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قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران در
جمع اصالح طلبان همدان:

حاکمیت
روا داری کند

سومین
دستکند همدان
درآبرومند
رخ نمایان کرد
/عكس :همدان پیام مصطفی شیرمحمدی

مساله امروزکشور
دوچرخه سواری و ورزشگاه رفتن زنان نیست
به الزامات همبستگی ملی توجه شود
همه تابع سیاستهای دستگاه دیپلماسی باشند
4

وقتی تعلیم و تربیت پولی می شود

آتش به اختیاری
مدارس غیرانتفاعی
5

مدیران تنبل بالی جان انقالب
 -۱وضعیتــی که پس از تحریم ها و فشــارهای
آمریکا اقتصاد کشور با آن روبرو شد را به زعم بسیاری
از صاحبنظران می توانستیم مدیریت کنیم اما نبود مدیر
با برنامه و با انگیزه که نقاط آسیب...
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باز هم مجلس الریجانی

از آنجایی که مجلس در رأس امور اســت و هیأت
رئیسه در رأس مجلس و انتخابات هیأت رئیسه در رأس
خبرهای رسانهها روز یکشنبه با توجه به اهمیت موضوع
پای یارانه شخصی نشسته و به صورت همزمان جلسه
مجلس را دیدم و شنیدم.
1

باز هم مجلس الریجانی
« فیضا ...مظفرپور

از آنجایی که مجلس در رأس امور است و هیأت رئیسه در رأس مجلس و انتخابات
هیأت رئیســه در رأس خبرهای رسانهها روز یکشنبه با توجه به اهمیت موضوع پای
یارانه شخصی نشسته و به صورت همزمان جلسه مجلس را دیدم و شنیدم .قبل از هر
دستوری ،دستور انتخابات هیأت رئیسه مطرح و آرای کاندیداهای ریاست شمارش و
اعالم شــد که بر اســاس آن علی الریجانی برای بار دوازدهم و با کسب  ۱55رأی در
مقابل  ۱05رأی عارف به کرســی ریاست تکیه زد و در بین روسای مجالس رکورددار
سه دوره ریاست گشت.
مهمترین اتفاق و تغییر دیگر هیأت رئیسه نیز انتخاب مصری از طیف اصولگرا به جای
مطهری به عنوان نایب رئیس بود.
در حالی که شــمارش آراء سایر اعضای هیأت رئیسه به پایان نرسیده بود مجلس وارد
دســتورات پس ی شد که مهمترین آن طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس بود .این
طرح که بر اساس اصل  64قانون اساسی تنظیم شده بود یکبار هم در مجالس گذشته
کلیاتش رد شده بود.
در اصل  64قانون اساســی آمده که به تعداد نمایندگان مجلس هر  ۱0سال  20نفر
اضافه میشــود .متناسب با موقعیت جغرافیایی و جمعیت حوزههای انتخابیه و ...و
ازآنجایی که در  20ســال گذشته این کار انجام نگرفته بود مجلس دهم میخواست
با این طرح به جای  20نفر نماینده  40نفر به تعداد کنونی نمایندگان افزوده شــود.
برخی مخالفان این طرح اصوالً افزایش  40نفر را دارای اشــکال میدانستند زیرا که
این مجلس نمیتواند کاری که در گذشــته باید انجام میگرفته و مجالس قبل از آن
صرفنظــر کردهاند .را یکجا به عهده گرفته و به جای افزایش  20نفر  40نفر را به
تصویب برســاند .در هر حال پس از ســخنان مخالفان و موافقان طرح که موافقان
ایجاد عدالت انتخاباتی در حوزههایی که از نظر وسعت و جمعیت زیادی برخوردار
میباشــند و مخالفان نیز ایجاد بار مالی برای دولت مدنظر خود داشــتند طرح در
نهایت نتوانســت نظر موافق مجلس را جلب کند و فقط  98رأی موافق کسب کرد
که از دستور کار مجلس دهم نیز خارج شد.
و به نظر میرســد با رد ایــن طرح در مجلس باز هم تعــدادی از حوزههای انتخابیه
در کشــور از جمله حوزه بهار و کبودراهنگ در همدان که سالهاست منتظر تفکیک
حوزه انتخابیه و افزایش نماینده خود بودند ضرر کردند این طرح برعکس طرح استانی
شــدن انتخابات که مردم چندان تمایلی به آن نشان نمیدادند .مورد اقبال مردم به ویژه
حوزههایی که قرار بود افزایش نماینده داشته باشند بود که این انتظار در مجلس دهم نیز
برآورده نشد و همانند طرح استانی شدن به دوره مجلس یازدهم موکول شد.
آنچه که منجر به تصویب نشدن اینگونه طرحها در مجلس میشود .ترجیح منافع سیاسی
جناحها و گروهها و نمایندگان مجلس بر منافع عموم مردم است .زیرا که معموالً مجالس
اینگونه طرحها و لوایج را در ســال پایانی مجلس در دســتور کار قرار میدهند .و بر
تصویب آنها در وقت محدود اصرار میورزند که نتیجه آن میشود.
رفت و برگشــت چنین مصوباتی میان مجلس و شــورای نگهبان و مجلس تشخیص
مصلحت و در نهایت به علت کمبود وقت از دستور خارج میشوند و به مجالس پس
موکول میشوند.
اگــر چه در خصوص افزایش تعداد نمایندگان ایــن خود مجلس بود که با کلیات
طرح مخالفت کرد ولی شــاید نجربه طرح استانی شدن نمایندگان را به این نتیجه
رســاند که اگر هم این طرح در مجلس تصویب شــود تا تأیید شــورای نگهبان و
اصالحات پس ی اجرای آن به انتخابات مجلس یازدهم نخواهد رســید .و بیش از
این نباید وقت و هزینه مجلس صرف طرحها انتخاباتی شــود .کما اینکه مخالفین
طرح نیز به این موضوع اشــاره کرده و اولویت فعلی کشور را حل مسائل اقتصادی
دانسته و نه تصویب طرحهای و لوایح انتخاباتی .نکته قابل ذکر آن است که مجلس
یازدهم باید از روزهای اول و ســال آغاز فعالیت خود طرحهایی نظیر استانی شدن
و افزایش تعداد نمایندگان را در دســتور کار خود قرار دهد تا ضمن داشــتن وقت
کافی برای نظرات کارشناســی مهلت کافی برای بررســی آنها در شورای نگهبان و
مجمع تشــخیص نیز فراهم شود و از اتالف وقت مجلس و هزینههای گزافی که از
جیب ملت خرج میشود جلوگیری شود.

مدیرکل آموزش و پــرورش همدان گفت:
ثبت نام از دانــش آموزان پایــه اول ابتدایی از
امروز در تمام مدارس دوره ابتدایی این اســتان
آغاز میشود.
محمد پورداود در گفت و گو با ایرنا افزود :پیش
بینی شــده است برای سال تحصیلی  98-99در
سطح استان ۳0 ،هزار و  466نوآموز وارد کالس
اول شوند.
وی اظهار داشت :این تعداد برای سال تحصیلی
جاری  29هــزار و  5۷6دانش آموز بود که این
تعداد رشد دانش آموزان استان را نشان می دهد.
پورداود تاکید کرد :به غیر از هزینه کتاب و بیمه،
دریافت هرگونه وجه توسط کارکنان مدرسه در
هنگام ثبت نام ممنوع اســت و سرپرست دانش
آموزان در صورت مشــاهده ،این موضوع را به
اداره کل آموزش و پرورش استان گزارش کنند.
وی ادامه داد :ثبت نام از دانش آموزان میان پایه
در مدارس دولتی ،در فرصت تعیین شده و بدون
نیاز به مراجعه حضوری صورت می گیرد.
مدیرکل آموزش و پــرورش همدان تاکید کرد:
انجــام هرگونه مصاحبه ،آزمون ورودی و تعیین
شــرط معدل برای ثبت نام در مــدارس عادی

ممنوع است.
وی ادامــه داد :پذیرش دانش آموزان در مدارس
غیر دولتی ،شــاهد ،هیأت امنایی ،استعدادهای
درخشــان و مــدارس اســتثنایی بــر اســاس
دستورالعمل های ویژه خود انجام می شود.
پورداود اضافه کرد :امســال نیــز ثبت نام دانش
آموزان در مدارس بر اساس محله و با سند ملکی
یا قولنامه اجاره ای صورت می گیرد.
وی گفــت :برای رعایت محدوده جغرافیایی در

رئیس مرکز مطالعات شورای شهر همدان:

جشنواره کتابخوانی رضوی ايدهای ارزشمند
برای شناخت ائمه اطهار است

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای شــورای شــهر همدان گفت :جشنواره
کتابخوانی رضوی ایده و دریچهای روشــن برای شناخت اهل بیت (ع) و کتاب
است.
جواد گیاهشــناس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اهمیت کتاب و کتابخوانی بر
هیچ فردی پوشــیده نیست ،اظهار کرد :در برگزارش جشنواره کتابخوانی رضوی
کتابهایی بر گزیده شده که در تعمیق فرهنگ دینی و مذهبی در جامعه تأثیرگذار
است و زمینههای گسترش شعائر مذهبی را ایجاد میکند.
وی بابیــان اینکه از همه کتابخوانها و خانوادههای همدانی دعوت میکنیم که به
این جشنواره بپیوندند ،گفت :امیدواریم شرکت کنندگان در راه گسترش فرهنگ
دینی و کتابخوانی نقش آفرینی کنند.
به گزارش مهر ،رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای شــورای شهر همدان عنوان
کرد :جشــنواره کتابخوانی رضوی زمینه الزم را برای غنای فرهنگی و آشنا کردن
کودکان و نوجوانان با کتاب و کتابخوانی مهیا میکند.
گیاهشناس با بیان اینکه باید از اقدامات اداره کل کتابخانههای عمومی استان همدان
که زمینه مشــارکت مردم در این برنامههای فرهنگــی را فراهم میکند ،قدردانی
کرد ،ادامه داد :امیدوارم شاهد مشارکت هرچه بیشتر مردم در این جشنواره بزرگ
فرهنگی باشیم .وی با اشاره به اینکه کتاب وقتی به ترویج شعائر مذهبی میپردازد
میتوانــد به غنای فرهنگی و دینی جامعه به ویژه خانواده کمک کند ،عنوان کرد:
این جشنواره زمینه آشنا کردن گروههای سنی مختلف را با کتاب و اهل بیت (ع)
فراهم میکند .رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای شــورای شهر همدان گفت:
جشــنواره کتابخوانی رضوی فرصتی برای آشــنایی افراد جامعه با کتابخانههای
عمومی است و بسیاری از افراد از دریچه این جشنواره راهی کتابخانهها میشوند
و گام در مسیر شناخت بیشتر ائمه برمیدارند.

یادداشت

نقش نامحسوس حاجی بابایی
در انتخاب دوباره الریجانی

آخرین انتخابات هیأت رئیسه مجلس دهم در حالی
برگزار شــد که الریجانی همچنان در جایگاه ریاست
مجلس ماند و به رغم تحرک های قبلی...
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یادداشت

یادداشت روز

یادداشت

چالش پول خرد آفت اقتصاد جامعه
تا همین چند سال پیش کمبود پول خرد یک ریالی،
دو ریالی ،پنج ریالــی و نهایت ًا  ۱0ریالی در خریدهای
روزانه به شــکل یک چالش بــزرگ در حوزه اقتصاد
جامعه ایرانی خودنمایی می کرد.
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شهردار جدید کبودراهنگ معرفی شد

زمان ثبت نام ،عالوه بر قولنامه ،ارایه تصویر سند
موجر نیز الزامی است.
مدیرکل آموزش و پرورش همدان با اشــاره به
اینکه مدیران مــدارس ابتدایی پس از ثبت نام
دانش آموزان پایه اول نسبت به گرفتن نوبت از
سامانه سنجش اقدام می کنند ،گفت :سرپرست
دانش آمــوزان به همراه فرزندشــان می توانند
براســاس نوبت تعیین شــده ،به پایگاه سنجش
مراجعه کنند.

کبودراهنــگ -اکــرم حمیــدی -خبرنــگار
همدانپیــام :مراســم تودیــع و معارفــه
شــهردار کبودراهنــگ بــا حضــور مدیــر
کل امــور شــهری و معــاون امــور شــهری،
فرمانــدار کبودراهنــگ و جمعــی از مســئوالن
اســتانی و شهرســتانی بعــد ازظهــر روز
یکشــنبه در فرمانــداری برگــزار شــد.
پــس از کــش و قوسهــای فــراوان و
اختــالف نظــر شــوراها و اداره چندیــن مــاه
شــهرداری توســط سرپرســت باالخــره محمد
رهگشــا بــه عنــوان شــهردار کبودراهنــگ
معرفــی شــد.
محمد رهگشا به عنوان یکی از اعضای شورای
اسالمی شــهر کبودراهنگ بود که با استعفای
خود از این ســمت و پــس از طی مراحل به
عنوان شهردار کبودراهنگ انتخاب شد قبل از
این فالح به مدت  4ماه سرپرســتی شهرداری
را بر عهده داشت.
ناگفتــه نمانــد کــه بــا روی کار آمــدن
پنجمیــن دوره شــوراهای اســالمی شــهر
کبودراهنــگ کــه از شــهر در ســال  96بــه

تبریک و تهنیت

صــورت رســمی کار خــود را آغــاز کــرده
بودنــد انتخــاب شــهردار یکــی از مهمتریــن
مــواردی بــود کــه متأســفانه بــا اختــالف نظــر
بیــن شــوراها ایــن مــورد تبدیــل بــه یــک
مشــکل شــد.
تــا اینکــه روحا ...رســتمی بــا کســب
بیشــترین آراء توســط شــوراها توانســت
ســکان شــهرداری کبودراهنــگ شــد بــر
عهــده گرفــت و کمکــم اختالفهــای
شــوراها بــا شــهرداری (رســتمی) نیــز بــاال
گرفــت تــا اینکــه پــس از  8مــاه شــهردار بــه
گفتــه خــود اســتعفا داد و بــه گفتــه شــوراها
اســتیضاح شــد و جــای خــود را بــه فــالح
داد و فــالح نیــز بــه مــدت  4مــاه بــه عنــوان
سرپرســت فعالیــت کــرد و در نتیجــه محمــد
رهگشــا پیــروز میــدان شــد کــه امیدواریــم
بتوانــد فرصتهــای از دســت رفتــه را
جبــران کنــد و مدافــع حقــوق شــهروندان
کبودراهنــگ باشــد و در جهــت عمــران،
توســعه و پیشــرفت شــهر گامهــای موثــری
بــردارد.

آگهی مزایده واگذاری غرف

جنـاب آقــاي

فرشاد نوید
نوید مسرت بخش انتصاب شایسته حضرتعالی را بهعنوان

رياست هیأت مديره کانون انجمنهای صنفی
کارفرمائی استان همدان

تبریک و تهنیت عرض مینماییم و از در گاه ایزد منان مزید توفیقات
برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت
رشد و شکوفایی ایران اسالمی مسألت داریم.

انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار
استان همدان

کانال خبری

همراهتان هستيم
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در راســتای سیاســت های شــرکت فروشــگاه هــای زنجیــره ای
اتــكا برگــزاری مزايــده غــرف در ســال  98در جهــت خدمــات
خرســند ســاز بــه خانــواده هــای محتــرم نیروهــای مســلح و
عمــوم مشــتريان گرامــی فروشــگاه اتــكا در قالــب مزايــده
(قــرارداد غرفــه) در شــهرهای همــدان ،ماليــر ،تويســرکان
 ،نهاونــد و پايــگاه نــوژه از صنــوف و کســبه و افــراد حقیقــی
و حقوقــی و شــرکتهای تولیــدی در زمینــه ذيــل دعــوت بــه
همــكاری مــی نمايــد.
(غرفــه فرهنگــی ،عكاســی ،مــرغ گــرم و آاليــش مرغــی،
گوشــت گــرم بســته بنــدی  ،کیــف و کفــش ،غرفــه
پروتئینــی ،غرفــه خشــكبار ،غرفــه قصابــی ،غرفــه عینــک،
غرفــه ماهــی ،غرفــه مبــل ،ســالن تهیــه غــذا و کارتــن
خالــی در اســتان)
■ متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد از ســاعت  8صبــح الــی 17
عصــر بــه بخــش بازرگانــی فروشــگاه اتــكا مراجعــه نماينــد.
■ مهلت شرکت در مزايده از تاريخ  1398/3/7الی 1398/3/17
آدرس  :همــدان ،میــدان باباطاهــر ،فروشــگاه اتــكا –
081 -34225970
■ هزينــه آگهــی بــه عهــده برنــده مزايــده بــوده و اتــكا در رد
يــا قبــول پیشــنهادات واصلــه مختــار اســت.
فروشگاه های زنجیره ای اتکا

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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مدیران ادارات همدان همکاری با ستاد دیه استان را
فراموش نکنند
مدیران دســتگاههای اجرایی اســتان همدان به لحاظ اخالقی و اداری در کنار ستاد دیه
هستند و این مجموعه را کمک میکنند.
استاندار همدان در دیدار با هیأت امنای ستاد دیه استان همدان عنوان کرد :فعالیت در ستاد
مردمی دیه کار ارزشمندی است و نجات افراد گرفتار و خانوادههای آنها بسیار قابل توجه،
ارزشــمند و خداپسندانه است .به گزارش مهر ،سیدسعید شــاهرخی با بیان اینکه در این
ارتباط هر آنچه به عنوان یک مســئول و یک شهروند الزم باشد انجام خواهیم داد ،گفت:

مدیران دستگاههای اجرایی استان همدان به لحاظ اخالقی و اداری در کنار ستاد دیه هستند
و مجموعه را کمک میکنند.دادستان عمومی و انقالب شهرستان همدان نیز که عضو معتمد
هیأت امنای ستاد دیه است ،گفت :زندانیان جرایم غیرعمدی که بدهی آنها زیر  200میلیون
ریال است شناسایی و در کمترین و کوتاهترین زمان ممکن آزاد میشوند.
کامران حمزه بابیان اینکه ســتاد دیه یک نهاد مردمی است که برای آزادی زندانیان از منابع
دولتی هم استفاده میکند ،گفت :کار این ستاد تنها برگزاری جلسه نیست.
رئیس هیأت امنای ستاد دیه و معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری استان همدان نیز
بیان کرد :با توجه به وضعیت کنونی جامعه اهتمام جدی نسبت به آزادی زندانیان جرایم غیر
عمد از جمله بدهکاران مالی ،مهریه و دیه وجود دارد.حسن خانجانی افزود :ستاد دیه هیچ

گونه کمکی به افراد کالهبردار نمیکند بلکه سراغ کسی میرود که به علت جرایم غیرعمد
گرفتار شده و در زندان به سر میبرد.مدیرعامل ستاد دیه استان همدان نیز گفت ۳02 :مددجو
با کمک خیران نیک اندیش و همت اعضای ســتاد دیه سال گذشته از زندان آزاد شدند که
 ۱۷نفر از آنها زن هستند.یدا ...روحانی منش افزود :امسال تاکنون  46نفر با بدهی  8۳میلیارد
ریال از زندانهای استان همدان آزاد شدهاند و تالش داریم در ماه رمضان با برگزاری جشن
گل ریزان زمینه آزادی شمار زیادی از زندانیان را فراهم کنیم.
وی اضافه کرد :امسال بر خالف سالهای گذشته در تمامی شهرستانها با کمک و هماهنگی
فرمانداران و رؤســای دادگستری جشن گل ریزان برگزار میشــود که در رزن و اسدآباد
کمکهای خوبی جمع آوری شد.

kh

یادداشت روز

مدیران تنبل بالی جان انقالب

 -۱وضعیتی که پس از تحریم ها و فشارهای آمریکا اقتصاد کشور
با آن روبرو شد را به زعم بسیاری از صاحبنظران می توانستیم مدیریت
کنیم اما نبود مدیر با برنامه و با انگیزه که نقاط آســیب را شناسایی و
برای پیشگیری از آسیب پذیری برنامه داشته باشد ،شرایط را به سمت
نارضایتی روز افزون از مسئوالن برد.
 -2تحریم ها پیش از این هم تجربه شده بود اما باز هم تجربه گذشته
به کنار گذاشته شد گویا قرار است هر بار همه چیز از نو تجربه شود و
اگر از تجربه مدیران قبلی استفاده شود ،مدیر جدید ،ناکاربلد خوانده
خواهد شد!
 -۳نگاه مردم به اکثر مدیران مثبت نیست و بین خود و زندگی مدیران
فاصله می بینند .اشــرافی گری بالیی است که اکثر مدیران را گرفتار
خود کرده است.
تاکید بر حضور مدیران بین مردم  ،انجام دیدارهای مردمی ،سرکشی
از محرومان و اقداماتی از این قبیل نیز تنها به حفظ ظاهر مدیر کمک
خواهد کرد
 -4دیگر بحث تعهد و تخصص مدیران بین مردم مطرح نیست و مردم
اکثر مدیران را افرادی می دانند که به ظاهر متعهد و متخصص هستند
اما نه می دانند تعهد چیست و نه تخصصی از امور دارند.
مردم به برخی مدیران به عنوان افرادی نگاه می کنند که از بیت المال
ارتــزاق می کنند و وظیفه دارند در کار مردم گره انداخته و مشــکل
ساز شوند.
برای برخــی جایگاه مدیریت ،تبدیل به جایــی برای ادامه تحصیل
راحت ،کار اقتصادی آسوده ،استفاده از امتیازات مدیریتی ،رایزنی برای
دریافت سمتهای ورزشی و مدیریتی دیگر و بهره مندی بیشتر از بیت
المال شده است و از کار جهادی ،تالش شبانه روزی و دغدغه خدمت
به مردم در آنها خبری نیست
 -5می گویند به اندازه کل کارمندان دولتی کشــور ژاپن فقط در ایران
مدیر در بخش دولتی داریم .قطعا این تعداد مدیر اگر واقعا مدیر بودند
اکنون نباید وضعیت کشور اینگونه باشد.مشکل آنجاست که برخی از
آنها بویی از مدیریت نبرده و به مدیریت به عنوان جایگاهی برای ارتقا
اداری و مالی نگاه می کنند.
 -6سیستم گزینش مدیر در کشور ما علمی نیست و ما مدیر صاحب
علم در جایگاه خود کم داریم  .معموال در ایران مدیران اتوبوسی می
آیند و اتوبوسی هم می روند .سفارش ،رابطه و رایزنی نقش اصلی را
در دریافت حکم مدیریت ایفا می کند و شایسته ساالری عنوانی برای
تزیین المجالس معارفه است.
 -۷گالیه نماینده ولی فقیه در اســتان از مدیــران تنبل ،گالیه ای در
سطح کشور است اما شاید نمونه هایی از مدیران تنبل را در استان هم
می توان یافت .مدیرانی که سبک مدیریت و زندگی آنها از ظهور شاه
کوچولوها در جامعه حکایت دارد و قطعا ملتی که شاه مدعی بزرگی
را تحمل نکرد ،این شــاه کوچولوهای تنبل را هم تحمل نخواهد کرد
اما این وظیفه مدیریت ارشــد استان اســت تا دیر نشده در دیدار با
نماینده ولی فقیه در اســتان ،مصداق های مدیران تنبل در اســتان در
صورت وجود را دریافت و نسبت به اصالح مدیریت و پیشگیری از
تولد و استمرار فرهنگ شاهی حتی در مقیاس کوچک آن اقدام کند.

خبر

«سعید اسالمیان» شهید سال 1398
همدان معرفی شد

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان گفت« :سعید اسالمیان» به
عنوان شهید سال  ۱۳98سپاه همدان معرفی شد.
مظاهر مجیدی در جمع خبرنگاران گفت :معرفی شــهدای شاخص
در همدان و ســایر شهرستانها در راســتای آشنایی و بهرهگیری هر
چه بیشــتر جامعه به ویژه نســل جوان با روش و سبک زندگی این
شهیدان است.
فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) بابیان اینکه امنیتی که امروز ما شاهد
آن هستیم نتیجه فداکاری ،ایثار و از خودگذشتگی جوانان دیروز این
مرز و بوم اســت ،گفت :آنان از تمام هستی خود در راستای اعتالی
انقالب و نظام گذشــتند و همه ما در قبال خونهای به ناحق ریخته
آنان مسئولیم.
بــه گزارش مهر ،وی افزود :از آنجا که شــهدا میتوانند در همه ابعاد
زندگی خود بهترین الگو برای جامعه باشند از اینرو معرفی شهدای
شاخص در ابتدای هر سال در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
انجام و نیل جامعه به ویژه نســل جوان به اهداف و آرمانهای واالی
شهدا از مهمترین اهداف اجرای این سنت نیک و پسندیده است.
مجیدی با اشــاره به تالشهای بی وقفه دشمن مبنی بر تغییر تفکر و
سبک زندگی جامعه به خصوص جوانان گفت :مسئوالن باید راه نفوذ
دشــمنان را ببندند زیرا هر گونه اهمال و سستی در این زمینه باعث
پایمال شدن خون مطهر شهدا میشود.
وی اضافه کرد :شهید سعید اسالمیان به عنوان شهید سال  ۱۳98سپاه
همدان معرفی شــد و در شهرستان همدان شهید حجت االسالم نادر
عبادی نیا ،در تیپ  ۳2انصارالحســین (ع) شهید مصیب مجیدی ،در
شهرســتان مالیر شــهید حاج مرتضی روحیان ،در شهرستان نهاوند
شهید جالل قربانی ،در شهرستان تویســرکان شهید حسین روزرخ،
در شهرستان بهار ســید میالد مصطفوی و در شهرستان کبودرآهنگ
شــهیدان سید عمران و سید باقر نظری به عنوان شهدای سال انتخاب
شــدند .مجیدی در ادامه گفت :در شهرستان اســدآباد  5دانش آموز
شــهید قله شنام بنامهای شهید خســرو آزرمی ،شهید بیژن شفیعیان،
شهید محمد همائی رشیدپور ،شهید محمدرضا فروتن و شهید محمد
ورمزیار به عنوان شهید سال این شهرستان معرفی شدند.

جاده قدیم حصار حاج شمسعلی
همدان بازگشایی شد

جــاده قدیــم حصــار حــاج شمســعلی
ایــن شــهر تملــک و بازگشــایی شــد .
شــهردار همــدان گفــت :یکــی از اولویــت
هــای کار شــهرداری تملــک امــالک واقــع
در طــرح هــای مصــوب شــهری اســت و
بــه همیــن منظــور شــهرداری منطقــه دو
بــا توافــق بــا مالکیــن توانســته نســبت بــه
بازگشــایی ایــن مســیر اقــدام کنــد.
عبــاس صوفــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا
بــا بیــان اینکــه تملــک امــالک و بازگشــایی
معابــر بــه ویــژه معابــر پرترافیــک در برنامــه
هــای اصلــی مجموعــه شــهرداری همــدان
اســت ،گفــت :در چنــد ســال گذشــته
کارهــای تاثیرگــذاری در خیابــان آیــتاهلل
طالقانــی ،فرهنــگ و کــوی شــهید بهشــتی

انجــام شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مســیر قدیــم حصــار

حــاج شمســعلی یکــی از حادثهخیزتریــن
معبرهــای ایــن منطقــه بــود افــزود:

بازگشــاییهای جدیــد در مســیرهای
مختلــف بــه توســعه ،عمــران و آبادانــی شــهر
همــدان کمــک کــرده و زمینــه عمــران و
آبادانــی شــهر را فراهــم مــیآورد.
شــهردار همــدان بــا بیــان اینکــه بازگشــایی
معابــر در راســتای اهــداف توســعهای شــهری
اســت ،اظهــار داشــت :بــا اجــرای طــرح
بازگشــایی معابــر عــالوه بــر امکان دسترســی
شــهروندان بــه معابــر جدیــد ،معضــل
ترافیــک شــهری هــم مرتفــع میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه هفتــه گذشــته  2۳معبر در
منطقــه چهــار شــهرداری تملک و بازگشــایی
شــد ،ادامــه داد :اعتبــار تملــک ایــن طــرح 2
میلیــارد و  500میلیــون ریــال بــه مســاحت 2
هــزار و  284.۱2مترمربــع اســت.

آمار حضور مسئوالن در نمازجماعت کمرنگ است
آمــار حضور مســئوالن در نماز جماعت
ادارات کمرنگ بوده کــه این مایه گله مندی
اســت .نماینده ولی فقیه در استان همدان در
نخستین شورای اقامه نماز در سال  ،98اظهار
داشت :فلسفه تشکیل حکومت اسالمی اقامه
نماز بوده و حکومت بدون نماز معنی ندارد.
حجت االسالم حبیب ا ...شعبانی با بیان اینکه
تحقق عملــی توحید ،در جامعــه حکومت
اسالمی اســت ،عنوان کرد :در این چهل سال
پــس از انقالب زحمات زیــادی در جهت
اقامه نماز صورت گرفته اســت به طوری که
حجوم عقایدی که به کشــور ما واردشده اگر
به هرکشور دیگری وارد می شد آن کشور کان
لم یکن می شــد ولی از آنجایی که نماز نماد
عملی اعتقادات ما اســت ،از این رو کشور ما
مستحکم مانده است.
به گزارش ایســنا امام جمعــه همدان با تاکید
براینکه حکومت اســالمی باید مــا را به نماز
برســاند ،تصریح کرد :در اســتان شوراهای
مختلفی در ادارات برگزار می شود که در آنها
تالش برای حفظ هنجارها صورت می گیرد و
شورای نماز اساس و پایه همه شوراها است.

وی بــا بیان اینکه اگر بخواهیم به مشــکالت
جامعه مســلط شویم باید به نماز رجوع کنیم،
ادامــه داد :نماز در جامعه از فحشــا و منکر
جلوگیری می کند.
شــعبانی افزود :گاهی مواقع باید خود را نقد
کنیم و بررسی شود که ما همایش های زیادی
را برگزار کرده ایم ولی باید دید این همایش ها
چقدر در نمازخواندن افراد تاثیرگذاشته است.
وی بــا بیان اینکه اگر نماز را درســت کردیم
دنیا نیز درســت خواهد شد ،تصریح کرد :اگر
می خواهیم که مشکالت جامعه برطرف شود،
باید جلسات مربوط به نماز جدی گرفته شود.
نماینــده ولی فقیه در اســتان همــدان با بیان
اینکه نمــاز روح عبودیت خدا اســت ،ادامه
داد :اگــر بخواهیم نماز را ترویــج کنیم باید
روح حاکمیــت بر نماز را ترویج داد و نمازی
که باعث کاهش تبعیضات شــود و عدالت در
جامعه رواج دهد ،باید ترویج شود.
وی بــا تاکید بر اقامه نماز جماعت در ادارات
و حضور روســا در صفوف اول ،عنوان کرد:
کارمنــدی که متعهد به خدا باشــد ،کار مردم
را راه مــی اندازد پس اگــر بخواهیم اداره ای

منضبط داشــته باشیم باید کارمندان نمازخوان
تربیت کرد.
شعبانی با تاکید بر اینکه باید در هدایتگری
های خود فردمحــور و تک محور بود ،اظهار
داشت :حضور مدیران در نمازجماعت عمومی
بسیار موثر است.
استاندار همدان نیز در این جلسه گفت :ترویج
و توسعه نماز به صورت گسترده و فراگیر یک
ضرورت اجتناب ناپذیر است.
سید سعید شاهرخی ادامه داد :یکی از مهمترین
شــاخص هایی که می تواند ما را از مشکالت
و ســختی ها عبور دهد توجه به جایگاه نماز
است.
وی عنــوان کرد :همه ما وظیفــه داریم تا در
ترویج نمازخوانی تالش خود را به کار بگیریم.
اســتاندار ادامــه داد :در ارزیابــی هــای
کشوری همدان رتبه های ممتاز اقامه نماز
را کســب کرده که باید وضعیت موجود را
ارتقا دهیم.
وی با بیــان اینکه وضعیت حجاب و نماز در
همدان نسبت به سایر شهرها بهتر است ،تاکید
کرد :در اســتان همدان باورهای قویی در بین

مردم وجــود دارد و این یــک فرصت برای
مسئوالن است.
رئیس ســتاد اقامه نماز نیز گفــت :اقامه تنها
خواندن نماز نیســت بلکه بسترسازی و ایجاد
زمینه های مناسب است؛ بسترسازی و زمینه
ســازی حاکمیت می تواند خوبی ها را ترویج
دهد اگر نماز به درستی در جامعه برپا شود.
حجت االسالم سیدمرتضی حسنی حلم عنوان
کرد :طرح ســجاده برای نخســتین بار برای
ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه
نماز شکل گرفته که همه موارد از طریق همین
طرح ارسال خواهد شد.
این مقام مسئولی اظهار کرد :تقدیر از دستگاه
های برتر در حوزه نماز ،طرح بومی ســازی
توافقنامــه ها و تشــکیل کارگــروه وضعیت
نمازخانه هایبین راهی از جمله مواردی است
که باید در این سال اجرایی شود.
حســنی حلم با تاکید بر اینکه کلیه اقدامات
ستاد اقامه نماز در سه محور اموزشی ،فرهنگی
و نظــارت انجام می پذیرد ،عنوان کرد :برای
کلیه افراد جامعه طــرح منهاج و طرح قیام را
برای روستاییان محروم در نظرگرفته ایم.

حمایت مدیریت شهری از ساخت اصولی «بام سبز» در همدان
اهداف توســعه پایدار مانند تعادل انسانی و
منابع طبیعی ،احترام به سیســتمهای طبیعی
مســتقل و تنوع فرهنگی زیســتی ،باال بردن
تســاوی حقوق اجتماعی و توسعه اقتصادی
و نگهداری از منابع طبیعی به منظور استفاده
در طراحی پارکها و بام سبز از اهمیت باالیی
برخودار است.
به گزارش روابطعمومی شورای اسالمی شهر
همــدان؛ وی با تأکید بــر ضرورت معماری
پایدار ،افزود :نقش بام و دیوار ســبز پایدار و
سالم در رسیدن به طراحی پایدار قابل توجه
است.

قواعد فنی و اصولی ایجاد ســازه و طراحی
محیط توسط افراد متخصص و حرفه ای در
بام سبز لحاظ شود؛ بنابراین باید به متقاضیان
در این زمینه ،کمک کنیم.
وی بــا تأکید بر اینکــه این فضاهــای باز
مســکونی میتواند پاسخگوی بخشی از نیاز
همیشگی انسان به صورت نوین در راستای
تأمین فضای سبز باشد؛ افزود :این فضاهای
مشــاع مجتمع های مســکونی ضمن فراهم
آوردن موقعیتهایــی برای رشــد خالقیت،
معاشرت ،تعامل و تقابل اجتماعی ،در مسائلی
چون افزایش فضای ســبز ،کاهش آلودگی و
بهبود محیط زندگی هم بسیار موثرند.
گردان اظهــار کرد :در برنامهریزی شــهری
همدان باید دستورالعمل اجرایی احداث بام
و دیوار سبز در شهرسازی و معماری همراه
با بستههای تشویقی در کمیسیون شهرسازی
معماری شورای شهر تدوین شود.

چندان دور ،وجود باغچهها و درختان منازل
مســکونی در ایجاد آسایش شهروندان بسیار
مؤثر بودهاست.
رضوان سلماســی با تأکید بر اینکه امروزه
کاشت درختان و گیاهان اقلیم در هر منطقه
از نیازهای مهم فضاهای شــهری اســت؛
افــزود :با توجه به اینکه طراحی بام ســبز
در معماری شــهری راهی برای به حداقل
رســاندن اثرات منفی ساختمانها بر محیط
زیســت بــوده ،در حقیقت تالشــی برای
همآوایی و همســویی با طبیعت محسوب
میشود.
وی معتقــد اســت :نقش گیاهــان در ایجاد
آرامش در انســان و کاهش تنشهای روانی
جامعــه بر مبنای پژوهشهای صورت گرفته
در این زمینه ،نشــان میدهد کــه ارتباط از
طبیعت و لذت بردن از مناظر زیبای آن راهی
ساده ،اما مهم برای تلطیف روح و روان انسان
است.
سلماســی؛ زیبایی منظره شــهری ،افزایش
سرانه فضای سبز و ایجاد فضاهای تفریحی
شاد را از مهمترین مزیت احداث بام سبز در
مجتمعهای مسکونی برشمرد.
است ازاینرو بهطور مشخص و قطعی نمیتوان
مهمترین عامل ابتال به این بیماری را بازگو کرد.
حیدریمقدم در گفتوگو با ایســنا ،در رابطه با
تعداد مبتالیان به این بیماری در سراســر استان،
عنوان کرد :اعالم تعداد دقیق مبتالیان این بیماری
همواره جزء خط قرمزهای این حوزه بوده و هیچ
مســئولی اجازه بیان تعداد دقیق مبتالیان به تب
مالت را ندارد.

رئیس کمیســیون شهرســازی معماری
شورای اســالمی شــهر همدان از حمایت
مدیریت شــهری برای ســاخت «بام سبز» با
تأکید بر اصول و ضوابط شهرداری خبر داد.
نرگــس نــورا...زاده در بازدید کمیســیون
شهرســازی معماری شورا از اجرای پروژه
بام ســبز در مجتمــع مســکونی واقع در
پردیــس ،گفت :با توجه بــه اینکه افزایش
ســرانه فضــای ســبز یکــی از مهمترین
دغدغههــای مدیریت شــهری محســوب
میشــود ،بایــد بام و ســاختمان ســبز با
محوریت رعایت قواعد اصولی و مشخص
در اجرا و بر مبنای شــیوهنامه مدون همراه
با تمهیداتی برای تشویق مردم ،کارفرمایان
و مهندسان مدنظر شــهرداری همدان قرار
گیرد.
وی اجرای پروژه بام ســبز و ساختمانهای
ســبز را مســألهای مهم قلمداد کرد و افزود:
مدیریت شهری میتواند در تمامی زمینههای
شــهری ،آموزش و فرهنگسازی الزم را در
اختیار مردم قرار دهد.
نورا ...زاده با اشاره به اهمیت معماری سبز و
توسعه پایدار شهری ،بیان کرد :در نظر گرفتن

رئیس شورای شــهر همدان در ادامه گفت:
هرچند توسعه اصولی فضای سبز بام جزئی
از فضاهای خصوصــی و نیمهخصوصی به
حســاب میآیند؛ اما در بازدهی اکولوژیکی
فضای سبز شهری با محوریت فلسفه آشتی
با طبیعت و افزایش سرانه فضای سبز شهری
نقش مؤثری دارند.
کامران گردان معتقد است :برای ایجاد فضایی
زیبا همراه با داشــتن محیطی آرامبخش ،باید

رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای
شــهر همدان نیز با اشــاره به معماری سنتی
در ایــران ،اظهار کــرد :در گذشــتههای نه

آمار مبتالیان
به تب مالت
خط قرمز مرکز
بهداشت همدان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابنسینا
و رئیس مرکز بهداشت استان همدان اعالم کرد:
استانهای غربی کشور بیشتر در معرض شیوع
تب مالت قرار دارند.رشید حیدریمقدم با بیان
اینکه شناســایی کانون اصلی شیوع تب مالت،
اقدامی سخت و تقریب ًا غیرممکن است ،مطرح
کرد :یکی از دالیل اصلی شیوع تب مالت دامها
هســتند که به علت تغییر مکانهای فصلی آنها

در بین اســتانها و مناطق مختلف ،شناسایی و
تعیین منطقهای ویژه بهمنظور معرفی کانون اصلی
شیوع تب مالت سخت و تقریب ًا غیرممکن است.
وی با اشــاره به اینکه استانهای غربی از جمله
همدان ،کردستان ،کرمانشاه و ایالم بیشتر از سایر
استانهای کشور در معرض شیوع تب مالت قرار
دارند ،گفت :تب مالت به شــیوههای گوناگونی
اعم از لبنیات و تماس مستقیم با دام قابلانتقال

تدوین دســتورالعمل اجرایی بام
سبز همراه با بستههای تشویقی

معماری سبز راهی برای همآوایی
و همسویی با طبیعت
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شنیدهها

 -۱دستگاه های دولتی استان باید  ۱5درصد نیروهای خود را کاهش
دهند .گویا این کاهش بر اســاس پیش بینی برنامه ششم توسعه انجام
خواهد شد .گفتنی است دستگاه ها در برابر اجرای این قانون تاکنون
مقاومت کرده اند.
 -2راه اندازی نمایندگی وزارت خارجه در استان دیگر پیگیری نمی
شــود .گویا مسئوالن اســتان قید این نمایندگی را با توجه به هزینه
های آن برای اســتان زده اند .گفتنی است راه اندازی دفتر نمایندگی
وزارت خارجه در اســتان از وعده هــای رویداد بین المللی همدان
 20۱8بود.
 -۳اســتاندار لرســتان از همدان می رود .گویا در صورت استعفای
استاندار لرســتان برای داوطلبی در انتخابات جایگزین وی از همدان
انتخاب خواهد شد .گفتنی است فرد جایگزین احتمالی از لرستانیهای
مسئول در همدان است.
 -4یک تشکل سیاسی اصولگرا اخیرا در جلسهای کاندیداهای مورد
نظر خود را مشخص کرده است .گفته میشود یکی از نمایندگان فعلی
مجلس و یک کاندیدای جدیــد از مدیران همدانی مقیم تهران برای
حوزه انتخابیه همدان در نظر گرفته شده است .گویا یکی از نمایندگان
ســابق همدان نیز به عنوان نفر ســوم (یار ذخیره) مدنظر این تشکل
سیاسی برای انتخابات آتی مجلس میباشد.
 -5پس از احزاب اصالحطلب ،اصولگرایان نیز با اســتاندار همدان
دیــدار خواهند داشــت .گفته میشــود پس از انتقــادات تند و تیز
اصالحطلبان از اســتاندار این بار نوبت اصولگرایان است که نظرات
و انتقادات خود به عملکرد مدیریت ارشــد اســتان را به صورت رو
در رو مطرح کنند.

یادداشت

چالش پول خرد آفت اقتصاد جامعه
« مهدی ناصرنژاد

تــا همیــن چنــد ســال پیــش کمبــود پــول خــرد یــک ریالــی،
دو ریالــی ،پنــج ریالــی و نهایت ـ ًا  ۱0ریالــی در خریدهــای روزانــه
بــه شــکل یــک چالــش بــزرگ در حــوزه اقتصــاد جامعــه
ایرانــی خودنمایــی مــی کــرد تــا کمکــم بــدون هیــچ قانــون
نوشــته شــدهای ،چســب زخــم و کبریــت و آدامــس شــیک
و خروسنشــان و ایــن آخریهــا هــم کــه قیمــت آدامــس و
کبریــت کمــی رفــت بــاال ،دانههــای شــکالت جایگزیــن پــول
خــرد شــد و ســکههای ریالــی و  ۱0ریالــی هــم رفــت تــوی
صنــدوق کلکســیوندارهای آماتــور و حرفــهای!
البتــه در ادامــه همیــن بحــران مربــوط بــه کمبــود پــول خردهــای
ســکهای در بدنــه اقتصــاد کشــورمان بــود کــه اشــیاء جایگزیــن
پــول خــرد نیــز بــه خــودی خــود وارد معامــالت بزرگتــر شــدند
و قیمــت یــک عــدد چســب زخــم یــک ریالــی در عــرض چنــد
مــاه بــه  ۱0ریــال افزایــش یافــت و کبریــت و دیگــر کاالهــای ایــن
چنینــی نیــز افتخــار همــکاری خــود بــا سیســتم پولــی و بانکــی را
قطــع کردنــد و هــر یــک بــه طــور مســتقل وارد معامــالت بــازاری
و انبــاری شــدند.
امــا ایــن تــراژدی در مراودههــای پولــی بیــن مــردم و کســبه
همچنــان ادامــه داشــت بــه ایــن صــورت کــه نقــش اصلــی بــه
پــول خردهــای  ۱00تومانــی و  200تومانــی ســپرده شــد و نشــانه
آن هــم در فرهنــگ رایــج پولــی بیــن مــردم ایــن بــود کــه مث ـ ً
ال
هنــگام ســوار شــدن بــه تاکســی یــا دیگــر وســائط نقلیــه عمومــی
نخســتین جملــهای کــه از دهــان آقــای راننــده خــارج میشــد،
ایــن بــود کــه آقــا یــا خانــم پــول خــرد  ۱00تومانــی و 200
تومانــی نداریــم اگــر خودتــان داریــد ،ســوار شــوید!!!
امــا خــوب قاعدتــ ًا دســت ســوپرمارکتیها بــرای حــل ایــن
مشــکل کمــی بازتــر از دیگــر صاحبــان کســب و کار بــود و
همــان آدامــس یــک ریالــی قدیــم را بــه جــای  ۱00تومانــی و
 200تومانــی جدیــد وارد سیســتم پولــی در بــده بســتانهای
خــود کردنــد و ادامــه دادنــد و میدهنــد تــا جایــی کــه دیگــر
هیــچ جایــی بــرای پــول خردهــای  ۱00و  200در معامــالت ریــز
امــروزی باقــی نمانــده و حتــی ســکهها و اســکناسهای 500
تومانــی هــم بســیار مظلــوم و بــیارزش واقــع میشــوند و حــاال
هــم چــون هیــچ چــارهای نیســت ،اســکناسهای  ۱000تومانــی و
 2000تومانــی را میشــود کاری کــرد!!!
همــه ماجــرا و همــه مشــکالت جامعــه اقتصــادی امــروز مــا همین
نیســت ،چــرا کــه مــا مردمــان خــوب اصــال و آن طــور کــه وانمود
میکنیــم و ادعــا داریــم ،اصـ ً
ال صاحــب تفکــر اقتصــادی نیســتیم!
و بخــش عظمیــی از مشــکالت اینچنینــی ،چیــزی اســت کــه
میشــود گفــت از ماســت کــه برماســت!
در این تنگنا هیچ فرقی هم بین مســئول و غیرمســئول نیست چرا
که واقع ًا یا پــول خردهای  500تومانی و  ۱000تومانی حتی 2000
تومانــی کم اســت و علت آن هــم میتواند هزینه ســنگین چاپ
اسکناس باشــد ،که گره این مهم باید به دست مسئوالن مربوطه در
بانک مرکزی و وزیر باالدســتی آن حل شــود! یا اینکه مقصر خود
مردم و کســبه و بازاریانی هستند که برای تهیه پول خرد از بانکها
وقت نمیگذارند ،و در بســتر اقتصادی و داد و ستدهای روزمره با
مردم دســتانداز ایجاد میکنند و مشتریان خود را به دنبال پول خرد
میفرســتند و با این کار خود ارزش پول ملی را در حد و قواره یک
دانه سیب زمینی یا پیاز به جای پول خردهای  ۱000تومانی و 2000
تومانی پایین میآورند و ذهنیت مردم به ســمت و ســویی کشانده
میشــود که پول ما ارزش ندارد و چنان و چنــان و غافل از اینکه
دود این هیزم نیمســوز چشــم همه را پر میکند و به آب و اشــک
میاندازد و خدا لعنت کند شــیطان را کــه گفته بود خودم کردم که
لعنت بر خودم باد!
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

ضعف اسدآباد در زمینه تحقق سهمیه اشتغال و جذب
تسهیالت بانکی
سرپرست فرمانداری اسدآباد گفت :مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان برای جذب
حداکثری سهمیه اشتغال امسال باید جهادی عمل کنند.
به گزارش ایســنا ،لیال امیدی در کارگروه اشتغال و ســرمایه گذاری شهرستان اسدآباد،
با انتقاد از عملکرد مدیران اجرایی و بانکها ،گفت :متأســفانه اســدآباد ســال گذشته در
زمینه تحقق ســهمیه اشتغال و جذب حداکثری تسهیالت بانکی ضعیف عمل کرد که در
سالجاری باید این امر جبران شود.

وی با بیان اینکه مالک ارزیابی و اشــتغال واقعی بیمه تأمین اجتماعی است ،افزود :سال
گذشته  5۳۷نفر و دو ماهه ابتدای سالجاری تعداد  ۷8نفر در این شهرستان بیمه شده جدید
در سامانه تأمین اجتماعی ثبت و کد بیمه ای دریافت کرده اند.
وی ســهمیه اشتغال امسال شهرستان را ۱566نفر برشمرد و تصریح کرد :همه مدیران
دســتگاه های اجرایی و بانکها باید از فرصت باقی مانده برای تحقق ســهمیه اشتغال
تالش کنند و تالش خود را معطوف به پایان ســال نکنند و در این راســتا هیچ بهانه
ای از مدیران قابل قبول نیســت و هر دو ماه گزارش مســتند اشــتغال اداره خود را
باید ارائه دهند.
رئیس اداره تعاون ،کار و امور اجتماعی شهرســتان اسدآباد هم از اجرای طرح کارورزی

برای جذب فارغ التحصیالن خبر داد و گفت :در حال حاضر  555نفر در سامانه کارورزی
ثبت شده اند که از این تعداد تاکنون  4۱نفر جذب واحدهای پذیرنده تولیدی شده اند.
خدایاری سهمیه کارورزی شهرستان را  252نفر اعالم کرد و یاد آورشد :در این راستا 49
واحد پذیرنده برای طرح کارورزی شهرستان معرفی شده است.
وی هدف از اجرای این طرح را مهارت آموزی به صورت عملی و همزمان اشتغال جوانان
بیــکار عنوان کرد و افزود :دولت در طرح کارورزی  ۳تا  6ماه حداقل حقوق به پرداخت
و حداکثر دو سال هم بیمه تأمین اجتماعی فرد مورد نظر هم توسط دولت واریز می شود.
وی اضافه کرد :سال گذشته  ۱6میلیارد ریال تسهیالت برای رونق و گسترش اشتغال های
خانگی این شهرستان تسهیالت پرداخت شده است.
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گام دوم انقالب ،جوان گرایي
در انتخابات مجلس 1398

« اکبر زين العابدينی

حضرت آیــت ا ...خامنهای،
رهبر معظــم انقالب اســالمی
به مناسبت  40ســالگی انقالب
پیامهاي ارزشــمندي را به ملت
بزرگ ایــران ارائــه نمودند؛ از
مهمترین نکات مورد اشــاره در
این رهنمودهــا ،تاکید رهبري بر
جوانگرایي بود.
اگرچــه مقام معظم رهبري در بیانهي خود نکات ارزشــمند و قابل
توجهي را نقشه راه همه ملت ایران قرار داده اما به طور کلي بار اصلي
این بیانیه مهم را بر دوش جوانان میگذارد ،یعنی قشــري که از آنان
به عنوان مهمترین ثروت و دارایی ذکر شــده است .یکي از مهمترین
محورهاي فرمایشات رهبري را مي توان محور سیاسي دانست .جاي
که جوانان ميتوانند با ورود به بخش هاي مختلف در قواي سه گانه
و با تالش و روحیه انقالبي اقدامات موثري در جهت تحقق بخشیدن
به این رهنمود ها داشته باشند.
مقام معظم رهبری خود به عنوان پیشــران عرصه جوانگراي از همان
روزهاي نخست این بیانیه ،تغییرات وسیعي را در بخش هاي گوناگون
به انجام رسانید .از جمله این تغییرات ،تغییر در ائمه جمعه ،نمایندگی
در دانشگاه ها و مواردي از این قبیل بود.
یکي از مهمترین اقدامات قابل تحســین در اجراي گام دوم انقالب،
استعفای خودجوش برخی از نمایندگان ولیفقیه پا به سن گذاشته در
اســتانها بود .در این راستا حضور حجتاالسالم شعبانی موثقی 4۱
ســاله به عنوان امامت جمعه همدان به عنوان نقطه عطف جوانگرایي
و بکارگیري نیروهاي تازه نفس با رویکردهاي جدید مي باشد .شاید
زمان آن رســیده که مردم نیز اقدامات اساسي را در جهت تحقق گام
دوم انقالب سرلوحه فعالیت هاي خود قرار دهند.
از مهمتریــن این اقدامات حضور در انتخابات ســال جاري مجلس
شوراي اسالمي مي باشد .حضور جوانان عزیز کشور به عنوان کاندیدا
در انتخابات اســفندماه  ۱۳98و همچنین توجه ویژه مردم به جوانان
براي نقش آفریني در عرصه قانونگذاري مي تواند بسیار اهمیت داشته
باشد .آنچه که در اینجا بسیار مهم و ارزشمند است از خودگذشتگي
برخي از افراد پا به سن گذاشته و فراهم نمودن صحنه انتخابات براي
شایسته ترین جوانان به عنوان ثمره مفید دهه چهارم انقالب مي باشد.
بنابراین مردم به عنوان عنصر اصلي انتخابات باید با تفکر و اندیشــه
و به دور از هرگونه قوم گرایي و اســم گرایي جوانان شایسته را مورد
حمایت قرار دهند تا این قشر جوان بتواند با روحیه انقالبي و تالشگر
خود اقدامات موثري را براي توســعه و آباداني در زمینه هاي مختلف
از جمله اقتصادي فراهم سازد.

اهدای عضو  2بانوی  47ساله در همدان

مسئول تیم فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی ابن
سینای همدان از اهدای عضو دو بانوی  4۷ساله در استان خبر داد.
مجید حمیدی در گفتوگو با ایسنا ،در تشریح این خبر بیان کرد :هفته
گذشته دو بانوی  4۷ساله با رضایت خانواده خود اهدای عضو کرده و
جان چندین بیمار را نجات دادند.
وی ادامه داد :یک بانوی نهاوندی  4۷ســاله به اسم «فاطمه ظفری» به
علت خونریزی مغزی که در بیمارســتان ســینای تهران بستری بود ،با
رضایت خانواده کلیه ،کبد و نسوج او اهدا شد.
حمیدی تصریح کرد :بانوی  4۷ساله دیگری نیز به علت خونریزی در
بیمارستان سینای همدان به سر میبرد که با اهدای عضوش جان چند
بیمار نیازمند به عضو نجات یافت.
وی در پایان یادآور شد :دو کلیه و کبد این بانوی همدانی نیز با رضایت
خانــواده و پس از گذراندن مراحل تشــکیل پرونده و انتقال به تهران
اهدا شد.

شغلهای وابسته فرش مهربان
به سختی نفس می کشند
کبودراهنگ -عظیمی مجذوب -خبرنگار
همدانپیام ۳0 :نفر بودیم ،خامهو ارقاج (تار و
پود فرش بافی) اَریــش و دفعه و قالب و دار
برای فرش مهربان میفروختیم .حیف شد زمان
همه چیز را عوض کرده همه چیز ماشینی شد و
مردم به سوی ماشینی شدن رفتن و مغازهدارها
و بازاریان این راســته از کار و کاسبی افتادند و
مغازههایشــان را جمع کرده رفتند و من ماندم
این شــهر و  6۷ســال کار در همین شــغل و
حاال در مغازهام فقط چند کیلویی خامه آن هم
صنعتی رنگ شده دارم و کمتر کسی به سراغم
میآید برای ســرگرمی در مغازه را باز میکنم
خامههــا و نخهایم را کیلویــی  ۱0تا  40هزار
تومان میفروشــم درآمدم خوب نیست .نفس
شغلهای قدیمی کبودراهنگ بند آمده است.
غبار فراموشی بر شغلهای وابسته فرشبافی
صحبتهای حاج آقا پیری ،پیرمرد  86ســاله
راسته بازارچه قدیمی شهر کبودراهنگ که مواد
اولیه فــرش بافی میفروخت ما را به فکر فرو
میبرد کبودراهنگ خاستگاه فرش مهربان است
فرشی که آوازهای بلند باال دارد و زیبایی ،کیفیت
و دوام و طــرح و رنگش زبان زد متخصصین
صنعت فرش بافی است ،طرحهایی با نقشههای
لجــک ترنــج ،گل فرنگ ،ماهی درهم ،شــاه
عباسی ،اسلیمی افشان و ...از جمله طرحهایی
اند که در فرش مهربان چشم هر بینندهای را به
خود جلب میکند .طرحها و رنگهای متوازن،
متقارن ،متواضع که هواس مخاطبش را به اوج
زیبایی ،کمال ،ازادگی میبرد.
منطقه مهربــان در حال حاضــر به دو بخش
شیرین سو و گلتپه و سه دهستان مهربان سفلی
و مهربان علیا و شیرینسو تقسیم شده است.
و به طور کلی منطقه شــمال غرب شهرستان
کبودراهنگ را منطقه مهربان مینامند منطقهای
که ،نان و گندم ،گوشــت مهربان و گوســفند
مهربان و فرش مهربانش شــهرهای ملی دارد و
در گذشتهها و حال نیز فرش بافی اصلیترین
برنامه زندگی مردم این منطقه بوده اســت به
طوری که دامداری را برای فرش و توســعه و
تولید فرش انجام میدادهاند و رونق این صنعت
فرش صنایع دیگری را به خود مکمل میکرده
است که عالوه بر ایجاد اشتغال و افزایش توان
تولیــد و بافت فرش و کاهش بیکاری و رونق
اقتصادی ،فرهنگ و هنر فرش بافی را به دنبال
داشته اســت ،شغلهای وابسته و مکمل فرش
بافی ریسندگی ،پشم و خامهزنی ،طراحی نقشه
فرش ،دار ســاز و چلهکش رنگ رز ،رفوگری
و پرداخت کننده و ابزار ســاز و ...همه و همه
در کنار فرش بافی برای خود شــغلی پردرآمد
و اصیل بوده اســت که حاال با گذشت زمان و
ماشینی شدن زندگیها غبار فراموشی شغلهای
حاجآقا پیری بازارچه کبودراهنگ و  ۳0نفر از
همکارانش را فرا گرفته و پیر و فرسوده و از کار
افتاده شدهاند .حیف

چله فراموشــی صنایع وابسته به
فرش بافی

حال با وجود اینکه فرش مهربان برخاســته از
همین دیار مهربان کبودراهنگ است و میتوان
صنایع وابسته فرش بافی یکی از ظرفیتهای
تولید اشــتغال در منطقــه و خودکفایی منطقه
مهربان باشــد ولی متأســفانه از صنایع وابسته

در شهرســتان هیچ خبری نیست و فرشهای
ماشــینی جای خود را به فرشهای دســتباف
سنتی میدهند و شغلهای وابسته این صنعت
هم به طور کامل از یاد شهرســتان رفته است
و کمتر کســی رنگرزی ،رفوگــری پرداخت،
ریسندگی دستی ،چلهکشــی ،دارسازی و ...به
خاطر میآورد.

 10هــزار کبودراهنگی فرش بافی
میدانند

به گفته رئیس اتحادیه فرش دستباف کبودراهنگ
بیش از  ۱0هزار نفر از مردم کبودارهنگ بافنده
غیررســمیاند و هنر فرشبافی میدانند یعنی
نیمی از جمعیت شهرستان نوعی بافنده فرشاند
و توانمندی و استعداد این شغل در آنها نهادینه
اســت ولی در حال حاضر  6هزار بافنده فرش
به طور مستقل یا وابسته به پشتیبانهای بافنده
و کارگاههای فرش بافی در شهرستان فعالاند
که بیشــترین تعداد بافندههای فرش مربوط به
روستاهای دهستان مهربان بخش شیرینسو و
گلتپه است.
فرهادی میگوید :بیش از  ۳000نفر از جمعیت
فرش بافان شهرستان عضو تعاونی فرش بافان
هســتند متأســفانه فقط  400نفر از آنان بیمه
فرشبافــی دارند و این بیتوجهی به وضعیت
صنعت فرش و بافندهها در منطقه مردم را در
اشتغال به این صنعت دلسرد میکند.
وی میگوید :بیش از  25نفر پشتیبان فرش بافی
در شهرســتان فعالند که هر پشتیبان  20بافنده
فرش را حمایت مینمایند و  ۱5کارگاه فرش
بافی هر کدام  ۷تا  ۱0نفر بافنده نیز در ســطح
شهرستان فعالند.

بیایید کمــی در گفتههای رئیس
اتحادیــه فرش کبودراهنگ حســاب
کتاب کنیم

بــا توصیف فرهــادی میتوان حســاب کرد
کــه نزدیــک  650بافنده در حــال حاضر در
کارگاههای فرش بافی و برای پشتیبانهای فرش
بافندگی میکنند با توصیف این که کبودراهنگ
 6هــزار بافنــده دارند که به طور مســتقل و
غیرمســتقل فرش میباشند یعنی اگر  650نفر
غیرمستقل شد از  6هزار نفر کل کم کنیم 5۳50
نفر بافنده به طور مستقل فرش میبافند.

آگهی جذب مباشران تأمین گوشت قرمز استان همدان

(نوبت دوم)

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان به منظور تأمین گوشت قرمز منجمد گوسفندی ،گوساله و گرم اقدام به جذب مباشر
جهت تهیه و توزيع اقالم فوقالذکر مینمايد.
شرایط الزامی متقاضیان:
 -1داشتن مجوزهای اجرايی بهداشتی ،صنفی يا صنعتی و اجرايی
 -2توانايی مالی به منظور تأمین سهمیههای تخصیصی استان
 -3نداشتن سوابق تخلفات اقتصادی در سازمان تعزيرات حكومتی ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت و...
 -4توانايی تأمین و تجهیز امكانات لجستیكی و بهداشتی ،پرسنلی و نیروهای اجرايی ،امكانات نرمافزاری شبكه توزيع و سردخانه
مناسب
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و تحويل درخواست کتبی به معاونت امور بازرگانی و تجارت اين سازمان به نشانی بلوار آيتا...
مدنی ،بلوار  15فروردين ،ساختمان شماره  2سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان مراجعه فرمايند.
(مالف )299

روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان
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به گفته فرهادی هر بافنده میتواند در ســال 5
مترمربع فرش ریــز بافت و  ۱0مترمربع فرش
درشت بافت تولید و ببافد.
حال با چند ضرب و تقســیم ساده میتوان به
دست آورد که به طور میانگین  26۷50مترمربع
فــرش ریز بافت و  5۳هزار مترمربع درشــت
بافت در ســال توســط فرش بافان شهرستان
تولید میوشد و اگر بافندههای کارگاهها هم در
سال بیش از  4550مترمربع فرش تولید کنند به
طور میانگین بیش از  ۳0هزار مترمربع فرش در
شهرستان تولید میشود که اگر برای آمادهسازی
ابزار و وســایل و مواد اولیه مورد نیاز بافندگی
 ۳0هزار مترمربع فرش به ازای هر  ۱0متر یک
نیروی انسانی نیاز باشد ،برای  ۳هزار نفر نیروی
انسانی برای آمادهسازی مراحل اولیه و مواد و
ابزار اولیه یا به قولی زیر ســاختها نیاز است
یعنی میتوان از صنایع وابســته به فرش بافی
برای  ۳هزار نفر شــغل پایــدار و دائمی ایجاد
کرد که عالوه بر احیاء شغلهای قدیمی وابسته
و مکمل فرش بافی توســعه و توانمندیها و
پتانسیلها و استعدادهای ذاتی منطقه را نیز به
دنبال خواهد داشت.

عــدم توجه بــه اســتعدادمان
وابستهمان کرده است

یکی از پشتیبانهای بافندههای شهر کبودراهنگ
در گفتوگــو با ما با اشــاره بــه این که تمام
بافندههای فرش چــه انفرادی و چه کارگاهی
ابزار و وســیال و مواد اولیه مورد نیاز خود را
از شهرستانها و اســتانهای دیگر (قم ،تبریز،
همدان) تهیــه میکنند گفت :در شهرســتان
ما اســتعدادها و توانمندیهــای بالقوهای در
خصوص صنایع وابســته فــرش بافی وجود
دارد که توجه به شــکوفایی این استعدادها و

بهرهمندی از آن عالوه بر ایجاد اشتغال و درآمد
پایدار تــوان تولید فرش را نیز افزایش خواهد
داد.
خانم شعبانی با اشاره به اینکه  ۱60بافنده فرش
را حمایت و پشتیبانی میکند گفت :چلهکشی،
دار زنی و داروســازی ،رفوگــری پرداخت و
شــیرازه زن ،قاب ســازی برای تابلو فرشها،
ابزارساز از جمله شغلهای هستند که ما مدام
به آنان نیاز داریم و شــغلهای پردرآمدی نیز
هستند که متأسفانه در شهرستان منسوج شده
و مــا برای رفع نیاز خود کار و ســرمایه خود
را به اســتانهای دیگر میبریــم در حالی که
حق شهرستان ما نیست که با این همه استعداد
وابسته دیگری باشد.

یک رفوگر بــرای  10هزار بافنده
فرش

تنها رفوگر شهرســتان هم جوان  ۳8ســالهای
است که از کودکی با شغل پدریش اشنا شده و
آن را ادامه داده و حال  22سال است که در این
شغل فعالیت دارد.
وحید خوشرو میگوید :درآمد نســبت ًا خوبی
دارم و از شــغلم راضیم و از روفوی هر فرش
 40تا  ۳00هزار تومان بسته به نوع خرابی فرش
درآمد دارم .او نیز میگوید :نبود ابزار مورد نیاز
در منطقه برای او و فرش بافان سود شغلهای
وابسته درآمد منطقه را به جاهای دیگر میبد و
اقتصاد منطقه را ضعیفتر میکند.
حال بــه نظر میآید صنعت فرش بافی به قدر
گسترده و وسیع اســت که از هر گره و تار و
پود آن میتوان شــغلی جدیــد ایجاد کرد و با
توجه به استعدادها و ظرفیتهای این منطقه در
فرشبافی ،صنایع وابسته نیز نیاز اصلی منطقه
است.
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خطر در کمین معماری "ورکانه"

ســاخت و سازهای غیر مجاز و خارج از بافت سنگی در روستای
هدف گردشگری"ورکانه" ،معماری سنتی این روستا را به خطر انداخته
و دغدغه ای برای مسئوالن میراث فرهنگی استان همدان شده است.
در دامان رشته کوه الوند روستایی شکل گرفته که معماری آن تصویری
از اروپا در دوره رنســانس را نمایان میکند .روســتایی که تمام آن از
سنگ ،الشه سنگ و چوب بنا شده است .پا بر روی سنگ ِ
فرش کوچه
پس کوچههای این روستا که میگذاری گویا چند قرن به عقب بازمی
گردی .فضای ســنتی و نوستالژیک این روســتا هر گردشگری را به "
ورکانه" میکشاند.
روســتای ورکانه یکی از منحصر به فردترین روستاهای ایران است که
تمام آن از ســنگ ساخته شده و ساختمانهای آن با استفاده از مصالح
سنگ الشه ،چوب و مالت گل تشــکیل یافته است .ورکانه به خاطر
معماری منحصر به فرد و ســابقه  400ساله اش ،در فهرست آثار ملی
ایران ثبت شده است.
در هر کوچه این روستا که قدم میگذاری ،فرش سنگی زیر پا ،احساسی
زیبا را در وجود انسان ایجاد میکند ،تمام کوچهها جدول کشی شده و
مانند شهری زیبا به نظر میرسد .چراغهای روشنایی زیبایی که مناسب
سنگفرش هاست کنار پیاده رو تعبیه شده است.
آب و هوای معتدل در تابســتانها یکی از دالیلی است که گردشگران
را راهی این روســتا میکند .روستای ورکانه در شهرستان همدان و در
 ۱8کیلومتری جنوب شرق همدان و ارتفاع حدود  2هزار و  250متری
از ســطح دریا واقع است .چهره روستا همیشه تمیز و بهداشتی است و
نمای ســنگی خانهها در هنگام غروب تصاویر اروپای دوران رنسانس
را یادآور میشود.
«اصطبل مری لیلی قراگوزلو» به عنوان یکی از آثار ملی کشــور در این
روســتا قرار دارد .به گفته کارشناســان به دلیل نزدیکی ورکانه به شهر
زیرزمینی ارزانفود آینده گردشگری این روستا درخشان است.
اما حاال «چشمه ُقل ُقلِ» سریال «علی البدل» با ساخت و سازهایی همچون
معماری شــهری روبروست .ســاختمانهایی که نمای آنها با معماری
سنگی ورکانه متفاوت است و ذوق هر گردشگری را جریحه دار میکند.
گویا اهالی ورکانه با اینگونه ساخت و سازها به فکر معماری منحصر به
فرد این روستا نیستند .حاال کم کم زادگاه پروفسور «توفیق موسیوند»،
نخستین سازنده قلب مصنوعی در جهان ،دیگر آن رنگ و بوی سابق را
ندارد و اگر این گونه پیش برود به یک روستای عادی تبدیل میشود.
ساخت و سازها ،ورکانه را از فهرست آثار ملی ایران خارج میکند
معــاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشــگری همدان در این باره به ایرنا میگوید :دهیاری ورکانه باید
هرچه ســریعتر از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری کند چراکه
اگر ســاخت و سازها به این شکل ادامه داشته باشد روستای ورکانه از
فهرست آثار ملی ایران خارج میشود.
احمد ترابی با اشــاره به اینکه در رابطه با ساخت و سازها مکاتباتی با
دستگاههای مرتبط صورت گرفته است ،تاکید کرد :بخشداری مرکزی
همدان و بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان باید با متخلفان برخورد کنند.
وی اظهار داشت :ســاخت و سازهای غیر مجاز موجب نابودی بافت
گردشگر پذیر روستاهای ورکانه ،سیمین و خاکو میشود.
معــاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری همدان ادامه داد :در نوروز سال گذشته نزدیک به  ۳00هزار
گردشگر از روستای ورکانه بازدید کردند که اگر بافت سنتی آن از بین
برود ،دیگر هیچ گردشگری از آن بازدید نمیکند.
وی عنوان کرد :اهالی این روســتا باید خودشان دغدغه حفظ معماری
سنتی ورکانه را داشته باشند و احتیاجی به اقدامات قانونی نباشد.
ترابی تاکید کرد :نابودی معماری ورکانه مهمترین چالش کنونی حوزه
گردشــگری استان همدان است و باید هرچه سریعتر از آن جلوگیری
شــود .روســتای ورکانه با جمعیتی حدود یک هزار نفر از حدود ۱۷0
خانوار ،در دل کوهســتانهای زاگرس در شــرق رودخانه ارزانفود و
نزدیک قنات روســتا واقع شــده که قدمت آن بــه اوایل دوره صفوی
میرسد و تابستانهای خنک ،دلپذیر و زمستانهای سخت و خشن دارد.

آگهي مزایده عمومي
بانک صنعت و معدن شعبه همدان در نظر دارد امالك و مستغالت مازاد بر نیاز خود با جزئیات مندرج در اسناد مزايده را از طريق
مزايده عمومي به شماره  2098001137000001در سامانه تدارکات الكترونیكي دولت-ستاد -به صورت الكترونیكي واگذار نمايد.
تاريخ انتشار1398/3/7 :
مهلت دريافت اسناد1398/3/18 :
تاريخ بازديد :از  1398/3/8تا 1398/3/27
مهلت ارسال پیشنهاد :از  1398/3/18تا 1398/3/28
تاريخ و زمان بازگشايی پاکات1398/3/30 :
تاريخ اعالم به برنده1398/3/30 :
تذکر :1مدت اعتبار پیشنهاد حداقل 3ماه میباشد.
تذکر :2ملک مسكوني داراي متصرف بوده و تخلیه به عهده خريدار میباشد.
تذکر :3شرط ارائه گواهي عدم چک برگشتي و عدم بدهي معوق به نظام بانكي از سوي متقاضیان الزامي میباشد.
ضمن ًا رعايت موارد ذيل الزامي است:
 -1برگزاري مزايده صرف ًا از طريق سامانه تدارکات الكترونیكي دولت "ستاد" به آدرس  w w w .s e t a d i r a n .i rمیباشد و کلیه
مراحل انجام مزايده شامل "ثبت نام و اخذ راهنمايي جهت دريافت امضاي ديجیتال (توکن) خريد و دريافت اسناد مزايده،
پرداخت وديعه تضمین شرکت در مزايده ،ارسال پیشنهاد قیمت ،اطالع از برنده بودن و پذيرش آن" تنها از طريق اين سامانه
انجام پذير خواهد بود.
 -2کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل "مشخصات ،شرايط و نحوه فروش " در برد اعالن عمومي سامانه مزايده ،قابل مشاهده
و دسترسي است .بازديد از امالك الزامي بوده و کلیه امالك در وضعیت موجود واگذار میگردند.
تلفن تماس 08138272642 -08138272640 :داخلی110
(م الف )338
بانک صنعت و معدن شعبه همدان
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وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران در کنفرانس خبری مشترک با همتای
عراقی خود با اشــاره به اینکه ایران گفتوگوهــای خوبی در رابطه با اوضاع
منطقه داشــته اســت افزود :ما به دنبال ایجاد روابط متوازن با تمام کشورهای
حاشیه خلیج فارس هستیم.
جــواد ظریف افزwود :تهران به دنبال ایجاد روابط متوازن با تمام کشــورهای
حاشــیه خلیج فارس است و ما گفتوگوهای خوبی در رابطه با اوضاع منطقه
داریــم .وزیر امور خارجه کشــورمان که به بغداد ســفر کرده اســت در یک
کنفرانس خبری مشترک با محمد علی الحکیم ،همتای عراقی خود گفت :ایران
توافق هســتهای را نقض نکرده اســت و اقدامات آمریکا در منطقه در تضاد با
قطعنامههای شورای امنیت است

رئیس جمهورگفت :افتخار دولت این اســت که با توجه به شــرایط
ســخت کنونی ،ذخیره کاالهای اساسی نسبت به سالهای قبل بهتر است
و ایــن یعنی دولت تــالش میکند که اجازه ندهد شــرایط برای زندگی
مردم سختتر شود.
حجتاالســالم والمســلمین حســن روحانی شــامگاه شــنبه (چهارم
خردادماه) در دیدار با جمعی از اصحاب رســانه با بیان اینکه شــرایط
ما بســیار سخت است ،افزود :شرایط کشــور به گونه ای است که همه
باید آن را به درســتی درک کنیم و اگر برداشت و تحلیل ما از شرایط
کشــور فاصله زیادی داشته باشد ،نمی توانیم به درســتی تصمیم گیری
کنیم .
وی ادامه داد :من قطع ًا از رنج و مشــکالت مردم خبر دارم

پارلمان

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

به دنبال ایجاد روابط متوازن با کشورهای
حاشیه خلیج فارس هستیم

قطعاً از رنج و مشکالت مردم خبر دارم

دولت هنوز روند پرداخت حقوقها را
اصالح نکرده

یک نماینــده اصولگرای مجلس از اصالح نشــدن روند پرداخت
حقوق ها توســط دولت انتقاد کرد.به گزارش ایســنا ،حجت االســالم
علیرضا ســلیمی در جلسه علنی ،مجلس در تذکری اظهار کرد :دولت
روند پرداخت حقوق ها را اصالح نکرده اســت علیرغم دستور رئیس
مجلــس هنوز مصوبه مجلس درباره پرداخت حقوق ها اجرایی نشــده
است.
وی گفــت کــه اعتراضات به ایــن موضوع زیاد اســت به خصوص
کارمنــدان نســبت به اصالح نشــدن روند پرداخــت حقوق اعتراض
دارند لذا درخواســت ما این اســت که رئیس مجلس دســتور اصالح
این روند را بدهد

قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران درجمع اصالح طلبان همدان:

یادداشت

نقش نامحسوس حاجی بابایی
در انتخاب دوباره الریجانی
آخرین انتخابات هیأت رئیســه مجلس دهم در حالی برگزار
شــد که الریجانی همچنان در جایگاه ریاست مجلس ماند و به
رغم تحرک های قبلی فراکســیون هــاب رقیب ،تغییری در این
جایگاه ایجاد نشد.
ســه فراکســیون اصلی مجلس به شــکلی وارد رقابت شدند که
فضای حاکم بر خانه ملت نســبت به ســال گذشته خیلی تفاوت
نداشته باشد.
به طور طبیعی فراکســیون مســتقلین والیی تمام قد از الریجانی
حمایــت کرد و فراکســیون امید نیز محمدرضــا عارف ،رئیس
فراکســیون را به عنوان کاندیدای ریاســت مجلس مطرح و از
او حمایت کرد.
نکتــه قابل تأمل اما این بــود که به رغم پیش بینــی های قبلی
و نقدهــای حاجی بابایی بــه الریجانی ،جمعبندی فراکســیون
والیی ایــن بود که برای پســت ریاســت مجلــس کاندیدایی
معرفی نکند و حاجیبابایی نیز از این تصمیم فراکســیون تبعیت
کرد و کاندیدا نشــد و بــه دنبال آن مقرر گردیــد در انتخابات
هیأت رئیســه اعضای فراکســیون به هر کاندیدایی که خودشان
خواستند ،رأی بدهند.
در ســال های گذشته این فراکسیون سعی کرده بود حاجیبابایی
را بــه عنوان گزینه جدی ریاســت مجلس مطرح کنــد که البته
حاصلی نداشته است.
امســال اما برخالف سال گذشته داوطلب ریاست مجلس نشد تا
رقابت جدی بین عارف و الریجانی شــکل بگیرد.
ایــن در حالی بود که ســال قبــل پس از رقابــت الریجانی،
عــارف و حاجی بابایــی انتخاب ریاســت مجلس دو دوره ای
شــد و در دور دوم حاجــی بابایــی بــه نفــع الریجانی از
انتخابات انصراف داد.
فراکســیون والیی در آن زمان یک راه بیشتر نداشت و آن رأی
به الریجانــی بود که باعث پیشــی گرفتــن وی از کاندیدهای
فراکسیون امید گردید.
در انتخابات روز شــنبه اما نــه انصرافی در کار بود و نه تصمیم
فراکســیونی بــرای رأی به الریجانــی ،بلکه انتخــاب به خود
اشخاص واگذار شد و این شــخص نمایندگان عضو فراکسیون
والیــی بودند که به کاندیدای مورد نظر خود رأی دادند.
روابط حاجی بابایی و الریجانی در این دوره از مجلس شورای
اســالمی ســایه روشــن های زیــادی دارد و از نقدهای جدی
نماینــده همدان در خانــه ملت به رئیس مجلس تــا تصمیمات
ســخت اما مهم در شرایطی است که رقابت جریان های سیاسی
درون مجلس را شاهد بودیم.
نتیجه اما خیلی محســوس نبود و حاجی بابایی نه تنها از ریاست
مجلــس بازماند ،یلکه آنطور کــه انتظار می رفت مورد حمایت
الریجانی و فراکســیون همراه وی نبوده است.
از نگاه برخی ها این ارتباط شــکننده نشــانه ای از انشقاق بین
اصولگرایــان فعال در مجلس اســت درحالی که برخی ها آن را
فارغ از رقابت های فراکســیون ها می دانند.
در هــر صــورت آنچه مشــخص اســت ،حاجــی بابایی و
فراکســیون والیی نقــش کلیدی در غلبــه الریجانی بر رقیب
خود از فراکســیون امید داشته اســت .حاصل این تصمیم و
نقــش آفرینی اما خیلی محســوس نبوده و به نظر می رســد
چهــره ای مثــل حاجی بابایــی نه از جهت پذیــرش و اقبال
نســبت به ریاســت الریجانی ،بلکه برای جلوگیری از ورود
رقیب اصلی خود به جایگاه ریاســت مجلــس چنین تصمیمی
را داشــته اســت .این نقــش آفریین اگر چه ســال قبل کامال
محســوس بود ،اما امســال به شکل نامحســوس و غیرمستقیم
صورت گرفت.

حاکمیت روا داری کند
مساله امروزکشور دوچرخه سواری و ورزشگاه رفتن زنان نیست
به الزامات همبستگی ملی توجه شود
همه تابع سیاستهای دستگاه دیپلماسی باشند

به مناســبت دوم خــرداد و همچنین
گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم بنیطرفی
از فعاالن اصالحطلب استان همدان برای
چهارمین سال پیاپی همایش حزب اتحاد
ملت در یک ضیافــت افطاری با حضور
احزاب ،اصالح طلبان و جمعی از فعاالن
سیاسی استان برگزار شد.
حزب اتحاد ملت اســتان همدان در طی
ســالهای فعالیت با برگزاری  9همایش
با عناوین مختلف در ســطح اســتانی و
شهرســتانی به عنوان یــک حزب فعال و
پیشرو در عرصه سیاسی استان مطرح بوده
است .این حزب با ورود به مسائل مختلف
اســتان در عرصههای سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و بعض ًا فرهنگی خواستار تحقق
وظایــف حزبی خود در دفــاع از حقوق
مردم بوده و بدون ســهمخواهی از دولت
منتقد هر نوع عملکرد خالف منافع مردم
شــده اســت.چنانچه همین ماه گذشته با
انتقاد از رویکرد اســتاندار در انتصاب و
تودیع برخی مدیــران عملکرد وی را به
چالش کشــید و در نهایت جلسه مربوط
بــه دیدار احــزاب با اســتاندار را تهدید
کرد در کنار این موضــوع این حزب در
فعالیتهایی چــون کمــک زلزلهزدگان
کرمانشاه و سیلزدگان نوروز نیز توانست
خدمت صادقانه خود را به مردم در عمل
به اثبات برساند .برگزاری ضیافت افطاری
حزب اتحاد برای چهارمین سال پیاپی نیز
خود گویای فعالیت اعضای آن در عرصه
ضیافت است.
اگر قرار اســت از بحران هــای حاکم بر
کشــور رهایی یابیم باید همه تابع دستگاه
دیپلماسی خارجی باشند.
قائم مقام حزب اتحــاد ملت با حضور در
ضیافت افطــاری اتحاد منطقــه همدان به
مناسبت دوم خرداد گفت :بهتر است دستگاه
دیپلماســی را به حال خود رها کنید تا امور
مربوط به سیاســت خارجی را به درســتی
انجام دهــد دخالت در امور این دســتگاه
باعث مشکالت خارجی خواهد شد.
آذر منصــوری افــزود :نمی شــود وزیر
امور خارجه کشــور یک حــرف بزند اما
کســانیکه تریبون در دست دارند خالف
آن بگوینــد در این صورت سیاســت نه
جنگ نه مذاکره ای کــه در پیش گرفتیم
محقق نخواهد شد.
قائم مقام حــزب اتحاد ملت با بیان اینکه
منطقیترین مســأله در شرایط
کنونی کشور برای برونرفت از
مشکالت خارجی مذاکره است
نوبت دوم
افزود :اصل مذاکره رد شــدنی
مناقصه شماره  98-10یک مرحلهای
نیســت چرا که قاعدت ًا مذاکره
شماره مجوز1398.1223 :
برای حل اختالفات است.
وی تأکیــد کرد :با همه مباحث
موضوع مناقصه :عملیات ترمیم و اصالح  CG Sشهر بهار اللجین با ايستگاه
و مشــکالت خارجــی معتقدم
تزريق مرکاپتان شامل مصالح ،حمل و اجرا به طور کامل شرکت گاز استان
مســأله اصلی ایران به سیاست
همدان در نظر دارد عملیات اجرايی پروژه مذکور را از طريق مناقصه به شرح
داخلــی کشــور بــر میگردد
ذيل به پیمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
سیاســتی که بتوانــد مردم را با
شرح مختصر کار:
خود همــراه کــرده و بهانه به
 -1مبلغ برآورد اولیه پروژه  ( 4/151/203/432چهار میلیارد و يكصدو پنجاه و
دســت کســانی که به اشکال
يک میلیون و دويست و سه هزار و چهارصد و سی و دو) ريال می باشد.
مختلف انگشت اتهام به سمت
 -2مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ( 207/561/000دويست و هفت میلیون و
ایران دراز میکنند ،ندهد.
پانصد و شصت و يک هزار) ريال می باشد که به صورت يكی از تضامین قابل
قبول معتبر در آيین نامه معامالت دولتی می باشد.
منصوری گرفت :زمانی شنیدم
 -3مدت اجرای پروژه  150روز می باشد.
که گفتند در شرایط کنونی الزم
متقاضیان شرکت در مناقصه از تاريخ درج آگهی به مدت  12روز مهلت دارند
است ما آرایش جنگی به خود
ضمن نامه اعالم آمادگی جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به دريافت
بگیریم که من پاسخ دادم برای
اسناد ارزيابی کیفی به آدرس اينترنتی ذيل اقدام نمايند.
آرایــش جنگی گرفتن باید مرد
تاريخ تحويل پاکات ارزيابی کیفی حداکثر تا ساعت  11روز دوشنبه
آن را بــه میــدان بیاوریم چرا
 1398/03/27می باشد.
که نخســتوزیر محصور ما به
محل تحويل  :همدان میدان شیرسنگی ،ساختمان مرکزی شرکت گاز استان
عنــوان مرد این میدان 8ســال
همدان ،طبقه اول -اتاق  – 207امور قراردادها می باشد.
تجربه بــرای مدیریت جنگ را
تاريخ بازگشايی پاکات مالی متعاقبا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
دارد.
تلفن ، 38261075 -8 ، 38260571 -4 :دورنويس 081-38256207 :
وی بیــان کــرد :بــرای حــل
آدرس اينترنتW W W .n i g c -h m .i r :
مشــکالت خارجی هــم باید
روابط عمومی شرکت گاز استان همدان
کســی که نامش در سال 2005

آگهی ارزیابی کیفی

به عنوان مبــدع گفتوگو تمدنها مطرح
شــد را به کمک بیاوریم که متأسفانه هر
دو در حصــر هســتند و اینکــه چرا در
همبســتگی ملی یکی محصور اســت و
دیگری ممنوعالتصویر جای سوال دارد.
وی با طرح این ســوال که آیا همبستگی
ملــی یعنی تکصدایی و تأمین نظر اقلیت
خاص گفت :آنچه گسســت اجتماعی را
شکل میدهد نادیده گرفتن آنچه اکثریت
آن را مطالبه دارند ،است.
قائم مقام حــزب اتحاد ملت ایران افزود:
اگر حاکمیت الزامات همبســتگی ملی را
مورد توجه قرار دهــد قطع ًا به مراتب در
جامعــه جهانی به زبان ســادهتر میتوان
صحبت کرد.
وی وجــود اختــالف در جامعه امروزی
را حاصــل توجه نکردن به مطالبات مردم
دانســت و افزود :اصالحطلبان ســه دهه
اســت که این مباحــث را مطرح میکنند
اما متأسفانه شــاهد برخوردهای نادرست
با آنها هستیم.
منصوری ادامه داد :مگر ما ســال ،94 ،92
 96به میدان نیامدیم مگر جزء این بود که
شعار ما مشارکت حداکثری مردم بود مگر
در مجلس دهم  ۷0درصد نیروهای ما رد
صالحیت نشــدند اما با این وجود آمدیم
تا تعداد تندروها در مجلس کم و عاقالن
این مجلس را شکل دهند.
وی بیــان کرد :چــرا باید نظرســنجیها
حاکــی از نارضایتی مردم از نهادهای غیر
انتخاباتی باشــد چه اتفاقــی افتاده و چرا
همیــن نهادها نگران مشــارکت مردم در
انتخابات آتی هستند.
منصوری افزود :با وجود  ۳دهه مشارکت
در انتخابات ظلمهایی به اصالحطلبان شد
کــه نمونه آن ممنوعالتصویر شــدن رهبر
اصالحطلبــان بود به گونهای که ما مجبور
بودیم فقط دســت ایشــان را در رسانهها
نشان دهیم.
وی بیان کرد :با این نوع رفتارها هم اکنون
شاهد آن هستیم که از نگاه مردم نهادهای
انتخاباتی که ماننــد مجلس باید در رأس
امور باشــند و رئیس قوه مجریه به عنوان
شــخص دوم مملکت کشور را اداره کند
دیگر آن جایگاه را ندارد.
قائممقام حزب اتحــاد ملت افزود :ما در
این ســه انتخابات کاندیــدای حداکثری
نداشــتیم تنها کاندیداهای مقدور ما بودند
که آمدند دولت مطلوب ما دولت خاتمی
بــود که در هر شــاخصی چه سیاســت
داخلی چه سیاست خارجی چه در توسعه
فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و ...در
باالترین ســطح عملکرد تمام دولتهای
پس از جمهوری اســالمی قرار داشت ما
پس از آن این شرایط را نداشتیم.
لــذا هم اینک موضوع شــرکت کردن یا
نکردن ما در انتخابات قابل بحث نیست.
وی بیان کرد :چه اتفاقی افتاده که 8ســال
پــس از اصالحات ،نهاد غیرپاســخگو و
غیرمنتخــب که مــن آن را دولت موازی
مینامم آنچنان قدرت گرفته و دســت و
پای خود را در سیاســت ،اقتصاد ،فرهنگ
و مســائل اجتماعــی دراز کرده که امروز
به بیشترین عامل در مقابل با کارکردهای
نهادهای انتخابی مبدل شــده اســت در
حالی که بیشــترین مانع را در سیاســت
خارجی از سوی همین نهادها دیدیم.
وی گفت :ما در انتخابات گذشــته مجبور
شــدیم حتــی در برخی شهرســتانها از
اصولگرایان میانــه رو حمایت کنیم تا از
ورود تندروهــا به مجلس ممانعت شــود
لذا هم اینک بــا انتخاب روحانی از کرده
خود پشــیمان نیســتیم و اگــر این اتفاق
امروز میافتاد هم باز از ایشــان حمایت
میکردیم.
وی در پاســخ به این سوال که چرا دولت

روحانی نتوانست عملکرد قابل قبولی در
مقابل مطالبات داشــته باشــد اظهار کرد:
دولتی در کنار دولت منتخب شکل گرفته
اســت که مراتب اختیــارات و امکانات
بیشتری نسبت به سایر گروهها دارند.
منصوری دیگر مســأله کشــور را سبک
زندگــی مــردم ،آزادیهــای اجتماعی،
حقوق شــهروندی و ...دانســت و گفت:
در شــرایطی که حاکمیت باید بیشــترین
رواداری و مســامحه را نســبت بــه این
موضوعات داشته باشــند اما شاهدیم که
خواننــدهای جایی اظهار نظــر میکند و
فالورهایش یک از یــک میلیون نفر چند
برابر میشــود و او تبدیل به نماد مقاومت
برای یک ملت میشــود .به راســتی زیر
پوست این شهر چه خبر است.
موضوع دیگر پوشــش اجباری است که
یکی آن طرف این شــکاف را شناســایی
کــرده و چون تأمین میگــردد ،مدیریت
میشــود و برای این هدف ســاخته شده
پوشــش زنــان را تبدیل به نمــاد مبارزه
کــرده و به عنوان عامــل براندازی از آن
استفاده میکند و رفتارهایی که این طرف
از مســئوالن ما ســر می زند هدف او را
تأمین میکند.

وی وجــود اختــاف
در جامعــه امــروزی را
حاصل توجــه نکردن به
مطالبات مردم دانســت
و افــزود :اصاحطلبان
سه دهه اســت که این
مباحث را مطرح میکنند
اما متأســفانه شــاهد
برخوردهای نادرســت با
آنها هستیم
وی افــزود :ما اصالحطلبــان باید بتوانیم
نماینده مناســبی برای حــق انتخاب مهم
زندگی مردم باشــیم و حاکمیت نیز باید
بپذیرد که توجه به بعضی مطالبات مردمی
الزمه داشــتن یک کشــور آزاد است.وی
با اشــاره به اینکه در سبک زندگی مردم
مســأله حجاب باید حل شود و این برای
حاکمیت خرج ندارد افزود :رویکردهایی
وجود دارد که باعث شــده اســت شادی
حذف شــود حال این سوال مطرح است
که آیا شــهروندان حق شــاد بودن ندارد
اصالح شــادیهای مجاز مــردم کدامند
و دســتاورد شما برای شــاد کردن مردم
چیست؟
منصوری افــزود :در ایــن برهه موضوع
جامعــه ما حل همین مســائل اســت و
انتخابات هدف اصالحطلبان نیســت بلکه
وســیلهای برای رسیدن به هدف است که
در این میــان رواداری حاکمیت در توجه
به حقــوق مردم و اعتراضــات کارگری،
معلمان و اصنــاف مختلف به عنوان یک
فرصت میتواند رهگشای حل بسیاری از
مشکالت باشد.
وی گفت :خاتمی هم بــا همین رویکرد
جلو آمــد اما ســختگیریهای بیمورد
مانع تحقق اهداف شــد هر چند امروز در
جامعه شاهد رشــد جمعیت اصالحطلبان
بودیم.
منصوری ادامه داد  22 :ماه با اروپا مذاکره
کردیــم اما یک تصمیم یــک نهاد داخلی
باعث شــد آمریکا بهانــه ای برای نقض
برجام بدست بگیرد.
قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران اسالمی
گفت :برجــام بر خالف تفکــر و نظریه

برخی افــراد ،برای ملت ایــران عزت و
سربلندی به همراه آورد.
منصوری اظهار داشــت :برخی از برجام
به عنوان جنــازه نیمه جان یــاد میکنند
در حالی که اگر مشــکل ایران با شورای
امنیت ســازمان ملل حل نمیشد و برجام
با همــه نقدها امضا نمیشــد معلوم نبود
تا امروز چند قطــع نامه علیه ایران صادر
میشد.
وی اضافــه کرد :امروز بــه برکت برجام
زبانمــان بــر روی آمریکا دراز اســت و
میگوئیم به شرطی مذاکره میکنیم که به
برجام بازگشــته و تحریمها را لغو کنید؛
این مســائل باید در فضای عمومی جامعه
مطرح شود.
قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران اسالمی
یادآوری کرد :امشب شب ضربت خوردن
الگوی عدالت اســت و شبی است که در
تاریخ اســالم به عنوان نمــادی از فرود
آمدن شمشــیر جهل ،نادانی ،تنگ نظری،
بغض ،تحجر و کینه بر فرق عدالت از آن
یاد شده است.
منصوری اضافه کرد :این مراسمها باید به
یاد ما بیاورد کــه حضرت علی (ع) برای
مــا بعنوان میزان عدالت نه در حرف بلکه
در عمــل بوده همچنین بعنــوان نمونه و
راهنما است.
وی از مســئوالن حزب اتحاد ملت ایران
اســالمی منطقه همدان خواست برگزاری
این قبیل نشســتها تداوم یابد و افزود:
این نشســتها نه در قالب سخنرانی یک
طرفــه بلکه دیالوگ و گفت و گو باشــد
چــرا که بیش از هر زمان در این مقطع به
گفت و گو نیاز داریم.
قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران اسالمی
اظهار داشــت :از هر طــرف به تحوالت
امروز ایران نــگاه میکنیم با توجه بزنگاه
ســختی که در آن قرار گرفتیــم تیرهای
ناامیدی به سمت ما روانه است که در این
شرایط صحبت از امید و امیدواری سخت
و دشوار است.
منصــوری ادامه داد :ما بعنوان مســلمان،
ایرانــی وطن دوســت ،اصــالح طلب،
دموکراســی خواه ،اصالح جــو و مدافع
آزادی چه کار باید بکنیم تا از سوال «چه
باید بکنیم» نجات یابیم؟
وی اضافــه کــرد :اینکه ما در شــرایطی
هســتیم کــه مجــدد میگوییــم «برهه
حساس» ،نشان از مشکالت و چالشهای
بزرگی اســت که اصالح طلبان و کسانی
که دنبال اصــالح روندهــا و رویکردها
ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در کشور
بودند ،از زمان شــکل گیری جنبش دوم
خرداد و چه در طول این سالها و قبل از
آن ،مطرح کردند اما توجهی نشد.
قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران اسالمی
افزود :االن شــرکت ما انتخابات مســاله
فرعی اســت امروز موضوعاتی در جامعه
مطرح است که اگر به شــکل واقع بینانه
به آن نپردازیــم ،انتخابات هم از اصل و
موضوعیت خارج میشود.
منصوری ادامــه داد :امروز جریان اصالح
طلبان در شرایطی هستند که از یک طرف
جامعه را انواع گسســتها تهدید میکند
و از ســوی دیگر در عرصه بین المللی و
معادالت بیــن المللی در منطقه خاورمیانه
زیر شدیدترین فشارها هستیم.
قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران اسالمی
اضافه کرد :برخی دوستان نام «نه جنگ نه
صلــح» را انتخاب کردند اما من میگوییم
«نه جنگ نه مذاکــره» و این منطقیترین
گزینــه مطلــوب حاکمیت بــر روی میز
اســت.منصوری افزود :ایران در شرایطی
اســت که به هیچ وجه به اســتقبال هیچ
جنگ نمیرود اما در این شرایط با توجه
به یکجانبه گرایی ترامپ و اقدام نادرست

رئیس جمهوری آمریکا در تهدید و تحقیر
ملت ایران و تروریست نامیدن این ملت،
شــرط گذاشــتن و شــماره دادن ترامپ
بیشترین فشار علیه ایران است.
وی گفت :به طور حتم حتی در شــرایطی
خطیر تر از این نیز نمیتوان وارد مذاکره
با این شــکل شــد چراکه این مذاکره با
توجه بــه شــرایط  ۱2گانه وزیــر امور
خارجه آمریکا عین حقارت است.
قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران اسالمی
اظهار داشــت :به فرض در نظر داشــتن
گزینــه نه جنگ نه مذاکــره برای کاهش
فشــار بر ایران چــه کاری میتوان انجام
داد؟ بــه هیج وجــه نمیتوان سیاســت
خارجــی را از سیاســت داخلی جدا کرد
چرا که این دو در تالزم جدی با یکدیگر
هســتند و اگر ما نتوانیم در صحنه داخلی
کشور مشــکالت را حل کنیم در جامعه
بین الملل نیز نمیتوانیم مشــکالتمان را
حل کنیم.
منصوری افزود :کشــورهای مجاور ایران
ســبک و ســنگین میکنند کــه هم اینک
در شــرایط فعلی بــا توجه به فشــار و
تحریمهای یکجانبه آمریکا منافع شان در
کدام سو تعریف میشود.
منصــوری اضافه کــرد :ایــران با وجود
داشــتن تجربه فــراوان از جمله توافق بر
ســر بحث طالبان اما فرصتهای زیادی
را برای دســتیابی به توافقهای مشترک با
کسانی که امروز در جبهه مقابل ما هستند
از دست داد.
وی تصریح کرد :ایــران در زمینه مبارزه
با طالبان به توافق رســید اما چرا در زمینه
مبــارزه با داعش در ســوریه با آمریکا به
توافق نرســید؟ مگر مــا هزینه نکردیم و
شهید ندادیم؟ مابه ازای حضور در سوریه
و این هزینه کردن برای کشــور چه بود؟
در حالی که میتوانســتیم از این فرصت
برای دور کردن خطر از کشــور اســتفاده
کنیم.
قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران اسالمی
ادامــه داد :در تعامل امروزی که به عنوان
محــور دیپلماســی همه کشــورها از آن
اســتفاده میکنند ،هیچ کشــور دوست و
دشــمن دائم ما نیســت و این یک اصل
اســت .منصوری گفت :در شرایط فعلی
ایران ،آنچه که دســتگاه دیپلماسی دنبال
و رهبر معظم انقــالب تاکید میکنند این
اســت که ایران دنبال جنگ و بمب اتمی
نبوده و انرژی هســتهای ایران صلح آمیز
است بنابراین در شرایط کنونی بنای هیچ
نوع مذاکرهای در پشــت و روی پرده ،با
آمریکا نداریم.
وی افــرود :با در نظر گرفتــن گزینه «نه
جنگ و نه مذاکره» اگر قرار اســت از این
بزنگاه سخت عبور کنیم باید به چند اصل
مهم حاکمیت توجه جدی داشت.
قائــم مقــام حــزب اتحاد ملــت ایران
اســالمی اظهار داشــت :اگر قرار است
با گزینه «نــه جنگ نه مذاکــره» با دنیا
مواجه شــویم ،نماینده اصلی و رســمی
حکومت ایران باید دســتگاه دیپلماسی
باشــد و همه دســتگاههایی که تریبون
دارنــد باید تابعی از سیاســتگذاری این
دستگاه باشند.
منصــوری افــزود :نمیشــود وزیر امور
خارجه ایران چیــزی بگوید و از تریبون
دیگر یک صدای دیگری خارج شود بلکه
همه باید در خدمت دســتگاه دیپلماســی
باشند.وی اضافه کرد :در غیر این صورت
در شرایط نه جنگ و نه مذاکره هر لحظه
احتمال بــروز هر گونه رویدادی اســت
که بهانه به دســت آمریکا بدهد و ترامپ
بگوید ایران دنبال تروریست بوده و مردم
ایران تروریست هستند.
قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران اسالمی

بیان کرد :در سیاست بین الملل ،خاورمیانه
به عنوان منطقه پر دردســر است ،اروپا و
آمریــکا دنبــال مدیریت ایــن منطقه با
هــدف کاهش دردســر آن و جلب نظر
منافع خاورمیانه به ســوی خود هستند.
منصــوری افزود :بی تردیــد محور این
سیاســت گذاری ها آمریکا است به این
علــت که گروه  5+۱از زمانی که آمریکا
از برجام خارج شده به رغم ماندن ایران
در برجام و پافشاری بر تعهداتی که ذیل
برجام برای کشــورمان مشــخص شده،
اروپا هیچ قدم مثبت برنداشــته تا بتواند
تبعات ناشی از یکجانبه گرایی آمریکا را
برای ایران کم کند.
وی اظهار داشــت :اگر قرار است ایران
بــا گزینه «نه جنگ و نه مذاکره» از خطر
دور بماند میتوان از ظرفیتهای جامعه
جهانی اســتفاده کرد؛ برای اینکه تبعات
یکجانبه گرایی آمریــکا را کم کنیم باید
ایــن دیپلماســی در منطقــه خاورمیانه
فعال شــود.قائم مقام حزب اتحاد ملت
ایران اســالمی یادآوری کرد :مگر ایران
یک زمان مشــکل خود را با عربســتان
رفع نکرد؟ چــرا امروز نباید بتوانیم این
مشکل را حل کنیم.
وی گفت :ما که میدانیم مشکل آمریکا با
خاورمیانه دموکراسی و حقوق بشر نیست
مگرنه با عربســتان که بیــش از  ۳0تن را
در مالء عام گردن زد بــه عنوان متحد و
موتلف علیه ایران صف کشی نمیکرد.
منصوری ادامه داد :بنابراین اســتفاده از
ظرفیت منطقهای برای اینکه کشــورهای
خاورمیانه بتوانند به یک راهبرد مشترک
بــرای دوری از خشــونت ،مبــارزه با
تروریســم و یک محور توســعه برای
خاورمیانه دست یابند ،ضروری است.
وی بیان کرد :تا زمانــی که این اتفاق
رخ ندهد خاورمیانه بــه عنوان تهدید
محســوب میشــود همچنیــن بهانهها
برای تهدید محسوب شدن این منطقه،
کم شمار نیستند.قائم مقام حزب اتحاد
ملت ایران اســالمی ادامــه داد :برای
کاهش مشــکالت منطقــه ،میتوان از
ظرفیــت دیپلماســی و ظرفیت برجام
اســتفاده کرد بر این اســاس باید تمام
مســئولیتها به دســتگاه دیپلماســی
ســپرده شــود در حالی که در سیاست
داخلــی اتفاقهایــی رخ داده که این
رویکرد را نقض میکند.
وی گفت :با توجه به نظر ســنجی های
اخیر در کانالهــای تلگرامی ،اغلب با
مذاکره با تعیین شروطی از سوی ایران
موافقت کردند یعنــی اصل مذاکره را
رد و تابــو نکنیم و ما بــه عنوان یک
طرف دعوا شــروطی داریــم ،چراکه
مذاکره برای رفع اختالف بین  2کشور
است.
قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران اسالمی
این رویکرد را منطقیترین رویکرد ایران
برای مواجهه بــا تهدیدهای منطقهای و
جامعه جهانــی دانســت و اضافه کرد:
مســاله اصلی ایران به سیاســت داخلی
کشور بازمی گردد ،سیاســتی که بتواند
از طرفی داخــل را با خود همراه کند و
از ســوی دیگر بهانهای به دست کسانی
ندهد که به اشکال مختلف انگشت اتهام
را به سمت ایران بگیرند.
منصــوری افزود :بی توجهی به مســاله
همبســتگی ملی باعث میشود که امروز
ما در شــرایطی قرار بگیریــم که انواع
گسســتها جامعه ایران را تهدید کند و
نخستین زنگش هم در ناآرامیهای هفتم
دی ماه  96رقم بخورد.
در ایــن ضیافت از محمد امین فریدیان
به عنــوان فعال و پیشکســوت اصالح
طلب استان تقدیر به عمل امد
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مردم با مشکل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه
نخواهند شد
مدیــرکل همکاریهای بین المللی وزارت بهداشــت گفت :در ژنو و در دیدار با
وزیر بهداشت سوییس و رئیس سازمان جهانی بهداشت مشکالت مربوط به تحریمها
مطرح و راههای رفع آنها بررســی شد تا مطمئن شــویم مردم ایران به هیچ عنوان با
مشکل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه نمیشوند.
محســن اسدی الری در گفتوگو با ایرنا درباره اقدامات وزیر بهداشت در سفر اخیر
خود به ژنو افزود :وزیر بهداشت ایران در حاشیه هفتاد و دومین مجمع جهانی سالمت
در ژنو با مســئوالن  ۱5کشــور به صورت دو جانبه دیــدار و گفتوگو کرد که اکثر
کشورها نسبت به تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران ابراز تاسف میکنند.

رئیس اداره پیشگیری از ایدز و کنترل بیماریهای آمیزشی وزارت بهداشت ،افزود:
 82درصد مبتالیان ایدز را مردان و  ۱8درصد را زنان تشکیل میدهند.
پروین افسر کازرونی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه در کل کشور  200مرکز برای
آموزش ،پیشــگیری ،کنترل و درمان ایدز فعال است ،گفت :چالشی که اکنون ما با آن
روبرو هســتیم ،تفاوت میان میزان تخمین ما از افراد مبتال به ایدز و کسانی است که
برای دریافت خدمات درمانی مراجعه میکنند.
در واقع تنها یک ســوم مبتالیان طبق تخمین از وضعیت ابتالی خود آگاه شدهاند
و دو  -ســوم دیگر از ابتالی خود آگاه نبوده و متاســفانه تحت مراقبت و درمان
قرار ندارند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از آغاز ثبتنام کالس اولیها در
همه مدارس سراســر کشور خبر داد.به گزارش مهر ،رضوان حکیمزاده گفت :ثبتنام
یک میلیون و  500هزار کالس اولی از اوایل خرداد ماه در  6۱هزار مدرســه ابتدایی
آغاز شده است .کالس اولیها بر اساس آمار اعالم شده امسال  ۱00هزار نفر بیشتر از
سال گذشته هستند.وی ادامه داد :بر اساس آئیننامه باید حداکثر تعداد دانشآموزان در
کالسهای پایه اول  26نفر باشــد و ما به مدیران مدارس تأکید کردهایم که این میزان
را رعایت کنند .معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش افزود :ثبتنام کالس اولیها
تا پایان شــهریور و در روزهای دوشــنبه و چهارشنبه هر هفته انجام میشود ،ولی از
خانوادهها میخواهیم ثبتنام را به روزهای پایانی تابستان موکول نکنند.

وقتی تعلیم و تربیت پولی می شود

نگاه

دوزبانه بودن چه فوایدی
برای سالمندان دارد؟

پژوهشگران با بررسی سالمندان دریافتند که استفاده از دو زبان در
طول زندگی باعث بهبود عملکردهای شــناختی مثل حافظه ،توجه و
خالقیت میشود و یادگیری زبان دوم الزم و ضروری است.
به گزارش ایرنا ،دوزبانگی پدیدهای جهانی است و امروزه در سرتاسر
دنیا افراد بسیاری به خاطر رفع مسائل و نیازهای فرهنگی و اجتماعی
خود ،به بیش از یک زبان سخن میگویند .به شخصی «دوزبانه» گفته
میشود که صرف نظر از میزان مهارت زبانیاش ،در زندگی روزمره به
طور همزمان یا به صورت متوالی ،از دو زبان استفاده میکند.
افــراد دوزبانه در طول زندگی خود به طور مــداوم در حال تغییر از
زبانی به زبان دیگرند .این تغییر تنها در ظاهر و صورت زبان نیســت،
بلکه ذهن شــخص دوزبانه نیز در حــال حرکت و انتقال دائم از یک
نظام زبانی به نظام زبانی دیگر و در نتیجه از یک نظام فکری به نظام
فکری دیگر اســت .این تغییر دائمی ،قدرت انعطافپذیری را در این
افراد بیشتر میکند و این برتری نه تنها در فعالیتهای زبانی ،بلکه در
فعالیتهای غیر زبانی نیز بروز پیدا کند.
از آنجا که مطالعات زیادی در مورد تأثیر دوزبانگی در دوره سالمندی
انجام نشده است ،نسیم السادات حسینی زاده ،محمد حسین عبداللهی
و مهناز شهقلیان؛ پژوهشــگران گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی
تهران ،این موضوع را در سالمندان شهر تهران مورد بررسی قرار دادند.
در این پژوهش  50ســالمند تکزبانه (فارسی) و  50سالمند دوزبانه
(آذری-فارسی) در دامنه سنی  60تا  80سال مورد مطالعه قرار گرفتند.
همه سالمندان مطالعه شده ،ساکن شهر تهران ،کام ً
ال هوشیار و قادر به
پاسخگویی به آزمونها و در دسترس بودند .وضعیت جسمانی آنها
به نحوی بود که قادر به انجام کارهای معمول بدون وابستگی بودند و
هیچگونه بیماری محدود کنندهای نداشتند.
مالکهای ورود به این پژوهش ،قرار داشــتن در محدوده سنی  60تا
 80ســال ،سواد خواندن و نوشــتن ،نداشتن اختالل بینایی و شنوایی
تأثیرگذار بر اجرای آزمون ،توانایی شــناختی الزم ،راســت دســت
بودن و نداشــتن بیماریهای روانپزشکی مستلزم مصرف دارو بود.
پژوهشــگران با انجام آزمونهای روانشناسی مختلف ،میزان هوش،
حافظه ،تمرکز و توجه ،عملکرد و تفکر خالق این سالمندان را مورد
ارزیابی قرار دادند.
نتایج این پژوهش که در فصلنامه علمی پژوهشــی «سالمند» منتشر
شده است ،نشــان داد که ســالمندان دوزبانه حافظه کاری ،توجه و
خالقیت بیشتری نسبت به سالمندان یکزبانه دارند.
به گفته پژوهشــگران این تحقیق :دوزبانگی در طول زندگی میتواند
باعث بهبود عملکرد شناختی شــود؛ بنابراین به نظر میرسد ترغیب
افراد به یادگیری زبان دوم الزم و مفید خواهد بود.

خبر

رد اختیاری و  5ساله شدن سربازی
رئیس اداره ســرمایه انسانی سرباز ســتاد کل نیروهای مسلح با رد
شایعات مطرح شده در مورد احتمال داوطلبانه و اختیاری شدن سربازی
و نیــز افزایش کل مدت آن به پنج ســال توضیحاتی را در مورد طرح
مطرح شده در مجلس شورای اسالمی برای اصالح قانون خدمت وظیفه
عمومی ارائه کرد.
موسی کمالی در گفتوگو با ایسنا ،درباره اینکه گفته میشود در طرح
اصالح قانون خدمت وظیفه عمومی که در حال حاضر در کمیسیونهای
مجلس شورای اسالمی در حال بررسی است بناست سربازی داوطلبانه
شــده و مدت آن نیز به پنج سال برسد ،خاطر نشان کرد :به هیچ عنوان
چنین مواردی مطرح نیســت و آنچه که به عنوان جزییات و احتماالت
این طرح مطرح میشود صحیح نیست.
کمالی با بیان اینکه همواره روشها و شیوههای بهبود کیفیت و اصالح
خدمت ســربازی در دستور کار ســتاد کل نیروهای مسلح قرار دارد،
گفت :در همین راستا نیز موارد مختلفی نیز مطرح میشود که ما آنها را
بررسی میکنیم در گذشته نیز طرحهایی همچون داوطلبانه شدن خدمت
سربازی ،انتخابی شدن سربازی از سوی نیروهای مسلح و  ...مطرح شده
بود که این طرح از ســوی ستاد کل نیروهای مسلح بررسی شده و هر
کدام به دالیلی نظیر ناعادالنه بودن و وارد شــدن ضربه به توان دفاعی
کشور مورد مخالفت قرار گرفته است.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درباره طرح
اخیر مجلس شورای اسالمی برای اصالح قانون خدمت وظیفه عمومی
نیز ،گفت :چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس از بررسی این طرح
خبر داده ،اما به جزییات آن اشــاره نکرد که به نظر میرسد پس از آن
برخی از رسانهها با استناد به مواردی که در گذشته مطرح شده و ستاد
کل نیروهای مســلح با آن مخالفت کرده بود ،مواردی را تحت عنوان
جزییات و احتماالت مطرح کردند که به هیچ عنوان مورد تایید نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که جزییات طرح اخیر مجلس برای اصالح
قانون سربازی چیســت؟ اظهار کرد :تالش ما این است تا سربازی در
کشــور عادالنه شــود این طرح نیز برهمین موضوع توجه داشته و به
دنبال راهکارهایی باشد که براساس آن حقوق سربازان در حال خدمت
افزایش بیابد .کمالی با بیان اینکه آیا در این طرح منابع افزایش حقوق
نیز پیشبینی شــده به ایسنا اظهار کرد :در این طرح آمده است که باید
هزینههای یکسری خدمات برای سربازان غایب و فراری افزایش یابد و
براساس آن خدماتی نظیر دریافت گواهینامه ،تعویض پالک ،ثبت اموال
و  ...با دریافت هزینه بیشتری نسبت به دیگر افراد برای سربازان ممکن
شــود .رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح ادامه
داد :در این طرح در واقع سربازان غایب و فراری مجازات شده و هزینه
بیشتری پرداخت میکنند که این هزینه صرف افزایش حقوق سربازان و
عادالنه شدن خدمت سربازی خواهد شد.
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زنان؛  18درصد مبتالیان به ایدز

آغاز ثبتنام کالس اولیها

آتش به اختیاری مدارس غیرانتفاعی
« شكوفه رنجبر

فشــاری کــه از ناحیــه  ۱8میلیــون
دانشآمــوز در ســالهای اولیــه پــس از
جنــگ بــر پیکیــره آمــوزش و پــرورش
وارد شــد مشــوقی بــود تــا شــکل تــازهای
از مراکــز آموزشــی وارد آمــوزش و
پــرورش شــود کــه امــروزه بــا نــام مــدارس
غیرانتفاعــی در ســطح شــهر خودنمایــی
می کننــد .
بسیاری از این مدارس در ساختمانهایی جا
خوش کردهاند که بیشــتر خانههای حیاطدار
و حداقــل چند طبقــه را به تصــرف خود
درآوردهاند که متأسفانه اســتانداردهای الزم
فضای آموزشــی ،رفاهی ،ورزشــی و حتی
تربیتی را ندارند.
مســتند بــه نظریــه بســیاری از
کارشناســان حــوزه آمــوزش و پــرورش و
جامعهشناســان متأســفانه آسیبشناســی
در مــدارس غیرانتفاعــی تنهــا بــه ضعــف
فضــای آموزشــی ختــم نمیشــود و قصــه
پرغصــه زمانــی دامنگیرتــر میشــود کــه
بحــث هزینههــای آن چنانــی و بینتیجــه
از والدیــن پیــش میآیــد.
مــدارس غیردولتــی و بــه عبارتــی
خصوصــی شــهر همــدان ایــن روزهــا بــا
نــگاه چرتکــهای بــه آمــوزش و اســتفاده
نامناســب از کادر آموزشــی ســطح پاییــن
بیشــتر از آنکــه مدرســه و محــل آمــوزش
بایــد بــه یــک میــدان رقابــت چشــم و هــم
چشــمی خانوادگــی والدیــن تبدیــل شــده
کــه ایــن اتفــاق یــک بــرگ برنــده بــرای
همــان نــگاه صــرف اقتصــادی امتیــازاداران
تأســیس ایــن نــوع مــدارس اســت کــه
ســبب شــده کیفیــت آموزشــی قربانــی پــول
و نــگاه اقتصــادی شــود.

کیفیــت پاییــن آمــوزش و فضــای
آموزشــی در بســیاری از مــدارس
غیردولتــی همــدان

بســیاری از مــدارس غیردولتــی در
ســاختمان هایــی دایــر شــده انــد کــه
اســتانداردهای الزم بــرای فضــای آموزشــی
را ندارنــد ســاختمان هــای مســکونی و
اداری تغییــر کاربــری داده و بــا تبدیــل
اتاقهــای خــواب بــه کالس درس و بــا
اخــذ هزینههــای کالن از والدیــن بــه امــر
آمــوزش فرزنــدان آنهــا مــی پردازنــد.
معلمــان بســیاری از ایــن مــدارس
فــارغ التحصیــالن تــازه کار و یــا بیــکار
دانشــگاهها هســتند کــه حتــی تجربــه
الزم در امــر آمــوزش را ندارنــد .در
برخــی مــوارد هــم معلمــان بازنشســته و
خســته از کار آمــوزش و پــرورش هســتند
کــه حاضرنــد در ازای مبلغــی ناچیــز بــه
تدریــس در ایــن مــدارس بپردازنــد.
صاحبــان مــدارس غیردولتــی بــرای کاهــش
هزینــه هــا تــالش میکننــد تــا کادر
آمــوزش خــود را از بیــن ایــن نیروهــا
انتخــاب کننــد و کادر هــم بــرای اینکــه
بتوانــد شــغلی بــرای خــود بیابــد بــه
ناچــار تــن بــه خواســته هــای مالــکان ایــن
مــدارس میدهنــد.

خرید و فورش نمــره در مدارس
غیر دولتی

در بســیاری از مــدارس غیرانتفاعــی نمره
فروشی باب شده است و معلمین برای اینکه

استاندارد پایین آموزش کالس خود را پنهان
کنند به ناچار نمراتی باالتر از نمرات واقعی
را در کارنامــه دانش آمــوزان ثبت میکنند و
هنگامی که دانش آمــوز در امتحانات نهایی
که بصورت کشوری برگزار می شود شرکت
می کند عمق فاجعه آنجا مشخص می شود.
براساس آمارهای ارائه شــده نمرات دانش
آموزان مــدارس غیرانتفاعــی در امتحانات
نهایی پایان دوره ابتدایی و متوســطه اول و
دوم  5نمره پایین تر از نمرات دانش آموزان
هم رده در مدارس دولتی اســت و این یک
فاجعه است .برخی از مدارس غیردولتی هم
کــه از طریق معدل باال دانــش آموزان خود
را جــذب و در آخر هم اعــالم میکنند که
در کنکور درصــد قبولی باالیی داشــتهاند
این در حالی اســت که اگــر همین مدارس
می توانســتند دانــش آموزان معــدل پایین
را جــذب کنند و آمــوزش دهند نتیجه چیز
دیگری میشد .متاســفانه در برخی مدارس
غیردولتی برنامه درســی ارائه شــده به آنان
اجرا نمی شــود مثال با کاهش ساعت درس

بازنشســتگان آمــوزش و
پرورش بــا خرید و یا رهن،
ســاختمانهای مسکونی و
تبدیل اتاقهــای خواب به
کاس مدرســهای در کنار
اخذ هزینههای باال از والدین
آغاز به آمــوزش و پرورش
کودکان و نوجوانانی کردهاند
که متأســفانه تنها بهره آنها
از تعیلــم و تربیت که وظیفه
ذاتــی آمــوزش و پرورش
است ،ناکارآمدی و به عبارتی
بیسوادی است

تعلیمات دینی ســاعات بیشتری را به درس
فیزیک اختصاص می دهند با این توجیه که
این درس در کنکور ضریب بیشتری دارد.

فلسفه تشکیل مدارس غیرانتفاعی
چه بود؟

مرتضــی شــریفی ،بازنشســته آمــوزش
و پــرورش و از معلمــان اوایــل انقــالب
اســت کــه در گفتوگــو بــا همدانپیــام

در خصــوص چرایــی تشــکیل مــدارس
غیردولتــی میگویــد :مــدارس دو و حتــی
ســه شــیفتهای کــه در اوایــل انقــالب بــرای
پوشــش آمــوزش دانشآموزانــی کــه آمــار
آنهــا بیشــتر از آمــار مــدارس بــود دولــت
تصمیــم گرفــت بــا مجــوز دادن بــه تشــکیل
مدارســی غیــر دولتــی ایــن حجــم آمــار
تقاضــا را تقســیم کنــد و بــرای تشــویق بــه
رواج تأســیس آنهــا زمینــهای مناســب بــا
پرداخــت وام کالن و کــم بهــره در اختیــار
موسســان قــرار داد.
وی افــزود :ایــن روش تــا جایــی پیــش
رفــت کــه در حــال حاضر تعــداد زیــادی از
بازنشســتگان آمــوزش و پــرورش بــا خریــد
و یــا رهــن ،ســاختمانهای مســکونی
و تبدیــل اتاقهــای خــواب بــه کالس
مدرســهای در کنــار اخــذ هزینههــای
بــاال از والدیــن آغــاز بــه آمــوزش و
پــرورش کــودکان و نوجوانانــی کردهانــد
کــه متأســفانه تنهــا بهــره آنهــا از تعیلــم
و تربیــت کــه وظیفــه ذاتــی آمــوزش و
پــرورش اســت ،ناکارآمــدی و بــه عبارتــی
بیســوادی اســت.
شریفی با اشاره به اینکه فضاهای ساختمانهای
مسکونی اســتاندارد الزم برای امر آموزش را
ندارد و تأکید کرد :در مدارس و محوطه حیاط
آنهــا با انواع بازی ،ورزش وارتباطاتی که بین
دانشآموزان شکل میگیرد به طور غیرمستقیم
باعث رشد اجتماعی دانشآموزان میشود این
در حالیست که در فضای ساختمانی مدارس
غیردولتی این ظرفیت وجود ندارد و حتی در
تعــداد زیادی از آنها به طور کلی این ظرفیت
حذف شده است.
این معلم بازنشســته افزود :متأسفانه مدارس
غیر دولتی از هدف اولیه تأســیس خود دور
شــده و با هدف رقابت بــا مدارس دولتی به
یک تهدید جدی در آموزش ،تعلیم و تربیت
تبدیل شدهاند.
وی بــا بیان اینکه تعداد زیادی از این مدارس
متعلق به مســئوالن دولتی سابق و یا فعلی در
جامعه هســتند عنوان کرد :به نظر میرســد
وزارت آمــوزش و پرورش توان بازرســی
و حتی برخــورد با این مــدارس را ندارد و
بــه مراتبی حتــی درصد و چارهاندیشــی و
آسیبشناســی هم بر نمیآید تــا بتوان مانع
بروز مشکالتی که عنوان شد حداقل در سطح

دانشآموزان همدانی
دوم جشنواره ملی ابن سینا شد
دانش آموزان پژوهش ســرای دکتر
اذکایی ناحیه یک همدان در چهاردهمین
جشنواره ملی دانشآموزی ابنسینا موفق
به کسب مقام دوم شدند.
در این دوره از مســابقات زعیم دوست
قرین بــه عنوان ســر گــروه و محمد
امین سرمســتی به عنوان عضو گروه با
راهنمایی استاد راهنما اکبر غیبی فطرت
اقدام بــه تحقیقات مطالعه و شــرکت
در جشــنواره های علمی نجوم و اختر
فیزیک کشوری کردند.
این دانشآموزان همچنین در نخســتین

جشــنواره تحت عنوان دومین همایش
دانــش آمــوزان و معلمان نجــوم اختر
فیزیک اســتان همدان موفق به کســب
رتبــه ی اول در تهیــه و ارائه
ی مقالــه گردیدنــد و در
جشنواره کشوری تحت عنوان
چهاردهمین همایش ،کشوری
دانش آمــوزی نجــوم زنجان
شرکت و موفق به کسب عنوان
پوستر برتر گردیدند .
زعیم دوست قرین سرگروه تیم
نیز اعالم کرده اســت که قصد

دارد با شــرکت در جشــنواره های بین
المللی آتی به مطالعــات و تحقیقات و
کسب موفقیت در این رشته ادامه دهد.

معمول شد.

هزینههــای توهمــی مــدارس
غیردولتی

شــریفی با بیان اینکه براســاس برخی اخبار
منتشر شده هزینه یک دانش آموز در مدارس
غیردولتی  6میلیون تومان تعیین شــده است،
تاکید :با این حال در برخی مدارس رقمی بالغ
بر ۱2میلیون تومان از والدین دانش آموز اخذ
می شود .صاحبان مدارس در خصوص مبالغ
اخذ شــده اضافه اظهار می دارند که خدمات
ویژه مانند برگزاری کالس زبان ،برنامه استخر
و  ...به دانشآموزان داه می شــود و تا به االن
هم کســی برای ارزیابی نرفته اســت که در
خصوص این مبالغ از آنها سوال کند.

خرید خدمات آموزشــی در وزارت
آموزش و پــرورش به بهانه خصوصی
سازی

بر اساس مشــاهدات و اطالعات گردآوری
شده میدانی خبرنگار ما در حال حاضر صدها
دانش آموز در شــهر همــدان به امر تحصیل
مشغول هستند که از این تعداد درصد باالیی
در مدارس غیرانتفاعــی تحصیل میکنند که
در آمار کشوری چیزی حدود 8و نیم درصد
دانش آموزان کل کشــور را تشکیل می دهند
که در طول  25سال بسوی مدارس غیردولتی
گرایش پیدا کرده اند.
وزارت آموزش و پرورش با تقســیم بودجه
چند هزار میلیاردی ایــن وزارتخانه بر تعداد
دانش آمــوزان مدارس دولتی بــه این نتیجه
رسیده است که هر دانش آموز برای آموزش
و پرورش حدود چند میلیــون تومان هزینه
دارد در حالی که می تــوان با پرداخت مبلغ
چند صد هــزار تومان این دانش آموزان را به
بخش خصوصی سپرد.
بنا بر گفته کارشناسان دولت یک شبه چند
صد مدرســه دولتی را به بخش خصوصی
واگذار کرده اســت و بخش خصوصی هم
بــا بکارگیری کادر آموزشــی کم تجربه و
حتی بی تجربــه با پرداخــت هزینه های
بســیار پایین به ســودآوری خود فکر می
کنــد .این در حالی اســت که در اســاس
مــدارس غیردولتی با هــدف ایجاد فضای
رقابتی تاســیس شــد تــا موتــور محرکه
مــدارس دولتی برای حرکــت رو به جلو
باشــد نه اینکــه مدارس دولتــی تعطیل و
بدست بخش خصوصی سپرده شوند.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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نیش و نوش
همدانپیام :درمانگاه اعتمادیه پناهگاهی امن در هیاهوی گرانی
حاالیه جا پیدا شده به داد مردم برسه اگه گذاشتی!!
ایرنا 2۷0 :روســتای همدان نیازمند تجهیز سیســتم سالمسازی آب
هستند
قصه هزارو یک شب آب روستایی در ایران!!
وطن امروز :تورم دولتیها هم ورم کرد!
از بیخیالی زیادی که ورم کرد!!
شرق :سیاستهای اقتصادی صدا و سیما به کدام سو میرود؟
به سوی شکرستان !!
رسالت :کودکی از دست رفته کودکان کار
از دست نرفتن بدون آموزش ماهر شدن!!
کیهان :ماجرای عدم حضور هنرمندان در افطاری رئیس جمهور؟
رومیز افطار جا نبوده ابزار هنرشون بزارن !!
وطن امروز :دست انداز تعرفههای پزشکی
بیشتر دستانداز رو برش دادن
شهروند :قبضهای نجومی وزیر را هم شکه کرد
بدون شرح
رسالت :ارز  4200تومانی شبیه سکته مغزی بود
نگران نباش سکته هم درمان قطعی داره
هفتصبح :همه کارهایی که با دو گیگ اینترنت میتوان انجام داد
حتی باهاش فضا هم میتونی بری!!
همدانپیام :فیفا  ۳داور فوتبال همدان را در لیست بینالملل قرار داد
مگه فیفا به فکر ورزش همدان باشه !!
اطالعات :خواندن توانستن است
قبلنا شعرات با مفهومتر بود استاد
شهروند :سختگیری ثبتنام بر اساس کدام قانون؟
قانون میتی کومان مأمور مخصوص حاکم بزرگ!!
قدس :قانون رسیدگی به دارایی مسئوالن بزودی اجرا میشود
نرید خونشون ،مسئوالن دارایی ندارن حجالت میکشن!!
ایران :کتابهای بیکاغذ
الش ،برگ درخت گردو بزارید بوی خوبی داره

خبر

رایزنی مجلس برای تحقق
بودجه صندوق رفاه دانشجویان
ســال گذشــته تنها  60درصد اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان
تحقق یافت و کمیســیون آموزش مجلس برای تحقق این بودجه در
حال رایزنی با سازمان برنامه و بودجه است.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلــس در گفت و گو با ایرنا
در این باره تاکید کرد :بودجه صندوق رفاه دانشــجویان سال گذشته
 6.452.04۳میلیارد ریال بود که فقط  60درصد آن در ســال گذشته
محقق شد.
علیرضا ســلی افزود :ســال گذشــته درآمد اختصاصی صندوق رفاه
دانشجویان که قرار بود  400میلیارد تومان باشد به  425میلیارد تومان
افزایش یافت که تحقق  ۱00درصدی این اعتبار را نشان می دهد.
وام تحصیلی از  ۱۳4میلیارد تومان عملکرد در ســال  96با  ۳8درصد
رشد به  ۱65میلیارد تومان در سال  9۷رسید و وام ویژه دکتری نیز در
مجموع از  ۱60میلیارد تومان در سال  96به  225میلیارد تومان در سال
 9۷با هم افزایی بانک توسعه تعاون افزایش یافت.

رویکرد صندوق بازنشستگی خروج از
بنگاه داری زیان ده است
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری گفت :رویکرد جدید
صندوق بازنشســتگی ،خــروج از بنگاه داری زیــان ده و حرکت به
ســوی پرتفوی با ارزش افزوده باال ،همچون صنایع معدنی متصل به
معدن ،است .میعاد صالحی در جدیدترین توییت خود اولویت جدید
اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری را اینگونه اعالم کرد و افزود:
بــه طور یقین اولویت اصلی و تــالش اصلی این صندوق ،خروج از
بنگاه داری زیان ده است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز پیشتر گفته بود که سال 9۷
حدود  6۷شرکت وابسته به این صندوق از طریق بورس و فرابورس
به بخش خصوصی واگذار میشود .این  6۷شرکت شامل شرکتهای
زیان ده و کم بازده هستند .وی ادامه داده بود :همچنین  9شرکت
ســودده خارج از استراتژی این صندوق و  2۳شرکت شامل سود 40
درصد و زیر  40درصد نیز هستند که واگذار میشوند .تقی زاده اعالم
کرد :سود ناشی از واگذاری این شرکتها در بخشهای مربوط به رفاه
حال بازنشستگان به کارگرفته خواهد شد.
تقی زاده گفته بود که کسب سود  20تا  ۳5درصدی یکی از اولویتهای
صندوق بازنشستگی در حوزه بنگاه داری است و اگر شرکتها نتوانند
این میزان ســود را محقق کنند ،جزو شــرکتهای زیانده و کمبازده
هســتند و واگذار میشــوند.به گفته وی ،اولویت نخســت صندوق
بازنشستگی کشور خروج از بنگاههای زیان ده و کمبازده است که در
راستای سیاستهای دولت و تاکید بر مدیریت دارایی بازنشستگان در
حال اجرا است.وی با اشاره به ابالغ سیاستهای  ۱9گانه این صندوق
به مدیران هلدینگها و شــرکتهای تابعه ،گفته بود که شرکتهای
زیان ده پس از قیمت گذاری از طریق بورس و فرابورس به بخشهای
غیردولتی که دارای اهلیت هستند ،واگذار میشوند.
صندوق بازنشستگی کشور دومین بنگاه بزرگ کشوری است که یک
میلیون و  400هزار بازنشســته را تحت پوشش قرار داده است و 56
درصد از این افراد ،بازنشسته آموزش و پرورش هستند.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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مجلس نمیتواند بازار آشفته خودرو را سامان دهد
یک کارشناس خودرویی با اشاره به مصوبات اخیر مجلس با محوریت ساماندهی بازار
خودرو گفت :این مصوبات هیچکدام قابلیت اجرایی و منطقی ندارند.
فربد زاوه افزود :در حالیکه نمایندگان مجلس باید بهفکر حل مشکالت کالن کشور
در زمینه مدیریت پولی و سیاستهای بانکی باشند ،با مصوبات نادرست درباره صنعت
خودرو ،تنها مشکالت این حوزه را افزایش میدهند.
وی درخصوص اصرار مجلس برای قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت ،ادامه داد:
سپردن فرآیند قیمتگذاری به بازار و نظام عرضه و تقاضا ،تنها راهی است که میتواند بازار

خودرو را از شرایط فعلی خارج کند.این صاحبنظر صنعت خودرو تأکید کرد :مصوبات
مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو ،همگی غیرتخصصی و غیرکارشناسی هستند و مشکل
این حوزه را حل نخواهند کرد .زاوه با اشاره به مصوبه واردات خودروهای هیبریدی
نیز گفت :گویا مجلسیها فقط به دنبال حل مشکل تعداد معدودی لکسوسسوار هستند
چون این مصوبه هیچ دردی از اکثریت جامعه را درمان نخواهد کرد.
وی خواستار توجه جدی نمایندگان به اصالح مشکالت کالن اقتصادی کشور شد و افزود:
حل مشکالت موجود در شبکه بانکی ،توزیع نقدینگی ،اجرای سیاستهایی با محوریت
رونقبخشی به جریان تولید ،حل مشکالت تأمین ارز و تسهیل امور اداری در کسبوکارها
مهمترین مسائلی است که مجلس باید به آن بپردازد.

e g h t e sa

وقتی نرخ گذاری حساب کتاب ندارد

نگاه

در شرایط تحریم چه باید کرد؟

واقعیت این اســت که ما در یک جنگ تمام عیار با بدخواهان و
با محوریت آمریکا مدتهاست که روبهرو هستیم.
استکبار جهانی سالیان دراز است که با ما در جنگ نظامی و فرهنگی
اســت ،ولی در هیچ کدام از اینها موفق نشــده است ،اما در حوزه
اقتصاد فکر میکند که موفق میشود.
با توجه به شرایطی که در داخل کشور وجود دارد ،آنها سعی میکنند
بــا ابزارهای اقتصادی از جملــه تحریمها و جنگ روانی و تحریک
عوامل داخلی به گونهای خود را موفق نشــان دهد و در حال حاضر
فشارها به اوج خود رسیده است .البته از ابتدای انقالب از این حربه
اســتفاده میکردند ،اما چند سالی اســت که تحریمها به اوج خود
رسیده اســت .از جمله عواملی که دنبال میکنند ،تکیه بر جریانات
روانی داخل کشــور ،تحریک تقاضا و ایجاد بحران در اقتصاد ایران
است.
متاســفانه عواملی در داخل هم هســتند که حاال دانسته یا نادانسته
به اهداف اســتکبار و آمریکا کمک میکننــد .یعنی با ایجاد فضای
تورمی متاسفانه با بعضی از ابزار مثل فضای مجازی ،جنگ روانی را
عملیاتی میکنند؛ همانطور که در حوزه مسکن ،خودرو و کاالهای
معیشتی مردم شاهد هستیم.
البته گروهی به صورت نادانســته عمل میکنند ،اما گروهی به عنوان
ســرباز دشــمن کار میکنند .بر این اســاس ،آنهایی که به صورت
تعمــدی و برنامهریــزی کار میکننــد ،حتما جزو تروریســمهای
اقتصادی هستند.
البته مقداری از مشکالت به نظام تدبیر ما برمیگردد .یعنی اگر دولت
در رابطه با نظــام توزیع ،قیمتگذاری و نظارت به درســتی عمل
میکرد ،کمتر با این مشکالت مواجه میشدیم.
مشکلی که در رابطه با کاالهای اساسی وجود دارد ،یک دلیل آن این
است که نظام کنترلی و نظارتی وجود ندارد و خود دولت هم اعالم
میکند که بیشــتر از این از دســت ما برنمیآید .آنها میگویند ما به
مجلس گفتیم بازرگانی از صنعت و معدن جدا شــود ،چون وزارت
صنعت ،معدن و تجارت نمیتواند هم توجه به صنعت داشته باشند
و هم حوزه بازرگانی ،بنابراین این دو حوزه باید از یکدیگر تفکیک
شود .انتقاد دولت درست است ،زیرا در شرایط جنگ اقتصادی باید
جایی وجود داشته باشد که بتواند بازار را کنترل کند.
*يحیی آلاسحاق
رئیس اتاق مشترك بازرگانی ايران و عراق

نکته
راهکار ساده برای کاهش مصرف برق

تنها یک المپ!

خاموشــی در حالی یکی از دغدغههای فصل تابستان محسوب
میشود که با چند راهکار ســاده میتوان بار این دغدغه را از روی
دوش ایران برداشــت .به طوری که حتی با خاموش کردن تنها یک
المپ توســط هر خانوار ایرانی در ســاعات پیــک مصرف ،معادل
نیروگاه اتمی بوشهر از مصرف برق کاهش خواهد یافت.
به گزارش ایســنا ،مصوبه دولت درباره افزایش بهای آب و برق
کــه حاکی از افزایــش هفت درصدی بهای برق بــود ،از ابتدای
اردیب8ســال  ۱۳98و افزایش بهای برق پرمصرفها تا ســقف
 2۳درصــد از ابتدای ماه جاری اجرا شــد .هدف دولت از ابالغ
مصوبه مذکور اصالح الگوی مصرف مشــترکان عنوان شده است.
تعرفههــای جدیــد بهای آب و برق طبق مصوبــه مذکور طوری
طراحی شدهاند که اگر مشترکان  ۱0درصد مصرف برق را کاهش
دهند ،شــاهد کاهش  20درصدی صورتحساب برق مصرفی خود
خواهند بود.
با اینکه  ۱0درصد از مشــترکان جزو پرمصرفها هســتند اما یک
درصد از مشــترکان برق که در باالترین رده مصرفی قرار دارند ،به
اندازه  ۱0درصد مشترکان کم مصرف برق مصرف میکنند .اما آنچه
میزان مصرف برق را در تابستان بیش از دیگر فصلهای سال افزایش
میدهد اســتفاده از وسایل سرمایشی است .در این فصل حدود 22
هزار مگاوات یا معادل  40درصد از مصرف برق کشــور ،به وسایل
سرمایشی اختصاص دارد.

تنها یک المپ و چند درجه!

آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه کشــور از  8۷60ســاعت در ســال،
در حــدود  500ســاعت بــا مشــکل افزایــش شــدید مصــرف بــرق
مواجــه اســت کــه بــا کاهــش مصــرف بــرق وســایل سرمایشــی،
بــه راحتــی قابــل تأمیــن اســت .منحنــی  24ســاعته بــار نشــانگر
آن اســت کــه بــا مدیریــت مصــرف ،میتــوان شــبکه بــرق کشــور
را در ســاعتهای پیــک مدیریــت و از اعمــال محدودیــت
جلوگیــری کــرد .تنظیــم درجــه کولــر گازی روی عــدد  ،24بــه
تنهایــی میتوانــد  20درصــد صرفهجویــی در مصــرف بــرق را
بــه دنبــال داشــته باشــد.
بــه گفتــه محمدحســن متولــیزاده ،مدیرعامــل شــرکت توانیــر اگــر
هــر خانــوار ایرانــی تنهــا یــک المــپ خــود را در ســاعتهای
پیــک خامــوش کنــد ۱000 ،مــگاوات (معــادل نیــروگاه اتمــی
بوشــهر) از مصــرف بــرق ایــران ،کاهــش خواهــد یافــت.
بــر اســاس اعــالم وزارت نیــرو ،وی دربــاره راهکارهــای مشــترکان
بــرای قــرار نگرفتــن در گــروه پرمصرفهــا نیــز توضیــح داد:
بــا توجــه بــه اینکــه در تابســتان وســایل سرمایشــی بیشتریــن
میــزان مصــرف بــرق را بــه خــود اختصــاص میدهنــد ،مشــترکان
در صــورت توجــه و دقــت در چگونگــی اســتفاده از وســایل
سرمایشــی ،میتواننــد بــه میــزان زیــادی از مصــرف بــرق خــود
را کاهــش دهنــد.

سکه مالک تعیین قیمت مسکن!
بررسی قیمت مسکن در گوشهوکنار شهر
همدان روایتگر یک آشــفتگی تمامعیار است.
بهگونهای که تقریب ًا هرکســي هر قیمتی را که
دلش بخواهــد ،براي ملک خود اعالم میکند؛
حاال چه واقع ًا فروشنده باشد و چه نباشد و به
قول برخی مشاوران امالک حتی برخی قیمت
ســکه و طال را مالک افزایــش قیمت خانه و
حتی اجاره قرار میدهند.
بدتر از همه روایت کســانی اســت که برای
عقب نماندن از قافله ،بــدون قصد فروش به
بنگاهها مراجعه کرده و ضمن بررسی قیمتها
برای زمین و ملک خود قیمتی را نسبت ًا باالتر از
بقیه اظهار میکنند و دلخوش میشوند که مث ً
ال
داراییهایشان زیاد شده ،درحالی که ناخواسته
به التهاب و تالطم بازار دامن میزنند.
ایــن موضوع تا حدی پیش رفتــه که افزایش
خودســرانه قیمــت که در نبــود نظارت رقم
خــورده آرزوی خرید مســکن و خانه را به
جایی رســانده که با در دست داشتن مبلغی نه
چندان کم و حدود  200تا  ۳00میلیون تومان
هم نمیتوان حتی یک خانه نقلی و کوچک در
همدان خریداری کرد.

گرانی مسکن به تریبون نمازجمعه
رسید

این افزایش قیمتها در شــهر و استان همدان
به حدی اســت که دیروز نماینــده ولی فقیه
در اســتان همدان در خطبههــای نماز جمعه
مســئوالن را خطاب قــرار داد و عنوان کرد:
رشد روز افزون قیمت مسکن ،خودرو و سایر
اقالم بیانگر این است در این بازاري که جنگ
اقتصادی را ایجاد کــرده قانونی برای مقابله با
این بند و باریهای اقتصادی وجود ندارد.
اما در گزارشی میدانی از وضعیت قیمت زمین
و مســکن در نقاط مختلف شهر همدان آنچه
مشهود بود اینکه هر مالکی قیمت و بهای زمین
خود را بدون ضابطه اعالم میکند به طوری که
در دو هفته متوالی قیمت از یک عدد مشخص
به عددی دیگر افزایش قابل توجه دارد.
کمی به عقبتر میرویم و قیمت مســکن در
برخی نقاط شهر همدان در سال گذشته همین
ایام را بــا قیمت فعلی آنها مقایســه میکنیم،
اردیب8و خرداد ماه ســال گذشــته قیمت هر
مترمربع مسکن در منطقه اعتمادیه شهر همدان
که از نقاط متوســط شــهر محسوب میشود
حدود  2میلیــون و  500تــا  ۳میلیون تومان
معامله میشــد در حالی که هفته گذشته یک
واحد مســکونی در همان آپارتمانی که ســال
گذشته یک واحد آن به قیمت هر متر  2میلیون
و  500هزار تومان معامله شــده بود به قیمت
هر مترمربع  ۷میلیون و  ۱00هزار تومان معامله
شده است.
ســاختمانی که ســال گذشــته یک واحد از
آپارتمان  ۳واحــدی آن به قیمت هر مترمربع
یک میلیون و  900هزار تومان معامله شده هفته
گذشــته به قیمت هر مترمربع  5میلیون و 900
هزار تومان سند خورده است.

در محوطه آقاجانی بیک و امامزاده یحیی شهر
همدان نیز ساختمانی که سال گذشته یک واحد
از آپارتمان  ۳واحدی آن به قیمت هر مترمربع
یک میلیون و  900هزار تومان معامله شــده و
هفته گذشــته به قیمت هر مترمربع  5میلیون و
 900هزار تومان سند خورده است.
کمی باالتر میرویم و واحدی از خیابان مهدیه
و  ۱8متــری روحانی را بررســی میکنیم؛ در
این آپارتمان  ۱2واحدی که فروردین ماه سال
گذشته هر واحد از آن متری  ۳و میلیون و 800
هزار تومان معامله میشــد قیمت هر مترمربع
آپارتمان حدود  9میلیــون و  500هزار تومان
اســت و ایــن روال هر چه به ســمت منطقه
باالی شــهر همدان نزدیک میشویم وخیمتر
میشــود به طوری که یک واحد آپارتمان در
منطقه اســتادان همدان متری  ۳0میلیون تومان
قیمتگذاری شده است.
گذشته از قیمت خرید و فروش مسکن اوضاع
اجــاره بهای واحدهای مســکونی نیز چندان
تعریفی ندارد ،واحدی که سال قبل با مبلغ ۳5
میلیون رهن کامل به اجاره رفته است در سال
جدید با مبلــغ  80تا  90میلیون رهن کامل به
مستأجر سپرده شده است.
این وضعیت در واحدهای مسکونی مسکن مهر
هم حاکم اســت و قیمتها به قدری افزایش
یافته که نمیتوان توجیهی برای آن ارایه داد و
تنها دلیل آن را رها کردن بازار مسکن و رفتار
خودسرانه مالکان میتوان دانست.
یکی از شهروندان همدانی که چندماهی است
برای خرید مســکن از این مشــاور امالک به
مشــاور امالک دیگری در رفت و آمد است به
مهر گفت :فقط طی دو ماه گذشته در سال 98
قیمت خانه و زمین بــه حالت تأملبرانگیز و
ناباورانهای افزایش یافته است ،وقتی در حاشیه
شهر و یا حتی شــهرکهای همدان ساختمان
را متــری  2/5تا  5میلیون تومان قیمتگذاری
میکنند دیگر چه انتظاری از باالی شهر است.

وی با بیان اینکه مدت یک سال است که برای
خرید خانه این دســت و آن دست میکنم و
در آخر هم خانهای نصیبم شــد که اگر همان
دوســال قبل آن را میخریدم این همه زیر بار
قرض نمیرفتم ،گفت :برای خرید مسکن در
انتظار دریافت وام بودیم که همین انتظار رفته
رفته ارزش پساندازمان را کم کرد و در نهایت
با مبلغ  280میلیون تومان خانهای  50متری آن
هم نه تازهساز بلکه  ۱۱سال ساخت خریداری
کردیم.
وی با بیان اینکه همین خانه را اگر ســال قبل
میخریدم نصف مبلغی که پرداخت کردم هم
نمیشد ،گفت :اوضاع مسکن سرسامآور شده
است.

بیسروســامانی و فقــدان نظارت
بر بازار مســکن و خریدوفروش کام ً
ا
مشهود است
وی با بیان اینکه بیسروسامانی و فقدان نظارت
بر بازار مســکن و خریدوفروش کام ً
ال مشهود
است که البته معلوم نیست چه زمان به آرامش
رسیده و یا افسار آن کشــیده میشود ،گفت:
روایت اجاره و رهــن نیز حالوروز خوبی را
طی نکرده و در ایــن حوزه نیز اوضاع چندان
بر وفق مراد جماعت مســتأجر نیســت و آنها
هم در حال تحمل شــرایطی هستند که زمانه
برایشــان رقم زده اســت.در همین خصوص
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک همدان با بیان
اینکه بازار مســکن بی رونق شــده و قیمت
مســکن در همدان باالســت و خریدوفروش
هم کم شده اســت ،گفت :قیمتها در بخش
مســکن واقعی نیســت.ابراهیم جمالی با بیان
اینکه مشاوران امالک نیز از قیمتهای مسکن
متعجب میشــوند چرا که میبینیم خانهای با
قیمت متری  2میلیون تومان به  6میلیون تومان
رسیده است.
وی با بیان اینکه قیمتهای فعلی مسکن واقعی
و کارشناســی شده نیست و مردم نباید مسکن

را با قیمت باال بخرند ،گفت :افرادی که با گران
شــدن مسکن به ســمت خرید ملک میروند
رفتــار صحیحی ندارند چرا کــه این اقدام به
گران شدن قیمت مسکن دامن میزند.
وی با بیان اینکه علت عمده گرانی مسکن خود
مردم هســتند چراکه یکسری افراد سودجو به
سمت ســرمایهگذاری در بخش مسکن ورود
کرده و باعث به هم خوردن بازار میشــوند،
گفت :مشاورین امالک راضی به افزایش قیمت
مسکن نیستند کمااینکه حوزه کاری مشاورین
امالک قیمتگذاری نیست و آنها تنها واسطهای
بین طرفین معامله هستند.
جمالی باتاکید بر اینکه هرکدام از مشاورین امالک
وارد مقوله قیمت گذاری مســکن شوند تخلف
صنفی انجام دادهاند ،گفت :گرانی مســکن تنها
در همــدان رخ نداده اما بــه علت اینکه همدان
شــهری صنعتی نبوده و از شرایط آب و هوایی
خوبی برخوردار است ،سرمایهها در همدان بیشتر
به سمت خریدوفروش ملک سرازیر میشود که
این موضوع باعث افزایش قیمت مسکن در این
شهر شده است.
وی بــا بیان اینکه هر خانه و یا زمینی با توجه
به شــرایط خود ،دارای قیمت مشخصی است
و برای تعیین این قیمــت نیز مؤلفههایی مثل
داشــتن یا نداشتن سند رسمی ،امکانات محله
و وجود زیرســاختها ،بُعد مسافت ،عمر بنا
و غیره لحاظ میشــود؛ گفت :با این حال کم
نیستند افرادی که بیتوجه به موضوعات عنوان
شــده ،برای ملک خود ارقــام کیلویی اظهار
میکنند.با این تفاســیر آنچه مسلم است اینکه
قدرت خرید در سال گذشــته و امسال برای
بســیاری از خریداران و پسانداز آنها برای
خرید واحد مسکونی از بین رفته و اغلب این
جماعت ناچار به اجارهنشینی خواهند شد که
باید دولت برنامه ویژهای را برای کنترل بازار
اجاره و حمایت از قشــر ضعیف بهخصوص
مستأجران در دستور کار خود قرار دهد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر اعالم کرد

نفت

آیا سقوط قیمت نفت منطقی است؟

تحریمهــای آمریکا علیه صادرات نفت ایران و ونزوئال و احتمال
مختل شدن تولید نفت لیبی به دلیل درگیریهای داخلی بازار نفت را
در معرض کمبود شدید عرضه قرار داده است اما چرا نفت در قیمت
باالتری معامله نمیشود؟
به گزارش ایسنا ،حتی نوسان قیمت نفت که مشخصه بارز محدودیت
عرضه در بازار است ،اندک بوده و نفت برنت در بیش از یک ماه اخیر
بین  ۷0تا  ۷5دالر در هر بشکه معامله شده است.
مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد در گزارش جدیدی نوشت :حرکت
اخیــر بهای معامالت نفت نشــان دهنده عدم تعــادل میان بازارهای
فیزیکی و بازارهــای معامالت آتی و انتظارات بــازار درباره عوامل
بنیادین فعلی و آتی است.
آیا این شــکاف در انتظارات برطرف خواهد شد؟ مؤسسه مطالعات
انرژی آکســفورد در این باره نوشته اســت :اگر سال  20۱8راهنمای
خوبی باشد ،ســطح قیمت نهایت ًا افزایش پیدا خواهد کرد تا منعکس
کننده محدودیت اخیر عرضه در بازار فیزیکی باشــد .اختالالت قابل
توجه در ونزوئال و تحریمهای آمریکا علیه صادرات ایران ،مشــکل
آلودگی نفت در روســیه ،احتمال مختل شدن تولید در لیبی و کندی
رشد فعالیت صنعت شیل آمریکا همگی به محدودیت فزاینده عرضه
در بازار اشاره دارند.
پرســش بزرگ این است که عربستان ســعودی چه زمان و چگونه
واکنش نشان خواهد داد .ریاض تمایلی به تکرار ریزش قیمت نفت در
سال  20۱8که پس از افزایش تولید روی داد ،ندارد .این بار عربستان
ســعودی ترجیح داده که اجازه دهد عرضه در بازار محدود شــود و
اوپک پالس رویکرد انتظار و مشاهده را در پیش گرفته و تصمیمگیری
را به زمان نشست رسمی خود در ژوئن موکول کرده است تا آن زمان
اطالعات بیشتری درباره تأثیر تحریمهای آمریکا بر روند عرضه در
بازار نفت کســب کند و رویدادهای پیرامون جنگ تجاری آمریکا و
چین روشنتر شود.
با این حال مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد هشدار داد رویکرد انتظار
و مشاهده ریسکهایی را دربردارد .این چالش وجود دارد که به جای
اینکه اکثر ابهامات حل شوند ،در ماههای آینده تشدید شوند.
اختــالالت عرضه به حدود  ۳میلیون بشــکه در روز رســیده که بی
سابقهترین حد در چند سال اخیر به شمار میرود و ممکن است رشد
بیشتری پیدا کرد .اگرچه اوپک پالس میتواند این حجم از اختالل
عرضه را جبران کند امــا اختالالت مذکور تصویر عرضه و تقاضا را
تیره کرده و برنامهریزی را دشوار کرده است .اگر اوپک پالس بخواهد
از ظرفیت مازاد خود اســتفاده کند به نوبه خود قیمتها و نوسان را
باال خواهد برد.
بــا این حال بزرگترین منبع ابهام مربوط به بخش تقاضاســت .جنگ
تجــاری آمریکا و چین رشــد اقتصــاد جهانی را تهدیــد میکند و
شــاخصهای اقتصادی عالی به نظر نمیآیند .در نهایت کندی رشد
تقاضا قیمتها را پایین خواهد برد.
مؤسســه مطالعات انرژی آکسفورد چند سناریو را مطرح کرده است.
اگر اوپک پالس به کاهش تولید پایبند بماند ،قیمت نفت برنت در نیمه
دوم سال ممکن است نسبت به نیمه اول  5دالر در هر بشکه افزایش
پیــدا کند و تا  ۷۷دالر صعود کند .اگر این تولیدکنندگان نرخ پایبندی
به توافق کاهش تولید را کمتر کنند ،نفت برنت ممکن است در حدود
 ۷0دالر بمانــد .اگر آنها به توافق کاهش تولید خاتمه دهند ،قیمتها
ممکن است تا مرز  60دالر سقوط کند.
این مؤسسه به برخی پیشبینیهای قیمت اشاره کرده که فرض را بر
رکود اقتصادی گرفته است .دورنمای اقتصادی تیرهتر به همراه خروج
نابهنگام از توافق کاهش تولید اوپک پالس ،ممکن اســت قیمتها را
تا مرز  50دالر تنزل دهد.

خبر
مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان خبر داد

پیشبینی برداشت  740هزار تن گندم از
مزارع استان همدان

شناسایی  10هزار کشاورزبدون بیمه اجتماعی در همدان
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان،
روستاییان و عشایر استان همدان از شناسایی
حــدود  ۱0هــزار فاقــد بیمــه اجتماعی در
شهرستان همدان خبرداد و گفت :در شهرستان
همدان  ۱6هزار نفر از صندوق بیمه روستائیان
و عشایر استان مستمری دریافت میکنند.
بهگزارش ایســنا ،مهدی ســماواتی در ستاد
توســعه بیمه روستائیان و عشــایر شهرستان
همدان ،اظهارکرد :در سطح استان همدان 9۳
هزار خانوار تحت پوشــش این صندوق قرار
دارد که از این میزان  500خانوار در شهرستان
همدان بوده است.
وی با بیان اینکه شهرســتان همدان رتبه اول
در جــذب افراد بیمه شــده در صندوق بیمه
روســتائیان و عشایر دارد ،تصریح کرد :استان
همــدان رتبه ســوم از نظر جــذب افراد در
صندوق بیمه روستائیان و عشایر کسب کرده
است.
ســماواتی با تأکید براینکه کاهش معضالت

جامعه در گرو توسعه بیمه است ،خاطرنشان
کرد :اگر افراد تحت پوشش بیمه قرار نگیرند۳
مشکل در اقتصاد ،معیشت روستائیان را تحت
تأثیــر قرار خواهد داد بــه طوریکه در دوران
پیری و بازنشستگی ،ازکار افتادگی و فوت این
مشکالت نمایان میشود.
مدیرصندوقبیمهاجتماعیکشاورزان،روستاییان
و عشایر استان همدان با اشاره به اینکه در کشور
 ۱۷صندوق بازنشستگی درحال فعالیت است،
افزود :کاهش معضــالت اجتماعی ،مهاجرت
معکوس به روســتاها ،ماندگاری روستائیان در
روستا از مزایای صندوق بیمه روستاییان و عشایر
است.
وی تصریح کرد :افراد تحت پوشش صندوق
بیمه اجتماعی شامل کشــاورزان شهرنشین،
رانندگان شــهرهای زیر  25هــزار نفر ،زنان
سرپرســت خانوار ،مددجویان کمیته امداد و
ساکنین شهرهای زیر 25هزار نفر هستند.
وی تصریح کرد :در ســال گذشــته با کمک

سازمان هدفمندی یارانهها افراد فاقد بیمه در
روستاها شناسایی شده بهطوریکه  ۷۱هزار نفر
در اســتان همدان شناسایی شده و باید تحت
پوشش بیمه قرار بگیرند.
سماواتی با بیان اینکه دو سوم حق بیمه توسط
دولت پرداخت میشــود ،اظهارکرد :هر میزان
صندوقهای بیمه قوی تر باشــند سازمانهای
حمایتی کمرنگترمیشوند.
مدیــر صندوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان،
روستاییان و عشایر استان همدان ادامه داد :در
اســتان همدان  9۳هزار خانوار تحت پوشش
صندوق بیمه روستائیان و عشایر قرار دارند و
بیش از  4000خانوار از این صندوق مستمری
ماهانه دریافت میکنند.

تنها  15درصد جمعیت روســتایی
استان در همدان است

معــاون فرماندار همدان با تأکید بر اینکه یکی
از الزامات توســعه و رفــاه اجتماعی ،بیمهها
هستند ،گفت :شهرستان همدان در جذب بیمه

شدگان رتبه اول استان را داشته درحالیکه تنها
 ۱5درصد جمعیت روســتایی اســتان در این
شهرستان قرار دارد.
رضا زمانی با بیــان اینکه بیمه باعث دلگرمی
روستاییان میشود ،اظهارکرد :یکی از مزایای
بیمه روستائیان و عشایر دولتی بودن آن است
که تضامین این بیمه توســط دولت پرداخت
میشود.
وی با اشاره به اینکه درحال حاضر روستائیان
از مزایای صندوق بیمه روستائیان و عشایر کم
اطالع هستند ،تصریح کرد :متولیان در راستای
جذب حداکثری بیمه روســتائیان در ســطح
شهرستان اقدام کنند.
معــاون فرماندار همــدان با تأکیــد براینکه
روستائیان بخش بزرگ و زحمتکش جامعه
هستند ،یادآور شد :در بخش روستایی امنیت
شغلی وجود ندارد و روستائیان همیشه نگران
آینده شــغلی خود هســتند و انتظار حمایت
شغلی دارند.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان از پیش بینی برداشت
 ۷40هزار تن گندم از مزارع استان همدان خبر داد.
رضا عباسی بیان کرد :مجموع سطح زیرکشت گندم استان همدان 400
هزار هکتار اراضی آبی و دیم است.
وی ادامه داد :همانند ســنوات گذشته شبکه تعاون روستایی در سطح
استان به مباشرت از شــرکت غله و بازرگانی ،آمادگی دریافت گندم
کشاورزان را با نرخ خرید تضمینی دارد.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان با اشاره به تعیین نرخ خرید
تضمینی توسط دولت به ایسنا گفت :امسال نرخ خرید تضمینی گندم
بــا 4درصد افت مفید و یک درصد افت غیــر مفید یک هزار و ۷00
تومان در نظر گرفته شده است.
عباســی یادآور شد :طی سال های گذشــته قریب  6۳درصد خرید
تضمینی توســط شــبکه تعاونیهای روســتایی انجام شد و در سال
زراعی جاری نیز پیش بینی می شود بیش از  50درصد گندم تولیدی
کشاورزان استان توسط شبکه تعاونی های روستایی خریداری شود.
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پیشخوان
با حاشیه سازی در کشتی همدان برخورد
میکنیم
رئیس هیأت کشتی همدان گفت :مشکل این ورزش در سطح استان
پول و مسایل مالی نیست.
حمیدرضا یاری اظهار داشــت :کشــتی همدان نیاز به فضای اتحاد و
همدلی دارد و تنها با این رویکرد می توان به موفقیت کشــتی اســتان
امیدوار بود.وی اضافه کرد :این استان سرشار از نخبه ها و استعدادهای
درخشان است و مربیان سازنده و باتجربه ای نیز فعالیت دارند اما نبود

خبـر

بوکس همدان در ساحل آرامش

فضای اتحاد و یکدلی در بین آنها باعث به حاشــیه رفتن کشــتی شده
اســت.یاری در گفت وگو با ایرنا بیان کرد :کشــتی همدان هیچ گونه
مشکلی بابت مسایل مالی ندارد و از این پس نیز با هرگونه مساله حاشیه
ساز در بدنه کشتی استان برخورد می کنیم.
وی با اشاره به انتخاب کادر فنی تیم های کشتی استان همدان و حضور
قهرمانان در راس تیم ها گفت :انتخاب مربیان تیم های منتخب پس از
چند نشست تخصصی تصمیم گیری شد و بهترین ها برگزیده شدند.
یاری خاطرنشان کرد :مربیان سازنده کشتی نیز به طور قطع در ترکیب
تیم های منتخب قرار می گیرند و از تمام ظرفیت اســتان اســتفاده می

کنیم.رئیس هیأت کشــتی همدان گفت :در بدنه هیأت کشتی استان نیز
چنــد تغییر انجام می شــود تا از تمامی ظرفیت هــای موجود به نحو
احســن استفاده خواهد شــد.وی از شهرســتان های نهاوند ،مالیر و
همدان به عنوان میعادگاه کشتی گیران مستعد در استان نام برد و افزود:
خوشبختانه فضای همدلی در نهاوند و مالیر به خوبی ایجاد شده است.
در این نشست خبرنگاران ورزشی نویس استان همدان به طرح دیدگاه
های خود در راستای بهبودی ورزش کشتی پرداختند.
همچنین در این نشست یاســر نصرتی از خبرنگاران شهرستان نهاوند
به عنوان مدیرروابط عمومی هیأت کشتی استان همدان منصوب شد.

معماری زورخانه؛ تجلیگاه پهلوانی
در آیین جوانمردی ایرانیان
جوانمردی و فتوت ،آیینی به قدمت
تاریخ ایرانزمین

ورزش بوکس در همدان با پیشینه ای طالیی هر چند طی سالهای
اخیر با چالش ها و حاشــیه های پرسروصدا همراه بود اما به نظر می
رسد اکنون به ساحل آرامش و به دور از جنجال رسیده است.
به گزارش ایرنا بوکس همدان میعادگاه قهرمانان مطرح بین المللی در
گذشته نظیر محمد جاللی ،سعید نوروزی و میثم هندی بوده؛ هر چند
حاشیه ها اجازه نداد که عرض اندام در رینگ تیم ملی و قرار گرفتن
در ترکیب اصلی تداوم یابد.
در واقع تنش های ایجاد شده در ورزش بوکس این استان باعث شد تا
برخی پیشکسوتان و مربیان نامی ،عطای خدمت را به لقایش ببخشند
و جوان تر ها نیز اسیر حاشیه ها شوند.
بوکس همدان در ســال های اخیر بنابر همین حاشــیه ها ،همواره پر
نوسان ظاهر شده و هرگز نتوانست به جایگاه اصلی خود بازگردد.
موفقیت های لحظه ای و آنی ،دلخوش شــدن به تک مدال آوری ها،
دغدغه های مالی ،نبود اتحاد و انســجام بیــن خانواده بوکس و البته
ضعف در مدیریت باعث شد تا این رشته ورزشی در سال های اخیر
دچار حاشیه ها شود.
هر چند در ســال های اخیر شــاهد موفقیت های مقطعی در ورزش
بوکس بودیم اما اختالف ها و دیدگاه های متفاوت و گهگاه مخرب از
سوی اهالی بوکس و نیز عینک بدبینی و بی اعتمادی نزد برخی از آنها
سبب شد تا همچنان اسیر حواشی متعدد شود.
اما حــاال ورزش بوکس با رویکرد جدید مدیریتی امیدوارانه به آینده
نگاه می کند و امروزه خبری از حاشیه ،تنش و جنجال در آن نیست.
سرپرســت هیأت بوکس همدان که شانس اصلی در انتخابات فصل
جدید این رشــته ورزشــی نیز به شــمار می رود ،در مدت کوتاه از
حضورش در راس این هیأت سعی بر ایجاد تعامل و یکدلی در بوکس
داشته است.
سعید دوست محمدی با تسلط کامل بر حال ناخوش بوکس ،روحیه و
ایجاد انگیزه دوباره در بین اهالی این رشته ورزشی تزریق کرد و اکنون
ورزش قدیمی و با ســابقه درخشان استان همدان را مهیای بازگشت
دوباره به روزهای اوج می کند.

واگذاری مسئولیت به بهترین های بوکس

در این پهنه پهلوانی مردانهای را میستایند که
به مردان و بهداناییشان گشایش دهد،که تند
تر از تند و دلیر تر از دلیر اســت که بِســان
بهرهای ایزدی به مرد رســد و مــردان را در
گرفتاریهای زمان رهایی بخشــد .مردانگی
برخاســته از پهلوانــی ،صفت برجســته و
ارزشمندی اســت که آبروبخش یک اجتماع
صالح است .پهلوانی برخورداری از سجایای
اخالقی و ارزشــهایی است که هم در اندیشه
انسانها مینشــیند و هم از رفتار و معاشرت
و برخوردهای آنان بــرون فیزیکی و معنوی
میتراود .تواضع قدم اول جوانمردی است که
اگر فتوت در ســطح عموم جامعه به واسطه
آییینهای جوانمردی گسترش یابد.
"آیا گمــان میبرید که جوانمردی با فســق
و فجــور حاصل می شــود؟ جوانمردی تنها
با سفرهای گســترده ،عطایی بخشیده ،نیکی
پســندیده و پرهیز از مردم آزادی حاصل می
شود(امام صادق(ع)).
یکــی از مشــکالت اصلــی در موضوعات
اجتماعی امروز ،اخالق اســت کــه به دلیل
کمرنگ شدن فتوت در شــیوه زندگی افراد
میباشــد که یکی از ایــن عوامل در مباحث
معمــاری و شهرســازی نبود مراکز نشــر و
توسعه این موضوع در جامعه است .بیارزشی
ارزشهــا در کیفیات اخالقی انســانها در
نگرشهای زیســتی است که اکنون به عنوان
اســاس زندگی در اختیار قرار گرفته اند که
هم در پــس معنویت حضــور دارند و هم
فیزیک .به طور مثال تنها تغییر یک واژه چون
قهرمان بهجای پهلوان در دوره معاصر باعث
پرورش رقابت به هر نجو در جهت پیروزی
شد که در گذشته این سرزمین شاهد بزرگانی
چون پوریای ولــی و تختی بودند که باختن
از روی مشیعت را عین برد میدانستند که از
لحاظ اخالقی منظق ًا الگویی پایدار محسوب
میگردند .این سؤال پیش میآید که پیروزی
به چه قیمتی؟
نمایش صحنه زورخانه از مجموعه تابلوهای
ســرکیس واسپور،منبع:آرشــیو مرکــز مردم
شناسی ایران
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برگزاری مسابقات
 5جانبه کشتی
آزاددرشهرستان
اسدآباد
مســابقات 5جانبه کشتی آزاد رده
ســنی نوجوانان و نونهاالن به مناسبت
گرامیداشت آزادســازی خرمشهر در
شهرستان اسدآباد برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل
ورزش و جوانان اســتان ،مسابقات 5
جانبه کشــتی آزاد در ردههای ســنی
نونهــاالن و نوجوانــان جــام رمضان
به مناســبت آزاد ســازی خرمشــهر
 ۳اردیب8به میزبانی ســالن کشــتی
مجموعه آزادی شهرســتان اســدآباد
برگزار شد .
این مســابقات بین دو تیم از اسدآباد
.شهرســتان کنگاور .هرســین و قروه
کردســتان در  20وزن مختلف بود که
تیم اسدآباد توانســت مقام نخست را
ازآن خود کند .
اســامی مقــام آوران در رده ســنی
نوجوانــان :علــی اســدی .حســین
عســگری .امیر حســین مرادی و در
رده ســنی نونهاالن :امیر علی شکری
.فرشــید مرسلی .امیرحســین اسدی
.پارسا سطوتی و محمد مهدی مرسلی
می باشد.
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برگزاری مسابقات
پومسه نونهاالن با
حضور  60ورزشکار

مهندس علی مرادی پسند

سرپرســت هیأت بوکس همدان در ایــن باره می گوید :رویکرد
جدید بوکس همدان باید بر اســاس برنامــه ریزی مدون و تاثیرپذیر
باشــد و مســئولیت کمیته ها را به افرادی واگذار می کنم که بهترین
برنامه را ارایه دهند.
وی بیان کرد :عجله ای برای سپردن مسئولیت ها ندارم و تاکنون چند
نشســت تخصصی را پیرامون هدفگذاری مســیر رشد و اعتالی این
رشته ورزشی برگزار کرده ایم.
دوست محمدی در پاسخ به حاشیه های متعدد بوکس همدان گفت:
نمی خواهم به مسایل گذشته بپردازم چرا که برای پیشرفت و موفقیت
بوکس باید حرکت روبه جلو داشت.
وی با تاکید بر لزوم حفظ و بهره مندی از تجربه پیشکســوتان بوکس
گفت :نباید جایگاه پیشکسوتان را به فراموشی سپرد چرا که اعتبار و
ارزش واالیی دارند.
سرپرســت هیأت بوکس همدان تغییر در ترکیب این هیأت را امری
طبیعی دانست و گفت :به هر حال برای رشد و توسعه باید تغییرات را
لحاظ کرد.دوست محمدی خاطرنشان کرد :بوکس همدان سرشار از
استعدادها و نخبه ها است و به طور قطع رویکرد ما توجه به رده های
سنی مختلف به ویژه پایه است .وی یادآور شد :امروزه بوکس همدان
به فضای همدلی و اتحاد قهرمانان ،مربیان ،داوران و پیشکسوتان نیاز
دارد و در چنین وضعیتی می توان بوکس را به جایگاه اصلی رساند.
سرپرســت هیأت بوکس همدان با اشاره به تشکیل اردوی تیم بوکس
نونهاالن و نوجوانان همدان گفت :انتخاب بوکسورهای تیم استان نباید
ســلیقه ای و تک محوری باشد بلکه کمیته فنی هیأت بوکس مسئول
انتخاب نفرات برتر است.
دوست محمدی خاطرنشــان کرد :اردوهای استانی تا کسب نتیجه و
انتخاب برترین ها هر هفته برگزار می شــود ضمن اینکه برنامه های
ویــژه ای برای ارتقاء و اعتالی بوکــس همدان داریم که با همدلی و
اتحاد خانواده بوکس به انجام می رسانیم.

آیین ورزش زورخانهای در جهت بدنسازی
و آمادگی جســمانی در راه پیشرفت ُکشتی
پهلوانــی رواج داشــت .آدم (ع) از جملــه
چهارصــد و چهل هنر که می دانســت یکی
کشــتی بود .واژه کشتی که به معنای کمربند
ویژه زرتشتیان است در زورخانهها هنوز هم
متدوال است که بدون شک تاثیر تاریخ و آیین
ایرانی را مسجل میکند .در جهت رسیدن به
مقام واال باید افتاد .زورخانه کارگاه جوانمرد
سازی است ،موضوعی که شاید امروز بتواند
در جهت نجات جامعه امروزی از مشکالت
روز ،نیاز مبرم میباشد.
بدان که کشــتی گرفتن هنری است مقبول و
پسندیده ملوک و ســالطین،هر که بدین کار
مشغول باشد،اغلب آن اســت که به پاکی و
راستی می گذراند.
اخالقیات فرهنگی و ورزشی در دوره معاصر
آیینه در ادبیات و فرهنگ ما وسیله ایست که
موجب خود بینی و غرور میشود ،استفاده از
این عنصــر در ورزش که ذات آن با فروتنی
و تواضع عجین شــده است مغایر است؛ که

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

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

درِ زورخانه را کوتاه قرار داده می شود و گاه
زنجیرهای هاللی بر جلوی آن نیز می آویختند
که وارد شوندگان را به سنت تعظیم در برابر
خوبیهــا و فضایــل و تذکر بــه افتادگی و
تواضع فرا میخواند .کسانی که وارد زورخانه
میشوند باید ســرخم کنند .گود زورخانه که
ورزشکاران باستانی در آن ورزش میکنند ،از
سنت دراویش خاکسار پیروی شده که دلیل
در خاک شدن و در جای پست ورزش کردن
باشد تا کسی نخوت و تکبر در خود احساس
نکند و نســبت به دیگران هنگام ورزش در
جای پایین تر قرار بگیرد .گنبد نشــانهای از
نیروی آســمانی و ارتباط با عالم باال اســت.
چرخیــدن ورزشــکاران در زیرگنبد نوعی
ارتباط معنــوی و متافیزیکی با گردش جهان
خلقت است.

بازگردانی اخاق پهلوانی

مهندس امیرحسین دلیر

زورخانه آیینی ورزشــی به مثابه
پهلوانی

دکتر امیرحسین فرشچیان
گفتهاند :از قضا آیینه چینی شکســت ،خوب
شد اسباب خود بینی شکست .در زورخانهها
نور از طریــق روزنهها به محیط تاریک وارد
میشــود .موســیقی و صوت در زورخانهها
بصورت زنــده و با نوای گرم مرشــد اجرا
میشــود .اکثر شــعرها از ادبیات تعلیمی و
حماسی انتخاب هســتند که همراه با ضرب
مرشــد ،مخاطب را به تامل و ورزشــکار را
به وجد آورده ،ولی موســیقی در باشگاههای
امروزی صرف محرک اســتفاده میشوند و
بدون توجه به معنی پخش میشــوند که در
ضمیر ناخودآگاه تاثیر خود را میگذارد.

جوان باید برای تشــرف به زورخانه به بلوغ
فکری برســد سپس به زور و نیرو .به جواني
که دورة اول ورزش باســتاني را طي ميکند
نوچــه ميگویند که باید تحــت تعلیم قرار
بگیرد و فنون کشتي را بهواسطه آیین پهلواني
بیاموزد .ورزشــکاري که در رعایت آداب و
رسوم زورخانه ،ورزشکاري ،میانداري ،تعلیم
به نوچهها و نوخاســتهها ورزیده شدهباشد
و در جوانمــردي ،فتــوت و فروتني درمیان
مردم به حسن اخالق معروف باشد ،به مقام
پیشکسوتي نایل ميگردد و مرشد مقدم او را
به محفل زورخانه ،با طلب صلوات از حضار
و زدن به طبل اعالم ميدارد .ورزشکاری که
به مرتبة پهلواني برسد ،عنوان صاحبضرب
ميیابد و بــزرگ بودن در زورخانه به زور و
بازو و قدرت نیست به اخالق و کسوت است.
علی (ع) فرمود امتیاز آدمی به عقل اوســت
و زیـــبایی او به مـــروتش .امروزه طراحی
محیطهای ورزشی تاثیرات بسیار زیان باری
در جامعه گذاشته است .زمانی برای طراحی
محیط های ورزشی و بهرمندی از آداب آیین
فرهنگی برنامهای موجود نباشــد .با احداث
اماکن ورزشــی و فرهنگی با الگوبرداری از
فرهنگ معماری اصیل ایران و تشویق جوانان
و جامعه برای شــرکت در این اماکن میتوان
جامعه شاد ،سالم و تندرست داشت.

مسابقات پومسه نونهاالن با حضور
 60پومســه در خانه تکواندو اســتان
برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل
ورزش و جوانــان اســتان و به نقل از
شهرستان همدان نتایج حاصل شده در
رده سنی مختلف بدین ترتیب می باشد:
کســب مقامهای اول این مســابقات :
وزن اول :ابولفضــل کرمی ،وزن دوم:
محمد حســین حمیدی ،وزن ســوم :
پارســا بامداد راد  ،وزن چهارم  :امیر
حسین متصوری
وزن پنجم :ابوالفضــل فرهانی  ،وزن
ششــم  :ســپهر صادقیان ،وزن هفتم :
محمد مهدی مرسلی
وزن هشــتم  :محمد حســین مقیمی
،وزن نهم  :هیمن عسگری  ،وزن دهم
 :عرشیا صادقی  ،که در بخش نونهاالن
رو گذشته پایان یافت.

3
پیشنهادهایی از یونان،
ترکیه و بوندسلیگا
برای انصاری فرد
مهاجم ایرانی ناتینگهام فارســت،
پیشنهاداتی از لیگ های یونان ،ترکیه و
بوندسلیگا دریافت کرده است.
به گزارش ایســنا ،کریم انصاری فرد،
مهاجم ایرانی در نخستین فصل حضور
خود در لیگ دسته یک فوتبال انگلیس
در تیم ناتینگهام فارست تنها  ۱2بار به
میدان رفت و توانســت دو گل به ثمر
برساند و دو پاس گل هم ثبت کند.
انصــاری فــرد هنوز گزینه نخســت
ناتینگهام فارســت محسوب نمیشود
و ممکن اســت در تابستان این تیم را
ترک کند.
ایــن مهاجم ایرانی پیشــنهادی از تیم
یونانی آریس دارد و ممکن اســت بار
دیگر به لیــگ یونان باز گــردد .البته
در ایــن بین چند تیم هــم از ترکیه و
بوندســلیگای آلمان نسبت به جذب
انصــاری فرد ابراز تمایــل کردهاند و
ممکن اســت که این مهاجم ایرانی به
این پیشنهادات پاسخ مثبت دهد.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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رئیس اداره ورزش و جوانان مالیر
معرفی شد

در حکمی از سوی مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان همدان
یوسف خدرویســی به عنوان رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان
مالیر انتخاب و معرفی شد.
معاون اداره کل ورزش وجوانان استان همدان ضمن تبریک به مناسبت
سالروز آزاد سازی خرمشهر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز
 8سال جنگ تحمیلی و مدافعین حرم و تسلیت به مناسبت فرارسیدن
شــهادت موالی متقیان علی (ع) ضمن تقدیر و تشــکر از زحمات
صادقانه و دلسوزانه مهدی رضایی در عرصه ورزش شهرستان مالیر
دکتر خدر ویســی را به عنوان رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان
مالیر معرفی کرد.
کاوه صولتی در ادامه صحبتهای خود همکاری کامل و مستمر کارکنان
اداره ورزش وجوانان را با ریاست جدید خواستار شد و از خدرویسی
خواســت تا با تالش مضاعف و همکاری کامل خود با دستگاههای
اجرایی شهرســتان به ویــژه فرمانداری و نماینــدگان پرتالش مردم
مالیر در مجلس شــورای اسالمی در راه پیشرفت و گسترش ورزش
شهرستان مالیر در همه زمینه ها چه فرهنگی و چه ورزشی بکوشد و
در این راه از هیچ تالشی مضایقه نکند.
معاون سیاســی اجتماعی فرمانداری شهرســتان مالیر نیز از زحمات
و تالشــهای مهدی رضایی ریاست اســبق اداره ورزش و جوانان که
چندین ســال برای پیشبرد اهداف ورزش شهرستان در همه زمینه ها
صادقانه تالش کرده است تقدیر و تشکر کرد.
ســعید کتابی در ادامه صحبتهای خود از رئیــس جدید اداره ورزش
وجوانان خواســت تا با عالقه و تجربه و سابقه درخشان خود در راه
اعتالی ورزش شهرستان و توسعه و گسترش اهداف آن بکوشد.
کتابی در ادامــه افزود  :از آنجائیکه این شهرســتان دارای ظرفیتها و
پتانســیلهای باالیی از همه لحاظ می باشد از خدرویسی خواست تا
بــا کاری جهادی و همکاری همکاران خود در اداره ورزش وجوانان
شهرستان مالیر نســبت به رفع مشکالت موجود در ورزش و اماکن
ورزشی اقدام و با برنامه ریزیهای دقیق و اصولی و اجرای برنامه های
فرهنگی ورزشی متنوع به مناسبتهای مختلف در طول سال جوانان و
فرزنــدان این مرزو بوم حتی خانواده ها را به ســوی ورزش و اماکن
ورزشی جذب نماید.
رئیس جدید اداره ورزش و جوانان نیز ضمن تقدیر و تشکر از زحمات
و تالشــها و حمایتهای مدیر کل ورزش و جوانان استان و همچنین
مهدی رضایی رئیس ارزشــی و توانمند اسبق اداره ورزش وجوانان
شهرســتان مالیر همکاری کامل و مســتمر خود را برای گسترش و
پیشرفت ورزش شهرستان و رفع مشکالت موجود اعالم کرد.

نظر یک مسئول زن درباره
منع دوچرخهسواری بانوان
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری همدان منع دوچرخه
سواری بانوان را منوط بر ایجاد فضایی مناسب برای بانوان دانست.
ربیعه علیمحمدی در گفت و گو با ایســنا ،در رابطه با منع دوچرخه
ســواری بانوان در سطح شهر ،بیان کرد :نهی بانوان از انجام این عمل
عمومی تنها در شــرایطی قابل تحقق است که فضایی مناسب را برای
بانوان جایگزین کنند.
وی با اشاره به اینکه از دوچرخه سواری بانوان نباید جلوگیری
شــود ،مطرح کــرد :نهی دوچرخه ســواری بانــوان در فضای
عمومی باید در شــرایطی مطرح شــود که پیست و محل مناسب
دوچرخه سواری متناســب با تعداد جمعیت بانوان در هر استان
ایجاد شود.
علیمحمــدی در رابطه با برگزاری بزرگترین جشــنواره لباس غرب
کشــور در همدان نیز گفت :تاریخ دقیق این مراســم هنوز مشخص
نشده است اما در تالش هستیم تا این جشنواره مهم برای بانوان برای
نخستین بار در استان همدان برگزار شود.
آگهی ابالغ اجرائیه ماده  18آییننامه اجرای اسناد رسمی پرونده کالسه
9800174

بدينوسیله به آقای حسین احمدی نام پدر انوشــیروان شماره ملی 3860447556به نشانی
همدان ،بلوار مدنی کوچه طالقانی همدان ابالغ میشود که بانک کشاورزی همدان جهت وصول
مبلغ  300/150/221ريال به اســتناد قرارداد بانكی  792749706مورخ  1394/2/23علیه شما
اجرايیه صادر نموده و پرونده اجرايی به کالســه  9800174در اين اداره تشــكیل شده و طبق
گزارش مورخ  1398/2/19مأمور محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته نشده است .لذا
بنا بر تقاضای بســتانكار طبق ماده  18آيیننامه اجــرا مفاد اجرايیه فقط يک مرتبه در يكی از
روزنامههای کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت  10روز از تاريخ اين آگهی
که روز ابالغ میشود به پرداخت بدهی خود اقدام ننمايید ،عملیات اجرايی جريان خواهد يافت.
(مالف )328
تاريخ انتشار1398/3/7 :

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان -جالل حدادی

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيیننامه قانون تعیین تكلیف وضعیت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139760326034001643مورخــه  1397/2/13هیأت
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد
سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقای جواد فالح فرزند عباســعلی به
شماره شناســنامه  297صادره از خنداب در ششدانگ يک باب مغازه به
مساحت  40مترمربع تحت پالك 175/10274واقع در همدان حومه بخش
 2خريداري معالواسطه از شــهرداری همدان محرز گرديده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته
باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالكیت صادر خواهد شد(.مالف )115
تاريخ انتشار نوبت اول1398/2/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/3/7 :

موسی حنیفه
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو همدان

C M

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيیننامه قانون تعیین تكلیف وضعیت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760326034001581مورخه  1397/12/2هیأت موضوع
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالكانه
و بالمعــارض متقاضي آقای نصرتاله زمانی پیمان فرزند يداله به شــماره
شناســنامه  4549صادره از همدان در ششدانگ يک قطعه زمین مزروعي
آبی به مســاحت  60074/62مترمربع تحت پالك 15/3230واقع در همدان
بخش  4خريداری معالواســطه از يداله محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در صورتي
که اشخاص نســبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند
ميتوانند از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر
خواهد شد(.مالف )132
تاريخ انتشار نوبت اول98/3/7 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/3/22 :

موسی حنیفه
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو همدان

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

آگهي موضوع مــاده  3قانون و ماده  13آيیننامه قانون تعیین تكلیف وضعیت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139860326034000051مورخه  1398/1/27هیأت موضوع
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و
بالمعارض متقاضي جواد رحمانیمهران فرزند حســینعلی به شماره شناسنامه
 3860136674صادره از همدان در ششــدانگ يک قطعه زمین مزروعي آبی
به مســاحت  123722/11مترمربع تحت پالك 132/542واقع در همدان بخش
 5خريداري معالواسطه از حســینعلی رحمانی مهران محرز گرديده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در
صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته
باشند ميتوانند از تاريخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت
صادر خواهد شد( .مالف )201
تاريخ انتشار نوبت اول1398/2/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/3/7 :

موسی حنیفه
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

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

آگهي موضوع مــاده  3قانون و ماده  13آيیننامه قانون تعیین تكلیف وضعیت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139860326034000047مورخه 1398/1/26هیأت موضوع
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و
بالمعارض متقاضي ابراهیم خدابندهلو فرزند بهرامعلی به شــماره شناسنامه
 725صادره از همدان در ششدانگ يک قطعه زمین مزروعي آبی به مساحت
 97705/83مترمربع تحت پالك 132/541واقع در همدان بخش  5خريداري
معالواســطه از محمد نعمتی و خیراله حاجی پور محرز گرديده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در
صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته
باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اين اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت
صادر خواهد شد(.مالف )198
تاريخ انتشار نوبت اول1398/2/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/3/7 :

موسی حنیفه
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آيیننامــه قانــون تعییــن تكلیــف
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
برابــر رأي شــماره  98/262مــورخ  98/2/17هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن
تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي
آقــای مصطفــی محســنی فرزند موســی بــه شــماره شناســنامه  0صــادره از اســدآباد
در ششــدانگ يــک قطعــه زمیــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت  109837/76مترمربع
در قســمتی از پــالك  103اصلــي واقــع در اســدآباد اراضــی روســتای پیرملــو
خريــداري از مالــک رســمي آقــای عابــد ســوادی محــرز گرديــده اســت .لــذا بــه
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي ميشــود،
در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضــي
داشــته باشــند ميتواننــد از تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت يــک
مــاه از تاريــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم
نماينــد .بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض
طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.
(مالف )169
تاريخ انتشار نوبت اول98/3/7 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/3/22 :
کامران متقی  -رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

روزنامه اجتماعي ،سیاسي ،فرهنگي ،اقتصادي
www.HamedanPayam.com
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باباطاهر

شماره 3483

فناوري

کاهش پیامکهای تبلیغاتی مزاحم از دیدگاه
مشترکان تلفن همراه

بر مبنای آمار نظرسنجی اعالم شــده از سوی وزارت ارتباطات،
 55درصد مشترکان تلفن همراه به کاهش پیامکهای تبلیغاتی مزاحم
رای دادهاند.
به گزارش مهر ،وزارت ارتباطات با انتشار یک نظرسنجی از مشترکان
تلفن همراه خواسته اســت که در مورد کاهش یا افزایش پیامکهای
تبلیغاتی تلفن همراه نظر خود را اعالم کنند.
این نظرســنجی حدود  5ماه پس از اعالم ضرباالجل رئیس جمهور
مبنی بر حل معضل پیامکهای تبلیغاتی و مزاحم ،منتشــر شده است.
طی این مدت وزارت ارتباطات روشهای مختلف مقابله با پیامکهای
تبلیغاتی را مدنظر قرار داده است.

کودهای آلی نانویی تولید شد
محققان در یک شــرکت دانش بنیان موفق به تولید کودهای آلی
نانویی شدند که قادر است تا  5سال مواد مورد نیاز خاک را نگه دارد
و به مرور آزاد کند.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،سعید کالنتری،
فارغ التحصیل رشته کشاورزی و تولید کننده کود آلی با ساختار نانوئی
(  )N a n o s t r u c t u r eگفت :این محصــول برای باغات و مناطق
خشــک یا مکانهایی که زمین سهم کمی از بارشهای آسمانی دارد،
مناسب است.
کالنتــری گفت :کود آلی که تولید کردهایم بازده باالیی دارد و به طور
کامل بومی است .در حالی که این محصول از پس دو آزمایش وزارت
جهاد کشاورزی هم سربلند بیرون آمده است.

گزارش
گردشگري

هگمتانه در لیست جهانی شدن
مدیر پایگاه تاریخی هگمتانه در خصوص ثبت جهانی تپه هگمتانه،
بیان کرد :هر ساله سازمان میراث فرهنگی لیستی برای معرفی به مجامع
بین المللی آماده میکند ،که امسال هگمتانه هم جزوآنها است.
بهرام توتونچی توضیح داد :برای ثبت جهانی ،آثار باید  8مؤلفه داشــته
باشند ،که همگتانه تمامی آن ها را دارد و امیدوارم با همیاری و همدلی
مردم و فعاالن فرهنگی با ســازمان میراث فرهنگی ،موانع احتمالی این
اتفاق را پشت سر بگذاریم.
وی با بیان اینکه ثبت جهانی آثار ســبب جلب توجه کارشناسان و نگاه
های تخصصی دنیا میشــود ،تأکید کرد :قابلیت و حسن مهم هگمتانه
قرار گرفتن در مرکز و بافت شهری است که باعث تسهیل در بازدید و
رونق گردشگری میشود.
مدیر پایگاه تاریخی هگمتانه در خصوص نمایش آثار و اشــیای کشف
شــده از سایت موزه میدان امام ،یادآور شد :مجموعه کشف شده از این
ســایت ،جنس های مختلفی داشته و متفاوت است اما سایت هگمتانه
امکان نمایش آنها به صــورت موقت را دارد تا پس از اتمام و تکمیل
سایت موزه ،به صورت موزهای ویترینی و بدون راهنما به نمایش دائم
گذاشته شوند.
مدیر پایگاه تاریخی هگمتانه ،بیان کرد :به دلیل نوع ساختار این محوطه
و خشتی بودن آن ،در حال حاضر هیچگونه کاوش و حفاری میدانی در
این منطقه نخواهیم داشت.
بهرام توتونچی گفت :در حال حاضر سیاست سازمان میراث فرهنگی،
حفظ و مراقبت از هگمتانه به همین شــکل است و به جز کاوش های
موردی ،اقدام دیگری در این منطقه انجام نخواهیم داد.
وی در خصــوص تاریخچه این محوطه اظهار کرد :از ســال  ۱۳02که
بنیان میدان مرکزی گذاشته شد و خیابان های اطراف آن ساخته شد ،به
دلیل نزدیکی خیابن اکباتان به این تپه ،آثار و اشــیایی نظیر ،ستون های
هخامنشی کشف شد.
وی ادامــه داد :کشــف و نمایان شــدن چنین آثــاری ،باعث حضور
کارشناســان و باستان شناســان در این منطقه شــد که سبب کشف و
شناسایی هگمتانه شد.
وی با اشاره به مصوبه  ،۱۳09قانون عتیقات ،گفت :طبق این قانون آوار
تاریخی منقول و غیر منقول ،باید شماره ثبت و تاریخ بگیرند که به دلیل
شاخص بودن محوطه هگمتانه ،در سال  ،۱۳۱0در فهرست آوار ملی به
شماره  28شهریور  ۱۳۱0ثبت ملی شد.
وی با بیان اینکه تخت جمشید با شماره  24ثبت ملی شده است ،افزود:
این اتفاق نشان از اهمیت و برابری سایت هگمتانه با آثاری چون تخت
جمشــید و پاسارگارد دارد که شانه به شانه آنها مورد ارزیابی و بررسی
قرار گرفته است.
وی ادامه داد :هگمتانه به عنوان سر قلعه مشهور بوده زیرا در این منطقه
قلعه و چندین برج و بارو قرار داشته که به دلیل جنس خشتی آنها مورد
فرســایش و تخریب قرار گرفتهاند و االن جز خاک چیزی از آنها باقی
نمانده است.
وی با بیان اینکه ،از ســال  ۱۳4۷تا  ،۱۳5۷حریم گذاری این محوطه به
طول انجامیده ،ذکر کرد :نخستین برنامه ساماندهی این محوطه ،تملک
عمومی آن بوده که جز معدود موارد انجام شده در کشور است.
مدیر پایگاه محوطه باســتانی هگمتانه وسعت این تپه باستانی را  25تا
 ۳0هکتار اعالم کرد و گفت :در این محوطه مدرسه پرورش و درمانگاه
ســاخته مرحوم مکارچی وجــود دارد که پس از تملــک آنها ،بنا به
ضرورت هیچ یک از آنها تخریب نشد.
وی توضیح داد :به تدریج گروه های باســتان شناسان و کاوش گران در
این مدرســه مستقر شــدند و به مطالعه آثار کشف شده پرداختند که به
سبب استقرار دکتر صراف در سال  ،62به موزه تبدیل شد و اکنون دیگر
به مدرسه شباهتی ندارد.
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■ سينما کانون.........پيشونی سفيد - 3تگزاس2

■بهمن مالير........... ............تگزاس -2غالمرضا
تختی  -متری شيشو نيم

■ آزادي تويســرکان -پيشــونی سفيد  -متری
شيشو نيم-چهارانگشت -غالمرضا تختی

رئیس مرکز توســعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی گفت:
برآوردها نشــان می دهد تا پایان سال  ،9۷شــرکتهای دانش بنیان
بیــش از  80تا  90هزار میلیارد تومان ،محصول و خدمات را تجاری
سازی کرده اند.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ،اســماعیل
قادریفر درباره میزان فروش شرکتهای دانش بنیان ،بیان کرد :یکی
از دغدغههای اصلی معاونت علمی و فناوری در شکل گیری زیست
بوم نوآوری ،تسهیل مسیر تجاری سازی محصوالت و خدمات دانش
بنیان اســت که برای اجرایی شــدن این امر ،برنامههای مختلفی در
معاونت در حال پیگیری است.

محققان دانشــگاهی مشــغول ساخت سیســتمی مجهز به ربات
های نرم و سخت ،هوش مصنوعی و حسگرهای مخلتف هستند که
مراقبت های تروما را در مدت زمانی کوتاه برای ســربازان زخمی در
میدان جنگ فراهم کند.
بــه گزارش نیواطلــس ،وزارت دفاع آمریکا در تالشــی برای درمان
سربازان زخمی در کوتاهترین زمان ممکن ،قراردادی  4ساله به ارزش
 ۷.2میلیون دالر با دانشــکده پزشــکی دانشگاه پیتسبورگ و کارنگی
ملون امضا کرده اســت .طبق این قرارداد محققان دانشگاههای مذکور
یک سیســتم خودکار مراقبتهای تروما ابداع میکنند که داخل کوله
پشتی جای میگیرد.

هوآوی چند روز پیش به طور رســمی از دو گوشی H u a w e i
 l i t e P۳۰و  P r o Huawei P۳۰در ایران رونمایی کرد.
بــه گزارش مهر ،دســتگاه  l i t e P ۳0را میتوان بــه صورت آنالین
پیشخرید کرد .تعداد این پیش فروش محدود است و روزانه تعدادی
برای سفارش گذاری در وبسایت مربوطه باز می شوند .اما روند این
پیشخرید چگونه است؟در نخستین قدم وارد سایت p۳۰series.
 i rشــوید و پس از انتخاب شــهر ،فروشگاههایی را انتخاب کنید که
هنوز موجودی گوشیشــان به پایان نرسیدهاست .پس از این مرحله
به صورت حضوری به فروشگاه مورد نظرتان بروید که آدرس آن در
وبسایت موجود است و با کمک فروشنده مراحل پس ی را بگذرانید.

سومین دستکند همدان
درآبرومند رخ نمایان کرد

حدود 2سسال پیش در روستای آبرومند از توابع
شهرستان بهار یک دســتکند جدید ،کشف شد که
امســال با رایزنی و همکاری شهرداری صالح آباد ،
مطالعه و کاوش های میدانی در این منطقه آغاز شد .
کشف سومین شهر زیرزمینی استان همدان مربوط
به دوره ایلخانی در  500متری روســتای آبرومند از
توابع شهرســتان بهار اتفاقی تازه در حوزه تاریخی
است که بار دیگر کاوشگران را پای کار آورده است.
هزاران ســال قبــل تمدنهای قدیمی بــه دالیلی
کــه برخی از آنها برای محققان و تاریخ شناســان
کنونی مجهول اســت تصمیم گرفتند از زندگی بر
روی ســطح زمین گریخته و در اعماق آن به دنبال
پناهگاههایی برای خود بگردند.
آنها در این تالش توانســتند به طــور خارقالعاده
شــهرهایی زیرزمینی ایجاد کنند کــه دارای تعداد
زیــادی اتاق ،مکانهایی برای عبــادت ،محلهایی
برای کشــاورزی و دیگر موارد بوده و پناهگاههایی
امن به شمار میآمدند.
این شــهرهای زیرزمینی باستانی با ظرافت خاصی
ساخته شــده و با وجود قرار داشــتن زیر زمین از
معمــاری فوقالعادهای برخوردارنــد به طوری که
نمونههای آنها را در برخی نقاط جهان داشتهایم.
ارزانفود از شــهرهای زیر زمینی دست کند بی نظیر
دنیا و مهمترین و با ارزش ترین محوطه دست کند
در کشور است
این شگفتی در استان همدان نیز مشاهده شده است
تا جایی که تا پیش از این دو شهر زیر زمینی سامن
و ارزانفود به عنوان شناســنامهای از قدمت  ۳هزار
ساله این استان کشف شده به طوری که ارزانفود از
شهرهای زیر زمینی دستکند بی نظیر دنیا و مهمترین
و با ارزش ترین محوطه دست کند در کشور است.
شــهر زیرزمینی ســامن نیز یکی از چند دستکند
اســتان همدان اســت که در دنیا بینظیر بوده و در
جنوب غربی شهرســتان مالیر معمــاری و قدمت
تاریخی آن گویای عظمت و تاریخ اســتان همدان
است؛ این شهر با وسعتی حدود سه هکتار به دست
پیشــینیان ایرانی قبل از دوره اشکانیان در دل زمین
کنده شده اســت .و حاال ردپای آبرومند با دستکند
تازه یافت شده اش به تاریخ ایران کشیده شد
علیرضا وزینی شیرزاد دهیار روستای آبرومند که این
دســتکند در زمین پدری وی قرار دارد در گفتگوی
اختصاصی با همدان پیام می گوید  :محل قرارگیری
این دســتکند در فاصله  ۱50متــری جاده اصلی به
سمت کرمانشاه قرار دارد  .وی گفت  :سال گذشته
پیگیری و ارتباط با میراث فرهنگی را آغاز کردیم تا
با حضور بتوانند کارهای الزم را برای این دســتکند
انجام دهند .وی گفت با اشاره به موقعیت جغرافیایی
این منطقه ،افزود :مجموعه دســتکند صالح آباد ،در
مجاورت مسیر کرمانشاه-همدان قرار دارد که جزء
مسیرهای پرتردد است و در صورت تبدیل به محیط
گردشگری ،دسترسی راحت و آسانی خواهد داشت.

کاوش در حال انجام

بیش از  80هزار میلیارد تومان محصول
دانشبنیان تجاریسازی شد

سیستم رباتیک جان سربازان زخمی را
نجات می دهد

پیشفروش اینترنتی  2گوشی هواوی
آغاز شد

معاون میــراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشگری اســتان همدان نیز از
کاوش و انجام امور پژوهشــی بر روی این دستکند
در ســالجاری خبر داد .احمد ترابی با بیان اینکه به
علت وســعت زیاد این دستکند ،کاوش آن سال ها
زمان خواهد برد ،ادامــه داد :برای تأمین اعتبار این
پروژه باید گمانه زنی انجام گیرد و مرحله به مرحله
پیــش رفت چرا که به علت مســاحت این منطقه،
برآورد اعتبار کامل و کافی ممکن نیست.
ترابی با اشاره به اینکه در این منطقه سومین دستکند
اســتان قرار دارد ،اظهار کرد :در گذشــته به علت
اختالفات داخلــی و جنگ هایی کــه رخ میداد،
مردم چنین مناطقی را برای در امان ماندن نوامیس و
اموالشان میساختند.

وی بــا انتقــاد از اینکه برخی برای دســتکند های
ســامن ،ارزانفود و صالح آبــاد ( آبرومند ) از لفظ
شهر زیرزمینی استفاده میکنند ،توضیح داد :مردم از
این مناطق ،برای پناه گرفتن و در امان ماندن استفاده
میکردند و به کار بردن عنوان شــهر زیرزمینی در
اذهان عمومی تصوری مبنی بر وجود مغازه ،خیابان
و شمایل شهری پدید میآورد.
ترابی با بیان اینکه تا کنون سه حجره در دستکند یاد
شده کشــف شده است ،گفت :بر اساس تکه سفال
های کشف شده از این سه حجره ،قدمت و پیشینه
این دستکند به دوره ایلخانیان برمیگردد.
معاون میراث فرهنگی اســتان همــدان عنوان کرد:
دربــاره اینکه کدام یک از دســتکند های اســتان،
پیشــرفته تر یا قدیمیتر است ،در حال حاضر نمی
توان نظری داد.

خواناسازی دستکند کشف شده

سرپرست گروه کاوش دستکند صالحآباد( آبرومند )
هدف از حفاری و مطالعه این منطقه را خواناسازی
آن بیان کرد.
محمد شــعبانی به ایسنا گفت :گزارش های مردمی
مبنی بر وجود دستکند زیرزمینی در این منطقه ،علت
اصلی بررســی و کاوش این مجموعه است که طی
چند روز آینده ،فصل اول آن تمام خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه براســاس کاوش و حفاری های
زیرزمینی ،متوجه وجود تعــدادی فضای معماری
در سطح دستکند شــدیم ،ادامه داد :طبق داده هایی
که تاکنون یافت شــده ،این دستکند
مربــوط بــه دوره میانه اســالمی
و ایلخانیــان اســت که نســبت به
دســتکندهای ارزانفود و ســامن،
جدیدتر است.
وی درباره فصل های پس ی کاوش
مطرح کرد :فصل اول با همکاری و
تأمین اعتبــاری افزون بر  ۳0میلیون
تومان توســط شــهرداری در حال
انجام اســت اما برای فصول پس ی
که با هدف کاوش و شناسایی محیط
و وســعت آن انجام خواهد شد ،به
اعتبار بیشتری نیاز داریم.
سرپرســت گروه کاوش دســتکند
صالحآباد ( آبرومند ) در مقایسه این
دستکند با سامن و ارزانفود ،توضیح
داد :هرسه دســتکند مجموعه هایی
زیرزمینی و در بســتر سنگ هستند
که تفاوت های ساختاری بسیاری با

یکدیگر دارند ،ارزانفود قدیمیتر بوده و در بســتر
سنگ شــیث قرار داشــته در حالیکه صالح آباد از
جنس سنگ کنگلومرا است.وی درباره محیط های
کشف شــده این دستکند ،عنوان کرد :این مجموعه
زیرزمینی دارای دریچه هــای ورودی ،راهروهای
ارتباطی در ابعاد مختلف است که از نوع ساختارهای
آنها و کشف اســکلت های حیوانی متوجه اهمیت
دامداری و دامپروری در این منطقه شدیم.
شــعبانی با بیان اینکه تا کنون اسکلت انسانی از این
محوطه پیدا نکردهایم ،گفت :بسترهایی که کاوش در
آنها انجام دادهایم ،بکر نبوده و توسط مردم و اهالی
از حالت اولیه خود خارج شده این در حالیست که
تنها در صورت بررسی محیط بکر و دست نخورده
احتمال یافت اسکلت انسانی وجود دارد.
سرپرست گروه کاوش دســتکند آبرومند در پایان
یادآور شــد :ارتفاع این مجموعه از سطح آب های
آزاد ،حدود  ۱800متر و عمق فضای دســتکند 4.5
متر است.

دستکندهای تاریخی همدان

تا پیش از این دو دستکند تاریخی ارزانفود و سامن
که هر یک شــهر زیرزمینی با آثار و اشیای تاریخی
اســت ،گواهی بر تاریخ  ۳هزار ســاله همدان شده
بودند که حاال با کشــف این دستکند تاریخی یک
مجموعــه واجــد ارزش دیگر به میــراث تاریخی
همدان افزوده شــد گفتنی است ؛ محوطه تاریخی
و زیرزمینــی ارزانفود در روســتای ارزانفود در ۱۷

کیلومتری جنوب غربی بخش مرکزی همدان واقع
است.
این مجموعه یکی از معماریهای دســتکند استان
همدان است که در ســال  89به صورت اتفاقی در
اثر فعالیتهای عمرانی معدنکاران منطقه شناسایی
شــد.از همان ســال پیگیریهای الزم برای کاوش
و بررســیهای باستانشناسی از ســوی پژوهشگاه
میراث فرهنگی آغاز شد.دســتکند ارزانفود ســه تا
پنج متر پایین تر از سطح زمین و سنگهای بزرگ،
اتاقهای متعدد و راهروهــای تو در تویی دارد که
باستانشناسان استان همدان توانستهاند با همکاری
یکدیگر تاکنون در سه فصل کار پژوهشی ،بیش از
 ۷0اتاق آن را در پنج کارگاه پیدا کنند.
در ایــن محوطه تاریخی راهروها بــه اتاقکها راه
دارد و برخی از ســالنها به حدی بزرگ و باشکوه
اســت که هر بازدیدکنندهای را به وجد میآورد.این
دستکند هنوز مورد بازدید همگان نیست اما با مرمت
و احیای آن و ایجاد نور و روشــنایی میتوان از آن
بازدید کرد.

سامن

دستکند قدیمی سامن در سال  ۱۳84و هنگامی که
شرکت مخابرات همدان قصد انتقال فیبرهای نوری
را در شهر سامن داشت ،کشف شد .بر همین اساس
طی مجوزی از سوی پژوهشــکده باستان شناسی،
هیأتــی مأمــور کاوش در این منطقه شــدند ،این
کاوشها منجر به کشف  25اتاق ،سالن و راهروهای
ارتباطی شــد؛ این شــهر که در عمق سه تا  6متری
زمیــن قــرار دارد ،به مــرور در دورههای مختلف
تاریخی کنده شده است.
شــهر پنهان یا زیرزمینی ســامن که احتما َال شهری
مخفی در دوره پیش از اشــکانی بوده و پس ها نیز
از آن به عنوان گورســتان اســتفاده میشده ،در ۱5
کیلومتری شهر مالیر در استان همدان قرار دارد.
ایــن دو دســتکند کــه از آثار تاریخی چشــمگیر
استان همدان به شــمار میرود ،هنوز مهیای بازدید
عالقمندان و گردشــگران نیســت اما به زودی این
امر میســر خواهد شد.دســتکند ارزانفود مرمت و
نورپردازی شده اما با توجه به اینکه هنوز زیرسازی
مسیر دستکند از روستا تا این اثر تاریخی انجام نشده
است ،قابلیت بازدید ندارد.
دســتکند ســامن نیز هنوز به علت آماده نشــدن
نورپردازی و مرمت آن مهیای حضور گردشــگران
نیســت.حال امید آن میرود دستکند یافت شده در
روستای آبرومند بتواند دریچه ارزشمندی به سمت
معرفی تاریخ همدان باز کند.

خبر

معافیت تورهای ورودی از
مالیات بر ارزش افزوده

پس از مدتها کشمکش بر سر معافیت تورهای
ورودی به کشــور از مالیات بر ارزش افزوده ،حاال
خبرگزاری «مهر» اعالم کرده با این معافیت موافقت
شده است و رســما تورهای ورودی بهعنوان یکی
از مصادیق ارزآوری و صادرات خدمات شــناخته
خواهند شد.
تورگردانان پیش از این برای حذف مالیات بر ارزش
افــزوده تورهای ورودی بارها از مجاری مختلفی از
جمله کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
رایزنی کــرده و تاکید میکردند که تورهای ورودی
از مالیات و عــوارض معاف بوده و دریافت مالیات
بر ارزش افزوده از شــرکتهای خارجی که مسافر
به ایران میفرســتند ،غیرممکن اســت؛ چراکه این
شــرکتها گمان میکردند تورهای ایرانی براساس
این قانون قصد سوءاســتفاده از تورهای خارجی را
دارند .استدالل دیگر نیز این بود که مالیات بر ارزش
افزوده ،مالیات بر مصرف است؛ در حالیکه گردشگر
به ایران نیامده و از خدمات وکاالیی استفاده نکرده،
پس چطور باید مالیات بر ارزش افزوده از او دریافت
کرد؟
تورگردانــان تاکیــد میکردند گردشــگر خارجی
بــا اقامت در هتــل ،خرید کاال یا خــوردن غذا در
کشــورمان مالیات بــر ارزش افــزوده را میپردازد
و اعمــال این قانون به تنشهای بین شــرکتهای
خارجی و تورهای ایرانی دامن میزند.
این درحالی است که طبق قانون ،کاالهای صادراتی
غیرنفتــی از پرداخت این مالیات معــاف بودند اما
تورهــای ورودی بهرغم آنکه ارزآور هســتند ،این
قانون برایشــان اجرا نمیشــد .از طرفی ،علیاصغر
مونسان ،رئیس سازمان میراثفرهنگی اعالم میکرد
نمیتوان قانون کشــور را عوض کرد و مالیات کال
حذف شود اما باید تالش کرد تا این حذف مالیات
بر ارزش افزوده ،روی تورهای ورودی اجرایی شود.
حاال به گزارش «مهر» ،سرانجام این اقدام انجام شد و
معاون اول رئیسجمهور با معافیت تورهای ورودی
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده موافقت کرد.
اســحاق جهانگیــری در پــی نامــه ســازمان
میراثفرهنگــی و گردشــگری درخصــوص
درخواســت معافیت دفاتر خدمات مســافرتی و
گردشــگری فعــال در زمینه تورهــای ورودی به
کشــور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده« ،آمدن
گردشگر به کشور» را از مهمترین مصادیق ارزآوری
(یا صادرات خدمات) دانست و خواستار آن شد که
راهکاری برای برخورداری گردشگری از امتیازات
پیدا شود و «در این شرایط که دیگر مبادی صادرات
کاال با مشــکل روبهرو شده است ،این مسیر باز و
شــکوفا شــود ».پس از آن ســیدجواد موسوی،
مدیرکل نظــارت و ارزیابی خدمات گردشــگری
در نامــهای به رئیس جامعه تورگردانان کشــور و
رئیس انجمن دفاتر خدمات مســافرتی ایران اعالم
کرد که «ســازمان گردشگری در جهت حمایت از
دفاتر فعال در این حوزه نسبت به پیگیری این مهم
اقدام کــرده و با انعکاس آن بــه معاونت حقوقی
ریاستجمهوری ،انجام پیگیریهای مستمر و ارائه
نتایــج آن به معاون اول رئیسجمهور ،اهتمام کرده
که خوشــبختانه تالشهای صورتگرفته منتج به
نتیجه شده و طی ابالغیه تاریخ  2۱اردیب8ماه سال
 98دستور مساعد از سوی معاون اول رئیسجمهور
صادر شده است.
بنابراین ضمن همراهی و هماهنگی با این سازمان در
اســرعوقت پیگیریهای الزم برای تسریع در تحقق
این مهم از طریق مرجع ذیربط بهعمل آید».
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