
C M

 2018 دســـامبر    2   1440 ربيـــع االول   24   1397 آذر مـــاه   11 يكشـــنبه  
تومـــان   1000 روزنامـــه    صفحـــه   8   3350 شـــماره  پانزدهـــم   ســـال 

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

|ISNN: 2322-4665|

خبر

4

ران
اي

گ
رهن

ف

8

صاد
اقت

6

ش
ورز

7

اليحه بودجه 
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كنسرت  هاى 
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سردمدار تحول 
در خرده فروشى

ورزشكاران 
همدانى 26 مدال 
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استعدادهاى برتر 
كسب كردند
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يادداشت
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ضرورت تقويت نگاه 
رسانه اى مديران

 در نشســت اخير اســتاندار همدان با 
مديران رسانه ها مباحث مفيدى مطرح شد 
كه يكى ا ز اين مباحــث، تاكيد بر اهتمام 

مديران به رسانه ها.

انگور مالير ثبت جهانى شد

8

3

2

پروژه هاى نيمه كاره 
بر پيكره شهر سنگينى مى كند

تبريك و تهنيت

كار كنان مدرسه از راه دور اسطوره

همكار محترم جناب آقاى 

سيدمصطفى جوادىسيدمصطفى جوادى
 انتخــاب بجــا و شايســته شــما را بــه عنــوان رئيــس شــوراى مــو سســان مــدارس 

از راه دور كشــور تبريــك و تهنيــت عــرض مى نماييــم.

جهت كسب اطالعات بيشتر به واحد كارآفريني اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي واقع در همدان، جهت كسب اطالعات بيشتر به واحد كارآفريني اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي واقع در همدان، 
چهارراه شريعتي، ابتداي بلوار كاشاني و يا كانون كارآفرينان واقع در همدان، بلوار فلسطين مراجعه فرماييد.چهارراه شريعتي، ابتداي بلوار كاشاني و يا كانون كارآفرينان واقع در همدان، بلوار فلسطين مراجعه فرماييد.

كارآفريني» «كافه  فراخوان 

كارآفرينان،  بين  تعامالت  و  ارتباط  ايجاد  راستاي  در  استان  در  كارآفريني»  «كافه  نخستين بار  براي 
سرمايه گذاران، نوآوران، دانشجويان و... راه اندازي مي شود.

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري كانون كارآفرينان، مراكز مشاوره كارآفريني، اتاق اصناف، 
دانشگاه ها، دستگاه هاي اجرايي مرتبط و تشكالت خصوصي اقدام به راه اندازي كافه كارآفريني در استان 

نموده است.
شرايط راه اندازي:

- فضــاي كافــه كارآفرينــي حداقل 50 مترمربع بــا امكاناتي از قبيــل اينترنت، تلويزيون و 
است. پرزنتيشن 

راهبر كافه:
راهبر هر كافه شخصيت حقيقي يا حقوقي غيردولتي با سابقه برگزاري رويدادهاي كارآفريني و 

كسب وكار است و مسئوليت برگزاري كافه، دعوت از گروه هاي مرتبط كارآفريني، تنظيم 
برنامه ها، تبليغ و برگزاري آنها را به عهده دارد.

در اجالس ملي شوراها در همدان اعالم شد      افزايش اختيارات شورا 

كشاورزان به نرخ مصوب دولت براي خريد تضميني اعتراض دارند

با نرخ دولت گندم نمي كاريم
نخستين نشست مشورتي مديران رسا نه ها و 

شاهرخي برگزار شد 

چالشي به نام 
تعامل رسانه اي 

■ استاندار: عملكرد رسانه اي مديران ماهيانه ارزيابي مي شود
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

يكشنبه  11 آذر ماه 1397  شماره 3350 
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يادداشت

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

اعالم جزئيات تشييع 2شهيدجاويداالثر در نهاوند
 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: جلســه هماهنگى و برنامه ريزى اســتقبال و تشــيع  2شهيد گمنام در سپاه ناحيه 

شهرستان نهاوند برگزار شد. 
فرمانده سپاه ناحيه نهاوند گفت: اين دو شهيد گمنام قرار است 14 آذر وارد شهرستان و در دانشگاه آزاد نهاوند تشيع 
خواهند شد.كامران كريمى درباره جزييات اين آيين اين گونه تشريح كرد:در 4روستاى رودبارى،  شهرك هادى آباد 
و موسى آباد در بخش خزل، روستاى توانه و شهر برزول و تا ساعت 3ونيم از ميدان بسيج تا سپاه ناحيه استقبال از 
اين 2شهيد گمنام انجام خواهد شد. همچنين نماز مغرب و عشا در مسجد شهيد حيدرى با مراسم شب وداع با شهدا 
برگزار خواهد شد. به گفته كريمى روز پنج شنبه مراسم سان در مسجد جوانان با حضور نيروهاى نظامى و انتظامى 

به سمت ميدان امام (ره) و به سمت دانشگاه و مراسم تشيع را خواهيم داشت. 
به گفته كريمى در همين مسير استقبال روستاهاى كوهانى و جهان آباد را خواهند داشت.

جاده همدان - غارعليصدر به دوربين مجهز مى شود
 جاده حادثه خيز همدان - غارعليصدر به دوربين كنترل سرعت و ثبت سرعت لحظه اى مجهز مى شود.

رئيس پليس راه اســتان همدان در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: جاده غارعليصدر به علت دوطرفه بودن و باال بودن حجم ترافيك يكى از سه 
محور حادثه خيز اين استان به شمار مى رود.

رضا عزيزى اضافه كرد: اين جاده پرترافيك معبر ورودى چند روســتا پُر جمعيت بوده و وجود غار عليصدر بر افزايش تردد مســافران و ترافيك 
اين جاده كم عرض افزوده است.رئيس پليس راه استان همدان بيان كرد: بنابراين طبق رايزنى هاى صورت گرفته مقرر شد دوربين هاى قديمى و 

بالاستفاده موجود در جاده هاى اين استان جمع آورى و در اين محور نصب شود.
عزيزى ادامه داد: اجراى اين طرح نيازمند دريافت مجوز از وزارت راه و شهرسازى و كد گذارى دوربين ها توسط پليس راه كشور است.

وى گفت: جاده غارعليصدر از بلوار آيت اهللا نجفى شهر همدان آغاز شده و تا انتهاى حوزه استحفاظى اين استان در قسمت بيجار حدود يكصد 
كيلومتر است.رئيس پليس راه استان همدان اظهار داشت: اين جاده 100 كيلومترى نيازمند نصب پنج دوربين در مسيرهاى ورودى و خروجى است.

ضرورت تقويت نگاه رسانه اى مديران
 در نشست اخير استاندار همدان با مديران رسانه ها مباحث مفيدى 
مطرح شد كه يكى ا ز اين مباحث، تاكيد بر اهتمام مديران به رسانه ها 

و تالش براى بهره گيرى ان ظرفيت رسانه اى در جهت توسعه بود.
اينكه شــاهرخى در نخســتين روزهاى كارى خود چنين نشستى را 
تشــكيل داد، نشان از اهميت رســانه ها و ضرورت توجه مديران به 
رســانه دارد. به ويژه در شرايط كنونى كه براى تحقق اهداف توسعه 
اســتان ســخت نيازمند نقش آفرينى بخش هــاى مختلف اى جمله 

رسانه ها هستيم.
مديران اجرايى بايد به اين باور رســيده باشند كه بدون رسانه ها هيچ 

حركت رو به پيشرفت صورت نخواهد گرفت. 
اين باور مى تواند تقويت شود مشروط بر اينكه مديران نگاه رسانه اى 

داشته باشند و با اين نگاه برنامه هاى خود را پيش ببرند.
سند اطالع رسانى استان كه اتفاقا استاندار نيز مديران را ملزم به اجراى 
آن نموده است، به نوعى زمينه شكل گيرى يك فضاى مطلوب رسانه 

اى را تا حدودى فراهم نموده است .
 در چنين فضايى مديران بهتر مى توانند از ظرفيت رســانه ها استفاده 
كنند و تعامل مثبت و ســازنده ميان دستگاه هاى اجرايى و اصحاب 

رسانه شكل بگيرد.
تحقــق اين م-هم در گرو توجه بيش از پيــش مديران به موضوع و 

عملياتى شدن برنامه هايى است كه به حوزه رسانه مربوط است.

از توسعه سرپناه هاى شبانه زنان تا نبود 
نياز به افزايش گرمخانه در همدان

 معاون پيشگيرى و امور فرهنگى بهزيستى استان همدان با اشاره 
به بازگشــايى ســرپناه بانوان يا SHELTER در مالير گفت: در 
اســتان تنها يك ســرپناه شــبانه ويژه بانوان وجود دارد تا بانوان به 
منظور كاهش آســيب در فضايى آرام و مناســب از ساعت 8 تا 20
به اين ســرپناه مراجعه كنند و ســرپناه ديگرى در شهرستان مالير 

دردست بازگشايى است.
شــهرام كوكائيان در گفت وگو با ايســنا ، با بيــان اينكه 62 نفر طى 
امســال به اين ســرپناه مراجعــه كرده اند، افزود: ارائــه يك وعده 
غذايى گرم، صبحانه و شــام، بسته هاى بهداشتى، پوشاك و خدمات 
مشــاوره اى توســط مددجويان از اقدامات و خدمات بهزيستى در 

shelter است.
وى ارائــه خدمــات بــه گرمخانه هــا را وظيفــه شــهردارى دانســت 
ــه  ــه اى نســبت ب ــوان كــرد:  باوجــود اينكــه بهزيســتى وظيف و عن
گرمخانه هــا نــدارد امــا هرهفتــه يــك وعــده شــام بــه ايــن اماكــن 
ــددكار از طــرف بهزيســتى  ــوان م ــردى به عن ــن ف مى دهــد همچني
ــد اســت و در  ــراد نيازمن ــه اف در ايــن اماكــن در حــال مشــاوره ب
صــورت امــكان افــراد معتــاد، ســالمند و يــا معتــاد را بــه بهزيســتى 
ــا تحــت پوشــش ايــن ســازمان قــرار گيرنــد. معرفــى مى كننــد ت

رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان نيز در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه نيازى به افزايش گرمخانه ها نيســت، اظهار كرد: در استان تنها 
يك گرمخانه ويژه آقايان با ظرفيت 80 نفر در حال خدمت رســانى 

است و فعال نيازى به ساخت گرمخانه ديگر نداريم.
كامران گردان با اشاره به مراجعه 60 نفر از ابتداى فصل پاييز به اين 
گرمخانه ها بيان كرد: مواد اوليه شوينده، حمام، لباسشويى و 2 وعده 
شام و صبحانه با كمك سازمان هاى مردم نهاد از جمله خدمات ارائه 

شده به افراد است.
وى تعداد تكدى گران در همدان را بســيار محدود دانست و مطرح 
كرد: خوشــبختانه در همدان تكدى گران زيادى وجود ندارند اما در 

صورت مشاهده اقدام به جمع آورى مى كنيم.

معاون فرهنگى سپاه انصارالحسين(ع) همدان:
ساالنه 500 يادواره شهدا در همدان 

برگزار مى شود
 معاون فرهنگى سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان با بيان اينكه 
شــهداى شاخص در هرســال به عنوان محور فعاليت هاى فرهنگى 
قرار مى گيرند، گفت: تعيين شــهيد شاخص به معنى غفلت از ساير 
شهدا نيست زيرا ساالنه 500 يادواره شهدا در استان برگزار مى شود. 
علـى بقايـى در گفت وگـو بـا فـارس بـا بيـان اينكـه از سـال 91
شـهداى شـاخص اسـتان معرفـى شـدند، اظهـار كـرد: در هر سـال 
انتشـار زندگينامـه شـهداى شـاخص اسـتان، فضاسـازى شـهر ها با 
محوريت شـهداى شـاخص، نامگـذارى اماكنى به نام اين شـهيدان، 
سركشـى بـه خانـواده شـهدا، توليـد محصـوالت فرهنگـى چـون 
فيلـم و مسـتند، انتشـار خاطـرات و اقداماتـى از ايـن دسـت انجام 

مى شـود.
وى شهيد شــاخص استان طى ســال جارى را «گروه ابوذر» و در 
شهرســتان همدان را نيز «شهيدان ديباج» عنوان كرد و گفت: يادواره 

«آبروى محله» سوم آذرماه در منزل شهيدان ديباج برگزار شد.
معاون فرهنگى ســپاه انصارالحسين(ع) اســتان همدان ادامه داد: در 
شهرستان مالير نيز برنامه هاى مختلف مانند بزرگداشت هفته بسيج 
با محوريت شــهيدوفايى به عنوان شهيد شــاخص سال شهرستان 

برگزار شد و فضاسازى با اين محوريت صورت گرفت.
وى خاطرنشــان كرد: در برخى از شهرها توانايى هاى مالى و هنرى 
بيشــتر و افراد خوشــفكرترى حضور دارند كه در نتيجه برنامه هاى 
بهترى برگزار مى كنند و ممكن اســت در برخى از شهرستان ها اين 

موارد كم رنگ تر باشد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه استان همدان مطرح كرد:
امسال هيچ مديرى در همدان بازنشسته 

نمى شود
 اطالعاتى كه ما داريم حاكى از اين اســت كه مديران استان امسال 

بازنشسته نمى شوند.
ــه  ــاره ب ــا اش ــدان ب ــتان هم ــه اس ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئي
اينكــه معــاون امــور اقتصــادى اســتاندار و فرمانــدار همــدان از نظــر 
اطالعــات اســتان بازنشســته نيســتند، اظهــار كــرد: بازنشســتگى ايــن 
افــراد از طريــق وزرات كشــور اعــالم شــد امــا براســاس اظهــارات 
خــود آنهــا و اطالعــات مــا موعــد بازنشســتگى ايــن دو مديــر فــرا 

نرســيده اســت.
ــرد:  ــح ك ــنا، تصري ــا ايس ــو ب ــى در گفت وگ ــكندر صيداي سيداس
آنطــور كــه قياســى، معــاون اســتاندار اعــالم كــرده بــود بازنشســته 
نيســت و مــا نيــز اطالعــات ريــزى از مجموعه ســوابق او در دســت 
نداشــتيم، بعــد از اينكــه خبــر بازنشســتگى ايــن مديــر اعــالم شــد 

بــراى مــا هــم ســوال ايجــاد شــده اســت.
ــا بيــان اينكــه معمــوال دســتگاه هاى مربوطــه اطالعــات  صيدايــى ب
ــه  ــم ســازمان برنام ــرد: دســتور داده اي ــوان ك ــد، عن ــران را دارن مدي
ــا بازنگــرى شــود  و بودجــه اطالعــات مديــران را ريزتــر بگيــرد ت
كــه آيــا مــورد مشــابه بــه معــاون اســتاندار و فرمانــدار همــدان در 

اســتان وجــود دارد.
ــور اقتصــادى اســتاندار همــدان  ــاون ام ــاره انتصــاب مع وى درب
بــه عنــوان مشــاور اســتاندار گفــت: بــا توجــه بــه اينكــه قياســى 
ــاعات  ــوم س ــك س ــد ي ــون مى توان ــاز اســت، براســاس قان جانب
ــتگان  ــرى بازنشس ــه به كارگي ــه البت ــود ك ــه ش ــه كار گرفت كارى ب
نيازمنــد اخــذ مجــوز از ســازمان امــور ادارى و اســتخدامى 

كشــور اســت.
رئيــس ســازمان مديريــت و برنامه ريــزى اســتان همــدان خاطرنشــان 
كــرد: دربــاره بازنشســتگى فرمانــدار همــدان اطالعاتــى نداريــم چرا 

كــه تعالــى نيــروى وزارت كشــور و تهران اســت.

دادستان نهاوند خبر داد:
راننده تصادف شنبه خونين

 با وثيقه ميلياردى روانه زندان شد
 دادســتان عمومى و انقالب شهرستان نهاوند بيان داشت: در يك 
حادثه رانندگى در جاده نهاوند به ســمت فيروزان كه منجر به كشته 
شــدن 6 نفر شــده بود راننده خاطى با قرار يك ميليارد تومانى روانه 

زندان شد.
ســيد هادى مصطفوى گفت: در حادثه مرگبار تصادف يك دســتگاه 
كاميون با خودروى پژو راننده كاميون مقصر شــناخته شــد و با قرار 
يــك ميليارد و 400 ميليون تومان روانه زندان شــد و پرونده نيز در 

حال بررسى است.
اين تصادف هفته  گذشته در محور نهاوند به فيروزان بين يك دستگاه 
خودرو سوارى پژو با تريلى نفت كش درمحدوده روستاى دهقان آباد 

چولك رخ داده بود.
اسماعيلى جانشين فرمانده پليس راه استان همدان، انحراف و تجاوز به 

چپ راننده نفت كش را عامل اين تصادف اعالم كرد.
در اين حادثه مرگبار مهدى و رحمان جهانگيرى، ســلمان و شــيدا 

نظرى، معصومه احمدوند و مهناز رفيعى كشته شدند.

كاهش 5 درجه اى دما از روز دوشنبه
 كارشــناس اداره كل هواشناســى همــدان بــا بيــان اينكــه از فــردا 
شــاهد كاهــش 5 درجــه اى دمــا در اســتان خواهيــم بــود، گفــت: از 

امــروز تــا آخــر هفتــه بارشــى در اســتان نداريــم.
ــان  ــا بي ــارس ب ــا ف ــو ب ــكيب در گفت وگ ــن باقرى ش محمدحس
ــاد  ــا وزش ب ــرى همــراه ب اينكــه هــواى امــروز همــدان نيمــه اب
ــاهد  ــاعات ش ــرد: در برخــى از س ــار ك ــود، اظه ــى مى ش پيش بين
ــتان  ــاران را در اس ــف ب ــارش خفي ــا ب ــراه ب ــر هم ــش اب افزاي

ــتيم. هس

1- تغيير مديران علوم پزشكى با واكنش اعضاى دانشگاه مواجه شده 
است گويا در جمعى از اعضاى دانشگاه با ارسال نامه به وزير بهداشت 
خواستار رسيدگى به داليل و نحوه انتصابات در اين دانشگاه شده اند. 
گفته مى شود تغيير 2 معاون و رئيس دانشگاه با هدف سياسى و تثبيت 

مديريتى تحليل مى شود.
2- استيضاح ظريف به اجرا در نميايد گفته مى شود على رغم تالش 
نماينده هاى مجلس براى اســتيضاح وزير امور خارجه پيش بينى ها 
از بى نتيجه ماندن آن خبر مى دهند. گويا قرار اســت امروز موضوع 
در كميســيون داخلى مجلس بررسى شود گفته مى شود ورود رئيس 
جمهور و دفاع ظريف از ادامه پرونده استيضاح جلوگيرى خواهد كرد.
گفتنى است ظريف به دليل اظهار نظر درباره وجود پولشويى در كشور 

مورد نقد نماينده هاى تندروگرفته است.
3- انتخابات نماينده مديران مسئول در هيات نظارت امروز برگزار مى 
شود گفته مى شود قرار است اين انتخابات با حضور همه كانديداها ى 
دور اول برگزار شود گويا اين سنت شكنى با اعتراض مديران مسئول 
مواجه شــد است گفتنى اســت در دور اول انتخابات كه هفته پيش 
برگزار شــد انتظامى معاون سابق مطبوعاتى و رحمانيان مدير مسئول 

شرق به مرحله دوم راه پيدا كرده بودند.

غزل اسالمي »
 تعيين قيمت هــزار و 470 تومان براي 
خريد تضميني گندم، زمينه صادرات آرد و 
گندم چه به صورت قانوني و چه به صورت 

قاچاق را فراهم كرده است.
رئيس هيأت مديره نظام صنفي كشــاورزي 
شهرستان همدان اعالم كرد كه از هم اكنون 
قاچاق گندم شروع شده زيرا قيمت جهاني 
گنــدم 2 هــزار و 400 تومــان اســت كه 
صادركنندگان با صادرات آن براي هر كيلو 

حدود هزار تومان سود مي كنند.
ابوالقاسم سوزنچي در جمع خبرنگاران بيان 
كرد: ســال گذشــته در همين تاريخ قيمت 
جهانــي گندم (قيمــت Fob) 950 تومان 
بود كه دولت از كشاورز هزار و 350 تومان 
مي خريــد اما حاال كه قيمت ها را بررســي 
كــرده ام مي بينيم كه بر مبنــاي دالر نيمايي، 
قيمــت گندم در عراق 3 هزار و 900 تومان 
اســت و همين اختالف قيمت مشــكالت 

فراواني را به وجود مي آورد.
ســوزنچي گفــت: امســال قيمــت خريد 
تضميني گندم 13 درصد نســبت به ســال 
گذشــته افزايش قيمت داشــته كه با تورم 
نمي خواند. براي اينكه از صادرات و قاچاق 
آرد و گنــدم جلوگيري شــود قيمت خريد 
تضمينــي در ايران هم بايــد مطابق با نرخ 

جهاني تعيين شود.
وي افزود: با توجه به قيمت خريد تضميني 
اعالم شــده، از حاال صادرات آرد و گندم 
آغاز شــده و اگــر دولت اكنــون چاره اي 
نينديشد سال بعد مجبور مي شود حداقل 5

ميليون تن گندم وارد كند.
سوزنچي عنوان كرد: سال قبل قيمت خريد 
تضمينــي گندم 7 ماه و امســال هم دو ماه 
با تأخير اعالم شــد همين موجب شــد تا 
بســياري از كشاورزان به سمت كشت جو 
روي بياورنــد چون در حال حاضر جو در 
بــازار كيلويي هــزار و 600 تومان معامله 
كاشت  مقدار  هميشــه  گفت:  مي شود.وي 
و برداشــت جو نسبت به گندم بيشتر بوده 
است. بر اســاس اطالعات به دست آمده 
جو براي كشت در بازار يافت نمي شود در 
حالي كه گندم هاي آماده كشــت هنوز در 
بازار موجود اســت و اگر دولت در اعالم 
نرخ گنــدم تجديد نظر نكنــد خودكفايي 
گندم در استان به افسانه تبديل خواهد شد، 
دولت هميشــه بايد در تعيين نرخ تضميني 

نرخ جهاني را مدنظر بگيرد.
 مجلس از دولت شكايت كند

رئيس هيأت مديره نظام صنفي كشــاورزي 
استان همدان هم توضيح داد: اگر در كشور 
هيچ گندمي كاشــته نشــود، دولت بايد 32

هزار ميليــارد تومان بــراي واردات گندم 
پرداخــت كند اما اكنون كه در اين محصول 

خودكفا هســتيم 12 هــزار و 700 ميليارد 
تومــان به كشــاورزان پرداخت مي كند. كه 
20 ميليارد تومان مازاد معادل با 60 درصد 

بودجه عمراني كشور است.
ســعيد الوندي ادامــه داد: اين صرفه جويي 
صرفًا از كشــت گندم و خودكفايي در آن 
ايجاد شــده و اگر كشت آن ادامه نيابد سال 
آينده با مشــكل تأمين گندم مواجه خواهيم 

شد.

وي اعــالم كــرد: ما به نرخ هــزار و 470
اقتصاد  شــوراي  ســوي  از  اعالمي  تومان 
كشــور اعتراض داريم و بــا توجه به نرخ 
تورم در كشــور، اين افزايش بايد 30 تا 35
درصد نسبت به سال گذشــته بيشتر باشد 
تا توليدكننده بتوانــد به كارش ادامه بدهد. 
نظام صنفي در شــهريور ماه سالجاري نرخ 
هزار و 800 تومان را به عنوان قيمت خريد 

تضميني پيشنهاد داده است.
الوندي گفت: بر اســاس تبصره 6 قانون 
ســال 88،  مصوب  كاال  تضميني  خريــد 
دولــت موظــف اســت كه نــرخ خريد 
تضمينــي را پيش از شــروع كشــت به 
گونه اي تعيين كند كــه ميزان افزايش آن 
هيچــگاه از تورم آن ســال (نرخ اعالمي 
از ســوي بانك مركزي) كمتر نباشــد اما 

تاكنون اينطوري عمل نشده است.
الوندي گفــت: از نمايندگان مجلس انتظار 
داريم از طريق اعمال مــاده 206 آيين نامه 
داخلي مجلس از دولت به خاطر نرخ خريد 

تضميني و زمان اعالم آن شكايت كند.
صــادرات  ممنوعيــت  ابــالغ   

غيرقانوني است
علي محمودي، عضو هيأت مديره كميسيون 
كشــاورزي و نظام صنفي كشاورزي استان 
همدان هم درباره گفت كه نحوه محاســبه 
نرخ تضميني گندم بر اساس 3 مولفه هزينه 
توليد، نــرخ تورم كشــور و قيمت جهاني 
محصول است و اگر دولت اين سه مولفه را 

در نظر بگيرد، مي تواند به نرخ درست خريد 
تضميني برسد و اگر قيمت خريد تضميني 
درست محاسبه نشود كشاورز دچار ضرر و 

زيان مي شود.
آنطور كه اخبار منتشر شده در خبرگزاري ها 
نشــان مي دهــد در شــهريورماه نرخ هاي 
مختلفي براي خريد تضميني گندم پيشنهاد 

شده است.
صنفى  نظام  رئيس  ملك زاده،  محمدشــفيع 
كشــاورزى ايران از نرخ پيشنهادى 1800

تومانى براى خريد تضمينــى هر كيلوگرم 
گندم در سال زراعى 97-98 خبر داده بود.

على قلى ايمانى، رئيس بنياد ملى گندمكاران 
در شهريورماه سالجاري پيشنهاد نرخ خريد 
تضمينى گندم به كيلويــى 1600 تومان را 

اعالم كرد. 
اقتصاد  تحليلگــران  شــبكه  بررســى هاى 
مقاومتى نيز نرخ خريــد تضمينى گندم در 
سال جارى را حداقل 1600 تومان تعيين و 
در نامه اى بــه رئيس جمهوري آن را عنوان 

كرده اند، تا بر اســاس آن عــالوه بر ايجاد 
انگيزه در كشاورزان، از صادرات قاچاق اين 

محصول جلوگيرى شود.
با اين حــال آنطور كه اخبار نشــان مي داد 
نماينده  حضــور  بــدون  اقتصاد  شــوراي 
كشــاورزان و تنهــا با حضــور وزير جهاد 
كشاورزي نرخ  هزار و470 تومان را تعيين 
كرده بود كه پس از برگزاري نشست خبري 
توسط نظام صنفي كشــاورزي در همدان، 
خبــري از زبان معــاون برنامه ريزى و امور 
اقتصادى وزارت جهاد كشــاورزى بر روي 
كانال هــاي تلگرامي قــرار گرفت كه اعالم 
كرده: با پيگيرى هاى وزير جهاد كشاورزى 
و درخواســت وى از رئيــس جمهورى در 
زمينــه تجديدنظر در نــرخ خريد تضمينى 
گندم و همراهى و مساعدت رئيس سازمان 
برنامه و بودجه كشــور، حسن روحانى به 
منظور حمايت از كشاورزان و توليدكنندگان 
زحمتكش گندم كه در ســه ســال اخير با 
تالش گســترده خــود كشــور را در گندم 
خودكفــا كرده اند، با خريد تضمينى گندم با 
قيمت" هر كيلوگرم 1600 تومان" موافقت 

كرد.
يكــى از اقدامات مهم دولــت در تحقق 
خودكفايى در توليد گندم، خريد تضمينى 
ايــن محصول از كشــاورزان بــود كه به 
افزايــش توليد گندم از 9/3 ميليون تن در 
ســال 1392 به 14/5 ميليون تن در سال 

انجاميد.  1395
بــا اين وجود، به دليل عــدم رعايت اركان 
اساسى و قانونى خريد تضمينى در سال هاى 
اخير، توليد گندم در ســال زراعى 1396 به 
11/5 ميليون تــن كاهش يافت و پيش بينى 
مى شود ادامه اين روند، كاهش مجدد توليد 

گندم را نيز به همراه داشته باشد.

انگور ماليــر 
ثبت جهـانى
 شد
 فرآينــد ثبت جهانــى انگور مالير به 
عنوان ميــراث جهانى كشــاورزى طبق 
ضوابط جياس به طور قطعى پايان يافت 

و ثبت جهانى شد.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: به طور قطع اين دستاورد 
مهم ملــى و منطقه اى بسترســاز رونق 
شهرســتان در حوزه اقتصاد كشــاورزى 

است.
محمد كاظمى ضمن قدردانى از تالش ها 
و زحمات تمامى فعاالن اين حوزه براى 
ثبت جهانى انگور ماليــر، اين توفيق را 
حاصل دسترنج كشاورزان و باغداران اين 

شهرستان دانست.
حقوقــى  كميســيون  رئيــس  نائــب 
و قضايــى مجلــس دهــم همچنيــن 
حمايــت هــاى وزيــر جهــاد كشــاورزى 
و دولــت تدبيــر و اميــد بــه ويــژه 
اســتاندار همــدان و مجموعــه فرماندارى 
و  كشــاورزى  جهــاد  ماليــر،  ويــژه 
كارشناســان و دســت انــدركاران را از 
ــرعت  ــل در س ــن عوام ــه مهمتري جمل

بخشــيدن و بــه نتيجــه رســيدن فرآينــد 
ــمرد. ــر برش ــور مالي ــى انگ ــت حهان ثب
كاظمى شناســاندن بيش از پيش ظرفيت 
هاى اين شهرســتان با اتــكا به فرصت 
هاى ايجاد شــده و تالش مضاعف براى 
ارزش افزوده در چرخه توليد كشاورزى 
و صنعتى و ســاير حوزه ها را به عنوان 
اولويــت هاى اصلى در شــرايط كنونى 

عنوان كرد.
ــل و  ــى مب ــت مل ــه ثب ــاره ب ــا اش وى ب
منبــت در ســال گذشــته و ثبــت جهانــى 
ــام  ــات انج ــون و اقدام ــم اكن ــور ه انگ
شــده در ايــن راســتا، خواســتار همراهى 
و همدلــى بيشــتر مســئوالن بــراى بهــره 
گيــرى از ثمــره هــاى ايــن رويدادهــاى 
مهــم در عرصــه عمــران و آبادانــى 

ــن شهرســتان شــد. ــوازن اي مت
ــزارى  ــس از برگ ــرد: پ ــان ك كاظمــى بي
جلســه هــا و نشســت هــاى مختلــف بــا 
ــاورزى  ــاد كش ــان وزارت جه كارشناس
ــاز  ــورد ني ــزام هــاى م ــردن ال ــا ك و مهي
ــا  ــت ب ــاس، در نهاي ــط جي ــق ضواب طب
جهانــى  ســازمان  كارشناســان  ســفر 
خواروبــار كشــاورزى(فائو) در پايــان 
ــاى  ــر، فراينده ــه مالي ــاه امســال ب مهرم
ــور در  ــى انگ ــت جهان ــام و ثب الزم انج
ابتــداى آذر مــاه 97 محقــق و بــزودى به 

ــى شــود. ــالم م ــور رســمى اع ط

 چهار هزار پيام در ســه ماه گذشــته 
توسط سامانه 137 از شهروندان اين شهر 
دريافت شــده كه 65 درصد آن منجر به 

انجام كار و رضايتمندى آنها شده است.
شــهردار همدان در گفت و گــو با ايرنا 
افزود: در ســه ماه گذشته 400 پوشه كار 
در سيستم هاى كامپيوترى و گوشى هاى 
تلفن همراه كاركنان راه اندازى و آموزش 
داده شده است.عباس صوفى ادامه داد: در 
مرحله اول 700 خدمت را در زمان هاى 
مختلف همكاران موظف هستند پيگيرى 
و اعالم نتيجه كنند و سال آينده نيز 500

مورد به آن اضافه مى شود كه در مجموع 
يك هزار و 200 خدمت را مردم از سامانه 

137 دريافت مى كنند.
شــهردار همدان گفت: اين رضايتمندى 
توسط واحد بازخورد 137 از شهروندان 
به صورت صوتى اخذ شده است و عمده 
رضايتمنــدى مردم در حــوزه خدمات 

شهرى بود.
صوفــى اضافه كرد: در حــوزه خدمات 
شهرى 352 مورد وظيفه تعريف شده كه 
در اين مدت بيشترين درصد رضايتمندى 

را در حوزه اداره پيشگيرى و رفع تخلفات 
شهرى شامل 2 قسمت كنترل ساختمان و 

سدمعبر است را توانستيم اخذ كنيم.
وى اضافه كرد: نظافت و پاكيزگى شهر نيز 
رضايتمندى بااليى را در بين شــهروندان 
كسب كرده اســت و در حوزه مرمت و 
ترميم و و زباله و ضايعات از ديگر بخش 

هاى رضايتمندى شهروندان بوده است.
صوفى گفت: 61 درصــد از تقاضاها در 
حوزه خدمات شــهرى به ســامانه 137

منعكس شده است.
وى تاكيد كرد: شــهروندان مواردى را كه 
مرتبط با شــهردارى و زيرمجموعه هاى 
آن هســتند را مى توانند در 24 ســاعت 
شبانه روز با سامانه 137 ارتباط بگيرند و 

درخواست خود را مطرح كنند.
وى اظهــار داشــت: مشــكالت پس از 
بررسى توســط همكاران در بازه زمانى 
مشــخص نسبت به رفع مشكل اقدام مى 
كنند و سپس همكاران واحد بازخورد به 
طور مجدد با شهروند تماس مى گيرند و 
صحت انجام كار و درصد رضايتمندى را 

از شهروندان اخذ مى كنند.

كشاورزان به نرخ مصوب دولت براي خريد تضميني اعتراض دارند

با نرخ دولت گندم نمي كاريم

65 درصد شهروندان همدانى
از 137 راضي اند

واردات گندم در سال آينده در پي تصميم دولت
كشاورزان تمايلي به كاشت گندم ندارند

نرخ جهاني گندم 2 هزار و 400 تومان است

خبـر
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سال آينده سالى پويا براى پروژه هاى عمرانى كشور 
است

 با تمهيداتى كه در بودجه سال 98 ديده شده، سال آينده سالى پرنشاط و پويا از جهت 
پروژه هاى عمرانى كشور خواهد بود.

معاون عمرانى و توســعه امور شهرى و روستايى وزارت كشور در سفر خود به اسدآباد 
همدان به همراه معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى همدان و مسؤالن شهرستان از 

پروژه هاى درون شهرى بازديد كرد.
به گزارش ايسنا، مهدى جمالى نژاد در حاشيه بازديد از پروژه هاى عمرانى درون شهرى 
اســدآباد گفت: در سطح كشور 37 هزار روســتا و 1270 شهر وجود دارد كه از جهت 

زيرســاخت بايد مورد حمايت قرارگيرند و با توجه به اينكه ســازمان شــهردارى ها و 
دهيارى ها به استناد ماده 62 قانون شهردارى ها پروژه هاى عمرانى شهرها را حمايت و 
نظارت و هدايت مى كند در تالش اســت كه رديف هاى بودجه سال گذشته را در سال 
98 نيز پايدار  كرده و در بودجه سال آينده تالش شده كه مبلغ قابل توجهى براى شهرها 
و روستاهاى كشور ديده شود كه به نوعى يكسرى از اين رديف هاى بودجه به تسريع و 

تسطيح پروژه هاى عمرانى كمك كند. 
جمالــى نــژاد افزود: با اين تمهيدات ديده شــده در بودجه 98 توســط همكاران و 
دولتمردان اميدواريم ســال آينده ســال پرنشــاط و پويا براى پــروژه هاى عمرانى 

شهرهاى كشور باشد.

جمالى نژاد خاطر نشان كردد در حوزه بافت فرسوده به ويژه باز آفرينى بعضى از مناطق 
شهرى در اسدآباد نياز به كار جدى دارد كه اگر بين راه و شهرسازى و شهردارى تعامل 

وجود داشته باشد مى توانيم اعتباراتى براى بازآفرينى شهر و شهرستان تخصيص دهيم.
معاون عمرانى و توســعه امور شــهرى و روستايى وزارت كشور در ادامه با اشاره به 
حوزه آسفالت درون شهرى اسدآباد نيز يادآور شدس سازمان شهردارى ها و دهيارى 
ها مى تواند شهرهايى را كه زير 50 هزار نفر جمعيت ساكن داشته باشد در اين راستا 
كمك كند اما چون متاسفانه شهر اسدآباد زير 50 هزار نفر جمعيت ساكن نيست كار 
ســخت شده و تالش داريم در حوزه آســفالت تدبيرى انديشيده شده و درقالب باز 

آفرينى بتوان به اين شهر كمك كرد.

خبـر

 رســانه  بازتاب دهنده نيازهاي جامعه از يك 
سو و انعكاس دهنده عملكرد ارگان هاي دولتي 
از سوي ديگر است اين ارتباط دو جانبه واژگاني 
را در بر مي گيرد به نــام " تعامل " يا "چالش"

تعامل آن زمان رخ مي دهد كه ارگان هاي دولتي 
از فرصت بهره برداري رســانه استفاده مطلوب 
مي كنند و چالش زماني شكل مي گيرد كه بازتاب 
خواســته هاي جامعه محلي مقابل برخي اجرايي 

نشدن مصوبات مديران دولتي قرار مي گيرد.
تغيير مدير ارشد استان همدان، آغاز يك مديريت 
جديد و گريزى به رفتارهاى مديران با رسانه ها 
و بالعكــس امروز يادآور تعامالت و چالش هاي 
گذشته در حوزه رسانه است. به صورت معمول 
در خاطر رســانه ها و اســتانداران در دوره هاي 
متعــدد ردپايي از رفتارهايي كــه در بر گيرنده 

چالش هاست وجود دارد.
 به دليــل اينكه يكى از الويت ها در رســالت 
رســانه ها ، انعكاس موانع توســعه استان است 
و يكى از عالقمندى ارگان هــاي دولتي اغلب 
ديده شــدن نكات مثبت عملكردهايشان است نا 
خواســته رقم خوردن چالش ها بين رسانه ها و 
ارگانهاى دولتى بر مقوله تعامالت ارجح ميشود . 
در حال حاضر انتخاب سعيد شاهرخي به عنوان 
اســتاندار همدان ومديريت ارشــد ؛ شرايطى 
رقم خورده اســت كه جامعه رســانه علي رغم 
ارتباط هاي پيش از اين با وي مترصد تحليل نگاه 
و رفتار وى با رســانه ها و چگونگى بازخورد 

ارتباط وي با رسانه ها هستند . 
در حالي كه ورد وي به حوزه مديريتي ارشــد 
اســتان روزهاي آغازيــن را مي گذراند، جامعه 
رسانه شاهد برپايي نشستي با عنوان هم انديشي 
استاندار با مديران و سرپرستان رسانه اى همدان 
در روزهاى اخير شدند نشستي كه يكسال گذشته 
حضور وي در استانداري همدان براي نخستين 

بار است برگزار مي شود.
 شاهرخي در كسوت استاندار نشستي را برگزار 
كرد كه براي نخستين بار ارتباط رسمي رسانه اى 
با رسانه ها را شامل شد . خروجي اين نشست در 
بر دارنده پيشنهادات و مواردي در قالب مشاوره 
از سوي مديران مسئول رسانه ها ترسيم شده بود.

 حضور حداكثرى مديران رسانه اى
 يك چراغ سبز

حضور حداكثر مديران ارشــد رســانه اي استان در 
اين نشست خود بيانگر اســتقبال جامعه رسانه اي 
استان از اين تصميم بود تصميمي كه مي تواند تأثير 
مطلوبــي در آينده ارتباط جامعه رســانه با مديران 
ارشد اســتان بگذارد.در ميان موارد مطرح شده از 
ســوي مديران مســئول مواردي هم راستا با هدف 
جلسه و مواردي خارج از دستور اين جلسه عنوان 
شد كه بازنگري بر موارد پيشنهادي بيانگر آن است 
كه اين مهم مي تواند ترســيم كننــده راهكارهاي 

تأثيرگذاردر آينده مديريت استان همدان باشد. 
نخستين نشست رسمي استاندار همدان با رسانه ها 
پس از تشكيل جلســه اى با اعضاي هيأت مديره 
خانه مطبوعات استان همدان رقم خورد و بيش از 
50 مدير مسئول و سرپرست نشريه ها، خبرگزاري 
ها و پايگاه هاي خبري حضور داشتند و اين حضور 
حداكثرى مديران رسانه اى، بيانگر يك چراغ سبز 

براى همراهى هرچه بيشتر آنها با استاندار بود. 
اين جلسه دقايقي قبل از برگزاري نشست با مديران 
مسئول و سرپرســتان رسانه ها در ســالن شهداى 
اســتاندارى همدان برگزار شــد. در اين نشســت 
يكــي از حاضران با ارائه راهــكارى براى انعكاس 
وضعيت موجود اســتان از نگاه رسانه تالش كردند 
بيانگر مواردى باشــند كه خواهد توانست در اتخاذ 
تصميمات آتى اســتاندار جديد همدان يارى رساند 
. در اين بين البته نــكات مثبت و منفى از عملكرد 
نيكبخت استاندار در حوزه رسانه هاى استان طرح 

شد .
 توانمنــدي رســانه ها فرصتــي براي 

ارگان هاي دولتي
در ميان موارد مطرح شــده نصرت ا... طاقتي احسن 
مديرمسئول روزنامه همدان پيام توجه استاندار را به 
اهميت نقش رسانه ها در پيشبرد اهداف ارگان هاي 
دولتي و رسيدگي به درخواست هاي جامعه محلي 
جلب كرد. وي عنوان كرد : اگر مجموعه استانداري 
در نظام مديريتي كــه در آينده به كار مي برند ، در 
ارتباط و تعامل با رســانه ها حقــوق طرفين را به 
رسميت بشمارند قطعاً روند مطلوبي بر اساس بهره 
گيرى از توان رسانه ها بر نوع مديريت استان حاكم 
خواهد شد. اين مدير رسانه اي تأكيد كرد : اگر توان 

رسانه اي اســتان همدان كه حائز اهميت نيز هست 
از ســوي مديران و تصميم گيران جدي گرفته شود 
قطعاً بازوي توانمندي در چگونگي مديريت خواهد 
بود. وي به تشكل صنفي قوي رسانه اي استان اشاره 
كرد و گفــت: توانمندي رســانه ها امروز فرصتي 
براي ارگان هاي دولتي است تا بتوانند با بهره مندي 
منطقي از حضور آنها در مســير مديريت توفيقات 
مشهودي را كسب كنند چرا كه معتقديم اگر تعامل 
بين رسانه ها و تصميم گيران و تأثيرگذاران درست 
شكل گيرد بهره مندي از كاركردهاي رسانه مغفول 

نخواهد ماند. 
وى به سياست كلي حاكم بر رفتارهاي رسانه اي در 
دنيا اشاره كرد و گفت: همواره از يك سو وظايف 
رسانه  آشــكار كننده موارد متعدد و حاكميت نقش 
محافظ كارتــر را در جريان مديريتي ايفا مي كند و 
در نتيجه هميشه تقابل محسوسي بين اين دو حتى 
در عرصه جهاني مشــهود اســت اما اگر اين تقابل 
را بتوانيم در اســتان به نفع مردم به هدف برسانيم 
توانسته ايم به يك فرآيند ايده آل در رفتار رسانه اي 

و جريان اعمال مديريت دست پيدا كنيم.
طاقتي احسن در اين ميان به آمار 
شاخص روزنامه خواني در استان 
اشــاره كرد و گفت: اگر از عمق 
بررســي كنيم در زمينه توانمندي 
و تاثير نقش رســانه هاي اســتان 
همدان  رســانه هاى  ميابيــم  در 
موجب شــده اند آمــار و ارقام 
روزنامه خوانــي در همدان ترفيع 
پيدا كند. وي به شــرايط دشوار 
مديريتي پيش روي اســتاندار هم 
اشاره اي كرد و گفت: با توجه به 
اينكه اعتقاد رســانه اي ما اينست 
كه شما در سخترين شرايط زمان 
براي استاندار انتصاب شده ايد و 
رســانه ها نيز مديريتي ارشد كار 
هستند به شرط آنكه راهكارهاي 
منتشر شــده رســانه ها را مورد 

توجه و بررسي قرار دهيد.
 گله از مديريت شهرى و مديران آمارى 

■ على اكبر ياري يكي از مديران پيشكسوت رسانه اي 
خطاب به شــاهرخي اســتاندار همدان از وضعيت 
مديريت فضاي شهري گله  كرد و گفت: اگر شهرداري 
ادعا مي كند شهر ما خانه ماست چرا بايد با شروع فصل 
بهار و تابستان و حضور مســافران در همدان شاهد 
ساخت و سازهاي بي رويه در سطح شهر همدان باشيم 
چرا به عنوان يــك ميزبان نبايد زمان اجراي پروژه ها 
را آنگونه مديريت كنيم كه فضا و مردم شــهر درگير 

چهره نازيبا نشوند.
■ فاضل همداني يكي ديگر از مديران پيشكسوت 
رســانه اي اســتان توجه مدير ارشــد را به نحوي 
حمايت دولت از پروژه هاي سرمايه گذاري در استان 
جلب كرد و گفــت: اين مهم بايد مورد توجه قرار 
گيرد كه افزايش حمايت واقعي و نه در حد شعار را 
از سرمايه گذار بيانگر باال رفتن آمار توليد و اشتغال 
در اســتان خواهد بود. حال مردم مــا با آمارهاي 
درست و نادرست اشــتغال كه در كارگاه ها مطرح 
مي شــود خوش نمي شــود مردم خود به صورت 
ملموس ناظــر چگونگي حمايت ارگان هاي دولتي 

از سرمايه گذاران هستند.
يكــي ديگر از مديران رســانه اي بــه نقش متمايز 

مشاوران رسانه اي مديران ارشد اشاره كرد و گفت: 
انتخاب مشاوران رسانه مي تواند ترسيم كننده مسير 
روشــن و همواره براي چگونگي مديريت مديران 
باشــد وي به گونه اي بر لزوم توصيه استاندار براي 
انتخاب مشاوران توسط مديران و فرمانداران تأكيد 
كرد. و ديگرى به اهميت حمايت مديران دولتى از 

رسانه ها و تقسيم عادالنه آگهى ها اساره كرد 
 به فكر همدان 2019 باشيد 

■ در ادامه مهدى كاشي مديراجرايي روزنامه سپهر 
غرب به اهميت نقش رويداد همدان 2018 اشــاره 
كرد و گفت: توجه داشــته باشيد كه كمتر از 2 ماه 
ديگر پرونده 2018 بسته خواهد شد.و درخواست 
ما اين اســت كه از همين امــروز به فكر رويدادي 
براي روي آنتن رسانه ها ماندن همدان براي همدان 
در ســال 2019 كنيد و مورد ديگر اشاره اين مدير 
رســانه اي به چهلمين ســالگرد پيــروزي انقالب 
اســالمي بود. وي گفت: الزم است تدبيري اتخاذ 
كنيد تا رسانه ها بتوانند در تعامل با ارگان ها و نهادها 
تريبون شايســته اي در جهت انعكاس دســتاورد 

انقالب اسالمي براي مردم باشد.
در ميان موارد مطرح شــده از 
مواردي  رسانه  مسئوالن  سوي 
در قالب پيشــنهادات به مدير 
ارشــد استان ارائه شد در زمينه 
از  وي  جشــن  دوري  لــزوم 
بر  دســت  كه  مديران  انتخاب 
توليد آمارشــان خوب اســت 
آنها معتقدند اين مديران با ارائه 
آمار نادر است موجب گمراهي 
تصميم گيــران اســتان و عدم 
شــناخت نقاط ضعف و قوت 

در استان خواهند شد.
در موارد ديگري درخواست ها 
و وعده هاي پيشين به رسانه ها 
مطرح شد يكي از بانوان رسانه  
مجمع  اختصــاص  وعــده  از 
رســانه ها خبــر داد و گفــت: 
سال هاست رسيدگي به اين وعده مسكوت و عقيم 

مانده است.
برخي نيز لزوم مشــخص شدن ساز و كار حمايتي 
مديران دولتي از رســانه ها اشــاره كردند و گفتند: 

رسانه ها نيازمند حمايت  بوده و هستند.
مريم شهابي سرپرست خبرگزاري خبرگزاري فارس 
نيز به لزوم ارتباط استاندار با جامعه محلي تأكيد كرد و 
گفت: تنها انتظار مهم ما رسانه ها اعتقاد به پاسخگويي 
و شفاف سازي مديران اســت. وي در موارد ديگري 
به نقش متمايز نظارت بر چگونگي اجراي مصوبات 
كه مديران باال دســتي آن را صادر مي كنند اشاره كرد 
و گفت: گاهاً اجراي برخي مصوبات مهم در اســتان 
به دليل كــم كاري مديران مياني مســكوت مي ماند 
كه اگر در اين زمينه نظارت باشــد مي توان از چنين 
رفتارهايي كه مانع توسعه در استان مي شود ممانعت 
كرد. برگزارى دوره هاى آشــنايى مديران با نقش و 
جايگاه رســانه ها در كمك به تحقق اهداف و خط 
مشــى دستگاه هاى اجرايى نيز از ديگر خواسته هاى 

مطرح شده در اين نشست بود. 
رسميت شناختن رسانه هاى استان نيز از مهمترين 
خواســته مديران مسئول از اســتاندار و استفاده از 
ظرفيت مهم رسانه ها از سوى دستگاه هاى اجرايى 
بود.از ديدگاه اصحاب رســانه، تبديل تهديدها به 

فرصت ها و برچيده شــدن عينك بدبينى از سوى 
مديران اجرايى در مقابل انتقادهاى منطقى رسانه ها 
و بهره مندى از اين ظرفيت اطالع رســانى گسترده 
در توســعه فراگير اســتان مورد تاكيد فراوان قرار 

گرفت.
 كميته اطالع رسانى در رويدادها را جدى 

بگيريد
در ادامــه مريم مقــدم عضو هيأت مديــره خانه 
مطبوعات به نقش تأثيرگذار رسانه ها در رويدادهاي 
جهانــي همدان 2018 اشــاره كــرد و گفت: اگر 
جامعه رســانه اي استان به شــكل تخصصي كميته 
اطالع رســاني اين رويدادها را براي انتشار صحيح 
اخبــار مديريت نمي كردند نمي توانســتيم شــاهد 
بازتاب گســترده رسانه اي رويدادها در عرصه ملي 

و بين المللي باشيم.
وي گفت: اگر ارگان هايي كه متولي برگزاري كننده 
رويدادها در اســتان هســتند نســبت به تشكيل و 
اهميت فعاليت كميته اطالع رساني بي اهميت باشند 
نتيجه اين مي شــود كه انعكاس عملكردهاي استان 
در عرصه ملي مغفول مي ماند و فرصت ها مي سوزد.
وي انتشار صحفه چاپ شده روزنامه همدان پيام در 
جريان اجالس جهاني گردشگري به زبان انگليسي 
در صفحه اينســتاگرام معــاون رئيس جمهوري را 
بيانگر انعكاس توانمندي رسانه هاي بومي استان در 

عرصه ملي و بين المللي دانست.
در ايــن ميان اشــاره مديــران رســانه ها به نوع 
برخوردهــاي دور از منطق برخي مديران دولتي در 
مقابل انتقاد رسانه اي ها حايز اهميت بود آنها معتقد 
بودند وظيفه رسانه اين است كه چشم بينا و گوش 
شــنواي جامعه باشد پس الزم اســت مواردي را 
انعكاس دهد اما ايا انعكاس اين موارد بايد موجب 
رفتارهاي قهري مديران با برخي رســانه ها شــود 

ومديرانآستانه تحمل خود را باال ببرند.
در جايگاه ديگري اشــاره رســانه هاي بر اهميت 
انتخاب مديــران جوان و انتظار جامعــه به اتخاذ 
تصميمــات حداكثــر در اين زمينه مــورد توجه 
حاضران در جلســه قرار گرفت.ديگر حاضران در 
اين نسبت به مواردي از قبيل نقش متمايز استاندار 
در اتخاذ تصميمــات بزرگ و پيگيــري عملكرد 

واقعي مديران اشاره كردند. 
■ مجيد ملكيان رئيس هيأت مديره خانه مطبوعات 
همدان نيز در اين نشست عنوان داشت: 128 رسانه 
در استان فعال اســت. وي همچنين تعداد اعضاي 
خانه مطبوعات همــدان را 506 تن ناميد و افزود: 
362 خبرنــگار و عكاس و 74 سرپرســت و مدير 

مسئول رسانه در سطح استان فعاليت دارند.
جالب تر اينكه از هر يكي دو پيشنهاد مطرح شده در 
اين جمع اشــاره به لزوم ايجاد فضاي شاد و نشاط 
در همدان محســوب بود. اغلب بر اين باور بودند 
كه جامعه شهري همدان نيازمند و طالب حضور در 
برنامه هاي جمعي شاد هســتند كه در پاسخ با اين 
درخواست ها اســتاندار همدان از برنامه ريزي براي 
اجراي هفته اي يك كنســرت در همدان خبر داد، 
كنسرت هايي كه قرار است ويتريني از هنر موسيقي 
و آييني ايران در همدان را به نمايش بگذارد.به هر 
ترتيب اين نشست با جمع بندي استاندار همدان به 

مواردي از اين قبيل ختم شد. 
 هيچ شكايتى نبايد از رسانه ها در دوره 

مديريتم صورت بگيرد
در اين نشســت سعيد شــاهرخي عنوان كرد : به 

همكاري و همراهي شــما نياز دارم چرا كه باورم 
دارم رســانه  از اركان اصلي توسعه است و معتقدم 
رســانه با جايــگاه منحصر به فرد خــود به عنوان 
پلي قوي بيــن حاكميت و مــردم انعكاس دهنده 

عملكردها است.
اســتاندار تأكيد كرد : بايد نــگاه ويژه اي به تقويت 
رسانه داشته باشــيم ، سند اطالع رساني استان يك 
برنامه مطلوب است ؛ چرا كه نوع عملكرد مديران 
در حوزه رسانه  را هدفمند مي كند و موجب مي شود 
در حوزه اطالع رساني عملكرد مديران منطبق با سند 
اطالع رساني بررسي شود. استاندار همدان با تاكيد 
بر ارزيابى عملكرد مديران دستگاه هاى اجرايى در 
تعامل رســانه ها به صورت ماهانه گفت: مديريت 
روابط عمومى اســتاندارى مسئول جمع بندى اين 

ارزيابى است.
سيد سعيد شاهرخى اظهار داشت: توجه به عرصه 
خبر بســيار ضرورى اســت و در راســتاى تحقق 
مطالبه اين قشــر فعال نســبت به تشكيل كارگروه 
رســانه اقدام مى شــود. وى با تاكيد بر لزوم توجه 
به سند اطالع رسانى اســتان همدان گفت: در اين 
سند تكليف مديران دستگاه هاى اجرايى با رسانه ها 

مشخص است.
اســتاندار همدان نقش رسانه ها در پيشبرد اهداف 
و سياست هاى مديريت ارشــد استان را بى بديل 
دانست و گفت: از مديران دستگاه هاى اجرايى مى 
خواهيم تا ارتباط مطلوب با رســانه ها در راستاى 

اطالع رسانى موثر و مفيد داشته باشند.
شاهرخى خواســتار برگزارى نشست هاى خبرى 
پيرامــون ارايه عملكرد فعاليت ها و نيز تورگردانى 
رسانه ها در عرصه هاى مختلف شد و خاطرنشان 
كرد: انتظار ما از رســانه ها تقويت اميد در جامعه، 
مثبت گرايى و پردازش مسايل اميدبخش در جامعه 
اســت هر چند از انتقادهاى ســازنده و به جا نيز 

استقبال مى كنيم.
وى با اشاره به اينكه رسانه ها يكى از اركان توسعه 
اســتان هســتند گفت: در فضــاى كار، فعاليت و 
خدمت به مردم، رسانه ها مى توانند اين ارتباط دو 

سويه را بين مردم و مسئوالن برقرار كنند.
شــاهرخى ، جريان سازى به معناى واقعى و مثبت 
را از وظايف رسانه ها دانست و گفت: از بيان نقاط 
ضعف كه بتواند با راهكار مناســب در راستاى رفع 
آن و تبديل كردن به فرصت مطرح شــود، استقبال 
مى كنم. اســتاندار همدان همكارى مديران اجرايى 
با رســانه ها را الزم دانست و گفت: همچنان تاكيد 
دارم كه هيچ شــكايتى نبايد از رســانه ها در دوره 

مديريتم صورت بگيرد. 
 گزيده اى از موارد مطرح شده رسانه ها 

شــاهرخي از رسانه ها خواســت تا با مسندات به 
طرح واقعيت ها بپردازند و از شــنيده ها و شايعه 
ها پرهيز كرده و قدرت و توان خود را به پردازش 
نكات مثبت و اميدبخش براي مردم جامعه معطوف 
كنند. حال بايد منتظر ماند و ديد آيا نتيجه تعامالت 
رسانه اى ها و استاندار به ارايه راهكارهاى جدى و 

اجرايى ختم مى شود يا ........ 
اما به هر ترتيب شــرايط بيانگــر آن بود كه تاكيد بر 
تحقق سند اطالع رسانى توسط استاندار پيرامون ارايه 
عملكرد دستگاه هاى اجرايى با هدف شفاف سازى و 
آگاه كردن مردم از دستاوردها و خدمات انجام گرفته، 
مهمترين راه در هم افزايى رسانه اى مديران است كه 
جريان سازى مثبت خبرنگاران به دور از هرگونه شائبه، 

حاشيه و شايعه سازى را به دنبال دارد.
در واقع اســتاندار همدان با الزام در اجرايى شدن 
اين سند اطالع رسانى، مديران دستگاه هاى اجرايى 
را در مقام پاســخگويى قرار داد تا راهبردى ترين 
اصول رسانه اى را در اين بين نهادينه كند و اجرايى 
شدن اين سند ايفاى صحيح رسالت مطبوعاتى آنها 
خواهد بود. برخى از مديران نشريه هاى محلى نيز 
دغدغه مشــكالت مالى موجود در چرخه انتشار را 
مطــرح كردند كه بدون ترديد تحقق ســند اطالع 
رسانى كمك شــايانى در كاهش اين مشكل مشابه 

در رسانه ها را در پى دارد.
چارچوب اين ســند برپايه اطالع رســانى پيرامون 
ارايه گزارش عملكرد دســتگاه هــاى اجرايى در 
راستاى خدمات رسانى موثر و مفيد به مردم جامعه 
و تحقــق مطالبات عمومى ، ســفارش هايى را در 
قالب انتشار گزارش - آگهى را براى جرايد به دنبال 
خواهد داشت كه به طبع آن هزينه چاپ را نصيب 

رسانه ها خواهد كرد.
اين سند مى تواند زمينه ساز تقويت چرخه اقتصادى 
نشريات شود تا از اين طريق بتوانند بخشى از هزينه 

ها را جبران و به لحاظ مالى تامين شوند.

نخستين نشست مشورتي مديران رسا نه ها و شاهرخي برگزار شد 

چالشي به نام تعامل رسانه اي 
■ استاندار: عملكرد رسانه اي مديران ماهيانه ارزيابي مي شود

توجــه به عرصــه خبر 
بســيار ضرورى است و 
در راستاى تحقق مطالبه 
اين قشر فعال نسبت به 
رسانه  كارگروه  تشكيل 

اقدام مى شود

دفن بهداشتي زباله 
دغدغه مهم مسئوالن مالير

 مالير- خبرنگار همدان پيام: محل دفن زباله در شهرســتان مالير 
مناسب نيســت و اين موضوع چالش هاي زيست محيطي بسياري را 

براي اين شهرستان به وجود آورده است.
معــاون هماهنگي امور عمراني فرماندار مالير  با بيان اين مطلب در 
جلســه دفن پسماند زباله هاى جنون اســتان اظهار داشت:  روزانه 
حدود 130 تن زباله در شهرستان مالير وجود دارد و اين مقدار زباله 
محل دفن مناســبي را ندارد و بايد براي دفن بهداشــتي اين زباله ها 

اقداماتي انجام شود.
حسين فارسي افزود: بايد طرح مناسبي براي تفكيك و تجميع زباله 
ارائه بدهيم. همانطور كه مي دانيد زباله ها در كشورهاي پيشرفته منبع 
مهم ثروت هستند و ما هم بايد سعي كنيم كه زباله ها را به يك منبع 

درآمد و ثروت تبديل كنيم.
ــت:  ــه  گف ــن جلس ــم در اي ــر ه ــهردار مالي ــى ش ــين باباي حس
ــوده  ــهرداري ب ــر و ش ــتان مالي ــه شهرس ــوط ب ــه مرب ــي ك كارهاي
اســت، انجــام گرفتــه اســت امــا از آنجايــي كــه اجرايــي شــدن اين 
طــرح وابســته بــه شــهرهاي نهاونــد و تويســركان اســت، امــا  ايــن 
شهرســتان هــا  همــكاري الزم را بــا شهرســتان ماليــر نداشــتند  و 
بــراي اجــراي ايــن طــرح روزانــه بــه 300 تــن زبالــه نيــاز اســت 
كــه شــهرداري از ايــن 300 تــن، 110 تــن آن را تأميــن مي كنــد و 
مابقــى آن را  بايــد شــهرداري نهاونــد و تويســركان تأميــن كننــد.
 در اين جلسه عبداللهي صاحب طرح جمع آورى زباله و تبديل آن 
بــه انرژى  طرحي را براي اســتفاده صحيح از زباله ها به عنوان منبع 
ثروت و تبديل آن به برق ارائه داد كه قرار اســت كه ســرمايه گذار 
خارجي حدود 55 ميليون يورو سرمايه گذاري كند.  اين طرح مشكل 
زباله را حل مي كند و حتي مي تواند براي 50 نفر اشــتغالزايي كند و 

منبع خوبي هم براي توليد برق باشد.
البتــه براي اجراي اين طرح بايد 20 نفــر را براي آموزش به آلمان 
بفرســتيم تا با اين فناوري آشــنا شــوند و با توجه به اينكه جذب 
ســرمايه از خارج اســت، براي اين طرح بايد از پتانسيل زمين هاي 

جنگلباني استفاده كنيم.
گفتني است كه در پايان اين جلسه مقرر شد كه اين طرح در زميني 
به انــدازه 5 هكتار آغاز به فعاليت كند تا به 180 هكتار برنامه ريزي 

شده برسد.

انتصاب جديد درمالير
 ماليــر - خبرنگار همدان پيام: كســاني كــه در نظام انقالب 
اســالمي صاحب منصب و مسئوليت هســتند بايد بدانند در اين 
شرايط كه دشمن كشــور ما را تهديد و تحريم مي كند، راه برون 

رفت از تحريم ها داشتن ايمان و باور است.
امام جمعه شهرســتان مالير روز گذشته در جلسه  توديع و معارفه 
رئيس جديد اطالعات شهرستان مالير گفت: ما با تحريم اين نهضت 
را شــروع كرديم و همه قابليت ها و فن آوري و توانمندي ها در دل 
تحريم ها بوده است ما مي توانيم و نشان داده ايم كه در نظام اسالمي 

در وادي ايمان بن بست وجود ندارد.
حجت االســالم محمدباقر برقراري عنوان كرد: دنيا به كشور ما نياز 
دارد، چنانچه مي خواســتند صادرات نفت ما را به صفر برسانند كه 
نتوانستند و شاهد معاف شدن تعدادي از كشورها براي واردات نفت 

از ايران شديم.
وي با تأكيد بر اين كه ما زير چتر امامت و واليت امام زمان زندگي 
مي كنيم و حضرت نگهبان و حافظ ماســت بيــان كرد: ما در موقع 
عمل نبايد به آمريكا چراغ ســبز نشان دهيم و همه بايد شبانه روزي 
تالش كنيم و باور و ايمان داشــته باشــيم كه بر اين مشكالت فائق 

خواهيم آمد.
برقراري در پايان افزود: بايد با تالش بيشتر اشتغال را رونق دهيم و 
بانك ها تسهيالت ويژه در اختيار جوانان قرار دهند و آنها را گرفتار 

بوركراسي نكنند تا نسل جوان بتواند زندگي بهتري داشته باشند.
معاون اســتاندار و فرماندار ويژه شهرستان مالير هم  با اشاره به اين 
كه مالير داراي مردمي با فرهنگ، متدين و نجيب كه 1100 شهيد به 
انقــالب هديه كردند بيان كرد: مردم در دفاع از آرمان هاي انقالب و 
نظام هميشه مددكار مسئولين هستند و پيرو واليت و وفادار به نظام 

و انقالب مي باشند.
باب ا... فتحي با تأكيد بر تعامل بســيار خوب بين مردم و مســولين، 
امام جمعه ، نمايندگان و شــوراي تأمين افــزود: اين همدلي باعث 
رخ دادن اتفاقات خوبي در شهرســتان مالير شده است و ما شاهد 
ملي شــدن صنعت مبل و منبت و ثبت جهاني انگور مالير در آينده 

نزديك هستيم.
وي با اشاره به تأكيد رهبر معظم انقالب بر توليد و اشتغال گفت: 
در شهرستان مالير تســهيالت اشتغال از 3 ميليارد و 800 ميليون 
تومان به 33 ميليارد تومان افزايش يافته و حدود 800 شغل ايجاد 
شده است و در راســتاي حفظ اراضي و آب فعاليت هاي زيادي 

است. گرفته  انجام 
فتحــي ادامــه داد: در زمينــه توليد مبل و منبت، توليد كشــمش و 
بســته بندي و فرآوري آن و همچنين واحدهاي ذوب فلزات و آهن 
و ســيليس و آندولزيت مقدار زيادي به ظرفيت اشــتغال شهرستان 

افزوده شده است.
وي از كاركنان ادارات خواست در تكريم ارباب رجوع نهايت تالش 
خــود را بكنند و اجازه ندهند كه ناكارآمدي و كم كاري و سســتي 
در ادارات به وجود آيد تا شــاهد هيچ گونــه تجمعي به خاطر كم 

خدمتي نباشيم.
گفتني است در پايان با حضور فرماندار ويژه مالير ،  امام جمعه اين 
شهرســتان  و مسئولين شــهر مالير از زحمات چندين ساله سادات 
رئيس اطالعات شهرســتان مالير تقدير شد  و مسعودي  به عنوان 

رئيس جديد اطالعات اين شهرستان منصوب گرديد.
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 توسعه علمى 
رمز بقاى كشور و نظام است

 معاون اول رئيس جمهور با تاكيد بر لزوم توجه به توسعه علمى 
به عنوان اولويت نخست كشور، اظهار كرد: توسعه علمى رمز بقاى 

جامعه كشور و نظام جمهورى اسالمى است.
اسحاق جهانگيرى با بيان اين كه كشور در حوزه علوم و فناورى هاى 
نوين نيازمند انجام اقدامات مهم و اساســى است، خاطرنشان كرد: 
در گذشته زمانى كه در دولت ها قصد تشكيل ستادهايى علمى مانند 
ســتاد نانو يا بايو را داشتيم، تعداد متخصصان و اساتيد اين حوزه ها 
بســيار كم بود، همچنين رشته هاى دانشگاهى و دانشجويان كمى در 
اين زمينه فعاليت مى كردند، اما امروز خوشــبختانه در بســيارى از 
بخش هاى فناورى هاى نوين به دســتاوردهاى بزرگى دست يافتيم 
و دانشــگاه ها، متخصصان و دانشجويان زيادى در اين زمينه حضور 

فعال دارند.  
به گزارش ايســنا، وى اظهار كرد: محققــان مختلف اعم از محققان 
ايرانــى و غيرايرانــى امروز اين فرصت را ايجــاد كرده اند كه ايران 
به ســطح بااليى در حوزه علوم نوين دســت يابند و دستاوردهاى 

ارزشمندى كسب كنند.
معاون اول رئيس جمهورى با تاكيد بر لزوم توجه دولت و جامعه به 
حوزه علوم نوين، ادامه داد: حوزه ســلول هاى بنيادين از رشته هايى 
بود كه نيازمند انجام اقداماتى جدى بود. خوشــبختانه با توجهى كه 
به اين بخش شــد در سال هاى اخير شاهد رشد قابل توجهى در اين 
زمينه بوده ايــم و امروز نيز در حال برداشــتن گام هاى بلند در اين 

بخش هستيم.
جهانگيرى با بيان اين كه حركت قدرتمندى كه در حوزه سلول هاى 
بنيادين آغاز شــده با برگزارى كنگره هــاى مختلف علمى مى تواند 
به شــتاب و سرعت بهترى دست يابد، خاطرنشــان كرد: مطمئنا با 
برگزارى كنگره هاى علمى نظير كنگره بين المللى علوم و فناورى هاى 
سلول هاى بنيادين كه در حال برگزارى است عالوه بر آنكه فرصتى 
بهتر براى تبادالت علم و دانش و تجربه در سطح كشور و بين الملل 
ايجاد مى شــود حضور صاحبنظران در اين كنگره پيام قابل توجهى 
دارد كه كشــور در اين بخش مى تواند عقب ماندگى هاى گذشته را 
جبران نمايد و شــتاب مناسبى در توسعه علم و فناورى به ويژه در 

بخش سلول هاى بنيادين ايجاد كند.
معاون اول رئيس جمهورى سياست گذارى هاى حوزه علم و فناورى 
را مكمل كار متخصصان و دانشــمندان در حوزه هاى مختلف علم و 
فناورى به ويژه در زمينه ى ســلول هاى بنيادين عنوان و تاكيد كرد: 
بايد در سياست گذارى ها و برنامه هاى توسعه اى كشور، توسعه علوم 
و فناورى روز مانند ســلول هاى بنيادين جايگاه خود را پيدا كند. از 
سوى ديگر بايد بتوانيم با برگزارى جلسات و جشنواره هاى مختلف 
عوامل مساعد يا نامساعد پيشــرفت علم و فناورى را به طور دقيق 
شناســايى كنيم و با مسئوالن سياست گذارى كشــور در اين زمينه 
به گفت وگو بنشــينيم تا موانع پيش روى توســعه علم و فناورى را 

برطرف نماييم.
وى همچنين توســعه پايدار، متوازن و همه جانبه را به عنوان يكى از 
مهم ترين دغدغه هاى كشــور عنوان كرد و گفت: امروز آنچه كه هم 
از نظر تجربى و هم از نظر نظرى ثابت شــده، آن اســت كه توسعه 
پايدار در كشور محقق نمى شود مگر آنكه به توسعه علمى به عنوان 
اولويت اول پرداخته شود. در ايران تجربه كرده ايد كه همواره توسعه 
پايدار، متكى بر توسعه علمى بوده و توسعه علمى رمز بقاى جامعه، 

كشور و نظام است.  
جهانگيرى ادامه داد: مهم ترين عاملى كــه مى تواند از جايگاه ايران 
در فضاى بين الملل حفاظت كند، پرداختن جدى به موضوع توسعه 

علمى و در دستور كار قرار دادن اين موضوع است.
معاون اول رئيس جمهورى گفت: توسعه علمى به معناى  حفاظت 
و حراســت از ظرفيت هاى جديدى است كه متكى به علم هستند و 

ما بايد آنها را در خدمت توسعه كشور قرار دهيم.
جهانگيرى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود با اشــاره به اعمال 
تحريم هاى جديد از سوى اياالت متحده آمريكا عليه ايران و مواجه 
كشــور با شــرايط جديد، اظهار كرد: چه در شرايط عادى و چه در 
شــرايط ويژه اى كه در مقطــع فعلى با آن مواجهيــم و تحريم هاى 
ظالمانه اى كه از ســوى آمريكا اعمال شــده و تــالش دارد تا مانع 
دســتيابى ما به بســيارى از ابزارهايى كه مى تواند در مسير توسعه 
و پيشــرفت به خدمت ملت ايران بيايد، شــود، يكى از زمينه هايى 
كه مى تواند تهديــد را به فرصت تبديل نمايــد حوزه فناورى هاى 

نوين است.
وى با اشــاره به حضور نيروى انســانى متخصص در كشور، خاطر 
نشــان كرد: جمهورى اســالمى ايران ظرفيت هاى نيروى انســانى 
كم نظيــرى دارد و يقينــا ايــن ظرفيت فرصت هــاى جديد علمى 
ايجاد مى كند. با بهره گيرى از اين ســرمايه نيروى انســانى در همه 
حوزه هاى علوم از جمله پزشكى، فنى و حتى علوم انسانى مى توانيم 
با دانش بنيان كردن امور ظرفيت هاى بســيارى به روى كشــور باز 
كنيم. همچنين بايد تالش كنيم تا اين ظرفيت ها را با ســرمايه گذاران 

مختلف مرتبط نماييم.

حفظ برجام ضرورى است 
 رئيس جمهورى روسيه بر ضرورت حفظ برجام تاكيد كرد. 

بــه گزارش ايلنــا ، «والديمير پوتين» گفت كــه حفظ برجام باعث 
مى شــود موجى جديد از تنش ها حول برنامه هســته اى ايران شكل 

نگيرد و براى رسيدن به اين امر نبايد از هيچ اقدامى فروگذار كرد.
پوتين گفت: «بايد هر كارى كه مى شــود انجام داد تا بار ديگر تنش 
حول برنامه هسته اى ايران شكل نگيرد و توافق برجام حفظ شود.»

پوتين اين ســخنان را در ديدار با اعضاى گروه بريكس مطرح كرد. 
بريكس گروهى اســت متشــكل از اقتصادهاى نوظهور كه برزيل، 

روسيه، هند، چين و آفريقاى جنوبى در آن عضويت دارند. 

نعمتى خبر داد:
اليحه بودجه 14 آذر در مجلس

 سخنگوى هيأت رئيســه مجلس، گفت: اليحه بودجه سال آينده 
احتماال 14 آذر ماه به مجلس تقديم مى شود.

بهــروز نعمتى در گفت وگو با خانه ملت، با اشــاره به ارائه اليحه 
بودجــه طى روزهاى آتى، گفت: احتمــاال دولت با توجه به اينكه 
15 آذر 5 شنبه اســت، اين اليحه را 14 آذر ماه يعنى 4 شنبه ارائه 
مى دهــد، در غير اينصورت اليحه بودجــه 25 آذر ماه به مجلس 

ارائه مى شود.
سخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى، درباره اعالم اخبارى 
مبنى بر اينكه ميزان صادرات نفت در بودجه ســال آينده يك ميليون 
بشــكه در روز اســت، افزود:قطعا ميزان فروش نفت در بودجه سال 

آينده بيش از يك ميليون بشكه در روز است.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى، اظهار داشت: عليرغم 
تحريــم هاى آمريكا فروش نفت در ايــن دوران بيش از يك ميليون 

بشكه در روز است.
خبرگزارى خانه ملت؛ ماده 186 آئين نامه داخلى مجلس شــوراى 
اســالمى در خصوص تصويب بودجه ســاالنه كل كشــور توسط 
نماينــدگان تصريح مى كند كه دولت موظف اســت اليحه بودجه 
ســاالنه كل كشــور را حداكثر تا 15 آذر ماه هر ســال به مجلس 

تقديم كند.
شايان ذكر است كه براساس برخى اخبار غيررسمى صادرات نفت در 
بودجه سال 98،  يك ميليون بشكه در روز با قيمت بشكه اى 60 دالر 

و نرخ تسعير ارز 8 هزار تومانى بسته خواهد شد.

اجراى حقوق شهروندى از اصول اساسى 
براى بازگرداندن اميد به جامعه است

 يك عضو كميســيون شــوراها و امور داخلى كشــور، گفت: با 
همبســتگى و اجراى حقوق شــهروندى مى توان اميد و نشاط را به 

جامعه باز گرداند.
قاســم ميرزايى نيكو در گفت وگو با ايسنا، درباره اقدامات عملى 
كــه مى تواند اميد و نشــاط را به جامعه بــاز گرداند، بيان  كرد: 
آن چــه كــه امروز مى توانــد در ايجاد اميد به طــور واقعى در 
جامعه نقش آفرينى كند، شــكل گيرى همبستگى و اجراى حقوق 

است. شهروندى 
وى در ادامه  اظهار كرد: اگر شــاهد پايه گذارى اصل همبستگى و از 
سوى ديگر اجراى حقوق شهروندى در جامعه باشيم و از سخن گفتن 

فاصله بگيريم، شاهد احياى اميد در جامعه خواهيم بود.
نماينده مردم دماوند در مجلس شــوراى اســالمى، بيان  كرد: مجلس 
شوراى اسالمى خود يكى از مهم ترين نهادهايى است كه مى تواند در 

تحقق اين دو اصل نقش آفرينى كند.
ميرزايى نيكو در پايان خاطرنشــان كرد: مجلس شــوراى اســالمى 
مى تواند در جايگاه ناظر وارد شــده و با ايجاد همبســتگى و پيگيرى 

حقوق شهروندى اميد و نشاط را به جامعه باز گرداند.

نامه ايران به شوراى امنيت درباره توطئه هاى 
عربستان 

 نمايندگى دائم جمهورى اســالمى ايران در ســازمان ملل با ارسال نامه اى 
به اين ســازمان، با اشاره به اقدامات مخرب عربستان عليه كشورمان، خواستار 

برخورد جامعه جهانى با آن كشور شده است.
به گزارش ايسنا، در اين نامه كه به امضاى اسحاق آل حبيب سفير كشورمان در 
ســازمان ملل به رئيس شــوراى امنيت و دبيركل اين سازمان ارسال شد، اعالم 
شده است: مستندات كافى موجود ثابت مى كند كه عربستان در حال برنامه ريزى 
جهت انجام اقدامات مخرب امنيتى و اقتصادى در ايران اســت.در اين رابطه به 
اظهارات مقامات عربســتان براى كشاندن درگيرى به داخل ايران نيز اشاره و از 
حمايت عربستان از برخى گروه هاى تروريستى براى ارتكاب اين گونه اقدامات 

در داخل ايران، به عنوان نمونه بارز رفتار مخرب آن كشور ياد شده است.

حمايت ايران از يمن معنوى است
 وزير دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مســلح با اشاره به اينكه آمريكا درك نمى 
كند كه چرا يمن در مقابل آنها ايســتادگى مى كند گفت: حمايت ايران از يمن، 

حمايت معنوى است.
به گزارش ايســنا، امير حاتمى با بيان اينكه رژيم كودك كش سعودى با چراغ 
ســبز آمريكا به يمن تجاوز كرد، اظهار كرد: آنها تصور مى كردند يمن بزودى 

از پا در مى آيد، اما  تفكر و روحيه بسيجى موجب ايستادگى مردم يمن شد.
وى ادامــه داد: امروز آمريكا به ايران اتهام زنى مى كند كه ايران اجازه نداده اســت 
اقدامات آنها در يمن به نتيجه برسد. در حاليكه آنها تفكر و روحيه بسيجى را درك 
نمى كنند. ما با افتخار از همه ملت هاى مظلوم دفاع مى كنيم اما حمايت ما معنوى 
و كمك مستشارى در برابر تروريست هاست و آنچه موجب پيروزى است، تفكر 

مقاومت خود اين ملت هاست كه اجازه نمى دهد آنها تن به ظلم دهند.

از دستاوردهاى ماهواره اى در دهه فجر رونمايى 
مى شود

 وزير دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مسلح از برگزارى مراسم دهه فجر امسال 
بــه صورت ويژه خبر داد و اعالم كرد: از دســتاوردهاى ماهواره اى و دريايى 
اين وزارتخانه در اين ايام رونمايى مى شــود.به گزارش ايرنا امير حاتمى اظهار 
داشــت: دهه فجر انقالب اسالمى امسال به شكل ويژه اى برگزار مى شود زيرا 
همه دستگاه ها مصمم هستند كه بخش بزرگى از توان و دستاوردهاى خود را به 
نمايش بگذارند.وى افزود: وزارت دفاع هم دستاوردهاى خوبى در بخش هاى 
ماهواره اى، دريانوردى و ديگر عرصه ها دارد كه در دهه فجر از آنها رونمايى 
مى شــود.وزير دفاع با بيان اين كه كاركرد اصلى بسيج در وزارت دفاع سرعت 
دادن و تعميق ماموريت ها است، اضافه كرد: وزارت دفاع در سال هاى گذشته 

هداياى بسيار خوبى به مردم اهدا كرد.

طرح روز

اينفوگرافيك: ايرنا

 شــوراى عالى هماهنگى اقتصادى سه 
قوه روز گذشته موضوعات مرتبط با كليات، 
منابــع و مصارف بودجه ســال 1398 كل 
كشور را با تاكيد بر توجه به نيازهاى مردم به 

ويژه اقشار كم درآمد بررسى كرد.
بــه گــزارش پايــگاه اطــالع رســانى 
رياســت جمهــورى، در ايــن جلســه 
كــه بــا حضــور روســاى قــواى مقننــه و 
قضاييــه و بــه رياســت حجــت االســالم 
ــس  ــى رئي ــن روحان ــلمين حس و المس
مباحــث  شــد،  تشــكيل  جمهــورى 
ــه  ــا س ــال 98 ب ــه س ــا بودج ــط ب مرتب
رويكــرد اصلــى، اطمينــان از تاميــن 
ــا ارز دولتــى،  كاالهــاى اساســى مــردم ب
ــاغالن و  ــوق ش ــش حق ــالح و افزاي اص
و  توليــد  از  حمايــت  و  بازنشســتگان 
نيمــه  طرح هــاى  تكميــل  و  اشــتغال 
تمــام بــا مشــاركت مــردم و بخــش 

خصوصــى پيگيــرى شــد.
شــوراى عالــى هماهنگــى اقتصــادى 
تصويــب  جلســه  درايــن  همچنيــن 
كــرد كــه چــك هــاى تضمينــى بانكــى 
جديــد، قابــل ظهــر نويســى و انتقــال بــه 

ــند. ــر نباش غي

بر اســاس اين مصوبه، با هدف افزايش 
شــفافيت در مبادالت بانكى و مبارزه با 
پولشــويى، مقرر شــد كه در چك هاى 
تضمينى جديــد بانكى نــام ذى نفع به 
همراه كد ملــى متقاضى درج شــود و 
قابل انتقال به ديگرى نباشد. اين تصميم 

مى تواند به شــفافيت بيشــتر و مبارزه 
با پولشــويى كمك كند و گردش مالى 
درست و شفاف و هدف گيرى نقدينگى 
شــكل  ارزش  توليد  جهت  در  كشــور 

بگيرد.
در جلسه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى 

همچنين براى نقد كردن چك هاى موجود 
يك فرصت يك ماهه در نظر گرفته شد و 
انتقال اين چك ها به غير، اعتبار نخواهد 
داشت و از بانك مركزى خواسته شد كه 
دســتورالعمل اجرايى ايــن مصوبه را به 

بانك ها ابالغ كند.

در جلسه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى قوا

بودجه 98 براساس 
نيازهاى مردم بررسى شد

آخرين وضعيت 
استيضـاح ظريف، 
رحمـانى فضلى 
و حجتـى
 اســتيضاح وزير امــور خارجه با 24

امضا در كميســيون امنيت ملى و سياست 
خارجى، استيضاخ وزير كشور با 19 امضا 
در كميســيون شوراها و اســتيضاح وزير 
جهاد كشــاورزى با 24 امضا در كميسيون 

كشاورزى در حال بررسى است.
عضــو هيأت رئيســه مجلس شــوراى 

اســالمى در خصوص اســتيضاح رئيس 
مجلس هم گفــت: بحث آقاى الريجانى 
روش  نمى شــود؛  محسوب  اســتيضاح 
بــه اينگونه اســت كــه اگــر 25 نفر از 
عملكرد  بــه  نســبت  مجلس  نمايندگان 
رئيس يا اعضاى هيأت رئيســه اعتراض 
داشته باشند مى توانند با حداقل 25 امضا 

آن را طرح كنند.
ــو  ــف نژاد در گفت و گ ــر يوس ــى اصغ عل
ــن  ــورت اي ــه داد: در اينص ــا ادام ــا ايلن ب
ــه  ــن نام ــيون آيي ــه كميس ــت ب درخواس
و  مى شــود  ارجــاع  مجلــس  داخلــى 
رئيــس كميســيون موظــف اســت ظــرف 
ــور  ــا حض ــه اى ب ــه روز جلس ــدت س م

اعضــاى  و  كميســيون ها  روســاى 
كميســيون تدويــن آيين نامــه تشــكيل داده 
و از ســه نفــر از امضاكنندگان درخواســت 
دعــوت كــرده تــا صحبت هايشــان را 

ــد.  ــرح كنن مط
توضيــح  اگــر  گفــت:  يوســف نژاد 
افــرادى كــه نســبت بــه عملكــرد رئيــس 
يــا هيــأت رئيســه ايــرادى وارد مى داننــد 
بــراى هيــأت رســيدگى كننــده قانــع 
ــه صحــن  ــده باشــد، ايــن موضــوع ب كنن
قانع كننــده  اگــر  و  مى شــود  ارجــاع 

نباشــد مختومــه مى شــود. 
وى افــزود: اگــر بــه صحــن ارجــاع شــود 
ــه بحــث گذاشــته مى شــود و  موضــوع ب

در اوليــن جلســه علنــى بــدون توضيحــى 
راى گيــرى مى شــود؛ اگــر نماينــدگان 
مجلــس بــه عــدم صالحيــت رئيــس 
ــد، آن  ــأت رئيســه راى دهن ــا عضــو هي ي
عضــو هيــأت رئيســه مســتعفى شــناخته 
ــات  ــركت در انتخاب ــق ش ــود و ح مى ش
ــاده  ــأت رئيســه را براســاس م بعــدى هي

ــدارد. ــى ن ــه داخل ــن نام 24 آيي
ــاى  ــزود: در خصــوص آق يوســف نژاد اف
الريجانــى برخــى امضاهــاى خــود را 
ــد  ــا كردن ــى امض ــد و برخ ــس گرفتن پ
امــا ايــن بــار نيــز برخــى امضاهــا را پــس 
ــا  ــت 21 امض ــن وضعي ــد و آخري گرفتن

ــاده اســت. ــه از نصــاب افت اســت ك
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نيش و نوش

حوادث

سامانه ثبت ملى پرستاران آغاز به كار كرد
 تاكنون اطالعات كامل و دقيقى از پراكندگى و تعداد پرســتاران در كشور وجود 

نداشت؛ از اين رو، سامانه ثبت ملى پرستاران راه اندازى شد.
مديركل دفتر ارتقاى ســالمت و خدمات بالينى معاونت پرســتارى وزارت بهداشت 
گفت: تعداد پرستاران در كشور بين 120 تا 200 هزار نفر اعالم مى شود و اين اختالف 

عدد منجر به ايجاد مشكالتى در برنامه ريزى ها شده است. 
احمد نجاتيان در گفت و گو با ايرنا افزود: در كشورهاى ديگر نيز طرح هاى مشابهى 
انجام شده و نتايج مثبتى داشته و سازمان جهانى بهداشت نيز در توصيه نامه هاى مكرر 
خود بر انجام اين كار و ايجاد بانك اطالعاتى كامل از همه نيروهاى حوزه سالمت و 

به خصوص نيروهاى پرستارى تاكيد كرده است.

نظام مراقبت اجتماعى دانش آموزان شروع شد
 طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعى دانش آموزان) براى كنترل آسيب هاى اجتماعى 

دانش آموزان پرخطر اجرا مى شود
معاون تربيت بدنى و ســالمت وزارت آمــوزش و پرورش گفت: در اين طرح، همه 
والديــن را آموزش داديم و فعاليت هاى جايگزين نظير توســعه تربيت بدنى را براى 

دانش آموزان پرخطر انجام داديم.
مهرزاد حميدى در گفت وگو با ايســنا، افزود: بســته هاى آموزشى بسيار خوبى تهيه 
كرديم كه برخى توزيع و برخى زير چاپ اســت. براى هر آســيبى يك كتابچه تهيه 
كرديم كه به مدارس ارســال مى كنيم. اين منابــع را براى آموزش والدين مدنظر قرار 

مى دهيم. 

 70 درصد كشته هاى تصادفات ايران 
مربوط به جاده هاست

 حدود 70 درصد كشــته هاى تصادفات رانندگى كشــور مربوط به جاده ها و 30 
درصد در درون شهرهاست.

معــاون اجتماعــى و فرهنگ ترافيــك پليس راهور ناجــا، گفت: عابريــن پياده و 
موتورسواران با رعايت احتياط مى توانند تعداد كشته شدگان ناشى از سوانح رانندگى 

درون شهرى را كاهش دهند.
به گزارش ايرنا، عين ا... جهانى افزود: متاسفانه سال گذشته حدود 16 هزار و 200 نفر 
از هموطنان بر اثر تصادفات رانندگى جان باختند و عالوه بر آن حدود 335 هزار نيز 

مجروح شدند كه اين آمارها بسيار دردناك و قابل تامل است.

ايران: عبور خودرو از ايست قيمت 
 ترمز بريده ديگه!!

جوان: در جست وجوي برجام از دست رفته 
 اونكه رفته ديگه رفته!!
زنگار امروز: نان آب مي رود

 آخرش ميشه اندازه نان ساندويچ!! 
رسالت: ناكامي در شكستن شاخ تورم 

 شاخ غول رو شكستن!!
شرق: اعداد خطير بودجه 98

 خطير يا خطرناك!!
خبر ورزشي: استقالل واقعي در راه است 

 يعنى تا االن بدلش رو مى ديديم!!
صداي زنجان: مستمري بگيران استان زنجان دو برابر شدند 

 با اين گرونى همه مستمرى بگير خواهيم شد!!
همدان پيام: رئيس ارشــاد: مراسم شــادي پيمايي دهه فجر در همدان 

برگزار مي شود
 خوبه الاقل شادى داريم!! 

كسب و كار: فشار هزينه هاي معيشتي به بودجه عمراني 98
 حاال به جاى ساخت و ساز برن سفره مردم رو پر كنن!!

همدان پيام: براي خريد گوجه ارزان تا بهمن صبر كنيد
 گر صبر كنى زقوره حلوا سازى شايد اينم با صبر كردن بشه رب!!

آفتاب: زندگي در خارج از كشور خيانت است
 تعريف جديد از خيانت!!

اقتصاد: مسيرهاي كنترل تورم 
 بدون شرح!!

ابتكار: بازي با معيشت در زمين  سياست 
 سياست هم چيز عجيبى شده ها!!

صنعت: تنظيم بودجه 98 به تناسب واقعيت هاي اقتصادي 
 به همين اميد باش!!

اخاذى 22 ميليونى با حساب كاربرى زنانه

 رئيس پليس فتاى اســتان همدان گفت: آقايى با حساب كاربرى 
زنانه از پسر 18 ساله، 22 ميليون تومان اخاذى كرد.

فيروز ســرخوش نهاد در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به اين موضوع 
اظهار كرد: چند روز گذشته جوانى 18 ساله با مراجعه به پليس فتا در 
اســتان همدان، اعالم كرد كه خانمى در فضاى مجازى تلگرام با وى 
طرح دوستى ريخته و پس از جلب اعتماد از او در مدت دو هفته، 22

ميليون تومان اخاذى كرده است.
وى افــزود: مجرم كه اكنون در تركيه به ســر مى برد با نشــان دادن 
عكس هــاى زنانه، خود را خانم معرفى كــرده و با جلب اعتماد اين 
شــهروند همدانى، از وى تقاضاى دريافت مقدارى وجه نقد كرده و 
وعده بازپرداخت پس از مدت كوتاهى را داده اما پس از دريافت وجه، 

از تلگرام خارج و غيرقابل دسترس شده است.
رئيس پليس فتاى اســتان همدان گفت: با افزايش استفاده از كاربران 
فضاى مجازى، سرقت اطالعات و با هويت هاى پنهان و تقلبى رواج 
پيــدا كرده اســت و افراد فرصت طلب از كارت شــارژ تا مبالغ چند 
10 ميليونى، اقدام به اخاذى مى كنند.وى عنوان كرد: متأســفانه افراد 
فرصت طلب با طرح دوســتى و ارسال عكس، درصدد جلب اعتماد 
جوانان برآمده و از آنها اخاذى مى كنند.سرخوش نهاد به جوانان توصيه 
كرد: فضاى مجازى، مكان مناسبى براى انتخاب همسر آينده نيست و 
بــه هيچ عنوان به يك اكانت و تعدادى عكس پروفايل نمى توان اكتفا 
كــرد.وى با بيان اينكه هويت هاى پنهان در فضاى مجازى بايد جدى 
گرفته شــود، تأكيد كرد: پليس فضاى مجازى، طبق توافقنامه اى كه با 
بهزيســتى، آموزش و پرورش و دستگاه هايى كه جامعه هدف زيادى 
را تحت پوشش دارند، درصدد آشناسازى و بيان نقاط ضعف و قوت 

اين فضا به افراد جامعه است.

2 نفر توسط آتش نشانان همدانى 
نجات يافتند

 رئيس سازمان آتش نشانى همدان گفت: 2 نفر از همشهريان كه در 
حادثه اى دچار مشكل شده بودند توسط آتش نشانان همدانى نجات 

يافتند.
محمدرضا بياناتى در گفتگو با مهر اظهارداشت: طبق اعالم مركز پيام و 
كنترل فرماندهى عمليات 2 عمليات اطفاى حريق و 2 عمليات امداد و 
نجات حريق حاصل تالش آتش نشــانان همدان بوده است.وى گفت: 
همچنين 2 مورد عمليات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده 
در خودرو در بلوار نجفى و رها ســازى اندام بدن از داخل فلزات زينتى 

و زيورآالت در محل ايستگاه مركزى توسط آتش نشانان به انجام رسيد.

 آيت ا... غياث الدين طه محمدى: 
عقل جمعى عامل آبادانى است

در ايــن مجمع نماينده ولــى فقيه و امام 
جمعه همــدان گفت: عقل جمعى باعث 
آبادانــى كالنشــهرها، شــهرها و حتى 

روستاها مى شود.
آيــت اله غياث الدين طه محمدى افزود: 
نتيجه اصطــكاك فكرها اين اســت در 
كارهاى سازندگى بى عيب و نقص و طبق 

استاندارد عمل كنيم.
وى مرحوم هاشمى رفسنجانى را سردار 
سازندگى ناميد و اظهار كرد: شهر به معيار 
ساختمان، ساختار و خيابان نيست بلكه به 
وجود انسان هاى كامل و كارآمدى است 

كه در آن سكنى دارند.
وى ادامه داد: سازندگى در تمام عرصه ها 

مطلوب و زيباست
شهردارى ها  نقش  جمالي نژاد:   

در تامين امنيت ملى كشور  
در اين مجمع معاون عمران و توسعه امور 
شهري و روستاي وزير كشور تأكيد كرد: 
شــهرداري ها در تأمين امنيت ملي كشور 

نقش بسزايي دارند
 مهــدي جمالي نژاد عنــوان كرد: محله 
محــوري تعلق خاطر در شــهرها را باال 
مي برد و از هميــن رو توجه به اين مهم 

ضروري است.
وى گفــت: افزايش ســرمايه اجتماعي، 
انسجام جامعه را بيشتر مي كند و همه اينها 
به شرطي خواهد بود كه شوراي اسالمي 
شــهر با توجه به سلسله مراتب كار خود 

را انجام دهد. 
جمالى نژاد بيان كــرد: در تدوين بودجه 
98، اســتدعا داريــم كــه دغدغه هــاي 

كالنشهرها مورد توجه قرار بگيرد.
 الويــري: همــدان تغيــرات 
به  است  گرفته  خود  به  محسوسى 

مديريت شهرى تبريك مى گويم 
رئيــس شــوراي عالي اســتان ها نيز در 
اين نشســت با اشــاره به اينكه تغييرات 
محسوســي در شــهر همدان ايجاد شده 
اســت كه به مديريت شهري آن تبريك 
مي گوييم اظهار كرد: همكاري شــوراي 
عالي اســتان ها و بدنه شوراها با مجلس 
گره گشاي  مي تواند  اســالمي  شــوراي 
مسائل كالن شهرها باشــد به طوري كه 
اگر به داد اليحه ماليات بر ارزش افزوده 
نمي رســيدند، شهرداري بســيار متضرر 

مي شدند. 
مرتضــي الويري بر مديريــت يكپارچه 
شهري تأكيد و ابراز كرد: در حال حاضر 
بــا بودجه شــوراي عالي اســتان ها تنها 
مي توانيم به شــوراهاي استان بپردازيم و 
شوراي شهرســتان و بخش فاقد بودجه 

است.
وي تخلف ســاختماني و كميسيون ماده 
100 را يكي ديگر از موارد داراي اهميت 
عنوان كرد و افزود: نگراني هاي بســياري 
در خصوص فروش اعضا و جوارح شهر 
وجود دارد كه قرار شــده است بازنگري 

در اين ماده انجام شود.
الويري تصريح كرد: هم اكنون 20 درصد 
هزينه هــاي شــهرداري از دولت و 80 
درصد از طريق عوارض تأمين مي شــود 
كه نياز شــهرداري ها بســيار بيش از اين 
منابع است و اين موضوع اهميت استفاده 
از منابع بخش خصوصي را نشان مي دهد.
بدون  و  محكم  قوانين  مجلس   
تفصيلى را در اختيار شــهردارى ها 

قرار دهند 
در اين مجمع كه رئيس شــوراى اسالمى 
شــهر تهران نيز حضور داشــت گفت: 
اگــر در مجلس قوانيــن محكم و بدون 
تفصيلى را در اختيار شــهردارى ها قرار 
دهند كه بتواند درآمــد پايدارى را ايجاد 
كند، مديريت يكپارچه شهرى را خواهيم 

داشت.
محسن هاشمى رفســنجانى، اظهار كرد: 
رئيس مجمع مشــورتى شــوراها با بيان 
اينكــه ارزش افزوده با تبديل شــدن به 
ماليات منابع درآمدى شــهردارى ها را از 
بين مى برد، تاكيد كرد: اگر ارزش افزوده 
محقق شود اما در بودجه هاى ساالنه به آن 

ترتيب نيايد، شــوراها و شهردارى ها از 
درآمد پايدار محروم خواهند شد.

وى ادامه داد: حقوق هاى نجومى باعث 
شــكاف بين مردم و مســئوالن شده و 
موجب شــده ســرمايه اجتماعى كاهش 
يابد بنابراين دولت و حاكميت بايد نگاه 

ويژه اى به اين مقوله داشته باشند.
وى بيان كــرد: در همدان با هم افزايى و 
همكارى فضايى ايجاد شــده كه همه به 
فكر توسعه شهر هستند كه در تهران كمتر 
اين جو ديده مى شود.رئيس شوراى شهر 
تهران با اشاره به روز مجلس، عنوان كرد: 
مجلس تا 20 ســال پيش تنها نماد مردم 
ساالرى كشــور بود اما امروز شوراهاى 
شــهر و روســتا در بيش از 1200 شهر 
و روســتا به عنوان بزرگترين نماد مردم 

ساالرى دينى محسوب مى شوند. 
هاشــمى بااشــاره به وضعيت كشــور، 
بيان كــرد: وضعيت كشــور و مديريت 
شهرى وضعيت خطير و دشوارى است 
و چالش هــاى همزاد مديريت شــهرى 
مشــكالتى را براى ما ايجــاد كرده كه 
با هــم افزايى و همفكــرى بايد از آنها 
عبور كنيم كه آخرين آنها، منع اســتفاده 
از بازنشســته ها است و پس از آن اليحه 
ارزش افزوده است كه از اهميت بااليى 

برخوردار است.
وى عنوان كرد: مشــكلى كه امكان دارد 
در اواخر امسال باآن برخورد كنيم، تورم 
لجام گسيخته اســت كه بعد از اتفاقات 
شهردارى  براى  اســت  ممكن  اقتصادى 
ها حادث شــود كه نه در دولت و نه در 
شــهردارى ها به آن حســاس نيستيم اما 
هزينه هاى ما را باال برده و بالتكليفى ارز 
داده شــده در امور حمل و نقل ريلى و 
حتى اتوبوس از مســائلى است كه هزينه 

هاى شهردارى ها را باال مى برد.
وى افــزود: در شــرايطى هســتيم كه با 
كاهــش اعتمــاد عمومــى مواجهيم به 
طوريكه همراهى مردم و مســئوالن كم 
شده است. مسئوالن و جناح هاى سياسى 
دست به انتقام زده و سياه نمايى مى كنند 
به طوريكه منتقد نظام شده اند در حاليكه 
قديم اينگونه نبود پس بايد سمتى برويم 

كه پاسخگو باشيم.
رئيس شوراى اسالمى شهر تهران با بيان 
اينكه برخى مســووالن خود اپوزيسيون 
شــده اند، گفت: الزم است ما مديران به 
سمتى برويم كه راه حل ارائه دهيم و فقط 

انتقاد نكنيم.
رئيس شــوراى شــهر تهران خطاب به 
شهرداران و اعضاى شوراهاى شهر گفت: 
اولويت هميشه ما بايد خدمات رسانى و 
ايجاد فضاى سبز و بعد صيانت از مسائل، 

سالمت و ورزش همگانى باشد.
و  علمى  برنامه ريزى  با  همدان   
آينده نگرى در مســير توسعه قرار 

دارد
نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى 
اســالمى گفت: همدان بــا برنامه ريزى 
علمى و آينده نگرى در مســير توسعه و 

پيشرفت قرار دارد.
حميدرضا حاجى بابايى گفت: همدان از 
معدود شهرهايى است كه سه هزار سال 

تاريخ و تمدن دارد و تنها شــهر 3 هزار 
ســاله در جهان است كه هنوز مدنيت در 

آن وجود دارد.
وى گفــت: همــدان به دليــل موقعيت 
موقعيــت  از  جغرافيايــى  و  تاريخــى 
استراتژيك برخوردار است و محورهاى 
ارتباطى همدان را شاهراه استراتژيك راه 
آهن قرار داده كه اين شــاهراه استانهاى 
مركز را به غرب و همســايه هاى غربى 

كشور وصل مى كند.
نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: كالنشــهرها ويژگى ها و 
تعاريفى دارند كه در كشــور ما انتخابى 
نيستند و بايد آن ويژگى ها محقق شود تا 

شهرى را كالنشهر بشمار آوريم.
وى تاكيد كرد: موضوع كالنشــهر شدن 
همدان در ســال 1388 مصوب و در اين 
مدت قدم هاى بسيار خوبى برداشته شده 
امــا راه زيادى تا تحقق اهداف توســعه 

همدان در پيش داريم.
رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه 
با اشــاره به برنامه ششــم توسعه كشور 
گفت: در هيچ يك از برنامه هاى توسعه 
به اندازه اين برنامه به آســيب شناســى 

كالنشهرها و شهرســازى و مسائل شهر 
پرداخته نشــده اســت و در اين برنامه 
موضوع كالنشهر و شهردارى ها و مسائل 
روســتايى در تدوين قوانين مدنظر بوده 
و مصوبات بســيار خوبى دراين حوزه ها 
داريم اما قانون هميشه نياز به مديريت و 

اجراى بهينه دارد.
وى با اشــاره به درخواســت كارمندان 
شهردارى براى تعيين وضعيت استخدامى 
گفت: كارمندان شهردارى مظلوم هستند 
و در اين راستا پيگيرى هاى الزم صورت 
گرفته ضمن اين كه قوانين برنامه ششــم 

اين اختيار را واگذار كرده است،
نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى 
اســالمى گفــت: در جريان مشــكالت 
شهردارى ها و كارمندان شهردارى هستيم 
و با اســتفاده از ظرفيت هاى قانونگذارى 
براى حل مشكالت كارمندان شهردارى و 

شهردارى ها پيش مى رويم.
اگر مجلس وظيفه نظارتى خود را خوب 
انجام مى داد مشكالت كنونى را نداشتيم

نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى 
اســالمى گفت: مجلس از وظايف اصلى 
خود يعنى نظــارت و قانونگذارى جدا 
شــده و همانند دهيارى فعاليت اجرايى 
دارد اين در حاليســت كــه اگر مجلس 
نظارت و قانونگذارى را به شكل درستى 
انجام مى داد، وضعيت كشور به اين شكل 

نبود.
امير خجسته اظهار كرد: 8 اصل از قانون 
اساســى مربوط به شــوراها مى شود اما 
به درســتى به آن توجه نمى شود؛ دردوره 
گذشته كميسيون شــوراى شهروروستا، 
يكى از كميسيون هايى بود كه بدون هيچ 
برنامه اى فعاليت مى كرد اما بعداز به عهده 
گرفتن ســمت رياســت اين كميسيون 
به مدت 4سال، مجددا اين كميسيون جان 
گرفت و بحث هاى تخصصى توسط افراد 

متخصص درآن مطرح شد.
نماينــده مردم همــدان و فامنين جايگاه 
شــوراى شهر در اســتان هارا بسيار مهم 
دانســت و عنوان كرد:  انتظــار مردم و 
شــوراها اين اســت كه پارلمان محلى 
معنى پيداكند؛ دوره قبل پارلمان شــهرى 
درمجلس مطرح شــد و پيشرفت خوبى 

داشت اما هنوز اجرايى نشده است. 
وى ادامــه داد: دولت اليحه درآمد پايدار 
را به مجلس تحويل داده كه دركميسيون 
مشترك درحال بحث است تا درمجلس 

به عنوان طرحى فورى بررسى شود.
خجســته در رابطه با شهردارى ها گفت: 
تبديــل وضعيت نيروهاى شــهردارى از 
2 ماهه گذشــته عملى شــده و وضعيت 

نيروهاى قراردادى مشخص شده است
كميســيون مــاده 100 قتلگاه 

ضوابط شهرسازى
استاندار همدان بيان كرد: كميسيون ماده 
100 كه فلســفه وجود آنها جلوگيرى از 
تخطى است، به قتلگاه ضوابط شهرسازى 

تبديل شده است.
سيدسعيد شاهرخى، اظهار كرد: مفتخريم 
بيش از 110 هزار شــورا در روستاها و 
شــهرها داريم كه در حال تصميم گيرى 
هستند و اين يك افتخار براى جمهورى 
اسالمى به شمار مى رود كه مردم ساالرى 

دينى را تجلى بخشيده است.
اســتاندار همدان تاكيد كــرد: در حوزه 
خدمات شــهرى به صورت عام مشكل 
جدى وجود دارد و مسير ما براى خدمت 
به مردم طــرح هاى جامــع و تفضيلى 
شهرها هســتند و براساس استانداردهاى 
تعريف شده در اختيار شهردارى قرار مى 
گيرد كه در اجرا هميشه با مشكل مواجه 
مى شــوند كه به علت محدوديت ها و 

مشكالت مالى صورت مى گيرد.
وى افزود: اگر بنا باشــد طرح ها براساس 
ضوابط نباشــد مســلما خدمات ارزنده 
و در شــان مردم نمى توانيــم ارائه دهيم 
چــرا كه تنگناى مالى باعث مى شــود از 
طرح هاى  در  كــه  علمى  چارچوب هاى 

جامع هست، عبور كنيم.
شــاهرخى عنوان كرد: به راحتى از تراكم 
هــاى اضافى ماده 5 مخافت مى شــود، 
حذف پاركينگ ها و ده ها مورد كه عدم 

رعايت آنها باعث چالش مى شود.

وى افزود: معابر عمومى به علت حذف 
پاركينــگ ها اغلب بــه پاركينگ تبديل 
مى شــود كه گاهى مواقع شهردارى چاره 
اى ندارد اما تاييــد نمى كنيم كه اعضا و 

جوارح شهر را به فروش برساند.
اســتاندار اظهار كرد: برخى راه حلها در 
دست شــوراها و شــهردارى ها است و 
بخشى نياز به تغيير در قوانين شهردارى 
دارد. تراكم مــازاد و فروش پاركينگ به 
مثابه فروش اعضا و جوارح شهرى است.
شــاهرخى با بيان اينكه در تدوين اليحه 
عوارض شــهر مراقب باشيد، تاكيد كرد: 
توجــه به بخش هاى خصوصى در طرح 
هاى شــهرى اصل است كه كمتر به آنها 

پرداخته مى شود.
 شوراى شــهر در جايگاه خود 

قرار نگرفته است
رئيس شوراى شــهر همدان بابيان اينكه 
شوراهاى شــهر هنوز در جايگاه اصلى 
خود قرار نگرفته اند، گفت: مشاركت مؤثر 
مردم در اداره امور شهرها بايد مدنظر قرار 
گيرد.كامران گردان، گفت: بر اساس نتايج 
پژوهش هاى علمى؛ مشــاركت مردم در 
اداره امور و تصميم گيرى ها، عامل مهمى 
براى ارتقاء ســطح زندگى اجتماعى آنان 

محسوب مى شود.
وى اظهار كرد: متأســفانه در ســال هاى 
گذشته در خيلى از كشورها، از جمله در 
ايران توسعه پايدار و متوازن محقق نشده 
است، ادامه داد: امروزه اهميت و جايگاه 
شوراها و شهردارى ها در توسعه شهر بر 

هيچ كس پوشيده نيست.
وى ادامه داد: شــوراها به درستى نمايشى 
از يك نظام تماماً مردمى را ارائه مى كنند 
و اگر براى ديگر نهادها داشــتن پيشينه 
سياسى و مديريتى الزم است اما اعضاى 
شــوراها مردم عادى هستند كه از سوى 
همشــهريان خود بــراى اداره بهتر محل 

زندگى خود انتخاب مى شوند.
گردان با اشاره به اينكه وجود نزديك به 
120 هزار نفر به عنوان اعضاى شوراها و 
منتخب مردم در سراســر كشور، سرمايه 
بســيار بزرگى اســت چراكه ايــن افراد 
آمده اند تــا براى رفع مشــكالت مردم 
تــالش كنند گفــت: عليرغــم همه اين 
موارد، بايد گفت شوراها هنوز در جايگاه 
اصلى خود قرار نگرفته اند و به اندازه اى 
كه شايسته نقش بى بديل آنهاست، مورد 

توجه نبوده اند.
وى اضافه كرد: وجود چالش هايى نظير 
اســتمرار تفكر از باال بــه پايين، فقدان 
مديريت هماهنگ و يكپارچه شــهرى، 
عدم اســتفاده مناســب از ظرفيت هاى 
قانونــى و اجرايــى مديريت شــهرى 
در اداره امور شــهرها، فقــدان قوانين 
مؤثر به ويــژه در حوزه هاى حمل ونقل، 
بازآفرينــى شــهرى و توانمندســازى 
چالش هاى  شهرى،  ناكارآمد  بافت هاى 
درآمــدى و فقدان درآمدهــاى پايدار 
براى شــهردارى ها، تضعيف روزافزون 
اختيارات  گرفتــن  و  شــوراها  جايگاه 
قانونى اين نهاد مردمى و عدم تناســب 
بين اختيارت و انتظــارات از مجموعه 
مديريت شــهرى همگى باعث شده كه 
شــوراها نتوانند كاركرد واقعى خود را 

در جامعه داشته باشند.
كاركنــان  تمامــى  اينكــه  بابيــان  وى 
دستگاه هاى  و  ســازمان ها  وزارتخانه ها، 
اجرايى در حوزه مديريت شهرى مشمول 
قانون مديريت خدمات كشــورى بوده و 
از حقــوق و مزاياى اين قانون برخوردار 
هســتند، گفت: شــهردارى ها به عنوان 
يكــى از محورى ترين نهاد در اين حوزه 
كــه بيشــترين فعاليت هــاى عملياتى و 
خدمات رســانى با شهروندان را بر دوش 
خود دارنــد، متأســفانه از مزاياى قانون 
موصوف محروم بــوده و در بين تمامى 
حوزه  در  اجرايى  دســتگاه هاى  كاركنان 
مديريت شــهرى از حداقل پايه حقوق و 

كمترين مزايا برخوردارند .
 شهردار همدان

شــهردار همدان با بيان اينكه نظام جامع 
قانونمندى نداريم، گفــت: از نمايندگان 
مجلس و اعضاى شــورا انتظار داريم اگر 

دنبال خدمات براى مردم هستند خدمات 
نياز به تامين مالى دارد.

عبــاس صوفــى افــزود: نظــام جامع 
قانونمندى نداريم و از نمايندگان مجلس 
و اعضاى شــورا انتظار داريم اگر دنبال 
خدمات براى مردم هســتند خدمات نياز 

به تامين مالى دارد.
صوفــى با اشــاره بــه اينكه مــردم از 
شــهردارى ها انتظاراتى دارند، افزود: طى 
ســال هاى اخير مســئله مديريت جامع 
شهرى مطرح است اما چرا در مجلس به 

نتيجه نمى رسد جاى سئوال است.
صوفى با بيان اينكه شهرداران بايد به فكر 
كار و برنامه ريزى باشــند و نگران مالى 
نداشته باشــند، اظهار كرد: از نمايندگان 
خواهش مى كنم موضوع مديريت شهرى 
و درآمد پايدار شــهرى را در دستور كار 

قرار دهند.
وى با طرح اين ســوال كــه چند درصد 
از رضايتمنــدى مــردم حاصل عملكرد 
شهردارى هاســت افــزود: حاصــل اين 
جلســات بايد به قانــون و نتيجه خوبى 

برسد.
شــهردار همدان با بيان اينكه مشكالت 
شهردارى ها با وظايف گسترده آنها احصا 
شده اســت افزود: قانون شهردارى ها كه 
مربوط به 70 سال پيش است كارآيى الزم 
را ندارد و بازنگرى الزم انجام نشده است 

كه نياز به بازنگرى دارد.
صوفى بيــان كرد: نظام جامــع قانونمند 
نداريم و شــهردارى ها دنبال درآمدهايى 
هســتند كــه در آينده مشــكالتى ايجاد 

مى كند
به  دولت  نگاه  مجلس:  نماينده   

شهردارى و شوراها تغيير كند
نماينــده مردم اراك در مجلس شــوراى 
اســالمى نيز گفــت: نگاه به شــوراها و 
شــهردارى ها بايــد تغيير كنــد چراكه 
چســبندگى در بدنه دولــت نمى گذارد 

شوراها به جايگاه خود برسند.
سيد مهدى مقدسى اظهار داشت: دولت 
بايد ســاختارها را اصالح و اعتمادسازى 

كند و شهردارى را رقيب خود نداند.
وى با بيــان اينكه 23 وظيفــه را احصا 
كرديم و از دولت خواستيم اختيار و اعتبار 
آن را به كالن شهر ها بدهد، افزود: هنوز 
در فضاى چســبندگى حفظ اختيارات و 
وظايف هستيم و اگر نگاه درآمدى دولت 
درست نشود، پيشرفتى حاصل نمى شود.

مقدسى با اشــاره به اينكه نبايد از ايجاد 
رقيب بترسيم بلكه بايد به شوراها اعتماد 
داشته باشيم، گفت: دولتى ها پذيرفتند در 
ماليات بر ارزش افزوده وضع عوارض را 

به شوراها برگردانند.
نماينده مردم اراك در مجلس شــوراى 
اســالمى اظهار داشت: شــوراها اكنون 
نيــاز به تقويت دارنــد و اگر يك يا دو 
مورد اشــكال در كشــور مى بينيم نبايد 
تخطئه كنيم.وى با اشــاره به اينكه بيش 
از 70 درصــد مــردم ايران در شــهرها 
ساكن هســتند، افزود: اگر دست شورا 
و شــهردارى را براى خدمــت باز كنيم 

مى توانيم بار دولت را كم كنيم.
مقدســى تاكيد كرد: در مجلس پاى اين 
هســتيم  كه تغييرات اساســى در قوانين 
شــوراها و شهردارى ها بدهيم كه نه تنها 
محدود كننده نباشــد بلكه دست آنها را 

بيشتر باز كند.
ســخنرانى اعضاى شــوراى شــهر در 
كميســيونهاى مربوطــه و نيز شــهردار 
اصفهــان در افتتاحيــه مجمــع از ديگر 
برنامه هاى شــوراى شــهر همدان براى 

ميزبانى از اين مراسم بود
■ بازديد از پياده راه هاي امام خميني(ره) 
و بوعلي، پروژه آرامســازي بلوار ارم، 
براى  تجربيــات  و  اطالعــات  تبادل 
ساماندهي دست فروشان بازديد از باغ 
موزه دفاع مقدس و مجموعه تفريحي 
گردشگري گنج نامه از ديگر برنامه اين 

مجمع بود.
پايان بخش اين برنامه مصوباتى بود كه 
به عنوان خروجى اين مجمع دو روزه 
مورد تاكيد قرار گرفت و ماحصل آنرا 

در شماره هاى بعد خواهيد خواند

 شــصت و دومين اجالس مجمع مشورتي 
روساي شوراهاي اسالمي كالن شهرها و مراكز 
استان ها و شهرداران كالن شهرها به مدت دو روز 
به ميزبانى شايسته شوراى اسالمى شهر همدان 

برگزار شد.

در اين اجالس ملي گــزارش جامعى از جمع 
بندى عملكرد شــوراهاى اســالمى به تفكيك 
كميســيون هاى چهارگانه و روز فرهنگى كالن 
شــهرها ارائه گرديد. انتخــاب اعضاى هيأت 
رئيسه توسط اعضاى مجمع مشورتى و سخنرانى 

رياست مجمع، رياســت شوراى عالى استان ها 
و نماينــدگان مجلــس پيرامــون فرصت ها و 
چالش هاى پيش روى شوراها و تقويت جايگاه 
نهاد شوراها از جمله برنامه هاى اين اجالس بود 

كه در حضور قانونگذاران انجام شد.

بنا بر اين گزارش كميسيون هاى اقتصادى و حقوقى، 
عمران و شهر سازى، فرهنگى و شهر هوشمند و 
كميسيون خدمات شهرى و حمل و نقل به بررسى 

مباحث تخصصى پرداختند. 
تحليل و بررســى دســتور كارها و جمع بندى 

نقطه نظرات حاضرين، گزارش اعضا كميسيون 
در خصوص دستور كار نهايى، تحليل مباحث 
و چالش ها و فرصت هــاى پيش رو نيز از ديگر 
برنامه هاى شــصت و دومين اجالس اين مجمع 

بود.

در اجالس ملي شوراها در همدان اعالم شد

افزايش اختيارات شورا 

در حــال حاضر با بودجه 
استان ها  عالي  شــوراي 
بــه  مي توانيــم  تنهــا 
شوراهاي استان بپردازيم 
و شــوراي شهرستان و 
بخش فاقد بودجه است
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مريم ملكى»
خانه  در  جمعه  عصر  كنيد  تصور   
به  تلفن  زنگ  صداي  ناگهان  و  نشسته ايد 
صدا درمي آيد.. قرار است تعدادي مهمان 
تا چند ساعت ديگر براي شام به خانه شما 
بيايند و يخچال خانه هم خالي است و براي 
خانه  در  چيزي  هيچ  ميهمانان  از  پذيرايي 
نداريد. حتي فكر كردن به اين مسئله هم 
استرس آفرين است چه برسد به واقعيت آن.
اما ديگر آن روزهايى كه عصرهاي جمعه 
پر  همدان  خيابان هاي  در  پرنده  حتي 
نمي زد و هيچ دكان و بقالي باز نبود تمام 
شده است و با ورود به عصر ارتباطات و 
پيشرفت روزافزون تكنولوژي هاي مدرن و 
شاغل شدن اكثر خانم ها، الزم بود تحولي 
نيز در خريد و فروش مايحتاج روزانه مورد 
مي توان  كه  آيد  پيش  هم  خانوارها  نياز 
گفت: فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش 

سردمدار اين تحول در استان مي باشند.
هر  همسايگى  در  كوروش  افق   

همدانى
مي گويد:  كوروش  افق  كشور  غرب  معاون 
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش از سال 
92 در همدان آغاز به كار كرده است كه در 
حال حاضر با 48 فروشگاه و 336 نفر پرسنل 
مشغول خدمت رساني به همداني ها مي باشد 
و بنا را بر اين داريم تا پايان سال جارى با 
رساندن تعداد شعب به 68 عدد ، شعار افق 

كوروش در همسايگى را محقق سازيم.
محمدباقر دادگر رشد و موفقيت افق كوروش 
در همدان را بر پايه منابع انساني اين فروشگاه  
از  فروشگاه  اين  در  مي افزايد:  و  مي داند 
زمينه  در  آموزش ديده  و  مجرب  نيروهاي 
هدف  كه  چرا  مي بريم  مداري بهره  مشتري 
اصلي افق كوروش بر اساس رضايت مندي 

مشتري قرار دارد.
 مشترى مدارى حرف اول 

در افق كوروش
در  كوروش  افق  شهداي  شعبه  سرپرست 
خوب  فروشنده  يك  مالك  درباره  همدان 
فروش  پرسنل  مي گويد:  فروشگاه  اين  در 
چون در ارتباط مستقيم با مشتري هستند بايد 
توانايي  و  باشند  پرانرژي  و  برخورد  خوش 
داشته  را  مناسب با مشتري  ارتباط  برقراري 

باشند.
سعيد بسطامي معتقد است فروشندگان افق 
موجود  برندهاي  به  كامل  اشراف  كوروش 
راحتي  به  مي توانند  و  دارند  فروشگاه 
اطالعات مورد نياز مشتري درباره اجناس را 

در اختيار او قرار بدهند.
 حذف واسطه ها دليل تخفيف هاى 

افق كوروش
شيما جمالي از پرسنل اداري افق كوروش نيز 
رمز موفقيت اين فروشگاه را در تنوع كاالهاي 
و  كيفيت  با  برندهاي  از  استفاده  و  موجود 
مطرح و همچنين تخفيفات بي شماري مي داند 

كه  افق كوروش ارائه مي دهد .او علت وجود 
اين تخفيفات را حذف واسطه ها مي داند.

جمالى معتقد است فروشگاه افق كوروش در 
زمان وقوع كمبود در بازار ، اين توانايى را 
دارد كه به راحتى نياز مشتريان را مرتفع سازد.

 كسبه خرد بايد متحول شوند
رئيس فروشگاه هاي افق كوروش كردستان بر 
اين باور است ورود فروشگاه افق كوروش 
كار  كسادي  باعث  تنها  نه  تجارت  بازار  به 
خرده فروشان نشده است بلكه موجب ايجاد 
حس رقابت بين آنها شده است و بر همين 
اساس كاالهاي خود را با تخفيف به مشتريان 

ارائه مي دهند.
پيام كفــــچه مي افزايد: خرده فروشان بايد 
مدل تجارت خود را با شرايط كنوني بازار 
و انتظارات مشتريان تطبيق دهند و  اگر نظام 
ندهند مسلمًا  تغيير  را  خود  كاالهاي  توزيع 
كار،  بازار  در  موجود  رقابت هاي  عرصه  در 

محكوم به فنا مي باشند.
افق  زنجيره اي  فروشگاه هاي  عامل  مدير 
كساني  حل  راه  فرانچايز  ايران  در  كوروش 
مي داند كه به دنبال تغيير و تحول در كسب و 
كار خود هستند و يا اينكه به دنبال راه اندازي 
متوسط  درآمدي  با  كوچك  كار  و  كسب 

مي باشند.
از  يكي  را  فرانچايز  فخريان  خسرو  امير 
در  كار  و  كسب  اشكال  پرطرفدارترين 
مي گويد:  و  مي داند  يافته  توسعه  كشورهاي 
افق كوروش امكان فرانچايز را بر كساني كه 
مايل به ايجاد فروشگاه هاي خانوادگي تحت 
فعاليت  به  كوروش  افق  حمايت  و  نظارت 
بپردازند را فراهم كرده است و در اين راستاي 
مبلغ مورد نياز براي ايجاد فروشگاه را نيز به 
متقاضيان  صورت وام بلند مدت در اختيار 

قرار مي دهد.

 باشگاه مشتريان افق كوروش
اپليكيشن  و  مشتريان  باشگاه  فخريان 
مزاياي  ديگر  از  را  كوروش  افق  فروشگاه 

اهداف  راستاي  در  و  فروشگاه  اين 
مشتري مدارانه آن مي داند و مي افزايد: 
app از  كه  آمارهايي  اساس  بر 

راحتي  به  مي آيد  بدست  فروشگاه 
مشتريان  عاليق  و  ساليق  مي توانيم 
راحتي  به  نتيجه  در  و  كنيم  رصد  را 
براي  را  مناسب  تخفيفات  و  برنامه ها 

آنها در نظر بگيريم.
اين app اين امكان را نيز به مشتريان ما 
مي دهد كه به واسطه آن در هر نقطه از 
كشور به راحتي شعبات افق كوروش را 
پيدا كنند و همچنين از خريدهاي خود 
نيز امتياز دريافت كنند ودر مجموع از 
با  كه  مجموعه هايي  تخفيفاتي  مزاياي 
افق كوروش قرارداد همكاري دارند نيز 

بهره مند گردند.
را  كوروش  افق  مشتريان  باشگاه  او 

آماردهي  براي  مطمئني  و  مناسب  مرجع 
توجه  با  مي كند:  تصريح  و  مي شناسد 
باشگاه  در  مشتريان  خريد  ريز  اينكه  به 
مشتريان افق كوروش ثبت مي شود از اين 
جمع بندي  با  مي توانند  خانواده ها  هم  رو 
مديريت  به  ماه  هر  در  خود  خريدهاي 
دولت  هم  و  يابند  دست  خانوار  مصرف 
،ميزان  ما  آمارهاي  اساس  بر  مي توان 

مصرف هر كاال در هر شهر يا استان كشور 
را به دست آورد كه اين مسئله به نوبه خود 
قابل توجه مي باشد و ما مي توان به جرأت 
از فروشگاه افق كوروش به عنوان ويترين 

اقتصادي كشور ياد كنيم.
 افق كوروش در خارج از مرزها

يك  كوروش  افق  براي  را  رقبا  وجود    
نعمت مي داند و مهمترين اصل فروشگاه 

رضايت مندي  را  كوروش  افق  زنجيره اي 
برمي شمارد. مشتريان 

شعبات  راه اندازي  از  خاتمه  در  فخريان 
خارج  در  كوروش  افق  زنجيره اي  فروشگاه 
اين  سهام  از  درصد  راه يابي 10  و  از كشور 
فروشگاه به بازار بورس خبر مي دهد و اين 
فروشگاه  اين  مالي  شفافيت  نتيجه  را  امر 

مي داند.

اقتصـاداقتصـاد

خبـر

سالگي   5 جشن  مراسم 
زنجيره اي  فروشگاه هاي 
با  همدان"  كوروش  "افق 
مديران  كاركنان،  حضور 
سرپرســتان  و  ارشــد 
مجموعه،  اين  شــعبات 
هتل  در  چهارشنبه  صبح 

كتيبه همدان برگزار شد.

 eghtesad@hamedanpayam.com

كاهش 23 درصدى صادرات در همدان
 رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از كاهش 23 درصدى صادرات 
در 7 ماهه امسال خبر داد و گفت: در 7 ماهه  سال 96 صادرات استان از گمرك همدان به 
لحاظ ارزشى به 63 ميليون و 265 هزار دالر رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

23 درصد كاهش يافته است.
حميدرضا متين بيان كرد: تراز تجارى استان مثبت و بيش از 46,2 ميليون دالر بوده و حجم 

مبادالت تجارى استان بيش از 80,2 ميليون دالر بوده است.
وى با اشــاره به اينكه در 7 ماهه امسال 28 ميليون و 991 هزار دالر كاال در بخش صنعت 
صادر شــده است، افزود: بخش صنعت بيش از 45 درصد سهم صادرات استان در 7 ماهه 

امسال را به خود اختصاص داده است و از نظر ارزشى نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
23 درصد كاهش دارد.متين ســهم صادرات ســيمان از كل صادرات استان را 5,2 درصد 
دانست و  بيان كرد: سيمان با 3 ميليون و 295 هزار دالر ششمين كاالى صاراتى استان در 

7 ماهه امسال بوده است.
وى به ايسنا گفت: لبنيات به عنوان دومين كاالى صادراتى استان همدان در 7 ماهه امسال با 
صادرات 8 ميليون و 78 هزار دالر، 12,7 درصد از صادرات استان را به خود اختصاص داده 
اســت.رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان عنوان كرد: صنايع دستى با 4 
ميليون و 640 هزار دالر و سهمى برابر 7,3 درصدى را از صادرات استان به خود اختصاص 

داده و نسبت به مدت مشابه از نظر ارزشى 22 درصد كاهش دارد.

وى از كاهش 26 درصد صادرات ســفال در 7 ماهه امسال خبر داد و يادآور شد: سفال به 
عنوان چهارمين كاالى صادراتى استان بيش از 3 ميليون و 774 هزار دالر صادرات داشته كه 

5,9 درصد از صادرات استان را شامل مى شود.
متين بيان كرد: 153 قلم كاال در 7 ماهه امسال از استان همدان به 32 كشور جهان از جمله 
آمريكا، انگلستان، آلمان، ايتاليا، رومانى، بلژيك، لهستان، بلغارستان، گرجستان و قزاقستان و 

آذربايجان صادر شده است.
وى با اشــاره به اينكه در 7 ماهه امسال بيش از 22 ميليون و 776 هزار دالر كاال در بخش 
كشاورزى صادر شده است، يادآور شد: بخش كشاورزى 36 درصد صادرات استان را شامل 

مى شود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35 درصد كاهش دارد.

كاهش هيجانات بازار

 معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان با اشاره به كاهش هيجاناتى كه چندى پيش منجر به افزايش 
تقاضاى بى رويه شــده بود، گفــت: در حال حاضر تقاضاها منطقى 
شده و با روند كاهشى دالر سير نزولى قيمت ها را در ادامه خواهيم 

داشت.
عليرضا شــجاعى افزود: اندكى در برخــى از اقالم مصرفى به علت 
شرايط فصلى با كاهش توليد و نيز گرانى مواجه هستيم كه اين را به 

صورت موردى مثال در گوجه فرنگى داريم.
وى بــا بيــان اينكــه مصــرف گوشــت مــرغ در همــدان بــه صــورت 
روزانــه حــدود 80 تــن اســت و ماهــى نيــز بــه صــورت روزانــه 
دو تــن مصــرف مى شــود، اظهــار كــرد: قيمــت ماهــى در حاشــيه 
بــازار تعييــن مى شــود و جــزء ســبد خريــد اصلــى خانــوار 

ــود. ــوب نمى ش محس
شــجاعى در ادامه با اشاره به اينكه قيمت گوشت مرغ گرم 10 هزار 
و 800 تومان اســت، به ايســنا گفت: قيمت گوشــت مرغ با توجه 
به تقاضاى باال و اينكه در ســبد كاالى اساســى است، از استان هاى 

همجوار كمتر است. 
ــاق  ــى قاچ ــتان و حت ــه دام از اس ــروج بى روي ــرد: خ ــان ك وى بي
ــز  ــه افزايــش قيمــت گوشــت قرم ــراق منجــر ب ــه كشــور ع آن ب
شــده اســت كــه بــا تصميمــى كــه در ســتاد تنظيــم بــازار گرفتــه 
شــد خــروج بى رويــه دام ممنــوع و از روز دوشــنبه اجرايــى 
ــكى  ــوز دامپزش ــا مج ــد ب ــروج دام باي ــن خ ــت بنابراي ــده اس ش
انجــام شــود.  وى قيمــت هــر كيلوگــرم گوشــت سردســت و ران 
ــت  ــت: گوش ــرد و گف ــالم ك ــان اع ــزار توم ــفندى را 75 ه گوس
منجمــد دولتــى منظــم و در هفتــه در چنــد مرحلــه توزيــع 
مى شــود كــه بــا اعمــال ممنوعيــت و عرضــه دام اميدواريــم 
ــى  ــن گوشــت گــرم واردات شــاهد كاهــش قيمــت باشــيم همچني

ــد. ــد ش ــع خواه ــده توزي ــاى آين ــز در روزه ــى ني دولت
ــير  ــژه ش ــه وي ــات ب ــذارى لبني ــا قيمت گ ــه ب ــجاعى در رابط ش
ــه  ــت مصــوب را ب ــد، قيم ــرد: بخــش تولي ــان ك ــام، خاطرنش خ
ــد  ــن نمى ده ــه آن ت ــد و ب ــم مى دان ــا ك ــش هزينه ه ــت افزاي عل
ــا  ــداران را ب ــرون از اســتان شــير دام ــع لبنــى بي و از طرفــى صناي
قيمــت باالتــرى خريــدارى مى كننــد كــه اســتاندار دســتور داده تــا 
مانــع ايــن كار شــويم و صنايــع داخــل اســتان، شــير دامــداران را 

جــذب كنــد.
ــوز  ــه اينكــه قيمــت شــير هن ــا اشــاره ب ــه ب وى همچنيــن در ادام
مصوبــه اى نــدارد و در ســتاد تنظيــم بــازار كشــور درحــال پيگيــرى 
ــًا عرفــى دارد كــه  اســت، گفــت: قيمــت شــير يــك قيمــت تقريب
بخــش توليــد خواهــان آن اســت و قيمــت خريــد شــير از دامــدار 

ــد. ــان برخــود واقعــى مى دان ــا 2100 توم را 2000 ت
ــا بيــان گــزارش هشــت ماهــه از تخلفــات صــورت گرفتــه  وى ب
عنــوان كــرد: مجمــوع 74 هــزار و 476 بازرســى صــورت گرفتــه 
ــده شــده و گــزارش تخلــف 877 ــه تشــكيل 5529 پرون منجــر ب

ــق  ــورد از طري ــزار و 68 م ــورى  و ه ــورت حض ــه ص ــورد ب م
ــه صــورت تلفنــى ثبــت شــده اســت. ســامانه  124 ب

ــه  ــن تخلفــات صــورت گرفت ــرد: مهم تري شــجاعى خاطرنشــان ك
گران فروشــى، عــدم درج قيمــت، عــدم صــدور فاكتــور، نداشــتن 
ــودى  ــالم موج ــدم اع ــب و ع ــى و تقل ــب، كم فروش ــه كس پروان

كاال اســت.

در جشن پنج سالگى  فعاليت فروشگاه زنجيره اى افق كوروش همدان اعالم شد

«افق كوروش» سردمدار تحول در خرده فروشى

گواهينامه رانندگي ناهيد اسكندري يمين فرزند 
علي اصغر به شماره ملي 3871341096 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت پرسنلي به شماره 78932150 مربوط به سازمان 
آموزش و پرورش و كارت ملي به شماره 3871341096  خانم 
ناهيد اسكندري يمين فرزند علي اصغر به شماره شناسنامه 

9876 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

بيمه نامه رازي خودرو زانتيا به شماره بيمه نامه 
3122106796000308 شماره پالك 228س18/99 شماره 
موتور 127406 شماره شاسي 1512288187152S به نام 
مهرداد محمدى شريف مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

پ

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
(آگهي فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه هاي صنفي )

اتحاديه فروشندگان طال و جواهر 

علي سليماني - رئيس هيأت اجرايي انتخابات

بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي، در نظر است انتخابات هيأت مديره 
و بازرس اتحاديه فروشندگان طال و جواهر شهرستان همدان برگزار گردد.

 لذا از واجدين شرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان 
اعالم گرديده دعوت به عمل مي آيد از روز چهارشنبه مورخ 97/9/7 لغايت روز  شنبه مورخ 97/9/24 به 
مدت 15 روز كاري (بدون احتساب ايام تعطيل) با مراجعه به سامانه iranianasnaf.ir (در صفحه اول 
سامانه/ سامانه ساران (انتخابات الكترونيك)/ ثبت نام داوطلبين در انتخابات اتحاديه هاي صنفي) 
نسبت به ثبت نام و تكميل پرسش نامه و بارگذاري تصاوير شناسنامه، كارت ملي، پروانه كسب، 
مدرك تحصيلي يا اعتبارنامه و عكس پرسنلي و اخذ كد رهگيري اقدام نمايند و با در دست داشتن 
سازمان  فروردين  بلوار 15  مدني  بلوار  در  واقع  انتخابات  اجرايي  هيأت  دبيرخانه  به  ذيل  مدارك 

صنعت، معدن و تجارت استان اداره امور اصناف مراجعه نمايند.
شرايط داوطلبين:

1- تابعيت جمهوري اسالمي ايران.
2- اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران 

3- عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و افالس 
4- نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر (در اين خصوص استعالم مربوطه 

از سوي هيأت اجرايي صادر مي شود).
5- عدم اشتهار به فساد 

6- داشتن حداقل مدارك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه 
(مدرك تحصيلي و يا گواهي نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش)

7- حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 
8- داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ اعتبار آن 
منقضي نگرديده صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا اجاره 

نداده، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.
9- وثاقت و امانت 

مدارك مورد نياز ثبت نام:
1- دو قطعه عكس 4×3 جديد

2- يك برگ تصوير پروانه كسب 
3- يك سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه 

4- يك برگ تصوير كارت ملي 
5- يك برگ تصوير مدرك تحصيلي (ديپلم به باال)

6- يك برگ تصوير اعتبارنامه جهت افرادي كه داراي سابقه عضويت در هيأت مديره مي باشند.

آگهي تجديد مناقصه عمومي 97/75/88 الي 97/75/90 (نوبت اول)

پيمان و رسيدگي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان همدان 

مبلغ برآورد بر اساس موضوع مناقصه شماره مناقصه 
فهرست بها راهداري 

سال 97 (ريال)

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع 
كار (ريال) بر اساس آيين نامه تضمين 

معامالت دولتي به شماره 123402/
ت50659 هـ مورخ 94/9/22

اجراي عمليات لگه گيري و روكش آسفالت محور 97/75/88
همدان - سنندج 

8/588/621/423429/500/000

اجراي عمليات لكه گيري و روكش آسفالت محور گل تپه 97/75/89
شيرين سو در شهرستان كبودراهنگ 

4/299/414/019215/000/000

اجراي عمليات لكه گيري و روكش آسفالت محور نهاوند كنگاور و 97/75/90
نهاوند سه راهي نهاوند و گنبد كبود چشمه ماهي- دهفول برزول 

گيان در شهرستان نهاوند 

13/432/897/918671/650/000

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان همدان در نظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه به شرح زير به پيمانكار واجد 
شرايط واگذار نمايد.

www.setadiran.ir محل دريافت اسناد: سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشاني
جهت اطالع بيشتر به سايت http://IETS.MPORG.IR مراجعه نماييد.

آخرين مهلت دريافت اسناد: تا ساعت 14 مورخ 97/9/14
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت: تا ساعت 14 مورخ 97/9/24

محل تحويل پاكت الف به صورت فيزيكي: دبيرخانه اداره كل واقع در همدان بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمي 
www.setadiran.ir محل تحويل پاكت الف و ب و ج به صورت الكترونيكي: سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشاني

تاريخ بازگشايي پاكات: ساعت 9 صبح مورخ 97/9/25
محل بازگشايي پاكات: سالن جلسات اداره كل واقع در همدان بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمي 

مهلت اعتبار پيشنهاد قيمت: 2 ماه 
صالحيت الزم:

دارا بودن گواهي صالحيت پيمانكاري (حداقل رتبه 5 راه و ترابري) از سازمان مديريت و برنامه ريزي و نيز داشتن گواهي نامه فني از مركز تحقيقات راه و 
مسكن و شهرسازي 

قيمت  ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
محل تأمين اعتبار طرح عمراني (تملك دارايي) و از محل اعتبارات استاني و سازمان راهداري (نقدي و اسناد خزانه) مي باشد. 

م الف (3479)
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رئيس هيأت بوكس مريانج بيان كرد

بوكسور مريانجى تنها مدال آور بوكس همدان در 
المپياد استعدادهاى كشور

 تنها مدال آور اســتان همدان در المپيادهاى برتر رشته بوكس كشور در بين استقبال 
مسئوالن وارد استان شد.

رئيس هيأت بوكس مريانج با اشــاره درخشش بوكسور مريانجى در مسابقات المپياد 
اســتعدادهاى برتر اظهار كرد: نخســتين دوره از رقابت هاى بوكس استعدادهاى برتر 
كشور از يكم تا پنجم آذرماه با حضور 30 تيم از سراسر كشور در سالن امام على(ع) 
زاهدان برگزار شد.محسن معصوم عليزاده در گفت وگو با فارس ادامه داد: در اين دوره 

از رقابت هاى بوكس كشور 264 ورزشكار 12 تا 15 سال كشور شركت داشتند كه در 
نهايت كاروان تيم همدان در اين رويداد موفق به كسب يك مدال طال شد.

رئيس هيأت بوكس مريانج تصريح كرد: «محمدمتين عابدى» بوكسور مريانجى در وزن 
60 كيلوگرم با درخشــش در اين رويداد توانســت تنها مدال آور كاروان بوكسورهاى 

همدانى باشد.
وى اضافــه كرد: اين ورزشــكار عالوه بر اين قهرمانى، موفــق به راهيابى به تيم ملى 
نوجوان كشــور به منظور آماده سازى براى شــركت در انتخابى المپيك 2022 جوانان 

نيز شده است.
معصومعليزاده در پايان سخنانش خاطرنشان كرد: اين ورزشكار در ميان استقبال جمعى 

از مسووالن ورزش استان و مسئوالن شهر مريانج وارد استان همدان شد.

خبـر يادداشت

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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2
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پيشخوان

فوتبال ايران به سمتي مي رود كه دلخواه 
دشمنان است

مهدي ناصرنژاد »
 ورزش در جامعــه ايــران بويژه فوتبال كه بعد از كشــتي يكي از 
پرمخاطب ترين رشــته هاي ورزشي محسوب مي شود، در تمام دوران 
خود را با چالش هاي ريز و درشتي همراه بوده است كه مي شود گفت 
چنين فضايي در ورزش بخشــي از ذات آن مي باشــد و هر چقدر كه 
فضاي ورزش از آلودگي ها پاك شــود، باز هــم ويروس هايي به جا 
مي ماند كه همواره جامعه ورزش را ملتهب و نگران مي ســازد. با اين 
حال و متأســفانه در ماه ها و بلكه ســال هاي اخير ويروس ويرانگر و 
خطرناكي گريبان ورزش فوتبال ايران را گرفته اســت كه تداوم وجود 
چنين ويروسي مي رود تا از پيكره فوتبال به ساير حوزه هاي اجتماعي 

نيز تسري يابد. 
فوتبال همانگونه كه اشــاره شــد ورزش پرطرفــدار و پرجذبه اي در 
جامعه ايران اســت و حضور 100 هزار نفري تماشاگر در رقابت هاي 
مهم فوتبالي چه در سطح دربي هاي شهري و كشوري و چه در سطح 
مسابقه هاي بين المللي نشانگر آتش تند فوتبال بين دوستداران ايراني 
است و فدراسيون هاي آسيايي و جهاني نيز به آن واقف و معترف هستند. 
تا اينجاي كار هيچ اشــكالي و ايرادي به پديده فوتبال در ايران مرتبط 
نيســت وليكن ويروسي خطرناك در سازوكارهاي فوتبالي كشورمان، 
طرفداري هاي شديداً احساســي و غيرمنطقي از تيم هاي رنگارنگ و 
بيشتر از همه، سرخ و  آبي است كه يقيناً با هدايت و برنامه ريزي دشمنان 

اين آب و خاك مي رود تا پايه هاي اتحاد ملي را سست كند!
طرفداري از رنگ هاي فوتبالي تا قبل از اين فقط در مســابقات داخلي 
و دربي هاي شناخته شــده بود، وليكن اين طرفداري هاي چشم بسته 
اين روزها پا را فراتر از منطق گذاشــته و مي بينيم در مسابقات آسيايي 
و فراملي نيز طرفداران تيم هاي شهرســتاني و سرخ و آبي شادي هاي 
فوتبالي خود را در شكست تيم رقيب خود جستجو مي كنند؛ هرچند 
كه آن تيم و آن رنگ متعلق به كشور خود و مدافع نام و نشان و پرچم 
ملي باشد. نمونه چنين دودســتگي كوركورانه را اخيراً در سابقه مهم 
و فينال جام باشگاه هاي آســيا بين پرسپوليس ايران و كاشيماي ژاپن 
شاهد بوديم كه چگونه اكثر طرفداران رقيب ايراني تيم پرسپوليس براي 
شكست هموطنان خود دست به دعا شــده و از پيروزي احتمالي آن 
دچار استرس بودند! در همين ارتباط متأسفانه تب شديد طرفداري هاي 
رنگــي دارد به حريم مقدس ملي هــم ضربه مي زند و تضاد فكري و 
رقابت حرفه اي بين مربي تيم ملي يعني آقاي كارلوس كي روش و مربي 
تيم قرمزپوش ايراني يعني برانكو ايوانكوويچ مي رود تابه دوقطبي هاي 
فوبتالي در سطح ملي نيز براي نام و اعتبار كشورمان مشكل ساز شود. 
اكنون تيم كادر فني تيم ملي هرگز چشم ديدن موفيت تيم تحت رهبري 
رقيب خودساخته يعني پرسپوليس در ميادين داخلي و خارجي را ندارد 
و قطعاً نيز مربي كروات قرمزپوش هم خواستار شكست پسران ايراني 
در رقابت هاي آســيايي و بين المللي است تا بلكه به حقانيت خود در 
عرصه مربيگري فوتبال بتواند جامه عمل بپوشاند. چندان بعيد نيست 
چنين تضادهاي دشمن پسند و دشمن ساخته اي حدود يك ماه ديگر در 
ميادين رقابت هاي آسيايي فوتبال كار دست فوتبال كشورمان بدهد و 
سرمايه گذاري هاي هنگفت چندين ساله براي كسب عنوان برتر در اين 

رقابت ها را به باد هرزه گرد بسپارد.

قايقران همدانى قهرمان استعدادهاى برتر 
كشور شد

 قايقــران نوجوان همدانى موفق شــد عنوان قهرمانى مســابقات 
قايقرانى استعدادهاى برتر كشور را از آن خود كند.

رئيس هيأت قايقرانى همدان با اشــاره بــه قهرمانى قايقران نوجوان 
همدانى در المپياد اســتعدادهاى برتر كشــور اظهار كرد: رقابت هاى 
بخش اســاللوم قايقرانى بــا حضور 35 قايقران نخبه از اســتان هاى 

مختلف كشور به ميزبانى درياچه آزادى تهران برگزار شد.
محمد ضرورى  در گفت وگو با  فارس  با بيان اينكه در اين رقابت ها 
و در كانوى مردان «محراب اتحادى سعادت» از همدان موفق به كسب 
مدال بارزش طال شد، تصريح كرد: اين قايقران عالوه بر كسب عنوان 
قهرمانى ســهميه حضور در تيم ملى قايقرانى نوجوانان كشــور را به 

دست آورد.
رئيس هيأت قايقرانى استان همدان تأكيد كرد: محراب اتحادىسعادت 
از نابغــه هاى ورزش قايقرانى به شــمار مــى رود و براى حضور در 

المپيك 2022 جوانان آماده مى شود.
وى در پايان سخنانش خاطرنشان كرد: عملكرد اين قايقران بسيار عالى 
بود و نشــان داد كه در آينده حرف هاى بســيارى براى گفتن خواهد 

داشت.

سخنگوى هيأت كشتى همدان خبر داد
3 مدال رهاورد كشتى گيران همدانى 

در المپياد استعدادهاى برتر
 كشــتى گيران منتخب اســتان همدان در المپياد استعدادهاى برتر 

كشور سه نشان رنگارنگ را به ارمغان آوردند.
سخنگوى هيأت كشــتى همدان با اشــاره به درخشش ورزشكاران 
همدانى در المپياد اســتعدادهاى برتر كشــتى اظهار كرد: رقابت هاى 
استعدادهاى برتر ورزشى رده ســنى نونهاالن در رشته كشتى آزاد با 
حضور كشــتى گيران برتر 31 استان كشور در سالن شهيدبابايى شهر 

قزوين برگزار شد.
حامــد صيفى در گفت وگــو با فارس بيــان كرد: در ايــن پيكارها 
محمدحســام حاصلى در وزن 32 كيلوگرم با برترى 10 بر صفر برابر 

كشتى گير مازندرانى نشان برنز المپياد نخبگان را به گردن آويخت.
ســخنگوى هيأت كشــتى همدان با بيان اينكه در وزن 52 كيلوگرم 
اميرحســين عبدى ديگر كشتى گير همدانى موفق به كسب مدال برنز 
شد؛ خاطرنشان كرد: در وزن 68 كيلوگرم نيز حميد دارابى از همدان 

در فينال به مازندران باخت و به مدال نقره بسنده كرد.
وى افزود: محمدحسام حاصلى در وزن 32 كيلوگرم، اميرعلى شعبانى 
در وزن 38 كيلوگــرم، محمدمهدى ابراهيمــى در وزن 41 كيلوگرم، 
مهــراب پرويزى در وزن 44 كيلوگــرم، محمدمهدى منورى در وزن 
48 كيلوگرم، در وزن 52 كيلوگرم اميرحسين عبدى، وزن 57 كيلوگرم 
محمدرضا سياوشى، وزن 62 كيلوگرم عباس زنديه، وزن 68 كيلوگرم 
حميد دارابى، وزن 75 كيلوگرم اميرمحمد ميرزايى، وزن 85 كيلوگرم 
سهيل جاويدان و در وزن يكصد كيلوگرم محمدمهدى زنگنه تركيب 

تيم همدان در اين مسابقات را تشكيل دادند.
صيفى خاطرنشــان كرد: جالل لطيفى، پيمان فضلى و مجتبى نادرى 
مربيان تيم كشــتى آزاد اســتان در المپياد نخبگان بودند ضمن اينكه 

سرپرستى تيم اعزامى برعهده على محمد مالمير بود.

سيستان وبلوچستان فاتح المپياد 
استعدادهاى برتر فوتسال كشور شد

 تيم سيستان و بلوچستان عنوان قهرمانى المپياد استعدادهاى برتر 
رشــته فوتسال كشــور به ميزبانى ســالن امام على (ع) دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد همدان را كسب كرد.
دبير هيأت فوتبال همدان در اين باره به ايرنا اظهار داشت: پيكارهاى 
فوتسال استعدادهاى برتر كشــور به مدت پنج روز برگزار شد و در 
اين رقابت ها تيم سيســتان و بلوچستان با برترى مقابل تهران عنوان 

نخست را به دست آورد.
مهــدى بوجاريان افزود: سيســتانى ها در بازى فينــال يك بر صفر 
مقابل تهران به برترى دســت يافتند و در رده بندى اين مسابقات تيم 
فوتسال خراسان جنوبى با برترى 3 بر 2 مقابل كرمان سكوى سومى 

را تصاحب كرد.
دبير هيأت فوتبال همدان يادآور شد: در اين رقابت ها 400 ورزشكار 
پسر به همراه يكصد مربى و سرپرست در قالب 25 تيم شركت داشتند.
المپياد استعدادهاى برتر از هفته گذشته در قالب 68 رشته ورزشى در 

شهرهاى مختلف كشور آغاز شد.
31 اســتان ميزبان اين رخداد ورزشى هســتند كه 40 رشته ورزشى 

پسران و 28 رشته دختران در آن شركت دارند.

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

اول  هيأت  مورخــه 97/7/30  شــماره 139360326006000991   رأي  برابــر 
فاقد  ســاختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيــت  تكليف  تعييــن  قانون  موضوع 
سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و 
شماره  به  شمسعلي  فرزند  رضي آورزمان  ســهم الدين  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
شناسنامه 3510 صادره از مالير ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
78958/54 مترمربع قسمتي از پالك14 اصلى واقع در روستاي ديزيجان بخش 
ســه مالير  خريداري از مالك رسمي شمســعلي رضي آورزمان محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

شد.(م الف 647) خواهد  صادر  مالكيت 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/8/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/11

محمدرضا اميني 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي
برابــر رأي  اصالحى شــماره 1397/7/18-139760326002000746 
هيــأت اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك كبودراهنگ تصرفات مالكانه  بالمعارض متقاضى آقاي حســين 
شامرادي فرزند پيرمراد به شماره شناسنامه 339 صادره از گل تپه در 
يك قطعه زمين مزروعي ديم به مســاحت 4500 مترمربع پالك 396 
فرعي از 325 اصلي بخش 4 همدان واقع در سرايجوق كه خود مالك 
رســمي مي باشد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو مــاه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 213)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/9/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/27
قدير يوسفى نيا، رئيس ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 97/1066  مورخ 97/8/10 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي مطلبعلي توكلي 
صالح فرزند علي قنبر به شــماره شناسنامه 3198 صادره از اسدآباد در ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي آبي به مساحت 165859/10 مترمربع در قسمتى از پالك 
38 اصلي روســتاي دولت آباد واقع در اســدآباد واقع در اسدآباد اراضي روستاي 
دولت آباد خريداري از مالكان رســمي آقايان صادق كوثري و صفات اهللا مسعودي 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 528)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/11

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
خانم فريده عبدلي داراى شــماره شناســنامه  2992 به شــرح 
دادخواست كالســه 97/0717ح111  از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صفا صادقي  كيا 
به شماره شناســنامه  2597 در تاريخ 97/7/8 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
اســت به: 1-فريده عبدلي فرزند محمدعلي به شــماره شناسنامه 
2992 متولد 1351 همســر متوفي 2- حاجي محمدمراد قلئي فرزند 
صفا به شــماره شناســنامه 12537 متولد 1321 پــدر متوفي 3- 
مرواريد عبدلي فرزند رضا كرم به شــماره شناسنامه 1457 متولد 
1320 مــادر متوفي 3- علي صادقي كيا فرزند صفا به شــماره ملي 
كيا  صادقي  فاطمه  متوفــي 5-  فرزند  متولد 1383   3861529416
فرزند صفا به شــماره ملي 3970080421 متولد 1369 فرزند متوفي 
6- ناهيــد صادقي كيان فرزند صفا به شــماره ملي 3860726919 
متولــد 1373 فرزند متوفــي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يــك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر 
نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 285)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف تويسركان     

 ورزشــكاران همدانى تاكنون 26 مدال 
رنگارنــگ را در المپياد اســتعدادهاى برتر 

ورزشى كشور كسب كرده اند.
معاون توســعه ورزش قهرمانــى اداره كل 
ورزش و جوانان همدان گفت: تاكنون 762 
مدال بين ورزشــكاران شركت كننده از 31 
استان در رقابتهاى المپياد استعدادهاى برتر 

ورزش كشور توزيع شده است.
عباس قهرمانى در گفت و گو با ايرنا اظهار 
داشت: ورزشكاران اســتان همدان در اين 
پيكارها هشــت نشان طال، پنج مدال نقره و 

13 برنز كسب كرده اند.
وى بيــان كرد: دختــران همدانى به مراتب 
عملكرد بهترى نســبت به پسران در المپياد 
استعدادهاى برتر ورزشى كشور داشته اند و 
14 مدال از مجموع نشــان هاى كسب شده 

در بخش بانوان به دست آمده است.
وى اظهار داشــت: كسب 6 مدال طال، يك 
نقــره و هفت برنز حاصل تــالش دختران 
همدانى در المپياد اســتعدادهاى برتر كشور 
بوده كه به نسبت پسران عملكرد درخشانى 
داشــته اند.قهرمانــى يادآور شــد: در حال 
حاضر همدان با 26 مدال در رتبه ســيزدهم 
جدول رده بندى توزيــع مدال هاى المپياد 

استعدادهاى برتر كشور قرار گرفته است.
معــاون اداره كل ورزش و جوانان همدان 
افزود: 56 رشــته ورزشى منتخب در المپياد 
تاكنون رقابتهاى خود را برگزار و مستعدان 

خود را شناخته اند.
وى اضافه كرد: در ادامه اين المپياد، 22 رشته 

ورزشى در حال برگزارى است كه 16 رشته 
ورزشى در بخش پسران و 6 رشته ورزشى 

دختران است.
المپياد استعدادهاى برتر از هفته گذشته در 
قالب 68 رشته ورزشى در شهرهاى مختلف 

كشور آغاز شده است.

احتمال حذف بوكس از 
المپيك 2020 توكيو

 حواشى بعد از انتخاب رحيم اف به 
عنوان رئيــس اتحاديه جهانى بوكس به 
اوج خود رســيده و اين رشــته ورزشى 
در آســتانه حذف از المپيك توكيو قرار 

گرفته است.
به گزارش ايســنا ، كميتــه بين المللى 
المپيك ممكن است بوكس را از بازيهاى 
المپيــك 2020 توكيــو حــذف كند و 
اعالم كرده مادامى كه فدراسيون جهانى 
بوكس (AIBA) به خواسته هاى كميته 
بين المللى المپيك توجهى نداشته باشد، 
احتمال حذف اين رشته از المپيك وجود 

دارد.
 AIBA غفور رحيم اف، رئيس ازبكستاتى
در ليست افراد مورد تحريم اياالت متحده 
آمريــكا قــرار دارد و اتهاماتى همچون 
جرايم سازمان يافته و قاچاق بين المللى 

هروئين به وى نسبت داده شده است.
مــك كانل در همين راســتا گفت: ما از 
رابطــه اى كه وزارت خزنه دارى آمريكا 
بين رحيم اف و گروه هاى مجرم جهانى 
مــى بيند و همچنين نگرانــى ها درباره 
اجراى درســت مســئوليت هاى او در 

اتحاديه جهانى بوكس نگران هستيم.

برنده توپ طال لو رفت
 چند رســانه بين المللى اعالم كردند، 
لــوكا مودريج برنده توپ طالى ســال 

2018 خواهد بود.
به گزارش ايســنا، مراســم توپ طالى 
فرانس فوتبال دوشــنبه شب قرار است 
برگزار شود. با اين حال رسانه هاى جهان 

برنده اين جايزه را اعالم كردند.
به گزارش اســكاى ايتاليا، لوكا مودريچ 
برنده توپ طالى سال 2018 خواهد بود. 
هافبك كروات رئال مادريد در اين سال 
توانســت بهترين بازيكن سال جهان و 
بهترين بازيكن ليگ قهرمانان اروپا شود. 
اين بازيكن به همــراه رئال مادريد فاتح 
ليگ قهرمانان اروپا شد و توانست با تيم 
ملى كرواســى نايب قهرمان جام جهانى 

2018 روسيه شود.
كريســتيانو رونالدو در جايگاه دوم قرار 
خواهــد گرفت و رتبه ســوم به آنتوان 
مهاجم هاى  رســيد.  خواهد  گريزمــان 
يونتوس و اتلتيكو مادريد در مراسم فردا 

شب حضور نخواهند داشت.

تا المپيك 2020 در 
شمشيربازى مى مانم

 كاپيتان تيم ملى شمشيربازى اسلحه 
سابر ايران، گفت: پس از صحبت هايى كه 
با كادر فنى و مسئوالن فدراسيون داشتيم 
تصميم گرفتم تا باز هم در تيم   ملى باشم.

مجتبى عابدينى نفر چهارم المپيك ريو، 
پس از بازيهاى آســيايى جاكارتا از تيم 
ملى خداحافظى كرد اما مدتى قبل تصميم 
گرفت بار ديگر بــه تيم ملى برگردد كه 
بــه دليــل آســيب ديدگى نتوانســت 
سابريســت هاى ايران را در جام جهانى 

الجزاير همراهى كند.
عابدينى در گفت وگو با ايســنا، درباره 
مصدوميتش كــه يك ماه قبــل از جام 
جهانى الجزاير باعث شــد تــا نتواند به 
همراه تيم   ملى راهى اين رقابت ها شود، 
اظهار كرد: در هفتــه  دوم تمرينات تيم  
 ملى براى حضور در جام جهانى الجزاير 
متاســفانه از ناحيه مچ پــاى چپ دچار 
آسيب ديدگى و پيچ خوردگى درجه دو 
شدم و به همين خاطر جام جهانى را از 

دست دادم.
او در ادامه دربــاره روند درمانى و زمان 
بازگشــتنش به ميادين، گفت : از همان 
زمان كه دچار آسيب ديدگى شدم كارهاى 
مربوط به فيزيوتراپى را انجام مى دهم و از 
يك هفته  پيش تمرينات شخصى خودم 

را نيز به صورت كم فشار آغاز كرده ام. 

ورزشكاران همدانى 26 مدال 
درالمپياد استعدادهاى برتر كسب كردند

اداره كل ورزش و 
جوانان همدان قهرمان 
فوتبال پيشكسوتان شد

 تيــم اداره كل ورزش و جوانــان 
استان عنوان قهرمانى مسابقات فوتبال 
پيشكســوتان فوتبال همدان را كسب 

كرد.
به گزارش روابــط عمومى اداره كل 
ورزش و جوانان همدان، مســابقات 
با  همدان  فوتبال  پيشكسوتان  فوتبال 
شهداى  منتخب  تيم  هشــت  شركت 
مريانج ، شديدى ، شهداى جورقان، 
آراد، ورزش و جوانــان، الوند، بهار 
و محالت در قالــب 2 گروه برگزار 
رقابتها كه  اين  نهايى  ديدار  شــد.در 
به ميزبانى ورزشــگاه شــهيد حاجى 
بابايــى مريانج برگزار شــد تيماداره 
كل ورزش و جوانان استان با برترى 
چهــار بر يــك مقابل پيشكســوتان 
محــالت عنوان قهرمانــى اين دوره 
رقابتها را بدســت آورد.در بازى  از 
رده بنــدى نيز تيــم آراد همدان تيم 
و  داد  شكست  را  جورقان  شــهداى 
عنوان سومى اين رقابتها را تصاحب 

كرد.

منتخب فريزبى همدان برابر مهاجران افغانستان 
به برترى رسيد

 تيــم منتخــب 
فريزبــى همدان در 
دوســتانه  ديدارى 
برابــر افغــان هاى 
مقيم ايران به برترى 

رسيدند.
رئيس كميته فريزبى 
باره  اين  در  همدان 
به ايرنــا گفت: در 
ديدارهــاى  ايــن 

دوستانه كه در 2 بخش پســران و دختران برگزار شد، منتخب همدان موفق به شكست 
تيم مهمان شد.

على درخشان پناه اظهار داشت: اين رقابت ها با انجام 20 بازى به صورت دوره به ميزبانى 
سالن ورزشى برنا همدان برگزار شد.

وى خاطرنشــان كرد: اين رقابت ها با هدف وحدت و همبســتگى بين مسلمانان جهان 
برگزار شد.درخشان پناه يادآور شد: براى نخستين بار در اين سطح شاهد برگزارى مسابقه 

دوستانه فريزبى در همدان بوده ايم.
فريزبى يك بشــقاب لبه دار پالســتيكى با ضخامت 2,5 سانتى متر و قطر 27 سانتى متر 
است.تمرين رشته فريزبى به طور رسمى، از ابتداى آذرماه سال 1390 در همدان آغاز شد 
و هم اكنون حدود يكصد نفر در اين ورزش فعاليت دارند.اين رشته ورزشى داراى رقابت 
هاى جهانى بوده و هــم اكنون داراى ماده هاى فريزبى آلتيميت، فريزبى گلف، حركات 

نمايشى انفرادى با فريزبى است.

همدان قهرمان جودو استعدادهاى برتر 
بانوان كشور شد

 مدير روابط عمومى اداره ورزش و جوانان همدان گفت: تيم 
منتخب اين استان عنوان قهرمانى المپياد استعدادهاى برتر بانوان 

كشور را كسب كرد.
حمدا... چاروســايى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: المپياد 
استعدادهاى برتر كشور جودو در بخش دختران به ميزبانى سالن 
تامين اجتماعى شــهر يزد برگزار شــد و در پايــان جودوكاران 
همدانى با كســب 2 نشان طال و ســه مدال برنز عنوان قهرمانى 

را به دست آورد.
وى اضافه كرد: در اين رقابت ها 129 جودوكار در قالب 23 تيم 

در رده سنى نوجوانان در 6 وزن به مبارزه پرداختند.
چاروسايى خاطرنشــان كرد: كسب اين پنج مدال كمك شايانى 
به صعود همدان در جدول رده بنــدى توزيع مدال هاى المپياد 

استعدادهاى برتر ورزش كشور مى كند.

فرماندار ويژه مالير:
المپيادهاى ورزشى الزمه ايجاد نشاط

 بين دانش آموزان است
 برگزارى المپيادهاى ورزشــى درون مدرسه اى عالوه بر ارتقاى 
سالمت و تمايل به انجام فعاليت هاى ورزشى، به ايجاد نشاط و افزايش 

روحيه تعامل و همكارى بين دانش آموزان منجر مى شود.
معاون استاندار همدان و فرماندار ويژه مالير در آيين افتتاح و روشن 
كردن مشــعل پنجمين المپياد ورزشــى دانش آموزان مدارس بخش 
جوكار افزود: انجام فعاليت و اجراى برنامه هاى ورزشى موجب نشاط 

و پرورش شخصيت دانش آموزان مى شود.
بــه گزارش ايرنا، باب اهللا فتحى با تقدير از آموزش و پرورش منطقه 
جوكار در برگزارى منظم و مستمر المپيادهاى ورزشى دانش آموزى، 
توجــه به ورزش و انجام برنامه هاى جمعى ورزشــى در كنار ارتقاء 
شاخص هاى آموزشى را از ضرورت هاى تحقق آموزش و پرورش 

مبتنى بر شاخص ها و ارزش هاى سند تحول بنيادين دانست.
 المپياد ورزشى زمينه ساز ترويج فضايل اخالقى است

امام جمعه شهر جوكار نيز در اين آيين، ورزش را يك فعاليت ارزنده در 
راستاى تامين بهداشت و سالمت جسم و روان دانش آموزان دانست 
و بيان كرد: برگزارى المپياد ورزشى درون مدرسه اى موجب ترويج 
فضايل اخالقى، بازى جوانمردانه و ايجاد نشــاط و شادابى در جامعه 
اسالمى مى شود.حجت االسالم محمدرضا اميدى با تاكيد بر اينكه طبق 
بيانــات رهبر معظم انقالب، تحصيل، تهذيب و ورزش بايد در صدر 
كارهاى جوانان باشد، ادامه داد: جوانى دوره اعتالى هويت و شخصيت 

انسانى و فكرى است كه بايد از اين دوران به خوبى استفاده شود.
 مهارت هاى ورزشى در راستاى عدالت آموزشى است

رئيس آموزش و پرورش منطقه جوكار نيز در اين آيين گفت: ارتقاى 
آمادگى جسمانى و مهارت  هاى ورزشى در راستاى عدالت آموزشى، 

مدرسه محورى و دانش آموز محورى است.
عليرضا صدرا با بيان اينكه ورزش، فرهنگ درست زيستن و زندگى 
توام با نشاط و تندرستى را در دانش آموزان نهادينه مى كند بيان كرد: 
دوران مدرسه فرصتى گرانبها براى پرداختن به ورزش و تحرك بدنى 
براى دانش آموزان است.وى هدف از برگزارى المپياد ورزشى درون 
مدرسه اى را توسعه و ارتقاء سطح سالمت جسمى، روحى، اجتماعى 
و معنوى دانش  آموزان و خانواده آنان دانســت و اظهار داشــت: اين 
المپيادها در راستاى عملياتى كردن سند تحول بنيادين نظام آموزش و 

پرورش برگزار مى  شود.
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■ حديث:
امام علي(ع):

خرد آدمى ، سامان بخش اوست ، و ادبش مايه قوام او ، و راستى (/ راستگويى 
اش) پيشواى او ، و سپاس گزارى اش كمال او.

غرر الحكم: ج 4 ص 364 ح 6335

چگونه يك سفر ارزان به كشورهاى همسايه 
داشته باشيم؟

  اين روزها كه بليت پرواز به كشــورهاى همســايه نيز با نرخ هاى 
عجيب به مســافران ارائه مى شود مى توان راه هاى زمينى را جايگزين 
سفرهاى هوايى و پرداخت هزينه گزاف عوارض خروج از كشور كرد.
اين روزها سفر به هر كشور خارجى با ارز غيردولتى گران است يورو و 
دالر به حدى گران شده كه پايين آمدن 1500 تومانى آنها باز هم دليلى 
نمى شود كه بتوان ســفر به يكى از كشورهاى آسيايى و يا اروپايى را 
انتخاب كرد از ســوى ديگر پروازهاى خارجى نيز با ايرالين داخلى و 
خارجى آنقدر گران شده اند كه هزينه سفر را بسيار باال برده و افراد را از 
سفر تفريحى منصرف مى كنند. در اين شرايط تنها شايد بتوان به برخى 
از گزينه هاى نزديك و ارزان فكر كرد آن هم براى سفرى سه يا چهار 
روزه با حداقل امكانات. انتخاب سفر به كشورهاى همسايه شايد بتواند 
كمى هزينه هاى يك ســفر خارجى را پايين نشان دهد آن هم بدون در 

نظر گرفتن طى كردن مسير با هواپيما.
سفر به كشــور ارمنستان يكى از گزينه هاى سفر خارجى ارزان قيمت 
براى تهرانى هاست. در اين سفر مى توان كوله را برداشت و با اتوبوس 
راهى ترمينال آزادى شــد و با 200 هزار تومان سوار اتوبوس هايى شد 
كه از تهران تا شــهر ايروان ارمنستان را 24 ســاعته طى مى كنند اگر 
در هنگام ورود به كشــور ارمنســتان و گمرك مشكلى پيش نيايد. اين 
اتوبوس ها معموال 25 نفره و وى اى پى هستند. تقريبا با همين رقم هم 
مى توان بليت اتوبوس برگشت را رزرو كرد. در شهر ايروان هم هتلها و 
هاستل هاى ارزان قيمتى در اين فصل پيدا مى شود. چون فصل سردى 

است و مسافران اين شهر نيز كم هستند.
براى سفر به تركيه نيز اگر تورهاى يك ميليون و 500 تومانى آژانسهاى 
مسافرتى در نظر گرفته نشود كه هتلهايى خارج از شهر و يا كم ستاره به 
مسافر مى فروشند مى توان گزينه سفر به شهر وان تركيه را كه شهرى 
نزديك به ايران اســت انتخاب كرد. براى رفتن به شهر وان، يك گزينه 
استفاده از قطارهاى تهران به تبريز است كه حدود 10 ساعت طول مى 
كشــد به تازگى نيز قطار تبريز به وان هم راه اندازى شده كه حدود 8 

ساعت زمان مى برد و حدود 117 هزار تومان نيز قيمت دارد.
اما يك نكته قابل توجه است اينكه قطار تبريز به وان ساعت 23 و 30 
دقيقه هر دوشــنبه حركت مى كند و روزهاى سه شنبه نيز برگشت اين 
قطار در همان ساعت 23 و 30 دقيقه است. يعنى اگر كسى نخواهد يك 
هفته در شــهر وان بماند مى تواند زودتر با تاكســى و يا ون هاى شهر 
وان به تبريز برگردد. از شــهر خوى به شهر وان هم تاكسى و ون هاى 

زيادى در حال تردد هستند.
اگر مدت زمان زيادى را ميتوانيد براى ديدن تركيه بگذاريد از اين شهر 
به اســتانبول و يا آنكارا نيز اتوبوس دارد اما مدت زمان طوالنى را مى 
خواهد. وگرنه گزينه هوايى براى ســفر به استانبول وجود دارد كه البته 
گران اســت مخصوصا اگر اين تورهــا در ايام آخرهفته و يا تعطيالت 
اجرا شود. براى روزهاى ديگر ، تورهاى لحظه آخرى استانبول حدود 
يك ميليــون و 500 تا دو ميليون و 500 هزار تومــان نرخ دارند. اين 
تورها معموال هتل 3 ســتاره با صبحانه به مسافر مى دهند برخى از اين 
هتلها خدمات ترانسفر نيز به مسافر مى دهد آژانسهاى مسافرتى اعالم 
مى كنند كه راهنماى فارســى زبان نيز در اختيار مســافر است اما اين 
راهنما تنها يك مســير فرودگاه تا هتل همراه مسافر است و بقيه مدت 
زمــان را بايد تلفنى با راهنما ارتباط بگيرد. بنابراين هر مســافر بايد به 
مفاد قراردادى كه با دفتر خدمات مســافرتى مى بندد آگاه باشد. ضمن 
اينكه بيشــتر هتلهاى ارائه شده در پكيج تورهاى لحظه آخرى تورهاى 

استانبول خارج از شهر بوده و از كيفيت مناسبى برخوردار نيستند.
تورهاى لحظه آخرى گرجستان نيز همين طور است. هتلهاى سه ستاره 
خارج از شهر با راهنماى تلفنى و صبحانه رايگان كه معموال با دو خط 
هوايى ايرانى به سمت تفليس در حركت هستند. نرخ اين تورها هم از 

حداقل يك ميليون و 500 هزار تومان شروع مى شود.
سفر به باكوى آذربايجان نيز مى تواند با اتوبوس هايى انجام گيرد كه با 
قيمت 200 هزار تومان از ترمينال آزادى اين مسير را طى مى كنند براى 
برگشت نيز مى توان همين مسير را انتخاب كرد چون اكنون پروازهاى 
تهران باكو كمتر از يك ميليون تومان براى يك مسير نيست. اما اين نوع 
سفر كردن هم شرايط خود را دارد براى كسى كه هميشه در پرواز بوده 
و سفرهاى طوالنى مدت را نمى پسندند اين گزينه نياز به در نظر گرفتن 

شرايط سفر طوالنى با اتوبوس دارد.

فراخوان جشنواره  
«كودك آنالين» منتشر شد

 فراخوان جشنواره كودك آنالين «رويدادى براى 
حمايت از ايده هاى نو در فضاى مجازى با موضوع 

كودكان و نوجوانان» منتشر شد
به گزارش روابط عمومى بنياد ســينمايى فارابى، با 
توجه به اســتقبال روز افزون كودكان و نوجوانان از 
محتواى ويديويى موجود بر بسترهاى متنوع فضاى 
مجازى از يك سو و مشــاهده  فقر جدى در حوزه  
توليد، ترويج و گسترش محتواى مطلوب و با كيفيت 
در ايــن حوزه، از تمامى عالقه  منــدان، ايده  پردازان، 
نويســندگان، ســينماگران و تهيه  كنندگانى كه براى 
كودكان و نوجوانــان آثار ويديويى طراحى يا توليد 
كرده يا در حال تهيه و توليد هســتند يا حتى ايده و 
طرحــى در ذهن دارند كه آن را براى توليد حرفه اى 
و مبتنى بر فضاى اينترنتى مناســب مى  دانند، دعوت 
مى  شــود با ثبت نام و ارسال طرح و مستندات مورد 
نظر به دبيرخانه  جشنواره كودك آنالين، رسالت خود 
را در ســاماندهى فضاى مجازى براى اين دسته از 
مخاطبان و هدايت طبيعى و سامان مند اين كاربران به 

سمت اينترنت پاك و بى  خطر تحقق بخشند.
جشنواره «كودك آنالين» توسط «وزارت ارتباطات 
و فنــاورى اطالعات» در دو بخش «وب ســرى ها» 
(سريال هاى اينترنتى) و «فيلم كوتاه» برگزار مى شود.

 گاهشمار جشنواره
تاريخ شروع ثبت نام: 28 آبان

تاريخ پايان ثبت نام و دريافت آثار: 27 آذر
اعالم آثار و ايده هاى راه يافته به بخش مسابقه: 

25 دى 
زمان نهايى برگزارى جشنواره: بهار 1398

مهلت ارســال آثار به  هيچ  عنوان تمديد نخواهد شد 
و رأس تاريخ اعالم شده، سايت ثبت نام بسته خواهيد 

شد.
تمامى اهالى قلم، نويسندگان و ايده پردازان، هنرمندان 
و سينماگران حوزه كودكان و نوجوانان را به شركت 

در اين جشنواره دعوت مى  كنيم.

كنسرت  هاى موسيقى 
در همدان جان مى گيرد

 معاون فرهنگى و هنرى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى همدان با بيان اينكه كنسرت  هاى موسيقى در 
همدان جان مى گيرد، گفت: گروه هاى همدانى براى 

دريافت مجوز كنسرت در اولويت هستند.
هادى فيض منش در گفت وگو با فارس ، با اشاره به 
آغاز صدور مجوز كنسرت هاى موسيقى در همدان 
اظهار كرد: وضعيت رسيدگى به هنر موسيقى در حال 
نظم بخشى اســت و اميدواريم كه بتواند روند رو به 

رشد خود را طى كند.
وى با بيان اينكه موسيقى همدان بايد بتواند به جايگاه 
واقعى خود برســد، افزود: هنر موسيقى اين روزها 
با برگزارى كنســرت هاى مختلف در همدان دل به 
روزهاى روشــن بســته تا بتواند بهتر و باكيفيت تر 
پيش رود.معــاون فرهنگى و هنرى اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى همدان در خصوص برقرارى تعادل 
در برگزارى كنسرت هاى موسقى سنتى و پاپ يادآور 
شــد: بر اين اســاس آيين نامه اى تدوين شده كه در 
برابــر دو مجوز پاپ يك مجوز نيز براى موســيقى 
سنتى صادر شود.وى از برگزارى كنسرت بهنام بانى 
در روز 12 آذرماه خبــر داد و گفت: چندين مجوز 
نيز اكنون به اداره كل ارشــاد داده شده كه در دست 
بررســى و كارشناسى اســت.فيض منش با اشاره به 
اينكه گروه هاى همدانى براى دريافت مجوز كنسرت 
در اولويت هستند، خاطرنشان كرد: اداره كل ارشاد در 
راستاى حمايت از هنرمندان موسيقى استان، عالوه بر 
در اختيار گذاشتن فضا در زمينه صدور مجوز نيز آنها 
را حمايت مى كند.وى با تأكيد بر اينكه اداره  ارشــاد 
به دنبال رونق آموزشگاه هاى موسيقى است، تصريح 
كرد: انجمن موسيقى استان فعال و رئيس انجمن نيز 
معرفى شــده و مكانى نيز براى فعاليت هاى انجمن 
موسيقى در مجتمع فرهنگى آوينى براى آنها در نظر 

گرفته شده است.

مريخ نورد كنجكاوى "صخره طاليى"
 را پيدا مى كند!

 ناسا قصد دارد مريخ نورد كنجكاوى را براى بررسى يك "صخره 
طاليى" به مريخ بفرستد.

 ،(Curiosity)"به گزارش ايســنا ، قرار است مريخ نورد "كنجكاوى
يك"صخره طاليى" را بررســى كند.به گفته ناسا، كنجكاوى فرستاده 
مى شود تا اين جسم عجيب را كه در عكس ها كشف شده، از نزديك 
بررسى كند. در بيانيه ناسا آمده است: اين صخره، يكى از نمونه هايى 
اســت كه قصد داريم آن را بهتر بررسى كنيم. گروه پژوهشى ما باور 
دارد از آنجا كه اين صخره بســيار درخشــان اســت، مى تواند يك 
شهاب سنگ باشد. در هر حال عكس مى تواند ذهن را فريب دهد؛ در 

نتيجه بايد مدركى مبنى بر علم شيمى به دست بياوريم.

كمبود خواب با بروز خشم ارتباط مستقيم 
دارد 

 نتايج يك بررسى جديد نشــان داده است، ميان كمبود خواب و 
بروز خشم ارتباط مستقيم وجود دارد. 

به گزارش فارس نتايج محققان دانشــگاه ايالتــى آيووا در تازه ترين 
پژوهش هاى خود دريافتند، كمبود خواب ريسك بروز خشم در افراد 
را تا 50 درصد افزايش مى دهد.زالتن كريزن، محقق ارشد اين بررسى 
مى گويد: «نتايج به دست آمده از اين پژوهش به افراد كمك مى كند تا 

شرايط تحريك كننده بروز خشم در هنگام خستگى را تنظيم كنند».
دانشمندان اين مطالعه ثابت كرده اند، كسانى كه خواب كافى در شب 
ندارند بيشتر از بقيه در معرض آسيب پذيرى، حواس پرتى و ناآرامى 

روحى قرار دارند.

شبكه ماهواره اى، اينترنت را در جهان 
رايگان مى كند 

 اگر چه امروزه دسترسى به اينترنت در بسيارى از نقاط جهان كار 
ســاده اى است، اما هنوز هم در برخى نقاط صعب العبور و دورافتاده 

جهان امكان استفاده از اين شبكه جهانى وجود ندارد. 
به گزارش مهر ، اگر چه امروزه دسترســى به اينترنت در بسيارى از 
نقاط جهان كار ســاده اى اســت، اما هنوز هم در برخى نقاط صعب 
العبور و دورافتاده جهان امكان اســتفاده از اين شــبكه جهانى وجود 

ندارد.
 يك شــركت چينى به نام لينك شــور، به دنبال راه اندازى شبكه اى 
متشــكل از ماهواره هاى مختلف است تا آنها بتوانند به طور رايگان 

دسترسى به اينترنت را در كل دنيا ممكن كنند.

نمايشگرى كه مى توان مانند كاغذ بر روى 
آن نوشت 

 توليد نمايشــگرهايى با قلم الكترونيك كه نوشــتن بر روى آنها 
ممكن اســت، پديده تازه اى نيست، اما نمايشــگر تازه شركت «اى 

- اينك» به شما امكان مى دهد مانند يك كاغذ بر رويش بنويسيد. 
به گزارش فارس ، توليد نمايشگرهايى با قلم الكترونيك كه نوشتن بر 
روى آنها ممكن است، پديده تازه اى نيست، اما نمايشگر تازه شركت 
اى - اينك به شما امكان مى دهد مانند يك كاغذ بر رويش بنويسيد.

 اين نمايشگر كه «جاست رايت» نام دارد تجربه نوشتن را به صورت 
طبيعى براى شــما به ارمغان مى آورد.براى نوشتن با دست خط خود 
بر روى اين نمايشگر نيازى به تابش نور از طريق نمايشگر يا افزوده 

شده اليه اى خاص به آن نيست.

ساخت «باند الكتريكى» براى درمان 
زخم هاى عميق 

 محققان به تازگى موفق به ساخت باند الكتريكى شدند كه قادر به 
درمان زخم هاى عميق است. اكنون دانشمندان مى دانند كه جريان هاى 
الكتريكى مى تواند به بهبود جراحات شديد كمك كند. از آنجايى كه 
واحدهاى الكتروتراپى موجود كامال بزرگ و پيچيده هستند، محققان 

يك «باند الكتريكى» ساختند كه با حركت بدن كار مى كند.
به گزارش ايســنا، اين باند توســط تيمى از دانشگاه «ويسكانسين-
مديسن» ساخته شــد كه به صورت سيم بندى شده اطراف بدن بيمار 
را مى پوشــاند. همچنين اين باند داراى قطعــات الكترونيكى به نام 
«نانوژنراتورها» است كه انرژى خود را از حركت قفسه سينه بيمار به 

هنگام نفس كشيدن، دريافت مى كند.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهــاي كوچــك زنگ 

زده- خانم يايا
■ قد  س2.................................... ... الزانيا- خانم يايا 

 پيشوني سفيد
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهورا -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.......................... تنگه ابوقريب 
■بهمن مالير............ ................مغزهاي كوچك 
زنگ زده -لس آنجلس تهران-  پيشوني سفيد

 ســازه نيمه كاره جنب پارك مردم كه قرار است 
به يك هتل تبديل شود سالهاست بالتكليف است و 
فوت سرمايه گذار اصلى در كنار نبود هماهنگى داخل 

استانى همچنان آينده آن را نامعلوم نگاه داشته است.
ساختمان نيمه كاره كنار پارك مردم كه روزگارى قرار 
بود به يك هتل مجلل بدل شود، سال هاست رها شده 
و بالتكليف است. اين پروژه به قدرى به درازا انجاميد 
كه حتى سرمايه گذار و خريدار اين هتل نيز فوت كرد 

و نتوانست اتمام اين طرح را ببيند.
متأسفانه به ثمر نرساندن اين پروژه ضمن آنكه براى 
جذب ســرمايه گذار به نوعى ضد تبليغ محســوب 
مى شود به نوعى نقطه ضعف در مديريت هاى مربوطه 
نيز به حســاب مى آيد، بنابراين بايد هر دو طرف به 
ســطحى منطقى از خواسته ها رســيده و با تعامل و 
آينده نگرى همراه بــا در نظر گرفتن نفع جمعى اين 

پروژه  را به اتمام برسانند.
مسؤوالن شهردارى مى گويند در انتظار سرمايه گذاران 
هستند كه قدم پيش بگذارند تا آنها نيز وظيفه حمايتى 
خود را انجام دهند، در حالى كه ورثه سرمايه گذار هم 
معتقدند ناهماهنگى بين دستگاه هاى متولى دليل اصلى 

بالتكليفى اين هتل تاريخى است.
هتل نيمه كاره پنج ستاره در انتظار همت سرمايه گذار

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
اســتان همــدان در گفت و گو با فــارس اظهار كرد: 
احداث هتل پنج ستاره استانداردهاى خاص خود را 

دارد كه سرمايه گذار بايد آن ها را تأمين كند.
على مالمير با بيان اينكه همه دستگاه ها به دنبال اتمام 
اين پروژه هستند، افزود: چند ماه پيش مراجعاتى در 
اين حوزه صورت گرفت كه پس از آن كارشناســان 
اداره كل ميراث فرهنگى ضمن بازديد از هتل جنب 
پارك مردم، انجام اصالحاتى را براى ايجاد يك هتل 

پنج ستاره گوشزد كردند.
وى با اشاره به اينكه پروانه هايى كه براى احداث هتل 
صادر مى شــود داراى مدت زمان شش ماهه است، 
تصريح كــرد: البته پروانه پــس از انقضا با مراجعه 
سرمايه گذار به ســادگى و با توجه به در نظر گرفتن 

استانداردها تمديد مى شود.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
اســتان همدان با بيان اينكه آنچه مهم است رعايت 
الزامات احداث هتل توسط سرمايه گذار است، ادامه 
داد: تعامل و هماهنگى بين دستگاه ها براى به سامان 
رسيدن اين پروژه وجود دارد و تنها همت و پيگيرى 

سرمايه گذار را مى طلبد.
 در انتظار انحصار وراثت ورثه

مدير منطقه يك شــهرى همدان نيز در گفت و گو با 
خبرنگار فارس با اشاره به اينكه مالك هتل نيمه كاره 
فوت كرده است، خاطرنشان كرد: مسؤوالن به دنبال 
اين هســتند كه به ورثه كمك كننــد كه اين هتل به 
اتمام برسد. امير فتحيان نسب گفت: ورثه نيز به دنبال 
انجام امور انحصار وراثت و تكميل پروژه هســتند و 

پيگيرى هايى را انجام دادند.
 16 ماه اســت كه انحصار وراثت انجام 

شده است
فرهــاد نديمــى از مالكان هتل نيــز در گفت و گو با 
خبرنگار فارس در همدان با بيان اينكه يك سال است 
به دنبال تكميل اين پروژه هستيم و كار را آغاز كرديم، 
اظهار كرد: شهردار همدان دستور فورى براى پيگيرى 
و به سرانجام رساندن اين پروژه را صادر كرده است.

وى با اشاره به اينكه شوراى شهر همدان احداث هتل 
را از پرداخت عوارض بــه دليل حمايت از صنعت 
گردشگرى معاف كرده اســت، افزود: اختالف بين 
شــهردارى منطقه يــك و اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشــگرى درباره اين پروژه وجود 
دارد.اين سرمايه گذار با بيان اينكه انتظار ما اين است 
كه مســؤوالن با ديد احداث يــك آپارتمان همراه با 
كاربرى تجارى به اين هتل نگاه نكنند و تفاوت قائل 
شوند، تصريح كرد: اين پروژه در سطح ملى است و 
عالوه بر ما شهردارى، استاندارى و همه مردم در آن 

ذينفع هستند.
وى با اشاره به اينكه اين سرمايهگذارى را مى توانستيم 
در تهران انجام دهيم، ادامه داد: مرحوم پدر از آنجا كه 
همدانى بود تمايل داشت در زادگاهش نيز يادگارى از 

خود برجاى بگذارد. نديمى خاطرنشان كرد: زمانى كه 
اين هتل از شــهردارى خريدارى شد داراى 6 هزار و 
500 مترمربع جواز بود و شهرداران و استانداران وقت 
اعالم كردند كه مجوزهاى الزم را صادر خواهند كرد 
و به طور شفاهى خواهان آغاز عمليات عمرانى شدند.

وى با بيان اينكه پدرش در سال 94 فوت كرد، گفت: 
انحصار وراثت ما حدود 16 ماه پيش انجام شــده و 
در جلســه اى با حضور مسؤوالن قرار شد كه پروسه 

كارى تسهيل شود.
اين ســرمايه گذار اظهار كرد: در اين جلسه اعالم شد 
بايد محاسبه صورت گيرد كه چه ميزان جرائم بپردازيم 
در حالى كه هتل ها از پرداخت عوارض معاف هستند.
وى افزود: وقتى سخن از معافيت به ميان مى آيد اعالم 
مى كنند اين مصوبه براى هتل هايى اســت كه كار را 
مى خواهنــد از ابتدا آغاز كنند، به معناى ديگر ما بايد 
سازه ها را تخريب كنيم، مجدداً جواز بگيريم و كار را 
آغاز كنيم!نديمى با بيان اينكه شــهردارى و اداره كل 
ميراث فرهنگى به طور مداوم توپ را زمين يكديگر 
مى اندازند، تصريح كرد: اين اقدامات باعث دلسردى 

و خستگى ورثه شده است.
 شهردار مشــتاق؛ زيرمجموعه همراهى 

نمى كنند
وى ادامه داد: شهردار بسيار مشتاق است كه اين پروژه 
به اتمام برسد اما عوامل و دست اندركاران شهردارى 
خواهــان اجراى اين طرح نيســتند و ما از داليل آن 

اطالعى نداريم.
اين ســرمايه گذار با اشــاره به اينكه براساس مصوبه 
شوراى شهر ريالى نبايد بابت عوارض پرداخت شود، 
خاطرنشــان كرد: البته هنوز مبلغى كه معتقدند بايد 
توسط سرمايه گذاران پرداخت شود، مشخص نيست 
و ما بالتكليف هســتيم.وى با بيان اينكه شهردارى 
خواهان نصب نما است، گفت: اگر ما معاف نيستيم، 
مبلغ عوارض مشــخص شــود كه اگر اين مبلغ هم 
منطقى نباشد قطعاً از ادامه كار صرفنظر خواهيم كرد.

نديمى اظهار كرد: پرونده هتل در شــهردارى منطقه 
يك مفتوح است و به طور مداوم پاس كارى مى شود، 

با وجود گذشــت 12 ماه از نخســتين صورتجلسه 
وراث با شهردار و استاندار همدان، متأسفانه شهردارى 
تاكنون هيچ گونه تعيين تكليفى نســبت به وضعيت 
موجود هتل و يا تعيين ميزان جرائم اضافه بناى هتل 

را كتباً اعالم نكرده و ما كماكان بالتكليف هستيم.
وى با اشــاره به اينكه شــهر همدان به اين هتل نياز 
دارد، افزود: با توجه بــه تبليغاتى كه درباره صنعت 
گردشگرى در همدان صورت مى گيرد و اتفاقاتى كه 
در حوزه گردشــگرى سال 2018 رخ داد اين هتل با 
توجه به نقشــه و آينده اى كه براى آن در نظر گرفته 

شده مى تواند مثمر ثمر باشد.
اين سرمايه گذار با بيان اينكه تخريب اين بنا منطقى 
نيســت، تصريح كرد: الزم اســت يك همكارى و 
هم افزايى در درون اســتان براى به ثمر نشــاندن اين 

پروژه كه در غرب كشور بى نظير است، انجام شود.
 آماده همكارى هستيم

شهردار همدان نيز گفت: ورثه مالك هتل به شهردارى 
مراجعه كردند و شهردارى نيز اعالم كرده كه آمادگى 
كامــل براى تكميل هتل را داريــم اما بايد وضعيت 
موجود و آخرين شرايط با اداره كل ميراث فرهنگى 
اســتان هماهنگ شود.عباس صوفى با بيان اينكه اگر 
اضافه بر نقشــه تأييد شده ساخت و ساز انجام شده، 
بايد به كميسيون ماده 100 ارجاع شود، اظهار كرد: ما 
آمادگى 100 درصدى براى حمايت از ســاخت هتل 
بر اســاس ضوابط را داريم و هر نوع همكارى را نيز 
خواهيم داشت.وى با اشاره به اينكه سعى مى كنيم كه 
در تعيين عوارض اين هتل، شــهردارى كمك كند، 
افزود: مالكان درباره مسائل مالى هنوز صحبت نكردند 
و ما اعالم كرديم كه سرمايه گذاران مراجعه كنند و ما 
نيز كمك مى كنيم.شهردار همدان تصريح كرد: احداث 
هتل از پرداخت عوارض معاف است اما اگر تخلفى 
در ســاخت انجام شود بايد جرائم آن پرداخت شود. 
وى با بيان اينكه درباره جرائم، كميســيون ماده 100
تصميم گيرى  مى كند، ادامه داد: با وجود همه مسائل، 
شــهردارى آمادگى حمايت و كمك به اين پروژه را 

دارد.

پروژه هاى
 نيمه كاره 
بر پيكره شهر 
سنگينى مى كند

 همزمان با دهمين ســالگرد درگذشــت معمار 
همدانى محمد قهوه اى مراسم نكوداشتى روز شنبه 
در دانشگاه آزاد اسالمى همدان برگزار شد. در اين 
آيين 2 نفر از شــاگردان استاد پيشكسوت معمارى 
به بررســى آثار طراحى  شده توسط محمد قهوه اى 

پرداختند.
محمد قهوه اى متولد ســال 1320 فوق  ليســانس 
معمارى از دانشــكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران 
كه سابقه شاگردى هوشنگ سيحون را نيز در كارنامه 

خود دارد دانش آموخته سال1348 بود. 
وى فعاليت حرفه  اى خود را از سال 1344 آغاز كرد 
و تاثيرات ژرفى در عرصه معمارى شهر زادگاهش 
همدان گذاشت.مدرســه آمنه، دبيرستان حجازى و 
صدها بناى مسكونى در شهر همدان از يادگارهاى 
او هستند.قهوه اى مدرس معمارى در دانشگاه آزاد 
اســالمى همدان بود و شــاگردانى خبره به جامعه 

معمارى ايران تقديم كرد.
محمد قهوه اى در حالى در ســال 1387 دار فانى را 
وداع گفت كه با حضورى بالغ  بر40 سال در عرصه 
معمارى در شهر همدان، ده ها اثر كم نظير در اين شهر 

از او بــه يادگار ماند. وى به عنوان 
معمارى كه توانســت با خالقيت 
و شــجاعتى مثال زدنــى هويتى 
متعالــى را در آثار خود با تركيب 
نگاه اصيــل ايرانى و نيز نوگرايى 
معمــارى روز جهان رقم زند ياد 

مى شود.
محمد قهوه اى متولد سال 1320

فوق ليسانس معمارى از دانشكده 
هنرهــاى زيباى دانشــگاه تهران 

فارغ التحصيل سال 1348 است. وى فعاليت حرفه اى 
را از ســال 1344 آغاز كــرد. وى تاثيرات ژرفى در 
شــهر زادگاهش همدان گذاشــت. مدرســه آمنه، 
دبيرســتان حجازى و صدها بناى مسكونى در شهر 
همدان از يادگارهاى او هستند. او مدرس معمارى 
در دانشــگاه آزاد همدان بود و شاگردانى درخور را 

به معمارى ايران تقديم كرد. يكى 
از گفته هــاى وى با اين مضمون 
در خاطر همگان است "معمارى 
گذشته بخشــى از وجود ماست؛ 
نمى توانيــم انــكارش كنيم. من 
تقليد از معمارى قديم را نادرست 
مبتكرانه  برداشــت  ولى  مى دانم،  
از آن درســت اســت،  كما اينكه 
بسيارى از معماران مشهور جهان 
از قوس و بالكن ايرانى اســتفاده 
كرده اند. همين امروز هم كه مى خواهم طرحى تهيه 
كنم،  چند كتاب معمارى ايرانــى را ورق مى زنم و 

ايده مى گيرم...".
در ادامه اين مراســم از اســتاد مراد حنيفه هنرمند 
ســنگ تراش 70 ساله همدانى كه سابقه كار با استاد 
هوشــنگ ســيحون را در معمارى بى نظير آرامگاه 

شيخ الرئيس بوعلى سينا دارد نيز تجليل شد.
مراد حنيفه متولــد 1313 خورشــيدى در همدان 
است، اين هنرمند پيشكســوت و توانمند صاحب 
آثار بى بديل و ماندگارى در اســتان همدان و كشور 
است كه در گمنامى و سكوت در طول ساليانى دراز 
و پرمشــقت در كنار معماران بزرگ ايران توانست 

زيبايى آفرين طرح ها و ايده ها باشد. 
آرامــگاه بوعلــى و باباطاهر؛ دو نماد اصلى شــهر 
همدان، يادگارى از معماران بزرگ كشــور مهندس 
هوشنگ سيحون و مهندس محسن فروغى است كه 
يك يك ســنگ هاى اين دو بنا به  دست مراد حنيفه 

تراشيده و كار گذاشته شده است.
بناى مقبره اوحدى مراغه اى، مقبره الشعراى تبريز، 
مقبره ايرج ميرزا، پايه ستون مجسمه فردوسى وده ها 
اثر ارزشمند ديگر از يادگارهاى گران بهاى او است. 

مراد حنيفه هفتاد سال سنگتراشى كرده است و امروز 
پس از هفت دهه مى گويد: "اگر اصرار خانواده نبود 
بازهم اين كار را ادامه مى دادم". در ادامه اين مراسم 
از برندگان مسابقه عكاسى بناهاى محمد قهوه اى در 

همدان تجليل شد.

ردپاى هنر در معمارى 

از نبود"آقاى قهوه اى" 10 سال گذشت 
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