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اعتماد و سالمت 
اداری برای 
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رزن قهرمان 
کشتی فرنگی 
جوانان استان 
شد

حمید گلی پور 
مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های 
بین المللی همدان 
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ضرورت ادای حق ایام شادی 
اهل بیت )ع( 

 1- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان 
که عنوان جوان ترین نماینده ولی فقیه در کشور را در 
اختیار دارد، بزعم عموم، برغم جوانی از پختگی و بنیه 

کارشناسی خوبی برخوردار است...

یادداشت

2

که هر چه کرد با من آن آشنا کرد!
 سقوط قیمت سکه و ارز در روزهای اخیر و وعده 
دولتمردان ایرانی به تبعیت قیمت بســیاری کاالهای 
اساســی از جمله لوازم خانگی از ارزان شدن سکه و 
ارز، از یک سو و از سوئی نیز نقره داغ شدن مشترکان 

به ظاهر پرمصرف آب و فاضالب...

یادداشت

4

تنش های دنباله دار در خاورمیانه
 دو هفته پیش بود که کش ور انگلســتان با توجه 
به بهانه های غیرواقعی، نفتکشی که حامل نفت ایران 
بــود را در جبل الطارق توقیف کرد. آن ها در توقیف 
نفتکش گریس 1 ایرانی مدعی شده بودند که به دلیل 

نقض تحریم های اتحادیه اروپا...

سراشیبی

8

الهی غرورت حریم خونه باشه
 حاال از ما که گذشت. ولی دختر خانم های محترم 
لطفا هر چه سریعتر تکلیف خودتان را با این مقوالت 
مردســاالری و زن ساالری مشــخص کنید تا جوانان 
عزب اوغلی تکلیف خود را بدانند.  این جوانان فلک 

زده وقتی خر پس کله شان را گاز بگیرد...

جشنواره شیره پزی سنتی مانیزان۱۰ساله شد
2
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

گردشگران را با اقامت دلچسب 
به بوم گردی هدایت کنیم

حباب یک میلیوني مسکن خالي شد؟ 

تورم در مسکن 
بيشترازدالراست

■ رئیس اتحادیه مشاوران امالک همدان:
 کاهش قیمت به دلیل نبود فروشنده و خریدار است

■ بنگاه دار مسکن: 
در شرایطی قرار گرفته ایم که بازار از لحاظ توان خرید مصرف کننده قفل 

شده است
■ کارشناس مسکن: 

درصورت ادامه روند کاهشي قیمت ارز، مسکن ارزان تر مي شود

رنج نامه ای 
برای مدیرکل جدید
فرهنگ و هنر 

همدان را به 
جایگاه درخور 
آن بازگردانید

6

8



C M Y K

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

دوشنبه  31 تیرماه 1398  شماره 3526

2

 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  18:45

 ساعت خروج: 00:00

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

یادداشت روز

یادداشت

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

ضرورت ادای حق ایام شادی اهل بیت )ع( 
 1- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان که عنوان جوان 
ترین نماینده ولی فقیه در کشور را در اختیار دارد، بزعم عموم، برغم 
جوانی از پختگی و بنیه کارشناسی خوبی برخوردار است که اظهارات 
و مواضع وی را بر اساس واقعیات و آرمان های جامعه شکل می دهد.

این موضوع دلیلی شده تا حجت االسالم شعبانی بتواند با بهره گیری از 
این شــاخصه به عرصه هایی ورود کند که روحانیان از ورود به آن ها 
بنا به مشــکالتی که دارد به ویژه برخی مخالفت ها، ابا دارند و سعی 
می کنند از کنار موضوع به نرمی عبور کرده و درباره این موارد اعالم 

موضع نکنند.
2- مزایــای جوانی تنها به حرکات ســریع و پر توان نیســت، بلکه 
مهمترین مزیت جوانی جسارت و قدرت ریسک است و جوانی موفق 

خواهد بود که بتواند با جسارت عمل کند.
اقدامات حجت االسالم شعبانی در این مدت نیز بر این اساس بوده و 
وی با بهره گیری از جسارت جوانی به موضوعاتی ورود کرده که ورود 

به آن برای روحانیت نوعی ریسک محسوب می شود.
3- از جمله موضوعاتی که نماینده ولی فقیه در استان خواستار فعالیت 
در زمینه آن شده است، ادای حق شادی اهل بیت )ع( و ترویج نشاط 

اجتماعی در جامعه با استفاده از مناسبت های شاد است.
این مهم یعنی ادای حق شادی اهل بیت)ع(، موضوعی است که هنوز 
فرهنگ سازی درستی درباره آن نشده و جامعه درباره آن ها دچار افراط 

و تفریط است.
4- اقدام مهم نماینده ولی فقیه در اســتان در زمینه ادای حق شــادی 
اهل بیت)ع(، مقابله با فرهنگ سازی های غلط با استقبال از عزای اهل 

بیت)ع( و تعطیل کردن مناسبت های شاد اهل بیت)ع( است.
مخالفت مستند و مستدل حجت االسالم شعبانی با دهه های ساختگی 
و بیان این که این دهه ها مبنای شرعی ندارند، ضرورتی بود تا برخی 
که در اســتان به فکر تدارک عزاداری دهه استقبال از محرم هستند، از 
این اقدام خودداری کنند و بدانند که کار آن ها مبنای شرعی نداشته و 

اقدامی در تحت شعاع قرار دادن عظمت غدیر است.
5- اذعان حجت االسالم شــعبانی به این که نتوانسته ایم غدیر را آن 
چنان که باید در جامعه رواج دهیم، مســئولیت همگان در ترویج این 

فرهنگ ارزشمند را افزایش می دهد.
به همین دلیل نهادهای فرهنگی اســتان، باید به موضوع توجه کرده و 
اقدامات خود برای ترویج فرهنگ غدیر و ادای حق شــادی اهل بیت 

)ع( به ویژه در دهه والیت را با هماهنگی اجرا کنند.
در این باره معاون سیاســی اســتاندار، می تواند نقــش ویژه ای در 

هماهنگی و اجرای مناسب برنامه ها در استان ایفا کند.
6- اگر تشیع را متاثر از ســه فرهنگ بزرگ غدیر، عاشورا و رمضان 
بدانیم، باید قبول کنیم که در حوزه فرهنگ غدیر بســیار کار کمتری 
انجام داده ایم و ضرورت دارد اکنون که نماینده ولی فقیه در اســتان 
خواســتار توجه بیشتر به این فرهنگ و پیشگیری از تحت شعاع قرار 

گرفتن آن با اقدامات ساختگی است، این کم کاری جبران شود.
7- غدیر مبنای تأســیس تشیع است و اگر غدیر نباشد دیگر فرهنگ 
های تشیع نیز معنای خود را از دست خواهند داد. پس شایسته است 
برای ترویج غدیر تا می توان و می شود در استان کار و فعالیت انجام 
شود و این مناسبت شاد، بیشترین تأثیر را در افزایش نشاط اجتماعی 

جامعه داشته باشد.

1- معاون سیاســی فرمانــداری همدان به زودی معرفی می شــود. 
گویا وی از نیروهای با ســابقه استانداری همدان است. گفتنی است، 
ناظری پور در سمت معاون سیاسی فرمانداری همدان فعالیت داشت 
که با تأســیس شهرســتان درگزین به عنوان نخســتین فرماندار این 

شهرستان منصوب شد.
2- جلسه استاندار با هیأت مدیره خانه مطبوعات و هدیه 150 میلیون 
تومانی وی در فضای مجازی اســتان های همجوار بازتاب بســیاری 
داشته اســت. گویا خبرنگاران این استان ها با انتشار خبر این جلسه 
خواســتار تعامل استاندار استان خود با خانه مطبوعات مانند استاندار 
همدان شده اند. گفتنی اســت، موضوع این جلسه برنامه ریزی برای 

بزرگداشت هفته خبرنگار بوده است.
3- بیمه وکالت در کشــور اجرایی می شــود. گویا این طرح در آغاز 
در اصفهان به صورت آزمایشــی اجرا خواهد شد. گفتنی است، بیمه 
وکالت زمینه ساز تخصصی شدن وکالت و کاهش جرایمی مانند تظاهر 

به وکالت است.

که هر چه کرد با من آن آشنا کرد!
مهدی ناصرنژاد  «

 ســقوط قیمت ســکه و ارز در روزهای اخیر و وعده دولتمردان 
ایرانی به تبعیت قیمت بسیاری کاالهای اساسی از جمله لوازم خانگی 
از ارزان شــدن ســکه و ارز، از یک سو و از سوئی نیز نقره داغ شدن 
مشــترکان به ظاهر پرمصــرف آب و فاضالب بــا قبض های تیرماه، 
نشــان می دهد روند گرانی یا ارزانی در جامعه ما هیچ ارتباط منطقی 
با واقعیت عرضه و تقاضا یــا بازارهای جهانی و یا حتی تحریم های 

اقتصادی دشمنان ندارد!!!
این راز سر به مهر در حالی مطرح می شود که شرکت آب و فاضالب 
با صدور قبض های جدید مربوط به مصرف یک ماهه اخیر در همدان 
مشترکانی را که به ظن سازمان آب، پرمصرف هستند را در شوک فرو 
برد و به نوعی نشــان داد که در قاموس این ســازمان »یکبار برای پر 
کردن ظرف آب از مردم پول دریافت می شود و یک بار هم برای خالی 

کردن همان ظرف آب!!!«
معنی حرفمان این اســت که در قبض های آب مربوط به تیرماه که در 
روزهای اخیر در همدان به دست مشترکان رسیده است ارقام مربوط 
به ستون دوره مصرف با ستون بهای خدمات فاضالب برابری می کند! 
یعنــی اگر در قبضی حــدود 50 هزار تومان به عنوان یک مشــترک 
پرمصرف بابت آب زالل و تصفیه شــده بپردازیم، 50 هزار تومان هم 
باید بابت آبی که چندان هم وارد کانال فاضالب نمی شود هزینه کنیم. 
البته برخی هزینه متخلفات همراه آب نظیر مالیات بر ارزش افزوده و 

گیر و دار بودجه نیز در کنار بهای خدمات فاضالب می باشد. 
یک شــهروند همدانی در این باره به خبرنــگار همدان پیام، گفت: در 
تمام ماه های ســال با این که خانواده شلوغ و پررفت و آمدی داریم، 
رقم قبض آب از حدود 30 هزار تومان بیشــتر نمی شد ولی در قبض 
تیرمــاه برای اشــتراک فقط 33 هزار تومان بهــای خدمات فاضالب 
محاســبه شده است که نمی تواند محاســبه واقعی و عادالنه ای باشد. 
به گفته وی، در هر شــرایطی که مصرف آب در روزهای داغ تابستان 
بیشــتر شود، به همان نســبت هم وارد فاضالب نمی شود چون حتی 
اشــخاص دیابتی هم به علت تعریق فــراوان در روزهای گرم نیازی 
به بیرون روی و دستشــویی ندارند! و یا ممکن است چند ظرف آب 
مصرف باغچه های کوچک خانگی شود که چیزی از آن وارد فاضالب 
نخواهد شــد. بنابراین در هر شرایطی مصرف آب تصفیه شده نسبت 
مستقیم با میزان ورودی به فاضالب نخواهد داشت. صاحب یک مغازه 
نانوایی سنگکی هم در این باره می گوید، حدود 120 هزار تومان قبض 
تیرماه برای مصرف مغازه صادر شــده اســت که نزدیک به 60 هزار 
تومان آن بایت بهای خدمات فاضالب می باشد. این مغازه دار نانوایی 
به صراحت می گوید، حتی آب باقیمانده از تغار مقابل دســت شاطر 
نانوایی هم هنگام خمیرگیری مجدداً داخل دستگاه خمیرگیر سرازیر 
می شود و به مصرف آماده سازی خمیر می رسد و چیزی باقی نمی ماند 

تا وارد فاضالب شود!
این شهروند کاسب همدانی تأکید دارد، مصرف دستشویی نانوایی او 
در طول روزهای داغ تابستان از یک یا دو ظرف آفتابه بیشتر نمی شود 
و چگونه ممکن اســت در قبال 60 هزار تومان مصرف آب 60 هزار 

تومان هم خدمات فاضالب داشته باشد!
با توجه به گالیه های شــهروندان همدانی درباره نحوه محاسبه بهای 
آب و فاضالب توســط ســازمان آب باید نتیجه بگیریم آب زالل و 
گوارا بسیار ارزان تر از فاضالب کانال های شهر است! فاضالب هایی 
که به خاطر جریان کم آب فقط بوی مشــمئز کننده آن در سطح شهر 
پخش می شود و فقط هزینه ای ناخواسته و شاید هم ناعادالنه بر دوش 

شهروندان تحمیل می سازد.

۵۰ درصد اعتبار بازسازی مناطق سیل زده همدان 
ابالغ شد

ــان  ــارد  توم ــون از 620 میلی ــاد مســکن اســتان همــدان، گفــت: تاکن ــر کل بنی  مدی
ــای  ــت واحد ه ــه نخس ــوض( مرحل ــک بالع ــهیالت و کم ــازی )تس ــار بازس اعتب
ــالغ شــده اســت. ــن امســال 50 درصــد اب ــده از ســیل فروردی مســکونی آســیب دی

ــه در  ــال ک ــدید امس ــیل ش ــت: در س ــنیم، گف ــا تس ــو ب ــری در گفت وگ ــن ظف حس
مــدت 24 ســاعت 160 تــا 170 میلیمتــر بــارش داشــتیم بــا ارزیابــی 90 کارشــناس 
بنیــاد 21 هــزار واحــد مســکونی در اســتان ارزیابــی شــد کــه برخــی نوســازی کامــل 

و برخــی هــم بــه تعمیــر نیــاز دارنــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه کارشناســان بنیــاد، جهــادی در مــدت 10 بــرآورد کارشناســی 
ــود انجــام  ــن آن ب ــدان معی ــه هم ــتان ک ــتان لرس ــا اس ــان ب ــیل را همزم ــی از س ناش
ــیل  ــده از س ــیب دی ــکونی آس ــد مس ــزار و 500 واح ــدود 15 ه ــزود: ح ــد، اف دادن
شناســایی شــد کــه  8 هــزار واحــد ســاخت کامــل و بقیــه هــم بــه تعمیــر نیــاز دارد.

مدیــر کل بنیــاد مســکن انقالبــی اســالمی اســتان همــدان در پاســخ ایــن ســئوال کــه 
ــوده  ــتان ب ــدام شهرس ــه ک ــوط ب ــیل مرب ــده از س ــیب دی ــای آس ــترین واحد ه بیش
اســت؟ گفــت: بــه ترتیــب بــه دلیــل شــدت بــارش در نهاونــد، مالیــر ، تویســرکان و 

ــتیم. ــاهد هس ــکونی را ش ــای مس ــی واحد ه ــیب دیدگ ــد آباد آس اس

ــن  ــت و همچنی ــده اس ــاز ش ــته آغ ــه گذش ــیمان از هفت ــع س ــرد: توزی ــان ک  وی بی
واحد هــای تعمیــری هــم بیــن 5 تــا 40 درصــد نیــاز بــه خدمــات بهســازی واحــد 
مســکونی دارنــد کــه شــاید بخــش باران گیــر نمــا آســیب دیــده اســت یــا یــک تیــر 

بــه عنــوان مثــال در بنــا شکســته و بایــد تعویــض شــود.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان همــدان، گفــت: بیــش از 6 هــزار و 
ــی شــدند و 2  ــل معرف ــه بانک هــای عام ــرای دریافــت تســهیالت ب 420 متقاضــی ب
هــزار و 694 متقاضــی هــم قــرارد اد دریافــت تســهیالت را امضــا کردنــد. همچنیــن 
ــرای ســاخت انجــام  ــرداری را ب ــم آوارب ــزار و 309 واحــد ه ــش از 2 ه ــون بی تاکن

دادنــد.

 گرانی دارو یک مشکل جدی برای بیماران 
پیوند کلیه است.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان 
همــدان، گفت: بیماران کلیــوی پس از انجام 
پیوند به شدت وابسته به دریافت دارو هستند 
تــا جایی که هرگونه تاخیــر در دریافت دارو 

سالمت آن ها را تهدید می کند.
ابوالفتح میرزایی، بیان کرد: خوشــبختانه این 
بیماران با کمبود و یا نبود دارو مواجه نیســتند 
اما هزینه سنگین خرید داروهای بیماران پیوند 
کلیه به عنــوان یک رنج دائمی با آن ها همراه 

است.
رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان 
همدان در گفت وگو با تســنیم، با بیان این که 
1500 بیمار دیالیزی و نیازمند پیوند در سیستم 
انجمن ثبت شده اند، ابراز کرد: درصد زیادی 
از بیمــاران توانایی مالی ضعیفی دارند و برای 
دریافت دارو و خدمات درمانی نیازمند کمک 

خیران هستند.
وی از افزایش قیمت 30 تا 40 درصدی هزینه 
داروهای بیماران کلیوی نسبت به سال گذشته 
خبر داد و گفت: بیماران با مراجعه به معاونت 
غــذا و دارو می توانند از تخفیفــات دارویی 
بهره مند شــوند اما میزان آن بسیار ناچیز بوده 

و دردی از بیماران دوا نمی کند.
میرزایی با بیان این که پرونده 50 بیمار کلیوی 
بــرای انجام پیوند تکمیل شــده، ابــراز کرد: 
میانگین ســنی این بیماران بین20 تا 55 سال 
اســت. در صورتی که کلیه اهدایی با شرایط 

بیمار هماهنگ باشــد این پیوند در بیمارستان 
مورد نظر بیمار انجام می شود.

100 دستگاه دیالیز در استان همدان وجود دارد
رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان 
همدان با بیان این که 100 دســتگاه دیالیز در 
مجموع بیمارســتان های اســتان وجود دارد، 
اظهار کرد: در حال حاضر مشکل کمبود تخت 
دیالیز نداریم اما به ســختی بیماران را پوشش 

می دهیم.
میرزایی با بیان این که بر اســاس اســتاندارد 

بیماران باید در شــیفت روز دیالیز شوند، بیان 
کرد: به دلیل کمبود دستگاه بیماران روزانه در 
سه شیفت صبح، عصر و شب دیالیز می شوند.

بخش دیالیز شهرســتان های بهــار و فامنین 
راه اندازی شود

وی از نبــود بخش دیالیز در شهرســتان های 
بهار و فامنین خبر داد و گفت: متاســفانه این 
بیماران بــرای هر نوبت دیالیــز مجبورند به 

بیمارستان های شهر همدان بیایند.
میرزایــی با بیــان این که بــه کمک خیران 

توانیم  مــی  مردمی  ســالمت و کمک های 
آزمایشــات،  انجام  از هزینه های  بخشــی 
ســونوگرافی، خدمات پزشــکی و دارویی 
کنیم،  تأمین  را  کلیــوی  بی بضاعت  بیماران 
تصریح کــرد: مردم می توانند در راســتای 
کمــک به ایــن بیماران بی بضاعــت مبالغ 
در حد وســع خود را به شــماره حســاب 
0203759190008 نزد بانــک ملی خیابان 
پاسداران و یا شــماره حساب 1515 بانک 

کنند. واریز  قرض الحسنه رسالت 

»گرانی دارو«  

بيماران کليوی را می آزارد

حمید گلی پور، مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی همدان شد

 با حضور رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر همدان، شهردار، 
مدیرعامل ســازمان همیاری شــهرداری های استان، حمید گلی پور 
به عنوان مدیرعامل جدید شــرکت نمایشگاه های بین المللی همدان 

معرفی شد.
رئیــس شــورای اســالمی شــهر همــدان، در آییــن معارفــه 
ــدان،  ــی هم ــگاه های بین الملل ــرکت نمایش ــد ش ــل جدی مدیرعام
گفــت: راه انــدازی نمایشــگاه بــزرگ همــدان عزمــی راســخ 
و جــدی می خواهــد کــه شــورای شــهر آمادگــی همــکاری 

ــر را دارد. ــن ام ــرای ای ــری ب حداکث
کامــران گردان، افزود: نمایشــگاه های مرغوب یکــی از مؤلفه های 
گردشــگرپذیری در دنیای امروز است که همدان هم باید خود را به 

تراز قابل قبول در این زمینه برساند. 
رئیس هیأت مدیره شــرکت نمایشگاه های بین المللی و شهردار 
همدان نیــز در این آیین گفــت: با برچیده شــدن موانع، افق 
روشــنی پیش روی این شرکت اســت که امیدواریم با تالش و 
ســعی مدیر جدید و کارکنان این شــرکت شاهد تحقق اهداف 

باشیم.  توسعه 
عبــاس صوفی نمایشــگاه همدان را پایــگاه تقویت و پشــتیبانی 
تولیدکنندگان و حامی کســب و کار قلمداد کرد و افزود: اینجا مأمن 
رونق کســب و کار تولیدکنندگان است تا بتوانند در بستری مطلوب 

به ارائه توانمندی های خود بپردازند. 
حمید گلی پور، مدیرعامل جدید شــرکت نمایشگاه های همدان نیز 
افتتاح نمایشــگاه بزرگ همدان را مهمتریــن هدف پیش روی خود 
دانست و افزود: این مهم با حمایت های مدیران باالدستی و همکاری 

همراهان امکانپذیر است.
 گفتنی اســت، در این آیین از زحمات رجبیان مدیرعامل ســابق و 
طالبیان سرپرست پیشین شــرکت نمایشگاه های بین المللی همدان 
تقدیر و حمید گلی پور به عنوان مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های 

بین المللی همدان معرفی شد.

 برای دهمین سال متوالی روستای هدف 
گردشگری »مانیزان« برای برگزاری جشنواره 

شیره پزی سنتی مهیا می شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری مالیر، گفت: با توجه به این 
که هر سال شــاهد افزایش ورود مسافران و 
گردشــگران به این جشنواره هستیم، تکمیل 
زیرســاخت های گردشگری روستای هدف 
مانیزان یکی از مهمترین اهداف ما در حوزه 

گردشگری است.
ابراهیم جلیلی در گفت وگو با ایرنا، بیان کرد: 
امســال از محل اعتبارات شــاخص توسعه، 
اســتانی و ملی اعتباری حدود هفت میلیارد 
ریال بــرای ادامه و تکمیــل فرآیند تکمیل 
زیرساخت های گردشگری روستای مانیزان 

به پیمانکار واگذار و درحال اجرا است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری مالیر گفــت: در حال حاضر 
آســفالت قسمتی از معابر روســتای مانیزان 
حدود 1600 متر مربع شــامل زیرســازی، 
آب پاشی، تسطیح و کوبیدن بستر به شرکت 
پیمانکاری فرش الوند واگذار شده و عملیات 

اجرایــی درحال اجرا اســت.جلیلی تکمیل 
جایگاه جشــنواره شــیره پزی و کف سازی 
معابر همچون تســطیح و ریــگالژ، حمل و 
تخلیه، بتن ریزی و سنگ فرش با سنگ ورقه 
ای ورکانه و کیوبیــک گرانیت 10 در 10 و 
ســنگ فرش »دینگله کهریز« جایــگاه را از 
دیگر اقدامات برشمرد که به شرکت پیمانکار 
واگذار شــده اســت.وی گفت: سال گذشته 
اقداماتــی مانند ســاماندهی 3500 متر مربع 
از معابر، مرحله نخســت جایگاه جشــنواره 
شــیره پزی مانیزان، آب رسانی به قلعه مانیزان 
پس از گذشــت 35 سال و ساخت سرویس 
بهداشتی از محل اعتبارات گردشگری به مبلغ 

6 میلیارد ریال را انجام دادیم.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری مالیر افزود: مانیزان در محور 
گردشگری دره جوزان قرار گرفته است و این 
محور از نظر ثبــت جهانی نظام تولید انگور 
دره جوزان، منطقه نمونه گردشگری لشگرَدر 
و برگزاری جشنواره شیره پزی دارای اهمیت 

ویژه ای در حوزه گردشگری است.
جلیلــی با اشــاره به اهمیت جهانی شــدن 

انگور مالیر و ورود بی شــمار گردشگران و 
مسافران به این شهرستان، تکمیل زیرساخت 
های گردشــگری روستای هدف گردشگری 
»مانیزان« را از اولویت های کاری ســازمان 
میراث فرهنگی و جزو سند راهبردی توسعه 

این شهرستان عنوان کرد.
وی گردشگری و توسعه زیرساخت های آن 
را یک امر فرا جانبی دانست و گفت: میراث 
فرهنگی به تنهایی متولی آن نیست و تمامی 
دســتگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط باید 

برای توسعه این امر به ما کمک کنند.
 آماده سازی روستای مانیزان برای 

جشنواره شیره پزی
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری مالیر زیرساخت های توسعه را 
شــامل راه آهن، بزرگراه ها، فضاهای اقامتی، 
فضای سبز و سایر شــاخص ها دانست که 
شهرســتان مالیر در بســیاری از مــوارد از 

وضعیت قابل قبولی برخوردار است.
جلیلی وجود ظرفیت شــبکه ریلی، دو بانده 
بودن محورهای ارتباطی، ســرانه فضای سبز 
عالی، ایجاد پارک ها و بوستان ها، مجموعه 

های تفریحی و توریستی بام مالیر و مینی ُورد 
و دیگر جاذبه های طبیعی، تاریخی و دست 
ساز را از جمله ظرفیت های گردشگری این 
شهرستان برشمرد و تاکید کرد: در این زمینه 
باید برای توســعه بیشــتر فضاهای اقامتی و 

رفاهی شهرستان گام برداریم.
وی خاطرنشــان کرد: اداره میراث فرهنگی 
مالیر آمادگی کامل بــرای پیگیری و صدور 
مجــوز های مورد نیاز در ایــن زمینه را دارد 
و بخش خصوصی به ویژه ســرمایه گذاران و 
نمایشگاه داران حوزه مبل و منبت می توانند 
پــا به این عرصــه گذاشــته و در این حوزه 
ســرمایه گذاری کنند، مســئوالن نیز یاریگر 

سرمایه گذاران هستند.
مانیزان با قرار گرفتــن در منطقه دره جوزان 
مالیر، یکی از روســتاهای هدف گردشگری 
شهرســتان مالیر اســت که برگزاری آیین 

شیره پزی آن در سال 1390 ثبت ملی شد.
امســال نیز همزمان با هفته گردشگری بین 
پنجم تا دوازدهم مهر دهمین آیین جشنواره 
شیره پزی سنتی مالیر در روستای »مانیزان« به 

مدت یک روز برگزار می شود.

باد شدید در راه همدان
 وزش باد شــدید، برخــی از نقاط مختلف اســتان همدان را فرا 
می گیرد و ممکن است موجب شکستن شاخ و برگ درختان و آسیب 

به تابلوهای تبلیغاتی شود.
کارشــناس اداره کل هواشناسی همدان در گفت وگو با ایرنا، گفت: بر 
اساس نقشــه های پیش یابی هواشناسی، آسمان استان امروز صاف تا 
قســمتی ابری همراه با غبار محلی و وزش شدید باد در ساعت های 

میانی روز پیش بینی می شود.
محمدحسن باقری شکیب، تأکید کرد: وزش باد به صورت موقت رخ 
می دهد و مردم باید نکات ایمنی را درباره شکسته شدن شاخ و برگ 

درختان و همچنین آسیب به تابلوهای تبلیغاتی رعایت کنند.

جشنواره شیره پزی سنتی مانیزان۱۰ساله شد

»مسئولیت« 

تنها در 
مدیرکلی نیست

 نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همدان 
مســئولیت را تنها در مدیرکل بودن ندانست 
و بــه کالم حضرت علــی در نهج البالغه در 
نامه به مالک اشــتر که هر کس از بیت المال 
مــورد خطــاب حضرت  می گیرد  حقــوق 

امیرالمومنین)ع( تاکید کرد.
حجت االســالم  فــارس  گــزارش   بــه 
حبیب ا... شــعبانی در کالس درس اخالق 
مدیران اســتان همدان با بیــان این که نامه 
امیرالمومنین)ع( به مالک اشتر وظایف یک 
مسئول در حکومت اسالمی را مطرح کرده 
است، اظهار کرد: مخاطب این نامه تک تک 
مدیران و مســئوالن در یک جامعه اسالمی 

است.
وی مســئولیت را تنهــا در مدیــرکل بودن 
ندانســت و با اشــاره به این که هر کس از 

بیت المــال حقــوق می گیرد مــورد خطاب 
حضــرت امیرالمومنین)ع( اســت، گفت: در 
پذیرش مســئولیت در نظام اســالمی باید به 
خطیر بودن آن توجه کــرد و در راه خدمت 

به خلق کوشید.
امام جمعه همدان فرمایشات امام علی)ع( در 
تمام ادوار و زمان ها قابل استفاده دانست و با 
بیان این که دعوت به تقوا نخستین پند ایشان 
است، گفت: اگر ما تنها همین یک مورد را مد 

نظر قرار دهیم، برای ما کافی است.
وی بــا بیان این کــه دومیــن نصیحت امام 
علــی)ع( انجام کارهای واجب و مســتحب 
اســت، گفت: از آن جایی که مسئوالن بیشتر 
در معرض خطر هستند، باید ارتباط قوی تری 

با خدای متعال برقرار کنند.
شــعبانی با اشــاره به این که میز و منصب 
در دســت فرعون های زمان هم بوده است، 
بنابراین باید مســئوالن مراقب احوال خود 
باشند مبادا سقوط کنند، خدمت به مردم را 

در صدر امور جامعه اسالمی دانست.
وی با بیــان این که هدف نهایی در حکومت 
امام  بــرای ظهــور  اســالمی زمنیه ســازی 
زمان)عج( اســت، گفت: فتوایــی از محروم 

آیــت ا... گلپایگانی داریم مبنی بر این که اگر 
کســی به منصبی برســد اما قدرت انجام آن 
را نداشــته باشــد آن را غصب کرده و حتی 
بعید نیست حقوقی که دریافت می کند، حرام 

باشد.
امــام جمعه همدان توجه بــه فرهنگ و دین 
از سوی مســئو الن را موضوع دیگر دانست 
و تأکید کرد: مگر می شود کسی از بیت المال 
مســلمانان ارتزاق کند اما نسبت به دین خدا 

بی توجه باشد؟
وی با بیــان این که مردم باید پیشــرفت در 
جامعه و رفع مشــکالت را مشــاهده کنند، 
ایجاد احساس امنیت در بین مردم را از دیگر 

ویژگی های یک مدیر دانست.
شــعبانی، افزود: یکی از ابعاد احساس امنیت 
این اســت که برای انجــام کار نیاز به پارتی 
نباشد و مردم از دیدار با مسئول ترسی نداشته 

باشند.
وی با بیان این کــه رفتار مدیر نباید منجر به 
این شــود که مردم از دین خدا زده شــوند، 
گفت: اگر مسئوالن در جامعه اسالمی درست 
عمل کنند، هیچ کس بهانه ای برای دین گریزی 

نخواهد داشت.

صدور ۱77 گواهینامه 
تأییدیه ایمنی عملكرد 

آسانسور در همدان
 مدیرکل استاندارد استان همدان، گفت: 
از آغاز سال جاری تاکنون 177 گواهینامه 
تأییدیه ایمنی عملکرد آسانســور در استان 

صادر شده است.
محمد مددی، بیان کرد: در راستای اجرای 
قوانین و مقررات اعالم شده توسط شورای 
عالی استاندارد، برای تعداد 177 آسانسور 
ایمنــی عملکرد  نصب شــده، گواهینامه 
آسانسور بر اساس استاندارد ملی 6303-1 
با همکاری شــرکت های بازرسی ذیصالح 
مورد تأیید ســازمان ملی اســتاندارد ایران 
توســط اداره کل اســتاندارد همدان صادر 

شده است.
وی افزود: مالکان و مدیران ساختمان های 
دارای آسانسور موظف هســتند در دوره 
بهره برداری از آسانســور برای اطمینان از 
ایمنی و عملکرد مناســب، نسبت به انجام 
ســرویس های ماهانــه با عقد قــرارداد با 

شرکت نصاب معتبر اقدام کنند.



C M Y K

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

دوشنبه  31 تیرماه 1398  شماره 3526

3

مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

خبر خبر

کمترین مقدار انرژی، بیشترین بهره وری 
مهمترین هدف توزیع برق کبودراهنگ

 کبودراهنــگ- خبرنگار همدان پیام: کمیتــه عمران و انرژی ســتاد اقتصاد مقاومتی 
کبودراهنگ در شرکت توزیع برق این شهرستان برگزار شد.

دبیــر کمیته عمران و انرژی شهرســتان کبودراهنگ در این نشســت، اظهار داشــت: 
ســاده ترین توصیف از اهداف این کمیته این اســت که با مصــرف کمترین مقدار 
انرژی، بیشــترین بهره وری را داشــته باشــیم. این بهره وری در زمینه های مختلف 
انرژی از جمله مصرف آب، برق، گاز، زمان، منابع مالی و انســانی و سایر هزینه ها 

باید وجود داشته باشد.
علی هایل همدانی، افزود: ادارات مکلف هســتند در مصرف آب به میزان 30 درصد 
و در مصــرف برق به میزان 10 درصــد صرفه جویی کننــد و از تمامی ادارات در 

ساعات مختلف شــبانه روز به ویژه در بخش مصرف روشنایی بازدید خواهیم کرد.
در ادامه این نشســت مدیر توزیع برق شهرســتان با ارائه گزارش از اقدامات انجام 
شــده، افزود: انجــام کارهای فرهنگی مانند ســخنرانی در نمازجمعــه، گردهمایی 
مدیریــت مصرف برق، ســخرانی در مــدارس، دعوت از مصــرف کنندگان بخش 
کشــاورزی، صنعتی و حضور کارشناســان در ادارات و صنایع، توزیع بروشور و... 
از جمله مهمترین فعالیت ها بوده اســت و وجود ادارات اقماری برق، گل تپه و برق 

شیرین ســو و عالوه بر آن ایجاد محورهای روســتایی در علیصدر و ویان عالوه بر 
رشد شــاخص شــرکت برق صرفه جویی در زمان و رضایتمندی مردم را به همراه 

خواهد داشــت که در راستای اهداف کمیته نیز می باشد.
وی در ادامه به مهمترین شــاخص ها اشــاره کرد و افزود: مقدار تأسیســات شبکه 
توزیــع، تعداد مشــترکین به تفکیک نوع مصرف و تعرفــه، تعداد چاه آب با نصب 
کنتور هوشــمند آب و برق تعداد خاموشی ها، تعداد پرداخت غیر حضوری، اصالح 
نقاط آســیب پذیر، کاهش زمان انرژی توزیع نشده برای هر مشترک، کاهش تلفات 
متوســط زمان واگذاری انشــعاب و... که تمامی این شــاخص ها به تفکیک هر سه 

بخش تهیه شده است.

۴7 میلیون تردد در محورهای مواصالتی 
استان همدان ثبت شد

 معاون حمل و نقل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان، 
از ثبت 46 میلیون و 900 هزار تردد در محورهای مواصالتی اســتان 

همدان از آغاز سال خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
استان، صفر صادقی راد با اشاره به تعداد وسائل نقلیه عبوری در شبکه 
راه های اســتان همدان، گفت: تعداد دســتگاه های ترددشمار فعال در 

استان همدان 76 دستگاه است.
وی ادامه داد: در ســه ماهه نخست سال گذشته 41 میلیون تردد ثبت 
شده که این میزان در مدت مشابه امسال 12 درصد افزایش یافته است.
معــاون حمل و نقل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان، 
یادآور شــد: پرترددترین محور، همدان - ســه راهی بهار با تعداد 5 

میلیون و 930 هزار تردد بوده است.
صادقی راد، بیان کرد: درصد تخلفات شــامل سرعت، سبقت و فاصله 

غیرمجاز نسبت به کل تردد 9 درصد بوده است.
وی اضافه کرد: ســهم وسائل نقلیه سنگین از کل وسائل نقلیه عبوری 

نیز در این مدت 15 درصد بوده است.
معــاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
همدان در ادامه به گزارش تردد ثبت شــده توســط دوربین های ثبت 
تخلف سرعت در ســطح محورهای مواصالتی استان اشاره و عنوان 
کرد: تعداد وســائل نقلیه بررسی شــده 27 میلیون و 173 هزارو 800 

مورد بوده است.

پیگیری فعالیت دوشیفته 
درمانگاه تأمین اجتماعی رزن

 سرپرســت درمانگاه تأمین اجتماعی شهرســتان رزن از پیگیری 
فعالیت دو شیفت این مرکز خبر داد.

سیده کوثر سیدی با اشاره به آمار مقایسه ای خدمات سه ماهه آغاز سال 
97 و امسال، اظهار کرد: در سه ماهه آغاز سال گذشته در حوزه پزشک 
عمومی 4 هزار و 725 مورد ویزیت انجام شد که امسال به 10 هزار و 

933 مورد رسیده و دو برابر شده است.
وی در گفت وگو با فارس، خاطرنشان کرد: واحد دندانپزشکی آذرماه 
سال گذشته افتتاح و در مدت 6 ماه یک هزار و 203 ویزیت انجام شد 

که در سه ماهه امسال نیز به 750 مورد رسید.
سرپرســت درمانگاه تأمیــن اجتماعی رزن با بیان این که ســه ماهه 
آغاز ســال گذشــته ویزیت واحد مامایی 362 مورد بود که امسال به 
916 مورد رســید و بالغ بر سه برابر رشد داشت، گفت: آمار پذیرش 
آزمایشگاه از 247 مورد، امسال به 722 مورد رسیده و بیش از سه برابر 
شده است.وی با بیان این که روزانه در حوزه پزشک عمومی 200 نفر 
پذیرش بیمار انجام می شــود، افزود: در حوزه دندانپزشکی این میزان 

به 20 نفر می رسد.
ســیدی با بیان این که خدمات مامایی متنوع و بسیار مجرب و شامل 
تمام خدمات دوران بارداری است، تصریح کرد: اقدمات الزم درباره 
نگهداری و مراقبت پیش از بارداری، حین و پس از زایمان به مادران 

ارائه می شود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بهار:
پایبندی نداشتن به هنجارها

 پیدایش آسیب های اجتماعی 
 پرداختن به آسیب هایی برگرفته از بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، 
طــالق همراه با علل و شــیوه هــای پیش گیری و درمــان آن ها از 
ضروریات و وظیفه همه افراد جامعه است، چرا که پایبندی نداشتن به 

هنجارهای اجتماعی پیدایش آسیب اجتماعی را در برخواهد داشت.
رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان بهار، گفت: روش های آســیب 
شناسی اجتماعی، مطالعه و شــناخت بی نظمی های اجتماعی و رفع 
ناهنجاری ها از موضوعاتی است که پرداختن به آن وظیفه همه فعاالن 

اجتماعی است.
منوچهر نوروزی در نشست کارشناسان اداره بهزیستی، مسئول کانون 
بانوان و دختران جوان شهرستان که با هدف گرامیداشت هفته بهزیستی 
و ارتقای سطح ســالمت برگزار شد، گفت: پرداختن به آسیب هایی 
برگرفته از بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طالق همراه با علل و شیوه 

های پیش گیری و درمان آن ها از ضروریات جامعه امروزی است.
وی بیان کــرد: اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشــود، کجروی 
پدید می آید و همچنین رفتارها دچار آســیب می شود و پایبندی به 

هنجارهای اجتماعی پیدایش آسیب اجتماعی را در برخواهد داشت.
مدیر مرکز ســالمت روان نگاه نو، از فعالیت های دست اندر کاران این 
مرکز در محالت آسیب خیز شهرستان بهار از سال 95 خبر داد و گفت: 
با هدف تأمین ارتقای سطح سالمت روانی، فعالیت های فرهنگی در 
حال انجام اســت و تاکنون طرح هایی مانند آموزش پیش از ازدواج، 
آمــوزش خانواده، فرزند پروری، روابط بین همســران و مهارت های 
زندگی اجرا شــده است. گفتنی اســت، در این نشست مشاوره ای و 
هم اندیشی، دختران جوان مطالباتی از دست اندرکاران بهزیستی درباره 
برگزاری کالس های  آموزشــی و نیازهایی که تاکنون به آن پرداخته 

نشده، داشتند که مطرح کردند.

از اساسی ترین برنامه های اسالم 
اقامه نمازجمعه است

 کبودراهنگ - خبرنگار همدان پیام: اقامه نمازجمعه از اساسی ترین 
برنامه های اسالم در طول تاریخ است.

امام جمعه کبودراهنگ در شــورای فرهنگ عمومی با بیان این مطلب 
گفت: همزمان با چهلمین ســالگرد اقامه نماز جمعه در کشــور و در 
شهرســتان ها برنامه های مختلفی در این حوزه اجرا خواهد شــد که 
تجلیــل از ائمه جمعــه بخش ها، حضور هر چه باشــکوه تر مردم و 
کارکنان و بســیجیان در نمازجمعه، برپایی ایستگاه صلواتی در محل 
نمازجمعه، برپایی نمایشــگاه کتاب درباره مسائل فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعی و مذهبی، فضاســازی شهری و نصب بنر، دیدار با خانواده 
ائمه جمعــه، دیدار و تقدیر از خانواده شــهدا، دیدار و تقدیر خانواده 
جانبازان شــرکت کننده در نماز جمعه و... بخشی از برنامه های ستاد 
نمازجمعه شهرستان همزمان با چهلمین سالگرد برگزاری نمازجمعه 

در کبودراهنگ خواهد بود.
نماینده مردم کبودراهنگ در مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه، 
نهــاد نمازجمعه را نهــادی اثربخش، ماندگار و بــا عظمت خواند و 
ادامه داد: به رغم تالش های دشــمنان بــرای کم کردن حضور مردم و 
کاهش اثرات نمازجمعه به حمدا... شــاهد افزایش تعداد نمازگزاران 
در نمازجمعه به ویژه نســل جوان در سطح کشــور و در شهرستان 

کبودراهنگ هستیم.
محمدعلی پورمختار با اشــاره به ســخنان امام خمینــی)ره( درباره 
نمازجمعه، گفت: همان گونه که امام فرمود، نمازجمعه باید در رأس 
همه امور قــرار گیرد ما نیز باید در این راســتا برای تقویت جایگاه 
نمازجمعه تالش کنیم، چرا که جایگاه نمازجمعه بهترین جایگاه برای 

تقویت و آگاهی بخشی دینی و اجتماعی برای مردم خواهد بود.

وضعیت فرهنگی سراب های نهاوند نیازمند 
ساماندهی است

 امــام جمعه نهاوند با بیان این که کنترل نکردن مســائل مختلف 
در ســراب های نهاوند مسأله ساز شده است، گفت: وضعیت فرهنگی 

سراب های نهاوند نیازمند ساماندهی است.
حجت االسالم عباسعلی مغیثی، بیان کرد: یکی از مؤثرترین عوامل در 

به نتیجه رسیدن اهداف انقالب اسالمی، فعالیت رسانه ها است.
وی با بیان این که پیامبر اکرم )ص( در روایتی می فرمایند، اگر کســی 
دیگری و دیگران را به کار خیر داللت و راهنمایی کند در آن کار خیر 
شــریک است و اگر به کار شــری نیز داللت دهد به همان کیفیت از 
عقوبت و آثار آن بی بهره نخواهد ماند، گفت: این مســأله در آیات و 

روایت به مضامین مختلف آمده است.
به گزارش مهر، امام جمعه نهاوند با تاکید بر این که کار اصحاب رسانه 
باید داللت به امور خیر باشد، به برپایی نمازجمعه اشاره کرد و گفت: 
نماز جمعه در این 40 ســال در تداوم و انتقال ارزش ها به مردم نقش 

به سزایی داشته است.

مبادی خروجی گندم از اسدآباد بسته شود

 فرماندار شهرســتان اســدآباد با تأکید بر نظارت هر چه بیشتر بر 
خرید گندم شهرســتان، گفت: مبادی و مســیرهای خروجی گندم از 
اســدآباد توسط نیروی انتظامی بسته شود و اجازه خروج هیچ ماشین 

فاقد مجوزی را از شهر ندهند.
به گزارش ایســنا، مجید درویشی در کمیسیون تنظیم بازار شهرستان 
اســدآباد، از ممنوعیت خرید گندم در خارج از شبکه دولتی خبر داد 
و اظهار کرد: گندم تولیدی به سیلوهای تعیین شده شهرستان تحویل 

شود و نظارت بیشتری  نسبت به خرید گندم شهرستان باشد.
وی در ادامه بــا تأکید بر نظارت و کنترل بنگاه های امالکی ســطح 
شهرستان، تصریح کرد: اجاره خانه ها هیچ چارچوبی نداشته و هرکس 
به هر قیمتی منزل خود را واگذار می کند که الزم اســت این امر رها 
نشود و اداره صمت نسبت به بنگاه های مسکن نظارت و کنترل داشته 

باشد و برای هفته آینده گزارش بنگاه ها را ارائه دهد.
درویشی بر سالمت و بهداشت کاال، کنترل قیمت ها، نظارت جدی بر 
بازار و توجه به الصاق قیمت بر روی کاال تأکید کرد و گفت: افرادی 
که حقوق مردم را در بحــث بازار رعایت نمی کنند و پا را فراتر می 
گذارند، باید با آن ها برخورد شود.فرماندار شهرستان اسدآباد با اشاره 
به ساماندهی و تعیین تکلیف هفته بازارها و دستفروشان این شهرستان 
تأکید کرد: هر چه ســریعتر باید دستفروشان اسدآباد با جانمایی الزم 

برای آن ها توسط شهرداری تعیین تکلیف و ساماندهی شوند.

  آگهی تجدید مناقصه )تهيه، طبخ وتوزیع غذا و صبحانه دانشجویان(

دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه صنعتی همدان در نظردارد تهیه، طبخ وتوزیع غذاو صبحانه دانشجویان )حدود 190/000 پرس غذا و 10/000 بسته صبحانه ( را در سال تحصیلی 99-98 از طریق مناقصه عمومی 
یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید.

لذا اشخاص حقوقی دارای تاییدیه صالحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط با تهیه وطبخ غذا می توانند جهت اطالع از نحوه شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به سایت 
سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( به نشانی  www.setadiran.ir/setad/cms مراجعه  فرمایند.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ نشر آگهی تا روز شنبه 98/05/05 ساعت 14.
مهلت ثبت، بارگذاری و ارسال پیشنهاد : تا ساعت 14 روزچهارشنبه 98/05/16.

زمان ، تاریخ و مكان  بازگشایی پاکات: رأس ساعت 14/30 روز چهارشنبه 98/05/16 در محل سالن کنفرانس دانشگاه صنعتی همدان واقع در طبقه سوم می باشد وحضور نماینده 
مناقصه گران با ارایه معرفی نامه نمایندگی بالمانع است.

سایر موارد در اسناد مناقصه موجود است و پیشنهاد دهندگان در مهلت مقرر باید کلیه اسناد و فرم های مربوط را با قید اینكه مورد قبول است امضاء و ضمیمه پیشنهاد کرده و نسبت 
به ثبت و بارگذاری اسناد تكمیل شده مناقصه و فرم های مربوطه )پاکات الف، ب، ج( در سامانه تدارکات الكترونیكی دولت اقدام و پاکت الف )حاوی اصل سپرده شرکت در مناقصه( را 

به دفتر حقوقی دانشگاه صنعتی همدان تحویل نمایند.  
میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 1/000/000/000) یک میلیارد ( ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانكی با مدت اعتبار سه ماهه و یا واریز به شماره حساب 4001106807378845 

به نام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه صنعتی همدان نزد بانک مرکزی و یا چک تضمین شده بانكی.
 ضمانت نامه بانكی ویا چک تضمین شده باید در وجه دانشگاه صنعتی همدان صادر شده باشد.

دانشگاه در رد یا قبول هریک از پیشنهادات در چارچوب ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ورعایت صرفه و صالح دانشگاه مختاراست.
ضمناً میزان ضمانت حسن انجام تعهدات به میزان پنج درصد کل قرارداد می باشد.

بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است. 
)م الف 636 (

 نخستین نشست خبری شهردار با اصحاب 
رســانه در ســال 98 در حالی برگزار شد که 
شــاهد اتفاقات قابل تأملی در مالیر بودیم. از 
جمله این اتفاقات می تــوان جمع آوری تنها 
دکه مطبوعاتی شهر توسط شهرداری، کشف 
اختالس آتش نشانی ، اعالم نارضایتی برخی 
از اعضای شــورا از شهردار و... را نام برد. در 
این نشست چالشــی، خبرنگاران موضوعات 
مختلفی را مطرح کردند و شهردار در راستای 
شفاف ســازی و رفع ابهامات به وجود آمده، 

توضیحاتی به شرح زیر داد.
شــهردار مالیــر دربــاره کشــف اختالس 
آتش نشانی و این که شــورای شهر، شهردار 
را مقصــر می داند، گفت: اعتماد و ســالمت 
اداری از اهمیــت بســیار باالیــی بــرای ما 
برخوردار اســت. سواســتفاده مالی سازمان 
آتش نشانی شوک بســیار بزرگی برای ما بود. 
با توجه به بازدیدهای انجام شــده از ایستگاه 
های آتش نشــانی، تعدادی از آتش نشانان در 
موارد خاصی گله مند بودند که بر این اســاس 
با هماهنگی انجام شــده با حراست مقرر شد 
بازدید و بازرسی  صورت بگیرد که متأسفانه 
توسط فایل های بانکی به موضوع فساد مالی 

برخورد کردیم. 
حســین بابایی با بیــان این کــه موضوع از 
ســال های گذشــته آغاز شــده و مدیرعامل 
آتش نشانی، مسئول امور مالی و مسئول حقوق 
و دستمزد در این فســاد مالی دست داشتند، 
بیان کرد: متهمین در بازداشــت موقت به سر 
می برند و پرونده توسط کارشناسان دادگستری 

و شهرداری در حال رسیدگی است. 
وی ادامه داد: شــخصی که شهردار را مقصر 
مــی داند و مــی گوید به شــهردار در مورد 
جابــه جایی تذکــر داده بودیــم، مدیرعامل 
سابق آتش نشــانی مورد تدییدش بود و چند 
ماه پیش به دلیل مســائلی به مشــکل خورده 

و گفته بود جابه جا شــود، من هم چون دلیل 
توجیه کننده ایی نداشتم، این کار را انجام ندادم.  
شــهردار مالیر با بیان این که شهرداری سازمان 
گسترده ایی است و زیر مجموعه های متعدد با 
استقالل مالی دارد، افزود: با مسأله به وجود آمده 
در حال انجام تغییرات ساختاری در عملکرد مالی 
سازمان های وابسته هستیم و نخستین شهر در 
استان هستیم که استقالل مالی این سازمان ها را 
براساس یکسری ضوابط لغو می کنیم. در راستای 
شفاف سازی عملکرد شــهرداری اداره بازرسی 
داخلی ایجاد کردیم و موضوع باند فســاد مالی 

آتش نشانی را بررسی می کنیم.
 بابایی درباره اختالف نظر شورا با شهرداری و 
نارضایتی شورا از عملکرد شهرداری نیز اظهار 
کرد: با پیشنهاد شورا و با وجود تمام مشکالت 
و شرایط غیر معمول شهرداری، این مسئولیت 
سنگین را قبول کردم. اختالف نظر بین شورا 
و شــهرداری امری طبیعی اســت اما مشکل 
جدی بین ما نیست. عملکرد شهرداری را باید 
براساس شاخص های استاندارد مورد ارزیابی 

قرار داد نه برداشت های شخصی. 
وی با اشــاره به این که انضبــاط مالی که در 
شهرداری و شورای شهر به وجود آمده نسبت 

به گذشــته ارتقا پیدا کرده اســت و کمترین 
جابه جایی ها را داشتیم، گفت: این جابه جایی ها 
عالوه بر ایجاد بی انگیزگی ســبب می شود در 
قبال اتفاقات گذشته شخصی پاسخگو نباشد. 
همچنین انتصابات بر اســاس شایسته ساالری 
انجام شــده و فامیلی و قومی و رفاقتی نبوده 
اســت و از جذب نیرو که آفت بزرگی برای 
شهرداری شده بود، جلوگیری کردیم.)از سال 
86 که شهرداری 140 نیروی انسانی داشته به 
460 نفر در ســال 96 رســیده و از آن به بعد 

روند نزولی پیدا کرده است(  
بابایــی به چندیــن برابر شــدن هزینه های 
شهرداری و حذف یکسری از عوارض اشاره 
و ادامه داد: کم کردن عوارض شــهرداری به 
عنــوان درآمد پایدار و نبود جایگزینی آن هنر 
نیست، گله مندیم که شــکایت هایی که علیه 
عوارض شهرداری شــده به طور شایسته در 

دیوان عدالت اداری دفاع نشده است. 
شهردار در پاسخ به این سوال که آیا موضوع 
اســتیضاح صحت دارد، عنوان کرد: استیضاح 
حق مسلم شوراست اما این که سوالی بر مبنای 
استیضاح باشد من بی اطالعم. اگر شورا بتواند 
گزینه ایی بهتر پیدا کند و این کار را انجام ندهد 

در اشتباه است.
وی در پاســخ به این ســوال که آیــا تعامل 
شهرداری با شورا زیر 40 درصد است، اظهار 
کرد: شورای شهر ناظر بر شهرداری است و ما 
در راستای شرح وظایف کوتاهی نکرده ایم و 
ادعا داریم هر اطالعاتی که در راستای وظایف 
شــورا بوده را شفاف ســازی کردیم. اولویت 
شــهرداری تکمیل پروژه های ناتمام از جمله 
پــروژه بام مالیر و مینی ورد اســت و ما نمی 
توانیم پــروژه جدیدی را کلنگ زنی کنیم. اگر 
منابع مالی تأمین شــود پــروژه پل تعاون که 
نســبت به پل انقالب اولویت بیشتری دارد را 
آغاز خواهیم کرد. هیچ وقت دنبال نام ونشان 
نبودم و در حال تکمیل پروژه هایی هستیم که 

مراسم افتتاح آن هم انجام شده است.
بابایــی در مورد جمع آوری دکــه مطبوعاتی 
نیز گفت: بر اســاس مصوبات ستاد مدیریت 
بحران در راســتای تأمین ایمنی بازار، 4 روز 
جهت تهیه طــرح و 10 روز برای اجرای آن 
به شــهرداری در این زمینه مهلت داده شد و 
پس از گذشــت 12 روز با وجود اخطارهای 
کتبی، شــفاهی و تلفنی مجبور به جمع آوری 
دکه شدیم. هدف تقویت دکه هایی شکیل در 
شهر است و قصد داریم دکه هایی دو منظوره 
که توجیه اقتصادی بــا اولویت کار فرهنگی 

داشته باشد، در شهر قرار دهیم.
وی درپایان در مورد تعیین تکلیف سرای اهل 
قلم، بیان کرد: واگذاری این واحد ها تصمیمی 
بوده که در دوره قبل گرفته و توســط شــورا 
مصوب شده اســت اما هیأت تطبیق که ناظر 
بر مصوبات شوراســت و این مصوبات را بر 
اســاس ضوابط و قوانین تأیید یا رد می کند 
تأیید نکرده است، البته شــهرداری با کلیات 
موضوع مخالفت نــدارد و هدف ما تعامل و 
ادامه همکاری است و تالش می کنیم، مشکل 

را حل کنیم.

شهردار مالیر در نشست خبری: 

اعتماد و سالمت اداری برای شهرداری 
بسيار حائز اهميت است

■ استقالل مالی زیر مجموعه های شهرداری لغو می شود  
■ از شكایت ها علیه عوارض شهرداری در دیوان عدالت اداری به طور شایسته دفاع نشده است

 مالیر - خبرنگار همدان پیام: سهم اعتبارات 
شهرستان مالیر از محل 15 درصد بودجه کشور 
که بین اســتان ها توزیع می شود، 54 میلیارد و 
200 میلیون تومان است. مدیران دستگاه های 
اجرایی باید پیگیر دریافت اعتبار مورد نیاز از 85 

درصد مابقی باشند.
فرماندار مالیر در نخســتین نشســت کمیته 
برنامه ریزی مالیر، اظهار کرد: جلســات کمیته 
برنامه ریزی دو روز متوالی در شهرستان برگزار 

شد و هماهنگی های اولیه صورت گرفت.
قــدرت ا... ولــدی افزود: به رغم مشــکالت 
اقتصادی کشــور با تالش اســتاندار و همدلی 
نماینــدگان در صحن علنی مجلس شــورای 
اسالمی و کمیســیون تفریغ 85 درصد افزایش 
اعتبار در اســتان داشــتیم.وی ادامــه داد: این 

اعتبارات براســاس نیاز شهرستان و مطالبات 
دستگاه های اجرایی از محل نفت و گاز، متوازن 
و 27 صــدم درصد مالیات بــر ارزش افزوده 
تأمین می شــود.ولدی سهم اعتبار نفت و گاز 
را 4 میلیــارد و 284 میلیون تومان، متوازن 37 
میلیارد و 900 میلیون تومان و 18 میلیارد در 27 
صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده برشــمرد 
و گفــت: در مجموع 54 میلیارد و 200 میلیون 
تومان اعتبار به شهرستان اختصاص پیدا کرده 
اســت.وی با بیان این که این اعتبارات از محل 
15 درصد بودجه کشور است که بین استان ها 
توزیع می شــود و 85 درصد مابقی در اختیار 
سازمان ها و وزارتخانه ها و دستگاه هایی است 
که در پایتخت قرار دارد، گفت: مدیران دستگاه 
های اجرایی شهرســتان نباید به این 15 درصد 

اکتفا کنند و موظف هســتند بــا پیگیری های 
الزم از ســهم 85 درصد مابقی اعتبارات مورد 
نیاز شهرستان را تأمین کنند.ولدی بیان کرد: از 
مجموع اعتباری که در اختیار اســتان قرار دارد 
ســهمی برای حوزه علمیه، نیروی انتظامی در 
بحث پاسگاه ها و کالنتری، دولت الکترونیک 
جهت زیرســاخت هــای الزم و فیبر نوری، 
نگهــداری اماکن و تجهیزات ورزشــی، طرح 
کاداس، مبارزه با بیماری های نوپدید، مدیریت 
پســماند، صدا و ســیما برای شهرستان مالیر 
اختصاص پیدا نکرده است که نیاز است پیگیری 
هــای الزم در تخصیص این اعتبارات صورت 
گیرد.وی همچنین افزود: در بحث تأمین اعتبار 
الزم در زمینه برطرف کردن خسارات سیل در 
حــوزه های مختلف نیز مدیــران مربوطه باید 

اقدامات و پیگیری های الزم را انجام دهند.
دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان مالیر نیز عنوان 
کرد: بیشتر اعتبارات در سند راهبردی توسعه که 
به تدبیر استاندار تدوین شده است، دیده شده 
و قرار است 5 هزار میلیارد تومان از محل منابع 
مختلف در اســتان هزینه شود و ساالنه حدود 
60 هزار شغل در اســتان ایجاد شود که سهم 

شهرستان مالیر نیز مشخص است.
ایــرج کریمی، گفت: امســال 203 پــروژه از 
محل اعتبارات مختلف به تفکیک دســتگاهی 
در شهرستان تعریف شــده است.وی در پایان 
خاطرنشان کرد: هر کدام از تبصره های بودجه 
ظرفیت های نهفته ایی دارند و مدیران می توانند 
با پیگیری ها، اعتبارات بسیار خوبی از محل این 

تبصره ها برای شهرستان جذب کنند.

فرماندار مالیر: 

مدیران پیگیری های الزم برای جذب اعتبارات را انجام دهند

کاهش 3۰ درصدی 
اعتبارات بهار

 اعتبارات شهرســتان بهار در سال جاري 14 
میلیارد و 163 میلیون تومان مي باشد که نسبت 

به سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است.
فرماندار بهار در کمیته برنامه ریزي شهرســتان، 
عنوان کرد: خســارت وارده در حوزه کشاورزي 
شهرستان بهار 23 میلیارد تومان بود که بیشترین 
خســارت در حوزه دام سنتي، زراعت و باغات 
گزارش شــد و 500 مورد پرونــده در این باره 
تشکیل و 180 مورد در سامانه ثبت شده است. 

احسان قنبري، خاطرنشان کرد: در بارندگي هاي 
فروردین ماه امســال یک هزار و 250 واحد در 
سطح شهرستان آسیب دید که از این تعداد 664 
واحد به طور کامل احداث و تحویل خســارت 
دیدگان خواهد شد و مابقی موارد تعمیري است. 
وی تسهیالت مربوط به خسارت ها را در حوزه 

شهري 50 میلیون تومان دانست که عالوه بر این 
24 میلیون تومان وام  بالعوض داده می شود و 
افزود: در حوزه روســتایي نیز 40 میلیون تومان 
وام و 16 میلیــون تومان بــه صورت بالعوض 
پرداخت خواهد شــد و آواربرداري این واحدها 
توسط بنیاد مســکن به صورت رایگان در حال 
انجام است.قنبری با تشریح اعتبارات سال جاری، 
گفت: اعتبارات شهرستان بهار در سال جاري 14 
میلیارد و 163 میلیون تومان مي باشد که نسبت 
به سال گذشــته 30 درصد کاهش داشته است.

وي اظهار داشــت: از بودجه امســال شهرستان 
بهار مبلغ یک میلیــارد و 200 میلیون تومان در 
حوزه ســه درصد نفت و گاز است که باید در 
روستاهای محروم هزینه شود.نماینده مردم بهار 
و کبودرآهنگ در مجلس شوراي اسالمي، گفت: 
شرایط بودجه کشور امسال و سال آینده شرایط 
خاص و متفاوتي است و ساختار جدید بودجه بنا 
به دستور رهبر معظم انقالب در حال تغییر است.

گزارش ویژه
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شمارش معكوس 
جشنواره »مالیر، شهر ملی منبت«

 شهر ملی منبت در آستانه برگزاری سومین جشنواره ملی است و 
می کوشــد تا بهترین میزبان برای دوستداران این هنر صنعت از جای 

جای ایران زمین باشد.
امسال اما جشنواره مالیر، شهر ملی منبت بسیار متفاوت با سال های 
قبل است و این امید می رود تا افتخاری دیگر برای صنعتگران آن رقم 
بخورد و منبت این شهرســتان که در رگ و خون هنرمندانش ریشــه 

دوانیده، به زودی در فهرست آثار هنری جهان ثبت شود.
اقدامات در حال انجام است و معاون استاندار همدان و فرماندارمالیر 
با تعیین برنامه زمان بندی برای برگزاری ســومین جشــنواره، تمامی 
مجموعه و اجزای این شهرســتان را به صف کرده اســت تا تمامی 
شــاخص ها و موارد خواسته شده برای ثبت جهانی منبت مالیر ارتقا 

یابد و هیچ مانعی سد راه این رویداد بزرگ نباشد.
فرماندار مالیر با تبیین الزامات و بایدهای ســومین جشنواره مالیر 
شــهر ملی منبت، میزبانی خوب از گردشگران و مسافران و معرفی 
شایسته این شهرســتان را از مهمترین وظایف و اولویت ها دانسته 
و خطــاب به مدیران و تمامی دســت اندرکاران برگزاری ســومین 
جشنواره مالیر، شــهر ملی منبت تاکید کرد: تمامی برنامه ریزی ها و 
اقدامات باید در راستای تبدیل مالیر به شهری گردشگر پذیر و ثبت 

جهانی منبت باشد.
قدرت ا... ولدی با اشاره به تشکیل کمیته های 10 گانه برای برگزاری 
ســومین جشــنواره مبل و منبت، گفت: دبیر اجرایی جشــنواره باید 
گزارش های عملکرد کمیته ها را به صورت مستمر و روزانه ارائه کند 

و نظارتی مطلوب بر عملکرد کمیته ها داشته باشد.
وی تاکید کرد: باید تمامی امکانات و زیرساخت های شهرستان برای 
میزبانی از گردشــگران و برگزاری سومین جشنواره تا 19 خرداد مهیا 

باشد. 
ولدی همچنین ارائه محصوالت با کیفیت طبق ســلیقه مشــتری در 
کنار فراهم آوردن امکانات ســفری آرام و بی دغدغه برای خریداران 
و گردشــگران را از دیگر الزامات برشــمرد و گفت: تمامی امکانات 
رفاهی در ســطح شهرستان باید مهیا شوند و نظارت بر بازار و مراکز 
اقامتی، رفاهی و گردشگری و رستوران ها در ایام برگزاری جشنواره 

با جدیت و دقت بیشتری صورت گیرد.
وی معتقد اســت: برگزاری جشنواره »مالیر، شهر ملی منبت« آبروی 
شهرستان در حوزه گردشگری است و تمامی کسانی که در این رویداد 
مهم اقتصادی و فرهنگی می خواهند مشارکت کنند، باید الزامات آن 

را نیز بپذیرند.
 بازدید بیش از ۸۵ هزار مسافر و گردشگر

 از جاذبه های مالیر
طبق گزارش اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مالیر، 
سال گذشــته همزمان با دومین جشنواره مالیر، شهر ملی 11 هزار و 
500 مســافر و گردشگر در این شهرســتان اقامت و بیش از 85 هزار 
تن از جاذبه های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و دست ساز مالیر بازدید 
کردند و مسئوالن برگزاری سومین جشنواره امیدوار هستند امسال با 
توجه به اقدامات اثرگذار و آغاز پخش تیزر تبلیغاتی از رســانه ملی، 

این رقم افزایش چشمگیری داشته باشد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری مالیر نیز 
گفت: سومین جشنواره از 21 تا 29 مرداد برگزار می شود که همزمان 

با پیک مسافر در ایام تعطیالت تابستان است.
ابراهیم جلیلی، ادامه داد: در ایام تعطیالت عید فطر از 14 تا 17 خرداد 
بیش از سه هزار مسافر در این شهرستان اقامت و بیش از 45 هزار تن 
از جاذبه های مالیر بازدید کردند که بدون شــک این تعداد در زمان 

برگزاری جشنواره چندین برابر خواهد شد.
وی بــا بیان این کــه زمان زیادی تا برگزاری جشــنواره نداریم، 
ارائه برنامه روزانــه کمیته های جشــنواره، اولویت بندی امور و 
مصوبات مربوط به جشــنواره و ارسال به دبیرخانه و فرمانداری، 
تهیه مطالب قابل ارائه به مســافران در قالب بروشور، معرفی رابط 
کمیتــه ها، تأمین امنیت مســافران در دریاچه کوثر، آماده ســازی 
فضای مینــی ُورد محل برگزاری جشــنواره و نمایشــگاه تا 17 
مرداد، تهیه و نصب المان های مبل و منبت در ورودی های شهر، 
تبلیغات شهری، تهیه نقشه اسکان مسافران در مدارس، نظارت بر 
مکان های اقامتی و به روز رسانی و تجهیز این اماکن، ساماندهی 
فضای ورودی و درونی شــهرک مبلمان حاجی آباد و تدابیر الزم 
برای پذیرایی از مسافران به ویژه در واحدهای مستقر در شهرک، 
بازار مبل و سایر نقاط شهر را از دیگر موارد و تأکیدات فرماندار 

مالیر عنوان کرد.
جلیلــی ادامه داد: تمامی واحدهــا و کارگاه های مبل و منبت در ایام 
برگزاری جشنواره دارای کد و لباس یک شکل هستند و هر اقدامی در 
چارچوب قانون برای پذیرایی مطلوب از مســافران به ویژه در اماکن 

فروش مبل و منبت قابل اجرا است.
 آغاز پخش تیزر تبلیغاتی شهر ملی منبت از دهم مرداد

هیــأت مدیره بازار مبل مالیر پس از ماه ها پیگیری و تالش موفق به 
اخذ مجوز پخش تبلیغات مبل و منبت از رسانه ملی شدند که پس از 
ساخت این تیزر تبلیغاتی قرار است از دهم مرداد از تمامی شبکه های 
تلویزیونی صدا و ســیمای جمهوری اسالمی در سومین سال متوالی 
پخش شود و به مدت 12 روز ادامه دارد. خبر خوشی که به طور قطع 
در رونق اقتصادی و گردشگری شهر ملی منبت نتیجه بسیار مثبتی را 

از خود بر جای می گذارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار مالیر نیز شهر ملی منبت را از 
هر زمان دیگری آماده تر برای جشنواره توصیف کرد و افزود: این یک 
رویداد ملی است و هیچکس حق ندارد آن را برای خود مصادره کند.

حســین فارسی با بیان این که برگزاری جشنواره و ثبت جهانی منبت 
دغدغه بخش خصوصی، مدیران دســتگاه های اجرایی، فعاالن بازار 
مبل، رســانه ها و تمامی مجموعه شهرستان است، تأکید کرد: باید بر 

اساس برنامه زمان بندی شده حرکت کنیم.

تنش های دنباله دار در خاورمیانه
مهدی آقایانی «

 دو هفته پیش بود که کشــور انگلســتان با توجــه به بهانه های 
غیرواقعی، نفتکشــی که حامــل نفت ایران بــود را در جبل الطارق 
توقیف کرد. آن ها در توقیف نفتکش گریس 1 ایرانی مدعی شــده 
بودند که به دلیل نقض تحریم های اتحادیه اروپا، این کشتی که عازم 
به ســوریه بوده اســت را توقیف کرده اند که این ادعا بالفاصله از 

طرف جمهوری اسالمی ایران رد شد.
به دنبال توقیف نفتکش ایرانی توســط گارد ســاحلی انگلستان در 
جبل الطارق مقامات کشــورمان، این رخــداد را یک دزدی دریایی 
خطاب و عنوان کردند که این اقدام را بی پاســخ نخواهند گذاشت و 
در کالمــی دیگر اقدام به مقابله به مثل خواهند کرد. حال پس از دو 
هفته از توقیف نفتکش ایرانی توســط انگلستان ، خبری در شامگاه 
جمعه، در تیتر خبرگزاری هــای بین المللی قرار گرفت. دو نفتکش 
انگلیسی در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران 

متوقف و به سمت ساحل ایران هدایت شد.
روابط عمومــی ســپاه اعالم کرد، بــه دلیل رعایت نکــردن قوانین 
بین المللی دریایی از جمله رعایت نکردن اصل عبور بی ضرر از تنگه 

هرمز و بی توجهی به اخطارهای  داده شده، توقیف شده اند.
ناگفته نماند که یکی از دو نفتکش انگلیسی پس از دادن اخطارهایی، 
آزاد شد اما نفتکش )استینا ایمپرو( پس از توقف به سمت بندرعباس 
هدایت شد. در جریان این رخداد، انگلستان کاردار سفارت ایران در 

این کشور را احضار کرد.
وزیر امور خارجه انگلســتان نیز نسبت به توقیف نفتکش بریتانیایی 
واکنش نشــان داد و مدعی شد که ایران مسیر خطرناک و غیرقانونی 

را برگزیده است.
جری هانت در ادامه گفت: که واکنش ما به این موضوع حساب شده 
و قدرتمنــد خواهد بود. وی در تمــاس تلفنی با وزیر امور خارجه 

کشورمان حول این رخداد گفت وگو کردند.
محمدجــواد ظریف با یــادآوری توقیف غیرقانونــی نفتکش ایران 
توسط انگلستان، توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز توسط سپاه 

پاسداران را با توجه به قوانین بین المللی دانست.
به دنبال این موضوع کشــورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان 
توقیف نفتکش انگلیســی توســط ایران را محکــوم کردند و این 
رخداد را یک عامل تنش زا از طرف ایران خواندند و همبســتگی 
کامــل خود را با انگلســتان اعالم و خواســتار آزادی فوری این 

شدند. نفتکش 
با توجه به این شــرایط، هیأت انگلیسی در سازمان ملل متحد به 
شــورای امنیت نامه ای نوشتند. به گزارش رویترز کشور انگلستان 
مدعی شده اســت که این اقدام از طرف ایران در آب های عمان 
بوده است و توقیف نفتکش را یک اقدام غیرقانونی عنوان کردند. 
همچنین سازمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( نسبت به این موضوع، 
واکنش نشان داد و خواستار حل و فصل دیپلماتیک و آزادی این  
نفتکش از طرف ایران شــد. در همین ارتبــاط خبرهایی مبنی بر 
وضع تحریم های جدید از طرف بریتانیا وجود دارد. روز گذشــته 
رویترز گزارش داد که وزرای انگلیس با توجه به توقیف نفتکش 
بریتانیایــی برنامه ای دارند تا دارایی های ایران را در این کشــور 

کنند. مسدود 
بــا توجه به این مســائل در می یابیم که کشــورهای اروپایی نیز به 
نحوی با ایاالت متحده آمریکا ضد ایران تقسیم کار کرده اند. توقیف 
نفتکش ایرانی توسط انگلستان که حامل دو میلیون بشکه نفت بوده، 
نشــانگر این است که بریتانیا همیشه کنار شریک خود، یعنی آمریکا 
باقی می ماند و بیانیه هایی از جمله راه اندازی تسهیل ساز و کار مالی 
برای ایران توســط اتحادیه اروپا جنبه عملی نداشته است و حتی در 
صورت اجرا با وجود تحریم ســخت ایاالت متحده آمریکا، ممکن 

نیست.
همچنین توقیف نفتکش انگلســتانی توسط جمهوری اسالمی ایران 
این موضوع را به جهان به ویژه اتحادیه اروپا، رساند که در صورتی 
کــه با قوانین بی دلیل خود، کشــتی ایرانی را متوقف کنند، ایران هم 

قوانین سختگیرانه بین المللی را اجرا خواهد کرد.
در یک نگاه متوجه خواهیم شــد که منطقه خاورمیانه به ویژه تنگه 
هرمز چند ماهی اســت که با تنش های متفاوتی رو به رو شده است. 
از انفجار چندین نفتکش در بنــدر فجیره امارات گرفته تا حمله به 
نفتکش ژاپنی و نروژی توســط افراد ناشناس و همچنین سرنگونی 
پهپاد فوق پیشــرفته آمریکا به دلیل نقض هوایی ایران توسط سپاه و 
توقیف نفتکش بریتانیایی به دلیل نقض قوانین دریایی، توسط ایران 

همگی نشان از باال رفتن تنش ها در منطقه دارد.
به نظر نگارنده تمامی این رخدادها، حرکت به ســوی مذاکره را کم 

رنگ و بحران و جنگ را پر رنگ جلوه می دهد.
البته الزم است اشاره ای به ورود و خروج کشتی های حامل انرژی 
در تنگه هرمز داشته باشیم. 24 درصد از نفت صادراتی جهان، حدود 
22 میلیون بشــکه در روز، از این آبراه اســتراتژیک عبور می کند و 
در صورت وقوع جنگ در این منطقه در هر ســطحی که باشد، برای 
تمامی کشــورهای حوزه خلیج فارس بسیار گسترده و جبران ناپذیر 

خواهد بود. 
آمریکا در تالش هایی که داشــته است، توانسته مقداری از نفت 
ایران به دیگر کشــورها را با توجه به مولفه تحریم، در یک دوره 
زمانی یک ساله کاهش دهد. همین مقدار هم تا چند ماهه نخست 
بــازار نفت جهانی را پر تالطم کرده بود. حال اگر به یک باره 22 
میلیون بشــکه نفت نتواند از تنگه هرمز صادر شود، چه فاجعه ی 
اقتصادی برای دنیا رقم خواهد خورد. با توجه به این مســائل در 
مجموع باید دید که پیمان اقدام جامع مشــترک )برجام( در چنین 
شرایط متشــنجی بین ایران و اتحادیه اروپا، جایی برای پیش برد 
دارد؟ و بــه دنبال آن باال گرفتن تنش ها در خلیج فارس منجر به 

برخورد نظامی خواهد شد؟
سوالی که گذشت زمان آن را مشخص می کند. 

بخشنامه دادستان کل کشور درباره سایت های قمار و 
شرط بندی

 دادستان کل کشور بخشنامه ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت های قمار یا 
شرط بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان های سراسر کشور ابالغ کرد.
به گزارش ایسنا، در متن بخشنامه حجت االسالم منتظری در این باره آمده است:

احتراما با عنایت به این که برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه اندازی سایت های 
قمار و نیز سایت های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی 
و پیش بینی نتیجه مسابقات می نمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار 
یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش بینی کرده اند پرداخت می شود؛ اما با 

رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه ایم که بعضا منجر به تبرئه این افراد 
شده است. برخی از آن ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد 
نموده اند که قمار یا شــرط بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته اند و مشاهده 
شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کالن درآمد نامشروع این افراد رفع 
توقیف به عمل آمده اســت؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه 
شــرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار 
داد که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور 

و بررسی های انجام شده موارد ذیل اعالم می گردد:
1. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت های قمار حرام و جرم است.

2. طراحی و راه اندازی ســایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب 
شده و مشمول ماده 708 قانون مجازات اسالمی )بخش تعزیرات( است.

3. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته 
نشــود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشــروع و مشــمول ماده 2 قانون تشدید 

مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری است.
4. هرکــس کارت بانکــی خود را به هر نحــو برای وصول هزینه شــرکت در قمار و 
شرط بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در 
طراحی ســایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد، عمل وی به دلیل تسهیل 

وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

عطا شعبانی راد «

 هر چند مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد 
اســالمی همــدان از جنس بدنــه خود این 
مجموعــه بوده و با چم وخم آن آشناســت 
و همچنیــن مدتی در کســوت مســئولیت 
دبیرخانه شــورای فرهنگ عمومی استان نیز 
حضور داشــته و از این جهت شــاید بهتر 
بتواند فعالیت حوزه های مختلف فرهنگی را 
هماهنگ کند اما بر خالف برخی رسانه های 
استان که با تیتر »مدیرکلی از جنس فرهنگ 
و هنر« به اســتقبال این انتصاب رفتند، باید 
بگوییم که »حل مســائل مرتبط با حوزه های 
فرهنگ و هنر استان در الیه هایی عمیق تر از 

الیه های مدیریتی امکان پذیر است«.
اگــر اصولگرایان بر ما خــرده نگیرند و در 
مقام تمثیل باید عنوان کنیم که حل مســائل 
فرهنگی اســتان نیاز به یک برجام یا توافق 
کالن در سطوح ذی نقش اجتماعی و سیاسی 

دارد.
پیش تر در ذیل مطلبــی عنوان کردیم که در 
حوزه فرهنگ و هنر اســتان، تحقیقات پایه 
دقیــق و بی طرفانــه ای برای تدوین اســناد 
علمی وجود ندارد. حدود 26 دستگاه و نهاد 
خصوصی و دولتی در حوزه فرهنگی فعالیت 
می کنند و تنها 15 درصد اعتبارات فرهنگی 
بــه اداره فرهنــگ و ارشــاد و 85 درصد 
اعتبارات فرهنگی به دیگر نهادها و دستگاه ها 
و افــراد حقوقی و حقیقی اختصاص می یابد 
و البته جای شــکر دارد کــه مدیرکل جدید 
به این موضوع اذعان داشــته و در گفت وگو 
با رســانه ها بیان کرده اند: »متاسفانه جایگاه 
فرهنگ و ارشاد استان دستخوش تنزل شده 
و دستگاه های زیادی در حوزه فرهنگ فعال 
هســتند اما ریل گذاری و سیاستگذاری باید 

توسط وزارت ارشاد انجام  شود.«
تأکیــد بــر توســعه محوری، برنامه ریزی و 
ارتقای نیروی انســانی ســه مقوله دیگری 
هستند که در اظهارات اولیه جناب احسانی 
مــورد توجه قرار گرفته اند و اگر چه این هر 
سه الزم است اما راستش برای ما رسانه ای ها 
که چندین و چند مدیر ارشــاد و وعده های 
آن ها را تجربه کرده ایم، این سخنان تکراری 
است و تنها عملکردهاســت که تفاوت در 

عرصه عینیت را رقم می زند.
تعلــل شــش ماهه در انتخاب مدیر ارشــاد 
همدان به خوبی نشــانگر سطح باالی همان 
اختالفاتی اســت که ما در مقام تمثیل برای 
راهگشــایی و رفع تعارضات، نــام »توافق 
فرهنگی درون اســتانی« را به عنوان یکی از 

راهبردها برایش برگزیدیم.
ســطوح مختلفی در فرهنگ اســتان همدان 
دارای نقــش هســتند و به هــر حال طیف 
ســنت گرا یا ارزش مــدار در همدان قدرت 
زیادی دارند و از ســویی چنان که مقامات 
اجرایی اســتان بیان کرده انــد، جماعتی از 
جوانــان تحول خواه هم حق دارند شــاهد 
اجرای سیاست هایی باشــند که برای آن به 
منتخبــان خود رای داده اند. این هر دو طیف 
در بدنــه کارکنان ارشــاد نمایندگان خود را 
دارند حــال چگونه می شــود چنین گپ و 
فاصلــه ای را کاهش داد. یکی از پاســخ ها 
برگزاری نشست های دقیق علمی و رسیدن 
به راهکارهای جامع االطراف و مورد اجماع 

است.
صد البتــه هر قــدر کســانی بگویند کار 
فرهنگ باید به اهل فرهنگ واگذار شــود 
این حوزه،  نبودن  به ســبب تک ســاحتی 
اجتماعی  و  سیاســی  نظرگاه های  همچنان 
مختلــف در ایــن فضا حضــور خواهند 
داشــت که مصداق آن جریــان برگزاری 
کنســرت ها در همدان بود و این چالش و 
تعارض هنوز موجود اســت و چنان که در 
مطلبی عنوان کردیم، یک بار برای همیشــه 
باید با تحقیقاتی بی طرف و افکارســنجی 
از مردم مشخص شــود چه تعداد از مردم 
در هر شــهر طرفدار کدام برنامه فرهنگی 
هســتند و پس از اخذ نظــرات مردم، این 
اولویت ســنجی بایــد از رهگذر اســناد و 
فرهنگی  ترجیحات  و  فرادســتی  مطالعات 

چکش خــورده، به صــورت راهبرد دارای 
ضمانت اجرایی در دستور کار قرار گیرد.

مــورد کنســرت ها و  آنچــه در  تاکنــون 
تصمیم گیری ســایر برنامه هــای فرهنگی و 
هنری دیده شــده، اتکای صرف به سالیق و 
ترجیحات مدیران و مشاوران است. چنان که 
متأســفانه عمده تصمیمات در مجموعه های 
متولــی فرهنــگ و هنر و حتی شــوراهای 
فرهنگی مربوطه، از فقدان تحقیقات میدانی 
دقیق و مطالعات کارشناسی رنج می برد و اگر 
در مقطعی مطالعاتی صورت گرفته، در سطح 
)و نه عمــق( مقوالت موردســنجش بوده، 
این مطالعات بیشــتر از ســنخ جزوه نویسی 
و مقاالت توصیفی محســوب شــده و فاقد 
شــاخص های الزم برای مقــاالت علمی و 

تحقیقی بوده است.
هر مطالعه علمی باید با لحاظ داشــتن اسناد 
باالدســتی، چارچوب هــای مطالعه، عوامل 
و عناصــر تحقیق، متدولــوژی و روش های 
تحقیــق، جامعــه نمونه و ارجاعــات دقیق 
صورت پذیــرد و در اصطــالح »منبع باز« 
باشــد و محققان و کارشناسان در دولت ها 
و مدیریت هــای بعد بتواننــد به طور دقیق 
ارجاعــات، مالک ها و معیارهای هر ســند 
تحقیقاتی را بررسی کرده و در صورت نیاز 
آن را توســعه دهند یا اصالح کنند. اما اسناد 
مطالعاتی موجود در حــوزه فرهنگ و هنر، 
در روندهایی اداری دچار سوگیری سیاسی 
منطبق بــا نظرگاه های دولت وقت یا موثران 
برون سازمانی هستند و با هدف تأمین نظرات 
و ترجیحات مدیران وقت انجام شده و فاقد 

ارجاعات مشــخص و باز و 
پایایی و روایی  شاخصه های 
هستند و در واقع این مقاالت 
توصیفــی و فاقد شــاخصه 
علمــی، تنها به هــدف ارائه 
کارنامــه عملکرد یــا تظاهر 
به اقناع همگانی، در مراســم 
پر طمطراق رونمایی شــده و 
با تغییر مدیران به گوشــه ای 

پرتاب می شوند.
اگر بناست در حوزه فرهنگ 
و هنر اســتان به اجماعی در 
اجتماعی  و  سیاسی  الیه های 
دســت پیدا نکنیم و همچنان 
هر مدیری با گرایش به یک 
ســویه ماجرا، برنامه هایی را 

به ســلیقه خود برگزار کرده و طرفین دعوا 
پس از برگــزاری، لحاف مال را به ســمت 
خود بکشند، بازنده نهایی این دعواها، اهالی 
فرهنگ و هنــر و حرفه ای هایی خواهند بود 
که فارغ از همــه اختالفات در این حوزه ها 
اشتغال دارند و دغدغه آن ها پیشبرد فرهنگ 

و هنر با تمام تجلیات آن است.
شــاید عجیب باشــد اما گاهی عرصه هایی 
بوده که وقتی مدیر نداشــته یا به حال خود 
رهاشــده، رونق بیشــتری گرفته و دست بر 
قضا نقطه نظــرات هر دو طــرف ماجرا نیز 
تأمین شــده است. چنان که در مقام مثال در 
مقطعی حــوزه تئاتر دچار چنین وضعی بود 
و فعاالن حرفه ای آن هم تئاترهای ارزشــی 
و دفاع مقدس را بــه صحنه می بردند و هم 
تئاترهای شاد و جوان پسند، دعوا و اختالف 

هم کمتر بود.
بارزتر صداوسیماست  در همین حوزه مثال 
که در دهه شصت که همه توجهات معطوف 
جبهه هــای جنگ بود بــا بودجه ای اندک و 
البته بهره مندی از هنر افرادی مانند عزت ا... 
انتظامی، آتیال پســیانی، حمیــد جبلی، اکبر 
علیرضا خمسه، حسین محب اهری،  عبدی، 
جــواد خدادادی، مهین شــهابی، جمشــید 
اســماعیل خانی، فاطمه گودرزی، ســیاوش 
ایــرج طهماســب، پوران دخت  طهمورث، 
مهیمــن، فــردوس کاویانی و ... شــادی را 
بــه خانه های مردم می بــرد و در عین حال 
مروج ارزش ها و معنویــات نیز بود. اما هر 
چه مداخله کارشناســان و جریانات سیاسی 
در دهه های بعد بیشــتر شــد، کار به جایی 

امروز حتی  رســید که 
یک نام یــا یک چهره 
از بازیگران نســل دهه 
80 و 90 ســریال های 
ســیما نمی توان نام برد 
کــه مورد اقبــال مردم 
باشــد و در عین حال 
جریانات  از  کدام  هیچ 
عملکرد  از  هم  سیاسی 
این مجموعه به صورت 

کامل رضایت ندارند.
در همین زمینه علیرغم 
همه دعواها در اســتان 
زمان  در  نــه  همــدان 
مدیــران  مدیریــت 
اتفــاق  اصالح طلــب 

خاصی در حوزه فرهنگ و هنر افتاده و کار 
پایه برای رشــد فرهنگ موسیقایی و ارتقای 
ذائقه هنری جامعه صورت گرفته نه در ذیل 
مدیریت مدیران اصولگرا برنامه های ارزشی 
و میدانــی پیرامون ترویج فرهنــگ ایثار و 
شهادت اتفاق افتاده و هر چه بوده دعواهایی 
در ســطوح نخبگانــی و اســتمرار جدایی 
فرهنگ رسمی و غیررسمی در سپهر عمومی 

و حاکمیتی بوده است.
بــا این وصــف جریانات ذی مدخــل باید 
حد مداخله خــود را بداننــد و آن قدر در 
این امر پیش نروند که اســاس کار را عقیم 
و هنرمندان را دلســرد و خانه نشــین کنند، 
متأسفانه در بسیاری مقاطع اتخاذ تصمیمات 
حوزه فرهنگ و هنر استان نه بر مبنای منافع 
عمــوم بلکه به ســبب حمایــت گروه های 
ذی مدخلی اســت که به طور مستقیم از آن 

تصمیم منتفع شده اند.
کتاب،  روزنامه نگاری،  اثر  کم  جشنواره های 
تئاتر، موســیقی، شــعر، هنرهای تجسمی و 
برخی همایش های فرهنگی دهان پرکن بدون 
اثرات مشخص در تقویت بلندمدت جریان 
کلی فرهنگ، به سفارش این یا آن گروه ذی 
مدخل برگزار می شود و در مرور زمان برخی 
نهادهای متولــی به واقع مرجعیت خود را از 
دست داده و تنها در حکم »برگزارکنندگان« 
برنامه ها و جشنواره های آبگوشتی محسوب 
شده و از آن ســو فعاالن راستین حوزه های 
مختلــف بیشــتر بــه جوایــز خصوصی و 
جشنواره های غیردولتی گرایش پیدا می کنند 
و میزان اســتقبال نخبــگان و حرفه ای های 
حوزه های مختلــف از برنامه های غیردولتی 

رو به تزاید می گذارد.
بــا این وصف بــار دیگر تأکید مــی کنیم، 
ضرورت دارد بــا اتکا به جایــگاه بزرگان 
استان، تعارضات در سطوح زیرین اجتماعی 
و سیاســی کاهش یافته با شــاخص گذاری 
دقیــق و پرهیــز از سفارشــات، افــرادی 
بــا بضاعــت علمــی و تخصــص الزم در 
مجموعه های متولی امر فرهنگ جذب شوند 
و در صــورت نیاز از طریق »برون ســپاری« 
مطالعــات، انجام تحقیقات دقیق مدنظر قرار 
گیرد و مبانی اولیــه تصمیم گیری علمی در 
حوزه های فرهنگــی و هنری را فراهم آورد 
و پس از آن روشــمندی دقیق هر تصمیم و 
فرایند بر مبنای مطالعــات صورت پذیرفته 
شفاف سازی شــود تا با ایجاد »اقناع علمی« 
اسنادی قابل اتکا شکل گرفته و مدیران بعدی 
نیز به آن اطمینان کرده در صورت نیاز آن را 

توسعه داده یا اصالح کنند.
خوشــبختانه گویا جناب احمدرضا احسانی 
مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی این 
ضرورت هــا را به خوبــی درک کرده که در 
ســخنان روز معارفه خود اظهار می کند: »در 
حــال حاضر فرهنگ و هنــر همدان چندان 
نیســت و چشــم اندازی برای  برنامه محور 
آن تعریف نشــده است و در حوزه فرهنگ 
دســتگاه ها و ارگان های بسیاری فعال اند اما 
بایــد از موازی کاری پرهیز شــود و در این 

راستا نیاز به سیاستگذاری داریم«.

رنج نامه ای برای مدیرکل جدید

فرهنگ و هنر همدان را 
به جایگاه درخور آن بازگردانيد

باید  جریانــات ذی مدخل 
حد مداخلــه خود را بدانند 
و آن قدر در این امر پیش 
را  کار  اســاس  که  نروند 
عقیم و هنرمندان را دلسرد 
و خانه نشین کنند، متأسفانه 
در بســیاری مقاطع اتخاذ 
تصمیمات حــوزه فرهنگ 
و هنر اســتان نه بر مبنای 
به  بلکه  عمــوم  منافــع 
ســبب حمایت گروه های 
ذی مدخلی است که به طور 
مستقیم از آن تصمیم منتفع 

شده اند
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مشاوران امالک نخستین گروه متضرر از 
افزایش قیمت ها 

 مدیرکل دفتر ســرمایه گذاری و اقتصاد مســکن با بیان این که 
برگشــت قیمت ها بعید اســت و باید واقع نگر باشیم و این گونه 
اظهارنظرها بــرای مردم انتظار ایجاد می کنــد و زندگی آن ها را 
مختل خواهد کرد،  گفت: مشــاوران امالک از نخســتین کســانی 
هســتند که آتش افزایش قیمت ها دامن آن ها را می گیرد چرا که با 

افزایش قیمت ها میزان معامالت کمتر می شود.
عباس فرهادیه در گفت وگو با ایلنا، درباره مشاوران امالکی که به 
افزایش قیمت ها دامن می زنند، گفت: از ســوی نهادهای متولی به 
اتحادیه و اصناف تذکر جدی داده شده است اما واقعیت این است 
که ســطح تذکر و حجم تذکر رابطه مســتقیم باهم دارند و وقتی 
تعداد تذکر از یک حدی باالتر می رود اثرگذاری خود را از دست 

می دهد و بازار خود را با آن سازگار می کند.
فرهادیه در پاســخ به این سوال که امکان برگشت قیمت در بازار 
مســکن وجود دارد، گفت: برگشــت قیمت ها بعید است و باید 
واقع نگر باشــیم و این گونه اظهارنظرها بــرای مردم انتظار ایجاد 

می کند و زندگی آن ها را مختل خواهد کرد.

تكمیل وجه کرده  های رامک خودرو مبلغ 
اضافی نمی پردازند

 مدیرعامل ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
تصریــح کرد: کســانی که از شــرکت رامک خــودرو محصولی 
پیش خرید کرده اند؛ اگر تکمیل وجه کرده اند مانند کســانی هستند 
کــه قرارداد قطعی در دســت دارند و باید بــدون پرداخت مبلغ 

اضافی، خودروی خود را دریافت کنند.
به گزارش ایســنا، عباس تابش با اشــاره به پرونده قضایی رامک 
خــودرو در قــوه قضاییه، اظهار کــرد: اعتقاد ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این اســت که کسانی که قرارداد 
قطعی در دست دارند، بدون پرداخت مابه التفاوت خودروی خود 

را تحویل بگیرند.
وی، همچنین تاکید کرد: کسانی که در گذشته تکمیل وجه کردند 
از نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای آن ها 

قرارداد قطعی محسوب می شود.
تابش درباره کســانی که خرید مشــارکتی داشــته اند، نیز گفت: 
قوه قضاییه باید درباره کســانی که به صورت مشــارکتی خودرو 
پیش فروش کرده اند نظر دهد، چراکه اعتقاد مشــتری این است که 
باید ظرف 120 روز خودرو را تحویل می گرفته و در آن زمان پول 
مشتریان برای پرداخت باقی مبلغ خودرو آماده بوده است؛ بنابراین 
اگر به هر دلیلی فروشــنده نتوانسته خودرو را به مشتریان تحویل 
دهد، مشــتریان باید جزو خریداران با قرارداد قطعی محســوب 

شوند.

کشاورزان گندم را در انبارهای 
غیراستاندارد نگهداری نكنند

 معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان 
این که برخی از تولیدکنندگان عمده از فروش بخشی از گندم خود 
به دولت خودداری می کنند، توصیه کرد: کشــاورزان از نگهداری 

گندم خود در انبارهای غیراستاندارد خودداری کنند.
به گزارش ایرنا عبدالمهدی بخشــنده، دربــاره این که گفته 
می شــود کشــاورزان از فروش بخشــی از گنــدم به دولت 
خودداری مــی کنند زیــرا قیمت بازار آزاد بیــش از قیمت 
دولتی آن اســت، افزود: محصول گندم برخالف محصوالت 
تازه خــوری قابلیــت انبــارداری دارد اما باید بــرای حفظ 
کیفیــت در انبارهای فنی و اســتاندارد نگهداری شــود و به 
طور معمول کشــاورزان ما انبارهای فنی اســتاندارد مناسب 
ندارند. بنابراین توصیه ما این اســت کــه برای جلوگیری از 
افت کیفیت محصول را بفروشــند. وی اظهارداشت: از آغاز 
فصل برداشــت تاکنون 5/5 میلیون تن گندم به ارزش 9 هزار 
و 500 میلیارد تومان از کشــاورزان سراسر کشور خریداری 
شــده اســت و تاکنون مبلغ هفت هزار و 600 میلیارد تومان 
آن پرداخت شــده و مبلغ هزار و 900 میلیارد تومان باقیمانده 

که در حال پرداخت آن ها هســتیم.
وی، گفت: با توجه به افزایش تولید امســال پیش بینی می شــد، 
مجموع خرید ما به 12 میلیون تن برســد که مقدار خرید امســال 

نسبت به سال گذشته 9 درصد کاهش را نشان می دهد.

کیهان: توصیه های دانشجویی برای کنترل قیمت مسکن
 ایجاد کانکس دانشجویی!! 

شرق: رابط شبکه فارس زبان خارجی به دنبال فردوسی پور 
 می خوان بدزدنش 

همدان پیام: قیمت گوشی متناسب با افت نرخ دالر کاهش نیافت
  منتظر تماس ترامپ!!

ایسنا: سفر ایرانی ها به خارج 6 درصد کمتر شد
   قصد خرید ندارن

همدان پیام: شهریه مهدهای کودک 50 درصد افزایش می یابد 
 پک کودکان را دانشجویی ببینید

شرق: جهان در دستان کاپیتان کریکت انگلیسی 
 نکنه این جناب کاپیتان جزو آدم های نخســتینه که دســتاش 

اونقد بزرگه؟؟؟
کیهان: راز و رمز خدمت رسانی در اردوهای جهادی 

 آموزش زندگی 
همدان پیــام: فرماندار مالیر: چشــم  ما به جای فــرش قرمز زیر پای 

سرمایه گذار 
 شما چرا با این حالت؟؟؟

کیهان: تالقی حوزه و دانشگاه در مسجد هدایت 
 سعی کنید با حضور نیروی انتظامی باشه 
ایسنا: کارنامه دانش آموزان الکترونیکی می شود 

 نمره ها هم مجازی می شوند!!
جمهوری اسالمی: ظریف: برجام را همچنان یک توافق کلیدی می دانم 
 دکترجان قبلنا رئیس جمهور کلید طالیی داشــت، االن داده به 

شما؟؟؟
همدان پیام: توجه دولت به حوزه رسانه و موانعی که باید رفع شود 

 با چه لودری می خواد موانع رو برداره؟؟؟
همشهری: جنگل هیرکانی چگونه از فهرست جهانی خط خورد؟

 با مداد نوکی
ایران: از بانک وام می گیریم، حقوق بازنشستگان را می دهیم 

 به این می گن مدیریت مدرن 

بیش از 3۰۰ شرکت از اولویت 
خصوصی سازی خارج شدند

 رئیس ســازمان خصوصی ســازی کشــور با بیان این که هیأت 
واگذاری بر اساس درخواست دستگاه اجرایی، حدود 300 طرح را از 
اولویت سال جاری خارج کرده است، گفت: حدود 300 شرکت دیگر 

در اولویت امسال باقی ماند. 
بــه گــزارش میــزان، علی اشــرف عبدا... پوری حســینی، دربــاره 
آخریــن وضعیت واگــذاری بنگاه های دولتی، افزود: آنچه ســازمان 
خصوصی ســازی برای واگذاری بنگاه های دولتــی اعالم کرده 610 

شرکت است.
رئیس ســازمان خصوصی ســازی، با بیان این که هیــأت واگذاری 
بنگاه های دولتی به واگذاری سهام بورسی توجه خاصی داشت، افزود: 
حدود 18 شــرکت بورسی در بین این 300 شرکت وجود داشت که 
هیأت واگــذاری آن ها را در اولویت قــرار داد و قیمت های پایه را 
تصویب کرد که مزایده برخی از این شرکت ها در بورس فرا رسید و 
بیمه البرز و شرکت پاالیش و پخش شیراز به مزایده گذاشته شدند، اما 

با استقبال روبه رو نشدند.
وی، ادامه داد: دو هفته دیگر پاالیشــگاه های دیگر و پایان مرداد ســه 
بانکی که دولت در آن ســهام دارد شامل تجارت، صادرات و ملت در 
بورس ارائه می شــوند که مشخص نیست چه میزان از آن ها استقبال 

می شود. 
معــاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان این که تنها 18 شــرکت 
از 300 شــرکت اصلی ما بورسی هستند، تأکید کرد: هیأت واگذاری 
تاکنون درباره نحوه واگذاری مابقی شرکت های غیربورسی فعال نشده 
و تصمیم نگرفته اســت که امیدواریم در جلســات بعد در این باره 

تصمیم گیری شود.

بیش از 6۰ درصد شاغالن 
زیر چتر تأمین اجتماعی اند 

 رئیس گروه اقتصاد بیمه و برنامه ریزی ســازمان تأمین اجتماعی، 
گفت: 60 درصد نیروی کار شاغل در جامعه تحت چتر سازمان تأمین 
اجتماعی بــوده و از تعهدات کوتاه مــدت و بلند مدت بهره مند می 

شوند.
به گــزارش اقتصادآنالین، کیــوان مرتضوی با اشــاره به اهداف 
ســازمان تأمین اجتماعی، گفت: گسترش پوشــش بیمه ای و ارائه 
خدمات موجب افزایش امید بــه زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت 
زندگی افراد تحت پوشــش، کاهش فقر و متعادل ســازی توزیع 

درآمد خواهد شد.
وی همچنیــن تأمین و گســترش پوشــش بیمــه ای را از جمله 
ماموریــت هــای بخش بیمــه ای ســازمان برشــمرد و افرود: 
سیاســتگذاری در شناســایی و نــام نویســی مشــمولین، ارائه 
حمایت های قانونی، حفظ و نگهداشــت حساب افراد بیمه شده 
و تأمین بســتر الزم بــرای ارائه خدمات برون ســپاری از دیگر 

هستند. بخش  این  ماموریت های 
مرتضوی با اشاره به شاخص ضریب پوشش بیمه ای تأمین اجتماعی، 
گفت: این شــاخص در سال 1390 حدود 46 درصد بوده و در پایان 
ســال 1397 به 53 درصد رســیده که بیانگر ظهور زمینه های توسعه 

پایدار و توزیع عدالت اجتماعی بین اقشار جامعه است.

تمدید مهلت پرداخت تسهیالت ارزی قطعه سازان 
 دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، گفت: مهلت پرداخت تسهیالت ارزی به قطعه سازان تمدید می شود.

به گزارش ایرنا، مازیار بیگلو، گفت: مهلت پرداخت 844 میلیون یورو نقدینگی ارزی به قطعه سازان تا 31 خرداد امسال بود و اکنون 
باید این مهلت تمدید شــود، هرچند قرار شــده به مدت 6 ماه تمدید شود اما پیشنهاد قطعه سازان 27 بهمن مصادف با تاریخ صدور 

مصوبه بود.
وی ادامه داد: با نمایندگان بانک مرکزی درباره این که بانک های عامل چنین چیزی را نمی پذیرند، زیرا بیشتر آن ها سهامدار خصوصی 
دارند و نمی خواهند این زیان را بپذیرند، صحبت کرده ایم.دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، با بیان این که مشکل 
بانک های عامل همچنان پابرجاست، افزود: زمانی که مقرر بود تسهیالت ارزی به قطعه سازان داده شود، قیمت دالر 8 هزار و 500 
تومان بود، اما این روزها به حدود 11 هزار و 800 تومان رسیده و این یعنی با خرید هر دالر، سه هزار تومان به خودروسازان »هبه« 

می شود.بیگلو، ادامه داد: با درخواست ثبت سفارش بدون انتقال ارز به قطعه سازان موافقت نشد.

تالش برای پرداخت معوقات فرهنگیان پیش از مهرماه
 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، از مدیران استان ها خواست با تمرکز روی امالک، درآمدهای پایدار برای 

آموزش و پرورش ایجاد کنند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم علی عسکری،  اظهار کرد: تالش ها برای به صفر رساندن معوقات ادامه دارد، آنچه برای ما مهم است، 
سند تحول و سپس رتبه بندی معلمان است.وی افزود: با تالش نمایندگان مجلس ردیف حقوقی برای نظام رتبه بندی مشخص شد و 
تالش می کنیم تا پیش از مهر 98 اقدام موثری در پرداخت معوقات و مطالبات صورت بگیرد اما در درازمدت نیازمند مجلسی هستیم 
تا قوانین الزمه را مصوب کنند که شــاهد انباشت مطالبات نباشــیم.معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، گفت: 
بخشنامه تعامل براساس دستورالعمل معاون پارلمانی رئیس جمهور تهیه و تدوین شده و به زودی به مراجع ذی ربط ارسال  می شود.

وی بر ضرورت تجمیع مکاتبات بین آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس تأکید کرد و گفت: کلیه مکاتبات انجام شده مورد تحلیل 
قرار می گیرد تا مکاتبات غیر ضابطه مند مشخص شود.

 رئیس سازمان تجارت الکترونیک، اظهار 
داشت: با همکاری اصناف و سازمان حمایت 
قیمت صد قلم کاالی اساسی را با نرخ مورد 
تأیید سازمان حمایت و قیمت مشخص شده 
از ســوی اصناف بر روی سامانه قرار دادیم. 
ضمن آن که در این سامانه قیمت حداقلی و 
حداکثری این کاالها در بازار نیز درج شــده 

است.
به گــزارش ایلنا علی رهبری، با اشــاره به 

اهمیــت دیجیتــال مارکتینــک و بازارهای 
مجــازی، گفت: ســامانه احراز مشــتریان 
تجارت الکترونیک با این هدف ایجاد شده تا 
یک مشتری تنها یک بار اطالعات و داده های 
خود را وارد سامانه کنند و به جای این که در 
خرید از درگاه های الکترونیکی نام کاربری و 
رمزهای متعدد استفاده کنند، بتوانند از طریق 
تکنولــوژی SSO فقط با یــک بار احراز 
هویت دسترســی به اطالعات خــود را در 

اختیار سامانه های مختلف قرار دهند.
وی تصریح کرد: با استفاده از این تکنولوژی 
و احــراز هویــت دیگر ادعاهــای خالف 
واقع کــه در برخی از معامــالت به ویژه در 
سایت های شیپور و دیوار رخ می دهد، دیگر 

اتفاق نخواهد افتاد.
وی گفــت:  پس از این کار یک کد رهگیری 
در اختیــار فرد قرار خواهــد گرفت و او با 
مراجعه به دفاتر پیشــخوان دولت یا اســناد 

رسمی در کمتر از پنج دقیقه گواهی امضای 
خود را دریافت خواهد کرد.

رهبری درباره ســامانه رصد قیمت، گفت: با 
همکاری اصناف و ســازمان حمایت قیمت 
صد قلم کاالی اساســی را با نرخ مورد تأیید 
ســازمان حمایت و قیمت مشخص شده از 
سوی اصناف بر روی سامانه قرار دادیم. در 
این ســامانه قیمت حداقلی و حداکثری این 

کاالها در بازار نیز درج شده است.

 اگرچــه رســوب کاالهای اساســی در 
بنادر ظــرف ماه های گذشــته کاهش یافته 
اما در اولویت قرار گرفتن تخلیه و ترخیص 
کاالهای اساســی دولتی، بخش خصوصی را 
دچار مشکل کرده و هزینه دموراژ )خسارت 

دیرکرد کشتی( آن ها را افزایش داده  است.
به گزارش مهر، ترخیص کاالهای اساســی 
طی هفته های گذشــته از ســرعت بیشتری 
برخوردار شــده و آنگونه که آمار رســمی 
می گویند، در دو ماه نخســت امسال، از یک 
رکورد بی سابقه برخوردار بوده است. آنگونه 
که آمار رســمی منتشر شــده نشان می دهد، 
تعــداد شــناورهای ورودی حامل کاالهای 
اساســی به بندر امام خمینی )ره( در دو ماه 
نخست امسال، رکورد جدیدی را ثبت کرده 
و به حدود 625 هزار و 940 تن رســیده که 
در شرایط تحریم های اقتصادی، خبر خوبی 
برای کشــور محسوب می شود؛ اما از طرفی 
امکانــات این بندر جوابگــوی پذیرش این 
میزان از شناورها نیست. به طوری که نوبت 
کشــتی ها برای پهلو گرفتن در اسکله گاهی 
تــا دو هفته نیز به طــول می انجامد و هزینه 
دمــوراژ مضاعفی را به محموله های وارداتی 

تحمیل می کند.
در این میان، فعــاالن اقتصادی می گویند که 
هزینه دموراژ کشــتی ها تا 20 هزار دالر در 

روز نیز اعالم و برآورد شده است.
ســعید محمدی، یکی از فعاالن اقتصادی در 
این  باره می گویــد: ورودی بیش از ظرفیت 
کاالهای اساسی، این روزها بندر امام خمینی 
)ره( را با مشکالت بســیاری روبه رو کرده 
اســت. گنجایش انبارهای سرپوشیده بندر، 
قادر به پاســخگویی به این حجم از ورودی 
کاال نیستند و در روزهای گذشته، قسمتی از 
کاالها به انبارهای روباز منتقل شــده اند که 
این مسأله امکان افت کاال و افزایش اسیدیته 

دانه های روغنی را افزایش می دهد.
وی می افزایــد: از ســوی دیگــر تأخیر در 
خروج کاالهای اساســی از بندر امام خمینی 

)ره( به رســوب این کاالهــا در بندر دامن 
زده اســت. چالشــی که از طرفی به ضعف 
سیســتم حمل ونقل و از سوی دیگر به آغاز 
فصل گرما باز می گــردد. افزایش نرخ کرایه 
حمل نیــز انگیزه کامیــون داران برای حمل 
کاال در هوای گــرم را کاهش داده، چرا که 
کامیون داران این روزها مبالغی اضافه بر نرخ 

مصوب طلب می کنند.
عیسی تجریشی، یکی دیگر از ترخیص کاران، 
گفت: بعد مسافت دیگر بنادر کشور از جمله 
بندر شــهید رجایی، تا بازار مصرف نسبت 
به بندر امــام خمینــی )ره( طوالنی تر بوده 
و شــبکه ریلی نیز از توانمنــدی الزم برای 
حمــل کاالهای ورودی برخوردار نیســت، 
امکان  چراکه وجود گردنه های صعب العبور 
توسعه را از شــبکه ریلی سلب کرده است. 
کرایــه حمل ریلی از بندر شــهید رجایی با 
کرایه حمل جاده ای از بندر امام خمینی )ره( 
برابری می کند و از این منظر برتری نســبت 

به آن ندارد.

نکته اما اینجا اســت که دولت نه تنها برای 
حل این مشــکل چاره اندیشی نکرده، بلکه 
بــا اولویت قائل شــدن برای کشــتی های 
متعلق به شــرکت های دولتی چون شرکت 
پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران، 
مقاطعی  در  کشتی های خصوصی  بارگیری 
توسط ســازمان پایانه ها ممنوع اعالم شده 

است.
در عین حال، عامل دیگر که تخلیه و خروج 
بار کاالهای اساسی در بندر امام خمینی )ره( 
را با تأخیر مواجه کرده اســت، نبود تکافوی 
)کمبود( امکانات تخلیه ای این بندر است که 
جوابگــوی حجم بــاالی ورودی بار به این 
بندر نیســت، به طوری که مدت زمان تخلیه 
بار در برخی موارد آنقدر طوالنی اســت که 
کشتی ها با هزینه دموراژ مواجه می شوند، در 
حالی که در بســیاری دیگر از بنادر عملیات 
تخلیه در زمانی کمتــر از مدت زمان تعیین 

شده صورت می گیرد.
خروج کاال از بنادر کشور توسط سازمان های 

متعددی کنترل می شود که گمرک ایران یکی 
از آنهاست. محدودیت های ایجاد شده برای 
ترخیص کاالها از گمــرک، چون رد کردن 
پته های حمل بار نیز از جمله عواملی اســت 
که مانع خروج پیوســته بار از گمرک شــده 
و بر پس زدن بار به گمرکات کشــور دامن 

زده است.
مجموع این عوامل ســبب اشباع بندر امام 
خمینــی )ره( از کاالهای اساســی و ایجاد 
وضعیتی نابســامان در این بندر شده است. 
نبود برنامه ریزی و فشــارهای دولت برای 
نیز  دولتی  کاالهــای شــرکت های  خروج 
مشــکلی بر مشــکالت این بنــدر افزوده 
اســت، چرا که دولت بر خالف اصل 44 
قانون اساســی با ایجاد شــرایط نابرابر با 
شرکت های خصوصی به رقابت می پردازد. 
ایــن در حالــی اســت که شــرکت های 
خصوصی در صف اخذ مجوزها هستند و 
برای ورود شــرکت های دولتی فرش قرمز 

می شود. پهن 

برداشت پول 
از پشت بام های 

روستا
 نصب 3 هزار پنل خورشــیدي خانگي 
در مناطق محروم ایران، اقدامی اســت که 
در طرح جهاد روشــنایی مورد تأکید قرار 
گرفته اســت. اجرای این طــرح می تواند 
بــه درآمدزایی برای خانــواده های مناطق 
محــروم درکنار تأمین نیــاز آن ها به برق، 

منجر شود.
بــه گزارش کســب و کار نیــوز، معاون 
وزیــر نیرو و رئیس ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیــر و بهــره وری انــرژی برق، 
گفت: براســاس تدابیر در نظر گرفته شده، 
3 هزار نیروگاه خورشــیدی برای 3 هزار 
خانــواده در مناطــق محــروم 9 اســتان 

احداث می شود.
ســیدمحمد صادق زاده، با بیــان این که با 
احــداث این 3 هزار نیروگاه خورشــیدی، 
بخــش قابل توجهــی از زیرســاخت های 
اصلی نیاز برق کشــور تامین می شود و 3 
هزار خانوار کســب درآمــد خواهند کرد، 

اظهــار کرد: شــبکه برق ایمن تر می شــود 
و خطرپذیــری در مقابل حــوادث کاهش 

می یابد. 
وی افــزود: این اقدام از دو ســال پیش در 
کشــور آغاز شــده و اکنون 2400 نیروگاه 
کوچک در روستاهای دچار کم آبی، احداث 
شــده و در حال تولید برق هســتند که با 
افزوده شدن این میزان نیروگاه خورشیدی 
قبلــی، درمجموع  نیروگاه های  بــه  جدید 
به 5400 مگاوات برق خورشــیدی دست 

خواهیم یافت.
صادق زاده با بیان این که این نیروگاه ها بسته 
به محل نصب و کیفیت بهره برداری، ماهانه 
بیــن 7 تا 9 میلیون ریال بــرای هر خانوار 
درآمد ایجــاد می کند، با تــا کید بر وجود 
آمادگــی افزایش ظرفیت احــداث نیروگاه 
خورشیدی برای هر خانوار، از 5 کیلووات 
به 10 کیلووات، اظهار کرد: در این صورت 
درآمد هر خانوار نیز افزایش خواهد یافت. 
طبق برنامه ریزی و تمهیدات سازمان بسیج 
مستضعفین، مبلغ 10 میلیون تومان به عنوان 
کمک بالعوض و مبلغ 15 میلیون تومان به 
صورت تسهیالت وام در اختیار خانواده ها 
قرار خواهد گرفت که از طریق فروش برق 
پنل های خورشــیدی می توانند مبلغ وام را 

مستهلک کنند.

بــا این حال به اعتقاد برخــی اقتصاد دانان، 
نصــب پنل هــای خورشــیدی در مناطق 
محــروم و اقداماتی از این دســت از بعد 
کارآفرینی مورد توجه قــرار نمی گیرد. در 
حالی که این گونه فعالیت هــا با تأمین نیاز 
مناطق روستایی و محروم به برق و خدماتی 
مشابه آن، به ایجاد اشــتغال در این مناطق 

منجر می شود. 
بــا نصب این پنل ها مناطــق محروم دارای 
برق می شوند و توسعه خدماتی که حاصل 
نصب این پنل ها در مناطق محروم اســت، 
نیروی کار محلــی و بومی را فعال می کند.  
از آنجایی که انجام این گونه فعالیت ها ساده 
نیســت و به نیروی متبحر نیاز دارد، خارج 
از این مناطق افــرادی متخصص و ماهر به 
مناطق محروم ورود پیدا می کنند که البته از 
نیروی تحصیل کرده و فارغ التحصیل روستا 

هم می توان به این منظور استفاده کرد. 
مشــاغلی که پس از نصب ایــن پنل ها در 
مناطق روســتایی شــکل می گیرد و نیروی 
کاری که به واســطه این مشاغل جذب کار 
می شود، به مراتب بیشــتر از نیروی کاری 
اســت که در آغــاز امر مشــغول فعالیت 
می شود. به عبارتی اشــتغال ثانویه این کار 
بسیار بیشتر از اشتغال اولیه است.اما مسأله 
مهم این است که مســئوالن در نصب این 

پنل ها، مناطــق محروم و روســتاهایی که 
وضعیت اسف باری از نظر اشتغال دارند را 

در اولویت قرار بدهند.
فرمانده مرکز مقاومت بســیج وزارت  نیرو 
نیز با اشــاره به این که با استفاده از ظرفیت 
تمامی اقشــار بســیج، در قالب طرح جهاد 
روشــنایی 3 هزار پنل خورشیدی خانگی 
پنــج کیلوواتــی در 200 نقطــه از مناطق 
محروم ایران نصب می شــود، گفت: قیمت 
هر کیلووات سیستم خورشیدی برای نصب 
خانگی 5 تا 6 میلیــون تومان بوده که این 
رقم با توجه به کیفیت پنل و میزان مصرف 
برق تا 30 میلیون تومان هم متغیر اســت. 
افزایــش نــرخ ارز البته قیمــت پنل را در 
ماه های اخیر دچار نوساناتی کرده است. با 
این حال صرفــه و درآمد حاصل از نصب 
پنــل از هزینه های آن همواره بیشــتر بوده 

است.
طبق محاســبات،  درآمــد ماهیانــه ای که 
می توان از یک نیروگاه خورشیدی خانگی 
10 کیلوواتــی انتظار داشــت، یک میلیون 
و 250 هــزار تومان اســت که برای نصب 
پنل خورشیدی 5 کیلوواتی این رقم نصف 
خواهــد بود. ایــن رقم ممکن اســت در 
قسمت های مختلف کشور که میزان تابش 

نور خورشید متفاوتی دارند، متغیر باشد.

اولویت ترخيص کاالهای اساسی 
مشکل اصلی بخش خصوصی

درج قیمت صد قلم کاالی اساسی به صورت لحظه ای
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:
3۴ درصد مصرف برق استان با بخش 

کشاورزی است
 مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان همــدان، گفــت: 
بخــش کشــاورزی 2 درصــد مشــترکین شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــرق  ــد ب ــه 34 درص ــاص داده ک ــود اختص ــه خ ــدان را ب ــتان هم اس

اســتان همــدان را مصــرف مــی کننــد.
ــرق  ــن ب ــترکین و تأمی ــه مش ــانی ب ــهیدی، برق رس ــدی ش محمدمه

پایــدار و مســتمر را از وظایــف عمــده شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــر 741  ــال حاض ــت: در ح ــار داش ــمرد و اظه ــدان برش ــتان هم اس

ــدان وجــود دارد. ــتان هم ــرق در اس ــزار مشــترک ب ه
وی افــزود: از ایــن تعــداد 83 درصــد مشــترکین بــا 35 درصــد 
مشــترکین  دو درصــد  بخــش خانگــی،  در  انــرژی  مصــرف 
ــد  ــک درص ــاورزی، ی ــش کش ــرف در بخ ــد مص ــا 34 درص ب
مشــترکین بــا 11 درصــد مصــرف در بخــش صنعتــی و 14 
بخــش  در  نیــز  14 درصــد مصــرف  بــا  درصــد مشــترکین 

تجــاری و ادارات اســت.

ــی از  ــدان یک ــتان هم ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
مباحــث مهــم در زمینــه انرژی هــا بــه ویــژه بــرق را بحــث مدیریــت 
مصــرف دانســت و بــه مهــر، گفــت: مدیریــت مصــرف بــرق یعنــی 
ــا صــرف  ــه ای کــه ب ــه گون بهینه ســازی و منطقــی کــردن مصــرف ب
هزینــه کمتــر، کارایــی بیشــتری از انــرژی بــرق داشــته باشــیم و بــا 

ــر بیشــترین بهــره را ببریــم. پرداخــت پــول کمت
وی افــزود: بــا توجــه بــه افزایــش دمــا و بــاال رفتــن پیــک بــار اســتان 
همــدان و نزدیــک شــدن بــه وضعیــت هشــدار از مــردم درخواســت 

شــده نســبت بــه کاهــش جــدی مصــرف بــرق خــود اقــدام کننــد.

جامعه کارگری ناکام از سبد کاالی حمایتی

 عضو کانون عالی شــوراهای اسالمی کار توزیع کاالهای اساسی 
به شکل سهمیه بندی را موجب کوتاه شدن دست دالالن بازار دانست 
و گفــت: دولت از طریق احیــای تعاونی های مصرف، می تواند اقالم 
سهمیه بندی و کاالهای اساسی خانوار را با نرخ مناسب تأمین و عرضه 

کند.
علی اصالنی بر لزوم تداوم ســهمیه بندی کاالهای اساسی تأکید کرد 
و گفت: در حال حاضر دولت در چند قلم کاالی اساســی، سیاست 
سهمیه بندی را در پیش گرفته و این کار تا حد بسیار زیادی موفقیت آمیز 

بوده و دست دالالن را از بازار کوتاه کرده است.
وی ادامه داد: متولیان تنظیم بازار به خوبی از وضعیت کاالهای اساسی 
روغن و برنج و اقالم پروتئینی مرغ و گوشت آگاهند و تحریم ها هم 
بــه این زودی از بین نمی روند و دولت باید اقالم ضروری و کاالهای 

اساسی را هرچه سریع تر سهمیه بندی کند.
عضو کانون عالی شــوراهای اسالمی کار، تأکید کرد: متاسفانه قیمت 
لبنیات روز به روز در حال تغییر است و کم کم از سفره کارگران حذف 
می شــود. گوشــت تنظیم بازاری هم که دولت در توزیع آن از طریق 
برخی فروشگاه ها و سایت ها موفق بود، نصیب رستوران و دالالن شد 

و به دست کارگران نرسید.
اصالنی به ایســنا، گفت: تمام کارخانه ها به ویژه کارگاه هایی که دارای 
20 نفر به باال کارگر هستند، تعاونی  مصرف دارند و از طریق وزارت 
تعاون می توانند مقدمات راه اندازي و یا احیای تعاونی های مصرف را 
فراهــم کنند تا مایحتاج ضروری کارگــران از داخل کارخانه و بدون 

واسطه به دست مصرف کننده برسد.
 جامعه کارگری محروم از ســبد کاال، ناکام از بســته 

حمایتی!
عضو کانون عالی شوراهای اســالمی کار، خاطرنشان کرد: متأسفانه 
جامعه کارگری در بحث بسته های حمایتی هم ناکام بود و سبدکاالی 
دولت را به طور کامل دریافت نکرد. البته بازنشستگان تأمین اجتماعی 
این بســته ها را دریافت کردند و تعاونی های دســتگاه های دولتی آن 
را در اختیــار اعضای خود قرار دادند امــا از جامعه 13 میلیون نفری 
کارگران شــاید درصد بسیار کمی توانســت از مزایای سبد حمایتی 

دولت بهره مند شود.
اصالنی درباره کسانی که احیای سیستم کوپن را فسادآفرین می خوانند، 
گفت: اگر کوپن فسادزا است چرا در گذشته توزیع می شد؟ االن مثل 
دوران قبل نیســت و دسترسی به اطالعات بهتر و بیشتر و در کمترین 
زمان صورت می گیرد. اگر قرار شــد که کاالهای اساســی به شــکل 
سهمیه ای در اختیار کارگران قرار گیرد، با مراجعه به لیست بیمه شدگان 

تأمین اجتماعی می توان به اطالعات مشموالن قانون کار پی برد.
 احیای تعاونی های مصرف برای عرضه کاالهای اساسی  
اصالنی حســاب یارانه ها را یکی دیگر از منابع دولت برای دسترسی 
به اطالعات جامعه هدف خود عنوان کرد و گفت: دولت می تواند از 
طریق حساب سرپرستان خانوارها و شناسایی اعضای تحت پوشش، 

نسبت به توزیع اقالم سهمیه ای اقدام کند.
عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار در پایان   گفت: هم اکنون شکر 
دولتی که در مغازه ها با نرخ 9 هزار تومان عرضه می شــود در مغازه ها 
و فروشــگاه هایی که دولت تعیین کرده با کارت ملی 3800 تومان به 
فروش می رود. به دلیل این که برخی مناطق کارگرنشــین فروشگاه و 
تعاونی ندارند که بتوانند این شکر را تهیه کنند، به دستشان نمی رسد و 
اتفاقی می شنوند که در یک خیابان شکر می دهند و می روند خریداری 
می کنند. از این رو تأکید ما این است که دولت تعاونی های مصرف را 

برای توزیع کاالهای اساسی و سهمیه ای احیا کند.
در روزهای اخیر برخی کارشناســان و فعاالن حوزه کار به منظور 
کنتــرل و نظارت بهتر بر قیمت ها در بــازار و افزایش توان خرید 
گروه های درآمدی، تداوم سیاست سهمیه بندی کاالهای اساسی را 

مطرح کرده اند.

ردپای عربستان و امارات 
در نوسان بازار ارز

 وقتی مشــغول کاری هســتید و عده ای به کمک شما مي آیند، 
خوشــحال می شوید. اما اگر کمک کنندگان از دشمنان شما باشند، 

چطور؟ آیا نباید به حســن نیت آن ها شک کنید؟
وقتــی عمال عربســتان در دوبی و دیگر نقاط جهــان به ناگهان 
خریــدار تومان می شــوند و قیمــت ارز در بــازار رو به کاهش 
می گذارد، آیا نباید شــک کــرد که چه اتفاقی افتــاده که ناگهان 
"تومان" ما عزیز شــده، آیا نرخ تــورم در ایران کاهش یافته و به 

زیر صفر رســیده؟ و تراز بازرگانی ما مثبت شده است؟  
چــه اتفاقی افتاده که ارزش تومان ما به شــدت بــاال رفته؟ اگر 
هیــچ اتفاق مثبتی رخ نداده، چرا برخی شــروع به خرید تومان و 
تزریق ارز به اقتصاد ما می کنند؟ آیا به ناگهان صرافان عربســتانی 
دشــمنی را با ما کنار گذاشته و عاشق ملت ایران شده اند و از سر 
دلســوزی میلیون ها درهم و دالر خــود را ارزان کرده و به مردم 
ایران عرضه می کنند؟ اگر جواب ســؤاالت فوق مثبت نیست، آیا 
شایسته نیســت که بازارســاز عزیز ما یعنی بانک محترم مرکزی 
خــالف روش آن ها رفتار کــرده و با تزریق منفــی به خرید و 
جمع آوری ارز اقدام نموده و نقشــه آن ها را که ایجاد نوســان و 

تالطم در بازار ما اســت را نقش بر آب کند؟
بررســي های فنی و اقتصادی نشان می دهد. وقتی شما تالطم 5 تا 
10 درصدی را در بازار مشــاهده می کنید، یک جای کار اشــکال 

دارد. 
البته نقش نیروی ســوم هم که سوداگران و ســودجویان هستند 
همیشــه حائز اهمیت اســت، امــا وظیفه بانک هــای مرکزی در 
همه دنیا جلوگیری از نوســانات و تالطمات مخرب است. نکته 
اینجاســت که اگر ثبات در بازار مشــاهده شــود، معلوم می شود 
مســئوالن اقتصادی کارشان را صحیح انجام مي دهند و اگر تالطم 
بــاالی دو درصــد در روز اتفاق بیافتد، عکــس این مدعا صدق 

می کند.
 و البته ما هم دعا مي کنیم.

علی اصغر سمیعی
 رئیس اسبق کانون صرافان

غزل اسالمي «

 مقایســه رشد بازار مســکن نسبت به ارز 
در روز 30 تیرماه 1398 نشــان می دهد که از 
آغاز دو ســال گذشــته تاکنون قیمت مسکن 
205 درصد و قیمت دالر 196 درصد رشــد 
داشــته اند. با این حســاب، اگر نوسانات نرخ 
دالر به عنوان مبنایی برای جهش قیمت مسکن 
تلقی شود ظرفیت این بازار تکمیل شده است. 
بعضي کارشناســان نیز در شرایط فعلي روند 
نزولی یا دســت کم متمایل شدن رشد قیمت 
ماهیانه به صفــر را محتمل ترین گزینه در این 

بازار می دانند.
امــا احتمــال دیگري هــم وجــود دارد اگر 
آنطورکــه برخي ها مي گوینــد قیمت دالر را 
سرکوب کرده باشــند، ممکن است به زودي 
با جهش قیمت دالر مواجه شــویم که در این 
صورت مســکن نیز در عرض چند ماه خود 
را به دالر مي رســاند.  رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک همــدان درباره قیمت فعلي مســکن، 
گفت: بر اســاس گزارش مشاوران امالک در 
هفته های اخیر شاهد کاهش 15 تا 20 درصدی 

قیمت های پیشنهادی مالکان بوده ایم. 
ابراهیم جمالی، ادامه داد: این کاهش قیمت به 

دلیل نبود خرید و فروش بوده است.
یک فعال بازار مســکن در همدان هم گفت: 
کاهش قیمت به دلیل حباب به وجود آمده بود 
و چون خریدار زیاد بود، مالکان هر قیمتي که 
دوست داشتند را پیشنهاد مي دادند و خریداران 
هم به دلیل گران شــدن روزبه روز مجبور به 
معامله مي شدند. اما در یک ماه گذشته به دلیل 
رکود به وجود آمده در اغلب مناطق متوســط 
شهر حدود یک میلیون تومان و در مناطق باال 
حتي بیشــتر از 2 میلیون تومان کاهش قیمت 

داشته ایم. 

رامین امیدي، ادامه داد: چنانچه روند کاهشي 
قیمت ارز ادامه داشته باشد، تا پایان شهریورماه 
واحدهای بــزرگ با متراژ بیــش از 150 متر 
همچنان با کاهش قیمت روبه رو خواهند شد. 
این روند اگر تداوم یابد در نیمه دوم سال نیز 
کاهش 10 تا 25 درصدی در کل بازار مسکن 

عملی خواهد شد.
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن 
هم به خبرآنالین، گفت: به طور قطع مســکن 
از رونــد کاهش قیمــت ارز در طوالني مدت 
تأثیر روانــی خواهد گرفت کــه این مهم در 
عمــل افزایش قیمت ها را متوقف خواهد کرد 
و نرخ تورم در مسکن هم کاهش مي یابد. این 
امر کاهش تولیــد و رکود در بخش عرضه را 
به همراه می آورد چــرا که اکنون در وضعیت 

پایان رونق و دوره رکود هم قرار داریم و اگر 
روند قیمت ها کاهشــی شــود، تولیدکنندگان 
کمتری حاضــر به ســرمایه گذاری در بخش 
ســاخت می شوند. به این اعتبار مي توان گفت 
تداوم روند کاهشی در بازار ارز و تثبیت قیمت 
دالر در نرخ های پایین تر بر قیمت مسکن هم 

اثرگذاری مهمی خواهد داشت.
یک بنــگاه دار همداني اظهار کــرد: با وجود 
افت شــدید معامالت، رشد ماهیانه قیمت در 
اردیبهشت ماه 12 درصد و در خرداد حدود 5 
درصد بود. یعنی در شــرایطی قرار گرفته ایم 
کــه بازار از لحاظ تــوان خرید مصرف کننده 
قفل شده و تقاضای مؤثر بسیار محدود شده 

است.
حبیب رباطي، با بیان این که اگر شــرایط فعلی 

ادامه پیدا کند، تابســتان امســال پایان افزایش 
قیمت مسکن خواهد بود، به همدان پیام گفت: 
شرایط تثبیت قیمت طبق روال گذشته برای 4 
تا 5 ســال اتفاق خواهد افتاد که در سه سیکل 
رونــق و رکود قبلی هم اینگونه بوده اســت. 
بدین صورت کــه نرخ افزایش قیمت ها کمتر 

از تورم عمومی خواهد بود.
بــا توجه به کاهش قیمــت ارز در چند ماه 
گذشته و تأثیر کاهشی آن بر قیمت مسکن، 
احتمال بر این اســت که تــا مدتي رکود به 
همــراه کاهش قیمت بر مســکن حکمفرما 
شود و اگر کاهش قیمت دالر تداوم نداشته 
باشــد و یا ســیر صعودي به خــود بگیر،د 
قیمت مسکن نیز روند رکود تورمي را طي 

خواهد کرد. 

 رئیــس اتحادیــه مــرغ و ماهــی همــدان، 
ــرخ  ــور ن ــازار کش ــم ب ــتاد تنظی ــت: س گف
ثابــت هــر کیلوگــرم مــرغ را 12 هــزار 
ابــالغ  و 900 تومــان تعییــن کــرد کــه 

. مي شــود
جــواد عاشــوری بــا بیــان ایــن کــه در حــال 
ــازار  ــرغ در ب ــو م ــر کیل ــت ه ــر قیم حاض
ــان  ــزار و 500 توم ــر 13 ه ــدان حداکث هم
ــه  ــندگانی ک ــا فروش ــرد: ب ــراز ک ــت، اب اس
قانونــی  برخــورد  کننــد  گران فروشــی 

می شــود.

ــا  ــرغ و ماهــی همــدان ب ــه م ــس اتحادی رئی
ــچ  ــرغ هی ــه در عرضــه م ــن ک ــر ای ــد ب تأکی
ــه تســنیم گفــت:  ــدارد، ب مشــکلی وجــود ن
در فصــول گــرم ســال جوجه ریــزی در 
اســتان های گرمســیر متوقــف می شــود و 
ــق  ــن مناط ــرغ ای ــن م ــه تأمی ــور ب ــا مجب م

ــتیم. هس
وی گفــت: از دالیــل بــه هــم خــوردن 
میــزان عرضــه و تقاضــا، وجــود گردشــگران 
در  کــه  اســت  مختلــف  اســتان های  در 
ــه  ــزان تقاضــا نســبت ب برخــی اســتان ها می

ــت. ــه اس ــش یافت ــه افزای عرض
ــه 60  ــه روزان ــن ک ــان ای ــا بی ــوری ب عاش
ــع  ــازار توزی ــطح ب ــرغ در س ــن م ــا 70 ت ت
در  خوشــبختانه  کــرد:  ابــراز  می شــود، 

زمینــه عرضــه مشــکلی نداریــم.
  تخم مرغ گران شد

رئیــس اتحادیــه مــرغ و ماهــی همــدان 

داد  خبــر  تخم مــرغ  قیمــت  افزایــش  از 
و گفــت: مهم تریــن دلیــل ایــن گرانــی 
مربــوط بــه صــادرات ایــن کاال اســت.

عاشــوری، افــزود: در حــال حاضــر قیمــت 
ــزار  ــا 20 ه ــن 16 ت ــرغ بی ــر شــانه تخم م ه
تومــان اســت. قیمــت هرشــانه بــا توجــه بــه 
ــود. ــن می ش ــا تعیی ــایز و وزن تخم مرغ ه س

رئیس اتحادیه مرغ و ماهی همدان اعالم کرد

قیمت مرغ
 ۱۲۹۰۰ تومان 

 معاون کاالهای سرمایه ای و خدمات 
ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان اعالم کرد کــه در حوزه 
فــروش خودروهــای وارداتــی، پس از 
ممنوعیت واردات خودرو در تیرماه سال 
گذشته، پیش فروش صورت نگرفته است.

وزیر صنعت، معــدن و تجارت در پایان 
خرداد ماه ســال گذشــته مصوبه ســتاد 
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی مبنی بر 
ممنوعیت واردات بیش از 1400 قلم کاال 
را به سازمان توسعه تجارت ابالغ کرد که 
براســاس آن از آغاز تیرماه ســال 1397، 

ثبت سفارش و واردات 1339 قلم کاالی 
لوکس و غیرضــروری از جمله خودرو 
ممنوع شده و همچنین ثبت سفارش های 
پیشین انجام شده برای واردات آن نیز در 
صورتی که تا تاریخ 30 خرداد ماه ســال 
گذشته ارز مربوطه تخصیص نیافته باشد، 

باطل شد.
این اتفاق در حالی روی داد که براســاس 
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو، تنها شرکت های 
رســمی واردکننــده خودرو کــه دارای 
نمایندگی رسمی از خودروسازان خارجی 

هستند، پس از کســب مجوز از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مجاز به عرضه 
خودروهای وارداتی به روش پیش فروش 
هســتند، بنابراین با ممنوع شدن واردات 
خودرو، پیش فروش خودروهای خارجی 
از آغاز تیر ماه سال گذشته غیرمجاز بوده 

است.
با این حال در حدود یک ســال گذشــته 
برخــی گزارش های تأیید نشــده حاکی 
از آن بود که برخی از شــرکت ها پس از 
ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال 
گذشته نیز، همچنان خودروهای وارداتی 

را پیش فــروش کرده اند و در حال حاضر 
تکلیف کســانی که به پیش خرید خودرو 
از این شرکت ها اقدام کرده اند، مشخص 

نیست.
وحید منایی، معاون کاالهای سرمایه ای و 
خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان در این باره به ایسنا، پاسخ 
داد: پیــرو ابالغ مصوبه ســتاد فرماندهی 
اقتصــاد مقاومتــی مبنی بــر ممنوعیت 

واردات 1339 قلــم کاال از جمله خودرو 
طی نامه شــماره 60/82567 مورخ سی ام 
خرداد 1397 وزیر وقت صنعت، معدن و 
تجارت، موضــوع ممنوعیت پیش فروش 
خــودرو و همچنیــن تعییــن تکلیــف 
قراردادهــای بالتکلیف به شــرکت های 
ابالغ  وارداتی  خودروهــای  عرضه کننده 

شد.
وی ادامه داد: در این ارتباط بررســی های 

این سازمان نشان می دهد که در آغاز سال 
1397 برخی از شــرکت های واردکننده 
خودرو تــا پیش از ممنوعیــت واردات 
خودرو، اقدام به فروش فوری خودروهای 
وارداتی کرده اند که در برخی از قراردادها 
موعد تحویل خودروی فروخته شده پس 
از تاریخ ممنوعیــت واردات بوده، با این 
حال ثبت نامی پــس از تاریخ ممنوعیت 

صورت نگرفته است.

پیش فروش خودرو 
پس از ممنوعیت واردات را تكذیب شد

روند افزایشی طال پرقدرت می شود؟
 تحلیلگران می گویند، طال یکی از برندگان هرج و مرج به وجود 
آمده در فضای بازار پیرامون سیاســت پولــی بانک مرکزی آمریکا 

است.
به گزارش ایســنا، بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا 10 روز 
دیگر منتشر می شود و بحث درباره این که آیا بانک مرکزی نرخ های 
بهــره را 25 یا 50 درصد کاهش می دهــد، ادامه دارد. جان ویلیامز، 
رئیس بانــک فدرال نیویورک اخیرا اظهار کرد: سیاســتگذاران باید 
ســریعا اقدام کنند و با نخستین نشانه آشــفتگی اقتصادی، نرخ های 
بهــره را پایین ببرند. قیمت هر اونس طال در بازار آمریکا در واکنش 
به این اظهارات که انتظــارات برای کاهش نرخ های بهره را تقویت 
کرد، به رکورد باالی جدیدی صعود کرد و در باالترین حد خود در 

شش سال اخیر ایستاد.
ابزار دیده بان فدرال شــرکت CME نشان داد، احتمال کاهش 50 
واحدی نرخ های بهره، 60 درصد اســت. ســخنگوی بانک فدرال 
نیویــورک تالش کرد از اظهارات ویلیامز عقب نشــینی کند و اظهار 
کــرد: وی درباره سیاســت پولی جاری صحبت نکــرد و این یک 
ســخنرانی آکادمیک بر مبنای تحقیقات 20 ساله بوده است. از زمان 
این موضع گیری، انتظارات بازار درباره کاهش 50 واحدی نرخ های 

بهره به 36/9 درصد کاهش پیدا کرده است.
اگر چه قیمت طال پس از عقب نشــینی بانک فدرال نیویورک از این 
اظهارات کم ســابقه، از رکورد 1454 دالر و 40 ســنت در اواسط 
معامــالت روز جمعه کاهش پیدا کرد، اما برای کل هفته یک درصد 

افزایش نشان داد.
برخی از تحلیلگــران انتظار دارند، بحث دربــاره کاهش 25 یا 50 
واحدی نرخ های بهره کمک کند طال به عملکرد اخیرش ادامه دهد.

کارســتن فریتچ، تحلیلگر فلزات ارزشمند در کومرس بانک در این 
باره به کیتکونیوز گفت: اگرچه ریســک ســودگیری از رشد اخیر 
قیمت طال وجود دارد اما فضا برای این فلز زرد همچنان مثبت است.

در حالی که بازارها روی احتمال کاهش قابل توجه نرخ های بهره در 
نشست 31 ژوییه بانک مرکزی آمریکا حساب می کنند اما بسیاری از 
اقتصاددانان چنین ســناریویی را با توجه به وضعیت مطلوب اقتصاد 

آمریکا، بعید می دانند.
برخی از اقتصاددانان خاطرنشــان کرده اند، بانک مرکزی آمریکا در 
فضای رشــد اقتصادی اندک و اشتغالزایی قوی، هرگز نرخ های بهره 

را کاهش نداده است.
راس استراچان، اقتصاددان ارشد کاال در شرکت "کپیتال اکونومیکس" 
در این باره گفت: تغییر چشــمگیر سیاست پولی در پایان ماه جاری 
مطابق با رشد اقتصادی مطلوبی که در آمار اخیر بازتاب یافته است، 
نیست و قیمت طال ممکن است در کوتاه مدت سطح 1400 دالر را 
مجدد امتحــان کند، زیرا کاهش نرخ های بهره آمریکا تنها 25 واحد 

خواهد بود.
فیلیپ استرایبل، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت "آر جی او فیوچرز" 
نیز اظهار کرد: ریسک کاهش قیمت طال در کوتاه مدت وجود دارد، 
زیرا طال از باالترین رکورد شــش ســال اخیرش به شدت کاهش 
پیدا کرده اســت. اما وی به حفظ روند صعودی این فلز ارزشــمند 

خوش بین است.

حباب یک میلیوني مسکن خالي شد؟ 

تورم در مسکن بيشتر از دالر است
■ رئیس اتحادیه مشاوران امالک همدان: کاهش قیمت به دلیل نبود فروشنده و خریدار است

■ بنگاه دار مسكن: در شرایطی قرار گرفته ایم که بازار از لحاظ توان خرید مصرف کننده قفل شده است
■ کارشناس مسكن: درصورت ادامه روند کاهشي قیمت ارز، مسكن ارزان تر مي شود
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جمشیدیان از پاس جدا شد 
 سرمربی فصل گذشته پاس 
با گذاشــتن پســتی در صفحه 
شــخصی خــود از هدایت تیم 

فوتبال پاس کناره گیری کرد.
پــس از آن که عبــاس صوفی، 
رئیس هیأت فوتبال استان، احمد 
جمشیدیان را به عنوان سرمربی 
فصل آینده پــاس معرفی کرد، 
احمد جمشیدیان با ذکر دالیلی 
از همراهــی پاس ســرباز زد و 

خواهان توجه بیشتر به پاس شد.
در روزهای گذشــته مسئوالن ورزش استان تالش کردند تا نواقص و 
کاستی ها را برطرف کنند اما روز گذشته جمشیدیان آب پاکی را روی 
دستان مسئوالن ریخت و اعالم کرد که حاضر به هدایت پاس نیست.

احمد جمشــیدیان از هواداران متعصب که بزرگترین ســرمایه پاس 
هستند تشــکر کرده و از عباس صوفی، رئیس هیأت فوتبال، محسن 
جهانشــیر مدیرکل ورزش و جوانان، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده 
مردم همدان در مجلس شــورای اسالمی که تالش وصف ناپذیر در 
رفع موانع داشــته اند،  تقدیر و تشکر کرده و به دالیل شخصی اعالم 

کرد که فصل بعد نمی خواهد در کنار پاس باشد.
ســرمربی فصل گذشــته پاس، در این پیام تصریح کرد: باعث افتخار 
اســت که به عنوان گزینه اصلی باشــگاه بودم و از دوســتانی که به 
مــا اعتماد کردند، سپاســگزارم. اما با عذرخواهــی از همه عزیزان و 
آرزوی ســربلندی برای پاس بزرگ همدان، به دلیل پاره ای از مسائل 
و مشــکالت خانوادگی و شــرکت در چند دوره کالس مربیگری و 
دانش افزایی و اقــدام برای اتمام دوره مدرک تحصیلی ام در این برهه 
حساس، چون نمی توانم تمام وقت در کنار پاس باشم از هدایت این 
تیم معذورم و با آرزوی موفقیت برای پاس بزرگ امیدوارم که روزی 

افتخار هدایت تیم پاس را به عهده بگیرم.
با جدایی جمشــیدیان، اعضای کادر فنــی این تیم که به همدان آمده 
بودند تا تســت گری را آغاز کنند، بالفاصله همــدان را ترک کردند. 
علی قربانی و بهمن طهماســبی دستیاران جمشیدیان بودند که پس از 
یک روز اقامت در همدان این شهر را ترک کردند تا دردسرهای پاس 

همدان دوچندان شود.
کمتــر از دو ماه به آغاز مســابقات مانده اما هنــوز پاس هیچ وجود 

خارجی ندارد.

فوتبال استان با نوجوانان کلید خورد

 ماشین فوتبال اســتان با رقابت های فوتبال نوجوانان استان به راه 
افتاد.

 نخستین هفته از مســابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان استان یادواره 
شهید امیر امیرگان آغاز شد و 14 بار توپ از خط دروازه ها گذشت و 

بهترین نتیجه را اکباتان همدان به دست آورد.
در این هفته و از گروه A تیم نوجوانان ســتاره ســرخ تویسرکان در 
مصاف با میهمــان خود پاس همدان یک بر یک متوقف شــد و در 
دومین بازی تیم پدیده سرخ همدان دو بر یک مقابل آبی پوشان همدان 

به پیروزی رسید.
در گــروه دوم این رقابت ها تیم فوتبــال اکباتان همدان در یک بازی 
پرگل موفق شد میزبان خود فاتح اسدآباد را شکست دهد و در دیگر 
دیدار نیز شــهرداری مریانج با 3 گل میهمان خود میثاق همدان را با 

شکست بدرقه کرد.

تمرین پاس شروع نشده، تعطیل شد
 تیم فوتبال پاس همدان قرار بود تمرینات خود را در فصل جدید 
آغاز کند، اما این تمرین شروع نشده؛ تعطیل شد و مربیان پاس همدان 

را ترک کردند.
سرپرســت مدیر عاملی پاس در این باره گفــت: وقتی امکانات حتی 
در حــد محالت هم نداریم چه لزومی دارد تمرین را آغاز کنیم. چند 
روزی اســت که دنبال تأمین نیازهای اولیه برای تمرین تیم هســتیم، 
اما هیچ حمایتی نشــد.محمد مظهری، افــزود: در این چند روز تنها 
رئیس هیأت فوتبال مســاعدت کردند و ورزشگاه قدس را در اختیار 
ما گذاشتند تا تمرین را آغاز کنیم. اما مسئوالن دستگاه ورزش به رغم 
وعده های قبلی مبنــی بر تأمین نیازهای اولیه هیــچ اقدامی نکردند. 
متأسفانه موفق به دیدن مدیرکل اداره ورزش و جوانان نشدم و معاون 

ایشان نیز مدعی شدند که اختیاری ندارد و باید کسب تکلیف کند.
وی ادامه داد: امــروز نه از آب معدنی خبری بود و نه کاور و دارو و 
پزشک یار داشتیم و در این چند روز فقط عباس صوفی از ما حمایت 
کــرد. وقتی وضعیت را چنین دیدم بــه کادر فنی و بازیکنان گفتم به 

خانه هایشان باز گردند زیرا شرایط برای آغاز تمرین وجود ندارد.

رویش 32 گل رنگارنگ در فوتبال نونهاالن 

 هفته اول از رقابت های فوتبال نونهاالن با رویش 32 گل رنگارنگ 
آغاز شد.

نخســتین هفته از رقابت های فوتبال نونهاالن قهرمانی باشــگاه های 
اســتان یادواره شــهید امیرحســین فضل الهی با انجــام 6 بازی در 
شهرهای مختلف آغاز شد و هفته پرگلی را سپری کردیم که حاصل 
آن ثبــت 32 گل در این مســابقات بود و میانگیــن 5/3 گل در هر 
بازی به دست آمد. پرگل ترین بازی بین فاتح اسدآباد و ستاره سرخ 
تویســرکان بود که 12 گل رد و بدل شد و کم گل ترین بازی دیدار 
دو تیم پاس همدان و پاســارگاد نویــن نهاوند بود که تنها یک گل 

به دست آمد.
در این هفته و از گروه A تیم فوتبال شهید امینی با 7 گل میزبان خود 
شــاهین همدان را شکســت داد و تیم پاس همدان با یک گل مقابل 
پاسارگاد نوین نهاوند به پیروزی رسید. در پرگل ترین بازی این هفته 
فاتح اسدآباد جشنواره گل به راه انداخت و در یک بازی پرگل 11 بر 

یک به پیروزی شیرینی دست یافت.
در این گروه تیم علم و ادب همدان استراحت داشت.

امــا در گروه دوم این رقابت ها تیم فوتبال شــهرداری همدان در یک 
بازی یک طرفه همنام مریانجی خود را با 4 گل بدرقه کرد. تیم فوتبال 
اکباتــان همدان موفق شــد 4 بر 2 میهمان خود عقاب اســدآباد را با 
شکست بدرقه کند و ســرانجام تیم فوتبال نونهاالن یاوران مالیر در 
مصاف با میهمان خود یاران کوروش نهاوند با نتیجه مســاوی یک بر 

یک متوقف شد.

روز جهانی شنا 

 مسابقات جشنواره بزرگ روز جهانی شنا بانوان، همزمان با سراسر 
کشور در استخر الله برگزار شد.

این دوره از مسابقات با حضور 9 تیم و 131 شرکت کننده برگزار شد. 
این رقابت ها با شرکت استخرهای کارگران، الله، الوند، آبیاران، مالیر، 
کبودراهنگ، مریانج، تویســرکان، بوعلی و فامنین در ماده کرال سینه، 
کرال پشت، پروانه، قورباغه و آزاد برگزار شد و در پایان این رقابت ها 
در بخش تیمی، تیم استخر الله به مقام قهرمانی رسید، تیم هیأت مالیر 

دوم شد و تیم استخر آبیاران در جای سوم ایستاد.
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پیشخوان
مسابقات انتخابی کاراته بانوان نهاوند 
در دو بخش کاتا و کومیته برگزار شد.

 رئیس هیأت کاراته نهاوند، گفت: مســابقات انتخابی کاراته بانوان 
شهرستان نهاوند با حضور 80 کاراته کا در سالن ورزشی بانوان نهاوند 

در دو بخش کاتا و کومیته برگزار شد.
سعید علی بخشــی، با بیان این که این مسابقات در رده سنی نونهاالن، 
نوجوانان، جوانان و امید در دو بخش کاتا و کومیته برگزار شد، گفت: 
در رشته کاتای جوانان قهوه ای، مشکی رقیه بازوند، در نونهاالن قهوه ای 
و مشکی ستایش سلگی و یگانه افشار، در نوجوانان قهوه ای و مشکی 

مهشید جاللوند و فاطیما گرائی، در نوجوانان سبز، آبی و بنفش محدثه 
سرومیلی، پرستش سرومیلی و فاطمه مومیوند و در نونهاالن سبز، آبی 

و بنفش مریم خویشوند انتخاب شدند.
وی افزود: در رشــته کومیته و در رده سنی نونهاالن کمربند قهوه ای و 
مشکی فاطیما سهرابی، یگانه افشار و ستایش سلگی، در نونهاالن سبز، 
آبی و بنفش هستی بیات، ستایش مسلمی و آتنا عبدلی، درنوجوانان سبز، 
آبی و بنفش محدثه سرومیلی، نازنین ابوالفتحی، ریحانه شیراوند، کتایون 
خدارحمی و زهرا ســراقی و در رده امید کمربندهای سبز و آبی فاطمه 
عبدلی انتخاب و حضور خود در مســابقات استانی را مسجل کردند.

علی بخشی با اشاره به این که این مسابقات به صورت سه مرحله ای در 

حال اجرا است، گفت: مرحله نخست و دوم این مسابقات برگزار شده 
که مرحله پایانی نیز هفته آینده با حضور بیش از 120 بانوی کاراته کای 

نهاوندی فعال در باشگاه های ورزشی شهرستان برگزار خواهد شد.
وی افزود: برگزیدگان این مســابقات به مسابقات شوتوکان ski کاراته 

کشور راه پیدا خواهند کرد.
رئیس هیأت کاراته نهاوند، با اشاره به برگزاری مسابقات کاراته پسران 
نیز، گفت: در این مســابقات نیز پیام پاهنگ در رده ســنی بزرگ سال، 
امیررضا ســلگی در رده جوانــان، امیررضا و علیرضــا دارایی در رده 
نوجــوان، هادی دارایی در رده امید، محمد کیانی در رده نونهال و علی 

ریسی در رده خردسال به مسابقات استانی راه یافتند.

برگزاری کالس 
بازآموزی مربیان شنا

 یک دوره کالس بازآموزی مربیگری 
شــنای آقایان به میزبانی هیأت شــنا، 
شــیرجه و واترپلو اســتان در ســالن 

کنفرانس شهید شمسی پور برگزار شد.
بازآموزی مربیگری  دراین دوره کالس 
شــنا 34 مربی فعال اســتان در ســالن 
کنفرانس شــهید شمسی پور تحت نظر 
سید یاسین حسینی، مدرس این دوره از 
کالس ها شرکت داشــتند و به مدت4 

ساعت این کالس را سپری کردند.
محمدصــادق بختیــاری، رئیس هیأت 
شــنا، شــیرجه و واترپلو استان همدان 
در بازدید از این دوره آموزشــی، گفت: 
تالش خواهیم کرد بــا برگزاری دوره 
های آموزشی بیشتر، سطح علمی مربیان 
شــنای اســتان را ارتقا دهیم تا شاهد 
موفقیت هرچه بیشتر شناگران در سطح 

مسابقات باشیم.

برنامه مسابقات والیبال 
ایران در انتخابی المپیک 

مشخص شد
 برنامه مسابقات تیم ملی والیبال ایران 
در رقابت های انتخابــی المپیک 2020 

توکیو مشخص شد.
توکیو  المپیک 2020  انتخابی  مسابقات 
در رشــته والیبــال، در 2 مرحله برگزار 
می شــود. در آغــاز مســابقات 24 تیم 
برتر رده بندی فدراســیون بین المللی در 
انتخابی جهانی بــه میدان می روند. این 
24 تیــم در 6 گروه 4 تیمی، مســابقه 
می دهند و در نهایت تیم برتر هر گروه 

راهی المپیک می شود.
در مرحلــه دوم، مســابقات به صورت 
قاره ای برگزار می شــود و تیم برتر هر 
قاره هم سهمیه المپیک را کسب می کند.

در مسابقات انتخابی جهانی، ایران باید 
در ســنت پترزبورگ با روســیه، کوبا و 
مکزیک روبه رو شــود. این مسابقات از 

18 تا 20 مرداد ماه برگزار خواهد شد.
در صورتی که ایران نتواند در مسابقات 
سنت پترزبورگ، بلیت توکیو را به دست 
آورد بایــد در مســابقات انتخابی قاره 
آسیا دوباره شانس خود را امتحان کند. 
مسابقات انتخابی المپیک در آسیا از 16 
تا 22 دی ماه با حضور هشــت تیم برتر 

قاره برگزار می شود.

برگزاری مسابقات شنای 
بانوان همدان 

 مسابقات شــنای بانوان در رده های 
مختلف سنی برگزار شد.

دبیر هیأت شــنا، شیرجه و واترپلوی 
مسابقات  برگزاری  به  اشاره  با  استان 
بانوان در رده هــای مختلف  شــنای 
ســنی، اظهار کرد: عالقه مندان شنای 
در  همدان  اســتان  بانــوان  حرفه ای 
رشــته های قورباغه، کرال پشــت و 
کرال ســینه در استخر الله همدان به 

پرداختند. رقابت 
حامــد جلیلونــد امــروز بــه فارس، 
خاطرنشــان کرد: هیأت شنا، شیرجه و 
واترپلوی استان همدان به طور مستقل 
و بــا همکاری مؤثر مدیران و پرســنل 
اســتخر الله از بخش خصوصی، اقدام 
به برگزاری مسابقات شنای بانوان کرده 

است.
وی در ادامه با بیان اهمیت برگزاری این 
مسابقات برای بانوان و آقایان در سطح 
اســتان در تداوم انگیزه و حفظ روحیه 
عالقه مندان به این رشته ورزشی مفرح، 
گفت: این مسابقات به کشف چهره های 
مستعد منجر شده و نیم نگاهی به حفظ 
انگیزه و بقای حرفه ای ها در عرصه های 

قهرمانی نیز داریم.

آگهــی تغییــرات شــرکت نگیــن آمیتیــس پارســا شــرکت ســهامی خــاص 
بــه شــماره ثبــت 586 و شناســه ملــی 14000076317 بــه اســتناد صورتجلســه 

هیــأت مدیــره مــورخ 1397/11/25 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 
ــد:  ــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدن 1- ســمت اعضــای هیــأت مدیــره ب
بــه ســمت  باکدملــی 4032196788  آقــای ســید مجتبــی موســوی 
ــی  ــوروزی باکدمل ــرین ن ــم نس ــره خان ــأت مدی ــس هی ــل و رئی ــر عام مدی
ــی  ــم ســمیه زمان ــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره خان 4020344132 ب

ــره  ــأت مدی ــو هی ــمت عض ــه س ــی 4031915926 ب باکدمل
2- امضــای کلیــه اســناد و اوراق عــادی و اداری و بهــادار و تعهــدآور و 
قراردادهــا بــا امضــای آقــای ســید مجتبــی موســوی ) مدیــر عامــل ورئیــس 

ــد.  ــی باش ــر م ــرکت معتب ــر ش ــا مه ــراه ب ــره( هم ــات مدی هی
)538287(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غيرتجاری کبودر آهنگ 

آگهــی تغییــرات شــرکت نگیــن آمیتیــس پارســا شــرکت ســهامی خــاص 
بــه شــماره ثبــت 586 و شناســه ملــی 14000076317 بــه اســتناد صورتجلســه 
ــات  ــورخ 1397/11/25 تصمیم ــاده م ــوق الع ــور ف ــادی بط ــی ع ــع عموم مجم

ذیــل اتخــاذ شــد : 
ــاب  ــال انتخ ــدت دوس ــرای م ــل ب ــرار ذی ــه ق ــره ب ــأت مدی ــاء هی 1 - اعض
ــه شــماره ملــی 4032196788 و  ــد: آقــای ســید مجتبــی موســوی ب گردیدن
خانمهــا نســرین نــوروزی بــه شــماره ملــی 4020344132 و ســمیه زمانــی بــه 

ــی 4031915926  ــماره مل ش
ــازرس  ــه ســمت ب ــه شــماره ملــی 4020103704 ب ــی ب 2- آقایــان حامــد خان
اصلــی و عظیــم رحیمــی مهــذب بــه شــماره ملــی 4031916132 بــه ســمت 

ــد. ــی انتخــاب گردیدن ــرای مــدت یكســال مال ــازرس علــی البــدل ب ب
)5382290(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غيرتجاری کبودر آهنگ 

پــگاه  دامپــروری  و  صنعــت  و  کشــت  شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
ــی  ــه مل ــت 2734 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ ــرکت س ــدان ش هم
10861132533 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق 

ــد: ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــورخ 1397/12/08 تصمیم ــاده م الع
 اعضــاء هیــأت مدیــره بــرای الباقــی مــدت 2 ســال تــا تاریــخ )1399/02/08( 
ــهامی  ــیرایران )س ــع ش ــرکت صنای ــد: ش ــاب گردیدن ــل انتخ ــرار ذی ــه ق ب
خــاص( بــه شــماره ثبــت 38074 و شناســه ملــی 10100834933 بــا 
نمایندگــی آقــای ذوالفقــار رشــیدی باکدملــی 4988526666 شــرکت کشــت 
ــت  ــماره ثب ــه ش ــاص( ب ــهامی خ ــارس )س ــگاه ف ــروری پ ــت و دامپ و صنع
15564 و شناســه ملــی10530278417 بــا نمایندگــی آقــای غالمرضــا زینلــی 
ــهامی  ــگاه گیالن)س ــتوریزه پ ــیر پاس ــرکت ش ــی 0061336793 ش ــا کدمل ب
خــاص( بــه شــماره ثبــت 8840 و شناســه ملــی 10720219420 بــا نمایندگــی 

ــی 6129565992.  ــا کدمل ــد ب ــی بیرانون ــای عل آق
)538291(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و
 موسسات غيرتجاری مالیر

آگهي حصر وراثت
خانــم گل گــز میرزایــی دارای شــماره شناســنامه  1116 بــه شــرح دادخواســت کالســه 
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح 222/98ش112ح از ای
ــخ  ــنامه  42 در تاری ــماره شناس ــه ش ــی ب ــی میرزای ــادروان عل ــه ش ــح داده ک توضی
ــوت آن  ــه حین الف ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم 81/2/28 در اقامت
ــماره  ــه ش ــی ب ــد عل ــی فرزن ــی میرزای ــه: 1-رضاعل ــت ب ــر اس ــه منحص متوفی/متوفی
ــد  ــد متوفــی 2-ابوالفضــل میرزایــی فرزن شناســنامه 4051632067 متولــد1334 فرزن
ــد متوفــی 3-نورعلــی  ــه شــماره شناســنامه 4051632881 متولــد1345 فرزن علــی ب
ــد  ــد1342 فرزن ــنامه 4050547023 متول ــماره شناس ــه ش ــی ب ــد عل ــی فرزن میرزای
ــنامه 4050550229  ــماره شناس ــه ش ــی ب ــد عل ــی فرزن ــا میرزای ــی 4-عبدالرض متوف
متولــد1353 فرزنــد متوفــی 5-جمشــید میرزایــی فرزنــد علــی بــه شــماره 
ــد  ــی فرزن ــكینه میرزای ــی 6-س ــد متوف ــد1350 فرزن ــنامه 40505499980 متول شناس
ــری  ــی 7-مه ــد متوف ــد1332 فرزن ــنامه 4050545489 متول ــماره شناس ــه ش ــی ب عل
ــد  ــد1356 فرزن ــنامه 4050551667 متول ــماره شناس ــه ش ــی ب ــد عل ــی فرزن میرزای
ــنامه 4050549973  ــماره شناس ــه ش ــی ب ــد عل ــی فرزن ــه میرزای ــی 8-معصوم متوف
ــماره  ــه ش ــی ب ــد اروجعل ــی  فرزن ــاج زارع ــی 9-زرین ت ــد متوف ــد1348 فرزن متول
ــد  ــی فرزن ــز میرزای ــی 10-گل گ ــر متوف ــد1314 همس ــنامه 4050541335 متول شناس
ــام  ــا انج ــک ب ــی این ــد متوف ــد1340 فرزن ــنامه 1116 متول ــماره شناس ــه ش ــی ب عل
ــا  ــد ت ــي مي نمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــي درخواس ــریفات مقدمات تش
ــخ نشــر  ــزد او باشــد از تاری ــي ن ــه از متوف ــا وصیتنام هــر کســي اعتراضــي دارد و ی
ــد.  ــد ش ــادر خواه ــي ص ــم دارد واال گواه ــاه تقدی ــک م ــرف ی ــي ظ ــتین آگه نخس

ــف 146( )م ال
رئيس حوزه شماره 146 شوراي حل اختالف اللجين 

آگهي حصر وراثت
آقای صفر ابراهیمی صادق دارای شــماره شناســنامه  485 به شــرح 
دادخواســت کالســه 247/98ش112ح از این حوزه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  تراب ابراهیمی صادق  
به شماره شناسنامه  186 در تاریخ 67/10/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-حیدر 
ابراهیمی صادق فرزند ترابعلی به شماره شناسنامه548 متولد1344 فرزند 
متوفی 2-ربابه ابراهیمی صادق فرزند تراب به شــماره شناســنامه336 
متولد1330 فرزند متوفی3-صفر ابراهیمی صادق فرزند ترابعلی به شماره 
شناســنامه485 متولد1337 فرزند متوفی 4-حســین ابراهیمی صادق 
فرزند تراب به شــماره شناسنامه547 متولد1342 فرزند متوفی 5-کبری 
جعفری پور فرزند علی پاشــا به شماره شناســنامه93 متولد1305 همسر 
متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. )م الف 147( 
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهی دعوت از مجاورین 
چون خانم معصومه رستمی مالک دو دانگ پالک باقیمانده )که در اجرای 
استانداردسازی تبدیل( به پالک 2 فرعی از 3346 اصلی بخش یک نهاوند 
برابر درخواست شماره 98/ن/2074 مورخ 1398/4/27 تقاضای در قالب 
صدور ســند تک برگی پالک فوق را از این اداره نموده اســت و متقاضی 
مدعی می باشــد که مجاورین را نمی شناسد و دسترسی به مالكین ندارد، 
لذا به استنادکد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول 
اضالع و مساحت دار کردن اســناد مالكیت و همچنین ماده 18 آیین نامه 
اجرایی مفاد اســناد رســمی الزم االجرا به کلیه مالكیــن مجاور پالک 
فوق الذکر ابالغ می گردد که در روز شــنبه مورخ 1398/8/23 ساعت 9 
صبح در محل وقوع ملک واقــع در نهاوند، دهبورراه جاده فرعی روبروی 
مرغداری اســت عدم حضور مجاورین و مالكین مشــاعی مانع از انجام 
عملیات نقشه برداری نمی گردد چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد در همین 

روزنامه درج می گردد.
)م الف 89(

جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

نفرات برتر اوزان مختلف: 
55 کیلوگرم 

1-رضا رعنایی زاده از همدان 2- محمدمهدی 
عزیز محمــدی از رزن 3- علــی ســوری از 

تویسرکان و عارف غفاری از همدان 
60 کیلوگرم 

1-محمدحســین عزیزمحمــدی از رزن 2- 
آرش علیدادی از نهاوند 3-امیرحسین شمس 

از تویسرکان 
63 کیلوگرم

1-محمدرضا قپانوری از نهاوند 2-ســیاوش 
محمدی دلیر از رزن 

3- علی گوهری از کبودراهنگ 
67 کیلوگرم:

1-مهدی عبادی از رزن 2-محمد رامیار از رزن 

3- علیرضا جمور از تویسرکان و محمدرضا 
غالمی از همدان 

72 کیلوگرم:
1-حمیدرضا اسدبیگی از تویسرکان 2- علی 

شکوهی از همدان 
3- امیرحسین صالحی خواه از همدان و مهدی 

خدابخشی از تویسرکان
77 کیلوگرم:

1-میثم کاظمیان از نهاوند 2- علی اکبر جاوید 
از رزن

 3- مهــدی جلیلوند از تویســرکان و مهدی 
گلشنی از رزن 

82 کیلوگرم:
1-عارف رضایی خوشنام از همدان 2-محمد 

زمانی از رزن 

3- علیرضــا خزایی از نهاوند و امیرحســین 
مرادی از همدان 

87 کیلوگرم:
1-پوریا بیات از تویسرکان 2-حسین سلطانی 

از رزن 
3- نیما غالمی از رزن 

97 کیلوگرم:
1-امیرحســین خزائی از تویسرکان 2-پوریا 

سیفعلی از همدان 
و  رزن  از  رحمانی یگانــه  محمدامیــن   -3

خورشید قادری از تویسرکان 
130 کیلوگرم:

1- مهــدی خزائی از نهاونــد 2-محمدرضا 
عبدالملکی از تویسرکان

 3- پیمان مرادی از همدان 

رزن قهرمان کشتی فرنگی 
جوانان استان شد

 تیم کشتی شهرستان رزن با اقتدار بر سکوی قهرمانی کشتی فرنگی قهرمانی استان تکیه زد.
رقابت های کشــتی قهرمانی جوانان اســتان با حضور شهرستان های همدان، تویســرکان، رزن، نهاوند، کبودراهنگ و مالیر برگزار شد. در این 
رقابت ها تیم کشتی فرنگی شهرستان رزن با کسب 192 امتیاز به مقام قهرمانی رسید و تیم تویسرکان با 173 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و 

تیم همدان نیز با 132 امتیاز سوم شد.در پایان این رقابت ها نفرات برتر معرفی شدند تا بهترین ها به مسابقات کشوری اعزام شوند.

 اردوی آمادگــی و اســتاژ تکواندو ویژه 
بانــوان با هدف آماده ســازی تیم بانوان برای 
حضور در مسابقات کشوری در سالن شهید 
یوسفی مجموعه ورزشی تختی مالیر برگزار 

شد.
به همت هیأت تکواندو و همکاری مســئول 
امــور ورزش بانــوان اداره ورزش و جوانان 
شهرســتان مالیر، یــک دوره اردوی آمادگی 
و اســتاژ تکواندو ویژه بانوان در سالن شهید 
یوسفی مجموعه ورزشی تختی این شهرستان 

برگزار شد.
تعداد 45 نفر از تکواندو کاران شهرستان های 
مالیر و اسدآباد در چهار رده سنی خردساالن، 
نونهــاالن، نوجوانان و جوانــان در این اردو 
شــرکت کردند و با فراگیــری فنون ورزش 
تکواندو و به روز رسانی کردن اطالعات خود 
در زمینه تکواندو و استفاده به موقع از فرصت 

هــای طالیــی در مســابقات در دیدارهایی 
دوستانه توان و استعداد خود را محک زدند.

این اردو به مدت یــک روز به طول انجامید 
و شرکت کنندگان آموزش های الزم را تحت 
نظر لیال اســماعیل بیگی و ساناز آئینه، مربیان 
این رشته ورزشــی فرا گرفته و مهارت های 
الزم برای حضور در مســابقات کشوری را 

کسب کردند.
در پایــان نیز برای محک زدن ورزشــکاران 
شــرکت کننده در این اردو یک دوره مسابقه 
دوستانه در سالن شهید یوسفی برگزار شد و 
در پایان مبینا حیدری، فاطمه فرج االهی، مریم 
کاظمی، آریانا شــایگان، زهرا نصیری، باران 
باقری،  ســتایش قدیمی، صبا روستایی، مبینا 
قاسمی و ساحل روستایی از شهرستان مالیر 
و نسترن فروتن و مریم محمودی از شهرستان 

اسدآباد نفرات برتر شدند.

بربط عازم 
مسابقات آسیایی شد

 مریم بربط جودوکار اســتان با بدرقه 
مدیرکل ورزش و جوانان راهی مسابقات 

آسیایی چین شد.
مریم بربــط جودوکار خوب اســتان با 
حضور در دفتر مدیرکل ورزش و جوانان 
راهی مســابقات آسیایی چین شد. بربط 
دیروز راهی تهران شــد تــا پس از یک 
اردوی ســه روزه در ورزشــگاه شهید 
شــیرودی تهران راهی مسابقات آسیایی 
چین شــود. بربط در رده ســنی جوانان 
وزن 70 کیلوگرم در این مسابقات حاضر 
خواهد شد. مدیرکل ورزش و جوانان در 
بدرقه این ورزشــکار، گفت: با توجه به 
ســابقه خوب بربط در مسابقات آسیایی 
و کســب یک نقره و دو برنــز، در این 
مسابقات انتظار داریم با نشان خوشرنگ 
طال به ایران برگردد و بار دیگر پرچم پر 
افتخار ایران را به احتزاز در آورد. در این 
دیدار محسن جهانشیر از زحمات کرمی 

مربی مریم بربط قدردانی کرد.

اردوی آمادگی 
تکواندو بانوان در مالیر
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نقشه راه معماری نهایی شبكه ملی اطالعات 
تهیه می شود

 دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: به زودی نقشه راه معماری 
نهایی شبکه ملی اطالعات توسط وزارت ارتباطات تهیه می شود.

به گزارش مهر، ابوالحســن فیروزآبادی در حاشیه امضای سند 
تفاهم با ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشــور در نمایشــگاه 
الکامــپ در مــورد ارزیابی شــاخص های کیفی شــبکه ملی 
اطالعــات و پیاده ســازی کامل این پروژه گفت: در شــورای 
عالــی فضای مجــازی، الزامات مربوط به تعریف شــبکه ملی 
اطالعات و پیاده ســازی آن مطابق با سند تبیین الزامات شبکه 
ملی اطالعات تهیه و وزارت ارتباطات موظف به پیاده ســازی 

الزامات شد. این 

کیفیت و سرعت اینترنت با حفظ قیمت فعلی 
افزایش می یابد

 وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات، گفت: تالشــمان این است که با 
حفظ قیمت فعلی، کیفیت و سرعت اینترنت افزایش یابد. به گزارش مهر، 
محمدجواد آذری جهرمی در مراسم امضای تفاهم نامه با وزارت آموزش و 
پرورش برای هوشمندســازی مدارس در نمایشگاه الکامپ، گفت: امروز 
دغدغه همه مردم حتی در مناطق محروم کیفیت و ســرعت باالی اینترنت 
اســت. مردم سرعت باالی اینترنت می خواهند و تالشمان این است که با 
حفظ قیمت فعلی، کیفیت و سرعت اینترنت را باال ببریم.وی تصریح کرد: 
موضوع تعرفه گذاری برای مشترکان کم مصرف انجام شده و قیمت متفاوت 
اینترنت برای مشــترکان کم مصرف ارائه شده است. این بسته ها قیمت و 

سرعت پائینی دارند و تالش می کنیم کیفیت و سرعت را باال ببریم.

ساعت های هوشمند ۱7هزار کودک چینی را 
ردیابی می کنند

 دولت محلی شــهر گوانگژو 17 هزار ساعت هوشمند به کودکان 
دبستانی هدیه داده است. این ساعت ها مکان کودکان را به طور مداوم 

رصد و به والدین گزارش می دهند.
به گزارش ایســنا، هفته گذشته 17 هزار دانش آموز دبستانی در شهر 
گوانگژو یک ســاعت هوشمند مجهز به جی پی اس هدیه گرفتند که 
مکان آن ها را به طور دائم رصد می کند. نخستین بار روزنامه گوانگژو 
دیلی توزیع این ساعت های هوشــمند را به طور رسانه ای گزارش 
کرد. این نخستین گام در یک برنامه داوطلبانه بود که به والدین کمک 
می کند مکان دقیق فرزندانشــان را ردیابــی کنند. 8 هزار دانش آموز 

ساعت های هوشمندشان را فعال کرده اند.

کپسول فضایی حامل فضانوردان به ماه 
تكمیل شد

 به گفته معاون رئیس جمهور آمریکا، کپسول فضایی اوریون تکمیل 
شــده و قرار است در ماموریت آرتمیس فضانوردان همراه این کپسول 
به ماه ســفر کنند. به گزارش ایســنا، مایک پنس معاون رئیس جمهور 
آمریکا اعالم کرد کپسول سرنشین دار اوریون که در مأموریت آرتمیس 
اســتفاده می شود، اکنون تکمیل شــده و می تواند آماده سازی ها برای 
نخستین مأموریت تاریخی خود را آغاز کند.آمریکا قصد دارد در برنامه 
فضایی آرتمیس تا 2024 میالدی فضانوردان را به ماه بفرســتد. یکی از 
نکات حائز اهمیت در این مأموریت ارسال نخستین فضانورد زن به ماه 
است. پنس در ادامه سخنان خود گفت: آمریکا طی 5 سال آتی به ماه بر 
می گردد و نخستین فضانورد زن و فضانوردان مرد در آنجا فرود می آیند. 

شتاب دهنده ها راه میانبر توسعه زیست بوم 
کارآفرینی کشور هستند

 دبیر ســتاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری معتقد 
است که شتاب دهنده ها، مسیر تحقق زیست بوم کارآفرینی در کشور 
را کوتاه می کنند و در این زمینه یک راه میانبر محســوب می شوند.به 
گزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، مصطفی قانعی 
درباره ضرورت شکل گیری شتاب دهنده ها در کشور، گفت: در واقع 
شتاب دهنده ها بلوغ مراکز رشد ما محسوب می شوند و نتایج بزرگی 

برای کشور خواهند داشت.
از آنجایی که مراکز رشد ما مثل الگوی این مراکز در کشورهای غربی 
به خوبی جواب نداده اســت، به نظر می رسد راه میانبر در این مسیر 

استفاده از شتاب دهنده ها باشد. 

تمدید مهلت ارسال اثر به جایزه 
ادبی »الوند«

 مهلــت ارســال اثــر بــه جایــزه ادبــی »الونــد« 
تــا ســوم مردادمــاه تمدیــد شــد.

ــر  ــالم خب ــا اع ــد«، ب ــی »الون ــزه ادب ــر جای دبی
ــزه  ــن جای ــه ای ــاب ب ــال کت ــت ارس ــد مهل تمدی
ــا  ــت: ب ــنا گف ــه ایس ــاری، ب ــه ج ــان هفت ــا پای ت
ــت  ــاه( مهل ــنبه )31 تیرم ــه دوش ــه این ک ــه ب توج
ارســال اثــر بــه جایــزه ادبــی الونــد )در دو بخــش 
کتــاب ســال الونــد و کتــاب برگزیــده بــه انتخــاب 
انجمــن علمــی نقــد ادبــی ایــران( پایــان می یابــد، 
ایــن زمــان بــا تصمیــم دبیرخانــه، تــا پایــان هفتــه، 

ــد شــد. ــی پنجشــنبه، ســوم مــرداد تمدی یعن
ــت:  ــار، گف ــاره داوری آث ــور، درب ــن گوهرپ حس
داوران جایــزه انتخــاب شــده اند و بــا پایــان 
یافتــن زمــان مقــرر ارســال کتــاب ، ایــن آثــار بــه 
داوران تحویــل داده خواهــد شــد و شــعرها مــورد 

ــت. ــد گرف ــرار خواه بررســی ق
ــزه  ــرد: داوران جای ــار ک ــد، اظه ــزه الون ــر جای دبی
جــوان  و  پیشکســوت  شــاعران  از  تجمیعــی 
هســتند و ســعی بــر ایــن بــوده، افــرادی انتخــاب 
ــای شــعری تســلط  ــام قالب ه ــر تم ــه ب شــوند ک

ــند. ــته باش داش
ــه بخــش کتــاب  ــا اشــاره ب ــور در ادامــه ب گوهرپ
ــران در  ــی ای ــد ادب ــی نق ــن علم ــده انجم برگزی
ــن  ــای انجم ــت: داوره ــد، گف ــی الون ــزه ادب جای
ــا،ر  ــم خدای ــت ابراهی ــا مدیری ــی ب توســط گروه
رئیــس انجمــن انتخــاب خواهنــد شــد و آثــار در 
ــه جایــزه اعــالم  ــه دبیرخان آن جمــع بررســی و ب
خواهــد شــد. داوری هــا در انجمــن بــه صــورت 

ــت. ــد گرف مســتقل انجــام خواه
ــا  ــن دوره ب ــای ای ــه تفاوت ه ــاره ب ــا اش وی  ب
ــک  ــن دوره ی ــرد: در ای ــان ک ــت، بی دوره نخس
بخــش اســتانی بــرای شــاعران اســتان همــدان در 
نظــر گرفتــه و کمیتــه ای نیــز کار اعــالم فراخــوان 

ــده دارد.  ــر عه ــاب داوران را ب ــا انتخ ت
پایــان  الونــد،  ادبــی  اســت، جایــزه  گفتنــی 
ــت  ــرد و مهل ــوان ک ــالم فراخ ــت ماه اع اردیبهش
ــا ســوم  ــود کــه ت ــان تیرمــاه ب ــا پای ــر ت ارســال اث
ــن  ــه ای ــت. دبیرخان ــده اس ــد ش ــاه تمدی مردادم
جایــزه در تهــران اســت و محــل برگــزاری جایــزه 

ــود. ــد ب ــدان خواه در هم

الهی غرورت حریم خونه باشه
 حاال از ما که گذشــت. ولی دختر خانم هــای محترم لطفا هر چه 
ســریعتر تکلیف خودتان را با این مقوالت مردســاالری و زن ساالری 

مشخص کنید تا جوانان عزب اوغلی تکلیف خود را بدانند.
ایــن جوانان فلک زده وقتی خر پس کله شــان را گاز بگیرد و بخواهند 
با دســت خود خویش را به مهلکه بیفکنند باید با چند تا غول کشــتی 
بگیرند؟ مهریه، خرج تاالر، عروســی، ســفره عقد، آرایشگاه عروس و 
خواهر عروس و کل زنان طایفه، شــام میهمانان، ســرویس طال، تأمین 
خانه، جلب رضایت پدر و مادر مخالف، نبرد با غول بیکاری شــش و 

یک دهم درصدی، آخه چند تا غول؟
نه، خودتان انصاف بدهید اگر یک آقا پسر خوب و موجه با وجود تمام 
این غول های بی شــاخ و دم رســتم وار، هفت خان را رد کند و تصمیم 
بگیرد به جهت امر خیر و البته با اطالع خانواده، دختر خانم را به صرف 
یک عدد کاپوچینو یا آبگوشــت بزباش دعوت کند، در نهایت باید بنابر 
فرهنگ مردســاالر خود هزینه قهوه و غذای صرف شده را پرداخت و 
مفتخر به نشان درجه یک مردانگی از جنس دست به جیبی و سفره داری 
و گشاده دستی شود؟ یا آقا پسر موصوف باید اجازه دهد این کار دونگی 
انجام شــده خود را مفتخر به مدال مشــارکت پذیری و رعایت تساوی 
حقوق ســازد؟ اگر دختــر خانم برای پرداخت هزینه نخســتین غذای 
مشترک اصرار داشته باشد، تکلیف این نوگل بخت برگشته چیست؟ اگر 
مخالفت کند خوب اســت یا بد؟ اگر اجازه دهد دختر هزینه را بپردازد، 

پسر مذکور بخیل تلقی می شود یا روشنفکر؟
حاال این ها به کنار، به فرض که دختر و پسر مورد نظر چونان سیاوش 
و ســودابه از همه آتش ها عبور کردند و زیر سقف رفتند، آیا باید دختر 
خانم را در هزینه و دخل و خرج زندگی مشارکت داد یا خیر؟ باالخره 
یا حقوق مســاوی می خواهید که باید تکالیف مســاوی را هم بپذیرید 
یا بنا دارید حقوقتان مال خودتان باشــد که خوب کســی که زندگی را 
می چرخاند، دست باال را خواهد داشت. خداوکیلی تکلیفتان با خودتان 
مشــخص است یا همه را سرکار گذاشــته اید؟ هع؟ جواب نمی دهید؟ 

جوابی ندارید که بدهید.
آخه این چه ظلمی در حق مردان است که اگر در امور خانه کمک کنند 
متهم می شوند که »مرد اگر خونه بشینه به همه چیز گیر میده «. اگر کمک 
نکنند که زورگو و مســتبد و مردساالر هستند. باالخره تکلیف مردهای 
مظلوم چیســت؟ کدام شاعر درســت می گوید »غرور مرد حریم خونه 
و اعتبار کوه« یا  »مرد من باش مرد خونه، مرد عشــق و آشــیونه« هع؟، 
جواب بدهید اگر می توانید، جز فحش به نویسنده جوابی ندارید، تا من 

برم ظرفا رو بشورم شما کمی به حال خودتان تأمل کنید.
* شعبون بی مخ

■ حدیث:
امام علی )ع(:

به یتیمانتان نیكی کنید ، نسبت به نیازمندانتان مواسات نمایید ، و با ناتوانانتان 
ُمدارا )مهربانی( کنید .         

 غرر الحكم: ج 3 ص 267 ح 4449

■ دوبیتي:
بمو دایم به جنگی ای دل ای دل مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل  
بوینم تا چه رنگی ای دل ای دل اگر دستم فتی خونت بریجم  

باباطاهر

سینـما

■ قد  س................   ما همه باهم هستيم- تگزاس2 
■ قد  س2....................... ................. شبی که ماه کامل 

شد - نيوکاسل
■ فلسطين1 ...................... سرخ پوست - ايکسالرژ 
فلسطين 2.............................. شبی که ماه کامل شد
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■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

 همدان دارای 30 اقامتگاه بوم گردی اســت که 
تنها20  اقامتگاه آن فعال اســت. در استان همدان 
هر 10 شهرســتان دارای اقامتگاه بوم گردی هستند 
و تنها دو شهرستان رزن و نهاوند از نعمت داشتن 
واحد بوم گــردی بی بهره اند. معاون گردشــگری 
همدان با اعــالم این خبر گفت: بوم گردی ظرفیتی 
جدید در گردشگری است که مسافر خسته از زرق 
و برق زندگی صنعتی و ماشــینی امکانی می یابد 
تا زیر آســمان صاف و پرستاره روســتا، با پدیده 
های بکر فرهنگی و طبیعی مناطق مختلف کشــور 
آشنا شــود. بوم گردی از جمله صنایعی است که با 
توسعه آن در روســتاها و تقویت زیرساخت های 
گردشــگری می توان رونق اقتصــادی خاصی به 

روستاها بخشید. 
علی خاکسار، با اشاره به این که با رونق بوم گردی 
در استان همدان، گردشــگران از فرهنگ، آداب و 
رســوم و آیین های بکر و دست نخورده همدان، 
غذاهای ســالم و طبیعی، نحوه فعالیت روستائیان، 
صنایع دســتی زنان و مردان روستانشــین و مناظر 
طبیعــی زیبا و دیگر جاذبه های گردشــگری این 
مناطق بهره مند می شــوند، افــزود: میهمان نوازی 
ایرانیان نیز در تشــویق گردشــگران برای سفر به 
این مناطق و گذراندن چند روزی در اقامتگاه های 
گردشگری و بازگشــت به حس زندگی در خانه 

های قدیمی تاثیرگذار است. 
 ویژگی های اقامتگاه های بوم گردی 

امروز با تغییر نگاه مســئوالن نسبت به گردشگری 
پس از ســال ها صنعت بوم گردی مورد توجه قرار 
گرفته و با ایجاد زمینه مناســب به یکی از مسائل 
مهم کشور تبدیل شده است. با راه اندازی اقامتگاه 
های بوم گــردی و تنوع باالی آن ها در مســائلی 
مانند هزینه، طراحی، کاربری، موقعیت جغرافیایی 
و شــرایط اقلیمی زمینه مناسبی برای معرفی جاذبه 
های مختلف، فرهنگی، اجتماعی، طبیعی، تاریخی 
و اقتصادی مناطق مختلف کشور فراهم شده است.

اقامتــگاه بوم  گردی به معنای محل اقامت مســافر 
منطبــق بر فرهنگ و جغرافیای آن منطقه اســت و 
ساخت آن ها به دلیل این که قاعده خاصی ندارد، 
حتی اگر در یک منطقه جغرافیایی باشــند باز هم 
تشــابه کمی با همدیگر دارند و بومیان هر منطقه 
جغرافیایی بر اســاس شرایط ساخت و ساز و مهم 
تــر از آن فرهنگ منطقه خود دســت به ســاخت 

اقامتگاه های بوم گردی می زنند.
مهمترین تمایــز مراکز اقامتی بوم گردی، داشــتن 
سبک سنتی است که گردشگران زیادی را به سمت 
خود جذب و مالکان این مراکز اصرار به داشــتن 
این سبک زندگی دارند. اقامتگاه های بوم گردی به 
دلیل این که براســاس معماری سنتی منطقه ساخته 
می شــوند، کمترین تأثیر مخرب زیست محیطی را 
دارند و به نوعی بخشــی از بافت طبیعی منطقه به 
حســاب می آیند. در بوم گردها خبری از بشــقاب 
های رنگین، انواع کبــاب ها و غذاهای بین المللی 
نیست و غذاهای سنتی و قدیمی از طرف چند تن 
از بومیان که بیشتر از بانوان آن منطقه هستند، برای 

مسافران سرو می  شود.
  بوم گردی زمینه ســاز رونق اشــتغال 

روستایی 
مدیــر اقامتــگاه بوم گردی آمــادای، گفت: هرچند 
صنعت گردشگری شــناخته شــده، اما بوم گردی 
صنعتی نوپا اســت که برای معرفــی و بهره برداری 
بیشتر از آن تالش و برنامه ریزی بیشتری نیاز است. 
ســموات، افزود: اســاس بوم گردی این است که 
ســنت، آداب و رسوم یک منطقه معرفی و فرهنگ 

و آداب، سنت ها، غذاهای بومی و محلی و صنایع 
دســتی گذشــتگان یک منطقه دوباره احیا شود. با 
رونــق صنعت بوم گردی، زمینه ســرمایه گذاری و 
اشــتغال هرچه بیشــتر افراد در منطقه فراهم و از 
مهاجرت بی رویه روســتائیان به شهرها جلوگیری 

می شود. 
مدیر اقامتــگاه بوم گردی آمادای، ادامه داد: صنعت 
بوم گردی فرصتی است که افراد برای یک روز هم 
که شده از زندگی شــهری فاصله گرفته و زندگی 

روستایی را تجربه کنند. 
وی گفت: با رونق گرفتن این صنعت زمینه جذب 
گردشــگران خارجی نیز بیش از گذشته در منطقه 
فراهم می شــود و با ایجاد امکانــات اولیه، امکان 

پذیرایی از گردشگران بیشتری به وجود می آید. 
صنعت بوم گردی نیازمند آموزش و استاندارد 

کهنســال، تأکید کرد: فعاالن بخــش اقامتگاه های 
بوم گردی برای موفقیت در کار خود نیازمند کالس 
های آموزشــی آشنایی با آداب و معاشرت هستند. 
وی بــا بیان این کــه برخی افراد بــه دنبال رونق 
صنعت بوم گردی نیســتند و بیشتر در تالش برای 
گرفتن تســهیالت و ایجاد خانه باغی برای تفریح 

خود هستند، یکی از مشکالت این بخش را صادر 
کردن بیش از اندازه مجوز دانست.

فعــال بوم گردی، تأکیــد کرد: برای ســازماندهی 
مناســب صنعــت بوم گردی، مســئوالن از صدور 
مجوزهای بی رویه برای اشخاصی که تنها به دنبال 

گرفتن تسهیالت هستند، جلوگیری کنند.
کهنســال افزود: اقامتگاه های بوم گــردی نماینده 
فرهنگ یک اســتان هستند و زمانی که استاندارد و 
امکانات الزم را برای پذیرایی نداشــته باشند تبلیغ 
مناسبی برای استان نخواهند بود و باعث می شود 

که گردشگران کمتری مراجعه کنند.
وی افزود: بوم گردی از جمله صنایعی اســت که با 
کمترین هزینه می توان بیشــترین سود اقتصادی را 
به دست آورد و نیازمند سرمایه گذاری کالن نیست. 
کهنسال گفت: افراد در صنعت بوم گردی می توانند 
با استفاده از خانه های روستایی، فرهنگ و جاذبه 
های تاریخی منطقه خود بهترین درآمد را کســب 
و به رونق اقتصادی روســتای خــود کمک کنند. 
وی برضرورت اســتفاده از فضــای مجازی برای 
جذب گردشگر در اقامتگاه های بوم گردی از نقاط 

مختلف دنیا تأکید کرد.

بوم گردی ظرفیتی جدید در گردشگری

گردشگران را با اقامت دلچسب 
به بوم گردی هدایت کنيم

 بیســت و ششــم تیرماه بود که باالخره پس از 
کشمکش های فراوان برای وزارتخانه شدن یا نشدن 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دو 
ایرادی که از ســوی شورای نگهبان بابت وزارتخانه 
شدن سازمان وارد شده بود؛ برطرف شد و بار دیگر 
مورد تأیید اکثریت نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت 
و برای بار ســوم راهی شورای نگهبان شد. به همین 
منظور به نظر می رســد این بــار دیگر گام های آخر 
سازمان برای وزارتخانه شدن در حال برداشته شدن 

است.
البتــه این اتفاق پس از 10 ســال در حالی به نظر به 
نقطه نهایی رسیده است که همچنان در میان فعاالن 
این حــوزه مخالفانی بــه منظور وزارتخانه شــدن 
ســازمان وجود دارد. با این حال این اتفاق می تواند 
برخالف چنین عقایدی گامی مثبت در بهبود اوضاع 

گردشــگری، میراث فرهنگی و البته صنایع دســتی 
باشد. به گفته رئیس کمیسیون مشترک طرح تشکیل 
وزارتخانه میراث فرهنگی، نتیجه نهایی این طرح تا دو 
هفته دیگر ازسوی شورای نگهبان اعالم خواهد شد و 

به احتمال زیاد طرح تصویب می شود. 
دو دلیــل »بار مالی« و »مغایــرت برخی قوانین این 
ســازمان با موازین شرعی« دو ایرادی بود که آخرین 
بار دی ماه ســال گذشــته، شــورای نگهبــان بابت 
وزارتخانه شــدن ســازمان به آن وارد کرد و سلمان 
خدادادی در این باره به دنیای اقتصاد، می گوید: یکی 
از اصالحاتی که شورای نگهبان برای این طرح اعالم 
کرد اشــکالی برخالف برنامه بود که اصالح شد؛ اما 
با این حال باز هم بیش از دو ســوم نمایندگان به آن 

رای مثبت دادند. 
وی، عنوان کرد: با اخذ مالیــات و وزارتخانه کردن 

سازمان میراث فرهنگی می توانیم بیشتر از گذشته به 
فعال کردن صنعت توریســم بپردازیم که با توجه به 
جذابیت های موجود در کشور، ارزآوری قابل توجهی 
را نیز خواهیم داشــت و همچون کشورهای ترکیه، 
ایتالیا و مالزی از طریق ورود گردشــگران نیاز مالی 

کشور را بدون وابستگی به نفت تأمین کنیم. 
نماینده مجلس یکی از مهم ترین مشــکالت سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری را تغییر 
14 رئیس در 14 ســال گذشته دانست و تأکید کرد: 
با چنین شــرایطی ایــن ارگان نمی تواند برنامه های 
بلندمدت را دســت بگیرد زیرا برنامه های بلندمدت 
برای اجرایی شــدن نیازمند زمانی بیش از یک سال 
هستند که با وزارتخانه شدن این مشکل نیز برطرف 

خواهد شد. 
به باور خدادادی پس از وزارتخانه شــدن سازمان، 

نظارت بر عملکردهای سازمان بهتر صورت خواهد 
گرفــت: علت تأخیــر طوالنی در تبدیل شــدن به 
وزارتخانه این سازمان موافقت نداشتن دولت با این 
طرح است؛ زیرا دولت بارها اعالم کرده که این کار 
بار مالی دارد و به نظر می رسد این مشکل نیز برطرف 
شده و قرار است شورای نگهبان اقناع شود که چنین 

ایرادی برای وزارتخانه شدن وجود ندارد.  
نماینده مجلس و ناظر سابق مجلس در شورای عالی 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با اشاره 
به اهمیت رونق گردشــگری در کشــور به ویژه به 
منظور ارزآوری، می گوید: با وزارتخانه شــدن این 
ســازمان، صنعت گردشــگری رونق خواهد یافت. 
رونقی که اشتغال زایی، افزایش فروش صنایع دستی، 
حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین معرفی تاریخ 
و تمدن ایرانی به سایر کشورها را به ارمغان می آورد.

پروانه سلحشوری، می گوید: عدم امکان پرسشگری 
مجلــس از ســازمان یکی از مهم ترین مشــکالت 
نمایندگان اســت کــه با وزارتخانه شــدن این نهاد 
برطرف می شــود. زیرا نمایندگان اگر سوالی درباره 
این ســازمان و فعالیت هایی که انجام می دهد داشته 
باشــند، باید از رئیس جمهور بپرســند. این نماینده 
مجلس معتقد است برای فعالیت بهتر و تأثیرگذاری 
بیشتر این سازمان و ایجاد شرایط مطلوب مورد نیاز 
گردشگران باید چند وزارتخانه به آن کمک کنند که 
بدون وزارتخانه شدن این سازمان همکارهای بیشتر 

رخ نمی دهد.
چالش ها بر ســر تصویب نهایی طرح تبدیل سازمان 
میــراث فرهنگی به وزارتخانه در حالــی ادامه دارد 
که فعاالن حوزه گردشــگری معتقدند، بهتر اســت 
وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری به شکلی پیش برود که هر سه حوزه در 
راستای بهبود و پیشرفت حرکت کنند و نظارت های 
مجلس نیز بدون جانبداری های سیاسی صورت گیرد، 
در غیر این صورت این طرح نیز نمی تواند کمکی در 

راستای کم کردن مشکالت این سازمان کند.

دو هفته انتظار برای نتیجه نهایی از سوی شورای نگهبان اعالم شد

قدم آخر وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی

ابالغ شیوه نامه ساماندهی
 اقالم تبلیغاتی گردشگری

 مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشــگری از ابالغ شــیوه نامه 
طراحی و تولید اقالم تبلیغاتی گردشــگری به 31 استان کشور خبر داد 
و گفت: اقالم تبلیغی هر استان با توجه به بازارهای هدف آن تولید می 
شــود.محمدابراهیم  الریجانی، گفت: یکی از اقدامات دفتر تبلیغات و 
بازاریابی معاونت گردشگری ساماندهی اقالم تبلیغاتی است که هم در 
ستاد سازمان میراث فرهنگی برای معرفی ایران در خارج از کشور تولید 
می شوند و هم برای معرفی 31 استان در داخل کشور. ساماندهی اقالم 
تبلیغاتی از چند بعد دارای اهمیت است از جمله این که کاالیی که تولید 
می شود باید متناسب با نیاز بازار هدف، کاربردی، استاندارد و منطبق با 

محصول آن استان باشد.
وی افزود: این اطالعات را در قالب یک شیوه نامه در تحقیق از بازارهای 
هدف به دســت آورده و آن را به 31 استان کشور ابالغ کردیم تا از این 

به بعد بدانیم با چه روشی باید اقالم تبلیغاتی تولید کرد. 


