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روز گذشته در آئینی توکل حیدری به جای محمد رضا مترقب به عنوان مدیر کل دادگستری استان معرفی شد

تغییر قاضی القضات شهر

■ اژهای معاون قوه قضائیه :ستاد اقتصاد مقاومتی تدبیر میکند تا اقدامات قضایی به اقتصاد لطمه وارد نکند

یادداشت روز

مدیریت جدید دادگستری
استان و انتظارات

آییــن تکریــم و معارفــه رئیس کل
دادگســتری استان در شرایطی برگزار شد،
بحث تغییر در دســتگاه قضایی اســتان از
مدت ها قبــل مطرح بــود و حتی انتظار
می رفت پیش از این شــاهد معرفی رئیس
کل جدید باشــیم.اهمیت این تغییر از دو
جهــت باید مورد توجه قــرار گیرد .یکی
جایگاه دســتگاه قضا و رسالت های مهم
آن و دیگــری ضرورت هــای پیش روی
این دستگاه در استان که به نوعی در مراسم
معارفه حیدری ،رئیس جدید دادگســتری
استان نیز از آنها سخن به میان آمد.
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تاریخی که شهرداريها خرابش مي کنند

پيشنهاد دولت
سلب اختیار از میراثفرهنگی
براي بناهاي تاريخي
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یادداشت

سبقتغيرمجازتجارت
الكترونيك از اقتصاد سنتي

8

مديرکل امور روستايي و شهري استانداري همدان:
توکل حيدري مديرکل جديد دادگستري همدان

درحوزه معيشت روستاييان
غفلت کردهايم
■ اجراي آمارگيري روستاييان از 21مهرماه
3
تبریک و تهنیت

تبریک و تهنیت

جناب آقاي

جناب آقاي

دکتر محمود رضا رسولي

دکتر محمود رضا رسولي

فــرا رســيدن هفتــه دامپزشــکي
را خدمــت حضرتعالــي و تمامــي
کارکنــان ســختکوش و دلســوزتان
تبريــک و تهنيــت عــرض نمــوده
اميــد اســت در ســايه الطــاف ايــزد
متعــال در راه خدمــت همــواره موفــق و مويد باشــيد.

فــرا رســيدن هفتــه دامپزشــکي
را خدمــت حضرتعالــي و تمامــي
کارکنــان ســختکوش و دلســوزتان
تبريــک و تهنيــت عــرض نمــوده
اميــد اســت در ســايه الطــاف ايــزد متعــال در راه
خدمــت همــواره موفــق و مويــد باشــيد.

اتحاديه مرغداران گوشتي استان همدان

شرکت مرغ ارمغان -موسويان

مدير کل محترم دامپزشکي استان همدان

مدير کل محترم دامپزشکي استان همدان

تبریک و تهنیت

جنـاب آقــاي

دکتـر
محمود رضا رسولي

مدير کل محترم دامپزشکي استان همدان

فرارسيدن هفته دامپزشکي را خدمت حضرتعالي ،معاونين و
کارشناسان گراميتان صميمانه تبريک و تهنيت
عرض نموده اميد است در سايه ايزد رحمان و مديريت
مدبرانه شما بزرگواران همواره شاهد ارتقاي
سالمت ،بهداشت و موفقيت جامعه باشيم.
مجتمع کشتارگاه صنعتي طيور گوشت آوران

C M
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اين روزها در بلبشوي پاره شدن زنجير
قيمتهــا در حوزه اقتصادي كشــورمان،
شــيوه جديدي از كســبوكار بيشتر در
رســانههاي ديداري تبليغ ميشــود كه به
آن تجارت الكترونيك ميگويند .تجارت
الكترونيك دراغلب كشــورهاي پيشرفته
جهان از ســالهاي قبل اعمال ميشــود
و بســيار هم با اقبــال عمومي در جوامع
خود روبهرو بوده اســت .در همين حال
و با توجــه به اينكه تجارت الكترونيك با
الگوبرداريهاي نصفــه و نيمه از جوامع
غرب ،كمتر از يك دهه است.

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان
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97/7/15
تاریخ انتشار ف
نوبت دوم

(آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هيأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی)
اتحادیه خواربار فروشان

بــر اســاس مــاده  6آییــن اجرایــی انتخابــات اتحادیــه هــای صنفــی ،در نظــر اســت انتخابــات هيــأت
مدیــره و بــازرس اتحادیــه خواربارفروشــان شهرســتان همــدان برگــزار گــردد.
لــذا از واجدیــن شــرایط عضویــت در هيــأت مدیــره و بــازرس اتحادیــه صنــف مزبــور کــه در ذیــل
شــرایط آنــان اعــام گردیــده دعــوت بــه عمــل مــی آیــد از روز شــنبه مــورخ  97 /7 /21لغایــت
روز ســه شــنبه  97 / 8 /1بــه مــدت  10روز کاری (بــدون احتســاب ایــام تعطیــل) بــا مراجعــه بــه
ســامانه iranianasnaf.irدر صفحــه اول ســامانه  /ســامانه ســاران (انتخابــات الکترونیــک) /ثبــت
نــام داوطلبیــن در انتخابــات اتحادیــه هــای صنفــی )نســبت بــه ثبــت نــام و تکمیــل پرســش نامــه و
بارگــذاری تصاویــر شناســنامه ،کارت ملــی ،پروانــه کســب ،مــدرک تحصیلــی یــا اعتبارنامــه و عکس
پرســنلی و اخــذ کــد رهگیــری اقــدام نماینــد و بــا در دســت مــدارک ذیــل بــه اتحادیــه مربوطــه
مراجعــه نماینــد.
***
شرایــط داوطلبیــن
 -1تابعیت جمهوری اسالمی ایران
 -2اعتماد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
 -3عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ،ورشکستگی و افالس
 - 4نداشتن سوپیشینه کیفری موثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر (در این خصوص استعالم مربوطه ازسوی
هيأت اجرایی صادر می شود).
 -5عدم اشتهار به فساد
 -6داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هيأت مدیره اتحادیه (مدرک
تحصیلی و یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش)
 -7حداکثر سن در زمان ثبت نام  75سال
 -8داشتن پروانه کسب معتبر دائم :پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که تاریخ اعتبار آن منقضی
نگردیده ،صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار ویا اجاره نداده ،واحد صنفی
فعال و مکان آن تغییر نکرده باشد.
 -9وثاقت و امانت
***
مدارک مورد نیــاز ثبت نــام
-1دو قطعه عکس  3*4جدید
 -2یک برگ تصویر پروانه کسب
 -3یک سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه
 -4یک برگ تصویر کارت ملی
 -5یک برگ تصویر مدرک تحصیلی(دیپلم به باال)
 -6یک برگ تصویر اعتبار نامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هيأت مدیره می باشند.
 -7آدرس ،تلفن و کد پستی منزل و سابقه فعالیت در رسته مربوطه

اتحادیه صنف خواروبارفروشان همدان
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انجام نقاشی دیواری  12مدرسه در همدان
ش و پــرورش بــه شــهرداری
نقاشــی دیــواری  12مدرســه کــه توســط آمــوز 
ی شــده بــود انجــام شــد.
معرف ـ 
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری همــدان بــه قدیمــی بــودن  90در صــد از
نقاش ـیهای شــهدای شــهر اشــاره کــرد و افــزود :طرحــی بــه عنــوان «راهیــان ایثــار»
کلیــد خــورد کــه اجــرای آن آغــاز شــده اســت.
ی ضمیــر بــا بیــان اینکــه بــا اجــرای ایــن طــرح تصاویــر شــهدایی کــه بــر
وحیــد علـ 
دیوارهــای ســاختمانهای مختلــف نقــش بستهشــده ،بازســازی میشــود ،تصریــح

کــرد :در اجــرای ایــن طــرح هنرمندانــی از نقــاط مختلــف کشــور حضــور دارنــد کــه
از نــامآوران ایــن هنــر در کشــور هســتند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،معاون خدمات شهری شهرداری همدان خاطرنشان
کرد :در حال حاضر  20هنرمند از اقصی نقاط کشــور در حال فعالیت بر روی تصاویر
شهدا هستند تا یک کار متفاوت در این زمینه ارائه شود.
ش و پــرورش
علیضمیــر گفــت :البتــه نقاشــی دیــواری  12مدرســه کــه توســط آمــوز 
ی شــده بــود انجام شــد.
بــه شــهرداری معرفـ 
وی بــا بیــان اینکــه زیــر پــل رســالت نیــز توســط هنرمنــدان جــداره ســازی بــا ســفال
و کاشــی شکســته در حــال انجــام اســت ،گفــت :نقاشــی دیــواری بیشــتر در ایــام

تابســتان و عیــد نــوروز انجــام میشــود.
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری همــدان افــزود :در نیمــه نخســت ســال جــاری
بیــش از  5هــزار مترمربــع نقاشــی دیــواری بــه مناســبتهای مختلــف انجامشــده
اســت.
علــی ضمیــر بــا تأکیــد بــر اینکــه نقاشــی دیــواری بــا رنگآمیــزی متفــاوت اســت،
تصریــح کــرد :یکــی از مشــکالتی کــه باعــث مخــدوش شــدن ســیما و منظــر شــهری
شــده ،دیوارنویســی غیرمجــاز اســت کــه بــا آن برخــورد میشــود.
وی تأکیــد کــرد :هرگونــه دیوارنویســی غیــر مجــاز نقــض آشــکار حقــوق شــهروندی
اســت کــه چهــره شــهر را زشــت میکنــد.

khabar@hamedanpayam.com

روز گذشته در آئینی توکل حیدری به جای محمد رضا مترقب به عنوان مدیر کل دادگستری استان معرفی شد
يادداشت روز

مدیریت جدید دادگستری استان و انتظارات

آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگســتری اســتان در شرایطی
برگزار شــد ،بحث تغییر در دستگاه قضایی اســتان از مدت ها قبل
مطــرح بود و حتی انتظار می رفت پیش از این شــاهد معرفی رئیس
کل جدید باشیم.
اهمیت این تغییر از دو جهت باید مورد توجه قرار گیرد .یکی جایگاه
دستگاه قضا و رسالت های مهم آن و دیگری ضرورت های پیش روی
این دستگاه در اســتان که به نوعی در مراسم معارفه حیدری ،رئیس
جدید دادگستری استان نیز از آنها سخن به میان آمد.
در بیان جایگاه دستگاه قضا همین بس که اقتدار نظام و امنیت پایدار
در کشــور از جهتی حاصل تالش های مجموعه فعال در دســتگاه
قضایی اســت که در کنار نهادهای امنیتی و انتظامی و نظامی پرتوان
و ســاعی به دنبال اجرای عدالت و پاسداری از امنیت و آسایش مردم
هستند.
بر این اساس مسئولین و دست اندرکاران دستگاه قضا در هر سطحی
اعم از ملی و استانی رسالت های مهمی را بر عهده دارند.
در سطح استان اما آنچه در نگاه نخست مهم به نظر می رسد ،اولویت
های تعریف شــده استان در حوزه قضایی است که رئیس کل جدید
دادگستری به خوبی بر آنها واقف است و انتظار می رود در تحقق آنها
تالش ها و حرکت های موثر و خوبی صورت گیرد.
به طور طبیعی در شــرایط امروز جامعه که به دنبال نوســانات بازار
شاهد حرکت هایی در استان نیز بودیم ،تالش برای تقویت نظارت ها
و کنترل بازار موضوعی اســت که با بخشی از مسئولیت های دستگاه
قضا نیز مرتبط است.
ایــن مهم در دوره جدید مدیریتی می تواند با رویکرد بهتری دنبال و
شاهد اتفاقات خوبی در استان باشیم.
تسریع در رســیدگی به پرونده ها و تالس برای کاهش زمان بررسی
آنها مطابق با ضوابط و قوانین مربوط که از اطاله دادرســی ها بکاهد،
از دیگر مســائل مهمی است که می تواند جزء اولویت های مجموعه
قضایی استان باشد.
در بحث زندان ها و آمار زندانیان نیز مسائلی وجود دارد که با بررسی
دقیق تر و به دنبال آن برنامه ریزی بهتر ،گام های مناسبی را می توان
در جهت بهبود وضعیت استان در این زمینه برداشت.
نگاه تعاملی به رســانه ها و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود
استان می تواند به تحقق اهداف مهم دستگاه قضا و به ویژه ضرورت
های پیش گفته که جزء ضرورت های اســتان هستند ،کمک نموده و
تحول در حوزه قضایی را به دنبال داشته باشد.

خبـر
رئیس شورای اسالمی همدان:

فعالیت دستفروشان اتباع خارجی در همدان
بررسی شود

رئیس شورای اسالمی شهر همدان با اشاره به انتقاد کسبه خیابانهای
بوعلــی و اکباتان از حضور دستفروشــان اتبــاع خارجی و عملکرد
دستفروشــانی که رفتارهای ناهنجار دارند ،دستور بررسی این موضوع
را صادر کرد.
به گزارش ایرنا ،کامران گردان در جلســه اعضای کمســیون خدمات
شهری شورای اسالمی شــهر همدان افزود :قصد خروج دستفروشان
از چرخه مدیریت شــهری همدان را نداریم ،بلکه معتقدیم با شــرایط
اقتصادی ســختی که هم اکنون وجود دارد باید با استقرار آنها در محل
های پیش بینی شــده ،مکانی برای کسب درآمد این افراد وجود داشته
باشــد.وی با بیان اینکه ساماندهی دستفروشان وظیفه مدیریت شهری
اســت ،افزود :ضمانت اجرایی این طرح رعایت قانون ،همراهی افکار
عمومی ،رسانهها و مسئوالن است.
گردان افزود :مشکل سد معبر و ساماندهی دستفروشان از مشکالت مهم
شهری به شــمار میآید و باید برای افرادی که مانع تردد عابرین پیاده
و خودروها میشــوند ،تدابیر الزم اندیشیده شود.وی با تاکید بر اینکه
ماهیت عملیاتی شــدن پیادهراههای شهر به منظور نظمدهی به منطقه و
ساماندهی دستفروشان است ،ادامه داد :زمان بندی های مقرر شده برای
کسب و کار دستفروشــان در پیاده راه ها بهم ریخته است و مسئوالن
شهری باید نظارت بر این مناطق را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

همدان بازار دستفروشان شهرهای دیگر نشود

رئیس کمیسیون نظارت ،بازرســی و امور اداری شورای اسالمی شهر
همدان نیز در این جلســه گفت :شناسنامه دار کردن دستفروشان یکی
از اقدامات اساســی در ساماندهی این قشر بود تا مناطق این شهر بازار
دستفروشان شهرهای دیگر نشود.
سید مسعود عسگریان افزود :ساعات کسب و کار دستفروشان در پیاده
راه ها باید بر اساس زمان بندی مشخص رعایت شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری ،حملونقل و ترافیک شورای اسالمی
شهر همدان نیز در این نشست گفت :ساختو سازهای فاقد استاندارد
در برخی نقاط شهر همدان ،بهانهای شده تا با توجه به پیچیدگی برخی
کوچهها و خیابانها در محالت کمبرخوردار ،فرآیند نصب پالک در این
مناطق زمانبر شود.علی فتحی خواستار ساماندهی این وضعیت شد و
اظهار داشــت :در برخی محالت شهر از جمله دیزج و خضر با وجود
اینکه چند دهه از شــکلگیری آنها میگذرد ،کمترین امکاناتی فراهم
نشده اســت.وی عنوان کرد :باید هرچه سریعتر نسبت به نصب پالک
برای منازل مناطق محروم شهر اقدام شود و اگر مشکلی هم وجود دارد،
به اعضای شورای شهر انتقال داده شود تا برطرف کنیم.
حسین مردانی رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری
همدان نیز در این جلسه گفت :حدود  367دستفروش در شهر همدان
فعالیت می کنند و ساماندهی و کنترل دستفروشان و بازگشایی معابر از
وظایف اساسی این مجموعه محسوب میشود.

تغییر قاضی القضات شهر

■ اژه ای معاون قوه قضائیه :ستاد اقتصاد مقاومتی تدبیر می کند تا اقدامات قضایی به اقتصاد لطمه وارد نکند
دستگاه قضایی استان روز گذشته شاهد
یــک تغییر و تحول در بدنه اصلی خود بود،
محمد رضا مترقب مدیر کل دادگستری استان
پس از  7ســال مدیریت این مجموعه جای
خود را به توکل حیــدری داد تا از این پس
مدیری با اصالت زنجانی بر این مسند بنشیند.
توکل حیدری زاده روســتای سریش بار از
توابع بخش بزينه رود شهرســتان خدابنده
اســتان زنجان اســت  ،رئیس دادگســتری
شهرســتان خدابنده  ،معاون قضایی رئیس
کل دادگســتری اســتان زنجان ،رئیس کل
دادگستری اســتان آذربایجان غربی از جمله
ســوابق اجرایی و مدیریتی مدیر کل جدید
می باشد.
مراســم تودیع ومعارفه مدیر کل دادگستری
همدان صبح روز گذشته در مجتمع فرهنگی
ابن سینا همدان برگزار شد .سالن مراسم مملو
بود از حضور مسئوالن قضایی استان و اداری
استان و حجتاالسالم والمسلمين محسنی
اژه ای معــاون اول قوه قضاییه میهمان ویژه
این مراسم بود .
تاکید بر کاهش زمان رسیدگی به پروندههای
قضــای ،محترم شــمردن مــردم  ،پرهیز از
پرداختــن به مــواردی که موجــب یاس و
ناامیدی مردم می شــود ،توجــه به رویکرد
پیشگیری در خصوص آسیب های اجتماعی
و تقویت شــوراهای حل اختالف ،مطلوب
نبودن تعداد نیروی انســانی در شاخه های
قضایی از جمله مواردی بود که در این مراسم
به آن پرداخته شد.
از آنجا که در این مراسم خبرنگاران حضور
نداشتند در ادامه خبر ارسالی از سوی روابط
عمومی دادگستری همدان منتشر می شود.

تاکید بر خدمت صادقانه و بدون
منت به مردم

معــاون اول قــوه قضايي در اين مراســم
خدمت صادقانه و بــدون منت به مردم را
از جمله وظايف ذاتي مســئوالن دانست و
تأكيد کرد در نظام اســامي هيچ خدمتي
موجب منت بر مردم نيســت و بلكه مردم
بر مســئوالن منت دارند.حجتاالســام
والمســلمين محســني اژهاي مسئوليت را
بــه عنوان امانتي از ســوي مــردم و نظام
در دست مســئوالن دانست و گفت :يكي
از آموزههاي اســامي امانتداري اســت و
همــه ما بايد بدانيم در قبــال اين امانت از
مســئوليت جزء تا كل بايد به نحو احسن
و تمام معنا ،بــه نحو مطلوب انجام وظيفه
نماييم.
وی تشكيل ســتاد اقتصاد مقاومتي در قوه
قضاييه و دادگســتري استانها را از اقدامات
مهم در اجــراي مطالبات مقام معظم رهبري
عنوان کرد و اظهار داشــت :اين ستاد در هر
استان بررسي ميكند چه بخشهايي از اقتصاد
ممكن است به سمت كمكاري و نقصان برود
و نقاط آســيبپذير را شناسايي و به نحوي

تدبير مينمايد تا اقدامات قضايي حتياالمكان
به اقتصاد لطمهاي وارد نكند.
معاون اول قوه قضايي تأكيــد کرد در برابر
جنگ رواني دشمن نبايد ناخواسته به آن دامن
بزنيم و توجه شود با نشر مطالب بدون تعقل
و احراز صحت در زمين دشمن بازي نكنيم و
عالوه بر گفتار ،به صورت عملي هم در مقابل
تبليغات دشمن بايستيم و جبهه دشمن را در
اين بخش نيز ناكارآمد بگذاريم.

بايــد تمــام داوريهــا بدون
حبوبغض باشد

نماينده ولي فقيه در استان نيز در اين مراسم با
اعالم تشكر مردم قدرشناس همدان از رئيس
كل دادگستري همدان عنوان کرد :بايد تمام
داوريهــا بدون حبوبغض باشــد؛ چراكه
نفســانيت و حب ذات باعث ميشود انسان
ضعفهــاي خود را نبيند و هر كس بايد در
درجه اول خودش را اصالح كند.
آيتا ...محمدي يكي از مشكالت انقالب را
ســپردن بعضي از مناصب حساس به برخي
افراد غير خودســاخته دانستند كه بايد توجه
به اين خودســاختگي در زمان احراز شرايط
افراد براي تصدي پستها در نظر گرفته شود.
امامجمعه همدان عنوان نمودند :بعض ًا حس
بدبيني باعث ميشود كار ارزشمند قضات و
دادگستري ديده نشود و اين ظالمانه است كه
مجاهدت قضاتي كه بعض ًا حتي جان خود را
نيز نثار ميكنند ،ناديده گرفته شود.

برقراري امنيت شــرط استقرار
آرامش در جامعه

استاندار همدان نيز در اين آيين در بخشي از
سخنان خود برقراري امنيت را شرط استقرار،
آرامش و احساس امنيت در جامعه دانست و
گفت :قوه قضايي نهايت تالش و كوشش و
ظرفيت خود را بر آن داشته تا بتوانيم كشور
را آرام اداره كنيم و هر سه قوه با هم مرتبط و
همافزاي يكديگر هستند و تجربه نشان داده

كه با همراهي آنان با يكديگر امور به خوبي
پيشرفت ميكند.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان
نيــز در ســخناني انقالبي بــودن را يكي از
مهمترين ويژگيهاي مدیر کل سابق عنوان
کــرد و اظهار داشــت :در مقاطع حســاس
مديريت انقالبي مجموععه قضايي اســتان
موجب برونرفع از معضالت ومســالئ مهم
اجتماعي شده است و دادگستري كل استان
همدان همواره در جهت تقويت و پشتيباني از
مجموعه بسيج و سپاه از هيچ تالشي فروگذار
نكرده است.
محمدرضا مترقب مدیر کل سابق نیز با تقدير
از مجموعه قضايي اســتان و ســازمانها و
اداراتي كه مجموعه دادگســتري استان را در
تحصيل نتايج و تحقيق اهداف ترسيمي ياري
نمودهاند ،گفت :نتيجه اين تالشها برقراري
امنيت و آرامش مطلوب و توســعه مناسب
استان است.

مجموعه قضايي استان در كمين
مديران براي مچگيري نيست

رئيس كل جديد دادگســتري استان همدان
نيز اظهار داشت :در نظام جمهوري اسالمي
ايران شــيفتگي سازماني وجود ندارد و هيچ
مجموعــهاي نميتواند به تنهايــي خود را
مسئول پيشــرفت و توسعه بداند ،بلكه بايد
تمام مديران مانند اجزاي يك پيكره بهگونهاي
متفق عمل كنند تا منويات مقام معظم رهبري
و مطالعات مردمي محقق شود.
توكل حيدري با تأكيد بر ضرورت تعامل و
همراهي با ســاير نهادها وادارات و مديران
آنها خاطرنشان کرد :تعامل به معناي ناديده
گرفتن تخلفات و جرايــم و تضييع حقوق
مردم و اشاعه نارضايتي نيست ،بلكه بايداين
قبيل امور مجدانه پيگير شود.
وی با بیان اینکه مجموعه قضايي اســتان در
كمين مديران براي مچگيري و افشــاي آنها

نيست افزود :رويكرد این مجموعه پيشگيرانه
اســت و در قبال هر مديري كه در سراشيبي
لغزش قرار گرفته باشــد  ،از باب پيشگيري،
با خــودش و مراجع مرتبط مذاكره و نهي و
بازداري صورت خواهد گرفت و انشــاءا...
هيچ مديري مرتكــب خطا و لغزش نگردد.
حیدری در خصوص مســائل اقتصادي هم
انگونــه اظهار نظر کرد :امروزه بســياري از
مشكالت واحدهاي اقتصادي ،معضل قضايي
نيســت ،بلكه مســائل آنها با بانكها و در
موضوعات عرضه و تقاضا و بازاريابي است،
اما بعض ًا اگر رنگ و بوي قضايي داشته باشد،
كمك ميكنيم تا واحدهاي توليدي به چرخه
توليد بازگردند يا با ق ّوت به توليد خود ادامه
دهند.
رئيس كل دادگستري استان با ابراز خرسندي
از وضعيت استان در مديريت معضل بيكاري
گفت که تالش ميكنيم تا مردم شريف استان
همدان در توليد و اشتغال توفيق داشته باشند.
حیــدری در ادامه افزود :برخــی از مديران
كمتحرك را تقويــت ميكنيم تا در وظايف
خود كوشا باشند و همچنين به متوليان امور در
موضوعات حفاظت از منابع طبيعي و اراضي
ملي و تغيير كاربري فضاي ســبز و باغات و
مديريت آب در كميســيونها و كميتههاي
مربوطه كمك خواهيم كرد.حيدري با اشاره
به ضرورت كاهش جمعيت كيفري زندانيان
اظهار داشت :حتم ًا بايد مجرمان حرفهاي و
سابقهدار كه امنيت مردم را سلب ميكنند ،در
زندان باشند تا مردم از نعمت آسايش بهرهمند
گردند .اما بايد از زنداني كردن غيرضرور افراد
كه موجب آسيبرساني به آنها و خانوادههاي
ميگــردد ،جلوگيري نمود.در این مراســم
ضمن قدر دانی از زحمات محمدرضا مترقب
رئیس سابق دادگستری استان همدان  ،توکل
حیدری به عنوان رئیس کل جدید دادگستری
استان معرفی شد.

آغاز کاهش قیمت کاالها در بازار
بازار در حال رهایی از تنشهایی است
که در این مدت دامن گیر آن شده است.
رئیس اداره بازرســی و نظارت ســازمان
صنعت ،معدن وتجارت استان با بیان اینکه
بازار در آرامش حاکم اســت ،اظهار کرد:
التهاب بازار در حال فروکش است و انتظار
میرود کــه در روزهای آینــده وضعیت
باثباتتر و بهتری را شاهد باشیم.
علیرضا شجاعی با اشاره به اینکه تقاضای
مردم عکسالعمل بــازار را تعیین میکند،
افــزود :به محض اینکــه قیمتها کاهش

برخی از تجهيزات
توانبخشی بهزيستی
بیكيفيت است

متاســفانه تجهیزات و لوازم توانبخشی
بهزیســتی به دلیل بیکیفیــت بودن گاهی
با جان مددجویان بــازی میکند و لوازمی
همچون ســمعک و باتری ســمعک برای
ناشــنوایان از لوازمی هستند که خیلی زود
خراب میشوند.

مییابد ،مــردم تقاضای خــود را کاهش
میدهنــد و بازار این نشــانهها را درک و
به آرامش بیشــتری میرسد و سیر نزولی
قیمتها مشخص میشود.
رئیس اداره بازرســی و نظارت ســازمان
صنعــت ،معدن و تجارت اســتان همدان
تصریح کرد :کاهش قیمتها در گروههایی
کاالیی آغاز شده است اما باید زمان بگذرد
تا نرخها به تثبیت برسد.
وی به فارس گفت ادامه داد :بخش توزیع
پس از کاهش قیمتهــا مقاومتی از خود

نشان میدهد که تن به این اقدام ندهد اما
اگر تقاضایی به ســمت آنها نرود با توجه
به ســرمایهای که در این بخش قراردادند،
مجبور به پذیرش شرایط میشوند.
شجاعی با اشاره به اینکه رفتار مصرفکننده
رفتار بازار را تعیین میکند ،خاطرنشان کرد:
مردم در شرایط فعلی که نزول قیمت آغاز
شده است ،تقاضاهای خود را تا حد امکان
کاهش دهند و تنهــا به اندازه ضرورت به
خرید بپردازند.
وی گفــت :بــازار باید مطمئن شــود که

مدیرعامل جمعیت توانیابان گفت :در جمع
خبرنگاران به مناســبت گرامیداشــت روز
ناشــنوا در خصوص معضالت پیش روی
توانیابان و ناشــنوایان اظهار کرد :متاسفانه
بــه دلیل وجود ضعف حرکتی ـ جســمی،
ناشنوایی و نابینایی در برخی از افراد جامعه
این افراد بــرای انجام کوچکترین کارها در
جامعه با مشکل مواجه هستند.
امیر نوروزی با بیان اینکه جمعیت توانیابان
یک ســازمان مردمنهاد است که با همکاری
چند تن از توانیابان در ســال  83تاســیس

شده است ،افزود :در این سازمان مردم نهاد
سعی شــده تمام خدمات علمی ،اجتماعی
و فرهنگــی به افراد معلول داده شــود تا با
آموزشهــای مختلــف عقبافتادگی آنها
جبران شود و به عنوان یک شهروند معمولی
بتوانند در جامعه زندگی کنند.
مدیرعامــل جمعیت توانیابــان همدان در
خصوص قانون مــدون حمایت از حقوق
معلــوالن در جامعه گفت :بعد از گذشــت
سالها توانســتیم این قانون را به تصویب
مجلس درآوریم و بومی کنیم اما متاســفانه

ش یافته و مــردم تقاضای
قیمتها کاهــ 
کاذب ندارند ،تا به افت قیمت تن دهد.
رئیــس اداره بازرســی و نظــارت ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان همدان
اظهــار کــرد :اگــر واحــدی مدعــی شــود
کــه چــون کاال را گــران تهیــ ه کــرده،
پــس بایــد در بــازاری نیــز آن را گــران
بفروشــد ،آن هــم در شــرایطی کــه
کاهــش قیمتهــا آغــاز شــده ،مرتکــب
تخلــف شــده و برخــورد الزم بــا آن
صــورت میگــردد.
این قانون در کشور اجرا نشده است.
وی به فارس گفت :بــا وجود اینکه اواخر
ســال گذشــته قانون حمایت از معلوالن
اصالح شــده اما هنوز نتوانســته مشکالت
مددجویان را رفع کند.
نوروزی در خصوص برخی از مشــکالت
معلــوالن در جامعه خاطرنشــان کرد :نبود
فضاســازی معابــر شــهری یکــی از این
مشکالت است که اگر در جایی از شهر هم
انجام شده اما به دلیل عدم استاندارد الزم به
نامناسبسازی تبدیل شده است.

shenide@hamedanpayam.com

شنیدهها

 -1نرخ ارز در حال شــفاف شدن اســت .گفته ميشود در حالي كه
دولــت با ج ّو رواني نــرخ را تا  8هزار تومان كاهــش داده در عمل
مبادالتــي انجام نميشــود .گويا ثبت نرخ  11هــزار و  800توماني
مسافرتي پايه قيمت نهايي اين روزهاي بازار خواهد بود .گفتني است
پس از اعالم سقوط قيمت دالر از  18هزار به پايين و ايجاد ج ّو رواني
در جامعه ،خريدوفروشهــا از طريق داللها و با نرخهاي باال انجام
ميشود ،اما صرافيها معاملهاي ندارند.
 -2در جلســه ديدار بــا رئيسجمهور ،اصالحطلبان اســتان حضور
نداشتهاند .گفته ميشود اين جلسه با حضور سران طيفهاي سياسي
بوده اســت .گويا در اين جلســه نماينده برخي از اســتانها حضور
داشتهاند.
 -3مذاكرات پشــت پرده براي حمايت از گزينههاي استانداري
ادامه دارد .گفته ميشــود برخي از گزينههــا به صورت فردي
در حال رايزني با ذينفوذان و گروههاي سياســي اســتان براي
حمايت هســتند .گويا در اين نشســتها تعيين ســهم و شرايط
فردي مورد توجه اســت .گفتني اســت هيچكدام از گزينههاي
مطرح تاكنون نتوانســتهاند حمايتهاي الزم را براي جانشــيني
نيكبخت به دست آورند.

خبـر

ایران اسالمی در سایه امنیت به توسعه
پایدار می اندیشید
در دومین روز هفته نیروی انتظامی  ،مراســم صبحگاه مشــترک
نیروهای نظامی و انتظامی استان همدان برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان در این مراسم با تبریک آغاز هفته
نیروی انتظامی و تجلیل از رشادتها و فداکاریهای این نیرو برای تامین
امنیت پایــدار گفت  :نیروهای نظامی و انتظامی زینت حکومت حقه
الهی هستند.
آیت ا ...غیاث الدین محمدی  ،اظهار داشــت :نیروهای مسلح حامی
دین خداوند هســتند و از دین حقه خداوند در برابر جبهه باطل دفاع
می کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،استاندار همدان نیز با اعالم اینکه
نیروهــای نظامی و انتظامی برای ایجــاد امنت پایدار از هیچ تالش و
کوششــی دریغ نمی کنند  ،گفت  :استان همدان جزء سه استان اول
برخوردار از امنیت پایدار در کشور است .
محمد ناصر نیکبخت اضافه کرد  :امروز امنیت کشــور با مشارکت و
همراهی بسیار خوب مردم و اقتدار نیروهای مسلح تامین شده است.
استاندار همدان گفت :امروز ایران اسالمی در سایه امنیت ایجاد شده
توسط نیروهای نظامی و انتظامی به توسعه پایدار می اندیشد و برنامه
های توسعه ای را اجرا می کند.

انهدام  114باند فعال حوزه قاچاق کاال در همدان

فرمانده انتظامی استان همدان هم از شناسایی و انهدام  114باند فعال
حوزه قاچاق کاال در سطح استان خبر داد.
بخشــعلی کامرانیصالــح بــا بیــان اینکــه امســال در هفتــه ناجــا
 110برنامــه مختلــف در اســتان برگــزار خواهــد شــد ،بــا اشــاره
بــه مبــارزه بــا قاچــاق کاال در ســطح اســتان ،ایــن مهــم را یکــی
از اولویتهــای نیــروی انتظامــی عنــوان و خاطرنشــان کــرد :در
همیــن راســتا  114بانــد فعــال در حــوزه قاچــاق شناســایی و منهــدم
شــده اســت.
وی با اشاره به دستگیری  2هزار و  500نفر در حوزه مبارزه با قاچاق
کاال گفت :ارزش ریالی کاالهای کشف شده  110میلیارد تومان بوده
و در این حوزه نیز با رشد  13درصدی مواجه بودیم.
وی از کاهش  20درصدی تصادف در استان خبر داد و تأکید کرد :در
نیمه نخست امســال صدور گذرنامه  18هزار فقره ،نظارت بر اماکن
عمومی  4هزار پرونده و صــدور گواهینامه نیز به بیش از  221هزار
مورد بوده است.
کامرانیصالح شمارهگذاری خودرو و موتورسیکلت در نیمه نخست
امســال را  9هزار مورد عنوان کرد و در ادامه با اشــاره به آمار باالی
نزاعهای فردی ،از رتبه دهم همدان در این زمینه سخن به میان آورد.

جریمه  43محتکر در همدان
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان از جریمه و پلمب 43
مرکز در حوزه احتکار در همدان خبر داد.
علیرضا حســنپور در گفتوگو با فارس با اشــاره بــه برخورد با
فروشــندگانی که کاالیی را در انبارها نگ ه داشــته و در اختیار مردم
قرار نمیدهند ،اظهار کرد :این افراد محتکر هســتند و باید با آنها طبق
قانون برخورد شود.
وی از جریمــه و پلمب  43انبار از ابتدای بازرســی در حوزه احتکار
خبر داد و افزود :از ابتدای مردادماه امســال  43مورد تخلف در حوزه
احتکار به ثبت رسیده است.
مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان با اشــاره به اینکه مراکز
متخلف را پلمب کرده و جریمههایی برای متخلفان در نظر گرفتهایم،
گفت 70 :درصد از کاالی احتکار شده به عنوان جریمه دولتی منظور
شده است.
وی با بیان اینکه این کاالها با نظارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت
در شــبک ه دولتی توزیع شده است ،از مردم خواست تا در برخورد با
متخلفان یاریگر تعزیرات حکومتی باشند.
حسنپور افزود :مردم میتوانند گزارشها را از طریق تلفن 32523442
اداره کل ،سامانه پیامکی  1000127اتاق اصناف و تارنمای t135.ir
اعالم کنید.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

پیشبینی برداشت بیش از  70هزار تن سیبزمینی از
مزارع اسدآباد
مدیــر جهادکشــاورزی شهرســتان اســدآباد از پیشبینــی برداشــت بیــش از 70
هــزار تــن ســیبزمینی از اراضــی کشــاورزی ایــن شهرســتان خبــر داد.
ســقراط بیرنــگ در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :امســال  1800هکتــار از اراضــی
کشــاورزی ایــن شهرســتان بــه کشــت ســیبزمینی اختصــاص یافتــه کــه براســاس
پیشبینیهــا از میــزان ســطح زیرکشــت بیــش از  70هــزار تــن محصــول برداشــت
خواهــد شــد.

وی بــا اشــاره بــه آغــاز برداشــت محصــول ســیبزمینی از اراضــی ایــن شهرســتان
گفــت :بــه صــورت میانگیــن از هــر هکتــار اراضــی ســیبزمینی بیــش از  40تــن
محصــول قابــل برداشــت اســت.
بیرنــگ تعــداد بهر هبــرداران کشــت ســیبزمینی در ایــن شهرســتان را
در مجمــوع  560نفــر برشــمرد و افــزود :بیشــترین کشــت ســیبزمینی
شهرســتان هــر ســاله در منطقــه چهاردولــی انجــام میگیــرد کــه امســال
نیــز از  1800هکتــار کشــت ایــن محصــول بیــش از  1350هکتــار بــه ایــن
منطقــه اختصــاص دارد.
وی بــا اشــاره بــه ادامــه برداشــت ســیبزمینی از اراضــی شهرســتان تــا پایــان

آبانمــاه اضافــه کــرد :امســال کشــاورزان اســدآبادی  5نــوع ســیبزمینی کشــت
کردهانــد و برداشــت ایــن محصــول بــرای  2هــزار نفــر بــه صــورت فصلــی اشــتغال
ایجــاد کــرده اســت.
بیرنــگ بــا بیــان اینکــه بیــش از  90درصــد از اراضــی ســیبزمینی اســدآباد بــه
صــورت بارانــی در دســت آبیــاری اســت ،خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه پرآببــر
بــودن کشــت ســیبزمینی بــا برگــزاری کالسهــای آموزشــی و ترویجــی ســعی بــر
آن اســت کــه کشــاورزان بــا اصــاح الگــوی کشــت نســبت بــه محــدود کــردن ایــن
محصــول در منطقــه ترغیــب و بــه ســمت کشــت محصــوالت کمآببــر و مقــرون
بــه صرفهتــر روی آورنــد.
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مديرکل امور روستايي و شهري استانداري همدان:

يادداشت

سبقت غيرمجاز تجارت الكترونيك
از اقتصاد سنتي
»»مهدي ناصرنژاد

اين روزها در بلبشوي پاره شدن زنجير قيمتها در حوزه اقتصادي
كشورمان ،شيوه جديدي از كسبوكار بيشــتر در رسانههاي ديداري
تبليغ ميشود كه به آن تجارت الكترونيك ميگويند .تجارت الكترونيك
دراغلب كشورهاي پيشرفته جهان از ســالهاي قبل اعمال ميشود و
بســيار هم با اقبال عمومي در جوامع خود روبهرو بوده است .در همين
حال و با توجه به اينكه تجارت الكترونيك با الگوبرداريهاي نصفه و
نيمه از جوامع غرب ،كمتر از يك دهه است كه در ايران به تكاپو افتاده
است ،وليكن به نظر ميآيد چندان نتوانسته است به حريم تفكر اقتصادي
جامعه ايران نزديك شــود و سالها زمان خواهد برد تا در كشوري كه
تمام تاروپود و ريشــه اقتصاد آن سنتي است ،خوب جا بيفتد و بستري
براي خويش فراهم سازد.
هنوز مردم كشورمان كام ً
ال به صرافت نيفتادهاند تا بدانند چگونه بايد با
يك پيامك يا تماس تلفني كاالي مورد نياز خود را از شــركتي كه كنار
خانههايشان دفتر و دســتك ندارد ،تهيه كرده و راحت و بيدغدغه آن
را به كار بگيرند!
واقعيت اين است كه اساس ًا هر طرح و برنامه و راهبرد جديد اقتصادي
در جوامع هدفمند (مث ً
ال كره جنوبي) با توجه دقيق به ساختار فرهنگي
مردم آن و همچنين با هدف ارائه خدمتي صد درصد كارآمد ،به مرحله
اجرا گذاشته ميشــودو به هيچ عنوان با چالش آزمون و خطا روبهرو
نخواهد بود.
يكــي از علتهاي اصلي موفقيت و پيشــرفت تجارت الكترونيك در
كشورهاي موفق و رو به رشد ،اعتمادسازي و پيشزمينههاي كافي براي
جلــب اطمينان در حوزه بازار مصرف و نوع ًا مردم ميباشــد .در واقع
صاحبان تجارت الكترونيك در بازارهاي جهاني تخصص كامل ،بينش
درســت و احترام به افكار عمومي و مخاطبان خود را ميخورند و در
وهله اول مسئوليتپذير و پاسخگو هستند.
مقوله تبليغات و ســرمايهگذاري اصلي روي تبليغــات كاال در جهان
پيشرفته امروز در واقع همان بروشــورهاي واقعي است كه در اختيار
خريداران و مصرفكنندگان قــرار ميگيرد و به خودي خود تعهدآور
و ضمانتآفرين ميباشد .اطمينان خاطر مردم نسبت به خدمات پس از
فروش پشتوانه اصلي موفقيت در تجارت الكترونيك است و همانگونه
كه شركتهاي خودروسازي در خاورميانه و اروپا و آمريكا ممكن است
تمام فروش خودرا فقط به علت يك اشكال جزيي در پروسه توليد ،از
بازار و از دسترس مردم جمعآوري كنند ،صاحبان تجارت الكترونيك
نيز با اعتقاد به منافع پايدار براي خود ،پاســخگوي تمام اشــكاالت و
كموكاســت محصوالت خود در دوران خدمات پس از فروش هستند
و رضايت مشــتريان خــود را جلب ميكنند و جــاي هيچ دغدغه و
زيان ناخواســته براي مردم باقي نميماند .در غير اين صورت تجارت
الكترونيك ،تالشي براي هيچ خواهد بود.
حال در چنين شــرايطي از واقعيت تجارت الكترونيك در جهان ،چند
وقتي هست كه بخشهاي تبليغاتي برنامههاي تلويزيوني كشورمان در
تمام حدود  55شبكه سراسري و استاني و تخصصي ،پر شده است از
تبليغ براي معرفي كاال و شــماره پيامك شركتهاي صاحب تجارت
الكترونيك .معموالً تبليغات لوازم آرايشــي و بهداشتي براي خانمها و
آقايــان ،انواع ظروف پختوپز با برندهــاي مختلف و اين آخري هم
يك نوع كفش راحتــي و پيادهروي كه ركورد تبليغــات ميلياردي را
در شــبكههاي تلويزيوني شكسته ،بيشــترين ميانبرنامههاي تبليغات
تلويزيوني را به خود اختصاص داده و در واقع مردم نميدانند از دست
اين تبليغات طوالني و گيجكننده در بين برنامههاي مورد عالقه خود به
كجا فرار كنند!!
آن قديمها كه كسبوكار آسياباني رونقي داشت و خانوادهها بخصوص
روستانشينان با آســيابهاي آبي زياد سروكار داشتند ،يك اصطالح و
ضربالمثل هم رواج داشــت كه ميگفتند« :آسياب كار خود را انجام
ميدهد و جغجغه هم سر خود را به درد ميآورد!» (جغجغه ،تكه چوب
مخصوصــي بود كه آويزان بود و بــدون هيچ كاربردي هنگام حركت
ســنگ بااليي آسياب ،باال و پايين ميپريد و صداي يكنواخت و زيري
از خود توليد ميكرد).
اين ضربالمثل براي اين يادآوري شد كه در غوغاي تبليغات تجارت
الكترونيك ،جامعه ايران همچنان قائم و اســتوار به اقتصاد سنتي خود
ميباشد .البته در دنياي امروز و در شرايط بحراني جامعه ما ،اين امكان
هم وجود دارد كه اقتصاد ســنتي پاسخگوي نياز واقعي جامعه نباشد،
وليكن فرهنگ ايراني وابسته و آميخته با اقتصاد سنتي است و تبليغات
پرحجم و پرهزينه براي معرفي يك كفش يا كِرِم بهداشتي به راحتي براي
افكار عمومي ما كه عادت دارد كاالي مورد نياز خود را با چكوچانه و
وسواس فراوان از كوچه و پسكوچههاي بازار و سوپري سر محل تهيه
كند ،چندان قابل هضم نيست.
اعتقاد و اعتماد عمومي بر كســبوكار سنتي در جامعه ايراني در حالي
حــرف اول را ميزنــد كه معضل خدمات پس از فروش خواســته و
ناخواسته مانع بزرگي بر سر راه اعتماد عمومي به كسبوكارهاي پيامكي
است و بسيار اتفاق افتاده كه در بازار كسبوكار پيامكي ،فروشنده پس
از اينكه جنس را در خانه به مشتري تحويل داده است ،ديگر پشت سر
خود را نگاه نكرده و از تعهدات خود شانه خالي كرده است.
دوستي تعريف ميكرد كه اخيرا ً تحت تأثير تبليغات قرار گرفته و پيامكي
يك جفت كفش ســفارش داده اســت .كفش با چند روز تأخير به درِ
خانه ارسال شــده و او پس از اينكه ذوقزده چند روز از كفش ايدهآل
خود اســتفاده كرده ،تازه متوجه شده است كه كفش واجد مشخصات
مورد نظر او نيست و به جاي سفارش اصلي ،مدل ديگري ارسال شده
اســت و كيفيت الزم را ندارد .حال شركت مربوطه هم زير بار نميرود
و اســتدالل ميكند كه قبل از استفاده از كفش بايد متوجه ميشدي كه
اشتباهي صورت گرفته است و خالصه اينكه پيدا كنيد پرتقالفروش را.
اين نمونهاي از تجارت الكترونيك در جامعه ماســت كه منفعتطلبي
و گندمنمايي و جوفروشــي جاي اعتمادسازي و صداقت و امانتداري
را گرفته است و مانع حركت روان و آيندهنگرانه در جامعه ميباشد.
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درحوزه معيشت روستاييان
غفلت کردهايم
مطالعات نشــان ميدهد کــه در برخي
برنامههای توســعه ای براي روســتاها از
موضوع درآمد و معيشــت خانوادهها غافل
بودهايم.
مديرکل امور روستايي و شهري استانداري
همدان با بيــان اين مطلب در نشســتي با
اصحاب رســانه اســتان که در محل بنياد
مســکن برگزار شــد گفت :با وجود اينکه
در روستاها شــاهد اجراي فازهاي مختلف
توســعهاي ،بهسازي و نوســازي روستاها
بوديم اما بعض ًا شــاهد مهاجــرت و خالي
شدن بعضي روســتاها از سکنه هستيم که
علت اين امر اين اســت کــه در برنامههاي
خود از موضوع درآمدزايي و ايجاد اشتغال
براي روستاييان غفلت کردهايم.
ظاهر پورمجاهد اظهار داشت :بايد متناسب
با زيرســاختها به اقتصاد روستا نيز توجه
شود که اين خأل در برنامه ششم توسعه ديده
شده و در سياســتهاي دولت در ماده 27
قانون آمده اســت که بايد  5000روستا در
پنج سال مورد بررســي قرار گيرد که سهم
استان همدان از اين تعداد روستا  500روستا
است.
وي بــا بيان اين که در اســتان همدان 164
روستا ســال  96مطالعه شدند گفت :براي
امسال نيز  340روســتا در دستور کار براي
مطالعه اســت تا بر اين اساس از تسهيالت
الزم در زمينههاي توريستي ،کشاورزي و...
براي امور اقتصادي و درآمدزايي اســتفاده
کنند.
مديرکل امور روستايي و شهري استانداري
همدان ادامــه داد :اگر بپذيريــم که محور
توســعه در روستاها به واســطه دهياريها
تأمين ميشود بايد گفت که در استان همدان
 870روســتا دارای دهیار اســت که اگر با
همراهي و مشــارکت مردم امور مربوط به
روستا انجام شود شاهد تحول در روستاها
خواهيم بود.
پورمجاهد گفت :در استان همدان يک هزار
و  167روســتا داريم که از ابتداي تشــکيل
دهياريهــا  15هزار ميليــارد تومان اعتبار
سرانه از سازمان شهرداريها و بهياريها به
حساب آنان واگذار شده است که  75درصد
اين رقم در دولت تدبير و اميد بوده است.
مدير کل امور شهري و روستايي استانداري

خبـر

محور مالير -توره؛ حادثهخيز و پرتردد

■ اجراي آمارگيري روستاييان از 21مهرماه

همدان در پاســخ به ســوالي کــه يکي از
خبرنــگاران در خصــوص رعايت نکردن
عدالت در روستاها در اختصاص اعتبارات
و پروژهها از وي پرسيد گفت :گاهي دخالت
افرادي که نبايد در مباحث اجرايي روســتا
مداخله داشته باشــند باعث شده است که
اعتبارات روستايي متغير باشد.
پورمجاهــد با بیان اینکه چه لزومي دارد که
مسير برخي از روستاها در حالي که در طرح
نيســت چند بانده شود گفت :نبايد در مقام
رقابت دنبال تغيير کالبد روســتاها باشيم که
اين خود در کوتاه مدت آسيبي به روستاها و
عدم رضايت آنها هست.
وی با اشاره به اينکه گاهي برخي مسئوالن
مصاحبه ميکننــد و مدير را در عمل انجام
نشــده قرار ميدهند گفت :يک مصاحبه در
خصوص الحاق سه روستا به شهر باعث شد
تا مدتها استان با اين چالش مواجه شود.
در ادامه مديرکل بنياد مسکن استان همدان
نيز گفت :طرح آمارگيــري از ويژگيهاي
مسکن روستايي از  21مهر تا  21آبان توسط
 50آمارگير در ســطح  279روســتا انجام
خواهد شد تا اين طرح پايه و اساسي براي
تعميم دادن مباحث روســتا به کل روستاي
استان داده شود.
حســن ظفري گفت 4 :هــزار  65واحد در

اين روستاها ويژگيهاي سازهاي ،معماري،
اقليمي و ...را در قالب سه پرسشنامه ارزيابي
خواهند کرد.
وي با اشــاره به اينکــه  117هزار واحد
مســکوني ســهميه مسکن روســتايي در
اختيــار ايــن بنياد قــرار گرفــت گفت:
حــدود  106هزار واحد تاکنون تخصيص
اعتبار شــده اســت و بالغ بر  98واحد به
نظام بانکي معرفــي و  90واحد تا امروز
نوسازي و بهسازي شدهاند.
وي با اشــاره به اينکه مبلــغ اعتبارات 980
ميليارد تومان اســت گفــت :در اين فرآيند
اشتغال و توليد ميتواند يکي از فاکتورهاي
اثرگذار براي روستاييان باشد.
ظفري گفت :خوشبختانه بهسازي در استان
همدان نسبت به متوسط کشوري در سطح
باالتري قرار دارد و اســتان همدان در سال
 96و  97فرصــت خوبي براي اســتفاده از
تسهيالت بهسازي مسکن کسب کرده است.
وي با بيان اينکه طبق قانون ساکنان روستايي
که ضوابط فني را در فرآيند ســاخت و ساز
رعايت کرده اما بــه دليل عدم تمکين مالي
نتوانســتهاند واحدهــاي خــود را به اتمام
برســانند گفت :در اين ارتباط حساب 100
امام استفاده خواهد شد.
چنانچه بــراي تکميل اين واحدها دولت از

اين حساب کمک بالعوض کرده و تا کنون
 19ميليارد تومان از اين حســاب پرداخت
کرده است.
ظفري اشارهاي هم به ساخت و ساز مساکن
منطقه زلزلهزده ســرپل ذهاب کرد و گفت:
 3هــزار واحد احداثي پيکنــي 2 ،هزار و
 700واحد اجراي فوندانســيون 2 ،هزار و
 500واحد اجراي اسکلت و  2هزار و 100
واحد اجراي سقف در اين مدت اجرا شده
است که هدفگذاري ما اتمام پروژهها قبل
از فصل سرما است.
وي تأکيد کرد :شــاخص بهسازي در استان
همدان  74درصد و در کل کشــور به طور
ميانگين  42درصد است که اين موضوع به
دليل ســيل ،زلزله در سنوات گذشته باعث
ارتقاء اين شاخصها شد همچنين اعتبارات
بانک جهاني و نگاه دولت نيز باعث بهسازي
روستاهاي استان گرديد.
وي با اشاره به اينکه در سال  101 ،95روستا
و در ســال  215 ،96روستا از قير يارانهاي
برخوردار شــدهاند گفــت :در مجموع در
مدت ســه سال گذشــته  407روستا از قير
اعتباري برخوردار شــدند که با اين ســهم
بيش از  333کيلومتر عمليات آسفالتريزي
در مســاحت بالغ بر  2ميليــون  667هزار
مترمربع انجام شد.

 20دستگاه در تعامل با كانون پرورش فكري هستند
پروین ســلیمی -خبرنــگار همدان
پیام :برنامه هــای روز جهاني كودك در
قالب 450نــوع فعالیت فرهنگی ،هنری،
ورزشــی ،ادبی که به مــدت یک هفته
برگزار می شــود روز گذشته با افتتاح
طرح کانون مدرسه در همدن آغاز شد.
 16مهر روز جهاني كودك بهانهاي است
تا نهادهــاي اجرايي مرتبــط با كودكان
برنامههايي متنوعی بــراي كودكان اجرا
كنند و از نیاز ها و کمبود های آنان مطلع
شوند تا هم تشويقي باشد براي افزايش
فعاليتهاي كودكان و هم فرصتي براي
شناسايي استعداد ها و خالقيت اين قشر
مهم جامعه تا شاید باعث شود دستگاهها
بيشــتر به فكــر نيازها و کاســتی های

كودكان استان باشند.
مديركل كانون پــرورش فكري كودكان
استان در روز افتتاح طرح كانون مدرسه
كه در مركز شــماره  3وشهرک مدرس
برگزار شــد ،ضمن برشمردن برنامههاي
هفتــه كودك گفــت :برنامــه های روز
جهاني كودك از امروز به مدت يك هفته
برگزار می شــودو  20دستگاه اجرايي با
كانون پرورش فكري همكاري ميكنند.
محمدرضا جــوادي در افتتــاح کانون
مدرســه افــزود  :هفته كــودك با طرح
كانون مدرســه امروز در مركز شماره 3
شــروع شد و ادامه برنامه ها كه از  14تا
20مهرماه خواهد بود عبارتند از جشن
بادبادكهــا در تپــه عباسآباد -كودك،

محيــط زيســت و ميــراث فرهنگي با
همــكاري نهادهاي مربوط در مدارس و
فضاهاي عمومي که در راستای پاکسازی
محیط زیست خواهدبود .
همچنيــن برنامه كــودك صلح ،بازي و
نشــاط با همكاري ميــراث فرهنگي و
گردشــگري با انجــام بازيهاي محلي
درمراکــز کانون های اســتان برگزارمی
شود ودر كنار این كودك كارت رايگان
بــرای بازدید 40هزار کودک از فضاهاي
ديدني در اختيار اعضای کانون های قرار
می گیرد .
جوادي ،دوستي با طعم لبخند و نقاشي
با طعمهاي خوشــمزه ،افتتــاح انجمن
ادبي ،کودک  ،رسانه و ارتباطات  ،اجرای

برنامه نقاشــی روی پارچــه با موضوع
«آینده را باید ســاخت»با همکاری اداره
پست و شــهربازی را از ديگر برنامهها
عنوان کرد.
مديركل كانون پرورش فكري همچنين
برگزاري انجمن ادبي با حضورغالمرضا
بكتــاش ،شــاعر برجســته کــودکان
اســتاني و ديــدار كودكان با مســئوالن
اســتان ،جشــنواره قصهگويي توســط
قصهگويــان توانمند در بيمارســتانها،
اماكن گردشــگري و صداوسيما ،اجراي
ويژهبرنامهاي براي كودكان كانون اصالح
و تربيت همچنين بيمارســتانها ،برپايي
خيمه عاشورايي را از جمله برنامه های
هفته کودک برشمرد .

مالیر از استعدادهای طبیعی و تاریخی
برای توسعه گردشگری برخوردار است
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان همدان با بیان
اینکه مراســم شــیره پزان مانیــزان مالیر یکی از
آیینهای کهن و سنتی این دیار است ،گفت:مالیر
از اســتعدادهای طبیعی و تاریخــی فراوانی برای
توسعه گردشگری برخوردار است.
به گزارش تســنیم علی مالمیر در مراســم نهمین
دوره آییــن ســنتی شــیره پزان روســتای هدف
گردشگری مانیزان اظهار داشت :امروزه در شهرها

و کشــورهایی که فاقد جاذبههای طبیعی و میراث
فرهنگی هستند با تعریف رویدادها تالش میکنند
بتوانند گردشگران را به آن منطقه جذب کرده و از
این مسیر بتوانند درآمد اقتصادی برای کشور خود
داشته باشند.
وی با بیان اینکه خوشــبختانه کشــور ،اســتان و
شهرستان ویژه مالیر که هنر دست مردمان هنرپرور
این شهرستان سبب شده مالیر به عنوان شهر ملی

و پایتخت مبل و منبت مطرح شود از استعدادهای
طبیعی و تاریخی فراوانی برای توسعه گردشگری
برخوردار است.
مالمیر ابراز کرد :مراسم شــیره پزان مانیزان مالیر
یکی از آیینهای کهن و ســنتی این دیار است که
هزاران سال از نسلی به نسلهای بعد منتقل و امروز
به یک آیین و سنت ملی تبدیل شده است.
مدیر کل میراث فرهنگی اســتان همدان با اشاره

معاون اســتاندار و فرماندار ويژه شهرستان مالير يکي از حوزههاي
داراي اولويت را راههاي مواصالتي عنوان کرد و گفت :برخي معضالت
راه و شهرسازي در شهرستان هست که از سالهاي قبل وجود داشته و
با وجود پيگيريهاي مکرر نتيجه مورد انتظار گرفته نشده است.
باباله فتحی در نشست مشترک بررسي مسائل و چشمانداز حوزه راه
و شهرسازي و آب فاضالب روستايي شهرستان مالير ،افزود :حوزههاي
مختلفي در شهرستان وجود دارد که بايد با جديت بيشتري روي آنها کار
انجام تا نارضايتيهايي که وجود دارد ،مرتفع شوند.
وی محــور مالير -توره را يکي از محورهاي اصلي شهرســتان عنوان
کرد و افزود :اين محور يکي از محورهاي حادثهخيز و پرتردد اســت
که کارهاي مقدماتي بر روي آن صورت گرفته که بايد هرچه ســريعتر
عملياتي شود.
فرماندار مالیــر اظهار کرد :از ديگر محورهاي حســاس و حادثهخيز
شهرســتان مالير محور آورزمان است که باید با توجه به قولهاي داده
شده مسئوالن هرچه سريعتر عملیات اجرایی آن آغاز شود.
به گزارش ایسنا ،وي افزود :در برخي روستاهاي بزرگ شهرستان مشکل
آب آشاميدني وجود دارد که بايد با ايجاد مجتمعهاي آبرساني مشکل
مردم اين مناطق مرتفع شود.
فتحي بيان کرد :در حوزه آب آشاميدني روستايي فعاليتهاي خوبي در
سطح شهرستان انجامشده و يا در حال انجام است که بايد اين فعاليتها
شتاب بيشتري بگيرد.
وي ظرفيت مردمي را در شهرستان مالير بسيار باال عنوان کرد و افزود:
در بسياري از پروژهها مردم حاضر به همکاري هستند و اين همکاري
درگذشته نيز وجود داشته است و بايد از اين ظرفيت ب ه درستي و ب ه جا
استفاده شود.در ادامه سرپرست ادارهکل راه و شهرسازي استان همدان با
بیان اینکه انتخابات نظاممهندسي در استان همدان برگزار شد و مهندسان
ماليري ب ه خوبي درخشيدند ،گفت :با انجام با کيفيت پروژهها در سطح
کشور میتوانیم اقتصاد مقاومتي را بهدرستي اجرایی کنیم.
حسن ربانيارشد با اشاره به اینکه بنده همه تعهدات و قولهايي را که
سابق بر اين دادهشده متعهد به انجام آن هستم و همه آنها را با جديدت
دنبال ميکنم ،افزود :در این زمینه نیازمند همکاری نمایندگان مالیر در
مجلس هستیم.

 134روســتاي ماليــر تحت پوشــش خدمات آب و
فاضالب روستايي

معاون مهندسي و توسعه شرکت آب و فاضالب روستايي استان همدان
نيز با بیان اینکه تعداد  134روســتاي مالير تحت پوشش خدمات آب
و فاضالب روســتايي قرار دارند ،گفت :در شهرستان مالير  7مجتمع
آبرســاني تحت مطالعه ،بهرهبرداري و اجرا قرار دارد که از اين تعداد،
مجتمع آبرساني دهلق به بهرهبرداري رسيده است و  2مجتمع حسينآباد
شاملو و ناظم در حال مطالعه هستند.
مجتبي حسينآبادي ادامه داد :با انجام اين پروژهها و اتمام مجتمعهاي
آبرساني در شهرستان مالير حدود  45درصد جمعيت روستايي تحت
پوشش درآمده و مشکالت عدم پايداري آب شرب برطرف می شود.
وي با اشاره به اينکه تعدادي از روستاهاي شهرستان بحراني هستند و
مشکل کمبود آبدارند ،خاطرنشان کرد :با اعتبار مناسبي که ديده شده
است امسال مشکل آب شرب اين روستاها مرتفع می شود.
حسينآبادي با بیان اینکه در شهرســتان مالير حدود  18پروژه آب و
فاضالب روستايي فعال وجود دارد که در صورت تأمين اعتبارات اين
پروژهها امسال به بهرهبرداري می رسند ،افزود :استان همدان در بحث
آبرساني روستايي وضعيت مطلوبي دارد و يکي از استانهاي شاخص
کشور است.

جشنواره گردو در همدان برگزار میشود
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی همدان گفت :به زودی جشنواره
گردو در همدان برگزار میشود.
منصــور رضوانیجالل در گفتوگو با فــارس در همدان با بیان اینکه
امسال برای نخســتین بار در استان  628هزار تن خرید تصمینی گندم
انجام گرفت ،افزود :بیش از  850هزار تن نیز تولید داشتیم.
وی با بیان اینکه امســال بهترین بهرهوری را در بخش برداشت گندم و
کلزا داشتیم ،گفت :در ســطح استان  75هزار هکتار باغ داریم که 740
هزار تن محصول در آن تولید میشــود.رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان همدان با اشاره به برگزاری جشنوارههای مختلف در سطح استان
مانند جشنواره شیرهپزی در مالیر و جشنواره آلو در اسدآباد ،از برگزاری
جشنواره گردو در روزهای آینده خبر داد .وی با بیان اینکه همدان یکی
از قطبهای تولید آلو در کشور است؛ بهترین محصول آلو را مربوط به
منطقه ملحمدره در اسدآباد دانست و افزود :تولید سرانه آلو در استان 9
کیلو و در کشور سه کیلو است.
رضوانیجالل گفت :سرانه تولید آلو در شهرستان اسدآباد نیز  18کیلو
است که باید از این ظرفیت مهم بهترین استفاده را برد.

به اینکه امســال نهمین دوره برگزاری این ســنت
ملی بــوده و برگزاری این مراســم با ماه محرم و
صفر و آیین عزاداری ساالر شهیدان مصادف شده،
گفت :به حرمت این ماهها تغییراتی در برنامههای
این مراسم نسبت به سالهای قبل ایجاد شده و در
سالهای آتی نیز برنامهها مناسبتر خواهد شد .
مالمیر با اشــاره به انتخاب استان همدان به عنوان
پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی و برگزاری
رویدادهای متعدد چون همایش نخبگان فرهنگی
با حضــور  56ملیت ،چهلمیــن اجالس اعضای
گردشــگری در آبان مــاه و همچنیــن برگزاری
همایش ملی دســتکندها در هفته آینده ،تصریح
کرد :یکی از زیباترین دستکندهای استان در شهر

سامن قرار دارد که با تالش مستمر نمایندگان این
شهرســتان هم اکنون بحث آماده سازی و اجرای
فاز اول و ورودی آن در حال انجام است.مدیر کل
میراث فرهنگی اســتان با بیان اینکه هم اکنون 10
درصد تولید ناخالص دنیا به صنعت گردشــگری
اختصاص داشــته و از هر نفر شــاغل یک نفر در
حوزه گردشــگری فعالیت دارد ،گفت :امیدواریم
برگــزاری این رویدادها نقط ه عطفی در راســتای
رشد صنعت گردشگری استان و به ویژه شهرستان
مالیــر و روســتای هدف گردشــگری مانیزان به
واسطه همین آیین شیره پزی و جاذبههای طبیعی
منطقه دره جــوزان بوده و بخش اعظمی از درآمد
این منطقه از حوزه گردشگری تامین شود

ایران و جهان
siasat@hamedanpayam.com
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مداخل ه بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز
ادامه یابد
یک عضو کمیســیون شوراها و امور داخلی کشور گفت :مداخله
بانک مرکزی در تثبیت و کاهش نرخ ارز موثر است.
عبدالرضا هاشــم زایی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به روند کاهشی
نرخ ارز با بیان اینکه مداخلــه بانک مرکزی در کاهش نرخ ارز موثر
اســت ،اظهار داشــت :دســتورالعملهایی که اخیرا بانک مرکزی در
خصوص فعالتر شــدن صرافیها در فروش ارز ابالغ کرده است در
این روند کاهشی موثر بوده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر فروش نفت ما به میزان کافی است و
در بازار جهانی نیز قیمت نفت افزایش یافته اســت ،تصریح کرد :بنده
فکر نمیکنم نرخ ارز در درازمدت خیلی پایین بیاید اما مداخله بانک
مرکزی برای تثبیت نرخ ارز باید ادامه یابد.

نقدینگی به جای بازار ارز به سمت مسکن و
تولید هدایت شود
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به
تغییرات قیمتها در بازار ارز بر ضرورت هدایت نقدینگی به سمت
بازار مسکن و تولید تاکید کرد.
احمد انارکی محمدی در گفتوگو با ایســنا ،مدیریت دولت ،تالش
دســتگاهها و شورای هماهنگی سران ســه قوه و همچنین همدلی و
همراهی مردم را در کاهش نرخ ارز موثر دانســت و گفت :سوداگران
بازار ارز مشخص هستند؛ اگر چه گاهی برخی از مردم مانند آنها وارد
بازار میشــوند اما نهایتا این ســوداگران هستند که قیمتها را تعیین
میکنند و خرید و فروش هم دست آنهاست.
وی با بیان این که با تداوم مدیریت بازار ارز امکان کاهش مجدد قیمت
در این بازار وجود دارد یاد آور شــد :مردم باید بدانند بازاری که یک
شبه به این شکل باال و پایین میشود در آن سوداگران سود میبرند و و
مردم در آن ضرر میکنند .مشابه این اتفاق در موسسات مالی هم افتاد.
نماینده مردم رفســنجان در مجلس با بیان این که هدایت نقدینگی به
سمت بازار مســکن میتواند موجب رونق اشتغال شود یادآور شد:
تولید ما بر اثر تحریم و جنگ روانی آســیب دیده اما اگر نقدینگی به
سمت تولید و همچنین مسکن هدایت شود برای کشور مفید خواهد
بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یاد آور شد :ما باید فکری
برای سپردههای بانکی کنیم و در شرایطی که فضای سرمایهگذاری در
تولید با مشکل مواجه است اگر سود سپردهها را باال ببریم حداقل مردم
پولهایشان را به بانک خواهند سپرد.

احکام صادره برای اخاللگران اقتصادی در
کاهش قیمت ارز تاثیر داشت

دبیــرکل جبهه زنان اصولگرا با اشــاره به احکام قوه قضائیه برای
مفسدان اقصادی گفت :صدور این احکام نقش مهمی در بازگرداندن
آرامش روانی به جامعه داشت.
مرضیه وحید دســتجردی ،دبیرکل جبهه زنان اصولگرا و کارآمد ،در
گفتوگو با تسنیم ،ضمن تقدیر از عملکرد قوه قضائیه در برخورد با
مفاســد اقتصادی به دنبال استجازه از مقام معظم رهبری اظهارداشت:
پــس از تایید رهبر معظم انقالب ،ریاســت قوه قضائیــه ،معاونین،
دادســتانها و قضات ،دســتورات و احکام قاطع و فوری را در زمینه
مفسدان اقتصادی پیگیری و صادر کردند.
وی با اشــاره به حکم حبس برای  32نفر و حکم اعدام برای سه نفر
ت قیمتگذاری
از مفسدان اقتصادی ،ادامه داد :دستور انسداد  43سای 
دروغین ارز و ســکه از عوامل بســیار مهم و تاثیرگذار در کمک به
بازگرداندن آرامش روانی به مردم و کمک به تثبیت وضعیت اقتصادی
کشور بود.

وزارت نفت از ابتدا با فعال شدن"سامانه
کارت سوخت" مخالف بود
عضو کمیســیون انرژی گفت :فعال کردن سامانه کارت سوخت
میتواند تا حدود زیادی مانع از قاچاق بنزین شود و این امر در گذشته
نیز به اثبات رسیده است.
هدایتا ...خادمی عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی
در گفتوگو با باشــگاه خبرنگاران جوان ،درباره تأثیر توزیع کارت
سوخت در جلوگیری از قاچاق بنزین ،اظهار کرد :فعال کردن سامانه
کارت ســوخت میتواند تا حدود زیادی مانع از قاچاق بنزین شود و
این امر در گذشته نیز به اثبات رسیده است.
وی افزود :ســالها قبل ،زمانی که ســوخت و مقایر زیادی توســط
سوداگران به خارج از مرزها انتقال مییافت و مصرف سوخت کشور
را غیرواقعی جلوه میداد ،با ایجاد سیســتم هوشمند کارت سوخت
توانستیم جلوی قاچاق را گرفته و مصرف سوخت را کاهش دهیم.
خادمی تصریح کرد :آقای زنگنه بارها سعی کردهاند که سیستم کارت
سوخت مجددا فعال نشود ،اما مجلس دهم با وقفه ،دوباره فعال شدن
این سامانه را به تصویب رساند.
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دبیر شــورای نگهبان با تاکید بر ضرورت گفتگوی مســئوالن با مردم در زمینه
برنامههای خود گفت :رویه فعلی اداره کشور به صورتی است که برخی مردم احساس
میکنند کشور رها شده اســت.به گزارش ایسنا ،آیتا ...جنتی اظهار کرد :قبل از کار
تشکیالتی ما باید رابطه خود با خدا را بهتر کنیم و بدانیم در محضر خدا هستیم و به
فرموده امام راحل عالم محضر خداســت و در محضر خدا گناه نکنیم.وی در ادامه به
مراحل مختلف شــکل گیری انقالب اسالمی به دست امام خمینی (ره) اشاره کرد و
گفت :اگر حمایت خداوند متعال نبود چگونه این انقالب با همه عداوتهای طاغوت
و حمایت بیگانگان به پیروزی می رسید؟دبیر شورای نگهبان با بر شمردن چالشهای
انقالب اسالمی در طول چهل سال گذشته از جمله ،واقعه طبس ،جنگ تحمیلی هشت
ساله و تحریمهای گوناگون و دیگر نقشه های شوم استکبار جهانی ،افزود :اگر این نظام
اسالمی به خداوند متعال متکی نبود ،به گفته خود دشمنان  6ماه هم دوام نمیآورد.

رئيس کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و
طال واقعی نبود و ناشی از فضای تبلیغاتی کشور بود ،گفت :نرخ دالر به سوی
واقعی شدن پیش میرود.
اللهیار ملکشــاهی در گفتوگو با ایســنا درباره کاهش اخیر قیمت ارز و طال
اظهار داشت :قیمتی که دالر و طال در این مدت به خود دیده بود با قیمت واقعی
فاصله زیادی داشت و حباب بود .قسمتی از این قیمتها ناشی از مسائل روانی
و مبتنی بر تبلیغات سایتهای بیگانه بود.
رئيس کمیســیون حقوقی و قضایــی مجلس با بیــان اینکه در چند روز
اخیر شــاهد ســیر نزولی قیمتها بودیم و نرخ دالر االن به سوی واقعی
شــدن پیش میرود ،تصریح کرد :اتفاقات اخیــر بینالمللی نیز در کاهش
قیمتها تاثیر داشته است.

خبـر

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

برخی مردم احساس میکنند کشور رها شده است

نرخ دالر به سوی واقعی شدن پیش میرود

تصویب " " CFTحفظ منافع ملی
یا پشت به منافع ملی؟
در حالــی که کمکهــا و حمایتهای
سیاســی و مالی جمهوری اسالمی ایران از
گروههــای منطقهای و فرامنطقهای در چهل
سال گذشته هیچگاه با استفاده از مسیر رایج
شبک ه بانکی بینالمللی انجام نگرفته است،
چرا برخی این موضوع را مستمسکی برای
نپیوستن ایران به کنوانسیون "مقابله با تامین
مالی تروریسم" ( )CFTقرار میدهند.
به گزارش ایســنا ،گروه ویــژه اقدام مالی
( ۴۱ )FATFتوصیــه بــرای همکاری با
کشــورها دارد که تا کنون  ۳۷مورد آنها از
سوی ایران اجرا شده و چهار توصیه مانده
است .برای اجرای این چهار توصیه ،دولت
چهار الیحه به مجلس شــورای اســامی
ارائه داد :اصالح قانون پولشــویی ،اصالح
قانــون مبارزه بــا تامین مالی تروریســم،
الیحه کنوانســیون مبارزه با جرایم سازمان
یافته (پالرمو) و الیحه کنوانســیون مبارزه با
تامین مالی تروریســم( .)CFTتا کنون سه
مورد از این لوایح در مجلس بررســی شده
اســت اما همچنان در راهروهای شــورای
نگهبان و مجمع تشــخیص مصلحت نظام
برای تصویب نهایی در تردد هســتند و از
اینها الیحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی
تروریســتم همچنان در مجلس مورد بحث
است.
نشســت بعدی گروه ویــژه اقــدام مالی
( )FATFدر مــورد وضعیت ایــران قرار
است  ۱۴تا  ۱۹اکتبر برگزار شود.
 FATFیک ســازمان بین دولتی است که
در ســال  ۱۹۸۹با ابتکار جــی ۷با توجه به
سیاستهای توسعه برای مبارزه با پولشویی
تأسیس شد .این سازمان در سال  ۲۰۰۱عمال
برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش
یافت .در مسیر زمان فعالیتهای این گروه
گستردهتر شــد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲
مقابله با تأمین مالی فعالیتهای اشــاعهای
نیز به مأموریت این گروه اضافه شــد و در
همین سال آخرین ویرایش توصیههای خود
را برای مقابله با جرایــم مالی (تأمین مالی
تروریسم ،تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای،
پولشــویی و …) منتشــر کرد .عنوان این
توصیهنامــه «اســتانداردهای بینالمللی در
مبارزه با پولشــویی و تأمین مالی تروریسم
و اشاعهگری» است.
 FATFمیزان پیشــرفت کشورهای عضو
در زمینه پیادهسازی توصیههای این گروه را
رصد میکند .همچنین پیشرفت تصویب و
اجرای توصیههای گروه در سطح جهان را
نیز نظارت میکند .بر اساس همین رصد و
نظارت گروه کاری اقدام مالی ،کشــورها را
به سه دسته تقســیم کرده است .یک دسته
کشــورهایی هســتند که از نظر این گروه
کام ً
ال بر توصیهها منطبق بوده و آنها را اجرا
کردهاند که بیشتر کشــورهای توسعه یافته
هســتند .گروه دوم کشــورهایی هستند که
در حال پیشــرفت و تطبیق با استانداردهای
مشخص شده هستند .دسته آخر کشورهایی
هســتند که همکاری با این گروه نداشــتند
و لذا از نظر گروه کشــورهای دارای خطر
پولشــویی و تأمین مالی تروریسم هستند.
این دسته خود به دو دسته تقسیم میشوند.
یک دسته کشــورهایی که علیه آنها "اقدام
متقابل"انجام نمیشــود .دسته دیگر آنهایی
هســتند که عالوه بر بودن در لیســت سیاه
علیهشان اقدام متقابل نیز صورت میگیرد.
گروه ویژه اقدام مالی ،همواره یک لیســت

ســیاه از کشــورهایی که مقــررات مالی و
پولشــویی نگران کنندهای دارند ،منتشــر
میکند .در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵
کشــورهای ایران و کره شــمالی به عنوان
کشورهای خطرناک شناخته شدند .اما بنا به
تعهد ایران به اجرای برجام ،اقدامات متقابل
علیه ایران برای مدت یک سال را به حالت
تعلیــق درآورد .برای اینکــه ایران به طور
کامل از لیست ســیاه این گروه خارج شود
یا تعلیق نام او در لیســت تا انجام اقدامات
تکمیلی ادامه یابد باید توصیههای این گروه
را در کشــور خود پیاده کنــد که در برخی
موارد با مخالفتهایی روبرو شد.
منتقــدان اجــرای  FATFدر ایران اجرای
چهار توصیه که دولت آنها را در قالب الیحه
برای تصویب به مجلس ارایه کرد ،برخالف
منافع ملی و کاپیتوالســیونی دیگر قلمداد
کردهاند .امــا به واقع انتقــادات منتقدان و
مخالفان  FATFچیست؟ برخی گروههای
سیاســی و مذهبی از میــان اصولگرایان به
گونهای با این مســاله مخالفت میکنند که
خالف شــرع و دین قرار است اجرا شود،
این در حالی اســت که این مساله در دولت
اصولگرای محمود احمدینژاد و از ســوی
دســتگاههای قضایی و امنیتی مورد تایید و
برای تصویب و بررســی به مجلس شورای
اســامی ارایه شــده بود و هیچ مخالفتی با
آن وجود نداشــت .آن زمان هم کشورهای
غربی و آمریکا گروههای مقاومت اســامی
از جمله حزباهلل و حماس را در چارچوب
قوانین ملی و نه بینالمللی خود در لیســت
تروریســتها قرار داده بودند همانطور که
امروز در لیست برخی از این کشورها هستند
حال چه شده و چگونه است که این مساله
به مهمترین دغدغه و نگرانی منتقدان تبدیل
شده است .این رویکرد منتقدان موجب شده
تا انتقادات آنها بیشتر سیاسی کاری گروهی
علیه دولت قلمداد شود.
نکتــه مهم در بررســی موضــوع مقابله با
گروههای تروریســتی در چارچوب قوانین
 FATFایــن اســت که باید بین لیســت
کشورهای مختلف و لیست سازمان ملل از
گروهها یا افراد تروریستی تفکیک قائل شد
که متاسفانه عمدا یا ســهوا منتقدان در این
زمینه گوش شنوایی ندارند.
بر اساس قطعنامه  ۱۳۷۳هر کشوری دارای
لیستی از افراد و گروههای تروریستی است
که بر اســاس منافع ملی و چارچوبهای
قانونی داخلی خود آن را تعریف میکند .این
لیست تنها برای آن کشور و سایر کشورهایی

آمـریکا
مذاکرهکننده قابل
اعتمادی نیست

وزیر امور خارجه کشــورمان تاکید کرد :آمریکا
یک مذاکره کننده قابل اعتماد نیست.
محمد جواد ظریف ،در گفتوگو با شبکه الجزیره،
در پاسخ به سوالی درباره رد پیشنهاد رئيس جمهور
آمریــکا برای دیدار با حســن روحانــی ،همتای
ایرانیاش ،گفــت :ما چندان تمایلــی به این کار

که با آن دارای تفاهمنامه همکاری باشــند،
الزم االجــرا اســت و الزامی برای ســایر
کشورها ندارد.
اما لیستهای تروریســتی که سازمان ملل
بر اساس قطعنامه  ۱۳۷۳دارد مورد توجه و
اجرای کشورهای عضو سازمان ملل متحد
اســت .از این رو اگر به عنوان مثال آمریکا
یا شــورای همکاری خلیــج فارس ،برخی
گروههای مقاومــت منطقه مثل حزباهلل یا
حماس را در لیســت خود قرار دهند ،هیچ
الزامی بــه رعایت آن برای ایران یا ســایر
کشورها وجود ندارد.
نکته قابل توجه دیگر که متاســفانه از سوی
منتقدان به اشتباه مطرح و در افکار عمومی
و رســانهها منتشر میشــود این است که
کنوانســیون مبارزه با تامین مالی تروریسم
مصــوب  ۱۹۹۹ســازمان ملل متحــد را با
 FATFیکــی میانگارند .در حالی که بر
خالف این برداشت غلط ،کنوانسیون مبارزه
با تامین مالی تروریسم هیچ ارتباط مستقیمی
با گروه ویژه اقدام مالی نداشته بلکه به عنوان
یک کنوانسیون مصوب مجمع عمومی دارای
قطعنامه مصوب شورای امنیت تحت فصل
هفتم منشور ملل متحد مبنی بر الزام تمامی
کشورهای عضو برای پیوستن به آن است.
پیوستن به این کنوانسیون تنها یک بند از ۴۱
موردی است که ایران برای خروج از لیست
کشورهای غیرهمکار با  FATFو نه الحاق
به گروه ویژه اقدام مالی باید بپذیرد .بالطبع
تبعات منفی عدم پیوستن به این کنوانسیون
با توجه به الزام قطعنامه مرتبط بسیار فراتر
از  FATFو حضور مجدد کشور در صدر
کشورهای غیرهمکار این گروه و بیانیههای
صادر شده آن است.
از طرفی موضوع کنوانسیون مقابله با تامین
منابــع مالی ،افراد گروهها و ســازمانیهای
تروریستی است و مالک عمل در این حوزه
برای تمامی کشورهای عضو قطعنامه ۱۲۶۷
و قطعنامههای بعدی یعنی  ۱۹۸۹ ،۱۹۸۸و
 ۲۲۵۳اســت .این قطعنامهها دارای لیست
پیوســت هســتند که ماهانه بهروزرسانی
میشوند .این لیستها شامل افراد و اعضای
گروههای تروریســتی القاعــده ،طالبان و
داعش هستند .در این لیست نام هیچکدام از
گروههای مقاومت منطقه که مورد حمایت
نظام جمهوری اســامی ایران اســت قرار
ندارد و برآوردها حاکی از عدم امکان ورود
نام آنها به این لیســت است .از این رو عدم
عضویت یک کشــور در این کنوانسیون به
معنای همــکاری و تامین مالی این گروهها

نداریم زیرا آمریــکا یک مذاکره کننده قابل اعتماد
نیســت .آنها میگویند که خواهان یک معاهده با
ایران هســتند ،اما به تازگی اعالم کردند که از تنها
معاهدهای که با ما دارند خارج میشــوند چرا که
دیوان بینالمللی دادگســتری علیه شان حکم داده
است .این به شما میفهماند که درباره هر چه با این
رئيس جمهور و دولــت او مذاکره کنند آنها به آن
پایبند نخواهند بود.
ب ه گزارشایسنا ،ظریف افزود :به همین دلیل است
که نمیخواهیم سند کاملی را که حصول آن تقریبا
 12سال زمان برد کنار بگذاریم .دو سال مذاکرات
سخت میان ایران و آمریکا .ما بر سر لغت به لغت

است ،چیزی که تاکنون به عنوان مستمسک
و بهانه حقوقی دشمنان در مجامع بینالمللی
علیه ایران مطرح شــده اســت .بنا بر این
پیوستن به این کنوانسیون یکی از بهانههای
دشــمنان و مخالفان جمهوری اسالمی را از
دست آنها خارج خواهد کرد.
بــا فرض اگر نام حزباهلل یــک ماه بعد از
پیوستن ایران به این کنوانسیون وارد لیست
گروههای تروریستی سازمان ملل و نه آمریکا
یا کشورهای اروپایی شود ،واکنش ایران چه
خواهد بود؟ قطعا قطعنامهای که به واســطه
آن نــام حزباهلل یا دیگــر گروههای مورد
حمایت ایران در آن باشــد ،مشابه بسیاری
از قطعنامههــای قبلی که علیه کشــورمان
در حوزههــای مختلف صادر شــده مورد
قبول کشــور نخواهد بود و اجرا نمیشود.
همانطور که مسئوالن وزارت خارجه بارها
بیان کردهاند ،این موضوع در چارچوب حق
شرط و بیانیه تفسیری قابل دفاع و پیگیری
حقوقی است.
نکته حایز اهمیت دیگــر که منتقدان به آن
توجــه ندارند یا به عمد از آن عبور میکنند
این است که اصوال کمکها و حمایتهای
نظام از جریانهــا و گروههای منطقهای و
فرامنطقهای از مسیرهای رایج شبکه بانکی
و مالــی انجام نمیشــود و تاکید بر اینکه
اگر به این کنوانســیون بپیوندیم مسیرهای
مالی کمک به این گروهها بسته یا شناسایی
خواهد شــد عمال به انحراف کشیدن بحث
یا "اتهام زدن به خودمان" است که متاسفانه
در ماههای اخیر به شــدت این موضوع در
استداللهای منتقدان و مخالفان قرار گرفته
است .آیا این موضوع سهوا یا عمدا مصداق
آب به آسیاب دشمن ریختن نیست؟
بســیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقهای
ضمن پذیرش این کنوانسیونها و عضویت
در ســازمانهای بینالمللی ،با ارائه ویترین
و ظاهــری مناســب ،در مــواردی که نیاز
بــه اقدامات خاص از منظر خــود دارند از
چارچوبهای دیگر فعالیت خود را با قوت
دنبال میکنند.
در حالی که منتقدان ،پیوستن به کنوانسیون
مبــارزه با تامین مالی تروریســم را خالف
منافع ملی میدانند ،اما برخی این پرسش را
مطرح میکنند ،اینکه به خاطر یک احتمال
بســیار ضعیف در آینده ،خــود را در مظان
اتهــام قرار دهیم یا محدودیتهای بســیار
زیادی را برای سیســتم مالی و پولی کشور
بپذیریم که نتیجه آن تحت فشار قرار گرفتن
مردم است ،حفظ و تامین منافع ملی است؟

این ســند  150صفحهای مذاکره کردهایم که میان
نه فقط دو کشــور  ،بلکه هفت کشــور به عالوه
اتحادیــه اروپا بود که بعد هــم تبدیل به قطعنامه
ای در شورای امنیت ســازمان ملل شد .اما رئيس
جمهور ترامپ تنها تصمیم گرفت از این توافق در
قطعنامه شورای امنیت به تصویب رسید .اکنون نیز
این معاهده خارج شده است به این دلیل که دادگاه
الهه علیه تحریمهایش رای داد.
وی در ادامــ ه صحبتهای خود و در پاســخ به
ســوالی مبنی بر این که آیا دیــدار میان ترامپ و
روحانی هرگز اتفاق نمیافتد  ،گفت :در سیاســت
هرگز نگویید هرگز .اما من بر این باورم که باید یک

دولت نقش موثری
در حفظ روند کاهش نرخ ارز دارد

نماینــده مــردم نهاونــد در مجلــس گفــت :دولــت نقــش موثــری در رونــد
کاهشــی نــرخ ارز دارد لــذا بایــد بــا تدبیــر گام بــردارد.
حســن بهرامنیــا در گفتوگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه رونــد کاهشــی
نــرخ ارز بیــان کــرد :ایــن رونــد کــه چنــد روزی اســت شــاهد آن
هســتیم رونــد خوبــی اســت و بــرای ادامــه آن بایــد دســت تجــار
و وارد کننــدگان ارز بــه داخــل کشــور را بــاز بگذاریــم و بایــد
محدودیتهــا را کاهــش دهیــم.
وی در ادامــه گفــت :از ســوی دیگــر خــود دولــت نیــز بایــد بــه انــدازه مــورد
نیــاز بــا مدیریــت ارز وارد بــازار کنــد تــا قیمتهــا شکســته شــود .دولــت
نقــش موثــری در ایــن رونــد کاهشــی دارد لــذا بایــد بــا تدبیــر گام بــردارد.

خبـر

صدا و سیما مخاطبانش را از دست داده است
صدا و ســیما به دلیل عملکرد یک ســویه و حمایت از یک طیف
خاص ،مخاطبانش را از دست داده است.
نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی گفت :رسانه ملی باید در
خدمت مردم و نظام باشد و یک سویه عمل نکند ،تعجب می کنیم که
چرا صدا و سیما تبدیل به سازمانی با عملکرد یک سویه شده است.
جالل میرزایی گفت وگو با ایرنا اظهارداشت :عملکرد جناحی صدا و
سیما دربرخورد با مسائل کشــور باعث شده که این سازمان مخاطب
خود را از دست دهد و برنامه هایش دیگر هیچ کمکی به رشد و توسعه
کشور نکند.
عضو فراکســیون امید مجلس خاطرنشــان کرد :صدا و سیما به جای
خدمت رسانی تحت تســلط طیف خاصی است که بیشتر به واگرایی
های سیاسی دامن می زند.
میرزایی یادآور شد :رسانه ملی به جای پخش سخنان موافقان و مخالفان
 CFTو  FATFفقط به پخش ســخنان مخالفان بسنده می کند و به
تریبون طیف خاصی تبدیل شده است.
وی تاکید کرد :البته این افراد اصولگرا نیستند بلکه طیف خاصی هستند،
ما شاهدیم که اصولگرایان درمورد الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی
ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم( )CFTو
گــروه ویژه اقدام مالــی ( ) FATFعقالنی نظر می دهند و با موضوع
برخورد می کنند.وی تاکید کرد :صدا و ســیما تبدیل به تریبون افرادی
شده که به صورت محفلی عمل می کنند و می خواهند نظر خود را به
عنوان نظر غالب جامعه القا کنند.
نماینده مردم ایالم در مجلس همچنین گفت :نمی دانم آنها در نهایت می
خواهند به کجا بروند ولی این گونه اقدامات یک ســویه آخر و عاقبتی
نخواهد داشت.
میرزایی ادامه داد :صدا و سیما باید بداند که با پخش این گونه برنامه ها،
موضوعات مهم را نمی تواند به حاشیه ببرد و جنگ روانی ایجاد کند.
به گزارش ایرنا ،صدا و ســیما شب های گذشته گزارش هایی درمورد
 FATFو الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین
المللی مقابله با تامین مالی تروریســم( )CFTپخش کرد  ،یکی از این
گزارش با عنوان «سراب» ،روایتی از داستان  FATFدر پاکستان بود که
با واکنش کارشناسان رسانه و صاحبنظران سیاسی همراه شد.
این کارشناسان پخش چنین گزارش هایی را بی ارتباط با در دستور کار
قرار گرفتن و بررسی  CFTدر مجلس ندانستند.

امیدوارم نداشتن علم کافی علت برخی
مخالفت ها با  FATFباشد
امیدوارم فقدان علم کافی نســبت به لوایح مرتبط با  FATFعلت
برخی مخالفت ها باشد ،مصلحت در این است که این لوایح تصویب
شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :خوشبینانه ترین حالت این
است که این افراد نسبت به این قضیه اطالعات کافی ندارند و نمی دانند
که اگر این لوایح تصویب نشــود چه مشکالتی را برای ایران به همراه
خواهد داشت.
سید محمد صدرگفت :با بیان این که از آقایان می خواهم که موضوع را
درک کنند ،افزود :نداشتن علم کافی باعث این نوع مخالفت ها می شود
البته امیدوارم موضوع فقط همین باشد و مورد دیگری نباشد.

تدوین طرح دو فوریتی "اطمینانبخشی قانونی
به مردم برای سپردهگذاری ارزی در بانکها"
عضو هيأت رئیسه مجلس از تدوین طرح دوفوریتی ارائه تضمین
قانونی برای بازپرداخت اصل و ســود سپردهگذاری ارزی در بانکها
به مردم خبر داد.تدوین طــرح دو فوریتی برای تضمین قانونی برای
بازپرداخت اصل و سود ســپردهگذاری ارزی مردم در بانکهااحمد
امیرآبــادی فراهانــی عضو هيأت رئیســه مجلــس در گفتوگو با
خبرنگار مجلس گروه سیاســی باشــگاه خبرنگاران جوان ،از تدوین
طرح دو فوریتی ارائه تضمین قانونی برای بازپرداخت اصل و ســود
سپردهگذاری ارزی در بانکها به مردم خبر داد.
وی ادامــه داد :مردم یکســری ارز را خریداری کرده و در منازل نگاه
داشــتهاند ،لذا میخواهیم مردم به موجب یــک قانون جدید با دادن
تضمین ،بتوانند به راحتی ارز خود را در بانکها ســپردهگذاری کرده
و سود دریافت کنند.
نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد :هيأت وزیران تقریبا آییننامهای
را بــا چنین مضمونی پیــش از این تصویب کرده بــود ،اما ما برای
اطمینانبخشی بیشتر به مردم میخواهیم آن را قانونی کنیم.
امیرآبــادی فراهانی تصریح کرد :همچنین در ایــن طرح دو فوریتی
جرمانگاری هم قرار خواهیــم داد تا در صورت عدم پرداخت ارز یا
سود آن توسط بانک یا کارمند بانک ،این اقدام تخلف محسوب شده
و با آن برخورد قانونی شود.

تغییر اساســی در دولت آمریکا ایجاد
شــود .از نظر من گفتوگو به اعتماد
دو طرفه نیاز ندارد .معموال گفتوگوها
بر اساس اعتماد متقابل شکل نمیگیرد
گفتوگو نیازمند احترام متقابل است.
احترام متقابــل نیز با احترام هر یک از
طرفهای برخوردشان شروع میشود.
دو طــرف باید بــه قولشــان احترام
بگذارند و تا زمانی که چین تعهدی را
در آمریکاییهــا ،در دولت فعلی آمریکا
نبینیم ،بنابراین گفتوگو ضروری نیست و منجر به
نتیج ه درست نخواهد شد.

رئيس دســتگاه دیپلماسی
کشورمان در پاسخ به سوالی
درباره دیدار ترامپ با رهبر
کره شــمالی و ایــن که او
گفته آنها عاشق هم شدهاند
 ،اظهار کرد :روابط بینالمللی
ارتباطی با عاشق شدن ندارد.
روابط بینالمللی درباره قابل
اتکا بودن و عمل به وعدهها
اســت .همه چیز در روابط
بینالمللی بر مبنای یک اصل التین است که میگوید
شما چیزی را مشاهده می کنید که وعده دادهاید.
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«رونویسی» از مشق شب ،حذف نمیشود

نخستین کارت هوشمند ملی تولید داخل وارد بازار می شود

شناسایی و حذف موانع ایجاد شادی و نشاط در مدارس

مدیــرکل دفتــر آموزش دبســتانی وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به طرح
جایگزینی مشق شب برای کالسهای اول تا سوم ابتدایی گفت :خواندن و رونویسی
را بنا به اقتضای پایه ،حذف نمیکنیم اما رونویسی باید به گونهای باشد که دانشآموز
احساس تکرار و انجام کار بیهوده را نداشته باشد و از انجام آن لذت ببرد.
مرتضی شکوهی در گفتوگو با ایســنا ،بیان کرد :یکی از موضوعاتی که همواره در
آمــوزش و پرورش برای خانوادهها ،دانشآموزان و معلمان یک دغدغه بوده ،تکالیف
در منزل اســت.وی افزود :با توجه به مطالعات انجام شــده و تجارب قبلی ،شماری
از معلمان به صورت خودجوش به منظور کاهش آســیب تکالیف شب ،اقداماتی را
انجام دادهاند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت :نخستین کارت هوشمند ملی تولید داخل در
آینده نزدیک وارد بازار می شود و با ورود این کارت ،مشکالت صدور کارت هوشمند
ملی حل خواهد شد.
سیفا ..ابوترابی در گفتگو با ایرنا افزود :تولیدکننده داخلی قول داده است که نخستین
محموله را به زودی تحویل دهد ،این کارت مشابه نمونه خارجی است و تمام نکات
ایمنی و فنی در تولید آن رعایت شدهاست.
وی ادامه داد :در دی و بهمن ماه سال گذشته حدود  9تا  11میلیون نفر برای دریافت
کارت هوشمند ملی به سازمان ثبت احوال مراجعه کردند که این میزان مراجعه کننده
زیاد و ظرفیت تولید کارت نیز محدود بود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اولویت مهارتآموزی در مدارس ،گفت :دانش
آموزان باید با شــوق و اشتیاق به خانه دوم خود بیایند و از بودن در مدرسه احساس
نشــاط داشته باشــند .از این رو باید موانعی که مانع از دســتیابی به چنین جایگاهی
میشود شناسایی و حذف شود.
به گزارش ایسنا ،سید محمد بطحائی در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه امروز
تهران ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره بنیان گذار انقالب اســامی و شهیدان دفاع
مقدس و تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار کرد :ســال تحصیلی جدید  1000مدرسه
و  60هزار کالس فصل جدیدی را برای ســاختن آیندهای روشن در نظام جمهوری
اسالمی آغاز کردند.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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طالق» همچنان رو به رشد

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از توقف رشد جهشی طالق
طی  ۳تا  ۴ســال اخیر و کنترل آمار طالق در کشور خبر داد ،رئیس
انجمن مددکاری اجتماعی ایران ضمن رد این موضوع گفت :نه تنها
هیچ نشــانهای دال بر کنترل روند طالق وجود ندارد ،بلکه رشــد 6
درصدی در سال گذشته داشته است.
سیدحسن موسوی چلک در گفتگو با ایسنا ،با بیان اینکه نرخ طالق
سال  ۹۶نسبت به  ۹۵روند افزایشی داشته است ،گفت :اگر فراوانی
طالق را بررسی کنیم باز هم شاهد روند افزایشی آن هستیم .طالق
در ســال  ۹۶نســبت به ســال  ۹۵بیش از  ۶درصد افزایش داشته
و نــرخ ازدواج نیــز بین  ۱۱تا  ۱۳درصد کاهش را نشــان میدهد.
بنابراین نمیتوانیم بگوییم روند رشد طالق را کنترل کردهایم ،زمانی
میتوانیم بگوییم روند رشد طالق را کنترل کردهایم که این وضعیت
را نداشته باشیم.
وی افزود :همیشــه باید ازدواج و طالق را با هــم ببینیم .وقتی در
جامعه ای تا  ۱۳درصد ازدواج کاهش مییابد خود این یک پیام دارد
و افزایش طالق هم یک معنی دیگر دارد .در هیچکدام وضع ما بهتر
نشده اســت ،نمیدانم از کجای کار میگوییم روند طالق را کنترل
کردیم! .هیچ نشــانهای دال بر کنترل رونــد طالق وجود ندارد مگر
آنکه بخواهیم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم که دســت
کم من قدرت تشخیص آن را ندارم.
رئیــس انجمن مددکاری اجتماعی اظهار کرد :واقعیت این اســت
که باید بپذیریم بی دلیل نیســت که طالق جزو پنج اولویت حوزه
آســیب های اجتماعی محسوب میشود .یک جاهایی این نگرانی
وجــود دارد که اگــر واقعیتها را بگوییم ،میگویند ســیاه نمایی
میکنید اما این نوع نگاه نسبت به حوزه آسیب های اجتماعی مثل
این اســت که ما دماسنجی که شــدت دمای بدن را نشان میدهد
دســتکاری کنیم .واقعیت این است که در ایران نه وضعیت ازدواج
خوب اســت و نه وضعیت طــاق؛ فکر میکنم بایــد در حوزه
اجتماعــی با مردم صادق تر و واقع بینانهتر برخورد کنیم .آمارهای
خود ثبت احوال که به عنوان مرجع رسمی آمار وقایع حیاتی است
را باید مبنا قرار دهیم.
موسوی چلک اضافه کرد :همچنان طالق در ایران بیش از  ۶درصد
رشــد دارد .به ازای هر  ۳.۴تــا  ۳.۵ازدواج یک طالق به وقوع می
پیوندد که قبال این وضعیت وجود نداشــت .االن نســبت طالق به
ازدواج به حدود  ۲۴رســیده اســت حال آنکه قبــا  ۲۲بوده ،لذا
نشــانهای دال بر کنترل طالق نمیبینم حتی اگر در بعضی اســتانها
شــاهد کنترل روند طالق باشــیم اما در مجموع روند طالق رو به
رشد است.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اعالم کرد
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به گفته رئیس ســازمان نهضت سوادآموزی ،طبق شاخص سواد
در گروه ســنی  ۶ســال به باال ،آمار کل بی سوادان  ۸میلیون و ۸۰۰
هزار نفر است و از این تعداد  ۶میلیون نفر باالی  ۵۰سال سن دارند.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،علــی باقــرزاده ،در برنامــه تلویزیونــی
پرسشــگر کــه بــا موضــوع «ســوادآموزی» روی آنتــن شــبکه
آموزشرفــت ،دربــاره گــروه هــای ســنی ســوادآموزی آنهــا را
بــه ســه گــروه ســنی  ۱۰تــا ،۱۹گــروه ســنی  ۱۰تــا  ۲۹ســال و
گــروه ســنی  ۱۰تــا  ۴۹طبقــه بنــدی کــرد و گفــت :ایــن طبقــه
بنــدی گــروه ســنی جاهایــی همپوشــانی هــم دارنــد امــا در
مصوبــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی از آنهــا نــام بــرده شــده
اســت و طبــق آخریــن سرشــماری نفــوس و مســکن ســال  ،۹۵در
گــروه اول ( ۱۰تــا  ۱۹ســال) نــرخ باســوادی  98/2درصــد اســت و
تعــداد بــی ســوادان باقــی مانــده  ۱۹۰هــزار و  ۵۰۰اســت.
وی افزود :در گــروه دوم نرخ باســوادی  97/3درصد و تعداد بی
ســوادان  ۶۶۸هزار و  ۸۰۰نفر است .در گروه سوم درصد باسوادی
 97/4و تعداد بی سوادان دو میلیون و  ۶۹۲هزار نفر است.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه البته در این جمعیت
اتباع خارجی وجود دارد ،بیان کرد :نرخ بی سوادی به ویژه در اتباع
افغانستانی باالست.
نرخ باسوادی در این گروه  67/4درصد است .تعداد کل بی سوادان
اتباع  ۶۰۰هزار نفر اســت .اگر اتباع را از کل آمارها خارج کنیم در
گروه سنی  ۱۰تا  ۴۹سال نرخ باسوادی باالی  ۹۵درصد و برآورد ما
نزدیک به  ۹۶درصد است.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا آمار کل بی سوادان  ۸میلیون و
 ۸۰۰هزار نفر اســت ؟ ،گفت :بله ،طبق شاخص سواد در گروه سنی
شش سال به باال این نرخ صحیح است اما باید توجه کرد که تقریبا ۶
میلیون نفر باالی  ۵۰سال هستند که جامعه هدف ما نیستند .همچنین
آمار کم سوادان  ۱۰میلیون نفر است.

رضایتمندی حداکثری مشترکین
روستایی از خدمات

شــرکت آب و فاضالب روســتایی
براســاس بررســی های صورت گرفته
در «جشنواره شــهید رجایی»؛ به عنوان
دســتگاهی با کمترین شکایات مردمی
معرفی شد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
روستایی اســان همدان گفت :سال 96
تنها سه مورد شکایت مردمی از آبفار به
ثبت رسید.
سیدمصطفی هاشمی با اشاره به انتخاب
شــرکت آب و فاضالب روســتایی در
بیستمین دوره جشــنواره شهید رجایی
و با توجه به ارزیابی ســازمان مدیریت
و برنامــه ریــزی اســتان در محورهای
اختصاصــی و عمومی؛ گفــت :اگرچه
شــرکت آب و فاضالب روستایی استان
درجشــنواره گذشــته توانست وضعیت
مطلوبی داشــته باشــد اما در جشنواره
امسال وضعیت این مجموعه در شاخص
هــای اختصاصی وعمومی رشــد قابل
توجهی داشت.
وی با تاکید بر اینکه درجشنواره مذکور؛
بررســی نهادها ،دســتگاهها ،شرکتها،
بیمههــا ،بانکها و ..بر اســاس  7محور
در بخش شاخصهای عمومی و 4محور
در بخش شاخصهای اختصاصی انجام
پذیرفــت ،اظهارکرد :بر همین اســاس؛
شــرکت آب و فاضالب روستایی استان
موفق شــد از مجموع یک هزار امتیاز در
نظر گرفته شــده در بخش شاخصهای
اختصاصی تمــام امتیــاز را از آن خود
کند ،ضمن اینکه در بخش شاخصهای
عمومی نیز از مجموع یــک هزار امتیاز
موفق شدیم  930امتیاز را کسب نماییم.
هاشــمی ضمن اشــاره بــه محورهای
یــاد شــده در دو بخش شــاخصهای
عمومــی و اختصاصی؛ عنــوان کرد :در
بخش شــاخصهای عمومی؛ محورهای
مذکور شــامل؛اصالح ساختار سازمانی،
توســعه الکترونیک ،مدیریت ســرمایه
انســانی ،برگزاری دوره های آموزشی،
شــفافیت و مدیریت مالی ،بهبود فضای
کســب و کار ،ارتقاء ســامت اداری و

اســتقرار نظام مدیریت عملکرد بود که
خوشــبختانه شــرکت آب و فاضالب
روســتایی توانســت در همه شاخصها
امتیاز مطلوب را دریافت نماید.
وی ادامــه داد :بــه عنــوان مثــال؛
درراســتای توســعه دولــت الکترونیــک؛
شــرکت آبفــار موفــق شــد طــی ســال
 96بــا واگــذاری بخشــی از وظایــف
مرتبــط بــا امــور مشــترکین بــه دفاتــر
پیشــخوان و همچنیــن راه انــدازی
ســامانه توزیــع قبــض در محــل و
اصــاح فرایندهــای ارائــه خدمــات؛
خدمــات خوبــی را بــه مشــترکین
روســتایی ارائــه نمایــد.
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب
روســتایی اســتان همــدان همچنیــن
بیــان کــرد :در رابطــه بــا شــاخص
مدیریــت ســرمایه انســانی؛ ســال
گذشــته موفــق بــه برگــزاری  5هــزارو

 191نفــر ســاعت دوره آموزشــی
شــدیم ،ضمــن اینکــه در بخــش
شــاخص شــفافیت و مدیریــت مالــی بــا
ارســال صورتهــای مالــی بــه مبــادی
ذیربــط و همچنیــن بــه کارگیــری
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت،
موفــق شــدیم امتیــاز ایــن شــاخص را
نیــز کســب نماییــم.
وی در ادامه بااشــاره به شاخص بهبود
فضای کســب و کار توضیح داد:در این
رابطه نیز مطابــق مصوبه دولت و ایجاد
مدیریت سبز در دســتگاههای اجرایی،
ضمن بهرهگیری از انرژی خورشــیدی،
میزان مصرف برق را تا  20درصد کاهش
دادیــم ،همچنین با راه اندازی ســامانه
اتوماســیون اداری میزان استفاده از کاغذ
را به حداقل رساندیم.
هاشــمی همچنیــن عنــوان کــرد :در
بخــش آمــوزش و فرهنگســازی نیــز بــا

اجــرای برنامههــا و طــرح هــای متنــوع
در ســطح روســتاها ،ضمــن کاهــش
ســطح مصــرف آب ،موفــق بــه کســب
امتیــاز مربوطــه در ایــن بخــش شــدیم.
وی بــا بیــان اینکــه در بخــش ارتقــاء
ســامت اداری بــا مســئولیت پذیــری
و پاســخگویی بــه مــردم ،اجــرای
تصویــب نامــه حقــوق شــهروندی
ورســیدگی بــه شــکایات مردمــی
در کمتریــن زمــان ممکــن موفــق
بــه خدمــت رســانی حداکثــری
بــه مشــترکین عزیــز شــدیم،گفت:
خوشــبختانه ســال گذشــته تعــداد
شــکایات مردمــی از شــرکت آبفــار
تنهــا  3مــورد بــود و در ایــن رابطــه در
میــان دســتگاههای اجرایــی کمتریــن
میــزان شــکایات را داشــتیم.
ســیدمصطفی هاشــمی یادآورشــد :بــا
راه انــدازی ســامانه تلفنــی  1523ارتبــاط
دو ســویه ای میــان شــرکت آبفــار بــا
مشــترکین برقــرار شــد و بــر همین اســاس
در کمتریــن زمــان ممکــن رســیدگی بــه
مشــکالت مردمــی میســیر شــد.
وی در ادامــه بــه موضــوع شــاخص های
اختصاصــی اشــاره کــرد و عنــوان کــرد:
در ایــن بخــش نیــز چهــار شــاخص؛
مــورد توجــه جشــنواره شــهید رجایــی
قــرار گرفــت کــه بــر همیــن مبنــا؛
درصــد جمعیــت روســتایی بهرهمنــد
از آب آشــامیدنی ســالم،مدنظر بــود کــه
خوشــبختانه در ایــن رابطــه نیــز امتیــاز
خوبــی را کســب نمودیــم.
هاشــمی افــزود :در بحــث ارتقــاء
کیفیــت آب شــرب از طریــق نصــب
ســامانه تصفیــه پیشــرفته موفــق بــه
افزایــش کیفیــت آب شــدیم ضمــن
اینکــه مطلوبیــت میکروبــی شــبکه
توزیــع آب روســتاها را بــه  96درصــد
رســاندیم.
وی در نهایــت بااشــاره بــه مطلوبیــت
آزمونهــای کلرســنجی،عنوان کــرد :در
ایــن شــاخص نیــز امتیــاز باالیــی را
توانســتیم از آن خــود کنیــم.

آسیبهای اجتماعی دستگاهها را دچار چالش کرده است
دبیــر کارگروه آســیبهای اجتماعی
معاونت امــور زنان و خانواده ریاســت
جمهــوری گفت :آســیبهای اجتماعی
موضوعی فراملی اســت و نمی توان آنها
را زنانه یا مردانه دانســت این مشکالت
همه دستگاههای کشور را درگیر و دچار
چالش کرده است.
اکــرم مصوریمنــش در گفتگو بــا ایرنا
دربــاره اینکه آیا اقدامــات معاونت امور
زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری
و دســتگاههای اجرایــی بــرای کاهش
آسیبهای اجتماعی کافی است تا بتوانیم
به اهداف برنامه ششــم توســعه مبنی بر
کاهش  25درصدی آسیبهای اجتماعی
برسیم ،اظهار داشت :تاکنون قانون مدونی
درباره حوزه آســیبهای اجتماعی وجود

نداشــت و به طور مســتقیم فقط سازمان
بهزیستی متولی امر بود.
وی افزود :سازمان بهزیستی  37مسئولیت
دیگــر هــم برعهــده دارد و رســیدگی
بــه آســیبهای اجتماعی یکــی از این
مسئولیتهاســت؛ بنابراین نمیتوان انتظار
داشت که این سازمان متولی همه آسیبها
باشد.
مصوری منــش اضافه کرد :اکنون وزارت
کشــور به موضوع آســیبهای اجتماعی
با تشکیل شــورای اجتماعی ورود کرده
است و همه دستگاههای اجرایی عضو و
زیرمجموعه این شــورا هستند تا موضوع
را بررسی کنند اما اینکه تا چه حدی موفق
هستند که بتوانند آســیبها را بر اساس
برنامه ششــم توسعه تا  25درصد کاهش

دانشگاه

نکته

قائم مقام معاون آموزشــی وزارت بهداشت ،تعداد افراد شاغل به تحصیل در رشته
های گروه پزشــکی دانشگاه های خارج از کشــور را حدود  10هزار نفر اعالم کرد و
گفت :از این تعداد 7 ،هزار نفر در دانشــگاه های مورد تایید وزارت بهداشت تحصیل
میکنند و پرونده ارزی و تحصیلی دارند .حمید اکبری افزود :تاکنون  1600دانشــجو،
متقاضی انتقال به دانشــگاه های علوم پزشکی داخل بوده اند که از این تعداد 700 ،نفر
واجد شرایط انتقال تشخیص داده شده است و تا  11مهر امسال نیز فقط  92نفر موفق به
اخذ پذیرش از دانشگاه های علوم پزشکی داخل شده اند.اکبری تعداد دانشجویان انتقال
یافته به دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور در نیمه اول سال گذشته را حدود 200
نفر عنوان کرد و گفت :اخذ پذیرش از دانشگاه های علوم پزشکی بر عهده خود دانشجو
است و چنانچه دانشــگاه ظرفیت پذیرش داشته باشد ،پس از پرداخت شهریه مصوب
هيأت امنای دانشگاه مورد نظر و تطبیق واحدهای گذرانده شده در دانشگاه های خارج
از کشور ،این افراد می توانند در دانشگاه مورد نظر ادامه تحصیل دهند.

ماســت از گزینههای غذایی مفید برای سالمت به حساب میآید که سرشار از مواد
مغذی همچون پروتئین ،کلسیم ،ویتامینها و پروبیوتیکهاست.
بــه گــزارش ایســنا ،بیشــتر کارشناســان تغذیــه از میــان انــواع ماســت مصــرف
ماســت یونانــی را توصیــه میکننــد کــه از جملــه فوائــد آن میتــوان بــه
مــوارد زیــر اشــاره کــرد :افزایــش اســتحکام اســتخوان ،تقویــت قــدرت
ایمنــی ،حفــظ ســامت قلــب.
بــه گفته محققان ،تنها مصرف ماســت با کاهش خطر ضخامت الیــهی اینتیما مدیای
سرخرگ کاروتید مرتبط بوده است.
کنترل وزن از دیگر خاصیتهای مصرف ماست به حساب میآید .ماست به دلیل حاوی
بودن پروتئین گزینه غذایی مفید برای کاهش وزن اســت .مصرف ماست باعث میشود
فرد مدت زمان بیشــتری را احساس سیری داشــته باشد و ساعتی پس از صرف وعده
غذایی گرسنه نشود.

 10هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه های خارجی

C M

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان خبر داد

دهند ،مشخص نیست.
وی خاطرنشــان کــرد :بــه دلیــل اینکــه
معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت
جمهــوری مســئولیت مســتقیم در ایــن
زمینــه نــدارد ،نمیتوانــد بــه ایــن
موضــوع رســیدگی کنــد و بــا توجــه
بــه اینکــه ســاختار بســیار کوچکــی
دارد و فقــط سیاســتگذار و برنامهریــز
اســت ،نمیتوانــد بــه خوبــی بــه ایــن
موضــوع ورود کنــد امــا اخیــرا در برنامــه
ششــم توســعه در یــک تــا دو بنــد بــه
آســیبهای اجتماعــی اشــاره شــده
اســت.
دبیــر کارگــروه آســیبهای اجتماعی
معاونت امــور زنان و خانواده ریاســت
جمهوری گفت :اکنون معاونت امور زنان

و خانواده ریاست جمهوری موضوع مهم
زنان سرپرست خانوار را طبق برنامه ششم
توسعه پیگیری میکند ولی در این زمینه،
چالشهایی هســت زیرا برخــی قوانین
وجــود دارد که باید بــرای آنها آییننامه
نوشته و در هيأت دولت تصویب شود یا
اینکه مجلس شورای اسالمی مجددا این
آییننامه را تصویب کند.
مدیرعامل موسســه مطالعات و تحقیقات
زنان ادامه داد :به عنوان نمونه اگر به اعتیاد
زنان رسیدگی شود ،همه اعضای خانواده،
همســر و فرزنــدان از آســیبها مصون
میشــوند و از ایــن نظر بایــد حکومت
و دولــت توجــه بیشــتری بــه موضوع
آســیبهای اجتماعی در میان زنان داشته
باشند.

بهداشت

خاصیت ماست برای سالمتی

آیین نامه کلینیکهای غیرواگیر به زودی ابالغ میشود

معاون درمان وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی گفت :به زودی آیین نامه
کلینیک های غیر واگیر با عنوان «مدیریت بیمای های غیرواگیر» تدوین و ابالغ می شود
تا بخش خصوصی بتواند بر اساس آن فعالیت کند.
به گزارش ایرنا قاســم جان بابایی در کارگاه کشــوری دیابت بــا اعالم این خبر اظهار
داشت :با توجه به امکانات کشور و فوت بیش از  80درصد بیماران به علت بیماری های
غیرواگیر و صرف  50درصد از اعتبارات ســامت در حوزه این بیماری ها باید تالش
کنیم ســرمایه گذاری های ما چه از نظر فضای فیزیکی و چه از نظر نیروی انســانی و
منابع ،بسیار دقیق و مناسب صرف شود.معاون درمان وزارت بهداشت افزود :در مدیریت
درمان بیماری های غیرواگیر هدف اصلی ایجاد دسترســی عادالنه به خدمات سالمت
و حفاظت مالی از دریافت کنندگان خدمت اســت؛ سال هاست که در مراکز درمانی به
خصوص بیمارســتان ها و کلینیک های دیابت ،عالوه بر مدیریت خدمات درمانی برای
بیماران دیابت ،خدمات سطوح باالتر نیز به طور فعاالنه ارائه می شود.

نیش و نوش
فرارو :چالش های اجتماعی با حضور مردم رفع میشود
البته اگه خود مردم چالش ایجاد نکنند
باشگاه خبرنگاران جوان :بدهی یکساله بیمه به ارائه دهنگان خدمات
درمانی
اگه مردم بودن سر یک ماه کارشون میکشید زندان!!
همدانپیام :حیوان خانگی بایدها و نبایدها
شما همون نبایدهاش رو بچسب!!
همدان پیام :برنامه کودک امسال متفافت از گذشته
مثال قراره چه اتفاقی بیافته؟!!
فرارو :کنکور در شرایط فعلی حذف شدنی نیست
غول کنکور که میگن یعنی همین دیگه!!
شبستان :یارانه متولدین  97پرداخت میشود
خوب خدا رو شکر!!
طرح استیضاح آخوندی با  50امضا
بدون شرح!!
خبرآنالین :باید هر طور شــده از دســتیابی ایران به انرژی هسته ای
جلوگیری کنیم
از این شعارها زیاد میدین!!
خبر ورزشي :تپش قلب در جنوب
قلب معموال شمال باید باشه !!
ي ماند
استقالل :شفر تا فتح ستاره سوم در استقالل م 
شفرخان نگفته بودي منجمی فضانوردی !!!
فوتبال اصفهان :لطف ًا نه قرمز نه آبي
فقط زرد طاليي!!
ايران ورزشــي :کيروش :اگر برنامه مهر و آبان انجام نشود قراردادم
ادامه پيدا ميکند
معلومه تو ايران خيلي بهت خوش ميگذره
ايران :انتخاب رئيس جمهوري عراق در خزان اتحاد کردها
کردها هميشه متحدند به خصوص تو عروسيهاشون
همشهري :کلماتي که به زندگيها رنگ ميبخشد
رنگین کمان ،گواش ،آبرنگ

خبـر

تلفات جاده ای در همدان  13درصد
کاهش یافت

فرمانده نیروی انتظامی همدان گفت :امســال  53نفر کمتر ،نسبت
به مدت مشــابه سال گذشــته جان خود را بر اثر حوادث رانندگی از
دســت داده اند که این کاهش  13درصدی تلفات جاده ای استان را
نشان می دهد.
به گزارش ایرنا ،ســردار بخشعلی کامرانی صالح در سخنرانی پیش از
خطبه های نماز جمعه شهر همدان با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی
افزود :در حوزه ســوانح رانندگی و جــاده ای از مردم می خواهیم از
آموزش های پلیس راه و پلیس راهنمایی رانندگی استقبال کنند.
وی با بیان اینکه  16هزار کشــته در کشور بر اثر سوانح رانندگی آمار
بســیار باالیی است اظهار داشت :در اســتان همدان با وجود افزایش
تــردد خودروها 13 ،درصد کاهش کاهش مرگ و میر در اثر حوادث
رانندگی را داشتیم.کامرانی صالح عنوان کرد :دشمن با تمام توان خود
در حوزه فضای مجازی در راســتای اختالل نظم ،با ایران وارد جنگ
شده است که این هوشیاری مردم را می طلبد.
وی با اشاره به اینکه دشــمن می خواهد با استفاده از فضای مجازی
جامعه ما را به سمت سوی دلخواه خود ببرد افزود :از این مقطع سخت
و پیچیده عبور خواهیم کرد و رو سیاهی آن بر آنهایی می ماند که می
خواهند از این موقعیت سو استفاده کنند.
فرمانده نیروی انتظامی استان همدان گفت :پلیس فتا استان  85درصد
از جرم های فضای مجازی را کشف کرده است.

پیشبینی وجود 1/۷۵۰میلیون معتاد قطعی
در کشور
ســخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه  ۲میلیون و
 ۸۰۸هزار نفر مصرف کننده مستمر مواد مخدر در سال گذشته بودهاند،
گفت :مجموع مصرف کنندگان مستمر ،تفننی و معتادان در کشور به
حدود  ۴میلیون نفر میرسد.
پرویز افشار در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه در ارزیابی سوء مصرف
مــواد ،تجربه مصرف مواد با مصرف تفننی متفاوت اســت ،افزود :به
عبارت دیگر کســی که در عمرش حتی یک بار برای سرماخوردگی
هم مواد مصرف کرده باشد جزو گروهی که تجربه مصرف دارند ،قرار
میگیرد .برای مثال قدیمیترها معتقد بودند تریاک برای کاهش سرفه
و  ...موثر است؛ البته بیتاثیر هم نیست اما به چه قیمتی؟ کاهش سرفه
به خاطر یک سرماخوردگی با هزینه معتاد شدن معقول نیست.
وی با بیان اینکه برخی از مواد مخدر جنبه سم دارو دارند ،اظهار کرد:
یعنی این مواد دارویی هســتند که اگر از آن سوء استفاده شود ،تبدیل
به ســم میشوند .برای مثال ترکیبات "دیفنوکسیالت" که برای درمان
اسهال اســتفاده میشود ،ترکیبات شبه مخدر دارد ولی آنقدر میزانش
کم است که اگر فرد به همان مصرف دارویی بسنده کند و ادامه ندهد،
وابستگی نخواهد داشت.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد :تعداد افرادی که در این
کشــور تجربه مصرف مواد مخدر به شکل تفننی یا مستمر دارند ،به
عالوه معتادان نیازمند درمان ،در مجموع حدود  ۴میلیون نفر هستند.
در این آمار افرادی که در عمرشان حتی یک بار مواد مصرف کردهاند
هم قرار میگیرند .همچنین از این بیش از  ۴میلیون  ۲ ،میلیون و ۸۰۸
هزار نفر مصرف کننده مستمر مواد در سال گذشته بودهاند.
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اقتصـاد

نوبخت :بابت نوسانات قیمتها از مردم عذر میخواهیم
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور ضمن عذرخواهی از مردم
و تولیدکننــدگان بابت نوســان قیمتها گفت :ما بابت نوســانات قیمت در مدت اخیر
شرمنده مردم هستیم.
محمدباقر نوبخت طی ســفر به قزوین در جمع خبرنگاران در پاســخ به خبرنگار ایسنا،
اظهار کرد :با توجه به مشکالتی که وجود دارد ،امروز توانایی آن را داریم تا از اعتبارات
ریالی تأمینشده برای ایجاد اشتغال و تولید استفاده کنیم.
وی افزود :بهمنظور ارائه تسهیالت ارزانقیمت برای واحدهای تولیدی که در حال فعالیت
هســتند ،پیشبینی الزم صورت گرفته تا بتوانیم مواد اولیه آنها را از طریق تسهیالت و

وجوه اداره شده تأمین کنیم.
نوبخت خاطرنشــان کرد :با موافقت شــورای هماهنگی و سران ســه قوه برای برخی
واحدهایی که فعال هستند ولی نوسانات ارزی و افزایش هزینه تولید سبب ایجاد مشکل
برای آنها شده ،عالوه بر اعتبارات فعلی ،معادل یک میلیارد دالر اختصاص دادهایم.
رئیس ســازمان برنامهوبودجه کشور یادآور شد :از تولیدکنندگان بابت شوکی که به بازار
وارد شد و برای برخی واحدها ایجاد مشکل کرد ،عذرخواهی میکنیم و تالش خواهیم
کرد تا بهسرعت مشکالت برطرف شود.
وی بــا اشــاره به اینکه کشــور ظرفیتهای زیــادی دارد که شــهرک صنعتی
کاســپین در قزویــن یــک نمونه از آن اســت ،گفت :ایــن ظرفیتهــا بیانگر

توانمندی ایران در تولید و صنعت اســت.
معاون رئیسجمهور ادامه داد :با توجه به مشــکالت ایجادشــده در کشور خوشبختانه
فرصت برای سرمایهگذاری خارجی مهیا شده است و ما نیز حمایت میکنیم.
وی تأکید کرد :حضور سرمایهگذار فرانسوی در قزوین مصداق شرایط خوب کشور برای
خارجیهاست و ما هم مصمم هستیم باسیاستگذاری اصولی و درست بتوانیم بهسرعت
همه مشکالت واحدهای تولیدی را برطرف کنیم.
نوبخــت تصریح کرد :تولیدکنندگان و مردم مطمئن باشــند که اجــازه نخواهیم داد تا
مشکالت تولید ادامه پیدا کند و در این راستا با کمک وزرا برنامهریزیشده تا از نزدیک
با واحدهای تولیدی در ارتباط باشیم.

eghtesad@hamedanpayam.com

ردپاي عامل رواني در بازار مسکن

نگاه

صادراتی خوب است که سودآور باشد!
يک کارشناس مســائل اقتصادی با بیان اینکه در شرایط فعلی باید
ســعی کنیم تا جلوی صادارت محصوالت کشــاورزی مورد نیاز را به
خارج از کشــور گرفته شود گفت :محصوالت کشاورزی در کشور ما
که با مشــکل کمآبی هم مواجهیم ،اهمیت بیشتری پیدا میکند ،اینکه
بخواهیم اقالمی مانند گوجه ،سیب زمینی یا هندوانه را که مصرف آب
زیادی را نیاز دارند ،بدون هیچ محدودیتی صادر کنیم ،اصال نمیتواند به
لحاظ اقتصادی منطقی باشد.
علی مزیکی ،با بیان اینکه باید در بلندمدت سعی کنیم هزینههای تولید
در کشــور را واقعی کنیم به ايسنا گفت :هزینههای تولید باید در کشور
واقعی شــود ،اینکه بخواهیم به تولیداتمان یارانه بدهیم و بعد آنها را
به خارج از کشــور صادر کنیم ،نمیتواند سودآور باشد .اینکه برخیها
فکر میکنند با دســتکاری نرخ ارز میتوان صادرات را افزایش دادف
فرض نادرستی است چراکه اساسا صادرات نیازمند برنامههای بلندمدت
و ایجاد زیرساختهای تولیدی است.
به نظر میرســد حضور و اقدام به موقع دولت برای کنترل ســازوکار
عرضه و تقاضا در کشــور در شرایطی که مســائل مختلف اقتصادی
همچون تحریم و تورم در اقتصاد بوجود آمده ،ضروریتر از همیشــه
باشــد .افزایش قیمت ارزهای خارجی در کشــور باعث شده است تا
بسیاری از شهروندان کشورهای همسایه برای خرید اقالم مصرفی خود
به مناطق مرزی هجوم بیاورند ،این مساله مخصوصا در مورد کاالهای
اساسی و کشاورزی که یا یارانه دریافت میکنند و یا از منابع آبی تغذیه
میکنند ،بسیار مشهودتر در از بقیه اقالم صادراتی دیگر است.

طال وارز

ریزش بیش از یک میلیونی سکه
در یک هفته

بازار طال و سکه در نخستین روز هفته با کاهش قیمت آغاز شد و
به روند هفته قبلش ادامه داد؛ به طوریکه ديروز سکه تمام طرح جدید
چهار میلیون و  ۵۰هزار تومان فروخته میشد و طالی  ۱۸عیار نیز به
 ۳۷۷هزار تومان بازگشت.
طبق اعالم عضو هيأت مدیره اتحادیه طال و جواهر ،قیمت سکه تمام
طرح جدید چهار میلیون و  ۵۰هزار تومان اســت که نسبت به شنبه
هفته گذشته ،یک میلیون و  ۵۰هزار تومان ارزان شده است.
محمد کشتیآرای با بیان اینکه در حال حاضر خرید و فروش از سوی
مردم در بازار متعادل اســت ،به ايسنا گفت :بعد از شوک قیمتی هفته
گذشته ،ديروزقیمتها تقریبا روال ثابت داشتند و خریدار و فروشنده
به اندازه کافی در بازار وجود دارد.
وی در پاســخ به اینکه این ثبات در بازار طال ادامه خواهد داشت یا
خیر؟ اظهار کرد :بازار طال اصال قابل پیشبینی نیســت و قیمتها بر
اساس نرخ ارز و قیمت جهانی طال تعیین میشود.
به گفته کشتیآرای ،نیمسکه و ربعسکه به ترتیب با کاهش  ۵۷۰و ۲۷۰
هزار تومانی نسبت به مدت مشابه هفته قبل همراه شده و دو میلیون و
 ۵۰هزار و یک میلیون و  ۱۵۰هزار تومان فروخته میشوند .همچنین
سکه یک گرمی امروز در بازار به قیمت  ۶۷۰هزار تومان عرضه شده
که نسبت به آغاز هفته گذشته  ۷۰هزار تومان ارزانتر شده است.
عضــو هيأت مدیره اتحادیه طال و جواهر ،قیمت روز هر گرم طالی
 ۱۸عیار در طالفروشــیها را  ۳۷۷هــزار و  ۵۰۰تومان عنوان کرد و
افزود :در این زمینه شــاهد کاهش  ۱۱۷هزار تومانی قیمت هســتیم.
همچنین هر مثقال طالی  ۱۷عیار که مبنای تعیین قیمت اســت ،یک
میلیون و  ۶۸۰تومان قیمت دارد .این در حالی است که در بازار جهانی
هر اونس طال  ۱۰دالر افزایش داشته و به  ۱۲۰۳دالر رسیده است.
روند قیمت طال تا هفته اول مهرماه صعودی بود؛ به طوریکه ســکه
تمام طرح جدید تا مرز شش میلیون رسید و هر گرم طالی  ۱۸عیار
به  ۵۰۰هزار تومان نزدیک شد اما از ابتدای هفته گذشته(هفتم مهرماه)
نرخ ارز با کاهش چشــمگیر قیمت همراه شد که به تبع آن بازار طال
هم شاهد ریزش قیمتها شده است.

کاهش  ۱۰۰۰تومانی دالر در چند ساعت

از صبح ديروز بازار ارز روند نزولی قیمتها را شاهد بود و معامالت
با نرخهایی پایینتر از قیمتهای روزهای پایانی هفته گذشــته آغاز
شد .در این بازار همچنان روند کاهشی قیمتها ادامه داشه و ديروز تا
ظهر چند ساعت دالر هزار تومان ارزان شده است.
از صبح ديروز که قیمت فروش دالر با حدود  ۱۴هزار و  ۲۰۰تومان
آغاز شــده بود ،تا ســاعت  ۱۴به حدود  ۱۳هزار و  ۲۰۰تومان تا ۱۳
هــزار و  ۴۰۰تومان کاهش یافت و نرخ خرید آن نیز که از حدود ۱۳
هــزار و  ۱۰۰تا  ۱۳هزار و  ۳۰۰تومــان بود به  ۱۲هزار و  ۵۰۰و ۱۲
هزار و  ۷۰۰تومان رسیده است.
از ديروز که معامل ه ارز در صرافیها آزاد شده است همه میتوانند تنها
با داشتن کارت ملی حدود  ۵هزار دالر ارز به نرخ بازار آزاد تهیه کنند
کــه قیمت صرافیها برای خرید از حدود  ۱۳هزار و  ۱۰۰تا  ۱۳هزار
و  ۴۰۰تومان و نرخ فروش دالر از حدود  ۱۳هزار و  ۴۰۰تا  ۱۳هزار
و  ۵۰۰تومان متفاوت است.
عرضه آزاد دالر و یورو از ســوای صرافیها باعث شده تا قیمت ارز
شکسته و بازار دالالن کساد شــود و در این شرایط دالالن مجبورند
به نرخی پایینتر از صرافیها ارزشــان را به مردم بفروشند و به این
ترتیب قیمت از صبح امروز تا دقایقی پیش حدود  ۱۰۰۰تومان کاهش
پیدا کرده است.

كارت دانشجويي كاوه ملكي فرزند محمد به شماره ملي
 3732162192رشته بيماريشناسي گياهي ـ گياهپزشكي
دانشگاه بوعليسيناي همدان ،دانشكده كشاورزي به
شماره دانشجويي  8633235002مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.

■ براي خريد و فروش شتابزده تصميم نگيريد

در حال حاضر بازار مســکن دورانی
را میگذراند که تا کنــون تجربه نکرده
و به همین دلیل ســؤاالت بسیاری برای
مردم ایجاد شــده که بــرای تصمیمات
کوچک و بزرگ به پاسخ آنها نیاز دارند.
آیا مصرفکنندگان واقعــی که به دنبال
مسکنی برای زندگی هستند باید دست به
خرید بزنند؟ آیا افرادی که به دنبال تغییر
و جابجایی هستند باید صبر کنند و افرادی
که میخواهند در مســکن سرمایهگذاری
کنند ،چه اقدامی را باید برگزینند؟
در اين باره شــهرام رحیمبخش فعال در
ت مدیره اتحادیه
بازار مسکن و عضو هیأ 
مشاوران امالک شهرستان همدان با فارس
گفتوگو کرده است.
از نظر آماری چه اتفاقی در بازار
مسکن نسبت به ســال گذشته در
نیمه اول سال رخ داده است؟
تعداد معامالت کل کشور در  6ماه نخست
سال  1397نســبت به مدت مشــابه سال
گذشته با رشد حجمی  32درصدی مواجه
شده اســت .البته در شــهریورماه سال 97
نســبت به مرداد  97شاهد کاهش  24/8در
حجم معامالت بودیم.
در اســتان همدان در  6ماهه ســال جاری
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته شاهد
رشــد  37درصدی قیمت معامالت بودیم.
در شــهریورماه نیز رشد  9درصدی ارزش
معامالت را نسبت به مردادماه شاهد بودیم
و در بخش حجم معامالت نیز  24/7درصد
کاهش را در شــهریورماه نســبت مردادماه
همدان تجربه کردیم.
در بازار مســکن و امالک شاهد یک اتفاق
عجیب هســتیم .بــ ه طوریکه یــک دوره
کوتاهمدت رونق نسبی را در کشور به مدت
 4/5ماه و در اســتان همدان حدود  2/5ماه
س از آن به ســمت رکود
تجربه کردیم و پ 
تعداد معامالت ملک رفتیم .اما با وجود این،
افزایش قیمت همچنان در جریان است که از
منظر علم اقتصاد ،تجربههای پیشین ،عرف
و مناسبات بازار قابل توجیه نیست و نشانه
خوبی بهحساب نمیآید.
وضعیــت بازار مســکن در این
روزها را چگونه میتوان تشریح کرد؟

اتفاقــی کــه رخداده و آن را عجیــب و
شــگفتانگیز خواندیم دالیل مختلفی دارد
کــه مهمترین آن عامل روانی حاکم بر بازار
و به تبع آن بازار مسکن است .سیاستهای
دولــت در بخــش حوزه خارجــی به این
وضعیت دامــن زد ،البته متغیرهای مختلفی
چون تغییر نرخ ارز نیز بر این افزایش قیمت
تأثیر گذاشــت ،در حال حاضــر فایلهای
فروش مشــاوران امالک به صفر رسیده و
رکــود دوباره به بازار بازگشــته و اقدامات
دولت نیز نتوانســته است از افزایش قیمت
و رکود بازار جلوگیری کند .مهمترین برنامه
دولت که احیاء بافتهای فرســوده بود ،به
نظر میرســد حداقل تا پایان ســال محقق
شــود و همین مسأله نیز بر بازار تأثیر منفی
میگذارد.

آیــا افزایش قیمتی کــه از آن
بیسابقه یا شگفتانگیز یاد میشود
حباب اســت یا عوامل دیگری بر آن
تأثیر دارند؟
متأسفانه با توجه به برآوردهایی که انجامشده
اســت نشــان میدهد  15تا  20درصد این
افزایش قیمتها حباب است و عم ً
ال دولت
نیــز در برهههای زمانی مختلف تدابیر الزم
برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن را

به کار نبسته اســت و البته چشماندازی نیز
برای توقف این وضعیت و بازگشت به ثبات
و آرامش دیده نمیشود.
در اصل اگر وضعیت اقتصادی به ســاحل
آرامــش برســد و قیمتهــای فعلی ثابت
بماننــد 15 ،تا  20درصــد از میزان افزایش
یافته ،ریزش پیدا میکند.

توصیه شــما به مصرفکنندگان
واقعی که مسکن را با هدف سرپناه
خود خریداری میکنند ،چیست؟
حداقل تا  4ماه آینده قیمت مسکن فروکش
نخواهد کرد و احتماالً با افزایش هم روبهرو
میشــود و میتوانند بدون شتابزدگی و با
دقت کافی نسبت به خرید اقدام کنند.

برخی از افراد نیز هستند که برای
سرمایهگذاری و با هدف حفظ ارزش
نقدینگی خود به بازار روی میآورند
اما دالل بهحساب نمیآیند ،برای این
افراد چه پیشنهادی دارید؟
در کوتاهمــدت بــا کاهش قیمــت مواجه
نخواهیم شــد .البته در بازار مســکن تغییر
وضعیت اقتصادی با فاصلــهای چهارماهه
تأثیر خود را نشــان میدهــد ،یعنی کاهش
قیمــت از چهار ماه بعد از یک رویداد آغاز
میشود چراکه بازار در ابتدا در مقابل کاهش

کاالها را گرانتر از قیمت درج شده نخرید

مقاومت میکند.
به همین منظور پــس از  4ماه افراد باید ب ه
دقت وضعیت اقتصادی را رصد و نسبت به
آنچه در پیش خواهد بود تصمیم بگیرند .در
مجموع مردم باید بدانند که وضعیت امروز
اقتصادی عادی و معمولی نیست و برای هر
اقدامی با خبرگان امر مشورت کنند.

برخی از افراد هم به دنبال تغییر
و جابجایی هســتند ،ایــن افراد چه
رویهاي را در پیش بگیرند؟
شــاید ب ه جرأت بتوان گفــت که وضعیت
فعلی تنها برای این افراد مناســب باشد ،به
شرطی که بتوانند یکمنزل یا آپارتمان جدید
بیابند و ب ه طور قطع از انجام معامله اطمینان
حاصل کنند.

ظاهرا ً تقاضا برای فسخ قراردادها
افزایش یافته اســت؟ آیا امکان این
مسأله وجود دارد؟
مبایعهنامههای مشــاوران امالک به شکلی
طراحی شــدند که بهراحتی امکان فســخ
قرارداد وجود ندارد که اگر این امکان فراهم
بود بیش از  50درصد معامالت انجا م شده
در برهه زمانی فعلی به فسخ میانجامید .اما
امروز میزان شکایتها به اتحادیه برای فسخ
ش یافته است.
قراردادها بسیار افزای 

چوب دولت الی چرخ کارخانجات کشمشپاککنی
مدیرعامل شرکت تیزاب تاک مالیر با
اشاره به اینکه وابستگی توليد و صادرات
بــه حمایــت دولتمردان و دســتگاههای
اجرایی زیاد اســت ،مشکالت موجود در
حوزه صادارت انگور و کشمش مالیر را
برشمرد.
بهــرام حاتمی که  9ســال پیاپی به عنوان
صادرکننده نمونه استانی معرفی شده و در
این میان رتبه برتر کشوری را نیز داراست،
گفت :در زمینه صادرات کشمش  30سال
ســابقه فعالیت داریم و بــا ظرفیت تولید
ساالنه  4هزار تن کشمش ،طی این سالها
محصول خود را به کشــورهای اروپایی و
حوزه خلیج فارس نظیر اوکراین ،روسیه،
بالروس ،آلمان ،امارت ،قطر و عراق صادر
کردهایم.
وی با اشاره به مشــکالتی که سایت نیما
برای صادرکنندگان کشمش در اين اواخر
ایجاد کرده است،بيان کرد :این سامانه برای
فعالیت بخش کشــاورزی نه تنها مناسب
نیست بلکه ســد و مانعی بزرگ برای کار
ما محسوب میشود.
حاتمــی با تأکیــد بر اینکــه محصوالت
کارخانجات کشمشپاککنی با محصوالت
کارخانجــات بــزرگ مثل پتروشــیمی،
خودروسازی ،شرکتهای دولتی و  ...فرق
میکند ،افزود :ما ســرمایهگذاران و فعاالن
خصوصــی در حوزه صــاردات غیرنفتی
هستیم و در واقع بازوان یاریکننده دولت
در بخش اقتصاد محسوب میشویم.
وی ادامه داد :از آنجا که با سرمایه شخصی
در تالش هســتیم تا چرخهــای اقتصادی
کشــور را بچرخانیم بنابراین انتظار داریم
دولت حمایت معنوی و مادی بیشــتری از
ما داشــته باشــد نه اینکه مقابل فعالیت ما

سنگاندازی کند.
ایــن صادرکننده نمونه اســتان با گالیه از
اینکــه تمام تجهیزات و امکانات را با دالر
به صورت نرخ روزانه محاســبه میکنند،
گفت :سایه سنگین ســایت نیما روی سر
کارخانجات و کشــاورزان اســت و طی
سالجاری دولت نه تنها کمکی به ما نکرده
بلکه با طراحی کارشناسینشده این سایت
چوب الی چرخ ما گذاشته است.
مدیرعامل شرکت تیزاب تاک مالیر با بیان
اینکه هدف ما کمک به اقتصاد این قشــر
است ،ادامه داد :در این میان تأکید دولت بر
ثبتنام در سایت نیما و دادن تعهد ارزی با
نرخ  8200تومان ما را متضرر کرده است.
حاتمی با بیان اینکه در حال حاضر دخل
و خرج ما باهم متناست نیست و هزینهها
نسبت به سالهای گذشته چند برابر شده
و دیگــر نمیتوانیم جوابگوی هزینههای
کارخانه و پرســنل خود باشــیم ،یادآور
شد :از سوی دیگر اعتصاب کامیونداران
و مشــکالت حملونقل نیز بدان افزوده

شده است.
وي بــا اشــاره بــه اینکه یکــی دیگر از
مشکالت ما این است که محصوالت بیمه
ندارند و در خارج از کشور بعد از صادرات
هر اتفاقی برایشــان بیفتد ،کسی پاسخگو
نیســت ،گفت :کشورهای عراق و روسیه،
محصــوالت ما را به ریال میخرند و به ما
دالر نمیدهند ،بنابراين ما چگونه ميتوانيم
ارز به سامانه نيما وارد کنيم؟
وی با بیان اینکــه نمیتوانیم دالر تحویل
سایت نیما دهیم ،ادامه داد :از سوی دیگر ما
سرمایه خاصی نداریم که محصوالت خود
را با کاالهــای دیگر مبادله کنیم بنابراین با
توجه به نابسامانی وضعیت ارزی و تالطم
نرخ دالر و آشفتهبازار موجود ،هزینههای
ما هم براساس دالر محاسبه میشود.
حاتمی اظهار کرد :درحال حاضر هر کیلو
کشمش انگوری را به قمیت  15هزار تومان
و هر کیلو کشــمش تیزابی را به قیمت 12
هزار تومان از باغدار خریداری میکنیم این
درحالیســت که هزینههای جاری ما چند

بازار

برابر شــده و هر عدد کارتــن خالی را به
قیمت  4200تومان و هر عدد چسب را به
قیمت  30هزار تومان میخریم.
مدیرعامل شــرکت تیزاب تــاک مالیر با
اشــاره به اینکه روغن پالم در سال گذشته
بشــکهای  800هزار تومان بود اما امسال
قیمت آن به بشــکهای  3میلیــون تومان
رسیده است ،افزود :هزینههای جانبی ما در
سالهای قبل بسیار پایینتر بود.
کشاورزی همچنان بخش مظلوم است
حاتمی با بیان اینکه امروز صادرات هر کیلو
کشــمش به عراق برای ما فقط  200تومان
سود دارد ،کشــاورزی را همچنان بخشی
مظلوم دانســت و گفت :دولت باید کمک
حال کشاورزان و باغدارن ،کارخانجات و
صنایع وابسته باشد.
وی با اشــاره به اینکه در بازار کشمش ما
رقبای قدری مثل چین ،هند ،ازبکســتان،
ترکیه ،اســترالیا و آمریکا را داریم ،افزود:
صادرکنندگان ایرانی باید شرایطی برایشان
فراهم شــود تا بتوانند در بازارهای جهانی
رقابت کنند.
حاتمی با بیان اینکه ما هرگز نمیتوانیم در
بازارهای جهانی تعیینکننده قیمت کشمش
باشــیم ،بيان کرد :باید برای باقی ماندن و
دوام آوردن در حــوزه صادرات تکنیکها
و تجهیزات خود را بهروزرســانی و مدرن
کنیم اما با توجه به رشد تصاعدی قیمتها،
توان انجامش را نداریم.
حاتمی گفت :کشــور چین با یک میلیارد
و  800میلیــون نفــر جمعیت توانســتند
اقتصادشــان را به خوبی مدیریت کنند اما
کشور ما ســوءمدیریت برخی دولتمردان
بار ســنگینی روی دوش سرمایهگذاران و
فعاالن بخش خصوصی گذاشته است.

نایب رئيس اتحادیه فروشــگاههای زنجیرهای اعالم کرد که اگر
نرخ مصوب کاالها و حتی تخفیفهایی که برای خرید آنها از سوی
فروشگاههای زنجیرهای در نظر گرفته میشود ،رعایت نشود ،تخلف
اســت و مردم میتوانند به از طریق اتحادیه شکایت خود را بررسی
کنند.
منصور عالیپور گفت :چنین تخلفی در فروشــگاه زنجیرهای اتفاق
نمیافتد ،چراکه آنها باید نرخ مصوبی برای عرضه همه کاالهای خود
داشــته باشــند و تخفیفهایی که برای عرضه کاال در نظر میگیرند
کامال مشخص و واضح است.
وی افــزود :اگر چنین اتفاقی در فروشــگاهی افتاده باشــد نه تنها
تخفیف اعالم شــده ،اعمال نشود بلکه باالتر از نرخ درج شده روی
کاال ،آن را به مردم بفروشــند این اقدام کامال تخلف و سهلانگاری
اســت و مردم میتوانند آن را به اتحادیه اعالم کنند تا بازرسان مورد
نظر با متخلفان احتمالی برخورد کنند.
نایــب رئيــس اتحادیه فروشــگاههای زنجیــرهای همچنین در
خصوص کمبود کاال در برخی مغازهها و سطح عرضه اینکه آیا
چنین مشکلی در فروشگاههای زنجیرهای هم وجود دارد یا خیر
اینگونه توضیح داد که شــاید در ماههای گذشــته چنین مشکلی
وجود داشــت ،اما هماکنون هیچ کمبــودی وجود ندارد که البته
در ماه گذشــته به دلیل نوســانات قیمتی ماندن برخی کاالها در
گمرک و اینکــه به آنها اجازه ترخیص نمیدادند کمبود مقطعی
به وجود آمد.
عالیپور با اشــاره به اینکه هیچگاه برای کاالهای اساسی مورد
نیاز مردم کمبودی نداشــتیم و اگر مشــکلی در این زمینه وجود
داشــته ،برای کاالهای غیراساســی بوده اســت ،به ايسنا گفت:
هماکنون هیچ مشــکلی در فروشگاه زنجیرهای از نظر موجودی
و تامیــن کاال وجود ندارد و به غیر از لــوازم خانگی ،در زمینه
محصوالت غذایی ،بهداشتی ،شــویندهها و دیگر کاالهای مورد
نیاز مردم کمبودی ندارند.
وی با بیان اینکه همه کاالهای وارداتی که در فروشگاهها عرضه
میشود از همه مجاری رســمی مختلف عبور میکند و مشکلی
ندارد ،اظهار کرد :با تفاهمنامهای که با دانشــگاه علوم پزشــکی
تهــران امضاء کردهایم به دنبال افزایش آگاهی و دانش پرســنل
فروشــگاههای زنجیرهای برای شناســایی و تشــخیص اصالت
کاالهای وارداتی هســتیم که کارگاههــای مختلفی در این زمینه
برگزار کردهایم.

افزايش  3000درصدی صادرات وازلین
صنعتی از گمرک همدان
مدیرکل گمرک اســتان همدان گفت :صادرات وازلین صنعتی از
گمرک همدان طی نیمه اول ســال جاری نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  3هزار و  556درصد افزایش یافته است.
جمــال خشــوعی بيــان کــرد :در  6ماهــه نخســت ســال جــاری 2
میلیــون و 778هــزار و  440کیلوگــرم وازلیــن صنعتــی بــه ارزش
 3میلیــون و  34هــزار و  632دالر از گمــرک همــدان صــادر شــده
اســت.
وی بــا بیــان اینکه وازلیــن صنعتی یک درصــد کل صادرات
اســتان از منظــر حجمی و پنج درصد کل صادرات اســتان از
نظر ارزشــی را شامل میشــود ،افزود :در  6ماهه نخست سال
گذشــته  83هــزار دالر وازلین غیر صنعتــی از گمرک همدان
صادر شده بود.
مدیرکل گمرک اســتان همدان بــا بیان اینکه پاکســتان عمدهترین
خریدار وازلین صنعتی استان همدان است ،به فارس گفت :صادرات
گونی پالســتیکی نیز از گمرک همدان نســبت به مدت مشابه سال
گذشته  70درصد افزایش یافته است.

افزایش  70درصدی گونی پالستیکی از گمرک همدان

وی تصریح کرد :در  6ماهه نخســت سال جاری  779هزار و 120
کیلوگرم گونی پالســتیکی بــه ارزش  2میلیون و  337هزار و 360
دالر از گمرک همدان صادر شده است.
وی با بیان اینکه گونی پالســتیکی  4درصد کل صادرات اســتان را
از نظر ارزشی شامل میشود ،افزود :در  6ماهه نخست سال گذشته
یکمیلیون و  371هزار دالر گونی پالستیکی از گمرک همدان صادر
شده بود.
مدیرکل گمرک استان همدان گفت :عراق عمدهترین خریدار گونی
پالستیکی استان همدان است.

كارتدانشجوييمحمدحسينعليپناهفرزندعلياكبر
به شماره ملي  3860913922رشته صنايع غذايي
دانشگاه بوعليسينا به شماره دانشجويي943250580
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

بيمهنامه رازي موتور  NSبه شماره بيمهنامه
 31210081/96/002690به شماره پالك 84362ايران516
به شماره موتور  JLZCEM40041به شماره شاسي
 N5P200B9515169به نام حامد زنگه مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
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پیشخوان

ورزشکاران پیوند اعضا نیازمند حمایت خیران
هستند

مهیــن فرهــادی زاد در گفت و گوی با ایرنا اضافــه کرد :هم اینک در
زیرساخت ها کمبود اساسی وجود دارد و در هيأت های استانی با ایجاد
فضایی مناسب از امکانات و تجهیزات الزم برخوردار باشند.
وی با تاکید بر اینکه دســتگاه ورزش اســتان ها تحقق این خواسته را در
اولویت اجرایی خود قرار دهند گفت :هم اکنون هيأت های استانی بیماران
خاص و پیوند اعضا به دلیل شرایط ورزشکاران زیر پوشش بدون درآمد
هستند و فقط هزینه می کنند و نیاز به حمایت دارند.فرهادی زاد بیان کرد:
مســئولیت ما حفظ سالمت این قشر از ورزشکاران و ایجاد فضایی برای
فعالیت تمرینی و مســابقه ای آنها است و از آنجا که توان پرداخت هزینه

ورزشــکاران این قشــر از جامعه نیازمند حمایت همه جانبه خیرین
ورزش دوست و سایر نهادها هستند.
دبیر فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا گفت 6 :گروه شامل بیماران
خاص به همراه تاالسمی ها ،هموفیلی ها ،همودیالیزی ها ،دیابتی های نوع
یک و  2و از ســال گذشته نیز بیماری ام اس زیر پوشش این فدراسیون
فعالیت ورزشی دارند که شمار آنها نزدیک به هشت هزار ورزشکار است.

های ورزشی را ندارند ،نیاز به حمایت خیرین و سایر نهادها است.
دبیر فدراســیون بیماران خاص و پیوند اعضای کشور در ادامه با اشاره به
رقابت های جهانی ورزشکاران پیوند اعضا گفت :این مسابقات تیرماه سال
آینده به میزبانی نیوکاســل انگلیس برگزار می شود و اکنون در حال آماده
شدن ورزشکاران در این رقابت ها هستیم.فرهادی زاد افزود :ورزش پیوند
اعضا دارای فدراسیون جهانی است و هر دو سال یکبار مسابقات آن برگزار
می شــود و سال  2019در  14رشته اجرا خواهد شد.وی اضافه کرد :هم
اکنون اردوهای تمرینی در رشــته های مختلف را تدارک و در حال اجرا
داریم و امسال چهار اردوی آماده سازی را برگزار می کنیم.

صدای اعتراض کشتیگیران ملیپوش درآمد

هزارتوي روش انتخابی خادم

با اعالم ترکیب نهایی تیم ملی کشتی
آزاد ایران برای حضور در مســابقات
جهانی مجارستان ،صدای اعتراض چند
کشتیگیر مطرح درآمده است.
رقابتهای جهانی  2018مجارستان از
 ۲۸مهرماه جاری در حالی در بوداپست
برگزار میشــود که ترکیــب تیم ملی
کشتی آزاد ایران با حواشی بسیار زیادی
مشخص و اعالم شده است.
نگاهی به انتخاب کشتیگیران در برخی
از اوزان باعث بروز برخی شائبهها برای
کشتی دوستان شــده و حتی انتقادات
برخی کشــتیگیران کنار گذاشته شده
از ترکیــب تیم ملــی و در راس آنها
محمدجواد ابراهیمی و علیرضا گودرزی
را به دنبال داشته چراکه معتقدند شورای
فنی در انتخاب نفــرات قانون فرآیند
انتخابی و همچنیــن نتایج برون مرزی
کشتیگیران را کنار گذاشته و نسبت به
انتخاب افراد دلخواه اقدام کرده است.
البته اعضای شــورای فنــی با دفاع از
انتخاب کشــتی گیــران ،تاکید دارند
نفرات منتخب تیم ملــی را نه فقط بر
اســاس نتایج انتخابی تیم ملی که با در
نظر گرفتــن فاکتورهای دیگر همچون
نتایج رقابتهای برونمرزی و ســابقه
افتخارات کشتیگیران ،وضعیت آنها
در تمرینات ،نظم و انضباط ،دوری از
حاشیه و  ...معرفی کردهاند و به چیزی
جز کســب بهترین نتیجه با استفاده از
کارآمدترین کشتیگیران فکر نکردهاند.
در ادامه کارنامه یکســال اخیر نفرات
منتخب تیــم ملی و رقبــای آنها که
میتوانســتند در ترکیب تیم ملی قرار
گیرند را میخوانید:
 ۵۷کیلوگرم :رضا اطری
پس از مصدومیت حســن رحیمی ،رضا
اطری به نفر اول وزن  ۵۷کیلوگرم تبدیل
شــده اســت .هرچند او در رقابتهای
جهانــی  ۲۰۱۷پاریس در رده ســیزدهم
قرار گرفت و در جهانی زیر  ۲۳سال نیز
چهاردهم شد ،اما در انتخابی تیم ملی باز
هم بهتر از سایر مدعیان ظاهر شد .اطری
در بازیهای آســیایی به مدال برنز رسید
تا یک قدم رو به جلو برداشــته باشد اما
در مسابقات جهانی کار سخت تر است.
در غیاب حسن رحیمی که به پایان دوران
کشــتی خود نزدیک شــده و نبود چهره
قابل اتکا در این وزن ،شــورا و کادرفنی
تیم ملی چارهای جــز اعتماد چندباره به
اطری ندارد.

جلو نسبت به ابراهیمی است اما در این
میــان نباید از زحمات و نتایج ابراهیمی
نیز به راحتی گذشت.
ابراهیمی که چند وقتی اســت با اطالع
از تصمیم کادرفنــی اقدام به ترک اردو
کرده بود ،پس از معرفی کریمی در این
وزن شــدیدا به این تصیم اعتراض کرد.
شــاید میشد در مسابقات جهانی از هر
دوی این کشــتیگیران در اوزان  92و
 97کیلوگرم اســتفاده کرد .با این حال
در مسابقات جهانی بوداپست مشخص
میشــود که این تصمیم چقدر درست
بوده است.

 ۹۷کیلوگرم :مجتبی گلیج

 ۶۱کیلو گرم :باقر یخکشی

در ایــن وزن نیز شــورای فنــی پس از
انتخاب یخکشــی که توانست در مرحله
نهایی انتخابی تیم ملی عنوان قهرمانی را
از آن خود کند ،اذعــان کرده بدلیل نبود
کشتیگیر شاخص طی چند سال اخیر در
این وزن اقدام به انتخاب این کشــتیگیر
بــرای رقابتهای قهرمانــی جهان کرده
است .یخکشی که به تازگی به سطح اول
کشتی ایران رسیده ،رقیبی ناشناخته برای
خارجی ها به حساب میآید و می تواند
از این فرصت استفاده کند.

 ۶۵کیلــو گرم :امیرحســین
مقصودی

امــا در وزن  ۶۵کیلوگــرم امیرحســین
مقصودی با کســب مدال نقــره جوانان
جهان توانست شــورای فنی را با نگاهی
به المپیــک  ۲۰۲۰مجاب کند تا به عنوان
ملیپوش این وزن در رقابتهای جهانی
بزرگساالن انتخاب شود.
در رقابتهــای انتخابی تیم ملی حســن
مرادقلی پا به ســن گذاشــته توانســت
مقابل مهران نصیری در فینال پیروز شود
و عنــوان قهرمانــی را از آن خود کند اما
هیچکدام از این  2کشــتی گیر نتوانستند
رضایــت کادرفنی تیم ملی را جلب کنند
تــا در نهایت قرعه به نام مقصودی جوان
بیفتد.

 ۷۰کیلوگرم :یونس امامی

یونس امامی از جمله کشتی گیران جوان و
با آتیه تیم ملی است که عملکرد سینوسی
وی باعث شده غیر قابل پیش بینی باشد.

امامی طی یکســال اخیــر در رقابتهای
آسیایی از رسیدن به مدال بازماند ،سپس
در تورنمنت گرجســتان ســوم شد و در
ادامه نیز به یک وزن باالتر آمد و در وزن
 ۷۰کیلوگرم جام یاشــاردوغو به عنوانی
بهتر از پنجمی نرســید.در این وزن میثم
نصیری به عنوان بخت نخســت پوشیدن
دوبنده تیــم ملی مطرح بــود تا جاییکه
شورای فنی نیازی به برگزاری رقابتهای
انتخابی احســاس نکرد اما بــه یکباره و
بدالیل نامعلوم نصیــری از تیم ملی کنار
کشید تا امامی در نهایت صاحب دوبنده
تیم ملی شــود.تیم ملــی در این وزن نیز
همانند  ۲وزن قبلی با مشکالت جدی و
نبود کشتیگیر شش دانگ و قابل اتکا در
رویدادهای معتبر بینالمللی روبروست.

 ۷۴کیلوگــرم :مصطفــی
حسینخانی

در وزن  ۷۴کیلوگــرم نیــز کادرفنــی
حق انتخاب زیادی نــدارد و با کمبود
مهــره در ایــن وزن مواجــه اســت.
مصطفی حســینخانی با شکست سعید
داداشپور بر ســکوی نخست انتخابی
ایســتاد و بار دیگر ملیپوش شد اما در
بازیهای آســیایی همانند رقابتهای
جهانی فرانســه بــا تکرار اشــتباهات
خود از رسیدن به مدال بازماند اما این
موضوع باعث نشــد کادرفنــی اعتماد
خود را از این کشتیگیر سلب کند.

 ۷۹کیلوگرم :عزتا ...اکبری

در رقابتهــای مرحله نهایــی انتخابی
تیــم ملی امید حســن تبــار در دیدار

آگهي حصر وراثت

خانم مهريه طراوتي جواد دارای شــماره شناسنامه  6596به شرح دادخواست کالســه 111/384/97ش از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان اسداله سالمي درهء به شماره شناسنامه  6945در تاريخ  97/06/30در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی
منحصر است به -1 :متقاضي گواهي حصر وراثت با مشخصات فوقالذكر همسر متوفي  -2بهمن سالمي درهء فرزند اسداله به شماره ملي  4040271882متولد 1374
صادره از بهار پســر متوفي  -3كبري مرادي فرزند رضا به شماره شناسنامه  2102متولد  1309صادره از بهار مادر متوفي والغير .اينك با انجام تشريفات مقدماتي
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .م الف )588

نهایی  2مرتبه از ســد علیرضا قاسمی
بــا تجربه گذشــت و قهرمان شــد اما
عــزتاهلل اکبری علی رغــم کنار رفتن
از ایــن رقابتها که عنوان شــد بدلیل
مصدومیــت بوده در نهایــت به عنوان
کشــتیگیر ایران در رقابتهای جهانی
مجارستان انتخاب شد.
جالب اینکه علی رغم شکســت اکبری
مقابل قاســمی در انتخابــی تیم ملی،
شــورای فنی یکی از دالیــل انتخاب
این کشــتیگیر کهنــه کار را عملکرد
فنی مناسبتر نســبت به سایر رقبایش
در رقابتهای انتخابی تیم ملی دانســته
است!

 ۸۶کیلوگرم :حسن یزدانی

حسن یزدانی چهره نامی و افتخارآفرین
کشــتی ایران بدون آوردن عذر و بهانه
در انتخابــی تیم ملی کشــتی گرفت و
مقتدرانــه همه رقبا را شکســت داد تا
بی حرف و حدیث باز هم به حق خود
برسد و صاحب دوبنده تیم ملی شود.

 ۹۲کیلوگرم :علیرضا کریمی

امــا مهمترین چالش شــورا و کادرفنی
تیــم ملــی در وزن  ۹۲کیلوگرم و پس
از انتخاب علیرضا کریمی است .کریمی
در حالــی به عنوان ملیپــوش منتخب
کادرفنی معرفی شد که  ۲مرتبه در جام
یاشــاردوغو و تفلیس مقابل محمدجواد
ابراهیمی تن به شکست داد و مشخص
نیست شورای فنی چگونه برای انتخاب
وی گزینــه عملکــرد مناســبتر در
رویدادهای بینالمللــی را مد نظر قرار
داده است.
شــاید کریمی بــه اعتقاد بســیاری از
کارشناسان مناســبترین گزینه برای
حضــور در رقابت های جهانی باشــد
چراکه کشتیگیری تهاجمیتر و رو به

انتخــاب گلیــج نفــر دوم انتخابی تیم
ملی نیز با حواشــی مختلفی روبرو بود
و اعتــراض علیرضا گــودرزی قهرمان
انتخابی تیم ملی را نیز بدنبال داشــت.
گلیج در جام یاشــاردوغو و رقابتهای
قهرمانی آســیا دوم شــد و نتوانســت
رضایــت کادرفنی تیم ملی را جلب کند
تا در بازیهای آسیایی جای خود را به
علیرضا کریمی بدهد اما با رفتن کریمی
به وزن  92کیلوگــرم ،کادرفنی یک بار
دیگر انگشــت روی نام گلیج گذاشــته
است.
هرچنــد گلیج در یاشــاردوغو به مدال
نقره رســید و گودرزی حذف شــد اما
هر دوی این کشــتی گیران مقابل رقبای
متوسط پیروز شدند و زمانی که به یک
حریف سرســخت خوردند ،شکســت
سنگینی را تجربه کردند .گلیج در فینال
مقابل اصالنبــک آلبوروف دارنده مدال
برنز جهان از کشــور آذربایجان با نتیجه
 ۱۰بر صفر شکست خورد .گودرزی هم
با همین نتیجه به کایل اســنایدر قهرمان
جهــان و المپیک از آمریــکا باخت و
حذف شــد چراکه آلبوروف موفق شد
اسنایدر را شکست دهد.

 ۱۲۵کیلوگرم :پرویز هادی

شاید حواشی المپیک ریو و دوری یکی
دو ســاله هادی از تیم ملی به سود هادی
تمام شد و باعث شــد این کشتیگیر با
عزمی جزم با قهرمانی در انتخابی مرحله
نهایــی به تیم ملی بازگردد و با انگیزهای
باال پس از مدال طالی بازیهای آسیایی
اینبــار نیز کادرفنی را بــرای حضور در
رقابتهای جهانی مجــاب کند و یداهلل
محبی که جوانتر اســت ،شانس حضور
دوباره در رقابتهای جهانی را از دست
بدهــد .هر چند این انتخاب خوشــایند
یــداهلل محبــی و عموهــای نامدارش
(محمدحســن و محمدحســین محبی)
نخواهد بود اما هادی با آمادگی بســیار
باالیش کادرفنی را مجاب کرد که از کنار
نام محبی بگذرد.
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همدان قهرمان مسابقات
ترامپولین باشگاه های
کشور شد

يکشنبه

تیم همــدان بر ســکوی قهرمانی
مسابقات ترامپولین باشگاه های کشور
ایستاد.
رئیــس هيــأت ژیمناســتیک همدان
گفت :این رقابت ها با شــرکت 200
ورزشکار در قالب  19تیم از  15استان
کشــور به مدت  2روز در ســالن 15
خرداد شهر یزد پیگیری شد.
ناصر مــرادی در گفت وگــو با ایرنا
اظهار داشــت :تیم همدان توانست در
رده سنی  16تا  17سال این رقابت ها
عنوان قهرمانی را کسب کند.
مرادی خاطرنشــان کرد :تیم همدان با
 213.96امتیاز قهرمان شد و تیم های
یــزد الف و مهاباد نیــز به ترتیب دوم
و سوم شدند.وی بیان کرد :ترامپولین
یکی از رشــته هــای موفق همدان در
ورزش ژیمناستیک است و همواره در
این رشــته حایز عنوان های کشوری
هستیم.
رئیــس هيــأت ژیمناســتیک همدان
یادآور شــد :هم اکنون بیــش از پنج
هزار ورزشکار در رشته های مختلف
ژیمناستیک این استان فعالیت دارند.

15مهرماه 1397

شماره 3306

ورزشی

varzesh@hamedanpayam.com

خبـر

دختر نابغه تنیس روی میز همدان
در جمع بزرگان

«شیما صفایی» نابغه تنیس روی میز همدان تنها با  15سال سن توانسته
است حریفان قدرتمند خود را حتی در رده سنی بزرگساالن شکست دهد
و در جمع بزرگان ملی پوش کشورمان قرار بگیرد.
به گزارش ایرنا ،این نابغه تنیس ایران که محصول طرح «هوپس» و دست
پرورده مربیان استعدادیاب همدانی به شمار می رود ،هم اکنون با عبور از
سد ستاره های تنیس روی میز کشور توانسته است عنوان نابغه بزرگ را
به خود اختصاص دهد.صفایی در شرایطی که تنها  15سال سن دارد مقابل
بزرگان تنیس روی میز ایران به پیروزی های ارزشمند دست یافته است.
این افتخار ارزنده مرهون تالش و پشتکار صفایی در تمرین و رقابت های
رسمی است ضمن اینکه در اردوهای تیم ملی نیز به دنبال اثبات توانایی
خود برای حضور در میادین مختلف بین المللی است.
شــروع درخشش این دختر ورزشکار همدانی به مهرماه سال گذشته باز
می گردد؛ زمانی که در رقابت های تور ایرانی بانوان بزرگساالن کشور به
عنوان فنی ترین بازیکن شناخته و معرفی شد.
نوار موفقیت های وی به سرعت سپری شد تا اینکه امسال برابر بهترین
های تنیس روی میز کشور که دارای رتبه جهانی هستند نیز چیره شد.
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رئیس اداره ورزش نهاوند:

سربلند در تور ایرانیان

نهاوند قهرمان مسابقات
پنج جانبه کشتی آزاد
شد

نائــب رئیس هيأت تنیس روی میز همدان روز شــنبه در این باره اعالم
کرد :صفایی نابغه تنیس همدان شب گذشته عنوان قهرمانی رقابت های
تور ایرانیان در رده ســنی بزرگساالن را کسب کرد.دومین دور مسابقات
تور ایرانی بانوان بزرگسال کشور گرامیداشت دکتر «فرانک حیدری» نائب
رئیس سابق فدراسیون و قهرمان گذشته تیم ملی بانوان و با حضور «مهرداد
علی قارداشــی» رئیس فدراسیون و «جمیل لطف اله نسبی» سرمربی تیم
ملی بزرگساالن کشورمان به میزبانی کرمانشاه برگزار شد.
زهره ابوطالبیان اظهار داشت :صفایی پدیده جدید تنیس روی میز ایران در
فینال تور ایرانی با نتیجه  4بر « 2مهشید اشتری» را شکست داد و قهرمان
این دوره از رقابت ها شد.
وی اضافه کرد :این ورزشکار همدانی در شرایطی در مسابقات تنیس روی
میز تور ایرانیان عنوان قهرمانی را کســب کرد که تنها  15سال سن دارد.
ابوطالبیان بیان کرد :صفایی در این دوره از مســابقات مقابل ورزشکاران
المپیکی و بین المللی قرار گرفت و پیروزی وی مقابل «ندا شهســواری»
بانوی المپیکی تنیس روی میز کشــورمان و نیز پیروزی مقابل «مهشید
اشتری» در فینال که برترین بانوی ایرانی رنکینگ جوانان دختر جهان به
شمار می رود ،خیره کننده بود.

رئیــس اداره ورزش نهاوند گفت:
نهاونــد قهرمان مســابقات پنج جانبه
کشتی آزاد شد.
مهــرداد ســعدی نــژاد ،افــزود:
مســابقات  ۵جانبــه کشــتی آزاد
بــه میزبانــی شهرســتان نهاونــد در
محــل خانــه کشــتی شــهید منوچهــر
برزویــی روز جمعــه در رده هــای
ســنی مختلــف برگــزار شــد.
وی با اشاره به اینکه در این مسابقات
بیش از  ۱۶۰کشــتی گیر برگزار شد،
گفــت :نهاوند در جمــع کلی به مقام
قهرمانی این مســابقات رســید و تیم
های بروجــرد و اراک مقام های دوم
و سوم را کسب کردند.
مســئول برگــزاری مســابقات
کشــتی ۵جانبــه هــم گفــت :ســطح
مســابقات واقعــا بــاال بــود و تیــم
هــای قدرتمنــدی در ایــن رقابــت
هــا شــرکت کردنــد و تیــم اراک بــا
دو قهرمــان نونهــاالن آســیا و یــک
قهرمــان نوجوانــان جهــان حاضــر
شــده اســت و تیــم نهاونــد بــا
مربیگــری ســعید ابراهیمــی و عبــاس
شــهبازی هــم بــا قــدرت حاضــر
شــدند.
علیرضا صفاری افزود :تمام تالش ما
این اســت که جایگاه کشتی نهاوند را
به روزهای اوج خــود در دهه هفتاد
برگردانیــم ،دهه ای که ســتارگان و
بزرگانــی همچون محمــد دهفولی و
برادران مومیوند مــدال آوران نهاوند
بودند.

صفایی افتخار تاریخ ورزش همدان

رئیس هيأت تنیس روی میز همدان نیز با تمجید از عملکرد این بانوی 15
ساله در مسابقات بزرگساالن تور ایرانیان گفت :صفایی افتخار ارزنده در
تاریخ ورزش این استان است.
محسن افروخته افزود :تالش چندین ساله مجموعه تنیس روی میز همدان
با کسب نتایج درخشان در سال جاری نوید بخش به ثمر رسیدن همت
اجتماعی مجموعه فعال تنیس روی میز اســتان همدان ارزیابی می شود.
وی بیان کرد :در همین راســتا قهرمانی صفایی در تور ایرانیان بزرگسال
کشور تبلور این حرکت گروهی و اجتماعی است.افروخته افزود :صفایی
نوجوان با اراده و پرتالش همدان در سایه حمایت هيأت تنیس روی میز
استان و خانواده عالقمندش هم اکنون به نتایج مثبت و مهم دست یافته
است.وی با تمجید از نگرش فدراســیون در ایجاد بسترهای الزم برای
درخشش استعدادهای تنیس روی میز ،گفت :بدون تردید سیاستهای
مدیریتــی فدراســیون در ایجاد انگیزه مضاعف و فضــای رقابتی برای
نوجوانان با انگیزه دلیل نتایج این مسابقات بشمار می رود.
وی بــا قدردانی از مجموعــه مربیان موثر در نتایج اخیر ورزشــکاران
همدانی ،اظهار داشت :این قهرمانی ثمره تالش همه جانبه اعضای هيأت،
حمایتهای صورت گرفته دســتگاه ورزش همدان و همدلی مجموعه
خانواده تنیس روی میز استان است.شیما صفایی یکی از نابغه های تنیس
روی میز کشور به شمار می رود و موفقیت چشمگیر این بازیکن در ماه
های اخیر ســبب شد تا فدراســیون حمایت جدی از وی داشته باشد و
عنوان نابغه تنیس روی میز را به او لقب دهد.

رئیس حوزه شماره  111شوراي حل اختالف صالحآباد

آگهي حصر وراثت

آگهي مزايده

در پرونده كالسه  951722اجرايي طي رأي صادره از شعبه 1محاکم حقوقی خانواده دادگستری استان همدان
محکوم له :پروانه بهرامي الهام
محکوم علیه :سيدضياءالدين لطيفي
محکوم به 286/000/000 :ريال بابت اصل خواسته و مبلغ  9/326/000ريال بابت خسارت دادرسي در حق محکوم له
نیم عشر دولتی :برابر قانون
لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسب به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست (محکوم لها) اقدام به توقيف يک واحد مسکن مهر فاقد سند
رسمي (داراي بدهي به اداره کل راه و شهرسازي همدان ،در اجاره نميباشد و مفروز ميباشد) به ماسحت  73/2مترمربع دو خوابه ،کف پذيرايي و آشپزخانه سراميک
و کف اتاق خوابها سيماني ،ديوار و سقف سفيد کاري ،شيرآالت نصب نشده ،فاقد کابينت ،کمد ديواري ،پکيج ،رادياتور ،فاقد پارکينگ ،داراي انباري در طبقه همکف،
امتيازات و انشعابات شهري (آب ،برق و گاز) به مالکيت آقاي سيد ضياءالدين لطيفي فرزند نورالدين واقع در همدان ،شهرک مدني ،خيابان آزادگان سوم ،پروژه 204
واحدي اهرام ايران ،جنب پارک بلوک  ،Eطبقه دوم  ،واحد  5ارزش  6دانگ  850/000/000ريال اعالم گرديده اســت و مورد فروش فقط به ميزان محکوم به اســت.
لذا این اجرا به تاریخ  1397/8/10ســاعت  10/30تا ( 11روز پنجشنبه) اقدام به برگزاری مزایده مینماید .محل برگزاری مزایده دادگاه خانواده -دايره اجراي احکام
میباشد .مورد مزايده  5روز قبل از تاریخ مندرج قابل مشاهده است .برنده مزايده كسي است كه باالترين قيمت پيشنهادي را ارائه و ده درصد مبلغ پيشنهادي را
فيالمجلس واريز نمايد و جهت الباقي در مهلت قانوني اقدام نموده در غير اين صورت ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد( .مالف )2795

خانم عفت عبدالمالكي دارای شماره شناسنامه  862به شرح دادخواست کالسه /97/628ح 111از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح
داده که شــادروان چهارشنبه عبدالمالكي به شماره شناســنامه  12در تاريخ  97/05/16در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی
منحصر است به -1 :حامد عبدالمالكي فرزند چهارشنبه به شماره شناسنامه  14323متولد  1356فرزند متوفي  -2كامران عبدالمالكي فرزند چهارشنبه به شماره
شناسنامه  581متولد  1364فرزند متوفي  -3ابوذر عبدالمالكي فرزند چهارشنبه به شماره شناسنامه  14متولد  1364فرزند متوفي  -4علي عبدالمالكي فرزند
چهارشنبه به شماره شناسنامه  860متولد  1358فرزند متوفي  -5حميد عبدالمالكي فرزند چهارشنبه به شماره شناسنامه  898متولد  1361فرزند متوفي -6
حسن عبدالمالكي فرزند چهارشنبه به شماره شناسنامه  629متولد  1362فرزند متوفي  -7محمد عبدالمالكي فرزند چهارشنبه به شماره شناسنامه  861متولد
 1358فرزند متوفي  -8فاطمه عبدالمالكي فرزند چهارشنبه به شماره شناسنامه  960متولد  1366فرزند متوفي  -9زهرا عبدالمالكي فرزند چهارشنبه به شماره
شناسنامه  671متولد  1348فرزند متوفي  -10الهيه عبدالمالكي فرزند چهارشنبه به شماره ملي  3970252334متولد  1377فرزند متوفي  -11عفت عبدالمالكي
فرزند چهارشنبه به شماره شناســنامه  862متولد  1358فرزند متوفي  -12صغري عبدالمالكي فرزند چهارشنبه به شماره شناسنامه  788متولد  1351فرزند
متوفي  -13سهيال عبدالمالكي فرزند چهارشنبه به شماره ملي  3970036178متولد  1367فرزند متوفي  -14خديجه عبدالمالكي فرزند چهارشنبه به شماره ملي
 3978566303متولد  1352فرزند متوفي  -15زهرا مالمير فرزند ياره به شماره شناسنامه  9متولد  1337همسر متوفي  -16اعظم بانوسوري فرزندمحمدرضا به
شماره شناسنامه  11متولد  1338همسر متوفي .اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .م الف )249

اجراي احكام محاکم خانواده همدان

آگهي حصر وراثت

آقاي ناصــر واال گهري فرزند نظامعلي به عنوان ذينفع دارای شــماره
شناســنامه  735به شرح دادخواست کالســه 970522ح 127از این
حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که
شــادروان ميرزاتقي ايزديار فرزند يوسف به شماره شناسنامه 21780
متولــد  1286در تاريخ  1366در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به-1 :محترم
مؤيــدي فرزند حبيبا ...به شــماره شناســنامه  14628متولد 1299
-2ايرج ايزديار فرزند تقي به شماره شناسنامه  301متولد1317/5/26
-3تورج ايزديار فرزند تقي به شــماره شناسنامه  76متولد1327/3/9
-4ايران ايزديار فرزند تقي به شماره شناسنامه  455متولد1318/12/9
-5پروانه ايزديار فرزند تقي به شماره شناسنامه  78متولد1322/2/2
ارزش ماترک متوفي ميرزاتقي ايزديار فرزند يوســف طبق نامه شماره
 58423مورخه  97/6/31بيش از ســي ميليون ريال ميباشــد اينك
با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي
مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد
از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر
خواهد شد( .مالف )2788
رئیس حوزه شماره  127شوراي حل اختالف همدان

C M

آگهي حصر وراثت

خانم محترم بختياري دارای شــماره شناسنامه  60متولد  1343به شرح
دادخواست کالسه 970543ح 127مورخ  97/7/2از این حوزه درخواست
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان قربانعلي
بختياري فرزند حنيفه به شــماره شناسنامه  273متولد  1307در تاريخ
 97/6/28در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت
آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به :يک فرزند پسر و سه فرزند دختر
به اســامي ذيل والغير -1محمــد صادق بختياري فرزنــد قربانعلي به
شماره شناســنامه  423متولد -2 ،1337/10/15فاطمه بختياري فرزند
قربانعلي به شــماره شناســنامه  367متولد -3 ،1331محترم بختياري
فرزند قربانعلي به شماره شناسنامه  60متولد -4 1343خديجه بختياري
فرزند قربانعلي به شماره شناســنامه  2889متولد  1346ارزش ماترک
متوفي قربانعلي بختياري فرزند حنيفه بيش از سي ميليون ريال ميباشد
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي
مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد
از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر
خواهد شد( .مالف )2787
رئیس حوزه شماره  127شوراي حل اختالف همدان

رئیس حوزه شماره  111شوراي حل اختالف تويسركان

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139760326009000104مورخه  97/3/5هيأت موضوع قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي مهدي کرمي
فرزند محمدحســين به شماره شناسنامه صفر صادره از فامنين به شماره ملي
 5020003999در شش دانگ اعياني بانضمام عرصه  79شعير مشاع از  96شعير
ششــدانگ يك باب خانه به مساحت صد و چهل و دو مترمربع و بيست و يک
صدم مترمربع قســمتي از پالك  99اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي
ماماهان خريداري از مالك رسمي آقاي حســين قرباني محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود،
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند ميتوانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواســت 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 )154
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/31 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/7/15 :

رضا بيات -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

آگهي حصر وراثت

آقاي جمشيد نقيزاده دارای شماره شناسنامه  37به شرح دادخواست کالسه 112/97/334
حقوقي از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
ناصر غياثي به شماره شناسنامه  77در تاريخ  94/10/03در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حینالفوت آن متوفی منحصر اســت به -1 :خانم ناهيد ســليمي فرزند يعقوب به
شــماره ملي  4050960151متولد  1343همسر متوفي  -2اصغر غياثي فرزند حسن به شماره
ملي  4050971011متولد  1349برادر متوفي  -3هاشــم غياثي فرزند حســن به شماره ملي
 4051746747متولد  1346برادر متوفي  -4نســرين غياثي فرزند حســن به شماره ملي
 3872472771متولد  1337خواهر متوفي  -5فردوس غياثي فرزند حســن به شماره ملي
 4051727815متولد  1328خواهر متوفي  -6پروين غياثي فرزند حســن به شــماره ملي
 4050945975متولــد  1336خواهر متوفي  -7اكرم غياثي فرزند حســن به شــماره ملي
 4050957930متولد  1330خواهر متوفي .اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور
را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يــا وصيتنامه از متوفي نزد او
باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
(م الف )568

آگهي حصر وراثت

خانم گيســياه ياري دارای شماره شناسنامه  3به شــرح دادخواست کالسه
111/97ش از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح
داده که شــادروان مطلبعلي محمدي جهانپور به شماره شناسنامه  20در تاريخ
 1396/3/16در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حینالفوت آن
متوفی/متوفیه منحصر اســت به -1 :متقاضي گواهي حصر وراثت با مشخصات
فوقالذکر همسر متوفي -2احسانعلي محمدي جهانپور فرزند مطلبعلي به شماره
شناسنامه  44صادره از بهار متولد  1362پسر متوفي -3اکبر محمدي جهانپور
فرزند مطلبعلي به شــماره ملي  4040054369صادره از بهار متولد  1368پسر
متوفي -4عباس محمدي جهانپور فرزند مطلبعلي به شماره شناسنامه  50صادره
از بهار متولد  1363پسر متوفي -5محمد محمدي جهانپور فرزند مطلبعلي به
شماره شناسنامه  4040221753صادره از بهار متولد  1373پسر متوفي -6زهرا
محمدي جهانپور فرزند مطلبعلي به شماره شناسنامه  113صادره از بهار متولد
 1365دختر متوفي -7معصومه محمدي جهانپور فرزند مطلبعلي به شــماره
شناســنامه  4040179994صادره از بهار متولــد  1371دختر متوفي -8کبري
محمدي جهانپور فرزند مطلبعلي به شــماره شناسنامه  211صادره از بهار متولد
 1367دختر متوفي والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را
در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي
نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي
صادر خواهد شد( .مالف )587

رئیس حوزه شماره  111شوراي حل اختالف صالحآباد

رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت

آقاي حســن عابدي دارای شــماره شناســنامه  2579به شرح دادخواست
کالســه 648/97ش112ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان علي عابدي به شــماره شناسنامه  24در
تاريخ  97/5/11در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت
آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به-1 :حســن عابدي فرزند علي به شماره
شناســنامه  2579متولد 1360فرزند متوفي -2محسن عابدي فرزند علي به
شماره شناســنامه  4040195108متولد 1372فرزند متوفي -3حسين عابدي
فرزند علي به شماره شناسنامه  306متولد 1367فرزند متوفي -4جابر عابدي
فرزند علي به شــماره شناســنامه  4040327500متولد 1377فرزند متوفي
-5هاجر عابدي فرزند علي به شــماره شناســنامه  2402متولد 1356فرزند
متوفي -6سکينه عابدي فرزند علي به شماره شناسنامه  14متولد 1359فرزند
متوفي -7معصومه عابدي فرزند علي به شــماره شناسنامه  2192متولد1352
فرزند متوفي -8زهرا صاحبي روشــن فرزند قندعلي به شــماره شناسنامه
 4040814579متولد 1331همســر متوفي -9گلرخ فرجيمقنع فرزند اکبر به
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همه ما اهل بیت کشتی نجاتیم اما کشتی جدم حسین وسیعتر و در عبور از
امواج سهمگین دریاها سریعتر است.
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همدان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 2018

شماره 3306

خبـر

ماشین لباسشویی به اندازه یک قالب صابون!
یک کارآفرین آلمانی گجتی به اندازه یک قالب صابون ابداع کرده
که پس از قرار گرفتن در سینکی پر از آب با ایجاد امواج اولتراسونیک
لباس های کثیف را می شوید.به گزارش مهر ،یک گجت چندبار مصرف
می تواند هر ســینک ظرفشویی را به یک ماشین لباسشویی تبدیل کند
و با امواج اولتراســاوند لباس ها را تمیز کند.این دستگاه به نام Dolfi
یک گجت قابل حمل و به اندازه یک قالب صابون است .گجت مذکور
می توانــد لباس های کثیف را در  ۳۰دقیقه تمیز کند .برای این منظور
هنگامیکه گجت در سینک قرار می گیرد حباب هایی ایجاد می کند که
امواج آب را به سمت داخل هدایت می کند.مبدعان این گجت ادعا می
کنند دستگاه انقالبی در شیوه شستن لباس ها ایجاد می کند و در مقایسه
با ماشین لباسشویی معمولی  ۸۰بار انرژی کمتری مصرف می کند.

قایق پیشرفته تفریحی که بدون هیچ توقفی،
دور دنیا سفر میکند

نوعی قایقی فوق العاده پیشرفته با فناوری ویژه خود به سرنشینان
آن اجــازه میدهد بدون توقف درتمامی آبراه ها ،دریا و اقیانوسهای
جهان به ســفر بپردازند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ طراحان
سوئیســی به تازگی نوعی قایق بادبانی با پنل خورشــیدی ســاخته
اند کــه کاربران آن قادر خواهند بود بدون نیاز به ســوخت گیری و
توقف درلنگرگاهها به مناطق مختلف دنیا سفر کنند .این قایق بادبانی
خورشیدی SolarImpact ،نام دارد و برروی آن تعداد زیادی پنل
خورشیدی و مجموعه ای گســترده از ژنراتورهای تجدید پذیر قرار
دارد که در واقع منبع تولید انرژی قایق هستند .قایق SolarImpact
 ۲۴متر طول و قابلیت حمل ده نفر را داراست.

ویلچر خودباالبر طراحی شد
مخترعان موفق شدند ویلچر خودباالبر با قابلیت دستی را طراحی کنند
که قابل تنظیم تغییر ارتفاع نشیمنگاه از کف زمین است.به گزارش مهر،
وجود حداقل  ۳هزار معلول نخاعی در کشور نیاز به نشست و برخاست
بر ویلچر ،بازاری با پتانسیل باال را نشان می دهد .ویلچرها با قابلیت های
مختلفی از جمله ساده ،برانکاردی ،مخصوص حمام (دارای لگن) ساخته
می شوند.از این رو محققان موفق شدند ویلچر خودباالبر با قابلیت استفاده
دستی را اختراع کنند .این ویلچر خودباالبر با قابلیت تغییر ارتفاع نشیمنگاه
برای فرد معلول طراحی شده است.همچنین برخالف ویلچرهای دارای
لگن و  ...این ویلچر خود باالبر می تواند جمع شود .طراحی ویلچری که
قابلیت تغییر ارتفاع نشیمنگاه از کف زمین تا ارتفاع الزم را داشته باشد می
تواند به استقالل معلول در امر نشست و برخاست کمک کند.

ابداع فناوری شناسایی تومورهای سرطانی
در بدن

نیاز به شناسایی زودهنگام تومورهای سرطانی و نابودی بافتهای
آســیب دیده سبب شد تا دانشــمندان فناوری جدیدی برای نابودی
متمرکز سرطان دربدن انسان ابداع کنند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ فناوری فوق پیشرفته شناسایی
و ردیابی تومورهای ســرطانی درون بدن انسان به وسیله دانشمندان
دانشگاه  ،MITمرکز آزمایشگاهی دانش کامپیوتر و هوش مصنوعی
( )CSAILبه نام  ReMixراه اندازی شــده اســت؛ این وســیله
میتواند مکان اشیای مختلف را دربدن انسان شناسایی کند.
این دستگاه مانند فناوری موجود در ماهوارهها با استفاده از کانونهای
 GPSاشیای درون بدن انسان را شناسایی میکند.

نجات از خطرات اشعه ماورابنفش
با مچ بند کاغذی

اگر چه قرارگرفتن در معرض تابش نور خورشــید برای دریافت
ویتامین دی ضروری اســت ،اما طوالنی شــدن این فرایند می تواند
برای سالمت انسان خطرناک باشــد.به گزارش مهر  ،تابش زیاد نور
خورشــید بر بدن انســان موجب آفتاب سوختگی ،سرطان پوست و
پیرشدن سریع پوست می شود .برای کسب اطالع از اینکه چه زمانی
باید حضور در برابر تابش نور خورشید را به پایان رساند ،روش یقین
آور و دقیقی وجود ندارد.از همین رو محققان دانشــگاه  RMITدر
استرالیا با همکاری پژوهشگران دانشگاه گرانادا در اسپانیا دستبندهای
کاغذی یک بار مصرفی طراحی کرده اند که دارای چهار صفحه گرد
چسبانده شده برروی بدنه آن است.

گزارش
گردشگري

با رسانه ها رویداد همدان  2018هدفمند
منعکس شد
نقش تاثیرگذار رسانه ها به ویژه در رویداد های بین المللی گردشگری
در همدان و در سال  2018توانست متمایز تر از گذشته نقش خود را ایفا
کند  .گردشگری و نگرش علمی به آن در همدان  ،از اولویتهایی است
که توســعه پایدار گردشگری استان را بههمراه خواهد داشت این مهم در
ســال جاری ملموس تر از گذشته نمایان شد  .همچنین طراحی ،تدوین
و اجرای برنامههای منسجم اطالعرســانی گردشگری از سوی رسانهها،
باعث افزایش توجه به همدان به عنوان یک مقصد شــاخص در سفر رو
همچنین درک و برداشت مردم از گردشگری شد .با عنایت به اهداف کمی
سند چشمانداز 20ساله گردشگری ،و دسترسی به هدف جذب 20میلیون
نفر گردشــگر ،بهصورت کلی  ،نیازمنــد پرداختن به راهبردهای اجرایی
و تدوین برنامهها و اســتراتژیهایی است که هدف فوق را محقق سازد.
در همین رابطه ،راهبردها و اســتراتژیهای رسانهای نیز باید در اولویت
سیستم گردشــگری قرار گیرد .این روزها در حالی رسانه های استان در
تکاپوی انعکاس مطلوب ظرفیت های اســتان همدان در آستانه اجالس
جهانی گردشگری هستند که مهر تایید استاندار را از فعالیت شاخص در
رویداد فراملی کنفرانس بین المللی همدان  2018دریافت کردند  .برگزاري
رويکرد فراملي کنفرانس بينالمللي همــدان  2018در حالي با خروجي
مثبت در حوزه رسانه ها به پايان ميرسد که در اين ميان عملکرد مطلوب
حوزه اطالعرساني مورد تأکيد و اشاره مديران ارشد استان و حتي مسئوالن
کشوري قرار گرفت و این به آن معناست با رسانه ها رویداد همدان 2018
هدفمند منعکس شد .
بازخوردهاي مطلوب رســانهاي پس از پايان کنفرانس بينالمللي همدان
 2018حاصل تالش اصحاب رسانه و مديريت خانه مطبوعات در کميته
اطالعرساني اين رويداد بود
کمیته اطالع رســانی ؛ با مديريت خانه مطبوعات استان همدان در حالی
از اسفند  1396کار خود را آغاز کرد که در ابتدای کار منابع مالی خاصی
برای آن درنظر گرفته نشده بود و حتی تکليف اعتبار مالي مشخص نبود
 ،اما اصحاب رســانه استان با هدف همسو کردن محتوی خبری هدفمند
در راستای معرفی پتانسیل های همدان و انعکاس جایگاه پایتخت تاریخ و
تمدن ایران زمین تصميم گرفتند با در نظر گرفتن شرايط موجود تمام توان
و تالش خود را به کار گيرند تا مســیر مشخصی در این زمینه در فضای
رســانه ای برای همدان رقم زنند  .در این میان دســتيابي به چند هدف و
پاسخگويي به اعتماد مدیران ارشد استان به ویژه استاندار و معاونان وی و
سازمان ميراث فرهنگي باشند .اين اهداف شامل موارد ذيل بود:
 -1تغيير نگاه رسانهها به همدان پس از پايان کنفرانس بينالمللي همدان
2018
 -2بهرهمندي از توان رســانههاي محلي درتامین و مديريت محتوی در
فضاي رسانه ملی
 -3تــاش براي تلطيف فضاي رســانه و همگام کــردن نظرات مثبت
طيفهاي مختلف سياسي
 -4مواجه شــدن با خروجي مثبت خبری در هنگام برگزاری رویدادهای
بین المللی همدان  2018و مواجهه با يک سونگر و جهت دادن به موارد
انتقادي که می توانست جهت ساز در تصمیم گیری های مدیران باشد .
به این ترتیب باالخره در پاسخ به اعتماد تصميمگيران ارشد پس از پایان
کنفرانس بین المللی همدان  2018و در آســتانه برگزاری اجالس جهانی
گردشگری مدیر ارشد استان در شورای سیاستگذاری به خروجیشاخص و
مطلوب فعالیت کمیته اطالع رسانی اشاره کرد و پس از پايان اين رويداد
مهر تأييد بر خروجي مطلوب تالش شبانهروزي اصحاب رسانه استان و
خانه مطبوعات زد
کارشناسان و فعاالن رسانه استان بر این باورند رسانه های ملی و محلی در
انعکاس مطلوب از رویدادهای همدان  2018به اثبات رساندند که همواره
در کنار متولیان امور و راهگشــای مسیر برای مردم هستند  .در این میان،
فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان نیرویی بسیار قوی عمل می کند و
به صنعت گردشگری شکلی جدید می دهد .طبق بررسی ها و مشاهدات ،
رسانه های نوین بر توسعه استراتژی های گردشگری اثر مثبت داشته و اگر
رسانه های نوین کارکردهای خود را به درستی ایفا کنند ،می توانند از نقش
واسط بودن گامی فراتر نهاده و در تمامی فرآیندهای توسعه استراتژی های
گردشــگری نقش داشته باشند .در این صورت ،رسانه ها نه تنها به عنوان
ابزار به کارمی روند ،بلکه به لحاظ اهمیت جزو یکی از ارکان مهم توسعه
استراتژی های گردشگری به حساب می آیند .همچنین از میان کارکردهای
رســانه  ،کارکرد بســیج کردن و پس از آن کارکرد همبســتگی رسانه ها
بیشــترین تاثیر را از بین کارکردهای رسانه های در توسعه استراتژی های
گردشگری در انعکاس مطلوب رویدادهای همدان  2018دارد .
اســتراتژی توسعه سیســتم های اطالعاتی و اطالع رسانی نیز نشان
می دهد رســانه ها در بخش هــای نظارت بر عملکــرد برنامه های
گردشــگری ،هماهنگی طرح های گردشــگری ،جمع آوری و طبقه
بنــدی آمار گردشــگری ،هدفمند شــدن برنامه ریزی هــا  ،مقاصد
گردشــگری و اشــتراک گذاری موارد مرتبط با رویداد همدان 2018
در فضای مجازی دارای نقش موثرتری هستند.

تاریخی که شهرداريها خرابش مي کنند

پيشنهاد دولت سلب اختیار از میراثفرهنگی
براي بناهاي تاريخي

تصــور کنید یــک روز صبــح که از
خواب بیدار شدید ،مدیریت و حفاظت از سایت
تاریخی هگمتانه به دســت شــهرداری همدان و
تختجمشید به شهرداری مرودشت ،واگذار شده
باشد .روز دیگر اما گنبد سلطانیه را به شهرداری
سلطانیه در زنجان واگذار کنند و بعد هم محوطه
باســتانی شــوش ،این اثر ثبتجهانیشده کشور
ناگهان به شــهرداری شــوش ســپرده شود که
محدودیت بودجه دارد.
شــهرداریهای کشــور قرار اســت بــا وجود
اعتبارات اندک و تحمل فشــار هزینههای شهری
و بدهکاریهای سنگین به پیمانکاران ،مسئولیت
شناسایی ،مرمت ،احیا ،بهرهبرداری و نگهداری از
میلیونها بنا و اثر تاریخی را نیز عهدهدار شــوند.
وزارت کشــور الیحه اصالح اساســنامه سازمان
میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری کشور
را آرام و بیســروصدا تهیه کرده است .براساس
این الیحه قرار است شناســایی ،تملک ،مرمت،
احیا و بهرهبرداری تمامی آثار و بناهای تاریخی در
محدوده و حریم شــهرهای کشور به شهرداریها
واگذار شــود .این الیحه جنجالی در حالی ارائه
شده است که براســاس گزارشهای ارسال شده
به روزنامه همشــهری سازمان میراثفرهنگی در
تالش است تا از تصویب این الیحه در مجلس تا
پیش از وزارتخانه شــدن سازمان میراثفرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری کشور جلوگیری کند.
مهــرداد بائــوج الهوتــی ،عضو هيأت رئیســه
فراکسیون گردشگری مجلس نخستین نمایندهای
بود که در مورد جزئیات الیحه ارســال شــده به
مجلس اعالم نظر کرد .او به سایت صدای میراث
گفته بود که جزئیات الیحه شامل واگذاری تمامی
بناهای تاریخی کشــور حتی موزهها و نفایس به
شهرداریهاست.
الهوتی البته مدافع این واگذاری اســت .او گفته
اســت که شــهرداریها دارای بخشهای فنی و
عمرانی و بدنه کارشناسی قوی هستند و سازمان
میراثفرهنگی حتی میتواند در جهت نگهداری
بهتر آثــار تاریخی نیز به آنها تســهیالت بدهد،
نکتهای که درست در الیحه ارسال شده از سوی
دولت به مجلس نیز به آن اشــاره شده است .این
الیحه ســازمان میراثفرهنگی را ملزم میکند که
تسهیالت برای نگهداری از بناهای تاریخی را در
اختیار شهرداریهای کشور بگذارد.

ســلب اختیــار از ســازمان میراثفرهنگــی،
صنایعدستی و گردشگری در الیحه پیشنهادی از
سوی وزارت کشور که امضای رئیسجمهوری را
نیز دارد با هدف نگهــداری بهتر از آثار تاریخی
کشور انجام شده است.
انتشار خبر ارسال الیحه اصالح اساسنامه سازمان
میراثفرهنگی اما با واکنشهای بسیاری از سوی
بدنه کارشناسی ســازمان میراثفرهنگی و حتی
مدیران این ســازمان مواجه شد که برخی از آنها
بدون نام در رســانه ها منتشر شــد  .کارشناسان
میراثفرهنگی نیز در صفحات اجتماعی ،تالشها
برای واگذاری بناهای تاریخی به شــهرداریهای
کشور را اقدامی غیرکارشناسی خواندند.
آثار تاریخی ایران ســالها اســت که
بــه دلیــل نــگاه نامتوازن
توســعهگرایانه از
سوی مدیران
شــهری با

تا لــرزه بــر پیکــره میراث
تا ر یخــی
تاریخی شــهرها بیاندازد .گاه می شــود خیابانی
در قزوین که بافت تاریخی را به دو ســوی یک
خیابان میاندازد و گاه بافت تاریخی شــیراز که
زیر لودرهای طرحهای توســعه مــیرود .زمانی
هم در مشهد به جایی میرســد که نه تنها دیگر
گنبــد و بارگاه امام هشــتم(ع) از دور دســتها
دیده نمیشــود که زنگ خطر پنهان شدن گنبد و
گلدسته مرقد امام رضا(ع) میان برجهای سیمانی
و مالهای تجاری را به صدا درمیآورد.
توســعه ســریع و نامتوازن پروژههای شهری که
تاثیرات تخربــی فراوان در بافتهــای تاریخی
کشور در سه دهه اخیر ایجاد کرد ،میراثفرهنگی
ایران را که متشــکل از محوطهها،
آثار تاریخــی محدوده
شــهرها ،بناها و
با فتهــا ی
تا ر یخی
است،

چالشهــای جــدی
مواجه شــدند .چالشی که گاه
دامان میدان مرکزی شــهر همــدان را میگیرد و
گاه بــای جان میدان امام اصفهان به عنوان یک
اثر ثبت جهانی شــده میشود و نتیجهاش میشود
ســربرآوردن پارکینگ طبقاتی سینا در چند قدمی
میدان مرکزی شهر همدان و یا برج جهاننما که
حریم بصری نقش جهــان را مخدوش میکند و
زمانی دیگر بدون توجه به موازین میراثفرهنگی
برجی میشــود سر برافراشــته در همسایگی آثار

تحت شــعاع قرار
داد .بــه طــوری کــه در
ســالهای اخیر یکــی از چالشهای اصلی
میراثفرهنگی مقابله با طرحهای توسعهای شهری
بدون برخــورداری از مطالعــات میراثفرهنگی
در پروژههــای احداث مترو ،احــداث گذرها و
خیابانهای شهری و ساخت مالها است.
شــهردار ها توان حفظ آثار تاریخی در دوره های
قبل را نداشته
شــهرهای تاریخی ایران به دلیــل دارا بودن آثار

تاریخی از مهمترین نقاط گردشــگرپذیر کشــور
هســتند  .اما برخــی از مهمترین آثــار تاریخی
ایران در این شــهرها به دلیل اجرای پروژههای
افسارگسیخته شهری همواره در صدر اخبار
قرار میگیرند شــاید ســاخت برجی زیر
ســایه نورمهال در همدان جدیدترین
تغییر در آن باشد
تخریب ســریالی خانه های تاریخی
در کرمان ؛ تخریب گســترده بافت
تاریخی مشــهد  ٫قلــع و قمع بافت
تاریخی شیراز
و باالخره تخریــب بناهای تاریخی
همــدان ؛ حتی خوزســتان و یزد هم
که مصون نبود در اخبار ســالهای اخیر
مورد توجه قرار گرفت اما راهکاری برای
آن معرفی نشد
دی ماه سال  ۹۶رسانهها اعالم کردند که شهرداری
همدان اقدام به تخریب آخرین مرکز محله موجود
در این شهر کرد .این اقدام به تخریب بدون مجوز
ســه بنای تاریخی ثبت نشــده در فهرســت آثار
ملی در مرکز محله «کبابیــان» همدان به نامهای
«اخالصی»« ،شمسیان» و «بهرامی» منجر شده بود.
هم اکنون نیز عمارت تاریخی «نورمهال» همچنان
گرفتار ساختوساز برای احداث برجهای دوقلو
است و فعاالن میراثفرهنگی استان همدان را از
روند ساختوساز و تخریب بناهای تاریخی این
شهر نگران کرده است.

الیحــهای بــرای واگــذاری بناهای
تاریخی به شهرداریها

برخــی کارشناســان میگوینــد ،تدوینکنندگان
الیحه اصالح اساسنامه ســازمان میراثفرهنگی،
صنایعدستی و گردشــگری عمال قصد واگذاری
نفایــس به شــهرداریها را دارنــد و چون فکر
میکنند که ســازمان میــراث فرهنگی توان مالی
نــدارد میخواهند ایــن آثار را به شــهرداریها
واگذار کنند .اما ســؤال اصلی از پیشنهاددهندگان
این الیحه این اســت که مگر شــهرداریها برای
شناسایی  ،مرمت  ،احیا  ،تملک و بهرهبرداری از
آثار تاریخی کشور از توان مالی الزم برخوردارند
که چنین تصمیمی گرفته شده است؟
نگاهی کوتاه به آنچــه که در بافتهای تاریخی
برخی شــهرهای کشــور توسط شــهرداریها
و مدیــران شــهری در یک دهــه اخیر صورت
گرفته است کافی اســت تا بدانیم الیحه اصالح
اساسنامه ســازمان میراثفرهنگی ،صنایع دستی
و گردشــگری کشــور بــا هدف شناســایی و
واگذاری بناهای تاریخی شهرها به شهرداریها
چه تبعات منفی برای آثار تاریخی کشــور در بر
خواهد داشــت .شــهرداریها از توان شناسایی
و مستندســازی و مرمــت و حفاظــت از آثار
تاریخی برخوردار نیســتند که این موضوع امری
کامال تخصصی اســت و تنها از متخصصان امر
میراثفرهنگی ســاخته است .شهرداریها شاید
بهرهبردارهای خوبی از بناهای تاریخی باشــند
اما براســاس تجربه تاریخی بــه هیچ وجه توان
شناســایی ،مرمت ،احیاء و حفاظــت از بناهای
تاریخــی را ندارنــد .به همین دلیل اســت که
الیحه اصالح اساسنامه سازمان میراثفرهنگی،
صنایعدســتی و گردشــگری کــه قرار اســت
براســاس آن دســت شــهرداریها و مدیریت
شــهری در تملک آثار تاریخی کشور باز باشد
با واکنش منفی کارشناســان و متخصصان حوزه
میراثفرهنگی مواجه شده است.

سراشيبي

خود کفایی؛ خود اشتغالی؛
خودت بمالی

ما سالهاست که بر اثر تحریم های آمریکا تحت
فشار بودیم و هستیم؛
حاالم کــه به برکت وجود آقای دونالد ترامپ دچار
شدت تحریمهای بیشتری شدیم؛
از جمله غذا و دارو و درمان !!...
از اونجایــی که ما اصوال خودکفا هســتیم و تحریم
هیچگونه اثری بر روی ما نداره؛
این مشــکل تحریم دارو و درمان هم توســط ارائه
راهکار وزیر محترم مالــش و درمان؛ عذر میخوام
وزیر بهداشت و درمان حل شد و شکر خدا از این
بحران هم رد شدیم !!!....
از این به بعد هرکســی هر دردی داشــت ؛ خودش
میتونه خودشــو درمان کنــه و دیگه نیــازی ام به
پرداخت هزینه های گزاف جهت درمان نیست!
آقــا هرکجات درد گرفت بمالــش ؛ فقط بمالش تا
خوب بشه ...
پات درد گرفت بمالش؛
شونه هات درد گرفت بمالش؛
دلت درد گرفت بمالش؛
سرت درد گرفت بمالش؛
اگرم بلد نیستین بمالین یه نوک پا تا پایتخت برین و
اونجا بهتون یاد میدن چطور باید بمالین ! ...
تازه خودتونم میمالن!...
اونجا کال همه به هم میمالن؛
آخه نه اینکه اونجا ترافیک و شــلوغه ؛ حاال یا به
ماشینت میمالن و میرن ؛ یا یه وقتایی خودت مجبور
میشی بمالی به یکی و بری !.
بخاطر همین اونجا مالید ِن همدیگه انقد طبیعیه!!...
خب دیگه این مشــکل هم حل شد و ما باز هم به
جهان ثابت کردیم که ما ایرانی هستیم و یادتون باشه
که هیچوقت یک ایرانی رو تهدید نکن!
چون برای هر مشکلی یه راه حلی داریم !!..
از قدیم هم گفتن ؛ هنر نزد ایرانیان ست و بس!!....
واال راست گفتن !!...
از جناب وزیر مالش و درمان هم تشکر ویژه میکنیم
که با تخصص و هــوش و ذکاوت خودش به فکر
مردم و هزینه های سر سام آور دارو هست و مشکل
همــه رو حل کردن و به هر کســی میرســن میگن
بمالش !!...
ما هم از اینجا به شما مخاطبان و خوانندگان ستون
سراشیبی میگیم باید بمالی!!!.....
*امین مرتضائی

خبـر

بازدید از موزهها در روز جهانی
کودک رایگان است
معاون پشــتیانی و توســعه مدیریت ســازمان
میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری گفت:
«بهمناســبت  16مهــر روز جهانی کــودک ،بازدید
از موزههــای تحــت پوشــش این ســازمان برای
بازدیدکنندگان بههمراه کودکان تا  12ســال رایگان
است».
بهگزارش میراثآریا ،محمد خیاطیان معاون پشتیبانی
و توســعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی ،با اعالم
این خبر افزود« :با توجه بــه موافقت معاون رئیس
جمهوری و رئیس ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشــگری ،عالقه مندان به موزه ،دوشنبه
 16مهر به مناســبت روز جهانــی کودک می توانند
بهصــورت رایگان از موزههای تحت پوشــش این
سازمان بازدید کنند».
او افــزود« :در این روز بازدید کننــدگان به همراه
کودکان (تا  12ســال کامل) ،مــی توانند بهصورت
رایگان از موزه های تحت پوشش این سازمان بازدید
به عمل آورند ».خیاطیان گفت« :روز جهانی کودک،
فرصت مناسبی برای آشــنایی هرچه بیشتر کودکان
و نوجوانــان با میراث فرهنگــی ،هویت تاریخی و
فرهنگ و تمدن ایران زمین است».
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