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اهمیت تعامل نمایندگان و 
استاندار برای توسعه استان

 در جلســه اســتاندارهمدان با مجمع 
نمایندگان اســتان که اخیرا برگزار شــد، 
مباحث مهمی چون کلیات سند راهبردی 
و عملیاتی سه ساله استان، الیحه بودجه 
1398کشــور و ســهم اســتان در الیحه 
بودجه مورد بحث و بررســی قرار گرفته 

که ارتباط مستقیم با توسعه استان دارد.
شاهرخی که مســیر تعامل با نمایندگان را 
در پیش گرفته است، سعی دارد از ظرفیت 
مجمع نمایندگان اســتان در جهت توسعه 

استفاده نماید.

یادداشت

1

در نظام بانکي مرزهاي 
بین حالل و حرام مخدوش است

 عبدالناصــر همتي رئیس بانک مرکزي 
جمهوري اســامي ایران در ماه هاي اخیر 
منشــأ تأثیرگذاري در نظام بانکي و پولي 
کشــورمان شــده اســت و آرامش نسبي 
بازار ارز در شــرایط فعلي حاصل تاش و 
برنامه ریزي محوري او مي باشد.آقاي همتي 
این روزها ایده جدیدي از خود بروز داده و 
اعام کرده است که ساز و کارهاي جاري 
در نظام بانکي ما چندان بر محور درســت 
نمي چرخد و تغییرات اساسي در این ساز 

و کار و پایه هاي نظام بانکي ضروریست.

پایان پروژه ها،حمایت از قهرمانان المپیک2020و پاس!
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یادداشت روز

در نظام بانکي مرزهاي بین حالل و حرام مخدوش است
مهدي ناصرنژاد  «

 عبدالناصر همتي رئیس بانک مرکزي جمهوري اســامي ایران در ماه هاي اخیر منشأ تأثیرگذاري در نظام 
بانکي و پولي کشــورمان شده است و آرامش نســبي بازار ارز در شرایط فعلي حاصل تاش و برنامه ریزي 

محوري او مي باشد.
آقاي همتي این روزها ایده جدیدي از خود بروز داده و اعام کرده اســت که ساز و کارهاي جاري در نظام 
بانکي ما چندان بر محور درســت نمي چرخد و تغییرات اساســي در این ســاز و کار و پایه هاي نظام بانکي 

ضروریست.
نگرش واقع بینانه رئیس کل بانک مرکزي نسبت به مقررات و روش هاي موجود در گردش مالي نظام بانکي 
امیدواري هاي دلگرم کننده اي نزد قشرهاي مردم به وجود آورده و این انتظار به حق وجود دارد تا روش هاي 
ظالمانه بهر ه کشي در بانک هاي ما که تعیین کننده معیارهاي درست یا غلط در اقتصاد جامعه اسامي هستند، 

اصاح گردد.
واقعیت امر این اســت که با وجود نفوذ فرمول هاي جدید و به ظاهر علمي و البته وابســته به نظام اقتصادي 
جهان رو به توسعه به چرخه اقتصاد و داد و ستدهاي رسمي و غیررسمي جامعه اسامي ما، خواه یا ناخواه 
محور اصلي اقتصادي ایران در بیشــتر معامله ها رنگ و بوي ســنتي دارد و مهمترین ویژگي و در واقع رگ 
حیاتي اقتصاد ســنتي ایران این اســت که برپایه اصول حال و حرام شکل گرفته و در دوران هاي طوالني و 

متعدد ساري و جاري بوده است.
اساساً اصول مربوط به اقتصاد در کتاب قانون جمهوري اسامي نیز بر اساس باورهاي دیني ما و توصیه هاي 
اکید دین مبین اســام تعیین و تدوین شده است و به همین علت و همین باور درست حال و حرام در هر 

معامله اي ملکه ذهن انسان و تشکل هاي معتقد و خدامحور و دین باور بوده و هست. 
در جامعه اسامي ما براي آن کساني که رکن حال و حرام را در داد و ستد و معامله هاي ریز و درشت قبول 
دارند، لقمه حرام هرگز از گلو پایین نمي رود و ورود حتي پول سیاهي از راه حرام به زندگي مسلمان به منزله 

افتادن شراره آتش در خرمن هستي است که همه هستي را مي سوزاند و خاکستر باقي مي گذارد!
متأســفانه نظام بانکي فعلي ما با این تفکر و راه کارهاي غلط براي تســلط بــر نقدینگي عمومي و همچنین 
درآمدزایي مطمئن، قراردادهایي روي دست مردم به ویژه  قشرهاي ضعیف و کم درآمد گذاشته است که براي 

هیچ عقل سلیمي قابل باور نمي باشد.
در کجاي دنیا مرســوم است به بهانه چند ماه تأخیر در اجراي یک قرارداد و اعطاي وام ساخت مسکن مهر، 
تســهیات صوري و به ظاهر 20 میلیون توماني را 40 میلیون تومان به پاي وام گیرنده بنویســند و تازه سود 
مرتبط با 40 میلیون تومان صوري را نیز قسط به قسط و در یک بازده زماني 120 ماهه از مشتري نگون بخت 
بگیرند و به صندوق بانک اسامي واریز نمایند. نقطه سیاه چنین معامله نامتعارف بانکي این است که وام 20 
میلیون توماني در عمل با 18 میلیون تومان کلید خورده و مبلغي حدود 11 میلیون تومان نیز ابتداً در اقســاط 
24 ماهه بابت همان 18 میلیون تومان از مشــتریان گرفته شده اما بهانه آورده اند، اقساطي که ظرف 24 ماه به 
بانک ســپرده شده در زمره قرض الحسنه نزد بانک محســوب مي شود و از بدنه آن وام کذایي و 20 میلیوني 

اولیه کسر نخواهد شد.
خاصه مطلب اینکه گیرندگان آن وام 20 میلیون توماني که در شــروع قسط بندي و دریافت نقدي 2 میلیون 
تومان به 18 میلیون تومان تقلیل یافته بود خودســرانه و بر اساس یک معامله صوري دیگر از طرف بانک به 
40 میلیون تومان تبدیل شده است و در همین حال ظرف 7 سال گذشته بالغ بر 35 میلیون تومان به صورت 
اقســاط به بانک مربوطه پرداخت کرده اند ولیکن به ظن کارگزاران بانکي که به چنین معاماتي تن مي دهند 

هنوز هم حدود 30 میلیون تومان از آن وام باقیست که سر جمع باید در اقساط 120 ماهه مستهلک شود.
این ضرب و جمع و جدول مالي در واقع واگویه و رنج نامه تعدادي از خوانندگان روزنامه همدان پیام اســت 
که با آگاهي و امیدواري نســبت به اراده و نگرش اصاح گر رئیس کل بانک مرکزي به زبان آورده اند، بلکه 
بازنگري مجدد نســبت به ساز و کارهاي یکطرفه و اجباري بانک ها در قبال معامات بانکي با مردم، اصاح 
شــود. و زین پس نقدینگي هایي وارد چرخه مالي بانک ها بشود که خدشه اي به باورهاي حال و حرام نزد 

مردم مسلمان کشورمان وارد نسازد.
در باور مردم مســلمان راه هاي شــرعي و عالمانه بســیاري براي دوام و ثبات داد و ســتدهاي اقتصادي و 
جلوگیري از ورود به حرام و رباخواري وجود دارد ولیکن معني این راهکارهاي گره گشــا این نیست که هر 
شــخص حقیقي  و حقوقي به میل و منفعت خود اصول هر معامله و ارتباطي را تفســیر نماید.و واژه غلط و 

استعمال گرانه )کاه شرعي( را در اذهان رواج دهد.

نماينده مجلس:
افزایش وام ازدواج در کمیسیون 

فرهنگی مجلس تصویب شد
 افزایــش وام ازدواج از 150 بــه 250 میلیــون ریال در 
کمیسیون فرهنگی مجلس برای ارایه به کمیسیون تلفیق به 

تصویب رسید
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی گفت: 
افزایش مبلغ وام ازدواج یکی از پیشــنهادهای کمیســیون 
فرهنگی مجلس دهم اســت که در صورت تصویب از سال 

98 به قانون تبدیل می شود.
حجت االســام احد آزادیخواه  در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشــت:چنانچه افزایش مبلغ وام ازدواج در کمیسیون تلفیق 
بودجه و صحن علنی مجلس شورای اسامی رای بیاورد و 
تصویب شود، از اول فرودین ماه سال 98 قابلیت اجرا دارد.

نماینده مردم مایر در مجلس شــورای اسامی ادامه داد: در 
صورت تایید این مصوبه در مجلــس، در عمل وام ازدواج 

برای زوج های جوان به 500 میلیون ریال می رسد.
حجت االســام آزدیخواه بیان کرد: بــا توجه به نرخ تورم 
در کشــور و مشکات و موانعی که بر سر راه جوانان برای 
ازدواج وجود دارد، افزایش مبلغ وام ازدواج یکی از بهترین 
مصوباتی است که کمیسیون فرهنگی مجلس با آن موافقت 

کرد.
وی گفت: افزایش مبلغ وام ازدواج می تواند جوانان را برای 
ازدواج آســان تشــویق و ترغیب کند و زمینه خوبی برای 

رسیدن سن ازدواج به سن منطقی باشد.

افزایش 338 درصدی بارندگی 
در همدان

  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان از افزایش 
338 درصــدی بارندگــی در همدان خبــرداد و گفت: در 
ســالجاری 223 میلی متر بارندگی در استان همدان به ثبت 

رسیده است.
منصور ســتوده ، با بیان اینکه در ســال آبی جاری بارندگی 
خوبی در اســتان رخ داده است اظهارکرد: میزان بارش های 
امســال نســبت به مدت مشابه سال گذشــته افزایش 338 
درصدی و نسبت به متوسط درازمدت افزایش 86 درصدی 
دارد.وی تصریح کرد: درست است که بارندگی امسال خوب 
بوده اما این بدان معنا نیســت که وضعیت منابع آبی خوب 
شده است بلکه همچنان باید مصرف آب را به ویژه در بخش 
کشاورزی مدیریت کرد. وی با بیان اینکه درحال حاضر 33 
درصد حجم سد اکباتان آب دارد، افزود: درحال حاضر 12.5 

میلیون متر مکعب از حجم سد اکباتان پر آب است.
ستوده خاطرنشان کرد: 950 لیتر در ثانیه آب وارد حوضچه 
سد اکباتان می شود و 750 لیتر در ثانیه نیز آب از این سد برای 

مصارف شرب برداشت می شود.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان همدان با اشاره به 
کاهش 400 لیتر در ثانیه ای برداشت از سد اکباتان،اظهارکرد: 
ســعی بر این اســت که آب کمتری از سد اکباتان برداشت 
شــود و مابقی آب مورد نیاز همدان از طریق رودخانه های 
عباس آباد، خاکو و دره مرادبیگ و چاه های دشت همدان-بهار 

تأمین شود. 

ــرای حمایــت   در حــال حاضــر ب
آســیب پذیر  اقشــار  از  واقعــی 
جامعــه توزیــع عمومــی کاالهــای 
ــه اقشــار  اساســی قطــع و محــدود ب
ــی  ــازمان های حمایت ــر پوشــش س زی

ــت. ــده اس ش
ــازمان  ــارت س ــی و نظ ــر بازرس مدی
ــدان   ــارت هم ــدن و تج ــت، مع صنع
بــا بیــان اینکــه توزیــع شــبکه  ای 
ــع  ــی قط ــش عموم ــا را در بخ کااله
کردیــم اظهــار کــرد: توزیــع عمومــی 
کاالهــای اساســی بــه حوزه هــای 
امــداد،  کمیتــه  ماننــد  نیازمنــدان 
ــر  ــری ب ــی کارگ ــتی و تعاون بهزیس
ــازار  ــم ب ــتاد تنظی ــه س ــاس مصوب اس

ــت. ــده اس ــدود ش مح
ــا  ــو ب ــجاعی در گفت و گ ــا ش علیرض
فــارس بــا بیــان اینکــه وقتــی کاالیــی 
بــه صــورت عمومــی توزیــع می شــود 

بخشــی آن توســط دالل خریــداری 
می شــود و بخشــی نیــز توســط طبقــه 
متوســط خریــداری شــده و بــه جامعه 
ــه  ــزود: ب ــد اف ــر می رس ــدف کمت ه
همیــن دلیــل ایــن کاالهــا را در اختیــار 
متولیــان رســیدگی بــه اقشــار ضعیــف 
قــرار می دهیــم تــا بــه دســت جامعــه 

هــدف برســد.

ــازمان  ــارت س ــی و نظ ــر بازرس مدی
صنعــت، معــدن و تجــارت همــدان با 
اشــاره بــه اینکــه کاالهایــی کــه وارد 
کشــور می شــود از فیلترهــای قانونــی 
و نظارتــی می گذرنــد تصریــح کــرد: 
وقتــی کاالیــی وارد بــازار شــد یعنــی 

ــد دارد. مجــوز تولی
وی  بــا بیــان اینکــه هــر کاالیــی 

ــه  ــد ب ــود بای ــرف خ ــل مص در مح
ــث  ــه داد: بح ــود ادام ــه ش کار گرفت
ــی از  ــاس داخل ــاره اجن ــی درب کیفیت
ــب  ــدف تخری ــا ه ــی ب ــوی برخ س
ــج  ــه تروی ــی در جامع ــای ایران کااله
افــراد  از  بعضــی  و  می شــود 
فضاســازی ها  ایــن  درگیــر  نیــز 

. ند می شــو
شــجاعی خاطرنشان کرد: هر برند در 
بازار باید با توجه به کارایی آن استفاده 
شــود و هرگز کاالهای ایرانی در این 

حوزه کم کیفیت نیستند.
ــر  ــد درگی ــه نبای ــان اینک ــا بی وی ب
منفعت طلبــان  برخــی  فضاســازی 
از  کــه  زمانــی  تــا  گفــت:  شــد 
بــرای  مربوطــه حکمــی  دســتگاه 
جلوگیــری از توزیــع کاالیــی صــادر 
ــازار  ــوان آن کاال را از ب ــود نمی ت نش

جمــع آوری کــرد.

توزیعشبکهایکاالهایاساسیدربیناقشارآسیبپذیر

آغاز موج اول 
آنفلوآنزا و 
توصیه به مردم
 عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا از آغاز 
موج اول آنفلوآنزا در کشــور خبر داد و 
گفت: مردم حتما به توصیه های بهداشتی 
مانند شست وشوی مکرر دست ها توجه 

کنند.
مســعود مردانی در گفت وگو با ایسنا، 
از آغاز موج اول آنفلوآنزا در کشــور 
خبــر داد و گفــت: بر همین اســاس 
موارد متعــددی از بیماری آنفلوآنزا را 

در اقصی نقاط کشــور داریم. همچنین 
در مــواردی فرم شــدید آنفلوآنزا در 
بیــن افــراد در معرض خطــر مانند 
بیماران قلبی، ریــوی،  افراد باالی 60 
ســال، بیمارانی که نقص ایمنی دارند 
و... دیده شــده است و حتی در برخی 
موارد در بخش های آی ســی یو تحت 

مراقبت هستند.
وی افــزود: عده ای از مردم واکســن 
آنفلوآنــزا را خریداری کــرده، اما آن 
را تزریق نکرده انــد و هنوز هم برای 
تزریق آن مــردد هســتند، اما توصیه 
می کنیم که حتما بویژه افراد در معرض 
خطــر که تاکنون واکســن را دریافت 
نکرده اند،  واکســن آنفلوآنزا را تزریق 

کنند.
مردانی بــا بیان اینکه مــردم حتما به 
داشــته  توجه  بهداشــتی  توصیه های 
باشــند،  ادامه داد: بایــد توجه کرد که 
شست وشــوی مکرر دســت ها باعث 
عفونت های  انتقــال  زنجیــره  قطــع 
ویروســی دستگاه تنفســی فوقانی از 
جملــه آنفلوآنــزا و ســرماخوردگی 
را  دست هایشــان  بنابراین  می شــود. 
به طور مکرر بشــویند. در عین حال 
اگر خودشــان یــا یکــی از اعضای 
خانواده شــان مبتا به آنفلوآنزا شدند، 
به محــل کار یا مدرســه نروند و در 
بستر استراحت کنند. همچنین خوردن 
مایعات فراوان، مرکبات، لیمو شیرین، 

پرتقال و... توصیه می شود.
وی تاکید کرد: افراد مبتا به آنفلوآنزا با 
دیگران دست ندهند و روبوسی نکنند. 
همچنین ترشحات بینی را به صورت 
بهداشتی تمیز کرده و دستمال کاغذی 
را در سطل زباله درب بسته بیندازند و 
بعد از آن هم دست هایشان را بشویند.

مردانی با بیان اینکه ایجاد موج های دوم 
و سوم آنفلوآنزا به وضعیت برودت هوا 
و خصوصیت ویروس های در گردش 
بستگی دارد، گفت: ویروس های موج 
اول آنفلوآنزای امســال با الگوی سال 
قبــل تفاوت چندانی نکــرده و همان 
سه یروس در گردش B، H۱N۱ و 

ویروس H۳N۲ هستند.

 به دنبال اجرای سیاســت مدیریت 
منابع و مصارف در ســالجاری، تمامی 
مراکــز دولتی و خصوصــی 10 درصد 
هزینه های خود را نسبت به هفت ماهه 

سال گذشته کاهش دادند.
مدیرکل بیمه سامت همدان گفت: سقف 
خدمات بیمه سامت با هدف پیشگیری 
از افزایــش هزینه هــای غیرضروری و 
به روز کــردن پرداخت مطالبات کاهش 
یافت و در این راستا شاهد کاهش میزان 

مراجعات غیرضروری بودیم.

 ســعید فرجی در جمع خبرنگاران بیان 
کرد:میزان مراجعه به مراکز خصوصی و 
دولتی در یکساله 96، حدود پنج میلیون 
تن بــوده که این آمار در نیمه نخســت 
ســالجاری به 2 میلیون تن کاهش یافته 

است.
مدیرکل بیمه ســامت همدان ادامه داد: 
بار مراجعات شهروندان به مراکز درمانی 
خصوصــی و دولتی در نیمه نخســت 

سالجاری 15 درصد کاهش یافته است.
فرجی بیان کرد: 100 درصد بدهی بیمه 

سامت این اســتان تا مرداد ماه تسویه 
شــده و تا مرداد امســال نیز 70 درصد 

پرداخت شده است.
وی یادآوری کرد: بخشــی از طلب سال 
گذشــته مراکز دولتی و خصوصی باقی 
مانده است اما طلب داورخانه ها با توجه 

به اهمیت تامین دارو تسویه شد.
مدیرکل بیمه ســامت همدان یادآوری 
کرد: بیمه ســامت 800 میلیارد ریال به 
دانشگاه علوم پزشــکی و 100 میلیارد 

ریال به مراکز خصوصی بدهکار است.

وی با اشــاره بــه برگزاری نخســتین 
رویداد هــم اندیشــی در عرصه بیمه 
ســامت کــه از 15 آذر آغاز شــده و 
به مــدت یکمــاه ادامــه دارد، گفت: 
محورهای این رویداد شــامل آموزش، 
ارتقای سامت، پوشش  و  پیشــگیری 
بیمــه ای، قوانین و مقررات و فرآیندها، 
کاربرد فنــاوری اطاعات در نظام بیمه 
ســامت، مدیریت منابــع، مصارف و 
ســرمایه انســانی و نظارت بر خدمات 

بیمه سامت است.

هزينه های بیمه سالمت 10 درصد کاهش يافت

اشتغال ومعيشت اولويت بودجه 98همدان
معاون عمراني استانداري همدان: 

CNGگاز8جایگاه
استانقطعميشود

ماليری ها میزخدمت را به روستا بردند

میزخدمت 
به سبک روستاگردی

ديوان عالی کشور خواهان رفع نواقص 
پرونده »محیط بان همدان« شد

امید به رهایی 
محیط بان مالیری
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سرانه غذایی مدارس شبانه روزی همدان افزایش یافت
 با افزایش ســرانه غذایی مدارس شبانه روزی این استان، ســومین مرحله پرداخت این سرانه در بین آموزشگاه های شبانه 

روزی توزیع شد.
مدیرکل آموزش و پرورش همدان در گفت و گو با ایرنا افزود: 43 میلیارد ریال اعتبار در مرحله ســوم پرداخت ســرانه غذایی 

مدارس شبانه روزی استان توزیع شد
محمد پورداود اظهار داشــت: 16هزار و 109 دانش آموز در مناطق مختلف استان همدان در مدارس شبانه روزی تحصیل می 
کنند.پورداود عنوان کرد: برخی از این دانش آموزان از خانواده های محروم هستند که با همکاری دستگاه های حمایتی همچون 

کمیته امداد و بهزیستی بسته های حمایتی برای آن ها تهیه شده است.
وی تاکید کرد: هیچ مدرسه ای مجاز به دریافت کمک مالی از دانش آموزان کم بضاعت نیست و دانش آموزی نباید به خاطر 

شهریه از تحصیل محروم بمانند که در صورت مشاهده این مورد قابل پیگیری است.
مدیرکل آموزش و پرورش همدان با اشاره به اینکه 96 مدرسه شبانه روزی در استان وجود دارد گفت: این اعتبار بابت هزینه 

های مواد غذایی شامل صبحانه، نهار و شام تامین و به این مدارس پرداخت شد.

تولید بیش از یک میلیون اصله نهال مشارکتی
 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان از تولید یک میلیون و 500 هزار اصله نهال مشارکتی خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، اسفندیار خزائی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با بیان اینکه در حوزه 
مدیریت جامع آبخیزداری در شهرستان مایر کار های ویژه ای انجام شده است، گفت: این نهالستان آبروی منابع طبیعی استان 

است و باید حفاظت و نگهداری شود.
وی افزود: حدود یک میلیون و 500 هزار اصله نهال مشارکتی تولید شده که از این میزان 500 هزار نهال صنوبر بوده است و 

عاوه بر تأمین نیاز مایر، به شهرستان های اطراف نیز صادر می شود.
خزائی  با اشاره به اینکه  باید دیدگاه مثبتی به منابع طبیعی داشته باشیم، بیان  کرد: منابع طبیعی در حوزه های مختلف یک میراث 

گران بهاست که باید بهتر و بیشتر از چیزی که هم اکنون هست به آن نگاه شود.
این مسئول با بیان اینکه منابع طبیعی عاوه بر اهمیت اقتصادی، کارکرد های زیست محیطی، گردشگری و تولید گیاهان دارویی 
و صنعتــی و حفاظت خاک و ذخائر ژنتیکی دارد، خواســتار افزایش اعتبارات در حوزه منابــع طبیعی و آبخیزداری از کمیته 

برنامه ریزی شهرستان شد.

اهمیت تعامل نمایندگان و استاندار
 برای توسعه استان

 در جلســه اســتاندارهمدان با مجمع نمایندگان استان که اخیرا 
برگزار شــد، مباحث مهمی چون کلیات سند راهبردی و عملیاتی 
ســه ساله استان، الیحه بودجه 1398کشور و سهم استان در الیحه 
بودجه مورد بحث و بررســی قــرار گرفته که ارتباط مســتقیم با 

توسعه استان دارد.
شــاهرخی که مسیر تعامل با نمایندگان را در پیش گرفته است، سعی 
دارد از ظرفیت مجمع نمایندگان استان در جهت توسعه استفاده نماید. 
برگزاری چنین نشســت ها و جلســاتی می تواند به تحقق این مهم 
کمک نماید، مشروط بر آنکه نگاه مشترک هر دو طرف یعنی مدیریت 

اجرایی استان و نمایندگان ضرورت های توسعه استان باشد. 
نمایندگان و وکای مردم در مجلس با اســتفاده از ابزارها و ظرفیت 
های خود در دو حوزه قانون گذاری و نظارت نقش مهمی در پیشرفت 
کشــور دارند و به تبع آن مجمع نمایندگان استان نیز می توانند کمک 
شایانی به توسعه استان نمایند و در رفع موانع و مشکات موجود در 

این خصوص نقش آفرین باشند. 
مدیران اجرایی به ویژه مدیر ارشــد استان نیز چنانچه در یک فضای 
تعاملی ضمــن پیگیری برنامه های دولــت از ظرفیت نمایندگان در 
جهت توسعه استفاده نمایند، فضای مناسبی برای تاش و فعالیت در 

جهت توسعه استان شکل می گیرد.
در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه استاندار با مجمع نمایندگان 
اســتان نیز باید گفت مهم ترین بحثی که در حال حاضر مطرح است، 
اختصاص بودجه و اعتبارات الزم برای استان است که نمایندگان نقش 

مهمی در تحقق آن دارند.
اولویــت های تعریف شــده در بودجه ســال آینده بــه ویژه توجه 
به اصل معیشــت مردم و موارد مهمی چون اشــتغال و تولید که در 
سطح استان نیز دنبال می شــود بعاوه حوزه هایی که امکان تقویت 
آنها با اختصاص بودجه الزم باالســت، موارد مهمی هســتند که باید 
با همفکــری و همکاری نمایندگان و مدیران اجرایی دنبال شــود تا 
شرایط برای رفع مشکات موجود و ارتقای استان بیش از پیش مهیا 

و فراهم گردد. 
تحقــق این مهم در گرو همکاری مســتمر و واقعــی و نه صوری و 

شعاری بین مدیریت ارشد استان و نمایندگان مجلس است .
برداشــت عمومی از رفتار و حرکت نمایندگان استان حمایت آنها از 
اســتاندار و همکاری با او در راستای توسعه استان است و شاهرخی 
نیز تاکنون نشــان داده که استفاده از ظرفیت نمایندگان و تعامل با آنها 

از درجه اهمیت باالیی برخوردار است.
بر این اساس انتظار می رود همکاری و تعامل میان آنها نمود بیشتری 
داشته باشد و این همکاری ها به گونه ای باشد که ضمن حفظ استقال 
و جایگاه قوا در استان، برنامه ها و اهداف مشترک با محوریت منافع 

مردم و توسعه همه جانبه استان دنبال شود.

شورای شهر همدان تکلیف عضو 
کنارگذاشته شده خود را روشن می کند

 رئیــس شــورای اســامی شــهر همــدان بــا اشــاره بــه وضعیــت 
ابراهیــم مولــوی عضــو کنارگذاشــته شــده ایــن شــورا، گفــت: آرای 
ــف  ــده تکلی ــه آین ــنبه هفت ــی یکش ــن علن ــورا در صح ــای ش اعض

ــد. ــرده را روشــن مــی کن نامب
کامران گردان  در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: استعام بنیاد شهید و 
امور ایثارگران پیرامون مدارک پزشکی این عضو به شورا ارایه شده و 
با این حساب اعضای پارلمان محلی پیرامون موافقت یا عدم موافقت 

نسبت به بازگشت وی رای گیری می کنند.
وی اضافه کرد: بنیاد شــهید و امور ایثارگران مدارک مولوی را تایید 

کرده است اما نیاز به رای گیری اعضای شورای شهر همدان دارد.
گردان خاطرنشان کرد: این رای گیری به احتمال فراوان روز یکشنبه 

هفته آتی در صحن شورا انجام می شود.
ابراهیم مولوی یکشنبه گذشته با ارایه مدارک پزشکی خود، مدعی شد 
غیبت وی طی پانزده مهرماه تا یکم دی ماه موجه و با تایید بنیاد شهید 

و امور ایثارگران پیرامون پیگیری مراحل درمانی بوده است.
غیبت مولوی در این مدت باعث شد تا با تشخیص فرمانداری همدان، 

جواد گیاه شناس عضو علی البدل جایگزین وی شود.
حاال قرار است اعضای شورای اسامی شهر همدان در جلسه صحن 
شورا نسبت به بازگشت یا مخالفت با حضور دوباره مولوی در پارلمان 

محلی رای گیری کنند.

تداوم وزش باد در همدان

 کارشــناس مرکز پیش بینی هواشناسی اســتان همدان از تداوم و 
افزایش سرعت وزش باد ه خبر داد.

شهرام حکیمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: سرعت وزش باد روز 
گذشته 3 کیلومتر در ســاعت بود که این سرعت امروز به 7 کیلومتر 

در ساعت رسید.
حکیمی پیش بینی کرد: تا اوایل هفته آینده شاهد ورود سامانه بارشی 
جدید نخواهیم بود و وزش باد همچنان ادامه دارد که موجب کاهش 
دمای هوا می شود و با وزش باد سامانه جدید بارشی را در اواسط هفته 

آینده برای استان همدان به ارمغان خواهد آورد.

100 تن مواد غذایی غیرقابل مصرف 
در همدان معدوم شد

 مسئول مواد غذایی مرکز بهداشت شهرستان همدان گفت: 100 تن 
مواد غذایی غیرقابل مصرف انسانی از ابتدای سال جاری تا پایان آذر 

در این شهرستان معدوم شده است.
حمید افشــاری  در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه مواد غذایی فاسد 
و غیر قابل مصرف توقیف، امحا و معدوم می شود اضافه کرد: برخی 
از موادغذایی بســته بندی، فاسد و تاریخ مصرف گذشته است که از 
مردم انتظار می رود هنگام خرید کاال به مشخصات درج شده بر روی 

آن توجه کنند.
مســئول مواد غذایی مرکز بهداشت شهرستان همدان ادامه داد: برخی 
مواقع به دســتور وزارت بهداشــت و درمان بــه علت وجود برخی 
ناخالصی های بیماری زا در محصوالت خاص اقدام به جمع آوری و 

معدوم کردن آنها می شود.
افشــاری گفت: همچنین برخی مواد غذایی به علت ظاهر مشکوک 
جمع آوری شده و پس از نمونه برداری و آزمایش در صورت داشتن 

مشکل بهداشتی معدوم می شوند.
وی بیان کرد: چنانچه ارزش مواد غذایی فاسد کشف شده بیش از یک 

مبلغ خاصی باشد باید با دستور دادستان آن را معدوم کرد.
مســئول مواد غذایی مرکز بهداشــت شهرســتان همدان افزود: مواد 
پروتئینی، لبنیات، نمک، انواع ترشــی بیشــترین میــزان موادغذایی 

معدومی را تشکیل می دهند.
افشاری ادامه داد: همچنین شماری از واحدهای تولیدی برای بررسی 
کیفیت کاالهای مرجوعی خود، از این حوزه استعام می گیرند که در 

صورت نیاز معدوم می شود.

1- واردات مــواد اولیه تولیدکنندگان از مناطق آزاد معاف از عوارض 
وگمرک شده اند.

گفته می شــود دولــت باهدف حمایت از تولید وکســی وکار برای 
تولیدکنندگان این تسهیات رادر نظر گرفته است.

گویا این معافیت فقط برای مناطق ازاد اعمال می شــود. گفتنی است 
اســتان همدان سالهاســت درحال ایجاد منطقه آزاد است که تاکنون 
توفیقی نداشــته اســت.الزم به ذکراســت جهان آباد جزو شعارهای 

تبلیغاتی نمایندگان مجلس و برخی مدیران دولتی بوده است.
2- همدان در لیســت استانهای دارای کاهش نرخ بیکاری قرارگرفته 
اســت. گفته می شود16 استان کشور شــاهد کاهش نرخ بیکاری در 

فصل پاییز نسبت به سال 96 بوده اند.
گویا استان همدان درکنار استان های نیمه برخوردار توانسته است نرخ 

بیکاری را مهار کند.
3- شــرکت های فعال در حوزه حمل و نقل هوشــمند رفع پلمپ 

می شوند.
گویا دولت خواستار رفع توقیف و پلمب شرکت های فعال در زمینه 
حمل و نقل هوشمند شده است. گفته  می شود به استانها دستور رفع 

توقف  شرکت های دارای پروانه  داده شده است.

 اســتان همدان داراي 44 جایگاه فعال
CNG اســت کــه تعــداد 36 جایــگاه 
درخواست ثبت بازرسي دادند اما 8 جایگاه 
که شــامل 4 جایگاه خصوصي، 3 جایگاه 
نظامــي و یک جایگاه شــهرداري اســت 

درخواست بازرسي ندادند.
معاون عمراني استانداري همدان در جلسه 
کارگروه استانداري سازي و ارتقاي کیفیت 
کاال و خدمــات که دیروز در اســتانداري 
استانداردسازي گاز  تشکیل شــده، گفت: 
به لحاظ در برگیــري جان تعداد زیادي از 
همشهریان شوخي نیســت و باید از همه 
ابزارهاي نظارتي براي این 8 مورد جایگاه 
اســتفاده کرد در غیر این صورت قطع گاز 
این جایگاه ها حتي اگــر مصرف بنزین را 
افزایش دهد بهتر از احتمال به خطر افتادن 

جان یک نفر است.
محمود رضا عراقي با اشــاره به صحبت ها 
و انتقادهاي یکي از اعضاي حاضر از یکی 
از جایگاه های دولتی گفت: به نظر مي رسد 
جایگاه هاي دولتي همکاري الزم را ندارند 
لذا توصیــه مي شــود، گاز CNG دولتي 
نشود. قرار نیســت دولتي ها کارشان را با 

زور پیش ببرند.
وي اظهار کرد: متأســفانه کشــور از لحاظ 
رعایــت اســتانداردها ضعف هایي دارد که 
تاش مي شود با مرور زمان و با شیب مایم 
به لحاظ درک شرایط تولید، اشتغال و اقتصاد 
کارها پیش برود اما جایي که احساس شود 
جان مردم در خطر است کوتاه نخواهیم آمد.

معاون عمراني اســتاندار همدان در پاسخ به 
انتقادهایي که در خصوص فعالیت کارگاه ها 
و واحدهــاي تولیدي چینــي آالت مطرح 
شــد نیز گفت: به این صنایــع فرصت داده 
مي شود که تکلیف خود را براي نوع فعالیت 
مشخص کنند که اگر چنین نشود الزم است 
اقــدام قانوني در ارتباط بــا فعالیت آنها نیز 

انجام شود.
وي در خصوص دیگر دســتور جلسه این 
کارگروه مبني بر بازرسي و استانداردسازي 
موتور خانه هاي دستگاه هاي اجرایي اظهار 
کرد: الزام دستگاه ها به کاهش 20 درصدي 
مصرف انرژي همچنان به قوت خود باقي 
اســت و دســتگاه ها در این ارتبــاط باید 

همکاري الزم را داشته باشند.
عراقي با بیان اینکه متأســفانه شرکت هاي 
تأییــد صاحیــت اســتاندارد در زمینــه 
موتورخانه ها بیشــتر در شــهرهاي تهران 
و تبریــز قــرار دارد افــزود: امیدواریــم 
ســرمایه گذاري در این بخش توسط بخش 
خصوصي انجام شــود تا دستگاه ها مجبور 
به ثبــت درخواســت بازرســي از طریق 

شرکت هاي سایر استان ها نباشند.
وي ادامــه داد: طبق پژوهش هاي خوبي که 
اداره استاندارد استان انجام داده است اعمال 
استاندارد باعث افزایش یک دهم بهره وري 
مي شود که این موضوع به عنوان کلید واژه 

اقتصاد کشور باید مورد تأکید قرار گیرد.
عراقــي افــزود: ابزار مهم اعتبــار عمومي 
به اجناس داخلي اســتاندارد اســت که با 
توجه به سیاست هاي اقتصاد مقاومتي باید 
استاندارد در این خصوص به جدیت وارد 

کار شود.
در این جلسه مدیر کل استاندارد استان نیز 
گفت: به جهت فشــار گاز باال و خطرات 
بالقوه جایگاه CNG ایمني و استاندارد در 

آنها ضرورتي انکارناپذیر است.
محمد مددي با بیان اینکه 5 اســتاندارد با 
مشارکت شــرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي و شــرکت گاز براي جایگاه ها تدوین 
شده است افزود: 3 مورد از این استانداردها 

اجباري است.
وي اظهار کرد: سامانه نظارت بر استاندارد 
جایگاه CNG طراحي شده که نفت و گاز 
به عنوان تأمین کننــده قطعات و نیز ویژه 
جایگاه داران به آن دسترســي دارند که باید 
با ثبت درخواست دوره اي بازرسي نسبت 
به استانداردسازي جایگاه خود اقدام کنند.

مــددي افزود: پــس از ثبت درخواســت 
بازرســي، شــرکت طرف قرارداد اقدام به 
بازرسي کرده و نواقص را اعام مي کند که 
پس از رفع نواقص رونوشت تأیید به آن به 

شرکت نفت و گاز اعام مي شود.
مدیر کل اداره اســتاندارد اســتان همدان 
آمــاري در خصوص تعــداد جایگاه ها داد 

و گفــت: در اســتان همــدان 44 جایگاه 
فعال CNG داریم کــه تعداد 36 جایگاه 
درخواســت بازرســي دارند اما 8 جایگاه 
درخواستي ارائه ندادند و دو مورد هم براي 

قطع انشعاب اقدام کردیم.
وي تعــداد جایگاه هــاي خصوصي را 27 
جایــگاه، تعداد جایــگاه  نظامي را 3 مورد 
جایــگاه حمل و نقل جــاده اي 3 و تعداد 
جایگاه شهرداری را 11 مورد اعام کرد و 
افــزود: از تعداد 8 جایگاه متخلف 4 مورد 
خصوصي 3 مورد نظامي و یک مورد متعلق 

به شهرداري است.
مددي بیان کــرد: مخازن این دســتگاه ها 
تحت فشــار 250 بار یعني یک بمب قوي 
اســت که با توجه به استفاده چندین ساله 
از آنهــا اگر موضوع نظــارت جدي گرفته 

نشــود اتفاقات ناگواري رخ خواهد داد لذا 
از شرکت پخش و شرکت گاز مي خواهیم 
در شتاب بخشیدن به استاندارد سازي الزم 

کند تا شاهد حادثه جاني نباشیم.
وي در مورد استاندارد چیني آالت بهداشتي 
نیــز با بیان اینکه از 129 واحد چیني آالت 
بهداشــتي 91 مورد پروانه استاندارد ندارد 
افزود: تولید کاالي بدون اســتاندارد باعث 
مي شود که توان رقابت به دلیل پایین بودن 
کاالي بي کیفیت کاهــش یابد که این خود 
باعث ضــرر و زیان مــردم و تولید کننده 

کاالي کیفي مي شود.
مدیر کل استاندارد استان همدان با اشاره به 
اینکه اجراي قانون براي 91 واحد تولیدي 
که تعطیلي آنهــا را در بر دارد خود تبعات 
زیادي به همراه دارد افزود: این موضوع به 
این دلیل مطرح مي شود که راهکاري براي 

آن اندیشیده شود.
وي در مورد گواهي نامه فني موتورخانه هاي 
دستگاه هاي اجرایي نیز گفت: در همدان از 
تعداد موتورخانه هایي که در برخي دستگاه ها 
به چندین مورد مي رسد تنها 17 موتورخانه 
که 14 مورد از آن مربوط به دانشــگاه مایر 
و مابقــي مربوط به بانک توســعه تعاون و 
اداره اســتاندارد است گواهي نامه مربوطه را 
دریافت کردند که این خود به معني مصرف 

باالي انرژي در این ادارات است.
استانداردســازي  بــا  افــزود:  مــددي 
نیــز رعایت برخي نکات  موتورخانه ها و 
فني در اداره استاندارد طبق آمارها، موفق به 
کاهش 20 درصدی انرژي شده ایم که اگر 
هــر اداره اي چنین اقدامي کند صرفه جویي 

بزرگي خواهد بود.

معاون عمراني استانداري همدان: 

گاز 8 جايگاه CNG استان قطع مي شود

 رئیس مجمع خیرین ســامت مایر 
با بیــان اینکه اهدای اعضــای یک بیمار 
مایری به 3 نفر جــان دوباره داد، گفت: 
برگ دیگری به دفتر ایثار و فداکاری مردم 
دیار اضافه شــد و دوشنبه 17 دی ماه در 
بیمارســتان ســینای تهران، "حاج حمید 
رحیمی"، با اهدای اعضای خود 8 خانواده 

را به زندگی امیدوار کرد. 
عباس آذرهمایون در گفت گو با ایســنا، 
در این رابطه افزود: این مرحوم 47 ســاله 
فرزند و حاج حجت اهلل از اهالی روستای 
علی آباد مایر، میــان دار چندین و چند 
ساله هیأت حضرت باب الحوائج)ع( بود 
که در اثــر صانحه تصــادف دچار مرگ 
مغزی شــد و با اهدای 3 عضو شامل دو 

کلیه و کبد خود بــه 3 بیمار زندگی تازه 
بخشید. 

وی درباره فرق کما و مرگ مغزی گفت: 
در مرگ مغزی، خون  رســانی و اکسیژن 
 رسانی به مغز متوقف می  شود و این عضو 
از بدن، کارکرد خود را از دســت می دهد 
و دچار تخریب غیرقابل برگشت می شود. 
آذرهمایــون ادامه داد: هرچند پس از این 
عارضه اعضای دیگر بدن و ازجمله قلب، 
کبد و کلیه ها به وسیله دستگاه های کمکی 
می  تواننــد به فعالیت هــای حیاتی خود 

ادامه دهنــد، اما این رونــد زیاد به طول 
نمی انجامد و اگر بیمار از این دســتگاه ها 
جدا شود، زندگی مصنوعی او متوقف می 
شود به طوری که بعد از مرگ مغزی، فرد 
هیچ گونه احســاس دردی ندارد، قادر به 
صحبت کردن، دیدن و حتی پاســخ دادن 

به تحریکات خارجی نیست. 
وی در مــورد علل مرگ مغــزی افزود: 
تصادفات رانندگی، وارد آمدن ضربه های 
شــدید بــه ســر، ســقوط از ارتفــاع، 
خونریزی های داخلی مغز، سکته مغزی و 

مسمومیت های شــدید از علل مهم مرگ 
مغزی به شمار می روند. 

رئیــس مجمــع خیرین ســامت مایر 
اظهارکرد: آســیب های شــدید بافتی که 
بــه علل مختلف به مغز وارد می شــود، 
در نهایت به تــورم بافتی آن می انجامد 
و از آنجــا که مغز در فضای بســته بین 
گرفته  قــرار  جمجمــه  اســتخوان های 
اســت و امکان افزایش حجم را ندارد، 
تورم بافتی به قســمت های پایین تر مغز 
فشــار وارد می  کند و باعث فتق مغزی 
و مختــل شــدن گردش خــون در مغز 
می شــود که در نهایت اکسی ژن رسانی را 
مختل می سازد و سرانجام موجب مرگ 

می شود.  مغزی 

 رئیس کمیســیون برنامــه، بودجه و 
مالی شــورای شــهر همدان با بیان اینکه 
در بودجه ســال آینــده به ســاماندهی 
ورودی های شــهر توجه ویژه ای خواهد 
شــد گفت: شــهرداری باید ارزیابی های 
اجتماعی شــامل پیوســت های فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و زیســت محیطی در 

اجرای طرح های شهری را تهیه کند.
اکبر کاووســی امید در گفت و گو با فارس 
با بیان اینکه بودجه پیشنهاد شهرداری در 
کمیسیون های شورا بررسی می شود اظهار 

کرد:  شورای سیاست های کلی بودجه سال 
1398 را تدوین کرده و بودجه پیشنهادی 

شهرداری با آن تطبیق داده می شود.
وی ایجــاد خزانه داری کل بــرای کنترل 
و نظارت بیشــتر بر درآمدها را نخستین 
سیاست شورا دانست و افزود: یعنی تمام 
درآمدهای شــهرداری در یک حســاب 
مشترک تجمیع می شود و هر مدیر شهری 
که بتواند فعالیت های بیشــتر سامان دهد 

از بودجه بیشتری برخوردار خواهد شد.
بودجه شــورای شهر  رئیس کمیســیون 

همدان با بیان اینکــه پروژه جدید بزرگ 
در ســال 98 تعریف نمی شــود تصریح 
کــرد:  البتــه پروژه های روزمــره و مورد 
نیاز شــهر اجرا خواهد شــد اما منظور از 
این بنــد جلوگیری از آغــاز پروژه های 
عمرانی بزرگ شــهری اســت تا بتوان به 
پروژه های فعلی که به اتمام نرسیده است 
پرداخته شــود.وی ادامه داد:  برون سپاری 
و الکترونیکی کردن خدمات شــهرداری 
و اجــرای پروژه های فنــاوری اطاعات 
شهرداری همدان نیز از سیاست های مهم 

بودجه شهرداری به حساب می آید.
کاووســی امید سیاســت دیگر شــورا را 
رعایت نکات فنی و اجرایی، اســتفاده از 
پیمانکاران صاحیت دار و نظارت مستمر 
بر آن ها با اولویت بکارگیری فناوری های 

نوین و مصالح با کیفیت دانست.
وی گفــت: اهتمام ویژه به حل مســأله 
ترافیک شهری با تأکید بر توسعه حمل و 
نقل عمومی و ایجاد پارکینگ های عمومی 
در ســطح شهر نیز مورد توجه قرار گرفته 

است.

اهدایاعضاییکبیمارمالیری
به3نفرجاندوبارهداد

توجه به ساماندهی ورودی های همدان در بودجه سال آینده

برای مبارزه با آمریکا به تفکر 
شهید همدانی نیاز داریم

 امروز برای مبارزه با آمریکا و پاسداری از آرمان های انقاب به 
تفکر شهید همدانی نیاز داریم.

فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان در مراسم رونمایی از 
کتاب صوتی »پیغام ماهی ها« به قلم سردار گلعلی بابایی با بیان اینکه 
قیام مردم قم در 19 دی ماه سال 56 سکوی حرکت انقاب اسامی 
است اظهار کرد: در سالگرد عملیات کربای 5 هستیم که در منطقه 
شلمچه آغاز شــد؛ نمی دانم مراسم رونمایی از کتاب حاج حسین 
با این رویدادها چرا با این روزها همراه شــد؛ حتماً رمزی دارد.به 
گزارش فارس ، مظاهر مجیدی  در ادامه با اشاره به شخصیت شهید 
همدانی با قرائت بخشی از پیام مقام معظم رهبری هنگام شهادت 
این مردم بزرگ خاطرنشان کرد: شهید همدانی 40 سال تمام زندگی 

خود را برای انقاب اسامی گذاشت.
وی با بیان اینکه شــهید همدانی برای همگان شناخته شده است 
گفت: ما هم باید از ایشان درس بگیریم زیرا این شهید بزرگوار در 
مشــکات و سختی ها مقاومت کرد و در اوج فتنه با بصیرت خود 
جریان حق را به مردم نشان داد.فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان 
همدان با اشاره به اینکه شهید همدانی اعام کرد که جنگ در حلب 
فرقی با جنگ در شلمچه ندارد اظهار کرد: ما هم باید مواظب باشیم 

وسوسه نشویم و تحت تأثیر تبلیغات دشمن قرار گیریم.

»سرما« عامل افزایش قیمت میوه و تره بار

 رئیس اتحادیه میوه و تره بار فروش همدان گفت: در همه سال ها 
فرا رسیدن فصل ســرما باعث کاهش خرید محصوالت در بازار 
می شــود و بنابر اصول عرضه و تقاضا با افزایش قیمت هم مواجه 

می شویم.
 علیرضا شمس در گفت وگو با فارس  با بیان اینکه نزوالت آسمانی 
تأثیر آنچنانی در قیمت میوه و تره بار ندارد اما بی تأثیر هم نیســت، 
اظهار کرد: در فصل بارندگی بر اثر توقف برداشت مرکبات، عرضه 
کم می شود بنابراین با افزایش قیمت میوه در زمان نزوالت آسمانی 
مواجه می شــویم. وی با اشــاره به اینکه با فرارسیدن فصل سرما 
تولید برخی از میوه ها کاهش یافته، افزود: میزان محصوالتی چون 
گوجه فرنگی، خیار، بادمجان و از این دست کاالها کاهش می یابد 
و برخی از آنها نیز تنها در جنوب کشــت می شود که طبیعتاً کفاف 
همه کشور را نمی دهد و در نتیجه با افزایش قیمت مواجه می شویم.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار فروش همدان در باره میوه شب یلدا نیز 
تصریح کرد: درباره میوه شب یلدا از حاال نمی توان مسأله خاصی را 

مطرح کرد چراکه وضعیت آن روزانه تعیین می شود.

به الــزامدســتگاهها 
کاهــش20درصــدي
همچنان انرژي مصرف
باقياست بهقوتخود
ودســتگاههادرایــن
همکاري بایــد ارتباط

الزمراداشتهباشند
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 3600 نفردرصنایع تبدیلی کشاورزی همدان  
اشتغالزایی شدند 

 باید در زمینه بسته بندی، فرآوری و عرضه به محصوالت به بازارهای جهانی شرایط 
بهتری را مهیا کرد و در زمینه ایجاد صنایع تبدیلی قدم برداشت.

ــن  ــان ای ــا بی ــاد کشــاورزی اســتان همــدان ب ــع کشــاورزی ســازمان جه ــر صنای مدی
مطلــب افــزود: صنایــع تبدیلــی کشــاورزی اســتان همــدان بــرای 3 هــزار و 595 نفــر 

شــغل ایجــاد کــرده اســت. 
بــه گزارش  باشــگاه خبرنگاران جوان ،غامحســین تقوی صنایع تبدیلی اســتان 
همدان را نیازمند به روز رســانی دانســت و گفت: اگر بتوانیم از مزرعه تا مصرف 

فاصلــه زمانی تولید تا مصرف را حفظ کرده و محصول تولید شــده را با آســیب 
پذیــری کمتر به بازار عرضــه کنیم و با ایجاد زمینه هــای مختلف مدت ماندگاری 

محصوالت را افزایش دهیم 
تقوی با بیان اینکه صنایع تبدیلی اســتان همدان باید از حالت ســنتی خارج شده و 
محصوالت جدید با ذائقه بازار عرضه شــود، عنوان کرد: هدف اصلی سازمان جهاد 

کشــاورزی ایجاد بیشترین ارزش افزوده در محصول است.
وی با اشــاره به اینکه از 430 واحد صنایع تبدیلی اســتان همدان 277 مورد تحت 
نظارت ســازمان جهادکشاورزی است، عنوان کرد: این واحدها ظرفیت جذب یک 
هــزار و 381 تن مــواد خام و ظرفیت تولید یک هــزار و 288 تن محصول جدید 

را دارد.
تقوی با بیان اینکه این تعداد واحد برای 3 هزار و 595 نفر اشــتغال ایجاد کرده اســت، 
عنوان کرد: این صنایع شامل 54 واحد صنایع باغی، 55 واحد صنایع تبدیلی دامی، 108 
واحد زراعی، 9 واحد خوراک دام و طیور، یک واحد تولید کود و 50 واحد ســردخانه 

است.
مدیر صنایع کشــاورزی جهاد کشاورزی اســتان همدان در پایان با اشاره به اینکه از 
5 میلیون تن محصول کشــاورزی تولیدی اســتان همدان می توان یک میلیون و 700 
هزار تن آن را فرآوری کرد، گفت: باید صنایع تبدیلی در استان همدان تنوع بیشتری 

پیدا کند.

خبـر

همه روستاهای مالیر از نعمت گاز 
برخوردارند

 در حال حاضر99.97 درصد از جمعیت روستایی این شهرستان از 
نعمت گاز بهره مند هستند.

رئیس شرکت گاز شهرستان مایر با بیان این مطلب در گفت و گو با 
ایرنا اظهار داشــت:از 208 روستای مایر، تاکنون 198 روستای باالی 

20 خانوار این شهرستان از نعمت گاز بهره مند شده اند.
جهانگیر ملکی بیان کرد: تنها سه روستای »چشمه پهن«، »بیش آغاج« 
و »سنگده« به دلیل تعداد خانوار پایین بین 12 تا زیر پنج خانوار باقی 

مانده اند که سرانه گازرسانی آنها بیشتر از قیمت مصوب است.
وی با اشــاره به جدیت دولت تدبیر و امید در گازرسانی به روستاها 
افزود: پیگیری های الزم برای گازرســانی به روستاهای باقیمانده این 

شهرستان در دستور کار است.
ملکی با بیان اینکه صد درصد جمعیت شهری این شهرستان دارای گاز 
هستند اظهار داشت: از سال 92 تاکنون در دولت تدبیر و امید بیش از 

60 روستای مایر از نعمت گاز برخوردار شدند.
وی یادآور شــد: این در حالیســت که قبل از دولت تدبیر و امید و از 
ابتدای شــروع طرح گازرسانی به روستاهای مایر، حدود 70 درصد 
با تعداد 136 روســتا گازرسانی شدند.رئیس شرکت گاز مایر گفت: 
حجم باالیی از طرح گازرسانی به روستاهای مایر در دولت تدبیر و 
امید انجام شد و بیش از 30 درصد از روستاهای این شهرستان از سال 

92 تاکنون گازرسانی شده اند.
ملکی ادامه داد: افتتاح طرح گازرسانی به 6 روستای مایر با اعتباری 
بیــش از 6 میلیارد ریال در هفته دولت امســال نمونه ای از تاش و 
همت دولت تدبیر و امید در امر گازرســانی به روستاها است.گفتنی 
اســت ،مایر دارای بیش از یکصد هزار مشترک گاز است که بیش از 
99.9 درصد از جمعیت این شهرستان از نعمت گاز برخوردار هستند.

ارزش های انقالب اسالمی باید در برگزاری 
کنسرت ها حفظ شود 

 مایر- خبرنگار همدان پیام: یکی از مهمترین رسالت های شورای 
فرهنگی عمومی شهرستان مایر نهادینه کردن فرهنگ عمومی است .
امام جمعه شهرستان مایر با بیان این مطلب در جلسه شورای فرهنگ 
عمومی شهرستان مایر گفت: اگر فرهنگ عمومی شهرستان و کشور 
را نتوانیم ارتقا دهیم حتی اگر در همه زمینه های اقتصادی و اجتماعی 
پیشرفت کنیم ،بدون وجود فرهنگ عمومی همه این پیشرفت ها زیر 

سوال می رود.
حجت االســام محمد باقر برقراری افزود :باید به فرهنگ عمومی به 
عنوان یک حقوق شــهروندی نگاه شــود و این امر با همکاری همه 

ارگان ها و هم چنین با مشارکت مردم محقق میشود.
وی با اشاره به استاندارد سازی برنامه های فرهنگی اظهار داشت :باید 
در بحث کنسرت ها ساماندهی الزم انجام شود وارزش های انقاب 
اسامی باید در برگزاری کنسرت ها حفظ شود.امام جمعه شهرستان 
مایر تصریح کرد : دشمن نظام مقدس جمهوری اسامی از دوراه به 
نظام جمهوری اسامی ضربه میزند یکی از طریق مواد مخدر و آلوده 
کردن قشر جوان به مواد مخدر و دیگری از طریق ضربه زدن به عفاف 
و حجاب که در این بحث مهم هم باید شورای فرهنگی فکری بکند.

وی در پایان گفت :ایام دهه فجر مصادف شده است با ایام فاطمیه و 
باید تاش کنیم که یک فجر فاطمی را داشته باشیم.

برگزاری دوره آموزش کنترل و اطفاء 
حریق در آموزش فنی و حرفه  ای بهار 

 دوره آموزشــی یک روزه کنترل و اطفاء حریق درمرکز آموزش 
فنی و حرفه ای شهرستان بهار برگزارشد. 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان  ، رئیس مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای شهرســتان بهار گفت: در  دوره آموزشی یک روزه کنترل 
اطفــا حریق که با حضور کارکنان و کارآموزان مراکزفنی وحرفه ای 
برادران و خواهران اجرا شــد، شــرکت کنندگان با عوامل به وجود 
آورنــده آتش و نحــوه کنترل این عوامل، انــواع آتش، روش های 
مختلف کنترل و اطفاء حریق، آشــنایی و با انواع کپسول های آتش 

نشانی، نحوه مواجهه با حریق و روش اطفاء آن آشنا شدند.
فرهاد اکبری هدف از اجرای این دوره را، افزایش ضریب ایمنی در 

مرکز به ویژه کارگاه های آموزشی دانست.
اکبــری افزود: در این راســتا تاش می کنیــم از همه ظرفیت های 
موجود در شهرســتان نظیر شهرداری، فوریت های پزشکی، نیروی 

انتظامی و ادارات برق و گاز استفاده کنیم.
 

اهالی روستای گنجینه ناتوان 
در تامین آب شرب

 سرپرست فرمانداري شهرستان همدان و به همراه مسئوالن اداره 
آب این شهرستان ضمن حضور در جمع معتمدین روستاي کنجینه 

از مجتمع آب سنگستان بازدید کردند.
معتمدین روســتا در این دیدار از کیفیت آب شــرب روستا اظهار 
نارضایتي و اینکه براي تامین آب شــرب ســالم و بهداشتي، اهالي 
مجبور به تهیه آب شــرب از خارج روستا در نتیجه زندگي روزمره 

آنها را با مشکات عدیده مواجه شده است.
و  اســتماع مســایل  از  پــس  فرمانــداري همــدان  سرپرســت 
مشــکات و درخواســتهاي معتمدیــن روســتا و توضیــح مدیــران 
امــور آب، آبفــا و آبفــار شهرســتان گفــت : اینکــه ســالهاي گذشــته 
روســتاهاي شــما از منابــع آب ســطحي و ســد اکباتــان برخــوردار 
ــا  ــي ایجــاب متناســب ب ــرعي و قانون ــه لحــاظ ش ــوده اســت ب ب

ــع برخــوردار باشــید. ــن مناب ــرات اقلیمــي از ای تغیی
ــرب از  ــن آب ش ــت تامی ــه اولوی ــان اینک ــا بی ــاري ب ــین افش حس
ــه آب از  ــي روی ــت ب ــزود : برداش ــت اف ــطحي اس ــع آب س مناب
ــع شــده و  ــن مناب ــل توجــه ای ــت قاب ــي باعــث اف ــع زیرزمین مناب
تامیــن آب از اســتانهاي مجــاور نیــز در دســتور کار مدیــران قــرار 
دارد کــه قطعــا همــان اســتانها نیــز بــراي برخــورداري از منابــع آب 

ســطحي خــود در اولویــت هســتند.
وي بــا اشــاره بــه اینکــه بــا مشــکل آب بــه لحــاظ کیفــي در ایــن 
روســتا مواجهیــم تصریــح کــرد : منابــع آب موجــود و شــبکه آب 
روســتایي مــورد بررســي کارشناســي قــرار مــي گیــرد تــا ب نحــو 

مقتضــي نســبت بــه رفــع مشــکل اقــدام شــود.

فروش بیش از 1میلیون و 500 هزار متر 
مکعب آب در سه ماهه سوم

 در سه ماهه سوم سال جاری؛ یک میلیون و 554 هزارو 715 متر 
مکعب آب به فروش رسیده است.

مدیر امور آب و فاضاب روستایی شهرستان رزن با بیان این مطلب 
ضمــن ارائه گزارش از عملکرد امور آبفار در ســه ماهه ســوم در 
شهرستان رزن، ازفروش ، 205 انشعاب خانگی،9 انشعاب تجاری و 

4 انشعاب صنعتی در سه ماهه سوم سال جاری خبر داد.
ــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب روســتایی  ب
اســتان همــدان؛ محمــد ابراهیــم فراهانــی بــا اشــاره بــه تعویــض 
ــرد: در  ــوان ک ــده، عن ــی یادش ــازه زمان ــوب در ب ــای معی کنتوره
ابتــدای ســال جــاری یــک هــزارو 480 کنتــور معیــوب بــود کــه 

ــم. ــور نمودی ــه تعویــض 332 کنت ــدام ب در طــول ســال اق
فراهانــی همچنیــن از وجــود شناســایی 240 انشــعاب غیــر مجــاز 
ــار داشــت:در  ــر داد و اظه ــال جــاری خب ــه ســوم س ــه ماه در س
ــه مجــاز  ــل ب ــر مجــاز تبدی ــی مذکــور 65 انشــعاب غی ــازه زمان ب

شــد.
وی افــزود:175 انشــعاب نیــز در مرحلــه تبدیــل بــه مجــاز اســت 
ضمــن اینکــه در مــدت مذکــور 62 انشــعاب غیــر مجــاز بــه دادگاه 

ارجــاع داده شــد.
فراهانــی در پایــان از صــدور رای بــرای 22 انشــعاب غیــر 
ــز در  ــاز نی ــر مج ــعاب غی ــرد:34 انش ــح ک ــر داد و تصری مجازخب

ــد. ــرار دارن ــدور رای ق ــه ص مرحل

بلوار شهید مرادکیانی نهاوند روشن شد

 شــبکه فشار ضعیف روشنایی بلوار شــهید مراد کیانی واقع در 
سمت سه راهی ســراب گیان به طول 150متر با اعتبار 500 میلیون 

ریال کلنگ زنی شد. 
بــه گــزارش ایســنا، فرمانــدار نهاونــد در آییــن کلنــگ زنــی کلنــگ 
زنــی شــبکه فشــار ضعیــف روشــنایی بلــوار شــهید مــراد کیانــی 
ــرداری  ــه بهره ب ــر ب ــه فج ــروژه در ده ــن پ ــه ای ــان اینک ــا بی ، ب
خواهــد رســید، افــزود: گیــان راه توســعه را پیــش گرفتــه اســت 
ــق  ــود اف ــده می ش ــتان دی ــه در شهرس ــی ک ــل و تاش ــا تعام و ب

ــش رو دارد.    ــنی را در پی روش
مراد ناصری تأکید کرد:  برای موقعیت های گردشگری و زیر ساختها 
در سراب های نهاوند برنامه ریزی شده است که شهرستان را متحول 

خواهد کرد. 
وی افزود: خدمت به مردم برنامه دولت و نظام است و نمی توان آن 
را به اســم کسی انحصاری کرد و تا زمانی که در شهرستان هستم ، 

اجازه نمی دهم کسی برای شهرستان ایجاد حاشیه کند.

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشيدلطفاً  به کانال تلگرامی زير  مراجعه نماييد

جهـت عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفاً 
عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

 مایر-سحر یوســفی-خبرنگار همدان 
پیام: در ادامه سلســله گــزارش های میز 
خدمــت ، این بــار به ســراغ میز خدمت 
فرمانــداری شهرســتان مایــر رفتیم این 
روزها، به ادارات که وارد می شــوی اولین 
چیزی که به چشــمت می آید، تابلوی میز 
خدمت است. شــاید ارباب رجوع با دیدن 
آن ،از اینکه اینجــا خدمتی را دریافت می 
کند و کارش سریعتر انجام می شود آسوده 

خاطر گردد .
میز خدمت دســتور اباغي دولت تدبیر و 
امید در راســتاي افزایش تعامل مسئولین با 
مردم و اجراي منشــور حقوق شهروندي و 
همچنین افزایش تسهیل در دسترسی مردم 

به مسئولین مي باشد. 
می توان گفت، میز خدمت اگر درست اجرا 
شود ،طرح فوق العاده خوبی است و حتی 
مانع از سردرگمی مردم در ادارات می شود 
. همچنین برپایی میز خدمت فرمانداری ها 
سبب تسهیل رفع مشکات مردم و ارتقای 
رضایتمندی آنان از عملکرد دســتگاه های 

اجرایی می گردد .
در شهرستان مایر نیز میز خدمت با قوت و 
قدرت در حال اجرا است و فرماندار ویژه 
مایر به جد پیگیر اجرای دقیق میز خدمت 

در سطح شهرستان مایر است.
از این رو، مایری ها نســبت به گذشــته 
راحت تر می توانند با مسئولین شهر ارتباط 
برقرارکنند  و مشــکات خود را با آنها در 
میان بگذارند واین طرح توانسته تا حدودی 

از بار مشکات مردم بکاهد
میز خدمت برنامه ایی جهت تکریم ارباب 
رجوع و رعایت حقوق شــهروندی است 
و مــی تواند باعــث روان ســازی و رفع 

مشکات مردم شود.
فرماندار ویژه مایر و معاون استاندار با بیان 
ایــن مطلب در گفت و گو بــا همدان پیام 
اظهار کرد: در اســتان همدان نیز استاندار و 
معاونت سیاسي اجتماعي استانداري پیگیر 
اجــراي دقیق و برپایي منظــم میز خدمت 

استان و شهرستان هاي تابعه مي باشد.
باب ا... فتحي می افزاید: فرمانداري و ادارات 
تابعــه شهرســتان مایر نیــز از زمان اباغ 
به صورت مســتمر در راســتاي اجراي میز 
خدمت حضور داشتند و همچنین از ادارات 
شهرستان بازدید به عمل آمده و ارزیابي هایي 
در راســتاي برپایي میز خدمــت و اجراي 
حقوق شــهروندي انجام گرفته است که در 
این بین از اداراتي که عملکرد موفقي داشتند 

تقدیر به عمل آمده و به اداراتي که عملکرد 
شامل مناسب نبوده تذکراتي داده شده است.
وي گفت: از 4 مرداد ماه ســال جاري بیش 
از 75 نوبــت در بخش هــا و روســتاهاي 
تابعه در راســتاي مسائل مختلف اقتصادي، 
فرهنگــي، اجتماعي و... حضــور به عمل 
آمده که 20 مورد آن بــا هدف برپایي میز 
خدمت و ارتباط مســتقیم مردم با مسئولین 

دستگاه هاي اجرایي بوده است.

برپایــي منظم و مســتمر میــز خدمت در 
مساجد حاشیه شهر در روزهاي سه شنبه هر 
هفته از دیگر اقدامات فرمانداري ویژه مایر 
مي باشد و همچنین از آن جایي که اساسي 

سیاســت میز خدمت دسترسي آسان مردم 
به مسئوالن ارشد ادارات است، فرمانداري 
ویــژه مایر روزهاي دوشــنبه را به دیدار 
مردمي و حل مشــکات آنهــا اختصاص 

داده است.
یکي مدل های اختصاصــی میزها خدمت 
فرمانــداري مایــر ، روســتاگردی های 
فرماندار مایر می باشــد که در اکثر مواقع 

با حضور خبرنگاران همراه است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه مایر جهت 
شناسایي مشکات روســتاییان و رفع آنها 
و همچنین خدمت رســاني بیشتر با جمعي 
از مسئولین دســتگاه هاي اجرایي شهرستان 
مایر راهی روستاهای مایر می شوند و از 
نزدیک در جریان مشکات و کاستی های 

منطقه قرار می گیرند
فرمانــدار به صــورت رودررو پــاي درد 
دل روســتاییان می نشــیند و روستاییان با 
صمیمت و خون گرمي از مسئولین استقبال 
مي کنند و از اینکه مي توانسته اند مشکات 
روســتا را بدون واسطه و مستقیم به گوش 
فرماندار برســانند احســاس خوشحالی و 

رضایت در صورتان آنها نمایان است.
عمده مشــکات روســتاییان که در روستا 
گردی ها مطرح می شود ، کمبود آب شرب 
و کشاورزي، نداشتن راه آسفالته، فرسودگي 
شــبکه برق، آنتن دهي ضعیف تلفن همراه، 
بهسازي روستاها و... می باشد. همچنین به 
دلیل اینکه اکثر روســتاها این منطقه از آب 
قنات اســتفاده مي کنند، الیه روبي و مرمت 

قنات ها خواسته اکثر روستاییان می باشد.
همچنین تکمیل طرح هادي که در راستاي 
فراهم سازي زمینه توســعه و عمران نقاط 
روســتایي اســت و بــه دلیل مشــکات 
اقتصادي نیمه کاره رها شــده اســت جزو 
مطالبات اکثر روستاها این مناطق می باشد 
و آنها خواســتار تمهیداتــي جهت تکمیل 

طرح هادي می باشند.
فرمانــدار مایر آرام و ســاکت به درد دل 
روســتاییان و دهیاران گوش می داد و در 
جریان مشــکات آنها قــرار مي گیرد و به 
مســئولین اجرایي دســتور پیگیري و رفع 

مشکات روستاییان را مي دهد.
او همچنیــن در روســتاگردی ها تأکید 
بــر انجــام اقداماتــي جهــت عمران و 
آباداني روســتاها و بهتر شــدن معیشت 
روســتاییان را دارد.فتحــی هدف نهایی 
خــود را از میــز خدمــت بــه ســبک 
از  زدایــی  محرومیــت  روســتاگردی، 
امر  داند و همین  روســتاهای مایر می 
را گزینهــای بزرگــی بــرای جلوگیری 

داند. می  روستاییان  مهاجرت 
از آنجایــي که میــز خدمت در راســتاي 
روان سازي و حل مشــکات مردم است، 
امید اســت با ادامه این روند، مشــکات 
روستاییان که قشر زحمت کش و تأثیرگذار 
در عیــن حال مظلوم در جامعه هســتند به 
صورت حضوري و بــدون پرده به گوش 
مسئولین دستگاه هاي اجرایي برسد و نتیجه 

مطلوب حاصل شود.

 شهرستان مایر ظرفیت های ویژه ای 
در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری دارد که 
باید این اراضی ملی به نحو مطلوب حفظ 

و صیانت شوند.
معاون اســتاندار همــدان و فرماندار ویژه 
مایر با بیان این مطلب در دیدار با مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان 
افــزود: برای جلوگیری از مشــکاتی که 
متوجــه منابع طبیعی اســت، باید ظرفیت 
های این حوزه با کارکردهای مشــخصی 

مورد استفاده قرار گیرد.
بــاب ا... فتحی مایــر را از نظــر ورود 
گردشــگران و مســافران در ایام مختلف 
سال و ظرفیت های اقتصادی، گردشگری، 
جاذبه های طبیعی و فرهنگی از شهرستان 

های شاخص استان دانست و بیان کرد: در 
این زمینه منابع طبیعــی و آبخیزداری می 

تواند بستری برای توسعه باشد.
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه حفاظت 
از منابع طبیعی بر عهده ما اســت، ظرفیت 
 های باالی مایر در حــوزه منابع طبیعی، 
وجــود حــوزه آبخیزداری ســد کان و 
همچنین وجود نهالستان در این شهرستان 

را از دیگر توانمندی ها برشمرد.
فتحی گفت: نهالســتان مایــر به تنهایی 
توان تولید باالی نهال و صادرات به سایر 
شهرستان  ها و اســتان  های همجوار خود 

را دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان 
نیز با بیان اینکــه در حوزه مدیریت جامع 

اقدامات  آبخیزداری در شهرســتان مایر 
ویژه  ای انجام  شــده اســت اظهار داشت: 
هدفگذاری ما حفــظ و نگهداری از منابع 

طبیعی است.
اسفندیار خزایی ادامه داد: باید دیدگاه مثبتی 
به منابع طبیعی داشــته باشیم، چراکه منابع 
طبیعــی در حوزه های مختلف یک میراث 
گرانبها اســت و بهتر و بیشــتر از شرایط 

کنونی باید به آن توجه شود.
وی نهالســتان قــدس مایــر را یکی از 
ظرفیت های استان برشمرد و بیان کرد: این 
نهالستان آبروی منابع طبیعی استان است و 

باید حفاظت و نگهداری شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان 
افزود: حدود 500 هزار نهال صنوبر در این 

نهالستان تولید شده است و عاوه بر مایر 
به شهرهای همجوار نیز صادر می  شود.

خزایی با اشــاره به محــدود بودن منابع و 
اعتبارات، خواســتار افزایش اعتبارات در 
حــوزه منابع طبیعی و آبخیزداری از طریق 

کمیته برنامه  ریزی این شهرستان شد.
شهرســتان مایر دارای پنــج هزارو 712 
هکتار اراضی جنگلــی، 320 هزار هکتار 
اراضــی منابع طبیعــی و 138 هزار هکتار 
مراتع است که تاکنون یک سوم از اراضی 
ملی این شهرســتان تبدیل و کاهش یافته 

است.
این شهرستان بیشترین وسعت اراضی منابع 
طبیعی را نسبت به ســایر شهرستان های 

استان همدان دارد.

همدان درگیر 
کم آبی است
 همدان درگیر کم آبي اســت و نباید با 
یکسال بارش نزوالت آسماني گمان رفع کم 

آبي و جبران خشکسالي ها شود .
معاون عمراني فرمانداري شهرستان همدان 
با بیان این مطلب در جلسه کمیته عمران و 
انرژي ســتاد اقتصاد مقاومتي در فرمانداري 
شهرستان همدان گفت : باید پشتیبان حفظ 
منابع ارزشمند طبیعي براي نسل آینده باشیم

رضا زماني افــزود : کنترل مصرف آب و 

مصــرف بهینه آن در بخش کشــاورزي با 
اســتفاده از جایگزینــي روش هاي نوین 
باید با هدف بهره وري باالتر آموزش داده 

شود .
زمانــی بــا تاکید بــر منع کشــت دوم در 
شهرستان بیان کرد : پذیرفته نیست کساني 
به خاطر منفعت شــخصي منابع زیر زمیني 

آب شهرستان را به خطر بیاندازند .
وی اقدام شرکت آب و فاضاب روستایي 
را در تکمیل شبکه خط انتقال آب روستاي 
ارزانفود و بیرون آورده لوله هاي ســالم و 

بااستفاده به جا و اصولی دانست.
رئیس اداره جهاد کشاوري شهرستان همدان 

نیز گفت : این اداره در راستاي تحقق اقتصاد 
مقاومتي اقدام به تشکیل 20 کاس ترویجي 
و بهره وري مصرف آب براي کشــاورزان 

کرده است . 
حســین فضلي افزود : در این کاس هاي 
بیش از 560 نفر ســاعت آموزش مرتبط با 
مصرف بهینه آب کشاورزي و توجه به ارقام 
کشت هاي جایگزین با قابلیت مصرف آب 

کم و بهره وري باال داشته ایم . 
وي تصریح کرد : در ســال جاري مصرف 
کود کل استان 70 هزار تن و سهم شهرستان 
در این بین با کاهشي چشم گیري به 4 هزار 

و 500 تن  رسیده است .

این مقام مسئولدر پایان افزود : با استفاده از 
روش هاي جایگزین و نوین کشاورزي در 
شهرستان همدان مصرف سموم کشاورزي 

نیز 21 هزار لیتر کاهش داشته است . 

ماليری ها میزخدمت را به روستا بردند

ميزخدمت به سبک روستاگردی

اراضیمنابعطبیعیمالیربایدحفظوصیانتشود

یکيمدلهایاختصاصی
فرمانداري خدمت میزها
،روستاگردیهای مالیر
باشد می مالیر فرماندار
کهدراکثرمواقعباحضور
خبرنگارانهمراهاست.

آگهی دعوت به گردهمایی اعضای کانون 
هموفیلی ایران در استان همدان

 )نوبت دوم(
نصاب  حد  عدم حصول  به  توجه  با  محترم  اعضای 
کانون  اعضای  گردهمائی  جلسه  نیافتن  رسمیت  و 
تاریخ 97/10/16  در  اول  نوبت  در  استان  هموفیلی 
ایران  هموفیلی  کانون  اعضای  کلیه  از  ،بدینوسیله 
در  شرکت  جهت  میشود  دعوت  همدان  استان  در 
جلسه گردهمائی اعضای کانون هموفیلی استان در 
نوبت دوم که در تاریخ 97/11/3 از ساعت 9 الی 12 
در محل سالن کنفرانس بیمارستان بعثت به نشانی 
بیمارستان بعثت قسمت درمانگاه طبقه دوم که بر 
اساس دستور جلسه زیر برگزار خواهد شد،شرکت 

فرمایند:
دستــور جلسه:

دفتر  ارائه گزارش عملکرد دو ساالنه ی مدیر    -1
نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان همدان

دار  خزانه  توسط  ساالنه  دو  مالی  گزارش  ارائه   -2
استان  در  ایران  هموفیلی  کانون  نمایندگی  دفتر 

همدان
نمایندگان دفتر کانون هموفیلی استان  انتخاب   -3
همدان )اعضای مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران (

مدیر دفتر نمایندگی کانون هموفیلی 
ایران در استان همدان



C M Y K

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

پنجشنبه  20 دي ماه 1397  شماره 3384 

4

انتخابات

گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

ایران و جهان

 CFT اصالح موادی از قانون انتخابات و
مهم ترین دستور  دیروز مجلس

 طرح اصاح موادی از قانون انتخابات مجلس شــورای اسامی 
و الیحه الحاق دولت جمهوری اسامی ایران به کنوانسیون مقابله با 
تامین مالی تروریسم)CFT( اعاده شده از سوی شورای نگهبان در 

دستور کار دیروز نمایندگان مجلس قرار دارد.
به گزارش ایرنا، عضو هیأت رئیســه مجلس گفت: نمایندگان امروز 
به بررســی طرح اصاح موادی از قانون انتخابات مجلس شــورای 
اســامی و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
الیحه الحاق دولت جمهوری اســامی ایران به کنوانسیون مقابله با 
تامین مالی تروریســم)CFT( اعاده شــده از سوی شورای نگهبان 

می پردازند.

اشتغال جوانان و معیشت مردم دو اولویت 
دولت است

 در آستانه چهلمین جشــن پیروزی انقاب شکوهمند اسامی، 
اشــتغال جوانان و تامین معیشت مردم دو اولویت اصلی و مهم همه 

ما در کشور است.
به گزارش ایرنا  رئیس جمهوری اظهارداشــت: در این ایام مسئوالن 
اجرایــی و غیر اجرایی، کارگــزاران دولت و نظام و رســانه های 
همگانی، وظیفه مهم تبیین اقدامات انجام شــده و دستاوردهای 40 

ساله انقاب اسامی را برعهده دارند.
حجــت االســام و المســلین حســن روحانــی افــزود: تغییر 
ســاختارهای کشــور با پیروزی انقاب، جنگ تحمیلی 8 ساله و 
تحریم های ظالمانه دشــمنان علیه ایران، سه حادثه مهم در روند 
اقتصادی کشــور در طول این 40 سال بوده که به اشکال مختلف 

روی داده است.
رئیس جمهوری ادامه داد: در ســال بعــد انقاب نیز تغییرات ایجاد 
می شــود و فعالیت ها نیمه تعطیل است . با حوادث و مشکاتی که 
در ســال های 58 و 59 برای استقرار انقاب مواجه بودیم ، معموال 
حرکت به سمت پیشرفت و توسعه سخت و مشکل می شود اما روند 

توسعه و پیشرفت حتی در آن شرایط هم ادامه یافت.
رئیس جمهوری تصریح کرد: همه چیز در کشــورمان بر مبنای آراء 
مردم است و این حاکمیت ملی، بزرگترین دستاورد انقاب اسامی 
مــا بود و ایــن را باید تبیین کنیم. این همه انتخاباتی که در کشــور 
برگزار شــد و برگزار می شود و ان شاء اهلل سال آینده هم انتخابات 
داریم، نشــان می دهد که کشــور ما بر مبنای انتخابات، رأی مردم و 

صندوق آراء است.
روحانــی گفت: قبل از انقاب دیگران برای ما تصمیم می گرفتند و 
آمریکایی ها و برخی از اروپایی ها در کشور ما همه کاره بودند و در 
همه امور از جمله ارتش و نیروهای مسلح ، صنعت نظامی ، اقتصاد، 
فرهنــگ و رادیو و تلویزیون مداخله می کردند اما امروز مردم ایران 

تصمیم گیر اصلی هستند.

دولت در بودجه 98 به دنبال کاهش فاصله 
طبقاتی است

 دولت در بودجه ســال 98 به دنبال رفع مشکات معیشتی مردم 
و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه است.

ــار و  ــای گرمس ــتان ه ــردم شهرس ــده م ــا، نماین ــزارش ایرن ــه گ ب
آرادان در مجلــس شــورای اســامی گفــت: کاهــش فاصلــه 
طبقاتــی و محرومیــت زدایــی در جامعــه بــا ایجــاد اشــتغال پایــدار 
حاصــل مــی شــود و در بودجــه 98 دولــت برنامــه هــای خوبــی 

ــرده اســت. ــه ک ــس ارائ ــه مجل ــکاری ب ــار بی ــرای کاهــش آم ب
ــای  ــم ه ــود تحری ــا وج ــرد: ب ــان ک ــر نش ــب خاط ــا کات غامرض
ــه اســتکبار جهانــی مســیر اجــرای طــرح هــای عمرانــی و  ظالمان
ــم  ــت در تقدی ــود و دول ــف ش ــد متوق ــور نبای ــادی در کش اقتص
ــس شــورای اســامی اجــرای طــرح  ــه مجل الیحــه بودجــه 98 ب
هــای اشــتغال محــور در کشــور را در دســتور کار قــرار داده اســت.

ــه  ــه بودج ــب الیح ــر تصوی ــس ب ــت و مجل ــه داد: دول وی ادام
ــت  ــد و محرومی ــق دارن ــال 98 تواف ــرای س ــد ب ــفاف و کارآم ش
زدایــی و توجــه بــه اقشــار کمتــر برخــوردار جامعــه بــا افزایــش 
ــتور کار  ــتی در دس ــداد و بهزیس ــه ام ــان کمیت ــتمری مددجوی مس

اســت.
ــدگان  ــوی نماین ــه 98 از س ــی بودج ــد بررس ــت: رون ــب گف کات
ــت و  ــام اس ــال انج ــی درح ــه خوب ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
همدلــی بســیار مطلوبــی بــرای تصویــب ایــن الیحــه بیــن دولــت 

ــود دارد. ــس وج و مجل

سخنان وزیر خارجه آمریکا درباره 
تحریم های ایران سخیف و بی ارزش است

 یــک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
شورای اسامی صحبت های اخیر وزیر امور خارجه آمریکا در مورد 
هــدف از وضع تحریم های ایران و به دنبال آن بهتر شــدن زندگی 
مردم را سخیف و بی ارزش خواند و گفت این حرف آنقدر بی ارزش 

است که حتی به تحلیل نیاز ندارد.
عاء الدین بروجردی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: این یاوه گویی 
بی ارزش است همه دنیا می دانند که هدف آمریکا با اعمال تحریم فشار 
به مردم ایران اســت تا به زعم خود مردم به ستوه آمده و عکس العمل 

نشان داده و آنها با این کار آرامش جامعه ما را برهم زنند.
وی افــزود: ایــن صحبت های وزیر امور خارجــه آمریکا که وضع 
تحریم ها برای بهتر شــدن زندگی مردم ایران است، سخنی سخیف 
و بی ارزش به شــمار می آید که حتی به تحلیل نیاز ندارد. بی ارزش 

بودن این نظر کاما واضح و مشهود است.

مجلس با کلیات طرح اصالح قانون انتخابات 
موافقت کرد

 نمایندگان مجلس شورای اسامی با کلیات طرح اصاح موادی از 
قانون انتخابات مجلس موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی 
آن، انتخابات مجلس شورای اسامی به صورت استانی - شهرستانی 

برگزار می شود.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی مجلس با 155 رای موافق، 
64 رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر کلیات 
طرح یک فوریتی اصاح موادی از قانون انتخابات مجلس شــورای 

اسامی را تصویب کردند.
علی الریجانی رئیس مجلس پس از تصویب کلیات این طرح گفت: 
محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها نامه ای به هیأت رئیسه 
مجلس داده و خواستار ارجاع این طرح به این کمیسیون برای بررسی 

جزییات و ایجاد اصاحات در این طرح شده است.
وی در ادامه از نمایندگان خواســت که ارجاع یک هفته ای این طرح 
به کمیسیون شوراها را به رای بگذارد که نهایتا نمایندگان با 186 رای 
موافــق، 24 رای مخالف و چهار رای ممتنع از 230 نماینده حاضر با 

ارجاع این طرح به کمیسیون شوراها مجلس موافقت کردند.
این طرح پس از بررســی جزییات در کمیسیون امور داخلی کشور و 

شوراها به صحن مجلس برای تصویب نهایی ارجاع می شود.
مخالفتبامسکوتماندنسهماههطرحاصالحقانون

انتخاباتمجلس
نمایندگان مجلس شورای اسامی پیش از بررسی کلیات این طرح، به 
بررســی تقاضای مسکوت گذاشتن سه ماهه این طرح پرداختند اما با 

این تقاضا مخالفت کردند.
حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شــهر بــه عنوان متقاضی 
مسکوت ماندن این طرح گفت: بررسی این موضوع در شرایط فعلی 
با این حجم از مشــکات اقتصادی کشــور درست نیست، این گونه 
زمانی که مردم مذاکرات مجلس را از استماع می کنند، می گویند که 
نمایندگان مجلس شورای اسامی دنبال انتخابات بعدی هستند تا این 

که به مشکات رسیدگی کنند.
وی اظهار داشت: دولت الیحه جامع انتخابات را در حال بررسی دارد 

و این الیحه به زودی به مجلس ارائه می شود.
وی ادامه داد: با اســتانی شــدن انتخابات توجه نمایندگان متمرکز 
مراکز اســتان شده و نقاط کم جمعیت و محروم به فراموشی سپرده 
می شــوند از این رو انگیزه مردم برای مشــارکت در انتخابات کم 

خواهد شد.
محمدعلی وکیلی نماینده تهران نیز در مخالف با مســکوت  گذاشتتن 
این طرح یک فوریتی گفت:درســت نیســت که هر موضوعی را به 

معیشت مردم گره بزنیم نوعی عوام فریبی است.
وی با بیان این که نباید از معیشت مردم برای برخی خواسته ها نردبان 
ســاخت، یادآور شد: مطالبه و معیشــت مردم به حق است ولی باید 
بررسی شود که کدام ســاختار و روش به بهبود معیشت مردم کمک 

می کند.
دولتموافقکلیاتطرحقانونانتخاباتمجلساست

سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور درامور مجلس وهماهنگی 
استان ها در این جلسه با اعام موافقت دولت با کلیات طرح اصاح 
قانون انتخابات مجلس گفت: موافقت دولت با کلیات این طرح، منوط 
به رسیدگی مجدد جزییات این طرح در کمیسیون شوراهای مجلس 

است.
وی افــزود: انتخابات یک امر سیاســی اســت و هر چقــدر بتوانیم 
فرآیندهــای برگزاری انتخابات و نتایــج آن را موثر از مولفه هایی از 
جنس سیاســی قرار دهیم یقینا به کیفیت و اثر بخشی نتایج حاصل از 

انتخابات در ادامه کشور کمک می کنیم.
قائم مقام وزیر درامور مجلس وهماهنگی اســتان ها تصریح کرد: هر 
چه بتوانیم سایر مولفه های تاثیرگذار در انتخابات را محدود و کم اثر 
کنیم نتیجه آن اســت که به هدفمند شدن و انطباق برآیند نهایی آرا با 

مصالح کشور کمک کرده ایم.
سامانی افزود: از ابتدای شروع دولت این دغدغه به صورت جدی 
از ســوی روحانی مطرح شد، وزیر کشــور دستور داد الیحه نظام 
جامع انتخابات در وزارت کشــور تدوین شود این کار انجام شد، 
چهار انتخابات سراسری ریاست جمهوری، مجلس شورهای شهر 

و روستا و خبرگان رهبری در این الیحه دیده شد.
ســخنگوی وزارت کشور ادامه داد: پیش نویس این الیحه آماده 
و در کمیســیون سیاســی دولت مصوب و در صحن دولت در 
حال رسیدگی است، اقدامات اساسی این الیحه در دولت انجام 

است. شده 
وی گفت: با توجه به این که طرح اصاح قانون انتخابات در مجلس با 
اولویت رسیدگی می شود این موضوع امروز در جلسه هیأت وزیران 
مطرح می شود، قرار شده است هیأت وزیران موافقت خود با کلیات 

این طرح را اعام کند..

مهدی غالمی  «

تاریخــی  می گوید»حــوادث  علــم   
تکرارشــدنی نیســتند.« بنظر می رسد ایران 
خارج از این تعریف اســت. در تکرار یک 
یا دوبار حادثه ای، می توان آنرا به پای اتفاق 
نوشــت،اما اگر اتفاقات دو ســده تحوالت 
کشــوری بر یک اصول شــکل بگیرند آیا 
بازهــم باید بگوییــم »حــوادث تاریخی 
تکرارشــدنی نیســتند«؟ در طول دو قرن 
گذشته بازسازی جامعه در دستور دولتهای 
مختلفــی که خواســتار اصاحــات بودند 
در ایــران قرار گرفته اســت که هر یک در 
شــرایطی معماگونه مورد لطف و غضب و 
چه بسا تهدید جانی و حیثیتی قرار گرفته اند. 
بنابراین مطالعه تنها یک یا دوسال از تاریخ 
معاصــر ایران برای فهــم تاریخ این دوقرن 
کفاف می دهد که این تاریخ برخاف آنچه 
علوم تاریخی گفته اند در ایران تکرار است 

و تکرار.
همین تاریخ؛ امروزمان را امیرکبیری کرده تا 
شــخصیتش و آنچه بر او روا شد را از یاد 
نبریم که آنچه بر او گذشــت در چند قدمی 
اصاح طلب  سیاستمداری  شماست.  امروز 
که تجربــه ســفرهایش و اختیاراتی که از 
ناصرالدین شــاه به او رسیده بود سبب شد: 
پلی  تکنیک یا مدرسه دارالفنون تاسیس شود، 
قشون نظامی اصاح شود، دانشجو به خارج 
از ایران اعزام شــوند، مالیه ایران سروسامان 
یابد، انقــاب بهداشــتی از راه هایی مانند 
آبله کوبی عمومی تحقق یابد، انقاب صنعتی 
از طریق تبدیل امور تجاری به امور صنعتی 
و انتقال مازاد تجــاری از حوزه تجارت به 
صنعت و سرمایه گذاری صنعتی محقق شود، 

نظام مرزها و مرزبانی و گمرکات تشــکیل 
شــود، امنیت در راه ها برقرار شود، دستگاه 
دیوانــی اعــم از متوفیان و دیوان ســاالران 
اصاح شــوند و شایسته ساالری و برکناری 
افراد ناشایســت از دیوان و قشــون محقق 

شود.
چند وقتی است در معاصر باب شده که نام 
نوســاز های جامعه را امیرکبیر زمان خطاب 
کنند. اول اینکه کدامیک اینچنین اقدامات با 
آن تفکر اصاحی از باال داشته اند که اینگونه 
خطاب شوند. بعد اینکه چرا باید این لقب 
را داد که با جان و حیثیت آنها بازی شــود! 
تنهــا نیم قرن از قتل امیر و دو دهه از 1300 
گذشته بود که رضاشاه را دو دستی تحویل 
بریتانیا دادند که به جزیره موریس منتقلش 
کنند؛ به مصدق مرده باد گفتند؛ هاشــمی را 
لعن و خاتمی را در یک قدمی ممنوع الحیاتی 
قرار دادند، کرباسچی را به زندان فرستادند و 
امروز هم که ظریف را به استهزاء می گیرند. 
قیاســی صورت گیــرد کــه حداقل خود 
میرزاتقی خان از سرنوشت آن مشبه خیالش 

آسوده باشد.
در تاریخ آورده شــده کــه امیرکبیر فردی 
متدین بود و هیچوقــت بدنبال اصاحات 
ســکوالر نبود. امیر در لحظه مرگ گفته ای 
با اشــاره به روایتی مذهبــی دارد که چند 
ســال بعدش نمونــه مشــابهش در مورد 
کلنــل محمدتقــی خان پســیان ســروده 
می شــود. امیرکبیر پیش از مرگ می گوید 
که؛»سرنوشتش جزای کســی است که به 
آبادانی این دیار نفرین شده همت گماشته.« 
بمانند شــعری که عارف قزوینی هنگامی 
که خواســتند ســر کلنل پســیان را روی 

توپ بگذارند، ســرود: »این سر که نشان 
سرپرســتی اســت/امروز رها ز قید هستی 
اســت/با دیده عبرتش ببینید/کاین عاقبت 
وطن پرستی اســت.« حتی شخصیتی چون 
سیدجمال الدین اسدآبادی که در پی جلب 
نظر سران حکومت ها برای اصاحات بود 
نیز سرانجام اعتراف کرد که »بیهوده عمرم 
را در شــوره زار گذارندم.« سرزمین نفرین 
شده از نظر میرزاتقی خان اشاره مذهبی به 
روایت خســرو پرویز دارد. زمانیکه پادشاه 
ایران نامه دعوت پیامبر اسام)ص( را پاره 
کرد و پیامبر)ص( هــم در حق او اینگونه 

نفرین کرد که: مــزق اهلل ملکه! )خدا ملک 
او را فرو ریزد( البته آیت ا..رفســنجانی در 
کتاب خود درباره امیرکبیر در پانوشتی این 
تعبیر از روایت را نادرســت خوانده بود، 
هرچند او هم مورد غضب واقع شد، منتهی 
نفرین پیامبر را نفرین خاص خســروپرویز 

دانسته بود.
از مطالعه تاریخ تنها آن شــیرینی و حاوت 
در لحظه است که نصیب خواننده می شود. 
برخاف ســایر علوم؛ علم تاریخ نخواهد 
توانست حتی یک قدم به یافتن نوسازی و 

اصاح در ایران کمک کند.

اميری بی مثال

 یکی از ملزومات دانشگاه های بزرگ، 
داشــتن ناوگان حمل و نقل عمومی برای 
تــردد دانشــجویان و تســهیل در روند 
خدمات رســانی به آنان اســت زیرا در 
دارند،  دانشگاه هایی که وســعت زیادی 
حرکت از ســمت خوابگاه ها به مســیر 
برگــزاری کاس ها، بدون شــک نیاز به 

وسیله ای نقلیه برای تردد دارد. 
دانشــگاه  و  ســینا  بوعلــی  دانشــگاه 
آزاد اســامی واحــد همــدان از جمله 
دانشــگاه های بــزرگ اســتان همــدان 
هســتند که برای تردد دانشجویان به این 
دانشــگاه ها وســایل نقلیه قرار داده شده 

است. 
باتوجه به ســانحه درگذشــت تعدادی 
از دانشــجویان واحد علوم و تحقیقات 
تهران، برآن شــدیم تــا َکمیت و کیفیت 
وسایل نقلیه عمومی دانشگاه آزاد همدان 
به عنوان یکی از دانشگاه های پُردانشجو 

را زیر ذره بین قرار دهیم. 
مساکنموجوددرمسیردانشگاه
خطرتصادفاتراچندبرابرمیکند

معاون آموزشــی و فرهنگی دانشگاه آزاد 
همــدان در گفــت و گو با ایســنا ضمن 
بازماندگان  بــه خانواده هــای  تســلیت 
سانحه تصادف اتوبوس دانشگاه علوم و 
تحقیقات و آرزوی سامتی برای زخمی 
شــدگان، گفت: خوشــبختانه شهرداری 
همــدان همــکاری خوبی بــا مجموعه 
دانشــگاه آزاد همدان دارد و سرویس ها 
مناسبی را براســاس قراردادهای دقیق و 
منظمی که با دانشــگاه منعقد شــده، در 

اختیارمان گذاشته است. 
وی افزود: مســیر دانشــگاه آزاد از نظر 
کارشناســی وضعیت مناســبی نداشته و 

بسیار باریک است و مساکنی که در کنار 
جاده ســاخته شده، احتمال خطر و بعضًا 
تصادف را در مواقع خــاص، چند برابر 

می کند. 
علی طاهری تأکیــد کرد: ناوگان عمومی 
و حمل و نقل دانشگاه آزاد واحد همدان 
بسیار مطمئن و امن است و ما فقط نگران 

جاده و مسیر دانشگاه هستیم. 
وی تصریح کرد: همواره در همه مسائل 
مربــوط به دانشــجویان از ناوگان حمل 
و نقل عمومی گرفته تا ســلف و غذای 
دانشــجویان، با حساســیت تمــام وارد 
می شــویم و با وجود کم و کاســتی های 
مالی، ســعی کرده ایم که به بهترین شکل 
را  دانشــجویان  خواســته های  ممکــن 

برآورده سازیم. 
مســیردانشــگاهآزادمسیری

پرخطراست
مدیر دانشجویی دانشگاه آزاد همدان نیز 
گفت: بیشــتر ســرویس ناوگان عمومی 
دانشــگاه آزاد همدان اتوبوس است که 
براساس قرارداد با سازمان اتوبوسرانی در 

اختیار دانشگاه آزاد همدان گذاشته شده 
و چند دســتگاه تاکسی نیز توسط آژانس 

دانشگاه فعال است. 
وی با بیان اینکه تعداد اتوبوس ها به ایام 
حضور دانشــجویان در دانشگاه بستگی 
دارد، تصریح کرد: در ایام سال تحصیلی 
12 تا 15 دســتگاه اتوبــوس روزانه در 
اختیار دانشــجویان قــرار دارد و در ایام 
تعطیلی نیز 4 تا 5 دســتگاه در یک مسیر 

چهارراه تختی خدمت رسانی می کنند. 
و  شــهرداری  کــرد:  عنــوان  نظــری 
اتوبوسرانی، ســرویس های خوبی را در 
اختیار دانشگاه آزاد قرار داده است و در 
طول ماه یا ســال نیز مدام این اتوبوس ها 
از نظر فنی و ساختاری کنترل می شوند. 

وی مسیر دانشگاه آزاد را مسیری پرخطر 
عنوان و تأکید کرد: باوجود اینکه مســیر 
دانشــگاه آزاد خلــوت و امــن به نظر 
می رســد، ولی تا قبل از رسیدن به بلوار 
پروفســور موســیوند، جاده ای باریک و 
با ســاختمان هایی که کنار جاده ســاخته 
شده اند، مواجه هستیم که در هنگام بروز 

خطر، مشکات فراوانی را ایجاد خواهند 
کرد. 

مدیر دانشــجویی دانشگاه آزاد بیان کرد: 
تعریض و یا جابه جایی مســیر دانشگاه 
آزاد، از خواسته های اصلی و به حق این 
مجموعه اســت که امیدواریم شهرداری، 

همکاری های الزم را انجام دهد. 
وی تصریح کــرد: باتوجه به اتفاقی که 
تحقیقات  علوم  دانشــگاه  در  تازگی  به 
انتظار داریم  تهران به وقــوع پیوســته 
دســتگاه های مربوطه حداکثر همکاری 
را با دانشــگاه آزاد داشــته باشــند تا 
خانواده های  بــرای  خاطــری  اطمینان 

گیرد.  دانشجویان صورت 
یکی از دانشــجویان دانشگاه آزاد همدان 
درباره وضعیت اتوبوس های این دانشگاه 
گفــت: وضعیت اتوبوس های دانشــگاه 
رضایت بخش اســت و ما در فصول سرد 
و گرم با ســرویس های ســالم و مناسبی 
به طوریکه در زمستان ها  مواجه هســتیم 
اتوبوس ها  تابســتان ها کولــر  بخاری و 

برقرار است. 
وی بیان کرد: در طول چهار سال تحصیل 
در دانشــگاه آزاد تاکنــون مشــکلی در 
سرویس ناوگان عمومی حمل و نقل این 

دانشگاه ندیده ام. 
محمدی تصریح کــرد: چندین بار برای 
رفتن به دانشــگاه با خودروی شــخصی 
به دانشــگاه رفتم که بخاطر باریکی جاده 
ترس و واهمه زیادی داشتم و از آن پس 

فقط با اتوبوس به دانشگاه می روم. 
امیدواریم مســئوالن استانی فکری برای 
تعریض جاده دانشــگاه آزاد داشته باشند 
و دغدغــه خانواده ها را نســبت به این 

موضوع کاهش دهند. 

يک حادثه، يک تلنگر

چهکنیمحادثهعلوموتحقیقاتدرهمدانتکرارنشود

قانونی برای تعدیل کارکنان دولت نداریم
 محدود کردن ورود نیروهای جدید، به معنی تعدیل کارکنان دولت 

نیست.
به گزارش ایرنا، رئیس ســازمان امور اداری و اســتخدامی  افزود: در 
طول فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم براساس قانون مدیریت خدمات 

کشوری، یک سوم تعداد بازنشستگان هر سال، نیرو جذب کرده ایم.
 جمشــید انصاری گفت: زمانی که مصوبه مربــوط به افزایش حقوق 
نهایی می شــود چون صدور احکام مکانیزه شــده بافاصله اباغ می 

شود.
وی افزود: معموال این احکام در اردیبهشت ماه صادر می شود. امسال 
با توجه به اینکه اختاف نظر برای افزایش حقوق بین دولت و مجلس 
شورای اســامی پیش آمد و اصاحیه و استفساریه دادند، این احکام 

دیرتر صادر شد.

رئیس جمهور و هیأت 
دولت با جدیت از ظریف 
حمایت می کنند

ــوری در  ــس جمه ــر رئی ــس دفت  رئی
پاســخ بــه ســوالی دربــاره صحــت شــایعه 
اســتعفای محمد جــواد ظریــف از وزارت 
ــت  ــایعه صح ــن ش ــت: ای ــه گف خارج

رئیــس  شــخص  از  دولــت  و  نــدارد 
ــه  ــت ب ــأت دول ــا اعضــای هی ــور ت جمه
ــف  ــر ظری ــای دکت صــورت جــدی از آق

ــد. ــی کن ــت م حمای
به گزارش ایرنــا، »محمود واعظی« گفت: 
آقای ظریف یکی از وزیران خارجه بسیار 

موفق ما از اول انقاب است.
ــزود:  ــوری اف ــس جمه ــر رئی ــس دفت رئی

 ، متخصــص  بســیار  فــردی  ظریــف، 
مذاکــره کننــده خــوب ، متدیــن و میهــن 
ــه  ــی ک ــا تعبیرات پرســت اســت . همــه م
ــتند را  ــان داش ــه ایش ــبت ب ــری نس رهب

ــم. ــنیده ای ش
واعظی افزود: فکر می کنم در این موقعیت 
که دشــمن این گونه به کشور هجوم می 
آورد حتما یک وزیر خارجه مقتدر را باید 

حمایت کنیم.
ــدرت  ــا ق ــف ب ــرد: ظری ــد ک وی تاکی
در حــال کار کــردن اســت و شــبانه 
ــه در  ــود چ ــه وج ــا هم ــدارد . ب روز ن
ــت در  تهــران و چــه در ســفر و ماموری
کشــورهای مختلــف بــا جدیــت کار 
ــه  ــک ب ــراد نزدی ــز و اف ــد و ج ــی کن م

ــت. ــوری اس ــس جمه رئی

رهبر انقالب:
 در مقابل یاوه گویی های آمریکا و اروپا بایستید

 در مقابل توپ و تشــر و یاوه گویی هــای آمریکا و اروپا پس نزنید و 
بایســتید و بدانید که اینها نه تهدید، نه »وعده و قول« و نه حتی امضایشان 

اعتبار ندارد.
رهبر معّظم انقاب اسامی  روز گذشــته در سالروز قیام تاریخ ساز مردم 
قم در 19 دی 1356 در دیــدار هزاران نفر از مردم قم حرف های بی ربط 
برخی غربی ها را به حرفهای دلقک ها تشبیه کردند و افزودند: آنها به ایران 
توصیه می کنند حقوق بشــر را از سعودی ها یاد بگیرد؛ آیا این، حرف یک 

دلقک نیســت؟حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: رفتار صحیح 
و عقانی وظیفه مســئوالن اســت، چرا که با احساساِت صرف، نمی شود 
کشور را اداره کرد البته احساسات به عنوان پشتوانه عملی شدن تصمیمات 
عقانی الزم است.ایشان »شناخت، قدردانی و استفاده از ظرفیتهای درونی 
به ویژه جوانان« دیگر توصیه مؤکد رهبر انقاب اســامی به مســئوالن و 

دولتمردان بود.
رهبر انقاب اســامی افزودند: برخی دولتمردان آمریکایی این طور وانمود 
می کننــد که دیوانه اند، البته بنده این را قبول ندارم اما آنها حقیقتاً »احمق های 
درجه یک« هســتند.حضرت آیت ا... خامنه ای افزودنــد: برخی دولتمردان 

آمریکایی این طور وانمود می کنند که دیوانه اند، البته بنده این را قبول ندارم اما 
آنها حقیقتاً »احمق های درجه یک« هستند.

ایشــان، دشمنِی اســتکبار با پدیده تمدنِی انقاب اسامی را دشمنِی عمیق 
دانســتند و خاطرنشــان کردند: برخی از روی نفهمی یا مسائل دیگر، علت 
دشمنی مستکبران را ســخنان امام یا فان مسئول علیه آمریکا می دانند، در 
حالی که زورگویان جهانی با یک قدرت جوان، رو به رشــد، پر تاش و پر 
انگیزه دشمن هستند که این قدرت معنوی 40 سال است در مقابل چشم آنها 
روز به روز تنومندتر و قدرتمندتر شــده و تََرک ها و شکاف های استکبار را 

عمیق تر کرده است.
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مسدودسازی فضای مجازی اشتباه است
 مســدود سازی فضای مجازی اشتباه است زیرا اســتفاده از آن امروز به یک نیاز 

اساسی تبدیل شده، نمی توان آن را مسدود کرد.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اســامی گفت: بهترین راهکار مقابله با 
مشــکات فضای مجازی افزایش سواد رســانه ای مردم و فرهنگ سازی است، زیرا 

در این فضا هر انسانی یک تفکر جدا دارد و نمی توان جلوی افکار مردم را گرفت.
احمد بیگدلی در گفت وگو با ایرنا افزود: باید دید که دلیل رفتن مردم به سمت فضای 
مجازی چیســت و چرا جوانان به طور میانگین روزانه چندین ســاعت را در فضای 
مجازی وقت صرف می کنند.بیگدلی گفت: باید دید در کجای کار بی اعتمادی در بین 

مردم ایجاد شده که این گونه به سمت فضای مجازی سوق داده شده اند. 

کودک همسری ناقض حقوق کودکان است
 کودک همسری ناقض حقوق کودکان است و حذف دوران کودکی از یک انسان 
حق ما نیست.دستیار ویژه حقوق شــهروندی معاونت زنان گفت: ازدواج زودهنگام 

یکی از تراژدی های عصر امروز در کشور ما و حتی در جهان است.
شهناز سجادی، گفت: در شورای فقهی و حقوقی معاونت زنان برای رصد خاء های 

قانونی به ویژه در حوزه زنان و کودکان در تاش هستیم. 
وی تاکید کرد: طبق سرشماری سن ازدواج بین 10 تا 14 سال در سال 85 شش درصد 
و در سال 95 چهار درصد اعام شده است. این در حالی است که نسبت سنی ازدواج 
دختران بین 15 تا 19 ســال در کل کشــور 21 درصد بوده است. در سال 96 اما 247 

مورد طاق برای زنانی ثبت شده که 13 ساله بوده اند.

آمریکا شرکت های دارویی همکاری کننده با ایران را 
تهدید می کند

 وقاحت آمریکایی ها به حدی رســیده که شــرکت های همکاری کننده با ایران را 
تهدید می کنند که نمی توانند در حوزه آمریکا کار کنند و این فراتر از تحریم است.

  به گزارش ایرنا، مدیرکل امور دارویی ســازمان غذا و دارو گفت: وقتی بانک  مرکزی 
کشــور تحریم شــده، هر چقدر ارز وجود داشته باشــد، هیچ بانکی این ارز را قبول 
نمی کند و باید به این مســتندات حقوقی اســتناد  کرد، زیرا بیمار از ما انتظار دارد که 

دارو را تامین کنیم. 
محمــد عبده زاده افزود:  هیچ پولی را نمی توان از منشــا ایران حواله کرد و به همین 

دالیل دارو گران می شود. 

دروس پیش نیاز در دبیرستان حذف شد
 مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوســطه نظری وزارت آموزش 
و پرورش از حذف دروس پیش نیاز در دوره متوسطه دوم خبر داد.

عباس سلطانیان در گفت وگو با ایسنا، در این باره توضیحاتی ارائه و 
اظهار کرد: طبق ماده 6 آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه، دروس 
پایــه دهم پیش نیاز دروس پایه یازدهم نبــود و وقتی دانش آموزی 
ارتقــای پایه پیدا می کرد می توانســت همــه دروس پایه یازدهم را 

انتخاب کند و به تحصیلش ادامه دهد.
وی افــزود: اما در تبصره های ماده 6 آییــن نامه آمده بود که برخی 
دروس پایــه یازدهم، پیش نیاز پایه دوازدهم محســوب می شــوند 
و دانــش آموز باید کف نمره را کســب کند. معموال در هر رشــته 

تخصصی سه تا چهار درس اینگونه بود و پیش نیاز می خورد.
مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوســطه نظری وزارت آموزش و 
پــرورش با بیان اینکه این ماجرا در دوره هــای قبل از ما نیز وجود 
داشــت و تجربه خوبی نداشــتیم گفت: دانش آموز ناچار می شــد 
دروســی که در آنها مردود شده را دوباره بردارد و به همین ترتیب 
باید چند درس پایه دوازدهمش را تابســتان بعد برمی داشت و این 
یک پنجره باز در برنامه هفتگی دانش آموز ایجاد می کرد و در فارغ 

التحصیلی نیز با مشکاتی روبرو می شد.
ســلطانیان ادامه داد: به همین علت امسال به شورای عالی آموزش 
و پرورش پیشــنهاد دادیم بحث دروس پیش نیاز در دوره متوسطه 
حذف شود که خوشــبختانه در کمیسیون معین به تصویب رسید و 
ابتدای هفته جاری به تمامی استان ها اباغ شد و دیگر دروس پیش 

نیازی برای بچه ها در دوره متوسطه نخواهیم داشت.

شرایط پذیرش دانشجویان در دوره 
دکتری سخت تر شد

 مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم از تصویب 
نهایی "آیین نامه ساماندهی پذیرش دانشــجویان دکتری دانشگاه ها 
و موسســات آموزش عالی" در ایــن وزارتخانه خبر داد و گفت: با 
تصویب این آیین نامه شرایط و شاخص های پذیرش در دوره دکتری 

دانشگاه ها سخت تر می شود.
محمدرضــا آهنچیان در گفت وگو با ایلنا بــا بیان این مطلب گفت: 
یکی از مهمترین آیین نامه های وزارت علوم که اخیرا به دانشــگاه ها 
اباغ شــده "آیین نامه یکپارچه ســازی آموزش عالی" است که در 
حال حاضر به دانشــگاه ها اباغ شــده و این مراکز در حال اجرایی 

کردن آن هستند.
ــاماندهی  ــرح س ــی ط ــب نهای ــه تصوی ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
پذیــرش دانشــجویان دکتــری در کشــور، گفــت: در حــال حاضــر 
ــات  ــگاه ها و موسس ــه دانش ــرا ب ــور اج ــه منظ ــه  ب ــن نام ــن آیی ای
آمــوزش عالــی ابــاغ شــده و بــر اســاس آن شــاخص ها و شــرایط 
پذیــرش دانشــجویان دکتــری در کشــور اصــاح خواهــد شــد. مثا 
ــزم  ــری مل ــدازی دوره دکت ــرای راه ان ــک دانشــگاه ب ــته ی در گذش
ــب  ــا تصوی ــه ب ــود ک ــی ب ــش آموختگ ــه دوره دان ــتن س ــه داش ب
ایــن طــرح، تعــداد ایــن دوره هــا بــه 5 دوره افزایــش یافتــه اســت.

آهنچیــان خاطرنشــان کــرد: فــاز اول طــرح ســاماندهی دوره هــای 
ــب طــرح  ــا تصوی ــی شــده و ب ــوم اجرای ــی در وزارت عل تحصیل
فــوق، شــرایط پذیــرش دوره هــای دکتــری ســخت تر شــده 
دکتــری  هــای جدیــد  دوره  بخواهنــد  کــه  دانشــگاه هایی  و 

ــد. ــد ش ــه خواهن ــت مواج ــا محدودی ــد ب ــدازی کنن راه ان
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ظرفیت پذیرش دانشجویان دوره 
دکتری سالیانه تعداد 24 هزار نفر است و در سال نیز حدود 20 هزار 

دانشجوی دکتری فارغ التحصیل می شوند.
ــوم در  ــی وزارت عل ــوزش عال ــزی آم ــر برنامه ری ــرکل دفت مدی
پایــان گفــت: بــر اســاس تصمیــم ایــن وزارتخانــه شــرایط پذیرش 
در دوره هــای کارشناســی و کارشناســی ارشــد نیــز تغییــر خواهــد 
ــرش دانشــجو  ــه پذی ــن نام ــن راســتا ســاماندهی آیی کــرد و در ای
ــال  ــان س ــل از پای در دوره ارشــد در دســت بررســی اســت و قب
اجرایــی می شــود. امــا آییــن نامــه ســاماندهی دوره کارشناســی تــا 

اواخــر بهــار ســال آینــده تدویــن و ابــاغ خواهــد شــد.

جام جم: کبوتر خانگي سارق را لو داد
ببینپلیسمیشدچیمیکرد!!

ایران: فضاي مجازي ضرورت زندگي مردم 
اینقدرواجبشده؟

تجارت: عطش ترامپ براي مذاکره با ایران 
دارهخودشرومیکشهولیکیهکهجواببده!!

همدان پیام: پخت بزرگترین کیک جشنواره زمستانه در همدان
همدانیهاازاالنبشقاببهدستصفکشیدن!!

ایلنا: قرار نیست بچه ها اسباب بازي به مدرسه ببرند
مگهاونجاجایخالهبازِی!!

هگمتانه: احتمال کاهش قیمت کیف و کفش 
امیدواریمبرایدمعیدباشه!!

صداي زنجان: جاي کافي براي معتاد ها نداریم 
میگییعنیدولتبرایایناهمدستبهکاربشهخونهبسازه؟!!

خراسان: 14 هزار خودروي خارجي در راه بازار
خریدارشهمتوراهبازاره!!

همدان پیام: میز خدمت الکترونیکي موفق تر است
یعنیهینیاینرودرروبشین!!
اصاحات: هر ایراني یک فیلتر شکن

اصالهرایرانیچندفیلترشکنتوجیبشداره!!
اقتصاد ملي: اقتصاد بهبود مي یابد
ازاینوعدههازیادمیدن!!

همدلي: باتکلیفي قیمت ها در بازار خودرو ادامه دارد
40میلیونمیبرنباالیهمیلیونمیارنپایینمیگنارزانشد!!

همدان پیام: بدهي میلیاردي بیمه ها چالش داروخانه ها
مجلسیهتحقیقوتفحصهمبرایبیمههابزارهتابدونیمپول

ماهانهمردمکجامیرهکهاینجورکممیارن!!
آفتاب: فیلتر اینستاگرام منتفي است

فعالمشکالتمابیشازایناست!!
هگمتانه: گیاهان دارویي و سیب زمیني همدان چشم به راه صنایع تبدیلي

بدونشرح!!

واژگونی موتورسیکلت قربانی گرفت
 بر اثر واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در بلوار آیت ا... میرشاه 

ولد مایر موتورسوار 55 ساله جان باخت.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان همدان گفت: این ســانحه 

رانندگی به علت بی توجهی موتور سوار به جلو رخ داد.
علی فکری در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: بی توجهی راننده به 
جلو منجر به برخورد با جدول حاشیه بلوار و واژگونی موتورسیکلت 

شد که راکب آن در دم جان باخت.
رئیس پلیس راهورهمدان بیان کرد: شــمار متوفیان موتورسوار در 9 
ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27 درصد کاهش 

داشته است.
فکری افزود: برخورد جدی با موتور سواران متخلف، اعمال قانون و 
توقیف آنها در کنار برگزاری دوره های آموزشــی در کاهش این آمار 

موثر بوده است.
بیش از 220 هزار دستگاه موتورسیکلت در همدان تردد دارند.

آغاز ثبت نام آزمون زبان دکتری پیام نور از 22 دی
 متقاضیــان شــرکت در بیســت و هفتمیــن دوره آزمون زبان دکتــری تخصصی 
)ETPNU( دانشــگاه پیــام نــور از 22لغایت 27 دی ماه فرصــت دارند به صورت 
http:// الکترونیکــی و از طریق پرتال دانشــگاه پیام نور – مرکز ســنجش و آزمون

azmoon.pnu.ac.ir/Portal/Home جهت ثبت نام اقدام کنند.
به گزارش ایســنا، رئیس مرکز ســنجش و آزمون دانشگاه پیام نور اعام کرد: بیست و 
هفتمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی )ETPNU( دانشگاه پیام نور بهمن ماه 97 
به صورت الکترونیکی در مراکز اصفهان، تبریز، تهران جنوب، شــیراز و مشهد برگزار 

می شود.
بهنوش ســلیم بهرامی ضمن اعام جزئیات برگزاری آزمون زبان دکتری این دانشــگاه 
گفت: آزمون بیســت و هفتمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشــگاه پیام نور 
سوم بهمن ماه سال جاری برگزار می شود، زمان دریافت کارت آزمون را از اول تا سوم 

بهمن ماه اعام کرد .

نمک دریا مصرف نکنید
 نمک های دریایی موجود در بازار مجوز وزارت بهداشــت ندارند بنابراین توصیه 

می شود شهروندان بدون توجه به تبلیغات غیرواقعی از مصرف نمک دریا پرهیز کنند.
مدیر ســامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: مواد 
نامحلول مانند شــن، ماسه، خاک، گچ و مواد آلوده کننده، مواد محلول سخت از جمله 
کلســیم و منیزیم و فلزات سنگین مانند ســرب، جیوه، آرسنیک و کادمیوم در این نوع 
نمک موجود اســت.به گزارش لیدا رفعتی اظهار داشــت: مصرف نمک دریا می تواند 
عوارض نامطلوبی در عملکرد دســتگاه گوارش، کبد، کلیه هــا و ریه وارد کند و حتی 
منجر به مسمومیت شود.رفعتی ادامه داد: این نوع نمک ها عاوه بر ناخالصی، میزان ید 
آن کم یا حتی بدون ید است بنابراین نیاز روزانه بدن به ید را تامین نمی کند.وی گفت: 
در صورتی نمک دریا می تواند مصرف خوراکی داشــته باشد که در قالب استانداردهای 
موجود، مجوز تولید و پروانه ساخت از وزارت بهداشت را داشته و تاریخ تولید و انقضا 

آن بر روی بسته بندی درج شده باشد.

انحراف چشم را بشناسید
 عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی، در مورد دلیل ابتا به انحراف چشم و 

راه های درمان این عارضه، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش مهر، محمدرضا اکبری مســئول محور، گفت: هر زمانی که هم جهتی محور 

چشم با هم متفاوت باشد و دو چشم هم راستا نباشند انحراف چشم رخ می دهد.
وی افزود: در سنین پایین انحراف چشم دوبینی ایجاد نمی کند و خطر تنبلی چشم را به 

همراه دارد ولی در سنین باال دوبینی سبب آزار فرد می شود.
اکبری در مورد درمان انحراف چشم گفت: این مسئله به دو روش جراحی و غیرجراحی 
تقسیم می شود که روش غیرجراحی با تجویز عینک، تجویز منشور و یا تزریق بوتاکس 
امکانپذیر است و جراحی بسته به نوع مشکل متغیر است و اینکه گفته می شود فرد باید 

به سنن 18 سالگی برسد تا بتوان انحراف آن را عمل کرد یک باور غلط قدیمی است.
وی خاطرنشان کرد: گاهی انحراف چشم الزم است در یک سالگی بافاصله عمل شود 
ولی در نوع اکتسابی و به دلیل ایجاد تصادف و مسائل عروقی اصوال 6 ماه صبر می کنند.

 آذرماه ســال 95 ســه متخلف با یک 
خودروی پیکان وارد منطقه نشر- یکی از 
مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست 
در استان همدان – شدند . دو تن از محیط 
بانان ایــن منطقه که در حال گشــت زنی 
بودند با متخلفــان برخورد کردند که یکی 
از آنــان مومیونــد بود. یکــی از متخلفان 
که ســابقه دار هم بود به محض مشــاهده 
محیط بانــان از خودرو خارج می شــود و 
اقدام به فرار می کند. محیط بان که در حال 
تعقیب متخلف بوده چند بار فرمان ایست 
می دهد، متخلف توجــه نمی کند و بعد به 
ســمت تپه مــی رود. محیط بــان در حین 
دویدن اقدام به شــلیک تیر هوایی می کند 
امــا به دلیل فراز و نشــیب زمین و در اثر 
حرکات بدن تیر کمی زودتر شــلیک شده 
و به کمر متخلف برخورد می کند. متخلف 
زخمــی و بافاصله به بیمارســتان منتقل 
می شــود و حدود دو هفته در بیمارســتان 
زنده بــود اما جانش را از  دســت داد. و 
پس از این اتفاق و تشکیل پرونده قضایی 
و انجــام مراحل قانونــی ، حکم قتل عمد 
برای یکی از محیط بانان همدان صادر شد .
 نقــضحکماعــداممحیطبان

همدانی
اما روزگذشــته ؛ خبر نقــض حکم اعدام 
»ســعید مومیوند« محیط بــان همدانی در 
رســانه ها  منعکس شــد گویا با توجه به 
اعتراض ســازمان حفاظت محیط زیست 
به رأی صادر شــده مبنی بر قصاص نفس 
محیط بان سعید مومیوند، این پرونده مجددا 
در شــعبه 47 دیوان عالی کشور بررسی و 
حکم صادره نقض شد. اما ساعتی نگذشته 
بود که  معاون حقوقی اداره محیط زیست 
عنوان می کنــد »حکم نقض اعــدام قاتل 

قطعی نشده «.
نواقصپروندهدردستبررسي

دوبارهقرارميگیرد
عزیز قیاسي رئیس اداره حقوقي حفاظت از 
محیط زیست استان همدان در گفت وگوي 
اختصاصــي با همدان پیــام در زمینه تأیید 

حکم قصاص ســعید مومیونــد محیط بان 
این  پرونــده  همدانــي چنیــن مي گوید: 
محیط بان که در شــعبه یک دادگاه کیفري 
اســتان همدان تحت رسیدگي قرار داشت 
رأي بر قصاص نفس را صادر کرد. پس از 
حــذف فرجام خواهي به عمل آمده پرونده 

به شعبه 47 دیوان عالي ارجاع داده شد.
در مطالعه پرونده شــعبه 47 دیوان عالي به 
رســیدگي این پرونده و عدله جمع آوري 
شده و بررسي آنها ایراداتي وارد کرد. این 
به آن معناست که نقص در تحقیقات تأیید 
شــد و پرونده مجدداً به شعبه یک کیفري 
اســتان همدان ارجاع داده شد تا از طریق 
همان شــعبه رأي صادر شــده بررسي و 
نواقــص پرونده رفع شــود.  رفع نواقص 
تعیین شــده در پرونده در دستور کار قرار 

گرفت .
این نقص مبتني بر آن نیست که تحقیقات 
کامل انجام نشــده اســت بلکــه مواردي 
احتیاجي به تکمیل و بررســي مجدد دارد 
که در زمان مشخص شده اي موارد یاد شده 

مورد پیگیري قرار خواهد گرفت.
بر این اســاس نقص در تحقیقات از سوي 

شعبه دیوان پذیرفته شده است و بار دیگر 
پرونــده مراحل تحقیقات را پشــت ســر 
خواهد گذاشــت و در پایان یا رأي صادره 
قبلی تأیید و یا رأي جدید صادر مي شود. تا 
زمان تکمیل مســتندات الزم باید در انتظار 
اعام حکم نهایي از سوي دستگاه قضایي 

ماند.
تشریححکمقصاص

در تشــریح حکم قصاص که پیش از این 
بــه محیطبان اعام شــده بــود ، به گفته 
محبت خانی ، فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیســت 28 آبانماه 1397 با ایسنا  ، بعد از 
رســیدگی قضایی، تشخیص قاضی همدان 
این اســت که تیری که از سوی محیط  بان 
به طرف متخلف شلیک شده، سهوی نبوده 

است.
 بنابرایــن رای بــر قتل عمــد و قصاص 
نفس صادر شــده اســت. فرمانــده یگان 
حفاظت محیط زیســت پیش با اشــاره به 
بازدید میدانــی از منطقه نشــر از این در 
گفتگوهای رســانه ای عنوان کرده بود : با 
توجه به صحبت با محیط بــان مومیوند و 
بازدید میدانی از منطقه وقوع حادثه، تحلیل 

من این اســت که تیر سهوا شلیک شده و 
عمدی نبوده است. محیط بان قصد شلیک 
تیر هوایی داشته و تنها بر اثر فراز و نشیب 

زمین تیر به متخلف برخورد کرده است.
وی همچنیــن مطرح کرده بــود : به نظر 
قاضی پرونده  قانون به کارگیری ســاح 
توســط محیط بان رعایت نشــده است و 
محیط بــان بایــد ابتدا تیر هوایی ســپس 
به ســمت متخلف شــلیک می کــرد. ما 
میموند قصد  که محیط بــان  معتقدیم  هم 
شــلیک تیرهوایی داشــته اما سهوا بر اثر 
ناهمــواری زمین تیر بــه متخلف اصابت 
کــرد.  باالخره در مراحــل پیگیری های 
قانونی پرونده بــرای تایید رای به دیوان 
عالی ارسال شد و خبر فرجام خواهی این 
آبانماه 1397 رســانه ای شد  پرونده در 
، بر این اســاس مقرر شــد ؛ نتیجه رای 
دیوان عالی کشــور برای پرونده ســعید 
اســتان همدان -  مومیونــد - محیط بان 
اعام شــود که طبق روال امور قضایی ، 
دیوان عالی یا رای را می شــکند و اعام 
مــی کند که قتل عمد نبوده یا اینکه حکم 

می شود تایید 

فواید مصرف اسید فولیک 
برای حفظ سالمت زنان

 اسید فولیک شکلی از ویتامین B است که برای زنان، بخصوص 
در زمان بارداری یا در سنین باروری، مهم است.

به گــزارش مهر، مصرف اســید فولیک به پیشــگیری از نقایص 
مادرزادی هنگام تولد در مورد مغز و نخاع موســوم به نقایص لوله 
عصبی کمک می کند. این ویتامین به شکل مکمل موجود است و 
به طورطبیعی در ســبزیجات برگ دار سبز، پرتقال و لوبیا یافت می 
شــود. همچنین در مواد خوراکی تصفیه شده نظیر نان ها، پاستا و 
غات هم یافت می شــود.طبق اعام اداره سامت زنان، مصرف 
حدود 400 میکروگرم اسید فولیک در روز به زنان توصیه می شود 
و زنان باردار باید روزانه بین 400 تا 800 میکروگرم مصرف کنند.

عــاوه بر حفاظت در مقابل نقایص هنگام تولد، اســید فولیک از 
آنمی یا کم خونی که در زنان در ســن باروری بسیار شایع است، 

نیز پیشگیری می کند.

D۳ غنی سازی نوشیدنی ها با ویتامین

 مدیرکل فراورده های غذایی و نوشــیدنی ســازمان غذا و دارو 
از اجرای آزمایشــی غنی سازی نوشــیدنی های تولیدی با ویتامین 

D۳ خبر داد.
به گزارش ایســنا، وحید مفید با اشــاره به اینکه غنی سازی آرد با 
ویتامین D به صورت پایلوت در یکی از شهرســتانهای کشــور 
در حال اجراســت، عنوان کرد: غنی سازی نوشیدنی ها با ویتامین 
D۳ به درخواست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی با 
رعایت شــرایط لحاظ مطابقت نتایج آزمون محصول نهایی توسط 
آزمایشــگاه های مورد معتبر با مقادیر مندج در دســتورالعمل های 
اجرایی غذاهای فراسودمند و غنی سازی اختیاری مواد خوراکی و 

آشامیدنی موافقت شده است.

شناسایی 
بازماندگان از 
تحصیل با کمک 
وزارت ارتباطات
 یــک درصد از دانش آموزان همدان از 
تحصیل باز ماندند که بــه گفته مدیر کل 
آموزش و پرورش اســتان همدان این آمار 

نیز مربوط به کودکان کار است.
محمد پــورداوود بــا بیان اینکــه تعداد 
دانش آموزان هــر کاس در همه دوره ها 
بر اســاس اســتاندارد باید بین 22 تا 25 
نفر باشــد، گفت: اجازه نمی دهیم تعداد 
دانش آموزان هر کاس از حد اســتاندارد 

بگذرد.
د رهمیــن راســتا معاون رفــاه اجتماعی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با 
اعام شناســایی 142 هزار کودک بازمانده 
از تحصیــل در کشــور و همــکاری بــا 
وزارت ارتباطات برای دسترسی به شماره 
تلفن های خانــواده این کودکان گفت: این 
در حالی بود که 15 هزار نفر اصا شماره 
تماس نداشــتند. 27 هزار تماس موفق با 

خانواده ها داشــتیم که آنها علل مختلفی را 
از تحصیل فرزندانشــان  بازماندگی  برای 

بیان کردند.
احمد میدری، با اشاره به اقدامات وزارت 
رفــاه در رفع فقــر آموزشــی و کودکان 
بازمانده از تحصیل در دو ســال گذشــته 
گفت: ما ابتدا اطاعات آموزش و پرورش 
را بــا ثبت احوال تطبیق می دهیم. آموزش 
و پرورش کدملی دانش آموزان بازمانده را 
در اختیار ما قرار داد. البته قبا ثبت احوال 
بر اساس خوداظهاری آمار ارائه می کرد و 
شمار بازماندگان تا 500 هزار مورد هم می 
رسید که این آمار را با اطاعات آموزش و 

پرورش تطبیق می دادیم.
وی افزود: ورود دســتی اطاعات و ســایر 
عوامــل باعث بــروز این میــزان خطا در 
آمارهاســت. اســامی 142 هزار کودک را 
آبان ماه امسال به وزارت ارتباطات دادیم و 
وزارت ارتباطات 350هزار شماره تماس از 
خانواده ها در اختیار ما قرار داد و ما پیامکی 
به خانواده ها ارســال کردیم و پرسیدیم چرا 
کودکشــان به مدرســه نمی رود؟. تعدادی 
جــواب ندادند و به همیــن علت مرکزی 
تلفنی، مسئول تماس تلفنی با خانواده ها شد.

به گزارش ایســنا، معاون رفــاه اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
به اینکــه البته 15 هزار نفر اصا شــماره 
تماس نداشــتند گفت: کدملی افراد واحد 
هســتند و هرجا بروید فورا با مرکز ثبت 
احوال چک می شــود، اما درباره کدپستی 
اینطور نیســت و اگریــک کدملی را وارد 
پایگاه اطاعات کنیم شــاید به 5 کدپستی 
ثبت شــده بربخوریم و پیداکردن آدرس 
افراد مشکل باشد. بسیج ملی نیاز است که 

این کودکان را شناسایی کنیم.
فقرونداشــتنپــولایابو
ذهاب،بیشترینعاملبازماندگیاز
تحصیلکودکانبهگفتهخانوادهها

میدری افــزود: از 27 هزار تماس موفق با 
خانوار، حدود 3600 نفــر »فقر« را علت 
بازماندگی اعام کرده اند. 1100 نفر گفتند 
»پــول ایاب و ذهاب« نداریم. 10 هزار نفر 
»معلولیــت« را علت اصلی عنوان کرده اند. 
1700مورد »فوت گزارش نشــده« داشتیم. 
1000 مورد »خارج از کشور« بودند. 400 
مورد در »مدرسه دینی« تحصیل می کنند و 

عده ای به مباحث »فرهنگی« اشاره کردند.
وی با اشــاره به شــاخص توسعه انسانی 

سازمان ملل گفت: این شاخص دارای سه 
جزء آموزش، طول عمر و درآمد ســرانه 
است. در شــاخص آموزش و طول عمر 
در 40 ســال اخیر رشــد خوبی داشته ایم. 
در رشــد این شاخص جزو 20 کشور اول 

هستیم.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی درباره تسهیاتی که مجلس 
می تواند فراهم کند گفت: فرایند کاری که 
با آموزش و پرورش و موسســات خیریه 
داریم به این ترتیب اســت که ابتدا تطبیق 
اطاعات آموزش و پرورش با ثبت احوال 
انجام می شود. اطاعات خانوار را دریافت 
و تماس بــرای آگاهی از علت بازماندگی 
کودکان برقرار می شــود و ســپس کمیته 
امداد، بهزیســتی و موسسات خیریه به در 

منازل مراجعه می کنند.
میــدری ادامــه داد: همچنین موسســات 
خیریه ســایتی به نام "مشق ما" راه اندازی 
کرده اند تا مــردم را به کمک مالی دعوت 
کنند. هرچند وظیفه قانونی دولت اســت 
امــا آنقدر همدردی وجود دارد که خیرین 
ورود می کنند. ولی مســلما باید بودجه در 

اختیار نهادهای حمایتی قرار بگیرد.

ديوان عالی کشور خواهان رفع نواقص پرونده »محیط بان همدان« شد

اميد به رهايی محيط بان ماليری
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کاهش 25 درصدی تخلفات اضافه تناژ در 
کامیون ها

 مدیــرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای همــدان از کاهش 25 
درصدی تخلفات اضافه تناژ کامیون ها در استان خبر داد.

مصطفی پناهنده بیان کرد: در 8 ماه اول امســال 487 مورد تخلف اضافه 
تناژ رســیدگی شده که این میزان در مدت مشابه پارسال 657 مورد بوده 

است.
وی افزود: بر اساس آمار دریافتي از سیستم اضافه تناژ اداره کل، این تعداد 

تخلف اضافه تناژ از سوی پلیس راه استان کشف و برای اعمال قانون به 
این اداره کل معرفی شده است.

پناهنده به ایسنا گفت: برخورد با متخلفان و ممانعت از تردد ناوگان دارای 
اضافه بار توسط پلیس راه، راه اندازی گشت های نامحسوس، شناسایی 
مراکز فرار بار و برگزاري کاس هاي آموزشــي براي رانندگان از جمله 

عوامل مؤثر در کاهش تخلفات اضافه تناژ در استان بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان با تأکید بر اینکه 
با متخلفان اضافه تناژ به شــدت برخورد می شود، تصریح کرد: حمل بار 
اضافه بر ظرفیت وســایل نقلیه عاوه بر خطرات ناشي از بروز سوانح و 

تصادفات جاده اي، موجب فرسودگي زودرس وسیله نقلیه و تخریب زیر 
ساخت راه ها مي شود.

این مســئول با اشاره به اهمیت نصب و بهره برداري از سامانه هاي توزین 
در حال حرکت) WIM ( ، یادآور شــد: هیچ عاملــي مانند اضافه تناژ 
جاده هــا را تخریب نمي کند و اضافه تناژ محوري یکي از مهمترین علل 
تخریب جاده است که با اســتفاده از سامانه هاي توزین در حال حرکت 

در کامیون هاي داراي اضافه تناژ محوري به آساني قابل تشخیص است.
پناهنده خاطرنشان کرد: با رانندگان متخلف بر حسب میزان اضافه بار و 

مسافت طي شده برخورد می شود.

خبـر

همتی اعالم کرد
طرح اصالح نظام بانکی در دستور کار

 رئیس کل بانک مرکزی در پســت جدید خود در اینستاگرام اعام 
کرد: طرح اصاح نظام بانکی با دقت نظر و بررسی همه جانبه در جریان 

است که در صورت آماده شدن عملیاتی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، همتی گفته: شورای پول و اعتبار دو سازو کار مهم در 
خصوص ارز را به تصویب رساند . اولی مقررات مربوط به " راه اندازی 
بازار متشکل معامات ارزی" و دومی نیز"دستورالعمل سپرده ریالی مبتی 
بر ارز". از اعضای محترم شورای پول و اعتبار و نیز همکاران عزیزم که 
طی سه ماه تاش و کوشش و با کسب نظر صاحبنظران پولی و ارزی 
و فعالین و مسوولین بازار سرمایه نسبت به آماده سازی این طرح ها اقدام 

کردند تشکر می کنم.
طرح اصاحی نظام بانکی و برنامه ریزی برای استفاده از عملیات بازار 
باز در اعمال سیاست های پولی نیز با دقت نظر و بررسی همه جانبه در 

جریان است که در صورت آماده شدن عملیاتی خواهد شد.

می دانیم حذف چهار صفر از پول ملی 
تاثیری ندارد

 رئیــس کل بانک مرکزی با بیان این که می دانیم حذف چهار صفر 
از پول ملی تاثیری در رشد و تورم ندارد، گفت : ما ادعا نکردیم حذف 

صفرها کار حقیقی است،   بلکه یک کار ظاهری است.
به  گزارش  ایسنا، عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه دیروز )چهارشنبه( 
هیأت دولت در جمع خبرنگاران، خاطرنشان کرد: پیشنهاد حذف چهار 
صفــر از پول ملی برای تســهیل امور جلوگیــری از هزینه های چاپ 

اسکناس و متناسب سازی ارتباط پول ملی با ارزهای خارجی است.
وی ادامه  داد: این پیشــنهاد باید در دولت و مجلس شورای اسامی در 
طول زمان و با آرامش بررســی شود. ما می دانیم حذف این چهار صفر 
تاثیری در رشــد و تورم ندارد،   بلکه این کار یک کار ظاهری و اسمی 

و نه کار حقیقی است.
همتی همچنین گفت : در جلسه شورای پول و اعتبار مصوبه ای درباره 
بازار متشــکل ارزی و مصوبه ســپرده های ریالی مبتنی بر ارز مصوب 

شده است.

رحمانی به گمرک نامه زد
صادرات محصوالت گوجه فرنگی 

تا آخر بهمن آزاد شد
 وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به گمرک، صادرات 
محصوالت گوجه فرنگــی را از 20 دی ماه تا 30 بهمن، بامانع اعام 

کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
رضا رحمانی، وزیر صمت بنا به درخواســت وزیر جهاد کشاورزی در 
نامــه ای به رئیس کل گمرک اعام کــرد، صادرات محصوالت گوجه 

فرنگی از 20 دی ماه تا 30 بهمن بامانع است.
در ایــن نامه آمده اســت: بــا عنایت بــه نامه شــماره 19173/ 020 
مورخ1/10/1397 وزیر محترم جهاد کشــاورزی، بدین وســیله اعام 

می دارد، صادرات آخال حبوبات تا اطاع ثانوی بامانع است.
با توجه به تولید مازاد بر نیاز داخلی گوجه فرنگی به ویژه در استان های 
جنوبی کشــور و کاهش تقاضای داخلی، صادرات محصوالت گوجه 

فرنگی از تاریخ  20/10/1397  لغایت 30/11/1397 بامانع است.
نظر به افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و بسته بندی مورد نیاز واحدهای 
تولیــدی و ضرورت تامین نیاز داخلی، صــادرات اقام ذیل از تاریخ 

15/10/1397 تا اطاع ثانوی ممنوع است:
کاغذ و کارتن بسته بند، فیلم BOPP تحت ردیف تعرفه 39202020، 
فیلم پلی استر شفاف تحت ردیف تعرفه 39206990، تخم مرغ خوراکی 
و غیرخوراکی، جوجه یک روزه، پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات 

ابریشم و نخ ابریشم، پشم خام و نخ و الیاف پشمی تابیده شده.

معاون وزير کار به مهر خبر داد
افزایش حق مسکن کارگران؛ دستورجلسه 

نشست هفته آینده شورای  عالی کار
 معاون وزیر کار در امور روابط کار از بررسی افزایش حق مسکن کارکنان 

مشمول قانون کار در نشست هفته آینده شورای عالی کار خبر داد.
حاتم شاکرمی، با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی کار طی هفته 
آینده اظهار داشــت: در جلسه هفته آینده موضوع بررسی افزایش حق 
مســکن کارگران و همچنین اصاح آیین دادرسی در دستور کار قرار 

دارد.
وی با بیــان اینکه میزان افزایش حق مســکن کارگران باید با حضور 
شــرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، افزود: حق مسکن 
طی حدود دو سال گذشته 40 هزار تومان بوده و افزایش آن در دستور 
کار قرار گرفته و باید با تصویب شــورای عالی کار نهایی و با تصویب 
هیأت وزیران اجرایی شــود.معاون وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
همچنین درباره راهبرد و برنامه های این وزارتخانه در افزایش ســطح 
معیشت کارگران به مهر گفت: برای افزایش دستمزد ساالنه در شورای 
عالــی کار دو پارامتر ماده 41 قانــون کار یعنی »میزان افزایش تورم« و 
»معیشت« مدنظر قرار دارد که یکی از پارامترهای موثر در افزایش تورم 

نیز مسکن است و باید مورد توجه باشد.
شــاکرمی گفت: افزایش حق مسکن به عنوان یکی از پارامترهای فیش 

حقوقی هر چند ناچیز است، اما در افزایش مزد می تواند موثر باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، افزایش حق مســکن کارگــران از 20 هزار 
تومان به 40 هزار تومان در اســفندماه سال 1393 در شورای عالی کار 
به تصویب رســید اما با توجه به اینکه اجرای این مصوبه نیازمند تایید 
و تصویب هیأت وزیران اســت، در نهایت با تاخیر حدود دو ساله، از 

اواخر سال 95 اعمال شد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ايران:
چرا اصرار داریم صادرکننده، واردات کند؟

 چند ماه پس از آغاز اجرای دستورالعمل ارزی بانک مرکزی حاال 
این بار برای بهبود شرایط اقتصادی صادرکنندگان تصمیمات جدیدی 
گرفته انــد که واردات در ازای ارز حاصل از صادرات، بخشــی از آن 

است.
طبق دســتورالعمل آبان ماه بانک مرکزی صادرکنندگان بســته به قرار 
گرفتن در گروه صادرکنندگان بزرگ تا کوچک باید الاقل بخشــی از 
سرمایه حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما کنند و پس از آن 
از طریق فرآیندهای پیش بینی شده به فروش این ارزها اقدام کنند، اما 
در این مسیر دو اختاف نظر و ابهام بزرگ باقی مانده است. یکی از آنها 

مربوط به چگونگی بازگشت ارز است.
برخی از صادرکنندگان معتقدند با توجه شــرایط تحریم و دشواری 
وارد کردن ارز به ایران آنها لزوما نمی توانند در زمان بندی مدنظر بانک 

مرکزی ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.
از سوی دیگر نیز هر یک از اعضای اتاق بازرگانی معتقدند که معافیت 
یک میلیون دالری صادرکنندگان از وارد کردن ارزشان به سامانه نیما به 
نوعی دشوار کردن شرایط صادرکنندگان بزرگ است، زیرا در رقم های 

باال این معافیت یک میلیون دالری نمی تواند چندان تاثیرگذار باشد.
هرچند در جلسه اخیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
وزیر اقتصاد وعده داد که با تشــکیل یک کارگروه جدید مشــکات 
فعاالن بخش خصوصی بررســی شده و در صورت لزوم تغییراتی در 
دســتورالعمل فعلی صورت گیرد، اما بانک مرکزی نیز اخیرا امکانی 
را بــه صادرکنندگان داده که می تواند یک گزینه جدید پیش روی آنها 

قرار دهد.
براســاس این دســتورالعمل صادرکنندگان می تواننــد ارز حاصل از 
صــادرات خود را معطوف به واردات کننــد و تنها چگونگی اجرای 
این فرآیند را در ســامانه نیما اطاع داده و به ثبت برسانند، موضوعی 
که هرچند در نگاه کلی می توانست برای بعضی از فعاالن این عرصه 
مثبت باشد، اما رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران 

نظری جز این دارد.
رئیس کمیســیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران به ایسنا گفت: 
اینکه ما توقع داشــته باشیم هر صادرکننده ای لزوما شرایط الزم برای 
واردات را نیز داشته باشد از واقعیت ها به دور است، اما به نظر می رسد 
دســتورالعمل اخیر بانک مرکزی صادرکننده را به واردات تشــویق 

می کند که هدف این مساله مشخص نیست.
عدنان موســی پور با بیان اینکه لزوما دو حــوزه واردات و صادرات 
ارتباطی با یکدیگر ندارند، توضیح داد: ما تعدادی زیادی صادرکننده 
داریم که از ســال ها پیش به شــکل تخصصی در این حوزه فعالیت 
کرده اند و با توجه به اینکه مواد اولیه شان را نیز از داخل تامین می کنند، 

لزوما ارتباطی با خارج از کشور نداشتند.
وي ادامه داد: در کنار آن واردکنندگان ما نیز وضعیتی مشخص دارند 
و قطعا با برنامه ریزی طوالنی و عبور از چالش ها جایگاه خاص خود 
را خواهند داشت، از این رو نمی توان به این فکر کرد که صادرکنندگان 

از امکان در نظر گرفته شده استفاده خواهند کرد.
موســی پور با اشاره به شرایط سخت پیش روی صادرکنندگان ایرانی، 
اظهار کرد: در شــرایط فعلی هرچند تغییر نرخ ارز می تواند به عنوان 
فرصتی برای گســترش صادرات در نظر گرفته شــود، اما تحریم ها 
محدودیت هایــی را نیز ایجاد کردند. امــروز صادرکننده ما باید برای 
حفــظ بازارهای خود و بازاریابی جدید تمرکــز کند و با حضور در 
فضاهای بین المللی کاالی خود را به دست مصرف کنندگان احتمالی 

برساند.
موســی پور گفت: از این رو شاید پیگیری مسایل بخش خصوصی از 
سوی بانک مرکزی و بهبود شرایط دو طرف صادرکننده و واردکننده 
گزینه بهتری باشــد نسبت به این که صادرکنندگان را برای حضور در 

بازارهای وارداتی تشویق کنیم.

غزل اسالمي  «

 امسال بودجه کل استان همدان افزایشي 
بسته شــده است. این افزایش در اعتبارات 
هزینه اي، تملک و دارایي و درآمد ها دیده 

مي شود.
اعتبــارات هزینه اي با رشــد 20 درصدي 
و اعتبارات بخش تملــک و دارایي با 30 
درصد رشد مواجه شــده است. این اعداد 
در کنار افزایش 12 درصــدي درآمدهاي 

مالیاتي و غیره در نظر گرفته شده اند. 
سال گذشــته ســهم همدان از درآمدهاي 
مالیاتي و دیگر درآمدها 655 میلیارد تومان 
تعیین شده بود اما با وجود اقتصاد متفاوت 
و چالش دار بخش هاي خصوصي در سال 
97 و 98، امسال هم این درآمدها افزایشي 

درنظر گرفته شده است. 
آنچه کــه حتي اســکندر صیدایي، رئیس 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریزي اســتان 
همدان در اولین جلســه بودجه اي سال 98 
کــه در هفته قبل برگزار شــد، عنوان کرد 
این بود که استان همدان توان تأمین چنین 

درآمدي را ندارد.
3 درصــد نفــت و گاز هم که بــه مناطق 
محروم اســتان ها اختصــاص مي یابد، با 8 
درصد افزایش از 62 میلیارد و 800 میلیون 
تومان سال 97 به 68 میلیارد تومان در سال 

98 رسیده است.
بیشترین افزایش بودجه اي استان براي سال 
آینده مربوط به اعتبارات 27 صدم درصدي 
مالیات بر ارزش افزوده و پس از آن مربوط 
بــه بخش عمراني به ترتیب با 34 درصد و 

30 درصد است.
بودجه کل اســتان همدان بــا 126 میلیارد 
افزایــش در ســال 98، 819 میلیارد تومان 

تعیین شده است.
آنچه که در سیاست هاي بودجه اي کشور و 
استان ها در سال 98 تعیین شده، قرار است 
توجه به تولید، اشــتغال، بسترسازی برای 
حضور و مشارکت بخش خصوصی و اتمام 
پروژه های نیمه تمام از سیاســت های جدی 
باشد. بر همین اساس، سند راهبردی و برش 
3 ساله استان در حال تهیه است تا بر روی 

پروژه های خاص تمرکز شود.
در کل ســال آینــده آنچه کــه اهمیت 
سیاســت های  پیگیری  داشــت  خواهد 
مــردم،  معیشــت  مقاومتــی،  اقتصــاد 

و  ســرمایه گذاری  بــرای  بسترســازی 
و  کاال  بــرای  همگرایی  منابــع،  جذب 
بهره وری،  افزایــش  عمومی،  خدمــات 

ســاماندهی طرح هــای تملک و دارایی 
از دیگــر موارد مورد اهمیت در ســال 

98 است.

الیحه این بودجه هفته پیش توســط رئیس 
جمهــوري به مجلس ارایه شــد تا پس از 

بررسي پاسخ نهایي اعام شود.

طرفداران مزد 
توافقی حقوق 
حداقلی کارگر را 
قبول دارند؟

 رئیــس اتحادیــه کارگران قــراردادی 
می گوید در قانون کار چیزی به اســم مزد 
منطقه ای و مزد توافقی وجود ندارد و کسانی 
که دنبال تعیین مزد توافقی و منطقه ای برای 
کارگران هستند، اول باید حداقل های زندگی 
را در مورد کارگران رعایت کنند و بعد برای 
دســتمزد کار فنی و تخصصی آنان تصمیم  

بگیرند.
فتح الــه بیات افــزود: مــاده 41 قانون کار 

صراحتا به تعیین حداقل مزد اشــاره کرده 
و نرخ تورم اعامی از ســوی بانک مرکزی 
یا مرکز آمار ایران و بررســی سبد معیشت 
خانوار را دو ماک اساسی تعیین مزد عنوان 
کرده است؛ بنابر این طرح مباحثی نظیر مزد 
توافقی یا مزد منطقه ای فرافکنی بیش نیست.

وی ادامه داد: با وجود آن که می دانیم قانون 
کار تکلیف تعیین مزد کارگران را مشخص 
کــرده اما هر ســال هنگام آغاز جلســات 
دســتمزد، عده ای موضوعات تکراری مزد 
توافقی و منطقه ای را پیش می کشــند تا از 
پیگیری موضوع اصلی که تعیین دســتمزد 

کارگران است، خارج شویم.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
ادامه داد: امروز رقم هزینه ســبد معیشــت 
خانوارهای کارگری به ســه میلیون تومان 
رســیده و خط فقر در شهرهای بزرگ پنج 

میلیون تومان اعام می شود، وقتی مجلس و 
دولت افزایش هزینه ها را تایید می کنند دیگر 
صحبت از مزد توافقــی و منطقه ای معنی 
ندارد.بیات گفت: آیا طرفداران مزد توافقی و 
منطقه ای حداقل هایی که نمایندگان کارگری 
در شورای عالی کار سر آن چانه می زنند و 
رقم سبد معیشت را با سند و مدرک اثبات 
می کنند، قبول دارند کــه حاال می خواهند 
راجع به مزد منطقه ای و توافقی مذاکره کنند؟

وی تصریــح کرد: مــزد توافقی وقتی قابل 
اجراســت که اول حداقل های زندگی را در 
مورد کارگران رعایت کرده باشــیم بعد به 
کیفیت و کارکرد نیروی کار بپردازیم و برای 
کار فنی و تخصصی او حقوق و دســتمزد 

تعیین کنیم.
به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، در حال 
حاضر کارگر ســاده و دیپلم و متخصص و 

تحصیلکرده به یک چشــم دیده می شوند 
و برای همه افراد در هر رده و پســتی و با 
هر سابقه و ســطح تحصیاتی یک حقوق 
تعریف می شــود در حالی که نمی توان به 
دو کیفیت کار متفاوت یک مدل حقوق داد.

حدقل دستمزد به خاطر رعایت سقف حق 
بیمه  است و باید در مورد مابقی آن با کارگر 

دوره دیده و متخصص توافق شود.
بیات با بیــان این که در کارگاه های باالی 
50 نفر کارکن، طبقه بندی مشــاغل باید 
لحاظ شــود،  گفــت: در غیر این صورت 
بیــن نیروی کار تــازه وارد، کم تجربه و 
کم کارکــرده با نیروی با ســابقه، فنی و 
متخصص، نیروی شــیفت شــب مانده و 
نیروی کار ســخت و زیان آور هیچ فرقی 
وجــود نــدارد و راندمــان کار در چنین 

مجموعه ای قطعا تنزل خواهد یافت.

اشتغال و معيشت 
اولويت بودجه 98 همدان

تغييرات بــودجه اي استــان همـــدان از سال 95 تا 98
سال 95سال 96سال 97سال 98نوع اعتبار

334/000/000/000اعتبارات هزینه اي 
)افزایش 20 درصدي(

279/000/000/000229/500/000/000200/000/000/000

485/000/000/000اعتبارات تملك و دارایي
)افزایش 30 درصدي(

414/000/000/000284/000/000/000230/000/000/000

درآمد )مالیات+درآمدهاي 
دیگر(

724/000/000/000
)افزایش 12 درصدي(

655/000/000/000602/000/000/000580/000/000/000

 مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان 
خبر داد که نخستین نمایشگاه بین المللی 
مسکن، شهرســازی و بازآفرینی شهری از 
23 تا 25 دی ماه در محل شبســتان مصلی 
امام خمینی )ره( تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش روابــط عمومی اداره کل راه و 
شهرسازی استان همدان، حسن ربانی ارشد 
با تاکید بر حضور فعــال و موثر این اداره 
کل به همراه شهرداری همدان گفت: یکی 
از سکوهای بسیار مهم در معرفی و اطاع 
رسانی و شناسایی پتانسیل ها، توانمندی ها 
و قابلیت های فنی دســتگاه های اجرایی و 
نمایشــگاه ها  برگزاری  مختلف،  نهادهای 

می باشد.
وی ادامه داد: این نمایشــگاه متناســب با 
شــرایط روز کشــور در بخش مســکن، 
شهرســازی و بازآفرینی شهری طراحی و 
برنامه ریزی شده است و تحقق اهداف آن 
منوط به حضور گسترده دستگاههای عضو 
بازآفرینی شــهری و شهرداری های  ستاد 

شهرهای هدف بازآفرینی شهری است.
وی افزود: نمایشــگاه، مرکزی برای تبادل 
اطاعات و دست یافتن به پدیده های نوین 
علم و صنعت و انتقــال فناوری و تجربه 

است.
همچنین  ســاخت:  خاطرنشــان  ربانــی 

برگزاری نمایشــگاه موجب افزایش و باال 
رفتن ســطح اطاعــات و دانش عمومی، 

علمی و فنی بازدید کنندگان نیز می گردد. 
وی یادآورشــد: توجــه بــه بافت هــای 
فرســوده و قدیمی و رفع ناپایداری آنها، 
به موضوعی جدی و محوری تبدیل شده 
و ســازمان های ذی ربط را بــه تکاپوی 
ســاماندهی و بازآفرینی بافت های مذکور 
سوق داده و لزوم مداخله در این بافت ها 
را بیشــتر از هر زمان دیگری مطرح کرده 

است.
ربانــی بیان کــرد: با توجه بــه تغییرات 
مفاهیم اساســی در حوزه شهرسازی، این 

نمایشــگاه نیازهای کامل یک نمایشــگاه 
مدرن و متناسب با شــرایط روز ایران و 
جهان در بخش مســکن، شهرســازی و 
باز آفرینی شــهری را پوشش می دهد که 
طی ســه روز به منظور تحــول در آینده 
مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری به 
آشنایی  استثنایی  فرصت  شرکت کنندگان، 
با پروژه های عظیم و کان ســاختمانی و 
انبوه ســازی مسکن کشور و نفوذ به جمع 
حرفه ای ها را می دهد و آشنایی با آخرین 
تکنولوژی های جدید و نوآوری های نوین 
در بخش های مختلف صنعت مسکن، در 

دستور کار آن قرار دارد.

سال 97سال 98بودجه استان همدان به تفکيک بخش هاي مختلف

اعتبارات تملك و دارایي 
در بخش هاي مختلف

90/000/000/000 میلیاردعمراني 
)30 درصد رشد(

69/000/000/000

368/000/000/000 درصد نفت و گاز 
 )8 درصد رشد(

62/800/000/000

اعتبارات 27 صدم درصدي 
مالیات بر ارزش افزوده 

 25/000/000/000
 )34 درصد رشد(

18/700/000/000

302/000/000متوازن منطقه اي 
 )15 درصد رشد(

263/000/000/000

485/000/000/000409/000/000/000جمع بودجه تملك
334/000/000/000279/000/000/000اعتبارات هزینه اي

819/000/000/000693/000/000/000بودجه کل  سال 98

دستاوردهایبازآفرینیشهریهمداندرنمایشگاهبینالمللی

قیمت جدید محصوالت ایران خودرو
 اعالم شد

 گــروه صنعتی ایران خودرو قیمــت جدید محصوالت پرتیراژ 
خود را اعام کرد.

به  گزارش  ایسنا، پیش از این رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان اعام کرده بود که قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی 

نهایی شده و به زودی اعام خواهد شد.
در همین راستا گروه صنعتی ایران خودرو قیمت جدید محصوالت 
پرتیراژ خود را به شرح زیر اعام کرد که به طور میانگین با افزایش 

10 میلیون تومانی همراه بوده است:
1. پژو پارس دوگانه سوز 54 میلیون و 914 هزار تومان.

2. پژو پارس سال 52 میلیون 775 هزار تومان.
3. پژو پارس ســال با سیستم اخطار سرقت و یورو چهار بهینه 53 

میلیون تومان.
4. پژو 405 بنزینی GLX معادل 42 میلیون و 829 هزار تومان.

5. پژو 405 دوگانه سوز GLX معادل 54 میلیون و 170 هزار تومان.
6. پژو 405 بنزینی اس ال ایکس 45 میلیون و 638 هزار تومان.

7. سمند LX سال 43 میلیون و 597 هزار تومان.
8. ســمند LX مدل EF۷ پایه گازســوز 46 میلیون و 908 هزار 

تومان.
9. ســمند LX مدل EF۷ پایه گازســوز با مخزن 100 لیتری 47 

میلیون و 63 هزار تومان.
10 . سمند LX مدل EF۷ معادل 44 میلیون و 640 هزار تومان.

11. پژو 206 تیپ دو 47 میلیون و 174 هزار تومان.
12. پژو 206 تیپ پنج 54 میلیون و 526 هزار تومان.

13. پژو 206 صندوق دار مدل وی 8، 55 میلیون و 593 هزار تومان.
14. رانا ال ایکس 51 میلیون و 363 هزار تومان.
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 ساعت ورود:
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 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:
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 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــد روســتایی کشــت نویــن 
ــه  ــت 8344 و شناس ــماره ثب ــه ش ــی ب ــرکت تعاون ــد ش ــرلو الون یس
مدیــره  هیئــت  صورتجلســه  اســتناد  بــه   10820080888 ملــی 
ــورخ  ــماره 670/342/18 م ــه ش ــتناد نام ــورخ 1397/06/28 و باس م
ــات  ــدان تصمیم ــتان هم ــتایی شهرس ــاون روس 1397/08/29 اداره تع

ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ذی
ــی 3875907779  ــماره مل ــه ش ــیرت ب ــی س ــد کریم ــای حمی 1 - آق
)خــارج از هیــأت مدیــره( از تاریــخ 1397/06/31 لغایــت 1397/12/29بــه 

ــد . ــن گردی ــل تعیی ــوان مدیرعام عن
 اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان همــدان اداره ثبــت شــرکت هــا و 

ــاری همدان ــات غیرتج موسس
)341433( 

دعوت از بدمینتون باز همدانی به اردوی 
تیم ملی

ــاز  ــون اســتان همــدان از دعــوت بدمینتون ب ــأت بدمینت  رئیــس هی
همدانــی بــه اردوی تیــم ملــی کشــورمان خبــر داد.

ــون  ــی بدمینت ــم مل ــی تی ــرد: اردوی تدارکات ــار ک ــپ اظه ــادی تی ه
ــه  ــدت س ــه م ــاه ب ــاالن از 21 دی م ــنی بزرگس ــورمان در رده س کش

ــد. ــد ش ــزار خواه ــه برگ هفت
وی تصریــح کــرد: در ایــن اردو امیــر جبــاری کاپتــان ســابق تیــم ملــی 

جوانــان و ســتاره افتخارآفریــن بدمینتــون اســتان همــدان هــم حضــور 
ــت. خواهد داش

رئیس هیأت بدمینتون استان همدان خاطرنشان کرد: در این اردو 9 نفر از 
برترین های بدمینتون کشور در کمپ فدراسیون بدمینتون حضور خواهد 
داشــت. وی عنوان کرد: این اردو به  منظــور آمادگی و انتخاب نفرات 
برتر کشور جهت شرکت در بیست وهشتمین دوره مسابقات بین المللی 

بدمینتون جام فجر که در استان البرز برگزار خواهد شد، برپا می شود.
ــردن  ــرای همگانی ک ــأت ب ــن هی ــای ای ــه فعالیت ه ــه ب ــپ در ادام تی
ــی  ــش همگان ــزود: در بخ ــرد و اف ــاره ک ــه اش ــته کم هزین ــن رش ای

کــردن ورزش بدمینتــون فعالیت هــای چشــمگیری در ســال های 
اخیــر انجــام شــده کــه در رونــد صعــودی بدمینتــون اســتان در ســطح 

کشــور نقــش اساســی داشــته اســت.
وی بــا بیــان اینکــه رشــته بدمینتــون از رشــته های کم هزینــه اســت و 
همچنیــن اســتقبال بانــوان از این رشــته بســیار چشــمگیر اســت گفت: 
اســتعدادیابی یکــی از مهم تریــن اهــداف فدراســیون بدمینتــون کشــور 
اســت کــه هیأت هــای اســتانی نیــز ایــن امــر را در دســتور کار خــود 
ــن اســتعدادیابی ها  ــم ماحصــل همی ــاری ه ــر جب ــد و امی ــرار داده ان ق

بــوده اســت.

یادداشت خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان

درخشش بانوان فامنین در جام نشاط و 
تندرستی کشور

 دبیــر هیأت ورزش های همگانی شهرســتان فامنین گفت: بانوان 
ورزشکار فامنین در مسابقات جام نشاط و تندرستی همگانی کشور به 

میزبانی استان کرمانشاه خوش درخشیدند.
پریسا عاشوری اظهار کرد: بانوان ورزشکار فامنینی در مسابقات جام 
نشاط و تندرســتی منطقه 6 کشور به میزبانی استان کرمانشاه به مقام 

دومی دست یافتند.
وی با اشــاره به اینکه بانوان فامنین از ظرفیت و اســتعدادهای بسیار 
خوبی در رشته های مختلف بهره مند هستند عنوان کرد: تیم هفت نفره 
منتخب اســتان از ورزشــکاران فامنین در رده سنی آزاد در مسابقات 
کشــوری حضور داشــت که با تمرینات منظم موفق به کسب عنوان 

دومی این رقابت ها شد.
دبیر هیأت ورزش  های همگانی شهرستان فامنین ادامه داد: فامنین فاقد 
مجموعه ورزشی مختصص بانوان است و این با توجه به عاقه بسیار 
زیاد بانوان جهت شرکت در فعالیت های ورزشی، بانوان شهرستان را 

با مشکاتی عدیده مواجه کرده است.
وی افزود: اســتعدادهای ورزشی شهرســتان فامنین کم نظیر است و 
موفقیت های حاصله و کســب عناوین قهرمانی در رده های ســنی و 
رشــته های مختلف در سطح استانی، ملی و ختی بین المللی گواه این 

ادعاست.
عاشــوری با بیان اینکه باید برای بروز و ظهور بیشتر این استعدادها 
تاش کرد گفت: در ترکیب تیم اعزامی به جام نشــاط و تندرســتی 
عاطفه عاشــوری، هانیه ربانی، فاطمه ربانی، فاطمه عاشــوری، زهرا 
عسگری، راضیه عاشوری و آیار عاشوری با مربیگری اعظم صمیمی 

حضور داشتند.

خداحافظی ستاره قهرمانی 
با لوگوی پاس همدان! 

 وزیر ورزش در جلسه با پیشکسوتان پاس، مسئول نیروی انتظامی 
و فدراسیون فوتبال، دســتور احیای مجدد این تیم ریشه دار را صادر 

کرد.
این بار از همه دفعات قبلی جدی تر اســت و پاس تهران باید دوباره 
در فوتبال ایران احیا شــود، این دســتوری بود که وزیر ورزش روز 
گذشته صادر کرد و خط بطانی کشید به ادعای سابقه 50 ساله پاس 

برای همدان.
این باشگاه بعد از انتقال به همدان دیگر سرنوشت مشخصی در تهران 
نداشت، اما حاال وزارت ورزش به کمک پیشکسوتان و البته فرماندهی 

نیروی انتظامی قصد دارد پاس تهران را احیا کند.
در این جلســه به جز ســلطانی فر و محمدرضا داورزنی و همچنین 
رضا گل محمدی مدیرکل ورزش تهران، تعدادی از پیشکسوتان پاس 
از جمله حســین فرکی، حسن حبیبی، همایون شاهرخی و... حضور 

داشتند.
وزیر ورزش و جوانان با اشــاره به افتخارات گسترده تیم پاس گفت: 
امروز را فصلی نو در تاریخ باشگاه پاس بدانیم و هدف همه ما احیای 

مکتب اخاقی پاس باشد.
سلطانی فر افزود: بدون تردید خیلی از بزرگان فوتبال ایران ریشه پاسی 
دارند و با کمک و تمایل نیروی انتظامی، پاس را احیا می کنیم و تصور 

می کنم به سرعت بتوانیم این کار را انجام دهیم. 
به گزارش فارس، وی تصمیمات گذشته برای انتقال تیم های تهرانی 
مانند پاس را اشــتباه دانســت و گفت: هدف از تشکیل باشگاه پاس 
ارتباط مردم با پلیس بود و با توجه تمایل نیروی انتظامی برای احیای 
مجدد پاس زمان خوبی برای همه ما فراهم شده است و به جد معتقدم 
پاس به عنوان بخشــی از هویت و تاریخ ورزش و مردم ایران اســت 

و  باید احیا شود.
وزیر ورزش و جوانان از داورزنی معاون قهرمانی خواست کارگروهی 
با حضور مســئول نیروی انتظامی و پیشکســوتان پاس و فدراسیون 
فوتبال تشکیل شود و امتیاز و شرایطی با رعایت مقررات برای ورود 

پاس به دسته یک ایجاد شود.
قطعا این حرکت دو حالت بیشتر ندارد و یا اینکه پاس باید دوباره بار 
ســفر را ببندد و راهی خانه اصلی خودش یعنی تهران شود و یا اینکه 
تیم رو به انزوا می رود و دوباره پاس در تهران تشکیل می شود و امتیاز 
لیگ دویی در همدان می ماند اما تمام اعتبار، سابقه و حتی ستاره  این 

تیم راهی پایتخت خواهد شد.
هرچنــد بر اســاس قانون ثبت شــرکت ها، هیچ فــرد یا نهادی 
نمی توانــد نــام و نشــان برند دیگــری را برای خــود کپی و 
الگوبرداری کند و این مســأله را برای راه اندازی تیمی جدید در 
تهــران با نام پاس، دچار مبهم می کند؛ اما خبرهای تأیید نشــده 
حکایــت از آن دارد که با توجه به دســتور اکید وزیر ورزش و 
فشــارهای سیاســی وارده، امتیاز لیگ دویی فعلی برای همدان 
باقی خواهــد ماند و این اســتان باید نام جدیــدی برای خود 
انتخاب کند و امتیاز فعلی تیم پاس ســال آینده در لیگ دســته 

اول و با پســوند تهران دوباره فعالیت خواهد کرد.
حال باید منتظر ماند و دید که واکنش مســئول استان و مسببان انتقال 

پاس به این استان چگونه خواهد بود.

قهرمانی ، رویای دم دست یوزها
حامد صیفی «

 به تیمی که در روســیه عاشق و دلبسته یک بازی دفاعی بود، پیش 
از پاگذاشتن به جام ملت ها این انتقاد وارد می شد که سربازان کارلوس 
کی روش با چنین نمایشی در قامت یک مدعی تمام عیار قدعلم نخواهند 

کرد. 
از همان شبی که تیم ملی فقط به اندازه یک بغل پای دقیق مهدی طارمی 
با رستگاری بزرگ و تاریخی فاصله داشت، تا همین چند شب پیش که 
گرم حضور در جام ملت های امارات می شــدیم و در این 6 ماه ماالمال 
از حاشیه که دعوا و جنجال در آن بیش از همه به چشم می خورد، یک 
انتقاد به تیم ملی وارد بود که سینیور با تفکرات همیشگی دفاعی اش و 
محروم کردن تیم ملی از نمایش یک فوتبال مالکانه، در امارات نمی تواند 

رویای 4 دهه ای فوتبال ایران را به واقعیت گره بزند. 
خیلی از کارشناسان و اهالی رسانه و مهمتر از همه درصد باالیی از مردم 
بعد از جام جهانی 2018 و درست در روزهایی که خالی از احساسات 
نشــات گرفته از کسب 4 امتیاز در بزرگ ترین رویداد فوتبالی دنیا شده 
بودیم، تفکرات کی روش و دستیارانش به سبب نمایش تدافعی برابر هر 
3 رقیــب آفریقایی و اروپایی در روســیه را در تیررس انتقاد قرار داده 
بودند و اســتدالل اردوگاه منتقدین هم بر ایــن بود که تیم ملی اگر از 
الک دفاعی خارج می شــد و با برخورداری از ابزارهای ایده آل تیم ملی 
در فاز تهاجمی، کمی بیشــتر به فکر حمله می بود، ایران در گروه مرگ 
جام جهانی زندگی بهتری را تجربه و دست آخر حتی در صف 16 تیم 

برتر دنیا هم قرار می گرفت.
بــا اینکه در آن برهه، این انتقادات تا چــه اندازه منطقی و فوتبالی بود 
در این مجال خیلی ســروکار نداریــم، اما اینکه تیم ملی را قبل از جام 
ملت ها و درست موقعی که هنوز از تیم کارلوس در میدان بزرگ امارات 
رونمایی نشده، مورد انتقاد قرار دهیم کاری بود که ضررش بیش از همه 

به تیم ملی کشورمان می رفت.
اگرچه یمــن برای ما لقمه دهان گیری نبــود و بابت پیروزی پنج گله 
کشــورمان برابر این حریف عاجز خیلی نباید سرمســت بود و مشت 
گره کرد، اما چیزی که تیر منتقدان را به ســنگ زد نمایش دلچســبی 
بود که از مهره های ســینیور به تماشا نشستیم. نمایشی خستگی ناپذیر، 
سراســر عطش، سرتاپا هجوم و مهمتر از همه با برنامه که نشان می داد 
تیم ملی با نشانه گیری یک هدف بزرگ و رویایی گام به آوردگاه آسیایی 
مستطیل سبز گذاشــته و می رود تا با تفکرات مرد پرتغالی قاره کهن را 

فتح کند.
نمایش دوشنبه شــب شــاگردان کی روش برابر یکی از ضعیف ترین 
تیم های حاضر در جام ملت ها شــاید خیلی به چشــم نیامده باشد، اما 
یک نکته مهم در پی داشــت و اینکه تیم کارلوس در این جام با داشتن 
مهره های پرانگیزه، جوان و با تجربه بین المللی در فاز تهاجمی، می تواند 

یک قاتل بی رحم برای ریز و درشت های جام باشد.
ایران با فوتبالی که برابر یمن به منصه ظهور گذاشــت، فوتبال ناب و 
تهاجمی خود را به رخ کشید و حاال که آرامش برای تیم ملی کشورمان 
از نان شــب هم واجب تر اســت، ای کاش به جــای پرداختن به تمام 
حاشــیه های خردوکانی که تیم مملکتمان را از مسیر درست و هدف 
اصلی اش دور می کند، به فکر یاری رساندن و فرستادن پالس های مثبت 

برای پسران خوب تیم ملی خود باشیم.
و واقعیت این اســت که امســال بیش از همیشــه به قهرمانی نزدیک 
هســتیم و در روزهایی که به خاطر گرانی و مشکات اقتصادی فاصله 
با رویاهای روزه مره مان خیلی زیاد شده، یک قهرمانی می تواند ما را به 
رویای چندین ســاله  فوتبالی مان گره بزند. به این تیم امیدوار هستیم و 
وقتی دوشــنبه شب چشم ها را قرض به تماشای آن نمایش قابل قبول 
برابر یمن دادیم، بیشتر به کی روش و بازیکنان ارزنده خود ایمان آوردیم. 
و حاال خوب می دانیم که موفقیت در جام امسال دم دست است به شرط 

آنکه تیم ملی را از مسیر اصلی  اش دور نکنیم.

75 سال زندان برای 
دروازه بان مکزیکی

 عمر ارتیس به دلیل آدم ربایی به 75 
سال زندان محکوم شد.

به گزارش ایسنا، عمر ارتیس، دروازه بان 
سابق مکزیکی پس از این که در سه فقره 
آدم ربایی مقصر اعام شــد به 75 سال 
زندان محکوم شد. او باید بقیه عمر خود 
را در زندان سپری کند. ارتیس که ملقب 
به ال گاتو )گربه( اســت در سال 2012 
به آدم ربایی متهم و پس از هفت ســال 

محکوم شد.
ارتیس در سال 2012 در حالی دستگیر 
شــد که دوران محرومیتش را به خاطر 

دوپینگ در سال 2010 می گذارند.
در پرونــده ال گاتو ربــودن یک دختر 

نوجوان نیز دیده می شود.
ارتیــس دوران ورزشــی اش را با تیم 
رایادوس مونتری در سال 1997 شروع 
کرد. همچنیــن برای تیم های ســایا، 
نئاکاکسا و جاگوارس بازی کرد. آخرین 
باری که در دسته یک حضور داشت به 

سال 2010 برمی گردد.

هشدار میالن به ایگواین

 باشــگاه میان به مهاجم آرژانتینی 
خود هشــدار دارد که با تمرکز بیشتری 

بازی کند.
به  گزارش مهر، گونســالو ایگواین در 
فصل نقل  و انتقاالت تابســتانی بود که 
پیراهن میان را بر تن کرد. این بازیکن 
سرشــناس آرژانتینی نتوانسته عملکرد 
خوبی در روســونری داشــته باشد و 
صدای اعتراض هواداران را بر انگیخته 

است.
بعــد از اعتــراض هــواداران نوبت به 
اعتراض و هشدار باشگاه میان نسبت به 
این مهاجم رسید. لئوناردو، مدیر ورزشی 
باشــگاه میان در خطاب بــه ایگواین 
گفت : باید فکرت را تغییر دهی. شرایط 
تغییر کرده است و برای بهتر ظاهر شدن 

نیاز به تمرکز بیشتری دارد.
او ادامه  داد: ایگواین پیش از این هم در 
چنین شرایطی قرار گرفته و می تواند باز 
هم خود را از چنین وضعیتی خارج کند.

چلسی مشتری جدی ایگواین در فصل 
نقل  و انتقاالت زمستانی است اما  میان 

اصرار به حفظ این بازیکن دارد.

رنار، بهترین مربی قاره 
آفریقا در سال 2018

 سرمربی حریف ایران در جام جهانی 
2018 روسیه توانســت عنوان بهترین 
مربــی قاره آفریقا در ســال 2018 را به 

دست آورد.
به  گزارش  ایرنا، مراسم انتخاب بهترین 
های فوتبال قاره آفریقا برگزار شد. هرو 
رنار، ســرمربی تیم   ملی فوتبال مراکش 
که در جام جهانی 2018 روســیه برابر 
ایــران تن به شکســت داد، توانســت 
عنوان بهترین مربی قــاره آفریقا را در 
سال 2018 به دست آورد.در این مراسم 
هم چنین محمد صاح، بازیکن مصری 
لیورپول توانست عنوان بهترین بازیکن 
قاره آفریقا در ســال 2018 را به دست 
آورد و اشرف الحکیمی، ستاره بوروسیا 
دورتموند هم بهترین بازیکن جوان شد.

سهراب مرادی نامزد 
کسب عنوان بهترین 
وزنه بردار 2018 شد

 سهراب مرادی، قهرمان وزنه برداری 
ایران و جهان، از سوی فدراسیون جهانی 
کاندیدای کسب عنوان بهترین وزنه بردار 
ســال 2018 شــد.به گزارش تســنیم، 
مطابق  وزنه برداری  فدراســیون جهانی 
سال های گذشته، نظرسنجی برای انتخاب 
بهترین وزنه بردار سال را راه اندازی کرده 
و کاربران بــا نظرات خــود می توانند 
بهترین وزنه بردار جهان را در سال 2018  
انتخاب کنند.در بخش مردان، ســهراب 
مرادی از ایران جزو کاندیداهاســت که 
برای به دســت آوردن این عنوان باید با 
چهار وزنه بردار دیگر به رقابت بپردازد.
آخرین مهلت شرکت در این نظرسنجی 
تا 31 ژانویه 2019 اســت و ســهراب 
مرادی برای رســیدن به ایــن عنوان به 
حمایت مردم نیاز دارد. از این رو کاربران 
 می توانند با مراجعــه به آدرس اینترنتی
https://www.iwf.net/best-
ایــن نظرســنجی  lifters-2018/ در 

شرکت کنند.

اتمامطرحهاینیمهتمامورزشی
مدیرکل ورزش و جوانان اولویت نخســت 
خود را اتمام پروژه های نیمه تمام ورزشــی 
دانســت و گفــت: تا این طرح هــا به بهره 
برداری نرســد، هیچ طرح جدید دیگری با 
اعتبارات دولتی، آغاز نمی شــود، مگر اینکه 

اضطراری در کار باشد.
محسن جهانشیر با اشــاره به پیشرفت زیر 
ساخت های ورزش اســتان بعد از انقاب 
تصریح کرد: کل فضای سرپوشــیده استان 
قبل از انقاب اســامی 33 مــکان بود که 
امروز با همت، تاش و پشــتکار صورت 
گرفته این تعداد به 532 مورد افزایش یافته 
و فضای روباز اســتان نیز از 11 مورد به 33 

مورد رسیده است.
وی عنوان کرد: فضاهای ورزشــی مختص 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان در سال 
1357 تنها 31 مورد بود که امروز این تعداد 
با رشــد بســیار قابل توجهی به 312 مورد 

افزایش یافته است.
مدیرکل ورزش و جوانان ادامه داد: ســرانه 
ورزشی هر شهروند همدانی قبل از انقاب 
اســامی تنها 6.81 ســانتی متر بــود که با 
افزایش فضاهای ورزشــی در 40 سال اخیر 
امروز سهم هر شهروند همدانی از سرانه های 

ورزشی به 71.5 سانتی متر رسیده است.
نقشمهمسمنهاوبانوان

وی در ادامه به نقش سازمان های مردم نهاد 
اشــاره کرد و افزود: راه برون رفت کشور از 
گردنه ســخت کنونی و توسعه آن در توجه 
بیشــتر به جوانان و کاهش بار مســوولیت 
از شــانه های دولــت و واگــذاری امور به 

سمن هاست.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بر تخصص 
گرایــی فعالیت هــای ســمن ها و تقویت 
روحیه مطالبه گری آنان تاکید کرد و گفت: 
ســمن ها به عنوان تشکل های دارای مجوز 
و ساختارمند، بهترین عرصه برای واگذاری 

امور مردمی به جوانان است. 
جهانشیر از توسعه ورزش بانوان و استفاده 
بیشتر از ظرفیت جوانان به عنوان دو اولویت 
مهــم دیگر خود یاد کرد و ادامه داد: ورزش 
بانوان در اســتان همدان از ظرفیت بســیار 
باالیی برخوردار اســت و آخرین نمونه این 
مهم کســب 5 مدال ارزشمند در بازی های 

جاکارتا توسط بانوان همدانی بود.
عــدمقناعتبهیــکدرجهاز

پیشرفت
جهانشــیر به حوزه ورزش قهرمانی اشاره 
کرد و افزود: خوشــبختانه بعــد از انقاب 
اسامی ورزشکاران همدانی در عرصه های 
ملی و بین المللی درخشان ظاهر شده اند به 
طوری که ورزشکاران همدانی در مسابقات 
کشــوری 19 مدال کســب کرده بودند که 

امروز این تعداد به 907 مدال رسیده است.
وی اظهار کرد: رشد فضاهای ورزشی، مدال 
آوری ورزشــکاران به خصوص بانوان در 
میدان های مختلف ورزشی از جمله المپیک 
و بازی هــای آســیایی از افتخارات ورزش 
اســتان بعد از انقاب بــوده و باید این راه 
تداوم یابد، چراکه حفــظ قهرمانی از خود 

قهرمانی مهم تر است.
جهانشــیر تصریح کرد: در عرصه مدیریت 
هیــچ گاه به یــک درجه از پیشــرفت قانع 
نبوده ام و اعتقاد دارم ورزش و جوانان استان 
باید در همه زمینه ها در رتبه نخست کشور 

قرار بگیرد.
رشدورزشکارانسازمانیافته

وی شمار ورزشکاران بیمه شده در این استان 
را بالغ بر 70 هــزار نفر اعام کرد و گفت: 
این تعداد ورزشــکار بیمه شده در قیاس با 
جمعیت یــک میلیون و 700 هــزار نفری 
اســتان، رقم زیادی نیست و باید فعالیت ها 
در ایــن بخش مضاعف شــود و این تعداد 
به 174 هــزار نفر که 10 درصد از جمعیت 

استان است، برسد.
مدیــرکل ورزش اســتان مهم ترین برنامه 
خود در حوزه قهرمانی را المپیک 2020 و 
بازی های آســیایی 2022 دانست و افزود: 
درســت اســت در المپیک های گذشــته 
ورزش همــدان صاحــب ورزشــکار و 
مدال بوده اما کافی نیست و هدف بزرگ 
ورزش همدان حضــور و مدال آوری در 
المپیک 2020 است و در این راستا نیازمند 
حمایت همه جانبه مســئولین اســتانی و 

کشوری هستیم.
پاسوبازگشتبهجایگاهاصلی

جهانشیر با بیان اینکه باید فرهنگ مطالبه گری 
از مسئوالن نهادینه شود، خاطرنشان کرد: من 
به عنوان مدیر ورزش استان باید پاسخگوی 
عملکرد خود باشم و اگر بتوانیم مطالبه گری 
را در بین قشر جوان نهادینه کنیم به موفقیت 

بزرگی دست خواهیم یافت.
وی در پایان با اشاره به حمایت از تیم های 
پاس و شــهرداری اضافه کرد: پاس قهرمان 
آســیا بوده و جایگاه این تیم لیگ دو نیست 
و باید ســعی کنیم تا پاس به جایگاه اصلی 
خود بازگردد و مانند گذشته در کنار استقال 

و پرسپولیس قطب سوم فوتبال ایران شود.

مديرکل ورزش برنامه هايش را اعالم کرد

پايان پروژه ها،حمايت از قهرمانان 
المپيک 2020 و پاس!

 رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
نهاوند گفت: ســالن ورزشــی روستای 
قلعه قباد این شهرستان آماده بهره برداری در 

دهه مبارک فجر شد.
مهــرداد ســعدی نژاد اظهار کرد: خوشــبختانه 
دیــروز کف پــوش ســالن ورزشــی روســتای 
ــق  ــه از طری ــی ک ــا پیگیری های ــاد ب قلعه قب
ــد  ــتان نهاون ــان شهرس اداره ورزش و جوان
ــه  ــروع ب ــکار ش ــط پیمان ــد توس ــام ش انج

چســباندن شــد.
وی با اشــاره به اینکه این پروژه از حدود 
10 سال قبل رهاشــده مانده بود، تصریح 
کرد: بــه یاری خــدا و بــا حمایت های 
مسئولین شهرســتان و اســتان توانستیم 
در جشن 40 ســالگی انقاب شکوهمند 
اســامی این پروژه که نقش بســزایی در 
توسعه ورزش روستایی شهرستان دارد را 

به سرانجام برسانیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان 
نهاوند خاطرنشــان کــرد: امیدواریم که 
بــا توجه به حضور محســن جهانشــیر 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان بتوانیم 
اماکن ورزشــی نهاوند را از لحاظ کمی 
و کیفی به نقطه تعادل برســانیم تا شاهد 
موفقیت های روزافــزون و بیش  از پیش 
ورزشــکاران نهاونــدی در حوزه هــای 

مختلف باشیم.

سالنورزشیقلعهقباددههفجربهبهرهبرداریمیرسد

400 میلیون ریال از بدهی های هیأت کشتی 
همدان تسویه شد

 400 میلیون ریال از بدهی های گذشته هیأت کشتی استان پرداخت 
و تسویه شد.

سرپرست هیأت کشتی همدان گفت: این بدهی ها ظرف ماه های اخیر 
پرداخت شد اما بازهم بدهکار هستیم.

رامین درویشــی ر در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت: 50 میلیون ریال 
هزینه برق، 550 میلیون هزینه گاز، 600 میلیون چک های برگشــتی و 
150 میلیون حق الزحمــه داوران و هزینه های جاری جزو بدهی های 
گذشته هیأت کشتی استان است.درویشــی افزود: 400 میلیون ریال از 
مجموع بدهی هــا را بابت هزینه برق، گاز و نیــز حق الزحمه داوران 
پرداخت کرده ایم اما همچنان بدهی مالی وجود دارد.سرپرســت هیأت 
کشتی همدان خاطرنشان کرد: تسویه بدهی های کشتی نیاز به حمایت 
مسئوالن دارد و امیدواریم این مشکل گذشته حل و فصل شود.وی اظهار 
داشت: سه ماه از مدت سرپرستی هیأت کشتی استان سپری می شود و 
از مسئوالن دستگاه ورزش استان خواسته ام تا نسبت به برگزاری مجمع 

انتخاباتی اقدام کنند.
درویشی بیان کرد: کشتی استان همدان نباید اسیر حواشی گذشته شود و 
اگر به دنبال بازگشت به دوران اوج هستیم نیاز به اتحاد و یکدلی است.

سرپرست هیأت کشتی همدان یادآور شد: اکنون که قهرمانان و نام آوران 
کشتی استان در کنار یکدیگر درصدد پیشرفت این رشته ورزشی هستند، 

ایجاد حواشی دور از انصاف است.

زیرساخت های حضور زنان 
در ورزشگاه ها آماده است
 وزیر ورزش و جوانان گفت: زیرساخت ها برای 
حضور زنان در ورزشگاه ها فراهم است و امیدواریم 
مصوبه شــورای عالی انقاب فرهنگی در این رابطه 

اصاح شود.
به گزارش  ایرنا، مسعود سلطانی فر  خاطرنشان کرد: 
این کار در اســتادیوم های مختلــف نیاز به ورودی 

مجزا، معبر و مکان مجزا و سرویس و خدمات مجزا 
دارد. همه این امکانات در ورزشــگاه های مختلف 
وجود دارد و یا در کوتاه ترین زمان ممکن قابل فراهم 

کردن است.
وی اضافه کرد: شــورای عالــی انقاب فرهنگی در 
نیمه دوم سال 84 مصوبه ای داشته که دوستان دستگاه 
قضایی به آن اشاره می کردند که مصوبه شورای عالی 
انقاب فرهنگی حکم قانون را دارد. در جلســه ای 
که دو هفته قبل داشــتیم، اعضای کمیسیون فرهنگی 

و تربیت شورای عالی انقاب فرهنگی این موضوع 
را مطرح کردند و دبیر شــورا قــول داد که تجدید 
نظری در این ارتباط صورت گیرد. شــرایط امروز با 
گذشته متفاوت است و خوشبختانه نظام این امکان 
را فراهم کرده که زنان در همه مکان ها و مناسبت ها 
و رویدادها حضور داشته باشند. دلیلی ندارد که این 
امکان را برای زنان در ورزشگاه ها و امکان ورزشی 
فراهم نکنیم؛ البته با رعایت همه مســائل شرعی و 

فرهنگی.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: زیرســاخت ها در 
این ارتباط کاما فراهم است و مشکلی برای ورودی 
مجزا، معبر و مکان مجزا و سرویس و خدمات مجزا 
نداریم. امیدواریم با گزارشــی که بــرای دبیرخانه 
شــورای عالی انقــاب فرهنگی ارســال کرده ایم، 
کارهای کارشناسی در این ارتباط انجام و این مصوبه 
اصاح شــود. امیدواریم که به مرور با فراهم شدن 
شرایط در مکان های مختلف ابتدا در بازی های ملی 

این موضوع را فراهم کنیم.

محسنجهانشیرچندروزیاستکار
خودرادردستگاهورزشهمداناستارت
زدهوبهسبباینکهاویکمهرهغیربومی
است،بهتدریجباجوهمدانآشنامیشود
وبهقولمعروفعنانکاردستشمیآید.
اتاقمدیرکلجدیــدورزشوجوانان
استانهمداناینروزهامیزبانهیأتهای
ورزشیاســتکهیکیپسازدیگری

بهدیدناورفتــهوهرچندکوتاه،امابا
جهانشیرجلســهایرابرگزارمیکنندتا
شــناختمتقابلوکاملتریازطرفین
که میداند حاصلشود.جهانشیرخوب
باتوجهبهمشــکالتموجودازجمله
وضعیــتاقتصادیکشــور،ماموریت
دشــواریدرپیشداردامــابهجرأت
میتــواناورایکیازچهرههایمصمم

ورزشاستانظرفدوسهدههاخیرلقب
دادکهاسبخودرابرایموفقیتورزش

همدانزینکردهاست.
حاالکهجهانشیرظرفهمینچندروزبا
همدانبهیکآشناییتقریبانسبیدست
یافته،خواندنصحبتهایاودربارهآغاز
ماموریتشواولویتهایکاریاشخالی
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■ حدیث:
امام علي )ع(:

مردم به ادب درســت ، نیازمندتر از ســیم و زرند. 
 غرر الحکم: ج 2 ص 569 ح 3590

نقش نمایشگاهها در توسعه گردشگری 
تاثیرگذار است 

 رشد ســریع تعداد و تنوع رویدادهای گردشگری حاصل رقابت میان 
مقاصد مختلف است. هیچیک از مقاصد گردشگری تمایلی به از دست دادن 
این فرصت ندارند، خاصه مقاصدی که از سایر جاذبه ها مانند جاذبه های 
تاریخی و طبیعی کمتر بهره مند هستند، تاش بیشتری در استفاده از منافع 
حاصل از برگزاری رویدادهای گردشگری به خرج می دهند. در میان انواع 
رویدادهای مهم گردشــگری، برگزاری نمایشگاه های بین المللی در سال 
های اخیر بســیار مورد توجه بوده است. این نمایشگاه ها با هر موضوعی 
اعم از صنعت و تجارت گرفته تا کشــاورزی و مد، زمینه ای مناسب برای 
جذب گردشــگران به یک مقصد به شمار می روند. گسترش فعالیت های 
اقتصادی و ارتباطات بین المللی به صورتی روزافزون بر تعداد و تنوع این 

نمایشگاه ها می افزاید.
آغاز برگزاری نمایشــگاه های بزرگ را می تــوان در دهه های پایانی قرن 
نوزدهم میادی جستجو کرد. در سال 1851 در شهر لندن نمایشگاه بزرگی 
برگزار گردیدکه شاید بتوان آن را نخستین تجربه از نسل نمایشگاه های بین 
المللی بزرگ دانست. پس از آن رقابتی شدید میان شهرهای بزرگ جهان به 
منظور میزبانی نمایشگاه های مطرح بین المللی آغاز کرد. این تاش ها در 
سال 1928 به تأسیس دفتر بین المللی نمایشگاه ها منجر شد که مقر آن در 
پاریس است. دالیل متعددی برای تمایل یک مقصد نسبت به میزبانی یک 
نمایشگاه مطرح شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

■تشویقفعالیتهایبازرگانی
■مطرحنمودنیکمقصد
■توسعهصنعتگردشگری

■جذبمنابعموردنیازبرایتوسعهاقتصادیواشتغالزایی
■گرامیداشترویدادهایگذشته

■ایجادفعالیتهایفراغتیبرایعامهمردم
شهر مقصد برگزار کننده رویداد نمایشگاهی موظف است زمین و موقعیت 
مناســبی برای برگزاری چنین رویدادی فراهم نماید. احداث ســازه های 
مناسب و خاصی که جلوه ای متفاوت داشته باشند و به نوعی متمایز کننده 
و نماد نمایشــگاه مذکور باشــند نیز  باید مورد توجه برگزارکنندگان قرار 
گیرد. به عنوان مثال برج ایفل در پاریس در واقع سازه ای بود که به هنگام 
برگزاری نمایشگاه صنعتی 1889 پاریس بنا گردید. کریستال پاالس در کنار 
هاید پارک در لندن نیز قصری ســاخته شــده از شیشه و آهن است که به 
منظور برگزاری نمایشــگاه بزرگ 1851 لندن ساخته شد. چنین بناهایی به 
عنوان نماد مقصد مربوط به یادگار می مانند، چنانچه هرگاه سخن از پاریس 
به میان می آید نخســتین چیزی که در ذهن شــنونده نقش می بندد، برج 
زیبای ایفل است. برخی نمایشگاه ها جنبه موقت داشته و برخی برای مدت 
محدودی پابرجا هستند. در عوض نمایشگاه هایی هم استقرار دائم می یابند 
و در طول سال برنامه های متنوع و متعددی در آنها اجرا می شوند. اگر به 
واسطه برگزاری نمایشگاه های بین المللی و یا احداث محلی دائمی برای 
چنین نمایشگاهی امکانات زیربنایی از قبیل مسیرهای حمل و نقل، خطوط 
مترو و نظایر آن تأمین شــود، آنگاه این مــوارد را باید از جمله منافع غیر 
مستقیم حاصل از  برگزاری نمایشگاه برای مقصد مورد نظر ارزیابی نمود. 
در کل سال های پایانی قرن بیستم و آغاز هزاره سوم میادی را در صنعت 

گردشگری می توان “عصر رویدادها” خواند.
 مقاصد گردشگری به منظور تقویت داشته ها و گسترش بازار پیش روی 
و مخاطبان خود به برگزاری رویدادها با تنوعی شــگرف از نظر موضوع و 
تعداد روی آورده اند. اما باید بخاطر داشت که اگرچه  مشابهت هایی میان 
رویدادها وجود دارد، اما در واقع هر رویداد واقعه ای منحصر به فرد است 
کــه از جنبه های گوناگون  )به عنــوان مثال موقعیت جفرافیایی، جمعیت 
شرکت کنندگان، شرایط سنی مخاطبان، تعداد برگزارکنندگان، توانمندی ها 
و وضعیت اقتصادی- اجتماعی سرزمین میزبان، توانایی های برگزارکنندگان، 
محیط طبیعی محل برگزاری، امکانات و تجهیزات در دسترس و غیره(  با 

دیگر رویدادها متفاوت است.

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان:
تعیین قیمت بلیت کنسرت

 با ارشاد نیست
 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی همدان با 
بیان اینکه تعیین قیمت بلیت کنســرت با ارشــاد 
نیســت گفــت: اگر ســالن دو هزار نفــری برای 
کنســرت ها باشــد، قیمت بلیت نیز پایین می آید.

علیرضا درویش نژاد در خصوص برگزاری کنسرت 
و بهره مندی تنهــا عده ای از ایــن برنامه فرهنگی 
و هنری اظهار کرد: کنســرت ها بخشــی از نشاط 
اجتماعی است، هرچند برنامه ها منحصر به کنسرت 

نیست و نمایش و نمایشگاه هم داریم.
وی با بیان اینکه قیمت بلیت ها با ارشــاد نیســت 
افزود: برگــزاری کنســرت را از اختیارات خودم 
مدیریت  می کنم اما تعیین قیمت بلیت جزو وظایف 

ما نیست.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی همدان با تأکید 
بــر اینکه به دنبــال راه قانونی بــرای تنظیم قیمت 
بلیط ها هستیم گفت: تا جایی که قانون اجازه دهد، 
دنبــال تغییراتی در قیمت ها برای بلیت کنســرت 
هستیم. وی در پاسخ با اینکه اکنون تنها تعدادی از 
کنسرت ها استفاده می کنند خاطرنشان کرد: از همه 
چیز عده ای استفاده می کنند، اکنون از طافروشی ها 
و لوازم خانگــی لوکس و خودروهــا هم عده ای 
اســتفاده می کنند. درویش نژاد با بیان اینکه ارشــاد 
بســتر را برای اســتفاده همگان فراهــم می کند اما 
چاره ای هم برای استفاده نکردن عموم مردم نیست 
گفت: تاش ما این است که همه باشند اما چاره ای 
نیست و این مسئله دســت من و شما نیست بلکه 

شرایط جامعه اینگونه است.
وی با تأکید بر اینکه ارشاد تنها بستر را فراهم کرده 
و در قیمت بلیت ها نمی تواند دخالتی داشــته باشد 
افزود: با این وجــود تاش می کنیم قیمت بلیت از 
این نرخ پایین تر باشــد. مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اســامی همدان ســالن بزرگ را یکی از مواردی 
دانســت که در کاهش قیمت بلیت اثرگذار اســت 
بیان کرد: اگر ســالن دو هزار نفری باشــد، قیمت 

بلیت نیز پایین می آید.

18 و 19 بهمن ماه انجام می شود
بازدید از غار علیصدر
 با تخفیف 50 درصدی

 مدیرعامل شــرکت سیاحتی علیصدر گفت: 18 
و 19 بهمن ماه بازدید از غار علیصدر با تخفیف 50 

درصدی میسر شد.
حمیدرضا یاری اظهار کرد: در سالروز چهل سالگی 
انقاب اســامی، شرکت سیاحتی علیصدر تخفیف 
ویژه برای بازدیدکنندگان در نظر گرفت.وی بیان کرد: 
شرکت سیاحتی علیصدر به یمن فرارسیدن سالروز 
پیروزی انقاب اسامی به تمام بازدیدکنندگان از غار 
علیصدر در روزهای پنجشنبه 18 و جمعه 19 بهمن 

ماه 50 درصد تخفیف ارائه می دهد.
مدیرعامل شــرکت ســیاحتی علیصــدر ادامه داد: 
در این دو روز گردشــگران بــا 50 درصد تخفیف 
میتوانند از شگفت انگیزترین غار آبی جهان بازدید 
کــرده و از امکانات رفاهی ایــن مجموعه بهره مند 
شوند. وی بیان کرد: غار علیصدر جاذبه ای بی مانند 
در عرصه گردشگری اســت، جاذبه ای که همواره 

گردشگران زیادی را راهی استان همدان می کند.
یاری اضافه کرد: بازارچه  صنایع دســتی و سوغات 
همدان نیز در محوطه غار علیصدر ایجاد شده است 
که عاقمندان می توانند پس از بازدید از غار از این 

نمایشگاه و بازارچه نیز بازدید کنند.

این خانه ها انرژی مثبت دارند 
 با توجه به فراگیر شدن روند استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
و معماری خورشــیدی نمونه های متعددی از ساختمان هایی در 
سراســر جهان ساخته شــده اند که انرژی خود را از نور خورشید 

تامین می کنند.
به گزارش مهر، یک دهه قبل کســی تصور نمی کرد اســتفاده از پنل 
های خورشیدی برای تامین انرژی مورد نیاز ساختمان به چنین روند 
عظیمی تبدیل شود. در ابتدا بیشتر اوقات از پنل های خورشیدی برای 
خانه هایی در مناطق دورافتاده استفاده می شد. اما با گسترش فناوری 
های خورشــیدی و پیشــرفت فناوری های مربوط به تولید پنل ها، 
اکنون بسیاری از سازه های شهری نیز با پنل های خورشیدی ساخته 
می شوند. این ساختمان ها از انتشار گازهای گلخانه ای کم می کنند.

استارت آپهای فضایی حوزه کشاورزی 
تسهیالت مالی دریافت می کنند

 مدیرکل توسعه کســب وکارهای فضاپایه سازمان فضایی ایران از 
فراهم شــدن امکان دریافت تسهیات برای کسب وکارهای فضایی 
بخش کشــاورزی از طریق صندوق توســعه و حمایت از پژوهش 

کشاورزی خبر داد. 
بــه گزارش وزارت ارتباطات، شــبنم یزدانی گفــت: برای کمک به 
اســتارت آپ های حوزه کشــاورزی صندوق توســعه و حمایت از 
پژوهش در حوزه کشاورزی پا پیش گذاشت و تفاهم نامه ای با سازمان 
فضایی به امضا رســاند. براین اساس مقرر شد استارت آپ هایی که با 
سازمان فضایی همکاری می کنند را به این صندوق معرفی کنیم تا از 

خدمات تسهیاتی آن ها استفاده کنند.

کارآموزان ناسا »ابر زمین« کشف کردند
 دو کارآموز ناسا با کمک اطاعات کپلر یک سیاره ابر زمین کشف 

کرده اند که در فاصله 226 سال نوری قرار دارد.
به گزارش دیلی میل، دو کارآموز ناســا و گروهی از ســتاره شناسان 
آماتور با اســتفاده از اطاعات تلسکوپ فضایی کپلر، یک سیاره ابر 
زمین کشــف کرده اند.این ســیاره ۲۸۸Bb-K۲ نام گرفته و تقریبا 
 ۲۸۸Bb-K۲ دوبرابر زمین اســت. طبق اطاعات به دســت آمده
در فاصله habitable zone ســتاره خود قــرار دارد. همین امر 

کارشناسان را نسبت به وجود حیات در سیاره امیدوار کرده است.
به هرحال »ابر زمین« مذکور در فاصله 226 سال نوری و در صورت 
فلکی Taurus قرار دارد. طبق اعام ناسا احتمال می رود بدنه سیاره 

صخره ای یا مانند نپتون غنی از گاز باشد.

آزمایش قابلیت های جدید توئیتر در برنامه بتا
 توئیتر قابلیت های جدیدی را برای عده ای از کاربران خود ارائه 
می کند که وضعیت آناین آنها را نشــان می دهد و به آنها اجازه می 
دهد با پین کردن ســوال در پروفایل با افراد گفتگو کنند. به گزارش 
انگجت، به نظر می رسد توئیتر تصمیم دارد پلتفرم خود را به مکانی 

تبدیل کند که افراد در آن باهم گفتگو داشته باشند.
این شبکه اجتماعی در نمایشگاه محصوالت مصرفی الکترونیکی 
CES اعــام کرد به زودی به کاربــران خود اجازه می دهد در 
یــک برنامه بتا شــرکت کنند که طی آن مــی توانند ویژگی های 
مختلفــی را آزمایــش کنند. در آینــده تمام کاربــران می توانند 
ویژگی هایی مانند »icebreaker« یا نشــانگرهای وضعیت را 

کنند. استفاده 

بوئینگ هواپیمایی با 4 بال می سازد
 بوئینگ در حال همکاری با ســازمان فضایی ناسا به منظور تولید 
هواپیمای عجیبی اســت که دارای چهار بال خواهد بود. دو بال این 
هواپیمــا عادی بوده و دو بال دیگر از زیــر به بال های اصلی وصل 

می شوند.
به گزارش نیواطلس، بالهای یادشده ضخامت زیادی ندارند و هدف 
از تغییــر طراحی آنها ارتقای عملکرد هواپیماهای مذکور اســت تا 
آنها راحت تر بتوانند در مســافتهای بسیار دور پرواز کنند. همچنین 
بوئینگ امیدوار است بدین شــیوه بتواند سرعت هواپیماهای خود 
را بــه میزان قابل توجهی افزایش داده و به 955کیلومتر درســاعت 
برســاند. افزایش ارتفاع پرواز دیگر مزیت اســتفاده از این شــیوه 

طراحی عنوان شده است.

سینـما

■ قد  س1.................کلمبوس- بمب يک عاشقانه
■ قد  س2...................... اتاق تاريک - دزد و پري2 

 سرو زيرآب
■ فلسطين1............................ دزد و پري - پاستاريوني
فلسطين 2.....................................................مارموز
■ سينما کانون....  کلمبوس- پيشوني سفيد2 
■بهمن مالير........................ ................بمب يک 

عاشقانه - کلمبوس - پاستاريوني
■ آزادي تويسرکان...............   واي آمپول -  مغزهاي 

کوچک زنگ زده- امين و اکوان
■ فرهنگ کبودراهنگ.........................................  هشتگ

 امســال از 23 تــا 26 بهمن 
ایــن نمایشــگاه در محل دائمی 
نمایشگاه های تهران برگزار می 
شود، این نمایشگاه در 13 سالن 
برگزار خواهد شد که همدان نیز 
در سالنی با نام " تعطیات آخر 
هفته " در  ایــن رویداد حضور 
فرهنگی  میراث   . خواهد داشت 
هتلــداران  جامعه  همراهــی  با 
و دفاتــر خدمات مســافرتی و 
کنار  در  گردشــگری  تاســیات 
و  علیصدر  ســیاحتی  شــرکت 
مجموعه تفریحی گنجنامه در این 

نمایشگاه حاضر میشوند .
این نمایشــگاه در  فضایی بالغ 
بــر41 هزار مترمربــع در اختیار 
نمایشگاه گردشگری قرار گرفته 

کــه 3 هزار مترمربع فضای باز  اســت و 24 هزار 
مترمربع فضای مفید این نمایشگاه است .

  به دلیل همزمانی نمایشــگاه هــا امکان افزایش 
سالن ها وجود نداشت، 10 هزار مترمربع درخواست 
فضای مازاد داشــتیم که مقدور نبود. شــاخصه و 
ویژگی این نمایشگاه تمرکز بر حضور استان ها به 
منظور معرفی داشــته ها و توانمندی ها است سال 
های گذشته تمرکز بیشتر روی استان تهران بود اما 
امسال با توجه به اســتقبال خوب استانها این رقم 
برعکس شده است و 70 درصد در اختیار استانها و 

30 درصد در اختیار استان تهران است .
دوازدهمین دوره نمایشــگاه بین المللی صنعت 
گردشگری و صنایع وابســته تهران با تمرکز بر 
روی ســاماندهی و توزیع گردشــگری داخلی 
برگــزار می شــود، چراکــه پــس از برگزاری 
نمایشگاه، فصل پررونق گردشگری داخلی یعنی 

نــوروز را داریم، این یــک فرصت برای فعاالن 
حوزه گردشــگری اســت که می توانند با ارائه 
بســته های متنوع به توزیع مکانی و زمانی ســفر 

در کشور کمک کنند.«
در طول برگزاری نمایشــگاه 6 کارگاه تخصصی 
در این نمایشــگاه برگزار می شــود و همچنین 
انعقاد چند تفاهم نامه با سایر سازمان ها از دیگر 

برنامه های جانبی نمایشگاه است. 
ایران،  راهنمــای گردشــگری  رونمایــی کتاب 
رونمایی ســایت visitirsnو آغاز پخش شبکه 
شــما از دیگر برنامه های جنبی نمایشــگاه است، 
براســاس تفاهمی که با صدا و ســیما شده است 
روزانه 3 ســاعت و 30 دقیقه برنامه با محوریت 
گردشــگری از شبکه شما پخش خواهد شد، این 
برنامه همزمان با آغاز به کار نمایشگاه روی آنتن 
می رود و به تدریج شــبکه شما به شبکه شما و 

گردشگری تبدیل می شود.« 
نمایشــگاه دوازدهمیــن جزئیــات 

بینالمللیگردشگری
ولــی تیمــوری، معاون گردشــگری ســازمان 
میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
در ســخنانی در مراســم رونمایی از پوستر این 
نمایشــگاه، بــا بیــان اینکه این ســازمان برای 
نمایشگاه گردشــگری امسال هزینه ای نکرده و 
با توان بخــش خصوصی آن را اجرا می کند، از 
حضور نمایندگان 10 کشــور خارجی و بازدید 
هیأت رســمی سایر کشــورها در سطح وزیر و 
معاون وزیــر در این نمایشــگاه خبر داد. او با 
تاکیــد بر نــگاه فرهنگی ایران به گردشــگری 
اظهار کرد: »در دنیای امروز که به واسطه برخی 
سیاست های نادرســت، منطقه و گوشه هایی از 
جهان درگیر ناامنی و خشــونت شــده، اعتقاد 

می تواند  گردشــگری  داریــم 
بســتری برای ایجاد تفاهم بین 
ملت ها باشد و در شرایطی که 
برخی دنبال دیوار کشیدن بین 
ما معتقدیم  فرهنگ ها هســتند 
گردشــگری می تواند همچون 
پلــی عمل کند که همزیســتی 
مســالمت آمیز و تفاهــم میان 

ملت ها را برقرار کند.«
امینیان،  فرهاد  گفته  به  همچنین 
نمایشــگاه های  شــرکت   مدیر 
بین المللی تهران امسال 41 هزار 
متر مربع فضای سرپوشــیده در 
قالــب 13 ســالن و 3 هزار متر 
مربــع فضای باز به نمایشــگاه 
گردشگری اختصاص داده شده 
که ویژگی اصلی آن در قیاس با 
سال های گذشته تمرکز بر حضور مقتدرتر استان ها 

است. 
او یادآور شــد: »ســال های قبل بیشترین تمرکز 
این نمایشگاه روی اســتان تهران بود. به همین 
خاطر حــدود 70 درصد از فضای نمایشــگاه 
به شــرکت ها و بخــش خصوصی این اســتان 
اختصــاص می یافت و فقط 30 درصد از فضای 
کل نصیب استان ها می شد. امسال این وضعیت 
البته هــدف حذف یا  معکوس شــده اســت. 
کمرنگ  کردن تهران نبوده، بلکه انگیزه، تقویت 
بخش خصوصی اســتان ها بوده است.« به اعتقاد 
حضوری  اســتان ها  گذشته  ســال های  امینیان، 
نمادین در این نمایشــگاه داشتند که با توجه به 
اهمیت این رویداد در صنعت گردشگری ایران 
و برند بودن آن، ترجیح بر این شــد که استان ها 

از حالت نمایشی خارج شوند.

 کمپین داوطلبان میراث جهانی در راستای حفاظت 
و ارتقای ســایت های میراث جهانی از تمام نهادها و 
موسســات عاقمند دعوت به همکاری می کند. به 
گزارش روابط عمومی و اطاع رسانی سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کمپین داوطلبان 

میراث جهانی نخســتین بار در سال 2008 به منظور 
تشــویق جوانان جهت به عهده گرفتن فعالیت های 
اصلی و اجرای نقش فعال در حفاظت و ارتقاء سایت 
های میراث جهانی شــکل گرفت و در طول ده سال 
گذشته فعالیت های متعددی در این زمینه انجام داده 

است.
در این برنامه کمپ های فعال به وسیله نهادهای جوان 
یا موسســات در همکاری با ســایر ذینفعان و شرکا 
برنامه ریزی شده که همگی با هم جهت حفاظت از 

سایت های میراث جهانی فعالیت می کنند.

درحال حاضر کمپین داوطلبان میراث جهانی 2019 
برای پایبندی بیشــتر نهادها طی یک فرآیند چرخه 
ای دو ســاله اجرا می شــود. دوره دوساله به منظور 
تسهیل روند فرآیند داوطلبی، کمک به سازمان ها در 
بهبــود کیفیت، پایداری و ارتقاء پروژه ها و همچنین 
همکاری قوی تر میان همکان و ذیمدخان اســت. 
درحال حاضر چرخه دوســاله فعلی 2018ـ2019 و 
چرخه دوســاله بعدی 2020ـ 2021 است.داوطلبان 
برای درخواســت پذیرش به ایــن کمپین می توانند 
https://form.jotformeu. از طریــق لینــک
com/8275332529361  اقــدام بــه تکمیل فرم 
آناین کنند و تا نیمه شــب ســیزدهم ژانویه 2019 
)به وقــت پاریس( فرصت دارند بــرای ثبت پروژه 

پیشنهادی خود اقدام کنند.
این درحالی است که ویژگی پروژه ها باید در ارتباط 
با میراث جهانی ثبت شــده و یا در لیســت میراث 
پیشــنهادی برای ثبت جهانی باشــند، حداقل تعداد 
روزهای پروژه )به استثنای روزهای ورود و خروج( 

10 روز است.
همچنین اعضای گروه برای مدت 10 روز باید ثابت 
باشند، درحالت ایده آل باید از 15 ژوئن شروع و در 
15 دســامبر پایان یابد. تا حدامکان باید با مشارکت 
داوطلبان بین المللی باشــد. باید شامل فعالیت های 
آگاهی بخشیف عملی و مهارت مربوط به سایت های 
میراث جهانی در محل باشــد. جزئیات برنامه باید با 
مشاوره با مدیران سایت و مقامات محلی تهیه شود. 
باید شامل فعالیت های آموزشی مهارت های عملی 
بوده و انعکاسی از دغدغه های سایت میراث جهانی 

باشد. 
بیشــتر  اطاعــات  کســب  بــرای  عاقه منــدان 
ســایت  بــه  زمانبنــدی  جــدول  از  اطــاع   و 
 1905/http://whc.unesco.prg/en/news

مراجعه کنند.

درنمايشگاه گردشگري

همدان به سالن آخرهفته ها مي رود 

با هدف حفاظت و ارتقای سايت های میراث جهانی

کمپینداوطلبانمیراثجهانیدعوتبههمکاریمیکند

عکس روز

عکس: ایسنا کنسرت بابك جهانبخش در همدان


