان  734میلیارد تومان
پیش بینی شده که هنوز سهم مالیات مشخص نشده است.
وی با اشــاره به آغاز ثبت اظهارنامههای مالیاتی اشخاص حقیقی و
حقوقی از ابتدای خرداد ماه ،عنوان کرد :اشــخاص حقیقی تا پایان
خرداد و اشــخاص حقوقی و امالک تا پایــان تیرماه فرصت دارند
اظهارنامههای مالیاتی خود را تسلیم کنند.

(نوبت اول )

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان به آدرس کیلومتر  15جاده کرمانشاه دو راهی صالحآباد ،روبروی ایست بازرسی در نظر دارد عملیات گاز کشی داخلی کشتارگاه را از طریق مناقصه
به اشخاص حقوقی واجد شرایط با شرایط ذیل واگذار نماید:
 -1متقاضیان می بایست مبلغ  65/000/000ریال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره  0219969430007نزد بانک ملی شعبه شهرستان بهار به نام مرکز کشتارگاه
صنعتی دام همدان واریز و اصل فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی  ،تایید و مهر و امضا  ،فرم آگهی مناقصه و مدارک شناسایی را در پاکت الک و مهر شده تا هفت روز کاری بجز
ایام تعطیل بعد از درج آگهی مناقصه پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1398/03/22به دفتر امور اداری کشتارگاه تحویل و رسید دریافت نمایند.
 -2به پیشنهادات مخدوش ،مبهم(مبلغ پیشنهادی به صورت خوانا با عدد و حروف نوشته شود) فاقد سپرده و فاقد مدارک خواسته شده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد
شد.
 -3متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه و نقشه های گازکشی می توانند به آدرس کیلومتر  15جاده همدان کرمانشاه روبروی ایست بازرسی شهید زارعی  ،مرکز کشتارگاه صنعتی
دام همدان مراجعه نمایند.
 -4متقاضیان باید تایید صالحیت سازمان نظام مهندسی را داشته باشند و بهمراه مدارک ارسال نمایند.
 -5سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد نفر برنده نزد کشتارگاه باقی خواهد ماند و در صورت انصراف و عدم عقد قرارداد نفر اول مناقصه سپرده ایشان به نفع کشتارگاه ضبط و با
نفر دوم قرارداد منعقد میگردد و برای نفر دوم نیز در صورت عدم عقد قرارداد مانند نفر اول برخورد و با نفر سوم قرارداد منعقد میگردد.
 -6برنده مناقصه می بایست ضمن امضا نمودن فرم نمونه قرارداد نسبت به سپردن یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ  300/000/000ریال به کشتارگاه صنعتی دام همدان اقدام نماید
 -7کشتارگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مختار است.
 -8پیشنهادات رسیده در روز پنج شنبه مورخ  1398/03/23رأس ساعت  9صبح در محل دفتر مدیر مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان مفتوح و مورد رسیدگی قرار میگیرد و نتیجه
تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/3/25اعالم میگردد .حضور شرکت کنندگان در مناقصه یا صرف ًا نماینده قانونی آنها در جلسه بازگشایی پاکات بالمانع میباشد.
 -9هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان
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پیشکسوتان استقالل تهران
در روستای قهوردعلیا
بمناســبت برگــزاری بیســتمین دوره مســابقات فوتبــال
جامنوروزی(یــادواره مرحوم الیاس زارعی)در روســتای قهوردعلیا از
توابع شهرســتان کبودراهنگ تیم فوتبال پیشکسوتان استقالل تهران به
همراه ســتارگان دهه های گذشته در این روستا به مصاف پیشکسوتان
قهوردعلیا میرود.
این دیدار به دعوت هیأت فوتبال روســتای قهوردعلیا وجمع کثیری از
عالقه مندان وپیشکسوتان این روستا برگزارخواهدشد.
مســابقات جام نوروزی همه ساله با آغاز فصل بهار دراین روستا آغاز

میشــود که دیدار پایانی ومراســم اختتامیه این رقابتها پنجشــنبه هفته
پیش رو با دیدار نمادین پیشکســوتان اســتقالل تهران وپیشکسوتان
روســتای قهوردعلیا در زمین چمن این روستا برگزارمیشود این دیدار
به پاس خدمات وتجلیل وارج نهادن از زحمات وتالش های خستگی
ناپذیربنیانگذاران وپیشکسوتان رقابتهای نوروزی توسط هیأت فوتبال
روستای قهوردعلیا برگزار می شود.
تیم پیشکســوتان اســتقالل را در این دیدار بازیکنان نام اشنایی چون
علیموسوی ،صمدمرفاوی ،محمدنوری ،رضاحسن زاده،بهروزپرورش
خواه،رضانعلچگر،ایوب اصغرخانی،هاشم حیدی ،علی جانملکی،افشین
حاجی پور واکبرکارگرجم همراهی میکنند تا یاد وخاطره دوران جوانی
را زنده کنند .این دیدار پنجشنبه این هفته شانزدهم خرداد ماه ساعت ۱۵

رئیس هیأت تیراندازی:

برای استعدادیابی ورزشکاران
برنامه جامع تدوین شده است

خبـر

مرگ فوتبال ایران با مهندسی احساسات
یک بار دیگر فوتبال ایران شــاهد رخ دادن اتفاقات تلخ در دیدار
تیمهای سپاهان و پرسپولیس بود.
از قبل پیشبینی میشــد که اینطور شود .اینکه صندلیها روی هوا
باشــد یا شیشههای ماشین خرد شــود .آجر پرتاب و فحاشی شود.
سری بشکند یا چشمی کور شود .زنجیر و قمه و چاقو در کار باشد.
«خفتگیری» شــود؛ یعنی بلیتی را بگیرند و پاره کنند .فضا ,فضای
ی زیر پیراهن باشد
درگیری باشــد ,در حدی که از ترس ،لباس رنگ 
تا دیده نشود.
نتیجه فوتبال دیگر در مرز مستطیل سبز نمیگنجد ,فوتبال در ایران پا
را از گلیمــش درازتر کرده ,رفته تا جمجمه کودک ,فوتبال دیگر باید
خون به راه بیندازد .اصال اگر اینطور نباشــد فوتبال بازی نشده و همه
«مسخره بازی» است .اینجا فوتبال یک رقابت در داخل زمین است و
یک جنگ در خارج!
قبــل از بازی هیچکس راضی به ریخته شــدن یک قطره خون از بینی
کســی نبود! خو ن بینی که هیچ ,سر شکست ,چشم آسیب دید ,چاقو
زده و چاقو خورده شد .ماشین آتش گرفت و بهتر است بگوییم که به
قلب فوتبال شلیک شد .همان شلیکهایی که چند روزی است به صدر
ی ُکشد و کاری
ی ُکشد ,فوتبال م 
اخبار رسیده است .شلیکهایی که آدم م 
به رفاقت و رقابت ندارد.
پیشبینی میشــد که در هشــتم خردادماه یک مسابقه مهیج فوتبال به
یک تراژدی تلخ اجتماعی تبدیل شــود .هیجان و دوســتی و رقابت
در رودخان ِه دوباره جان گرفته زاینده رود غرق و در عوض خشــم و
توهین و دعوا زاده شد .بازهم عکاسها تصاویر تکراری و خبرنگاران
گزارشهای تکراری از یک مســابقه فوتبال ارسال کردند ,مسائلی که
اینقدر دارد تکرار میشــود تا عادت شــود ,یک اپیدمی ,یک مرض
ناخوشایند و غیر معمول.
پیشبینی میشــد که ناجور شــود ,آخر از قبل جنگ راه افتاده بود .از
ِ
بــازی قبل ,از قب ِل بازی! بازی یــک ماه پیش خونین و پرتلفات بوده,
پس باید انتقام گرفته میشــد .قبل بازی چه؟! چه کسانی در آتش این
جنگ دمیدند؟ مدیر ,مسئول ,مربی ,بازیکن یا همان یک هواداری که
در فضای مجازی رجز خوانده؟ چه کسی در عصبانی کردن عصبانیها,
در کینه توزی انتقام گیران نقش داشت؟ کاله خود را قاضی میکنید؟
مردم مصدوم شدند ,خون ریخت و چشمی آسیب دید! ماشینی اسقاط
شد« ,پالک تهرانی» که شاید تمام سرمایه یک عکاس یا خبرنگار باشد.
عکاسها معموالً برای کار به ورزشگاه میآیند ,نه دعوا و نه ضرر.
چقدر حواسمان به حرفی که از دهان خارج میکنیم هست؟ چه قبل
از بازی چه بعد از بــازی ,میدانید که مردم برای واکنش منتظر کنش
شما هستند؟ قانون ســوم نیوتون است ,هر عملی عکسالعملی دارد.
آیا ابایی نداریم از فرافکنیهایی که باعث زنجیر کشــیدن یک هوادار
احساسی میشود؟
راســتی میدانید وقتی حرف از مهندسی شــدن نتایج میزنید دارید
احساســات هواداران را مهندسی میکنید؟ نه امروز و نه فقط یک فرد
خاص که در گذشــته هم همین حرفها را عدهای دیگر میزدند .هم
شاکی میشــوید ,هم مدعیالعموم ,هم قاضی و هم دادستان ,خسته
نشــدید از اینکه همه کارها که یک تنه انجــام میدهید؟ هم تصمیم
میگیرید ,هــم متهم میکنید ،هم محکوم میکنیــد و هم رای صادر
میکنید .کاری به اشــخاص نداریم ,مخاطب ما هر کســی است که
حرفش جنجال درست کرده و احساسات را به سمت تنش برده است.
فوتبال ،چهارشنبه شب یک بار دیگر ُمرد ,بهتر است بگویم کشته شد.
به قلب احساسات شلیک شد و نابودش کرد .حاال فوتبال مقتول است
و قاتلش همانهایی هســتند که با حرفها و رفتارهای متناقضشان،
احساسات را مهندسی میکنند.
حتما از پدر بزرگها یا قدیمیها شــنیدهایم کــه فوتبال عجب چیز
مسخرهای است .این جمله که « 22نفر دنبال یک توپ میافتند و چه
به تو میرسد؟» اینکه «پولش را یکی دیگر میگیرد و غصهاش را چرا
تو میخوری؟» کاش فقط غصه بــرای هوادار میماند ,االن هم غصه
میماند و هم درد و خون و خســارت .االن احتمال دارد برای هوادار
چشمی بماند که دیگر شاید نبیند .خالصه اینکه این فوتبال چه هست
که باعث این رنج و درد باید شــود؟ شاید االن الزم باشد که همه ما
معشوقان فوتبال یک بار دیگر به حرفهای پدر بزرگ در ذهن پاسخ
بدهیم و به این فکر کنیم که شاید او راست میگفت و واقع ًا این فوتبال
ارزش اینقدر بال بال زدن را نداشته است.
بهتر اســت بنشینیم گوشــهای و فکر کنیم که آیا فوتبال اینقدر ارزش
ت یا طرفداریهای بی منطقمان ،هم خود فوتبال را به
دارد که با اظهار 
نابودی بکشانیم و هم خیلیهای دیگر را؟ بهتر است کالهمان را قاضی
کنیم ,البته اگر کالهی برای قضاوت داشته باشیم!

مسابقات تنیس
جام رمضان
در همدان آغاز شد
رئیس هیأت تنیــس همدان گفت:
مســابقات تنیس جام رمضان با حضور
تیم های مختلف کشــور از به میزبانی
شهر همدان آغاز شد.
ســیدعادل برقعی در گفت و گو با ایرنا
اظهار داشت ۳۲ :تنیس باز از استانهای
هرمزگان ،تهران ،کرمانشاه ،قم ،لرستان،
کردســتان ،البــرز ،زنجــان ،مازندران،
آذربایجــان شــرقی و همــدان در این
رقابتها حضور دارند.
وی اضافه کرد :این پیکارها تا سیزدهم
خردادماه جاری در تاالر تنیس شــهید
برقعی شهر همدان پیگیری میشود.
برقعی خاطرنشــان کرد :سابقات تنیس
جام رمضان از سری مسابقات کشوری
و زیر نظر ســازمان لیگ تنیس برگزار
میشود و تنیس بازان عالوه بر دریافت
جوایز نقدی ،در رنکینگ کشوری امتیاز
کسب میکنند.
وی یادآور شد :حسام محسنین سرداور
و امیر پویا حمیــدی مدیر این دوره از
مسابقات هستند.
همدان یکی از استانهای فعال در رشته
تنیس است.

حضور پنج جودوکار
ایران در اردوی مشترک
با آلمانها

اســتعدادیابی زمینه موفقیت این رشــته
ورزشی است و در همین راستا برنامه ریزی
مدون و جامع را تدوین و در حال اجرا داریم.
رئیس هیأت تیراندازی همدان در آیین تجلیل
از تیرانــدازان برتر جام رمضان همدان اظهار
داشت :امکانات و تجهیزات رشته تیراندازی
همدان را در سطح اســتاندارد ارتقا داده ایم
و اکنون انتظار درخشــش بیشــتر تیراندازان
همدانی را داریم.
ناصر محمودی اضافه کرد :هم اینک ســالن
تیراندازی شهید شمســی پور همدان به ۲۳
ســیبل الکترونیک مجهز شــده که در غرب
کشــور بی نظیر اســت و همه این تجهیزات
برای فعالیت هرچه بهتر و کیفیتر تیراندازان
است.
محمــودی بیان کرد :به عنــوان رئیس هیأت

مرگ
غیرمنتظره
خوزه
آنتونیو ِریِس

خوزه آنتونیو ریس ،بازیکن سابق
سویا ،رئال ،اتلتیکو ،اسپانیول و تیم
ملی اســپانیا ،در یک حادثه تصادف
جان خود را از دست داد.
به گــزارش "ورزش ســه" ،خوزه
آنتونیو ریس ،دیــروز در زادگاهش
اوتررا در منطقه سویا و بر اثر سانحه
تصادف جان خود را از دست داد.
ریس در هنگام مرگ تنها  35ســال
داشــت و فصــل گذشــته در تیم
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*علی عابدیان
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در زمین چمن روســتای قهوردعلیا که بالغ بر  ۳۰۰خانوار و ۱۲۰۰نفر
جمعیت دارد برگزار می شود که پیش بینی می شود جوانان واهالی این
روستا وروستاهای همجوار استقبال خوبی از آن بعمل آورند.
همزمان با این دیدار مسابقه پایانی جام نوروزی همراه مراسم اختتامیه
برگزار می شود.
در این دیدار جمعی از بزرگان ورزشــی کشــور،مدیران استان،مدیران
شهرســتان کبودراهنگ وجمعی از پیشکسوتان روســتای قهوردعلیا
حضوردارند وهیأت فوتبال این روســتا در تالش اســت تا این رقابت
به نحو شایسته ای برگزار شود تا نامی نیک از خود برجای بگذارد.
احتماالصدا وسیمای مرکزهمدان این دیدار را پوشش خواهد داد و در
یکی از برنامه های ورزش پخش خواهد کرد.

پیشخوان

اکسترمادورا مشــغول فعالیت بود.
ریــس ،جوان تریــن بازیکن تاریخ
باشگاه سویاســت و با 16سال سن
برای این تیم به میدان رفت .او فصل
 2003-04به آرســنال پیوست و در

تیراندازی همدان مسئولیت تأمین منابع مالی
و تجهیزات و سیاستگذاری در امور اجرایی را
دارم و این هیأت در بهترین شرایط امکاناتی
قرار دارد.
وی بــا تاکید بــر اســتعدادیابی در ورزش
تیرانــدازی گفت :از همه مربیــان این انتظار
را دارم که در امر اســتعدادیابی فعالیت مؤثر
و مستمر داشــته باشند تا بتوانیم در آینده نیز
قهرمانیهــا در عرصه ملــی و بین المللی را
تداوم ببخشیم.
رئیــس هیــأت تیرانــدازی همــدان بــا اشــاره
بــه حضــور مینــا قربانــی یکــی از تیرانــدازان
همدانــی در جــام جهانــی مونیــخ گفــت:
قربانــی یکــی از اســتعدادهایی شناســایی
شــده هیــأت تیرانــدازی اســت کــه بــه
خوبــی توانســت مســیر موفقیــت را تــا

رســیدن بــه تیــم ملــی طــی کنــد.
وی افزود :مه لقــا جام بزرگ نیز تیرانداز
پرافتخــار همــدان که ســابقه حضور در
المپیــک و بازیهــای آســیایی را دارد،
هــم اکنون بــا مصدومیت مواجه اســت
کــه امیدواریم هرچه ســریعتر به میادین
تیراندازی بازگردد.
محمودی برگزاری مســابقات و تمرینهای
منظــم در تیراندازی همدان را در تشــویق و
آماده ســازی ورزشکاران مســتعد این رشته
بســیار مؤثر دانســت و گفت :امســال جام
رمضان با حضور تیراندازان پرشــمار برگزار
شد و استعدادهای خوبی نیز در این مسیر به
دنبال شکوفایی هستند.
در این مراســم از برترینهای تیراندازی جام
رمضان تقدیر شد.

پاس همدان لیگ یکی میشود
عضو اتحادیه باشــگاههای فوتبال ایران
گفت :دو اسپانســر مواففت خــود را برای
خرید امتیاز لیگ یکی برای تی م پاس همدان
اعالم کردند.
سیروس رکنی در گفت وگو با تسنیم  ،با
بیان این که جلسهای برای تعیین وضعیت
تیم فوتبال پاس همــدان در فصل جدید
رقابتهــای فوتبال باشــگاههای کشــور
برگزار شــد گفــت :در این جلســه دکتر
حاجیبابایی نماینده مردم همدان ،محسن
جهانشــیر ،مدیــرکل ورزش و جوانــان،
عبــاس صوفی ،رئیس هیــأت فوتبال هم
حضور داشتند.
وی افزود 2 :اسپانســر نیز در این جلســه
حضور داســتند و نقطه نظرات خود را در
مورد سرمایهگذاری برای خرید امتیاز لیگ
یکی مطرح کردند.
رکنــی عنــوان کــرد :نتایج جلســه مثبت
بــود و اسپانســرها آمادگی خــود را برای
سرمایهگذاری در تیم پاس همدان به منظور
خرید امتیاز در لیگ یک اعالم کردند.
مدت زمان حضورش در این باشگاه،
فاتح لیگ برتر ،ســوپرکاپ و جام
حذفی انگلیس شــد .ریس نخستین
بازیکن اســپانیایی است که قهرمان
لیگ برتر شده است.
او ژانویــه  2007به صورت قرضی
به رئال پیوست و با این تیم قهرمان
اللیگا شــد و فصل بعــد به اتلتیکو
مادرید پیوســت .ســویا ،اسپانیول،
کوردوبا ،ژیانژینگ و اکســترمادورا
تیم های بعــدی او بودند .جایی که
موفق شــد این تیم را از ســقوط به
دسته سوم فوتبال اسپانیا نجات دهد.
مرگ او شــوک بزرگی بــه فوتبال
اســپانیا به خصوص باشــگاه سویا
وارد کرد .از ریس یک پسر به یادگار
مانده است.

وی با اشاره به این که حضور دکتر حاجی
بابایی ،مهندس جهانشیر و مهندس صوفی
در این جلسه نشان از عزم راسخ مسئوالن

اســتان برای نجات تیم پاس از وضعیت
فعلــی دارد تاکید کرد :اسپانســرها وقتی
دیدند مسئوالن اســتان و متولیان ورزش
و فوتبــال همدان پای کار هســتند دلگرم
شدند.
رکنی تصریح کرد :زمان بسیار کمی تا آغاز
مسابقات باشگاههایکشور باقی مانده و باید
هر چه زودتر اسپانســرهایی که برای خرید
امتیاز اعالم آمادگی کردند رایزنیهای خود
را آغاز کنند.
عضو اتحادیه فوتبال باشــگاههای کشــور
گفت :برای کمک به فوتبال همدان ،باشگاه
پاس و اسپانســرهایی که قصد خرید امتیاز
دارند دریغ نمیکنم و مسورتهای الزم را
به آنها میدهم.
رکنــی تاکید کرد :حضور پــاس در لیگ 2
کمکی بــه فوتبال همــدان نمیکند و فقط
هزینــه روی دســت مســئوالن میگذارد؛
بنابرایــن با جدیت به دنبال آن هســتیم که
شرایط حضور پاس در لیگ یک را با خرید
امتیاز فراهم کنیم.

فدراســیون جودو  ۵جودوکار ملی
پــوش را برای حضــور در یک اردوی
مشترک به آلمان اعزام می کند.
بــه گزارش روابط عمومی فدراســیون
جودو ،بعد از درخواســت مســئوالن
فدراســیون جــودو آلمــان و موافقت
فدراسیون ایران ،دو جودوکار رده سنی
بزرگساالن و ســه جودوکار رده سنی
جوانان کشــورمان فــردا  ۱۲خردادماه
برای برگزاری یک اردوی مشــترک در
شهر برلین ،راهی آلمان می شوند.
براین اســاس ،ســعید مالیــی ،محمد
محمــدی بریمانلــو ،قاســم باغچقی،
علی پرهیــزگار و وحید جــدی ،پنج
جودوکاری هســتند که با تصمیم کادر
فنی به همراه مجیــد زارعیان به عنوان
سرمربی در تمرین مشترک با آلمانی ها
شرکت می کنند.

3
میزبانی بازیهای
ساحلی جهانی از
سندیگو آمریکا
گرفته شد

برگزاری نخســتین دوره بازیهای
ســاحلی جهانی در سندیگو آمریکا به
دلیل عدم تأمین بودجه از سوی میزبان
لغو شد.
به گزارش روابــط عمومی کمیته ملی
المپیک ،انجمن کمیتههای ملی المپیک
(آنوک) در حال بررســی این موضوع
و تغییــر محل برگــزاری این رقابتها
و بررسی شــهرهای داوطلب با سابقه
میزبانی مســابقات بــا کالس جهانی و
تأمین بودجه کافی میباشد.
برخی کارشناســان معتقدند قاره آســیا
محل معقول تری بــرای برگزاری این
رویداد جهانی اســت چــرا که تجربه
برگزاری این رقابتها را دارد.
شهرهایی همچون بالی اندونزی ،مسقط
عمــان ،هایانگ چیــن ،پوکت تایلند و
دانانــگ ویتنام محلهــای خوبی برای
برگزاری این رقابتها میباشند.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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خبـر
رئیس هیأت کشتی همدان:

مسابقات کشتی اوپن خردساالن و نونهاالن
همدان برگزار میشود

رئیس هیأت کشتی همدان گفت :مسابقات کشتی اوپن خردساالن
و نونهاالن  ۱۷و  ۱۸خردادماه در ســالن خانه کشــتی همدان برگزار
میشود.
عبدالرضا رضائیان در گفتگو با مهر با اشــاره به برگزاری مســابقات
کشــتی اوپن خردســاالن و نونهاالن همدان اظهار داشت :با توجه به
سیاست اصلی هیأت کشتی استان در توجه به ردههای پایه در نخستین
گام مسابقات کشتی اوپن خردساالن و نونهاالن شهرستان همدان ۱۷
و  ۱۸خردادماه در سالن خانه کشتی شهر همدان برگزار خواهد شد.
وی افزود :رده ســنی خردساالن متولدین  ۱۱دیماه  ۸۴تا  ۱۰دیماه
 ۸۶و رده سنی نونهاالن متولدین  ۱۱دیماه  ۸۲تا  ۱۰دیماه  ۸۴است.
رئیس هیأت کشتی شهرســتان همدان با اشاره به برگزاری مسابقات
اســتانی این رده سنی گفت :همچنین مسابقات استانی خردساالن ۲۳
و  ۲۴خردادماه به میزبانی هیأت کشــتی شهرستان همدان در سالن ۶
هزارنفری انقالب همدان برگزار میشود.
رضائیان خاطرنشــان کرد :در راســتای برگزاری هرچه مطلوب این
مسابقات جلسات متعددی با رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان
همدان برگزار شــده که امیدواریم شاهد برگزاری مسابقات با کیفیتی
در این رده سنی باشیم.
رئیس هیأت کشتی شهرستان همدان با اشاره به بازدید از باشگاههای
کشتی شهرستان همدان بیان کرد :در این مدت از باشگاه کشتی آبشینه
و باشگاه فدک بازدید شده است.
رضائیان خاطرنشان کرد :در تالش هستیم با توجه به وجود باشگاههای
کشتی و رشد ردههای سنی پایه بتوانیم آینده درخشانی را برای کشتی
همدان رقم بزنیم و در آینده کشتی گیران خوبی را معرفی کنیم.

مسابقات پرش با اسب جام رمضان
برگزار شد

ششــمین هفته رقابتهای پرش با اسب هیأت ســوارکاری استان
همــدان روز در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با عنوان مســابقات
پرش با اسب جام رمضان برگزار شد.
ششــمین هفته رقابتهای پرش با اسب هیأت سوارکاری استان همدان
با حضور ســوارکارانی از باشگاههای ایثار ،شبدیز ،اویسینا  ،اکباتان و
خوشه طالیی به میزبانی باشگاه سوارکاری آذرخش در رده های اسب
و سوار مبتدی ،رده  Eرده  D1اسبهای زایچه ایران و B1بزرگساالن
برگزار شد.
در رده سوار مبتدی ملیکا محمدی با اسب سورن مسیر مسابقه را بدون
خطا طی کرد و طبق قوانین ملی رده بندی شد
در رده  D1اسبهای زایچه ایران محسن حدادیان در راند باراژ باسورن
به مقام نخست دست پیدا کرد فرزاد سهیل قاسمی با سینتیا از خوشه
طالیی دوم شد و الوان بذر افشان با اسب رایکا از آذرخش در جایگاه
دوم ایستاد
در رده  B1بزرگســاالن کــه بــا حضور مهدی امید مهــر ناظر فنی
فدراسیون سوارکاری صورت گرفت و در پایان راند باراژ سوارکاران
برتر جام رمضان معرفی شدند
مقام نخســت و جام قهرمانی این دوره از رقابتها به مهدی حمزه ای
با اســب بای مولگا از مجموعه خوشه طالیی رسید علیرضا بختیاری
بااسب اندی از مرکز پرورش اسب اویسینا به مقام دوم دست پیدا کرد
و امیر حسین احمدی ثابت با فرح دونا نمایند باشگاه آذرخش به نشان
برنز و مقام سوم این دور از مسابقات دست پیدا کرد.
رقابت این هفته توســط ســرداور مســابقات محمد رضا شوشتر یا
همکاری زهرا قاسمی امین عظیمی و سرکالنتر میدان مهدی نوروزی
با همراه صادق کریمپور قضاوت شد
طراحی و اجرای مســیر مسابقات این هفته توسط سید وحید برقعی
طراح مسیر  LEVEL ONEفدراسیون جهانی صورت گرفت.

آگهی تغییرات شــرکت بنا راه همدان شرکت سهامی
خاص به شــماره ثبت  3907و شناسه ملی 10820048970
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ 1397/08/26تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :اعضای
اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال به صورت زیر انتخاب
شدند  :آقای ســید حســین جلیلیان همدانی به شماره
ملی  3871274283آقای کامبیز اکبری به شــماره ملی
 3731952823آقای ســید مهدی حسینی سیر به شماره
ملی )486165( . 3873905061
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری همدان

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  97/1940مورخ  97/12/11هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات
مالكانه و بالمعارض متقاضي آقای ســیروس وفائی فرزند اسداله به شماره شناسنامه  101صادره از باختران در ششدانگ يك قطعه زمين زراعي آبی به مساحت  117918/88مترمربع در قسمتی از
پالك  42اصلي حســامآباد واقع در اسدآباد اراضی روستای حسامآباد خريداري از مالك رسمي آقای اسد وفایی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي ميشود ،در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس
از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )46
تاريخ انتشار نوبت اول98/2/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/3/4 :
کامران متقی  -رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهی تغییرات شــرکت بنا راه همدان شرکت سهامی
خاص به شــماره ثبت  3907و شناسه ملی 10820048970
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
1397/08/26تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - 1 :حق امضای
کلیه اســناد و اوراق عادی واداری و بهادار و قرارداد ها را
هیأت مدیره تعیین می کند و ماده مربوطه در اساســنامه
اصــاح گردید  - 2 .تعداد اعضای هیأت مدیره بین 3الی 6
نفر تعیین شــد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
()481667
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

آگهــی تغییــرات شــرکت بنــا راه همــدان شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  3907و شناســه ملــی  10820048970بــه اســتناد صورتجلســه هیــأت مدیــره مــورخ 1397/08/26
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد :
 - 1اعضــای هیــأت مدیــره بــه ســمت ذیــل تعییــن گردیدنــد :آقــای ســید حســین جلیلیــان همدانــی بــا شــماره ملــی 3871274283بــه ســمت مدیــر عامــل و عضــو هیــأت مدیــره
آقــای کامبیــز اکبــری بــا شــماره ملــی 3731952823بــه ســمت رئیــس هیــأت مدیــره آقــای ســید مهــدی حســینی ســیر بــا شــماره ملــی 3873905061بــه ســمت نایــب رئیــس
هیــأت مدیــره
 - 2امضــای کلیــه اســناد و اوراق عــادی و اداری و بهــادار و تعهــدآور و قراردادهــا بــا مدیــر عامــل و رئیــس هیــأت مدیــره و هــر یــک بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبــر اســت.
()486166
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری همدان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
www.HamedanPayam.com

اى على ! با خانواده و همسايگانت و كسانى كه با آنان معاشرت و همنشينى دارى  ،خوش

صاف تا کمی ابري  -وزش باد

شهرستان

مالیر
همدان

نهاوند

تویسرکان

رزن

کبودراهنگ

قهاوند

»»منبع :موسسه ژئوفیزیک تهران

اخالق باش تا نزد خداوند  ،در درجات بلند  ،نوشته شوى [ و قرار گيرى] .
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ارتباط با روزنامهinfo@Hamedanpayam.com..........................
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
ارتباط با مدیرمسئولmodir@Hamedanpayam.com................
ارتباط با سردبیرsardabir@Hamedanpayam.com................
سرویسآگهیagahi@hamedanpayam.com.............................
سرویس اشتراکeshterak@hamedanpayam.com................
چاپخانه پیام رسانهlitohoma@yahoo.com.....................................

اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
نيمه شب شرعي

■ آب و هوا

پيشبيني وضع هوا:
اسدآباد

روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول :نصرت ا ...طاقتي احسن
سردبير :يدا ...طاقتي احسن
مدیراجرائی:سیده ثریا جاللی
نشاني :همدان ،ابتداي خيابان مهديه ،روبروي دبيرستان شريعتي
ساختمان پيام
65155 - 666
صندوق پستي:
نمابر38279013 :
تلفن( 38264433:ويژه)
آگهي38264433 :
سردبير09183151437 :
()081 - 34586731
ليتوگرافي و چاپ :پيام رسانه

پایگاه اینترنتیwww.Hamedanpayam.com...............................
ارتباط با روزنامه10006066 ......................................................................

■ اوقات شرعي

■ حدیث:

پیامبراکرم (ص):

گلتپه

پيام تاريخ ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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■ دوبيتي:

		
اگر آئی بجانت وانواجم

		
ته هر دردی که داری بر دلم نه

وگر نایی به هجرانت گداجم

بمیرمیابسوجمیابساجم

شماره 3487

باباطاهر

فناوري

سند توسعه صادرات نرمافزار تدوین شد
ســند توســعه صادرات نرمافزار و خدمات نرمافزاری کشــور با
همکاری وزارت ارتباطات ،سازمان توسعه تجارت و کمیسیون ICT
اتاق بازرگانی ایران ،تدوین شــد و قرار است ظرف یک ماه به هیأت
دولت ارائه شود.
به گزارش کمیســیون فناوری اطالعــات و ارتباطات اتاق بازرگانی،
حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایهگذاری
وزارت ارتباطات ،با اشــاره به تدوین سند توسعه صادرات نرمافزار
و خدمات نرمافزاری گفت :در جلســهای که در کمیته کارشناســی
صــادرات غیرنفتی برگزار شــد ،دولت بــه وزارت ارتباطات ،اتاق
بازرگانی ،سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی یک ماه زمان داد تا
آئین نامه سند توسعه صادرات نرمافزار را به دولت ارائه کند.

فیس بوک باید سوابق خود را
در اختیار سهامداران قرار دهد

طبق رای دادگاهی در ایالت دالور فیس بوک باید سوابق داخلی خود
از روندهای حفظ حریم شخصی و دسترسی به اطالعات کاربران را در
اختیار سهامداران این شرکت قرار دهد.به گزارش رویترز ،قاضی دادگاهی
در دالور (واقع در ایاالت متحده آمریکا) به فیس بوک دستور داده آدرس
ایمیل و سوابق داخلی مربوط به روندهای حفظ امنیت اطالعات کاربران
در این شرکت را در اختیار ســهامداران قرار دهد.این پرونده مربوط به
شکایت ســهامداران از فیس بوک پس از آشکار شدن افشای اطالعات
کاربران در رســوایی کمبریج آناالیتیکا در  ۲۰۱۵میالدی اســت .پس از
رســوایی کمبریج آناالیتیکا ،فیس بوک باید طبق توافقنامه با کمیسیون
تجارت فدرال آمریکا اقدامات امنیتی خود را قدرتمندتر میکرد.

رانندگان با دمای فرمان جهت یابی می کنند

ربات حمل کاال ساخته شد

اپل موبایل تاشو می سازد

شــرکت جگوار اند لندروور طرح اولیه از سیســتمی مخصوص
جهت یابی را ارایه کرده که با ایجاد گرمایش و ســرمایش در قسمت
های مختلــف فرمان به راننده کمک می کند در هر پیچ به درســتی
مســیریابی کند .به گزارش نیواطلس ،جگوار اند لندروور تا به حال
طرح های نوآورانه بســیاری را ارایه کرده اســت .آخرین طرح اولیه
این شــرکت به راننده کمک می کند طی مســیر بدون آنکه حواسش
پرت شــود ،جهت یابی کند .این طرح اولیه با استفاده از گرمایش و
سرمایش در قسمتهای مختلف فرمان راننده را در هر پیچ راهنمایی
می کند .طرح اولیه مذکور مربوط به بخشی از پروژه تحقیقاتی است
که با همکاری دانشــگاه گالسگو انجام می شود و هدف آن ارایه گام
به گام راهنمایی مسیر است.

محققان دانشگاه صنعتی شریف ربات حمل کاال با هدف جابجایی
انسان یا کاال ساختند.
به گزارش معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ،افزایش
جمعیــت و پیچیدگیهای زندگی شــهری در کنار محدودیتهای
فضاهــای اداری و عمومی هر روز بیــش از پیش لزوم به کارگیری
وســایل حمل کاال و انسان با قابلیت حرکت در محیطهای کوچک
را آشــکار میکند.محققان دانشگاه صنعتی شــریف با توجه به این
موضوع طرح پژوهشــی «طراحی و ساخت ربات جهت حمل کاال
و انســان» را انجام دادند .این طرح با پشــتیبانی صندوق حمایت از
پژوهشــگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
به نتیجه رسیده است.

شــرکت اپل حق امتیاز اختراع دستگاهی را ثبت کرده که می توان
آن را از دو قسمت تا کرد .همچنین دستگاه را می توان به سمت داخل
یا خارج تا کرد.به گزارش دیلی میل ،به نظر می رسد اپل قصد دارد با
ارایه یک موبایل تاشو بر رقبایش غلبه کند.
این شــرکت حق امتیاز اختراعی را ثبت کرده که در آن یک نمایشگر
تاشــو نشان داده شده است .این نمایشگر از دو قسمت تا می شود و
همچنین این طرح حاکی از آن است که دستگاه را می توان در حالت
باز به عنوان یک تبلت نیز اســتفاده کرد .عالوه براین موارد دستگاهی
که در این حق امتیاز توضیح داده شــده ،به داخل یا خارج نیز تا می
شــود.حق امتیاز اختراع مذکور حاوی  ۳۷طراحی مختلف است که
ویژگی های فنی و شیوه های تا کردن دستگاه ها را نشان می دهد.

گزارش
گردشگري

کاوشهای جدید الئودیسه با حضور دکتر رهبر آغاز شد

در جستجوی معبد گمشده

نتایج بررسی تورهای داخلی و خارجی در «تعطیالت خرداد»

رشد چندبرابری نرخ تورهای خروجی

تعطیالت خرداد در حالی پیشرو اســت که بررســیهای «دنیای
اقتصاد» نشان میدهد قیمت تورهای داخلی و خارجی نسبت به مدت
مشابه ســال قبل افزایش قابل توجهی داشته است؛ افزایشی که به دلیل
رشــد نرخ ارز و قیمت بلیت هواپیما بهخصوص در تورهای خارجی
بســیار محسوستر است .از سال گذشــته تا به امروز قیمت پروازها و
نرخ ارز به شــکل بیسابقهای باال رفته اســت و همین موضوع باعث
شــده تا آمار سفرهای خروجی نیز در مقایسه با سال قبل و سال قبلتر
از آن کاهش داشــته باشد؛ تاجایی که بررسی نرخ تورها در سایتهای
گوناگون نیز نشــان میدهد درحالی که اکثــر ظرفیت تورهای داخلی
تکمیل شده ،اما تورهای خارجی با استقبال بسیار کمتر از همیشه مواجه
بوده است .از سوی دیگر ،بررسی مقصدهای داخلی تورهای گردشگری
نیز حکایت از آن دارد که مقاصد جدید داخلی وارد لیست آژانسهای
مسافرتی شده است .از جمله این مقاصد لرستان و کردستان هستند که
تاکنون با استقبال خوبی از سوی گردشگران همراه شدهاند.

رشد چندبرابری نرخ تورهای خروجی

براســاس بررســیهای «دنیای اقتصاد» اکثر تورهای داخلی با استقبال
بهتــری مواجه شــدهاند .در این گزارش ،تنها به چنــد مورد از قیمت
تورهای داخلی طی بررســیهای انجامشده اشــاره خواهد شد .استان
لرستان به رغم آنکه در سیل فروردینماه دچار آسیبهای جدی شد اما
از جمله این مقصدها است .برای یک سفر  ۳روزه به این استان از ۵۰۰
هــزار تومان تا یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان باید هزینه کرد .همچنین
هزینه تور برای ســفر  ۳روزه به ترکمنصحرا با جاذبههای گردشگری
طبیعی و فرهنگــیاش ،از  ۵۰۰هزار تومان تا یک میلیون تومان برآورد
شــده است .در همین حال ،در تعطیالت پیش روی نیمه خردادماه سفر
 ۴روزه به کردستان از  ۷۰۰هزار تومان تا یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان
رسیده است .از جمله مسیرهای جذاب فصل بهار برای طبیعتگردی از
دریاچه نئور به سوباتان است که هزینه رفتن به این مقصد با آژانسهای
گردشگری در مدت  ۴روز از  ۸۰۰هزار تومان تا یک میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان متغیر است .تفاوت کف و سقف قیمتها در این تورهای داخلی
به دالیل مختلفی از جمله وسیله نقلیه ،محل اقامت ،وعدههای غذایی که
تور متقبل میشود و دیگر خدمات است.

افت استقبال از تورهای خارجی

در همین حال ،بررســی هزینه چند مــورد تورهای خروجی پرطرفدار
نشــان میدهد با وجود آنکه سفر به اســتانبول در تعطیالت خرداد ماه
سال گذشته برای  ۶شب اقامت از حدود یک میلیون و  ۵۰۰هزارتومان
آغاز میشــد ،امسال کف قیمتی تورها به این مقصد به  ۴میلیون تومان
رســیده است .آنتالیا نیز سال گذشــته در خردادماه از  ۲میلیون و ۳۰۰
هزار تومان اقامت ۶شــب آغاز میشــد که امسال به  ۵میلیون تومان به
باال رسیده است .روســیه نیز در تعطیالت خرداد امسال شاهد افزایش
قیمت چشمگیری بوده؛ بهطوری که امسال برای  ۷شب سفر به روسیه
قیمتهای آژانسها از حدود  ۱۰میلیون تومان آغاز میشــود .در حالی
که سال گذشته در همین مدت زمان ،یک تور روسیه (مسکو) به ۵میلیون
تومان میرسید .گرجستان (تفلیس) نیز که تا سال گذشته بهعنوان مقصد
ارزان شناخته میشد و سال گذشته در تعطیالت خردادماه یک گردشگر
میتوانســت برای  ۷شب حدود یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان در این
مقصد هزینه کند ،در حال حاضر باید از  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار تومان تا
 ۵میلیون تومان به باال هزینه کند .سفر به تایلند نیز از این قاعده مستثنی
نیســت و در تعطیالت خرداد ماه ســال جاری ،تورهای تایلند برای ۷
شــب اقامت بســته به خدمات و کیفیت هتل از  ۵میلیون تومان آغاز و
تا ۱۰میلیون تومان و باالتر نیز میرســد؛ در حالی که ســال گذشته این
قیمتها از  ۳میلیون تا ۵میلیون تومان و در صورت درخواست خدمات
باالتر و رفتن به شهرهای بیشتر به رقمهای باالتر نیز میرسید.

سینـما
■ قدس�������������������������������������������������������� .تگزاس2
■ قدس.................����������� 2سامورایی در برلین
■فلسطین���������������������������������� 1زندانیها -نبات
فلسطين ����������������������������������2متری شیشو نیم
■ سينما کانون.........پیشونی سفید -تگزاس2
■بهمن مالير�����...........تگزاس -2سامورایی در
برلین
■ آزادي تويســرکان -پیشــونی سفید  -متری
شیشونیم-چهارانگشت

»»معصومه کمالوند

فصــل چهارم گمانه ها بــرای یافتن معبد
الیودیســه روز گذشــته با حضور مسولین
شهرستان و تیم کاوش پروفسور رهبر در محل
دوخواهران آغازبکار کــرد .کاوش در این
مرحله با 200میلیون اعتبار آغاز شده است و
آنطور که پیداست تا پیش از این محل دقیقی
برای یافتن معبد مدنظر نبوده است و درحالی
فصل چهارم کاوش هــا در دوخواهران انجام
می شــود که گمانه ها برای یافتن معبد در این
مکان قوی تر است.
از جملــه آثار به جاي مانده از ســلوكيان در
نهاوند ،معبدي منسوب به سلوكيان که به معبد
" الئوديســه" معروف بوده است  .در حقيقت
به استناد شواهد موجود ،امامزاده دوخواهران
نهاوند كه اهالي نهاوند تاكنون اين محل را به
عنوان زيارتگاه مسلمانان احترام ميگذاشتند و
تقديس ميكردند ،همان محل معبد الئوديســه
است.
معبدي براي ملكه الئوديسه
اين معبد راآنتيو خوس پادشــاه ســلوكي در اين
شــهر براي خواهرخود ملكه الئوديســه بنا كرده
ي كه در سال1322صورت
اســت .در حفاري هاي 
ي به ابعاد  36*85در  33ســطر به
ت كتيبها 
گرف 
خط يوناني پيدا شــد ه كه مربوط به آنتيو خوس
ي است .اين كتيبه از دو قسمت
سوم پادشاه سلوك 
متمايز تشكيل شده اســت  :قسمت اول نامهاي
است از مندموس كه فرمان شاه را به اهالي نهاوند
ابالغ و از آنان درخواست مي كند كه فرمان وي
را روي سنگي نقش نموده و در معبد اصلي شهر
نصب كنند  .قســمت دوم كتيبه عيــن نامه آنتيو
كوس ســوم به مندموس است كه به خاطر ملكه
الئوديســه نگاشــته و بنيانگذاري يكي از شعائر
مذهبــي را به ملكه يــاد آوري مينمايد كه ملكه
به ســمت كاهنه بزرگ از حقوق مسلم و مزاياي
مخصوص حوزه حكومتــي مندموس برخوردار
گردد.
معبد الئوديســه در تاريخ سال  1327به عنوان
ميراث فرهنگي در فهرست آثار ملي ايران ثبت
شــد از اين معبد ســتون ،سرستون ،ته ستون و
تكه سنگهايي يافت شده كه در پاساژ حاجيان،
بــازار نهاوند وبرخي منازل وجــود دارد .قلعه
يزدگــرد كه در مجاورت معبد الئوديســه قرار
دارد حدود شــش قرن بعد از معبد ساخته شده
و تفاوت آن با معبد ســبك معماري آن اســت
كه به صورت كام ً
ال ايراني و سنتي ساخته شده
اســت .همراه كتيبه معبد الئوديســه پيكرهاي
كوچكي به نامهاي زئــوس ،آپلو ،آتنا و دمترو
يافت شــد كه هماكنون در موزه ايران باســتان
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خانهمسافر و واحد
بومگردی در تعطيالت
عيد فطر همدان

معــاون گردشــگری میــراث فرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری همدان از آمادگی
دستگاههای اجرایی همدان برای میزبانی مسافران
در تعطیالت عید فطر خبر داد و گفت 88 :خانه
مســافر و  21واحد بومگــردی دارای مجوز در
اين ايام خدمات ارائه میدهند.علی خاکســار از
آمادگی دستگاههای اجرایی همدان برای میزبانی
مســافران در تعطیالت عید فطر خبر داد و اظهار
کرد :هماهنگی بــا اماکن اقامتی همدان نیز برای

فرهنگ

درخشش عکاسان مالیری
در جشنوارههای بینالمللی
عکاســان مالیری در جشــنوارههای بینالمللی
خوش درخشــیدند .به گزارش فــارس ؛ دوتن از
عکاسان کانون عکس شهرستان مالیر موفق به کسب
مقام در جشنواره های بین المللی این رشته شدند.
بر همین اساس عکس ارسالی «میثم عبدلی» از بین
 112هزار و  268نفر از  172کشــور شرکتکننده و
از بین  392هزار عکس ،در مســابقه 35awards
 2018در ژانر عکس هنری ،جزو « 100عکاس برتر
ِ
عکس هنری» و  200نامزد «عکس هنری» این
ژانر
جشنواره شناخته شده و به استیج سوم (نهایی) این
مسابقه راه یافت.
همچنین عکس ارســالی «الهام پارســا یگانه» دیگر
عکاس جوان کانون عکس مالیر از میان  112هزار
و  268شــرکتکننده از  172کشــور در مسابقات
 2018 35awardروســیه و از بیــن  392هــزار
عکس ،در ژانر «سیاه و سفید» ضمن معرفی به عنوان
یکی از  50نامزد برتر عکس سیاه و سفید به مرحله
نهایی این مسابقه نیز راه یافت.

خبر
درخواست گردشگران داخلی و خارجی؛
مســیر بصره به مرو از این مسیر عبور نمیکند
کــه بگوییــم اینجا متعلــق به خواهــران امام
رضا(ع) است.

حفاظت ميشوند.
گفته ميشــود هنگامي كه پروفســور گريشمن
بــه منظور كاوش در تپه گيــان به نهاوند ميآيد،
درحيــن كاوش چنــد روزي ناپديد ميشــود
.گريشــمن سپس به محل كاوشهاي تپه باستاني
گيان بازميگردد و مشخص ميشود كه در مدت
غيبت چند روزهاش ،مشــغول حفاري و كاوش
در تپه دوخواهران نهاوند(محل معبد الئوديســه)
بوده است .كه در اين هنگام موفق به كشف پيكر
برنزي  4الهه يوناني ميشود.
سال 84يك گروه باستانشــناس به سرپرستي
دكتر رهبر استاد دانشگاه تهران به منظور انجام
گمانهزني و تعيين حريم وارد نهاوند شدند .به
گفته سرپرســت هيات گمانهزني هاي محوطه
باســتاني دوخواهران نهاوند بررســی ها نشان
می دهــد از آنجايي كه در يكــي از كتيبههاي
يافت شده در اين محوطه تاريخي ،انتيوخوس،
ملكــه را با لفظ" خواهرم" مــورد خطاب قرار
ميدهد و همانطور كه مسيحيان به اسقف ،پدر
ميگويند ،كســي كه از نظر موبدي به درجهاي
ميرســد نيز به عنوان خواهر خطاب ميشود و
اين يكي از عنوانهايي است كه به كاهن بزرگ
ميدهند و امامــزاده دوخواهران كه اكنون به
عنوان زيارتگاه مســلمانان تقديس ميشــود ،
شــجرهنامهاي ندارد و كتيبههاي يافت شده در
اين منطقه اين احتمال را قوت بخشــيده است
كه اين امامزاده و محوطه باســتاني اطراف آن
همــان معبد الئوديســه اســت .و از طرفی هم

رهبر بــا بیان اینکه کاوش ایــن معبد نهاوند را
از جایگاه فعلی خــود فراتر و در جامعه جهانی
مطرح خواهد کرد ،گفت:و با کشــف معبد یقینا
وضعیت نهاوند تغییر خواهد کرد.
سرگروه و سرپرســت این تیم باستان شناسی در
گفتگو با خبرنگار ما گفت :دنبال معبدی هســتیم
که کتیبه آن در ســال  1320پیدا شده است در 3
فصل گمانه زنی که متاسفانه مکانی برای انتخاب
محل نداشتیم شواهد زیادی در اطراف امامزاده
دو خواهران پیدا کردیم ســر ســتون پایه ستون
دوره ایونیــک یعنی همان زمانی که ســلوکی ها
معبد را بنا کردند و همچنین آثاری سفالی منقوش
وزیبا همینطور ادامه آن تا دوره اشــکانی وجود
داشــته در دوران ساسانی هم آثار فراوانی داریم
از جمله قلعه یزدگرد با وسعتی که اینجا دارد در
زمان اشکانیان شهر انقدر دارای اهمیت بوده که
ضرابخانه داشــته این در حالیست که درآن زمان
شهرهای بزرگ ضرابخانه داشته اند.
مهــدی رهبر درباره بازه زمانی برای دســتیابی
نتایج اولیه ایــن کاوش گفت:نتایج اولیه را نمی
شــود گفت تا چه زمانی به دســت خواهد آمد
گمانه هــا را انجام می دهیم بســیاری از عوامل
معماری در این سال ها زیر و رو شده است نمی
شــود دقیقا تخمین زد که چه زمانی به اتمام می

پذیرایی از مهمانان اعم از هتلها و مسافرخانهها
انجام شده است.
وی با بیــان اینکه آموزش و پــرورش ،ورزش و
جوانان و سازمان تبلیغات برای مساجد و حسینیهها
هماهنگ شدهاند گفت :در عید فطر به نانواییها و
ســایر اصناف خدماترسان تاکید میشود تا آماده
خدمترسانی باشند.
معاون گردشــگری میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری استان همدان در خصوص ترافیک
در مسیر گنجنامه بیان کرد :در ستاد خدمات سفر
به این موضوع نیز اشــاره شــده و هر دستگاهی
که متولی ســاماندهی و کنترل ترافیک این مسیر
و غار علیصدر اســت ،پای کار خواهد بود.وی
با بیان اینکه ســعی بر ممنوعیت نصب چادر در
اماکن اســت اضافه کرد :همیشــه تاکید بر عدم
نصب چادر در محوطه آرامگاه باباطاهر میشود

امــا گاهــی ناگزیر
هســتیم زیرا مسافر
وقتی شبانه به همدان
میرســد ،در آنجــا
اقامت میکند.
خاکســار با تاکید بر
اینکه شــهرداری باید
مدیریــت کــرده و
مســافران را به نقاط
مدنظر هدایت کند افزود :نقاط در نظر گرفته شده
برای اقامت مسافران عالوه بر پوشش امنیتی دارای
ســرویس بهداشــتی و نمازخانه و سایر خدمات
هستند که مسافران نیز سعی بر اقامت در این اماکن
داشته باشــند.وی در خصوص صدور مجوز برای
خانههای مسافر نیز گفت :اداره کل میراث فرهنگی
این مسئله را بارها پیگیری کرده است اما باز هم از

ضرورت کاوش

رسد مشخص نیست
به گفته رهبر  ،قدمــت حداقل 200قبل از میالد
اســت هیچ شــاهدی از قبل از دوره ســلوکی
(هخامنشی) در اینجابدست نیامده و این نشان می
دهد شهر در دوره ســلوکی ها ایجاد شده است.
در نقاره چی هم یک پشته ای است با یک تابوت
سنگی و قبر ســلوکس که در زمان ناصر الدین
حفاری شــده و انتطار داریم پس از این پروسه ،
این مکان هم انجام شــود.این کتیبه یونانی است
و ارزشمند است و اگر شــناختی از الیودیسه و
شهرنهاوند داریم از همین کتیبه است امامزاده ای
که در این محل وجود داشته

نهاوند منبع تاریخ می شود

حسن بهرام نیا نماینده مردم در مجلس هم گفت:
 220آثار تاریخی و مذهبی در شهرستان است که
از نظر جذب توریســم مهم ارزیابی می شود و
همچنین الیودیسه و کشف آن جایگاه شهرستان
را ارتقــا خواهد دادو البته مــی تواند منبعی مهم
برای تاریخ شهری باشــد که مهد تاریخ و تمدن
است و قدمتی شش هزار ساله دارد.

پایان بافت فرسوده با اتمام کاوش ها

فرمانــدار نهاوند هم با تاکید بر اینکه با کشــف
معبــد ،هویت تاریخی و گردشــگری این منطقه
مشــخص و ارتقا خواهد یافت  ،گفت :اهالی دو
خواهران که سال هاست در بافت فرسوده زندگی
مــی کنند پس از اتمــام کاوش ها تعیین تکلیف
خواهند شد و اجازه ساخت و ساز و مقاوم سازی
خانه های خود را خواهد داشت.

معاونت سیاسی استانداری در حال پیگیری است.
معاون گردشــگری میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشــگری همدان با بیان اینکه در حال حاضر
 88خانه مسافر دارای مجوز در همدان فعال است
تصریح کرد 21 :واحد بومگردی نیز فعال است اما
تا  30مورد دارای مجوز داریــم که در ادامه فعال
خواهند شد.

کولر موزهها را روشن کنید!

«بعضی موزهها غیرقابل تحمل شــدهاند» این را
یک گردشــگر خانم میگوید کــه ترجیح داده بود
تعطیالت آخر هفته را در یکی از موزهها سپری کند
اما شدت گرما تحمل فضای بسته موزه را غیرممکن
کرده بود و بیشتر گردشگران را فراری داد.
ورودی مــوزه برای گردشــگران خارجی  ١۵هزار
تومان و برای بازدیدکننده ایرانی  ۲,۵۰۰تومان است.
یک بازدیدکننده ایرانی از این موزه به ایسنا میگوید:
قطعــ ًا این مبلغ برای تأمین امکانات و زیرســاخت
رفاهی بیشتر در موزهها کم است اما به نظر میرسد
همین مقدار اندک هم یا به موزهها نمیرســد ،یا در
جای درســت هزینه نمیشود .بیشــتر موزهها مثل
همین آبگینه سیستم سرمایشی ندارند ،نمیشود یک
لحظه در آنها طاقت آورد.
یــک راهنمای گردشــگری که به همــراه تعدادی
گردشــگر از موزه بازدید میکرد به ایسنا میگوید:
شاهد حضور یک گروه گردشــگر خارجی از این
موزه بودیم که از شــدت گرما چند دقیقه بیشــتر
نتوانســتند فضای بسته موزه را تحمل کنند و خیلی
زود آن را تــرک کردند .برای صنعت گردشــگری
کشوری که به موزه و آثار تاریخی و فرهنگی وابسته
اســت و انتظار میرود در ازای پولــی که دریافت
میکنــد ،خدمات حداقلی را ارائــه دهد ،این اتفاق
اص ً
ال خوب نیســت .یکی از گردشگران خارجی از
شــدت گرما میخواست مانتوی خود را درآورد اما
در نهایت ترجیح داد با گروه همراهش از دیدن موزه
صرف نظر کند و از آن خارج شود.
یــک بازدیدکننده خانم که به ضعــف امکانات در
برخــی موزهها معترض بود نیز به ایســنا میگوید:
برخی موزهها روزهای داغی را میگذرانند ،که واقع ًا
غیرقابل تحمل اســت .اص ً
ال نمیتوان ایستاد و آثار
را با حوصله دید .به مسؤول موزه هم اطالع دادیم،
گفتند خودشــان هم معترضاند اما تجهیز موزه به
سیستم سرمایشی حدود  ۲۰میلیون تومان هزینه دارد
که بودجه آن را ندارند .فکر نمیکنم تأمین این مبلغ
خیلی هم سخت باشد.
این وضعیت در حالی برقرار اســت که آبانماه سال
گذشته معاون میراث فرهنگی استان تهران از تعطیلی
یک ماهه این موزه بــرای مرمت و انجام تعمیرات
ســاختمانی و تکمیل حفاظت الکترونیک موزهای
خبر داده بود.
این در حالی است که سرویسهای بهداشتی مناسب،
بروشورهای اطالعاتی و راهنمای صوتی یا حضور
راهنماهای فعال ،از الزمههای صنعت موزهداری هر
کشوری است.
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