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دعوا و ایجاد 
تشکیالت موازی 
با دولت اصالح 
کار نیست

بوی ماه مهر
 و چالش 
کمبود معلم

625 هزار تن 
گندم در همدان 
خریداري شد

داستان 
دنباله دار 
حاشیه های 
پـاس
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يادداشت روز
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اين نّیت خیر است که 
چاره ساز است

  در پــي انفجار قيمت هــا در بازار 
مصــرف كشــورمان و فشــار گراني بر 
دولــت حركت هاي  از ســوي  مــردم، 
ايذايــي بــراي مقابله با ايــن گراني ها 
شــروع شده اســت و توزيع يك نوبت 
ســبد كاال بــا قيمت هــاي ارزان بيــن 
نزديك،  آينده اي  در  ايراني  خانواده هاي 

از جملــه اين حركت ها خواهد بود...

يادداشت

2

آژير خطر در ايستگاه قطار
  حمل ونقــل ريلــي در دنيا بــه عنوان 
امن تريــن و ارزان تريــن نــوع حمل ونقل 
شــناخته شــده و قطارهاي بين شــهري 
فاصله هــاي دور شــهرها را نزديك نموده 
اســت و كشورهاي مختلف را به هم وصل 
كرده است. پيشــرفته ترين خطوط ريلي در 
اروپــا وجود دارد كه برخــي پايتخت هاي 

اروپايي را به هم وصل كرده است...

يادداشت
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از دبه کسی ضرر نديده
  ضرب المثل »ای فرزند عزيز نور ديده از 
دبه كسی ضرر نديده« روز چهارشنبه به عينه 
در مجلس شــورای اسالمی رخداد. طرحی 
كه بيش از 50 درصد نمايندگان آن را امضا 
كرده  بودند، نتوانســت بيشتر از 20 درصد 
رأی كل مجلس را به خود اختصاص دهد؟! 
نمايندگانی كه مردم به خانه ملت فرستادند 
كه ناظر و قانونگذار باشند خود از شفافيت 

و نظارت بر آراء شان واهمه دارند...

جشن پیروزي بر راهزنان کاروان کربال در صالح آباد برگزار شد
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توليد و عرضه 
     دفتر مدرسـه 

             در همـدان

در فروشگاههاي

09369371860
09900618512

081 - 34586732

پذيرش نمايندگي:

تعـاوني معتبر
سراسر استـان

حمايت از اشتغال و توليد استان

و قيمت مناسب« عالي  ت 
»کيفي

 فرمانده ســپاه همدان حضور مردم در عرصه های 
مختلــف را ازجمله عوامل مهم در شکســت راهبرد 
دشمنان برشــمرد و گفت: امروز اگر از تجارب دفاع 
مقدس اســتفاده كرده و گروه های مردمی را پای كار 

بياوريم می توانيم همانند آن سال ها موفق شويم. 
مظاهــر مجيدی در همايش گروه های جهادی همدان  
اظهار داشت: ما در ســال های ابتدايی جنگ تحميلی 
توانستيم عمليات های بزرگی مانند طريق القدس، فتح 

المبين و بيت المقدس را به خوبی برگزار كنيم.
وی با اشــاره به وحدت نيروی های نظامی و متوقف 
سازی دشمن در جبهه های نبرد حق عليه باطل افزود: 
پس از كسب پيروزهای بزرگ توسط ايران در جنگ 
تحميلی كسانی كه اين جنگ را  كارگردانی می كردند 
متوجه شدند اگر همين مسير را ايران ادامه دهد برنده 

اين نبرد خواهد بود.
به گزارش تســنيم ، فرمانده ســپاه همدان با اشاره به 
تجهيز و نوسازی ارتش عراق توسط استکبار جهانی 
ابراز كرد: در ســال های چهارم جنگ به قدری ارتش 
عراق پيشرفته شــد كه هنگام طراحی عمليات، برای 
مقابلــه گفتيم بايد طوری بجنگيم كه بتوانيم ماشــين 

جنگ عراق را متوقف كنيم.
وی افــزود:  به همين دليل نيز طرحی ارائه شــد كه 
مطابــق آن مقرر گرديــد حجم بااليــی از نيروهای 
مردمی از استان های مختلف وارد جبهه شوند طرحی 
كه توسط شهيد حســن صوفی به فرمانده وقت سپاه 

ارائه شد.
مجيدی بابيان اينکه در آن زمان شــهيد صوفی اعالم 
كرد می تواند 5 لشــگر از مردم همدان را به جبهه ها 
اعزام كند عنوان كرد: اين شهيد بزرگوار حرف بسيار 
مهمی را در آن مقطع زمانی زد طرحی كه توانست با 

همکاری ديگر فرماندهان سپاه عملی سازد.
فرمانده ســپاه همدان با اشاره به شکل گيری سپاهيان 
حضرت مهدی)عج( و سپاهيان محمد)ص( در دوران 
دفاع مقدس ابراز كرد: با حركت گســترده گروه های 
مردمی به سمت جبهه، دشمنان ما دچار ترس شدند .

وی حضور گســترده مــردم را عامــل موفقيت در 

عمليات والفجر 8 و كربالی 5 دانســت و بيان كرد:  
از همان زمان اســتکبار به اين نتيجه رســيد كه اگر 
مردم ايران وارد عرصه شــوند می توانند هر كاری را 

انجام دهند.
مجيــدی حضور مــردم در عرصه هــای مختلف را 
ازجملــه عوامل مهم در شکســت راهبرد دشــمنان 
برشــمرد و تصريح كرد:  امروز اگر از تجارب دفاع 
مقدس اســتفاده كرده و گروه های مردمی را پای كار 

بياوريم می توانيم همانند آن سال ها موفق شويم.
وی بابيان اينکه امروز دشمن در تالش است با هجمه 
اقتصادی بين نظام و مردم فاصله بيندازد گفت: برای 
دفع توطئه دشــمنان ســپاه تصميم گرفته است اين 
همايش و رزمايش بزرگ را با حضور 700 هزار نفر 

از بسيجيان برگزار كند.
فرمانده ســپاه همدان با اعالم اينکه 20 هزار نفر از 
بســيجيان همدان در اين رزمايش كشوری حضور 
می يابنــد ابراز كرد: اين رزمايــش ابتدا به صورت 
شهرســتانی و ســپس به صورت اســتانی برگزار 

می شود.
وی بــا تأكيد بر اينکه فعال شــدن گروه های جهادی 
از ديگر ابعاد اين رزمايش اســت كه ثمرات بسياری 
برای جامعه دارد اظهار داشت:  بايد بدانيم كه در يك 
جنگ تمام عيار با دشــمنانيم و اگرچه صدای توپ و 
گلوله شــنيده نمی شود اما باال رفتن نرخ دالر يا عدم 

ثبات در بازار بيانگر اين جنگ است.

حضور مردم در عرصه های مختلف 
سبب شکست توطئه های دشمنان می شود

اســتان  عمومــی  كتابخانه هــای  مديــركل   
همــدان از دسترســی رايــگان بــه پايــگاه مجــالت 
اصلــی  كتابخانه هــای  در  نورمگــز  تخصصــی 

ــر داد. ــتان خب اس
عاطفــه زارعــی از دسترســی رايــگان بــه پايــگاه 
كتابخانه هــای  در  نورمگــز  تخصصــی  مجــالت 
ــه  ــرد: از آنجــا ك ــار ك ــر داد و اظه ــتان خب ــی اس اصل
كتابخانه هــای عمومــی بــه طيــف گســترده ای از اقشــار 
جامعــه خدمــات ارائــه می كننــد بــه دنبــال ايــن امــکان 

ــز شــديم. ني
وی در گفت وگــو بــا فــارس بــا بيــان اينکــه هــدف 
اصلــی از ايجــاد ايــن مهــم  ارائــه خدمــات مختلــف 
بــه منظــور دسترســی ســريع و آســان تمامــی اقشــار 
بــه اطالعــات مــورد نيــاز بــه منظــور تحقــق عدالــت 

ابتــکاری  اقدامــی  اجتماعــی اســت، گفــت: در 
پايــگاه  ســاالنه  اشــتراک  خريــد  بــه  مبــادرت 
ــر  ــا پويات ــم ت ــی تخصصــی نورمگــز كرده اي اطالعات
ــی خــود  ــه هــدف اصل ــرای رســيدن ب از گذشــته ب
ــق و  ــد و تحقي ــه مفي ــگ مطالع ــترش فرهن ــه گس ك

ــم. ــوده گام برداري ــش ب پژوه
مديــركل كتابخانه هــای عمومــی اســتان همــدان 
خاطرنشــان كرد: پايــگاه مجــالت تخصصــی نــور يــا 
ــای  ــه پايگاه ه ــز از مجموع Noormages نورمگ
مركــز تحقيقــات كامپيوتــری علــوم اســالمی اســت 
كــه وظيفــه شناســايی و عرضــه مجــالت تخصصــی 

علــوم انســانی و اســالمی را بــر عهــده دارد. 
در  پايــگاه  ايــن  نشــريه های  كــرد:  بيــان  وی 
بيســت و يــك موضــوع علــوم اجتماعــی، حقــوق، 

ادبيــات،  و  زبــان  اقتصــاد،  جغرافيــا،  تاريــخ، 
ــوم  ــی، عل ــت، روان شناس ــی، مديري ــوم سياس عل
معمــاری،  و  هنــر  اطالع رســانی،  و  كتابــداری 
ــه و اصــول،  ــث، فق ــرآن و حدي فلســفه و كالم، ق
ــی،  ــوم تربيت ــان، عل ــالق، ادي ــی، اخ ــت بدن تربي
ميان رشــته ای  و  ســالمت  حــوزه  حســابداری، 

می شــوند. ارائــه 

مدیر کل کتابخانه ها اعالم کرد

دسترسی رايگان به
پايگاه مجالت تخصصی نورمگز 

چراپارلمان نشینها با شفافیت مخالفند؟

روی دیگرسکه
نماینده های مجلس

دبيرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ايران:

فعاالن اقتصادی حقـوق ياد بگيرند

شهردار نهاوند:

امروز،آبنمای موزیکال نهاوند 
افتتاح می شود
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  چرا نمايندگان به سه طرح شفافيت آرا نمايندگان، طرح تشديد مبارزه 
با مفاســد اقتصادی، تامين كاالی اساســی در مجلس رای ندادند؟  از چند 
ماه پيش نمايندگان مجلس شورای اسالمی از طيف ها و جريانات سياسی 

مختلف پيگير تصويب طرحی برای افزايش شفافيت در فرايند كاری مجلس 
بودند. اتفاقی كه مورد استقبال تمامی رسانه ها قرار گرفت و بازخوردهای 

مثبتی نيز در سطح جامعه داشت...
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کاهش آمار فوت شدگان تصادفات رانندگی در همدان
 رئيس پليس راه استان همدان از كاهش آمار فوت شدگان تصادفات رانندگی در همدان خبر داد و گفت: 35 نفر در اثر تصادف طی 

مردادماه در همدان فوت كردند.
رضا عزيزی از كاهش آمار فوت شدگان تصادفات رانندگی در مردادماه امسال به نسبت سال گذشته خبر داد و اظهار كرد: بر اساس آمار 
موقت پزشــکی قانونی با كاهش يك نفری فوت شــدگان تصادفات مردادماه مواجه بوديم. وی در گفت وگو فارس با اشاره به اينکه 52 
درصد از فوتی های تصادفات در بيمارستان اتفاق می افتد و به همين دليل نمی توان آمار دقيقی از شهريور ماه ارائه داد، گفت: پزشك قانونی 
آمار شهريورماه را 15 ماه اعالم خواهد. رئيس پليس راه استان همدان با بيان اينکه تقريباً آمار فوت های تصادفات همدان در صحنه طی 
شهريورماه كاهش داشته است، خاطرنشان كرد:  سال گذشته 369 نفر در همدان در اثر تصادف فوت كردند كه 51 درصد از اين تعداد در 
بيمارستان و يك درصد حين انتقال بود. وی با اشاره به اينکه 48 درصد از افراد در صحنه تصادف فوت كرده بودند، افزود:  فوتی های های 
مردادماه امسال بر اساس آمار موقت پزشك قانونی 35 نفر بود اما سال گذشته به 36 نفر رسيد.عزيزی با بيان اينکه متاسفانه آمار تصادفات 
باالست و بايد در كاهش اين ميزان تالش كنيم، گفت:  خودروها در كشور ايمن نيستند و بيشترين آمار فوتی ها نيز به وسايل نقليه ناايمن 

نظير پرايد،  وانت پيکان و ... برمی گردد.

صادرات 6 میلیون دالري موتور کولر از همدان
 مديركل گمرک استان همدان از كاهش 50 درصدی صادرات موتور كولرآبی از همدان خبر داد و گفت: 6 ميليون 

دالر موتور كولر آبی از همدان صادر شد.
جمال خشــوعی در گفت وگو با  فارس با اشــاره به اينکه توســعه صادرات كاالهای صنعتی در استان از مهم ترين 
اولويت ها محســوب می شود، اظهار كرد: صنعتگران اســتان همدان بايد كاالهای خود را صادرات محور و براساس 

بازاريابی توليد كنند تا بتواند در بازارهای جهانی رقابت كنند.
وی در خصوص صادرات موتور كولر آبی از اســتان همدان نيز گفت: از ابتدای امســال تا پايان مردادماه 
6 ميليــون و 214 هــزار و 73 دالر موتور كولــر آبی به وزن يك هزار و 300 تن از گمرک اســتان همدان 

صادر شده است.
مديــركل گمرک اســتان همدان با بيــان اينکه صادرات موتــور كولر آبی با اختصــاص 14 درصد از كل 
صادرات اســتان همدان به خود در رتبه ســوم كاالهای صادراتی همدان قرار دارد، گفت: اين ميزان كاال به 

كشور عراق صادر شده است.

  در پــي انفجار قيمت هــا در بازار 
مصــرف كشــورمان و فشــار گراني بر 
مردم، از سوي دولت حركت هاي ايذايي 
براي مقابله با اين گراني ها شــروع شده 
اســت و توزيع يك نوبت ســبد كاال با 
خانواده هــاي  بيــن  ارزان  قيمت هــاي 
ايراني در آينده اي نزديك، از جمله اين 
حركت ها خواهد بود. حضور مســئوالن 
و مديران ارشــد كشــوري و استاني در 
بيــن مردم و كســب آگاهي نســبت به 
چگونگــي عرضه و تقاضــا در جامعه 
نيز يکــي ديگر از ايــن اقدامات براي 
پايين آوردن التهاب گراني هاست كه در 

هفته هاي اخير شاهد آن هستيم. 
اخيراً شخص آقاي محمدناصر نيکبخت، 
اســتاندار همدان نيز به اتفــاق هيأتي از 
بازديدهاي ســرزده  اســتاني در  مديران 
مراكــز  و  كســب وكار  كانون هــاي  از 
خريدوفــرش كاال به بررســي وضعيت 
بازار و كيفيــت خريدوفروش پرداخته و 
گويادر جريــان اظهارنظرهاي مردمي هم 

قرار گرفته است.
در همين ارتباط اخيــراً نتيجه يك پروژه 
آماري در رســانه هاي اســتان و از جمله 
همين روزنامه »همدان پيام« منتشر شد كه 
بيانگر عدم موفقيــت نظارت هاي قانوني 
در بازار اســتان همدان مي باشد و همين 
آمارهاي رسمي داللت دارد كه همدان در 
مهار تورم شکست خورده و استان ما در 
كشــور از نظر باال بودن رقم تورم ركورد 

زده است.
هميــن آمار رســمي شــاخص تورمي، 
همدان را 23/2 درصد نشــان مي دهد كه 
رتبه نخست در كشــور را نشان مي دهد. 
نظريه هــاي تحليلــي نســبت بــه رتبه 
نخست اســتان همدان در باالترين تورم 
كه دســتورالعمل هاي صادر  اســت  اين 
شده توسط مسئوالن ارشــد استان براي 
پلمب واحدهاي متخلف و گرانفروشــي 
نتيجه بخش نبوده و نظر استاندار در جلسه 
تنظيــم بازار براي برخــورد با واحدهاي 

مختلف در عمل، اعمال نشده است.
البتــه خارج از بحث تورم باال در اســتان 
و موفق بودن يا نبودن دســتورالعمل هاي 
نظارتــي بــراي كنتــرل قيمت هــا، اين 
نظريــه كارشناســي نيز وجــود دارد كه 
به لحــاظ فعاليت هاي مجــاز و غيرمجاز 
اســتان  در  بيشــمار صنفي  واحدهــاي 
همدان و رواج كســب وكار واســطه اي 
در اين اســتان، خواه ناخواه و دانســته و 
ندانســته، قيمت خرده فروشي در مقايسه 
با بســياري از اســتان ها كه اشتغال را در 
فرصت هــاي بهتري نظير مغــازه داري و 
غيرتوليدي  و  كوچك  سرمايه گذاري هاي 
جســتجو مي كنند، باالتر است و در نتيجه 

تورم هم در استان همدان باال مي زند.
امــا بحث نوشــتار امــروز در واقع اين 
ايذايي و  اســت كه همان حركت هــاي 
كليشــه اي براي مقابله با گراني ها و مهار 
تورم عنان گســيخته ثمربخش خواهد بود 

يا خير!؟
واقعيت اين اســت كه اگر توزيع ســبد 
كاال بين اقشار آســيب پذير در اين مقطع 
و يــك مرحله براي تمام اقشــار جامعه، 
صرفًا جنبه تسکيني داشــته باشد، هرگز 
موفق نخواهد بود و بلکه اثرات معکوس 
هم بر جــاي مي گذارد؛ چراكه يك نوبت 
سبد كاال هرچه باشــد و اگر صد درصد 
هم به مصرف بهينه برسد، در مدت زمان 
محدودي به پايان مي رســد و باز دوباره 
آش همان آش، كاســه هم همان كاســه 
خواهد بود. اما چنانچه توزيع ســبدهاي 
كاال در دفعات متعــدد و با نظم و برنامه 
و شناخت واقعي از نوع مصرف قشرهاي 
گوناگــون، انجــام پذيــرد و هدف هم 
اشباع سازي جامعه و از همه مهمتر كوتاه  
ســاختن دست واســطه ها از زنجيره هاي 
توزيع باشــد، قطعًا موفق خواهد بود. با 
اين حال و در نهايت هم تزريق مســکن 
به جامعه تــا مادامي كه براي ارضاي نياز 
قشرهاي مصرف گرا باشد و مصرف بهينه 
فرهنگ ســازي نشــود، همواره جامعه ما 
در لبــه پرتگاه تمام التهاب ها قرار خواهد 
داشــت. يکي از سيره هاي درست يا غلط 
ايراني كــه همواره قشــرهاي مردم را به 
تقاضــا در بازار مصرف وادار مي ســازد، 
وجود آيين هــاي ملي و مذهبي اســت؛ 
بدون اينکه كمکي به معيشت مردم كرده 
باشد. از جمله اين آيين ها پختن نذورات 
بــه مناســبت هاي گوناگــون در جامعه 

ماســت كه تعطيلي بردار نيست و هيچگاه 
موقعيت هــاي زمان و مکان را هم در نظر 
نداشته است. مسلمًا چنانچه مراجع عظام 
و شــخصيت هاي تأثيرگذار جامعه ما كه 
خوشبختانه كم نيســتند و اثرگذاري هاي 
مثبتــي هم همواره در جريانات سياســي 
و اجتماعي داشــته و دارند، در اين برهه 
حساس از حيات اقتصادي كشور، مردم را 
به قناعت و بهينه ســازي در اداي نذورات 
خويش قانع سازند، به طور يقين چاره ساز 
خواهد بــود. گزارش هاي موثق و ميداني 
خبرنــگاران ما، حکايــت از آن دارد كه 
بسياري از فروشــندگان و توزيع كنندگان 
كاال در همين اســتان همــدان با توجه به 
در پيش بودن ايام عزاداري محرم و صفر، 
انبــوه كاالهاي مورد  اقدام به پيش خريد 
نياز مردمان مقيــد و ارادتمند ائمه)ع( از 
جمله برنج و روغن و شــکر و حبوبات 
و اقالم وابســته به آن كــرده تا در چنين 
ايامي بــا قيمت هاي دلخواه و ســودآور 
بين هيأت هاي عــزاداري و خانواده هايي 
كه نيــت نذر و نيــاز دارنــد، به فروش 
رســانند، در صورتي كــه اغلب نذورات 
مردم بــه علت فراوانــي آن در روزهاي 
خاص از حيض انتفاع خارج مي شــود و 
اســراف كاري مي گردد. در همين حال به 
طور يقيــن فتاوي آيات عظــام مي تواند 
راهگشا باشد و مردم را به هدايت صحيح 
و كارســاز هزينه هاي مربوط به نذورات 

هيأت ها و خانواده ها ارشاد نمايد.

آژير خطر در ايستگاه قطار
فیض ا... مظفرپور «

  حمل ونقل ريلــي در دنيا به عنوان امن تريــن و ارزان ترين نوع 
حمل ونقل شناخته شده و قطارهاي بين شهري فاصله هاي دور شهرها 
را نزديك نموده است و كشورهاي مختلف را به هم وصل كرده است. 
پيشرفته ترين خطوط ريلي در اروپا وجود دارد كه برخي پايتخت هاي 

اروپايي را به هم وصل كرده است.
در ژاپن نيز خطوط ريلي بسيار گسترده و قطارهايي با سرعت بيش از 

800 كيلومتر در ساعت در حال حركت هستند.
در روسيه به علت گستردگي اين كشور در طول جغرافيايي طوالني ترين 
مسيرهاي ريلي وجود دارد و علي رغم استقالل كشورهاي مختلف از 
شوروي سابق و تشکيل 15 كشور مستقل مشترک المنافع خطوط ريلي 
همچنان اين كشورها را بهم وصل كرده است و برخي از اين كشورها 
مانند آذربايجان، تركمنستان، تاجيکستان و قزاقستان از طريق خطوط 
ريلي به كشــورمان وصل شــده و يا در حال اجراي پروژه هاي ريلي 
مشترک با كشورمان هستند تا از اين طريق خود را به سواحل جنوبي 
خليج فارس و كشــورهاي حاشيه اين دريا برسانند و از شمال نيز به 

اروپا وصل شوند.
در ايران اســالمي بعد از پيــروزي انقالب خطوط ريلي گســترش 
خوبي داشته و راه آهن سراسري از جله زيرساخت هاي مهم پيشرفت 
اقتصادي در كشور محسوب مي شود؛ زيرا هم به لحاظ حمل بار و هم 

حمل مسافر از اهميت ويژه اي برخوردار است.
گرچه استان هاي غربي بويژه همدان و كردستان و كرمانشاه تا سال هاي 
اخير از داشتن راه آهن محروم بوده اند ولي با اتمام پروژه هاي راه آهن 
غرب كشــور؛ يعني راه آهن تهران ـ كرمانشاه ـ خسروي ـ بغداد كه 
شــهرهايي چون ماليرـ  نهاوند را در مســير خــود به خطوط ريلي 
سراســري وصل كرده بويژه قطارهاي شهرهاي بزرگي چون تهران ـ 

مشهد مقدس در اين مسير مسافران را جابه جا مي كنند.
به موازات راه اندازي اين خط، خط راه آهن تهرانـ  همدانـ  ســنندج 
نيز به بهره برداري رسيده و اخيراً راه آهن همدانـ  مالير كلنگ زني شد 
تا اين دو خط ريلي مهم در غرب كشور به هم وصل شوند و همدان 
به عنوان يك شاهراه ارتباطي در اين خطوط عمل نمايد و در آينده نيز 

راه آهن شمالغرب از زنجان به بيجار و از آنجا به همدان وصل شود.
اين مقدمه طوالني از اين نظر نوشته شد كه اهميت خطوط راه آهن و 
مزاياي بي شــمار آن يادآوري شده و از زحمات تمامي كساني كه در 
اين زمينه زحمت كشــيده اند، تقدير شود. از نمايندگان ادوار مجلس 
تا وزراي راه وشهرســازي و استانداران ادوار گذشته و تمامي مديران 
حوزه راه سازي و... خبر خوشحال كننده راه اندازي قطار تهرانـ  همدان 

در مهرماه نيز بر خوشحالي همداني ها افزوده است.
امــا نکته اي كه نبايد از آن غفلت كرد، موضــوع تکميل و راه اندازي 

ايستگاه شهري همدان است.
با توجــه به اينکه خطوط ريلي همدان در ابتــدا باري در نظر گرفته 
شــده بود. ايستگاه تخليه بار آن نيز در فاصله حدود 17 كيلومتري از 
مركز شهر همدان طراحي شده است و عمده ترين مشکل اين ايستگاه 
رباط شورين مسير طوالني و نبود راه مناسب دسترسي به اين ايستگاه 
است و نبود عالئم راهنمايي ورانندگي و نداشتن روشنايي مناسب بر 

خطرات تردد در اين مسير طوالني افزوده است.
اخيراً در شــوراي برنامه ريزي استان روستاي رباط شورين به  عنوان 
محدوده شــهري شناخته شده تا خدمات رفاهي شامل ايستگاه فعلي 
قطار نيز بشــود. هم اكنون آب وفاضالب شهري در اين ايستگاه وجود 
ندارد كه اميدواريم همه اين امکانات در اين مکان فراهم شــده و در 

اختيار مسافران قرار گيرد.
اگرچه ساخت ايستگاه جديد قطار مورد موافقت قرار گرفته و مکان 
آن نيز مشــخص شده اســت ولي با توجه به اعتبارات كم پروژه هاي 
عمراني و كندي كارها، احداث ايستگاه جديد در فاصله زماني كوتاه 
امکان پذير نيســت. به همين دليل تکميل ايستگاه فعلي بايد سرعت 
گرفته و بويژه راه دسترسي آن تکميل و به صورت بزرگراه درآمده و 

تا بلوار پروفسور موسيوند كه به دانشگاه آزاد مي رسد، وصل شود.
مي توان راه هاي دسترسي ديگري نيز براي اين منظور از سمت شورين 
و فرودگاه در نظر گرفت كه مسير را به طور قابل مالحظه اي كوتاه تر 

مي كند و دسترسي شهروندان از نقاط مختلف شهر را آسان مي كند.
موضوع ديگر تأمين امنيت مســافران در مسير همدان تا ايستگاه قطار 
هم به لحاظ خطرات ناشــي از اســتاندارد نبودن جاده و ساير موارد 
امنيتي مي باشد، آرامش و امنيت شهروندان تأمين شود. به نظر مي رسد 
تأســيس پاسگاه انتظامي و پاسگاه پليس راهور در مسير و يا ايستگاه 
قطار از ضروريات  باشــد. خوشــبختانه فرماندهي نيروي زحمتکش 
انتظامي در شهرک مدني در نزديکي اين مسير مستقر مي باشند، قطعًا 

به اين امر مهم توجه ويژه خواهند نمود.

يادداشت روز 

اين نيّت خير است كه چاره ساز است

سفالگران مقصر اصلی دپوی ضايعات 
در حريم اللجین

 مديرعامل آب منطقه ای همدان با تأكيد بر اينکه ســفالگران نبايد 
ضايعات خود را در حريم رودخانه انباشت كنند و مقصر اصلی خود 
آنها هستند، گفت: نجات رودخانه »قوری چای« از ضايعات سفال و 

سراميك نيازمند همکاری همه دستگاه هاست. 
منصور ستوده در گفت وگو با فارس در خصوص وضعيت رودخانه 
قوری چای در اللجين و تلنبار ضايعات ســفال و سراميك در جوار 
آن اظهــار كرد: شــركت آب منطقه ای بر حســب وظيفه ذاتی خود 

رودخانه ها را كنترل می كند.
وی با بيان اينکه گروه های گشــت و بازرســی از دو سال قبل فعال 
شده و دائمًا در دشت ها مستقر هستند، گفت: اين گروه ها در صورت 
مشــاهده زباله يا ضايعات در جوار رودخانه ها نسبت به گزارش در 
اين زمينه اقدام می كنند كه بر اين اســاس گروه مهندســی رودخانه  
شــركت آب منطقه ای مســئله دپوی ضايعات ســفال و سراميك را 

پيگيری می كند.
مديرعامل شــركت آب منطقه ای اســتان همدان با بيان اينکه تاكنون 
چندين جلســه برای اين مســئله تشــکيل شده اســت، افزود: اين 
جلسات با دســتگاه های اجرايی مرتبط از جمله شركت شهرک های 
صنعتی كه ســفال و سراميك زيرمجموعه اين شركت است، برگزار 

شده تا دپوی ضايعات در نقاط تعيين شده صورت گيرد.
وی اضافه كرد: با پيمانکاری هماهنگ شــده تا انباشــت ضايعات 
كه حجم آنها نيز زياد اســت را ساماندهی شــود و آنها را از منطقه 

رودخانه خارج كنند.
ســتوده خروج تمام ضايعات از منطقه مدنظر را مستلزم تأمين اعتبار 
دانســت و گفت: برای ساماندهی، بايد مکانی برای دپوی مجدد اين 

ضايعات باشد كه همه اين موارد پيگيری شده است.
وی با بيان اينکه شــركت آب منطقه ای اين مســئله را همراه با ساير 
دســتگاه ها دنبال می كند، افزود: تعيين حريم و بســتر رودخانه های 
اســتان در برنامه قرار دارد و بعد از اينکه مشــاور نقشه های خود را 
تهيــه كرد، آنها را برای ثبت به عنوان امــالک آب منطقه ای به اداره 

ثبت ارجاع می دهيم.
مديرعامل آب منطقه ای استان همدان با تأكيد بر اينکه سفالگران نبايد 
ضايعات خود را در حريم رودخانه انباشت كنند و مقصر اصلی خود 
آنها هستند، افزود: با اين حال شركت آب منطقه ای به همراه شركت 
شــهرک های صنعتــی و اداره كل محيط زيســت پيگير اين موضوع 

هستند تا مشکل حل و فصل شود.

کشف شبانه يک حوض سنگی تاريخی 
در کاروانسرای گلشن همدان

 اخباری در فضای مجازی منتشــر شــده اســت مبنی بر اينکه 
چهارشنبه شب گذشته برخی از مالکان گويا اقدام  به حفاری ميکنند 
و  به ادعای برخی  قصد اتصال آبراهه به چاه فاضالب را داشتند كه 

اين حوض سنگی كشف ميشود 
احمد ترابی؛ معاون ميراث فرهنگی  اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع 
دســتی و گردشــگری اســتان در اين باره در گفتگو با برخی رسانه 
ها  توضيح داده اســت : ميراث فرهنگی از چند ماه قبل شــروع به 
كف سازی سرای گلشن كرده است.در حين اليه برداری متوجه شديم 
در قسمت مركزی كاروانسرا يك حوض سنگی مدور از قديم االيام 

وجود دارد.
قصــد ما بر اين بود كه اين حوض را مرمت و احيا كنيم و مجددا 
در همــان محل نصب كنيم. امــا گويا يکی از اهالــی يا مالکين 
كاروانســرا پيش دســتی كرده و بدون اطالع ما شــروع به حفر 
حوض كــرده. وقتی از ماجرا مطلع شــديم در محل حضور پيدا 
كرديم و در بررســی كه خود بنده انجام دادم ظاهرا اين اقدام به 
قصد حفر آبراهه از حوض بوده اســت. البته ما پيگيری های الزم 

را انجام خواهيم داد.
 آنچه ســوال برانگيز است اين نکته اســت كه چرا اين اتفاقات 
همچــو خاكبــرداری در ميدان امام همدان و حفاری در ســرای 

گلشن شبانه رخ می دهد؟!

 دبيــركل مركز داوری اتــاق بازرگانی 
ايران با اشــاره به اهميت و ضرورت آگاه 
ســازی فعاالن اقتصادی نسبت به مباحث 
حقوقــی گفت: آموزش و ترويج اين گونه 
مســائل در اولويت مراكز داوری استان ها 

قرار گرفته است.
به گزارش ايرنا، محسن محبی در اجالس 
روســای مراكز داوری اتاق ايــران كه به 
ميزبانی همدان برگزار شد، اظهار داشت: از 
اين رو بخشــی از درآمدهای مراكز داوری 
اســتان ها به اجرای برنامه های آموزشــی 

اختصاص می يابد. 
وی بــا تاكيد بر اينکــه اصالح و بازنگری 
هزينه هــای داوری نيز ضروری اســت، 
افزود: تدوين آيين نامــه ميانجی گری از 
ديگــر اقدامات خوب مركــز داوری اتاق 

ايران به شمار می رود.
دبيركل مركــز داوری اتاق بازرگانی ايران 
اضافه كرد: اين آيين نامه به تصويب رسيده 
اســت و فعاالن اقتصادی بخشی از مسائل 
خود را از طريق ميانجی گيری حل و فصل 

می كنند. 
ــش  ــص و دان ــه تخص ــاره ب ــا اش وی ب
حقــوق دانــان شــاغل در ايــن مراكــز 
ــن  ــان اي ــرافيت كارشناس ــرد: اش ــد ك تاكي

مراكــز بــه قواعــد و قوانيــن حقوقــی 
ضــروری اســت. 

محبــی همچنيــن تعامــل مراكــز داوری بــا 
روســای اتــاق هــای بازرگانــی در سراســر 
كشــور را بســيار راهگشــا دانســت و 
يادآورشــد: فاصلــه بيــن ايــن دو بــه رونــد 
حمايــت از فعــاالن اقتصــادی آســيب مــی 

زنــد. 
ــاق  ــده ات ــگاه ارزن ــه جاي ــا اشــاره ب وی ب
ــوه  ــه ق ــاور س ــوان مش ــه عن ــی ب بازرگان

گفــت: قــرار گرفتــن مركــز داوری در 
بــزرگ  ای  ســرمايه  بازرگانــی  اتــاق 
محســوب مــی شــود و فعــاالن اقتصــادی 
بايــد نهايــت بهــره را از ايــن مجموعــه و 

ــد. ــای آن ببرن ــت ه مزي
و  دقــت  بــودن،  ای  حرفــه  محبــی 
ســهولت را از مهمتريــن معيارهــای مركــز 
داوری ذكــر كــرد و افــزود: رســالت ايــن 
در  داوری  گســترش  و  ترويــج  مركــز 

ــت. ــور اس كش

 مركز داوری همدان پاســخگوی 
مسائل حقوقی بازرگانان است

رئيس اتــاق بازرگانی، صنايــع، معادن و 
كشــاورزی همدان نيز بــا تاكيد بر ارتباط 
و تعامل بيشــتر فعاالن اقتصــادی، تجار، 
بازرگانان و صاحبان صنايع با مركز داوری 
گفت: داوران اين مركز بــا تکيه بر دانش 
تخصصی پاسخگو و رفع كننده مشکالت 
و مســائل حقوقــی و تجاری ايــن افراد 

هستند.
علی اصغر زبردست اظهار داشت: مراودات 
خارجی و صادرات الزمه توسعه اقتصادی 
و پيش نياز اين امر تسلط بر مسائل حقوقی 

بين المللی است.
وی افزود: اين دانش بســيار تخصصی و 
خارج از توان و فراگيری فعاالن اقتصادی 
اســت و از اينــرو مركــز داوری با هدف 
مشــاوره، راهنمايی و رسيدگی به مباحث 
حقوقی واحدهای صنعتــی و توليدی در 

اتاق بازرگانی تشکيل شد. 
زبردست با اشــاره به جايگاه قانونی اتاق 
بازرگانی در كشــور گفت: اتاق بازرگانی 
در حمايت از فعاالن اقتصادی بســته های 
پشــتيبانی و مشــاوره خوبی تدارک ديده 

است. 

 مرحله نخست جشن عاطفه ها  از روز 
پنجشنبه در ميادين شهرها، روستاها، پايگاه 

های بسيج و مساجد استان آغاز شد.
امــام خمينی )ره(  امداد  مديركل كميته 
همدان بــا بيان اينکه جشــن عاطفه ها 
امســال با شعار »لبخند مهر، بسته به مهر 
شــما« برگزار می شــود، اظهار داشت: 
امسال جشن عاطفه ها در يکهزار و 480 

پايگاه در سراسر استان برپا می شود.
تركمانه با اشــاره به اينکه 44 پايگاه در 
ميادين شــهرها به صورت ثابت و سيار 
قرار دارد، ادامه داد: 155 پايگاه بســيج 
و مســاجد به همراه 21 مركز نيکوكاری 
و يکــزار و 260 پايگاه در مدارس آماده 

دريافت كمك های خيران است.
وی با اشــاره به اينکــه 20 هزار دانش 
آموز و سه هزار دانشــجوی نيازمند در 
اســتان وجود دارد، افــزود: كمك هايی 
كه در مرحله اول جشن عاطفه ها جمع 

آوری می شــود، تا پيش از شروع سال 
تحصيلــی جديد در اختيار اين قشــرها 

قرار می گيرد.
امــام خمينی )ره(  امداد  مديركل كميته 
همدان با اشاره به اينکه پس از آغاز سال 
تحصيلی جديد 200 هزار پاكت در بين 
دانش آموزان مدارس اســتان توزيع می 
شــود، اضافه كرد: كمك هايی كه از اين 
طريق جمع آوری می شود، با هماهنگی 
مدير مدرســه در اختيــار دانش آموزان 

نيازمند همان مدرسه قرار می گيرد.
وی اظهار داشــت: مرحله دوم جشــن 
عاطفه ها بعد از آغاز سال تحصيلی جديد 
و در 11 مهر در مدارس استان برگزار می 

شود.
تركمانه افزود: پارسال 20 ميليارد و 830 
ميليون ريال در جشــن عاطفه ها جمع 
آوری شد و در اختيار داشجويان و دانش 

آموزان قرار گرفت.

 شهردار نهاوند از افتتاح آبنمای موزيکال 
ميدان  مركزی امروز17 شــهريورماه راس 
ســاعت 19 با حضور مسئولين استانی و 
شهرســتانی خبر داد و گفت: اين آبنما به 
صورت تمام اتوماتيك با اعتباری بالغ بر7 

ميليارد ريال راه اندازی می شود.
بــه گــزارش روابط عمومی شــهرداری 
نهاوند، محمد حسين پور از بهره برداری 
كوتاه مدت اين پــروژه در كمتر از دو ماه 
با برنامه ريزی های دقيق شورای اسالمی 
شهر و تالش شبانه روزی پرسنل خبر داد 
وخاطر نشان كرد: آبنمای موزيکال نمايش 
هماهنگ آب و موسيقی است، و در هنگام 
شب با نورپردازی در مركز و گلوگاه اصلی 
شــهر، فضای بسيار زيبايی را ايجاد نموده 
و از بروزترين آبنماهای اســتان محسوب 

می گردد.

حســين پوربا اشــاره به اينکه شهرها با 
ميزان مشاركت شهری شــهروندان اداره 
تعدادی  دارای  آبنما  می شــود،افزود:اين 
فواره نــازل، كه پرتــاب آب از فواره با 
موزيك و رقص نــور هماهنگ بوده، و 
زيبايی و جذابيت خاصی به ميدان مركزی 
خواهــد داد، و اميداوريم بــا اين روند 
عمرانی نشاط و شــادابی را در فضاهای 
عمومی به وجود آوريم، و شرايط زندگی 
را با اســتاندارهای بهتر برای شهروندان 

نهاوندی فراهم كنيم.
شهردار نهاوند در پايان تصريح كرد: فواره 
موزيکال با بهره گيری از تجهيزات مدرن، 
ايجاد حركت های زيبای آب را امکان پذير 
می كند، و نور بــه كار رفته در اين پروژه 
امکان ايجاد طيف های نوری زيبا را فراهم 

می سازد.

مانور دورمیزی برگزار شد

 معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر استان همدان از برگزاری 
مانور دورميزی لحظه صفر در اين شهرستان خبر داد.

حميد عرفی يگانه در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری مانور دور ميزی 
لحظــه صفر در همدان عنوان كرد: در اين مانــور با اعالم منطقه زلزله 
فرضی، تيم های پيش رو به محل تعيين شده اعزام شده و بررسی های 

اوليه را انجام دادند.
وی بزرگی زلزله فرضی را 4.5 در مقياس ريشتر و زمان آن را 55 دقيقه 
بامداد اعالم كرد و گفت: طبق سناريو و اعالم تيم های ارزياب و پيش 
رو، مركز اين زلزله دهســتان الوند شرقی اعالم شد كه شامل 8 روستا 
بــه مركزيت تفريجان بود.وی افزود: با وقوع اين زلزله فرضی نيروهای 
رسمی، قراردادی و پرسنل جمعيت به محل كار خود فرا خوانده شدند 
و زمــان حضور نيروها و نجاتگران ثبت و مورد بررســی قرار گرفت.

عرفی يگانه ادامه داد: در سناريو زلزله فرضی ضمن تماس با دهياران و 
مسئولين محلی و بررسی نيازهای اوليه، تيم های عملياتی 3 نفره تشکيل 

و به روستاهای زلزله زده اعزام شدند.

دبيرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ايران:

فعاالن اقتصادی حقوق یاد بگيرند

جشن عاطفه ها آغاز شد
شهردار نهاوند:

امروز،آبنمای موزيکال نهاوند
افتتاح می شود

1- تــالش برای مصادره بوعلی ادامه دارد.گفته می شــود پس از 
تركيه اين بار اصفهانيها به دنبال تصاحب حکيم هزاره هاهستند.

گويا تالش بــرای تغيير مکان آرامگاه بوعلی از ســوی برخی ها 
دراصفهان آغاز شده است .

گفته می شــود  اين اقدام با تشــکيك در مکان دفن بوعلی رسانه 
ای شــده است.گفتنی است اين ادعا از ســوی برخی مورخان رد 
شده است.الزم به ذكراست چندی پيش نيزحذف تصويربوعلی از 

دفترچه های پزشکی خبرسازشده بود.
2- هاتگرام وتلگرام طاليی فيلترنمی شــوند.گفته می شود پس از 
اعالم فيلتراين پيام رسانه ها، قوه قضائيه مهلت 3 ماهه داده است.

گويا اين مهلت برای استقالل اين پيام رسانها از پيام رسان خارجی 
تلگرام است.

3- كمبود موادبهداشــتی دربازارشدت گرفته است .گفته می شود 
پس از پوشك اين بار ساير اقالم بهداشتی بازارناياب شده است .
گوياكاهش توليد اين اقالم وتعطيلی واحدها دليل آن بوده اســت.
گفتنی است مســئوالن وعده توزيع كاالهای احتکاری كشف شده 

از انباررا داده اند.



C M Y K

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

شنبه  17 شهريورماه 1397  شماره 3283

3
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مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

اخذ سند مالکیت ۱۰ هکتار از اراضی ملی در نهاوند
 نهاوند-خبرنگارهمدان پيام: رئيس اداره راه و شهرســازی شهرستان نهاوند گفت: با هدف  سنددار كردن اراضی ملی تحويلی از 
منابع طبيعی اين اداره نسبت به اخذ سند حدود 10 هکتار از اراضی ملی شهرستان نهاوند تحت پالک ثبتی 2083 فرعی از 4 اصلی 

موفق به اخذ سند مالکيت شد.
حسين متين بيان اينکه روند اخذ اسناد مالکيت اراضی بنام دولت همچنان از سوی اين اداره دنبال می شود، عنوان كرد: 30 هکتار ديگر 

از اراضی فوق در دست اقدام بوده كه تا آخر شهريور ماه سند آن اخذ خواهد شد.
متين گفت: موضوع مستندسازی امالک و اراضی دولتی كه يکی از راهکارهای حفاظت و صيانت از امالک دولت است دارای اهميت 
بااليی اســت و بر اساس قانون جامع و نيز تکليف ابالغی ســازمان ملی زمين و مسکن، اخذ و تبديل اسناد از اولويت های وظايف 
ابالغی به اين اداره كل بوده است به گفته وی شهروندان می توانند هرگونه تصرف و تعرض به اراضی ملی در محدوده و حريم شهرها 

را به شماره تلفن 0813222067 اطالع دهند.

کشف ۱۸۰ راس دام قاچاق در شهرستان بهار
 فرمانده انتظامی شهرستان بهار از كشف 180 راس گوسفند غير بهداشتی و قاچاق در اين شهرستان خبر داد.

بزرگعلی نوری در گفتگو با مهر گفت: در پی اجرای طرح های مختلف مبارزه با قاچاق كاال، كاركنان انتظامی پاســگاه آبرومند 
شهرستان بهار، 2 محموله احشام فاقد مجوز بهداشتی و قاچاق با 180 راس گوسفند را در محور های مواصالتی اين شهرستان 

توقيف كردند.
وی افزود: اين محموله كه ارزش آن يك ميليارد و 750 ميليون ريال اســت از مرزهای غربی كشــور بارگيری و به قصد تخليه 
در اســتان های مركزی در حال تردد از مســير همدان بود كــه در اين رابطه 2 كاميون توقيف و 3 نفــر متهم به مرجع قضايی 

معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان بهار از شــهروندان خواست در صورت برخورد با هرگونه موارد مشــکوک ضمن تماس با شماره 110 

نزديکترين يگان انتظامی را مطلع كنند.

خبـر

جشن پیروزي بر راهزنان کاروان کربال 
در صالح آباد برگزار شد

مهدي ناصرنژاد «

 شــمار زيادي از خانواده هاي بخش صالح آباد از توابع همدان روز 
چهارشــنبه با تجمع در مسجد »فاطميه« اين بخش، اقدام به برگزاري 

جشني ويژه كردند. 
جشــني كه به طور يقين بي ســابقه اســت و تاكنون نظير آن در هيچ 
كجاي ايران پهناور مشاهده نشده است. اين جشن روحاني به شکرانه 
پيروزي وتارومار كردن چند نفــر راهزن از خدابي خبر كه به كاروان 

كربالييان صالح آباد زده بودند، برگزار شد.
موضوع از اين قرار است كه زمستان سال 1390 حدود60 نفر از زنان 
و مردان مشــتاق سفر به عتبات عاليات و زيارت مزار امام حسين)ع( 
و حرمين شــريفين، در يك دفتر زيارتي كه ظاهراً دفتر آن در شهر قم 
بوده اســت، ثبت نام كردند. پس از آن تمام مقدمات و تشريفات اين 
ســفر روحاني كه آرزوي تمام شــيعيان جهان مي باشد، انجام شد و 
ثبت نام كنندگان كليه هزينه هاي تمام شده سفر و گذرنامه هاي خود را 
به مسئول كاروان يا همان دفتر زيارتي تحويل دادند و منتظر نشستند. 
روز موعود سفر و حركت كاروان به سمت كربالي معال مشخص شد 
و در يك روز آفتابي زمســتان )اسفندماه( آنسال تمام فاميل و عزيزان 
و دوستان در مسجد فاطميه جمع شدند تا زائران كربال را بدرقه كنند. 
چه شور و اشتياق و دود اسپند و پخش شيريني و گل در آن روز برپا 
بودو اشــتياق سفر به كربال قرار و آرام از كاروانيان ربوده بود! روز به 
غروب و سياهي شــب گراييد و شدت انتظار همگان را كه بيشترين 
مردم شهر كوچك صالح آباد بودند، خسته كرد و سرانجام خبر رسيد 
كه منتظر نمانيد، خبري از مسئوالن كاروان و اعزام اتوبوس از ترمينال 

شرق تهران براي حركت زائران از همدان نيست!
كالهبرداري از مــردم به نام كاروان كربال واقعيتي بود كه آن شــب 
صالح آبادي ها به ســختي و تلخي آن را پذيرفتند و به خانه هاي خود 

بازگشتند.
در تمام مدت 7 سال گذشته يك نفر به نمايندگي از مردم فريب خورده 
صالح آباد، مصمم شد تا حق را به حق داران بازگرداند و محاكم قضايي 
را بــه كمك براي تعقيب و دســتگيري راهزنان فرا بخواند. قريب به 
7 ســال پرونده بيــن دادگاه صالح آباد و همــدان و قم و حتي تهران 
دست به دست شد. گويا اينکه افراد متخلف و كالهبردار راه و چاه و 
پيچ وخم هــاي محاكم قضايي را خوب آموخته بودند و در راه اجراي 
روان قانون مانع تراشي مي كردند و در مواردي كار به جاهايي رسيد كه 
زائران چشم براه كربال، نااميد گشته و دل از دادگاه و قانون كنده و به 

لطف و عدالت خداوندي متوسل مي شدند.
روزنامه »همدان پيام« در جريان اين پرونده قرار گرفت و با اســتناد به 
اوراق پرونــده و احکامي كه تمامي قضات براي احقاق حق مظلومان 
اين پرونده داده بودند، گزارش هايي تهيه كرد كه با واكنش هاي مردمي 

همراه شد.
تماس هــاي متعدد مردم حتي از اســتان هاي همجوار با دفتر روزنامه 
بيانگر اين بود كه خوانندگان ما به شــدت نگران سرانجام اين پرونده 
هستند و دوست دارند بدانند ســرانجام تکليف دو طرف حراميان و 

مال باختگان در اين پروسه چه خواهد شد.
حلقه اتصال افکار عمومي با اين پرونده عجيب اين بود كه مي گفتند 
دزد حاضر و بز هم حاضر! پس چرا كار به درازا مي كشد؟ خوشبختانه 
بــا كمك محاكم قضايــي در همدان و هوشــياري نيروهاي انتظامي 
بخصــوص اداره آگاهي همــدان، متهم اصلي اين پرونــده مردادماه 
گذشــته دستگير و در اختيار قانون قرار گرفت. هفته جاري بود آقاي 
»معراج عباسي« كه به نمايندگي از صالح آبادي ها پيگير اين جريان بود، 
خبر داد، متهم تمام تقصيرات خــود را قبول كرده و وجوه كاروانيان 
را برگردانده اســت. وجوه مســترد شــده از اين كالهبــردار، امروز 

)چهارشنبه( در مراسم جشن بين صاحبان آن تقسيم شد.
نکته قابل تأمل اين جريان كه از ابتدا براي همگان محرز بود، اين است 
كه شاكيان اين پرونده هيچ دغدغه وجوه از دست رفته خود نداشتند 
و همواره پيگير احقاق حق و دادن درس عبرت به مجرمان هســتند 
كه عدالت خداوندي و صالبت قانون و محاكم قضايي را دســت كم 
نگيرند؛ چراكه حق هميشه پيروز است و هيچ سياه رويي توان گريز از 

آفتاب عدالت را ندارند.

کشف انبار کود شیمیايی احتکار شده 
در کبودرآهنگ

 فرمانده انتظامی شهرســتان كبودرآهنگ از كشــف يك انبار كود 
شيميايی احتکار شده در اين شهرستان خبرداد.

مجيد گلی در گفتگو با مهر گفت: در پی كسب خبری مبنی بر احتکار 
وسايل كشاورزی در يکی از بخش های شهرستان، بررسی موضوع در 

دستور كار ماموران قرار گرفت.
وی افزود: پس از بررســی موضوع طی بازرسی از اين انبار كشاورزی، 
600 كيسه 50 كيلويی كود شيميايی به وزن 30 هزار كيلوگرم به ارزش 

500 ميليون ريال كشف و يك نفر متهم تحويل مرجع قضايی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان كبودرآهنگ همچنين بابيان اينکه شهرستان 
كبودرآهنگ در مســير عبــور قاچاقچيان كاال و مواد مخدر اســت از 
دستگيری 4 سارق و 3 فروشنده مواد مخدر در نتيجه اجرای طرح ارتقاء 

امنيت اجتماعی در اين شهرستان خبر داد.
گلی گفت: طرح ارتقاء امنيت اجتماعی با هدف افزايش احساس امنيت 
در بين شهروندان با حضور پليس های تخصصی و ستادی در شهرستان 
كبودرآهنگ اجرا شد.وی افزود: در اجرای اين طرح 3 نفر از فروشندگان 
اصلی مواد مخدر، 2 نفرســارق منزل و 2 نفر ســارق موتورسيکلت 
دستگير و يك دستگاه خودرو و 2 دستگاه موتورسيکلت سرقتی كشف 
شد. گلی با اشاره به اجرای ايست و بازرسی در محورهای مواصالتی 
شهرستان، از كشف 6 هزار و 500 نخ انواع سيگار خارجی به ارزش 20 
ميليون ريال و توقيف يك دستگاه خودرو و دستگيری يك نفر متهم در 

اين خصوص خبر داد.
وی اظهارداشــت: از ديگــر نتايــج اين طــرح توقيف 14 دســتگاه 
موتورســيکلت و 4 دســتگاه خودرو متخلف كه به دليل عدم رعايت 
قوانين و مقررات موجب سلب آسايش عمومی و مزاحمت شده بودند؛ 
است.فرمانده انتظامی شهرستان كبودرآهنگ با اشاره به اين كه اجرای 
اين گونه طرح ها ادامه خواهد داشت، گفت: شهروندان موارد مشکوک 

را از طريق تلفن 110 به پليس اطالع دهند.

انجام 49۰ مورد ماموريت در رزن توسط 
فوريت های پزشکی 

 در چهار ماهه سال جاری 490 مورد ماموريت توسط فوريت های 
115 شهرستان رزن انجام شده است.

مدير شبکه بهداشت و درمان شهرستان رزن از انجام بيش از 490 مورد 
ماموريت توسط مركز فوريت های پزشکی شهرستان رزن در چهار ماهه 
ســال جاری خبر داد و اظهار كرد: از اين ميزان 58 درصد ماموريت ها 
جاده ای، 24 درصد ماموريت ها شــهری و 18 درصد ماموريت ها بين 

مراكز درمانی است.
علی عباســی در گفت وگو با فارس با اشــاره به اينکه در شهرســتان 
رزن چهار بــاب پايگاه اورژانس 115 وجود دارد افزود: آماده ســازی 
فرآيند راه انــدازی و احداث پايگاه جديد اورژانــس 115 جاده ای در 
محل درمانگاه غينرجه به منظور گســترش خدمــات فراگير اورژانس 
پيش بيمارســتانی، مکان يابی احداث پايگاه اورژانــس 115 جاده ای و 
پوشــش محورهای مواصالتی دريك نقطه از شهرستان )جربانلو ( در 
ســال 98، شروع ساخت دو باب ســاختمان پايگاه جاده ای)كرفس و 
غينرجه( در سال جاری و مکان يابی نقاط حادثه خيز شهرستان براساس 

ماموريت های سال گذشته از جمله اقدامات بوده است.
مدير شبکه بهداشت و درمان رزن افزود: انجام طرح آماده باش ايام عيد، 
برپايی ايستگاه سالمت نوروزی، طرح امداد تابستانی، برپايی كالس های 
آموزشــی در راســتای اصل پيشــگيری از بروز حوادث و يادگيری 
كمك های اوليه از برنامه های مهم اورژانس پيش بيمارستانی شهرستان 
رزن اســت.وی ادامه داد: تقويت زيرساخت های ارتباطی مركز پيام و 
ارتباطات اورژانس شهرستان با جايگزين شدن بی سيم های ديجيتالی و 
افزايش خطوط تلفن 115 به چهار خط با هدف گسترش طرح پوشش 

فراگير اورژانس پيش بيمارستانی در سال جاری انجام شده است.

پ

روابط عمومي شركت توزیع نيروی  برق استان همدان

 شرکت توزیع برق استان همدان درنظرداردکلیه لوازم وتجهیزات شبکه برق ملزومات و اثاثیه اداری )اموال( اسقاط خود را از طریق مزایده 
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انواع ) کنتور- چراغ الک پشتی- سکسیونر-2
دژنکتور( اسقاط

107/100/000

انواع ) کابل مسی و آلومینیومی- فیوز کاردی- 3
اگنیتور- برقگیر وکات اوت( اسقاط

424/900/000

انواع )سیم آلومینیومی –کلمپ – سوکت – 4
مقره ( اسقاط

503/000/000

انواع تابلو و آهن آالت و پايه فلزی– داغی لوازم 5
نقلیه( اسقاط

294/000/000

282/500/000انواع پايه سیمانی اسقاط6

8/400/000انواع لوازم و ملزومات اداری )اموال( اسقاط7

بابت کلیه اقالم مزايده رديف 8
)1 الی 6(

1/009/000/000

آگهي فراخوان مزایده عمومی شماره 97/01
نوبت دومشركت توزیع برق استان همدان

 خوشه های طاليی انگور مالير ظرفيتی 
بی نظيــر در عرصه اقتصادی، اجتماعی و 

گردشگری شهرستان ايجاد كرده است.
امسال ششمين سالی است كه ماليری ها 

تاكستان های  از  برداشــت  با  همزمان 
خود رقابت را برای خوشه های برتر 

انگور را آغاز كرده و بر پيشــتاز 
بــودن اين خطه زرخيز صحه می 

گذارند.
جشــنواره ملی خوشــه برتر انگور 

كه بــه همت بخــش خصوصی برای 
ششــمين ســال متوالی با حضور 

باغداران برگزار می شــود و 
با هدف  اين جشــنواره 
ايجاد شــور و نشــاط 
شــغلی بين كشاورزان 

باغــداران، فرهنــگ  و 
آنان  دادن  به ســازی و ســوق 

ســمت افزايــش بهره وری، رســيدن به 
توسعه پايدار و تجليل از باغداران برگزار 

می شود.
با برگزاری اين جشــنواره پژوهشــکده 
انگــور در زمينه تحقيقــات علمی، جهاد 
كشــاورزی در حــوزه سياســتگذاری و 
بخــش خصوصــی در راســتای اجرای 
نتايج تحقيقات در باغ های انگور و انتقال 

يافته های پژوهشی گام برمی دارند.
مــالک ارزيابی انگورهای انتخاب شــده 
نکاتی چون ســالمت خوشه، درصد قند 
و شــيرينی، يکنواختی حبه هــا، تراكم و 

قابليت حمل و نقل خوشه ها است.
گفتنی اســت در پنجمين جشنواره ملی 
انگور از 5 باغدار نمونه تجليل شــد و 
همچنين در اين جشــنواره از استان های 
مطــرح در توليــد انگــور نيــز دعوت 

می شود.
كشمش در كنار شــيره مالير زبانزد عام 
و خاص بوده و شــايد شناخته شده ترين 
محصول  اين شهرســتان بباشــد و مالير 
ســاالنه با توليد بيــش از 200 هزار تن 
انگور توانسته به يکی از مهمترين مناطق 
توليد اين محصول در كشــور تبديل شود 
و طی سال های گذشته برای معرفی بيشتر 
و تجليل از بهره برداران نمونه جشــنواره 
ملی انگور مالير تحت عنوان »خوشه های 
طاليــی« با مشــاركت بخــش دولتی و 

خصوصی برگزار شده است.
به گفته مدير جهاد كشــاورزی شهرستان 
مالير امســال ششمين دوره اين جشنواره 
4 و 5 مهرماه برگزار می شــود كه در روز 
نخست دانشگاه مالير كنفرانس انگور را با 
حضور پزهشگران اين حوزه اجرا و همان 
روز بعد از ظهر جشــنواره خوشه برتر با 
همکاری بخش خصوصی برای تجليل از 

باغــداران 
نمونه برگزار می شود.

اميری افزود: اين جشــنواره به مدت دو 
روز در شهرســتان برگزار می شود كه در 
پنجم مهر ماه بعد از ظهر جشــنواره شيره 
پزی مانيزان اجرايی می شــود و در اين 
مدت گردشگران از نقاط مختلف كشور 
با حضور در مالير با ظرفيت های انگور و 
مشتقات اين محصول از جمله كشمش و 
شيره آشنا شده و از سويی ديگر به جذب 

گردشگر در شهرستان كمك می كند.
جشــنواره ملی انگور امسال تحت شعاع 
جهانی شــدن اين محصول قــرار گرفته 
اســت زيرا كارشناسان سازمان فائو برای 
بررسی پرونده جهانی شدن انگور مالير 
در 25 مهرمــاه به اين شهرســتان ســفر 

می كنند.
مالير بــرای ثبت جهانــی انگور تالش 
می كند و در تاريخ بيست و پنجم و بيست 
و ششــم مهر، نمايندگان و كارشناســان 
فائو، ســازمان خواربار و كشاورزی ملل 
متحــد از باغ هــای انگور ماليــر بازديد 

می كنند.
مدير گروه پژوهشی موسسه پژوهش های 
اقتصاد كشــاورزی كشور در مالير گفت: 
اين بازديد برای بررســی و تصميم برای 
ثبت انگور مالير در فهرست آثار جهانی 

است .
بهزاد نســب افــزود: معرفــی انگور و 
كشــمش مالير به جهــان و ايجاد زمينه 
ارتبــاط بين المللــی بــرای محققان و 
باغــداران و صنعتگران مرتبط با انگور و 
كشــمش از مهمترين اهداف ثبت جهانی 

انگور مالير است.
وی بيــان كرد: تاكنون مــدارک و موارد 
خواســته شــده فائو درباره وضعيت باغ 
های انگــور مالير از طريق وزارت جهاد 

كشاورزی ارسال شده است .
گفتنی اســت سطح زير كشــت باغ های 
انگور شهرســتان مالير 10 هزار و 500 
هکتار است كه امسال پيش بينی می شود 
بيــش از 250 هــزار تن انگــور از آنها 

برداشت شود.
فرماندار ويژه مالير از بررسی ثبت جهانی 
انگور مالير توســط كارشناسان فائو خبر 
داد و گفت: اواخر مهرماه كارشناسان فائو 
برای بررســی ثبت جهانی انگور مالير از 
بازديد  اين شهرســتان  منطقه دره جوزان 

خواهند كرد.
باب ا... فتحــی بيان كرد: در شهرســتان 
مالير بيــش از 200 هزار تن انگور توليد 
و برداشــت می شود كه عالوه بر مصرف 
داخلــی به خــارج از كشــور نيز صادر 

می شود.
وی ميانگين برداشــت انگور در باغات 
ماليــر را 22 تن برشــمرد و بيان كرد: 
متوسط برداشــت انگور در سطح كشور 
15 تن اســت و برخی از باغداران نمونه 
شهرســتان 100 تــن انگــور در هکتار 

برداشت می كنند.
وی به ســابقه برگزاری جشــنواره ملی 
انگور اشــاره كــرد و يادآور شــد: اين 
جشنواره طی سال های گذشته با همکاری 
بخش دولتی و خصوصی برگزار شــده و 
سال 95 پيشنهاد جهانی شدن انگور مالير 
مطرح و برای اين منظور پروپوزال آماده 
و بــه وزرات جهاد كشــاورزی تحويل 

می شود.
فتحی در تشــريح اين موضــوع اضافه 
كرد: با گذشت دو سال از اين موضوع و 
انجام بازديد كارشناسان جهاد كشاورزی 

پرونده جهانی شدن انگور مالير در فائو 
مطرح شده و كارشناسان و نمايندگان اين 
سازمان جهانی اواخر مهر 
برای بررســی و 
بازديد از باغات 
وارد  انگــور 

شهرستان می شوند.
وی با بيان اينکه در بررسی 
انگور  پرونده جههانی شدن 
ماليــر فقط بحــث اين 
محصــول كشــاورزی 
مطرح نيســت، گفت: 
اين  انگــور  قدمــت 
شهرستان، حيات وحش 
منطقه جــوزان و آب و هوای 
بســيار مطبــوع دره جــوزان و 
ظرفيت گردشگری طبيعی اين منطقه نيز 
در بررسی پرونده نقش مهمی ايفا می كند. 
فرماندار ويژه مالير از برگزاری جلسات 
متعدد با حضور مســئوالن در اين زمينه 
خبر داد و افزود: ستاد ثبت جهانی انگور 
مالير در فرمانداری مالير تشــکيل شده 

است.
وی بــا بيان اينکه مبل و منبت مالير پس 
از ثبت ملی در جذب گردشگر و فروش 
محصول بسيار تاثير گذار بود، تاكيد كرد: 
مطمئنا ثبت جهانی انگور مالير نيز عالوه 
بر جذب گردشــگر داخلی و خارجی به 
جذب ســرمايه گذار در اين حوزه كمك 

خواهد كرد.
 اختصاص 20 در صدی صادرات 

كشمش در همدان
مديركل گمرک اســتان همــدان  نيز در 
گفتگويی اظهار داشت: كشمش، نخستين 
كاالی صادراتی اســتان همدان محسوب 
می شود كه در بين تمام كاالهای صادراتی 
باالتريــن رقم را به خــود اختصاص داده 

است.
جمال خشوعی با بيان اينکه كشمش 20 
درصد از صادرات كل استان همدان را به 
خود اختصاص داده است، افزود: كشمش 
مالير به كشــورهای روســيه، قزاقستان، 

اوكراين و عراق صادر شده است.
60 كارخانه كشــمش در سطح شهرستان 
انگور  فعال هســتند كه برای فــرآوری 
شهرستان تالش می كنند و اين شهرستان 
با برگزاری جشنواره ملی انگور گام های 
برداشته  توسعه  راســتای  در  مستحکمی 

است.
اميد اســت كه با ثبت جهانی انگور، اين 
محصول نيز ماننــد مبل و منبت به رونق 
اقتصادی و از همه مهمتر ايجاد اشــتغال 
بينجامد و شــاهد ارزش افزوده در سطح 

شهرستان باشيم.

مالير ششمين جشنواره ملی انگور را برگزار می کند

 تالش مالیر برای ثبت جهانی انگور

4۰ گروه جهادی مالير به رزمايش 
محمدرسوال ا...)ص( اعزام شد

 همزمان با آغاز رزمايش بزرگ نمايش اقتدار بســيج ســپاهيان 
محمدرســول ا...)ص( 2 در سراسر كشور، 40 گروه جهادی از مالير 

به اين رزمايش اعزام شد.
فرمانده ســپاه ناحيه مالير گفت: ســهميه مالير در اين رزمايش 30 
گروه جهادی بود كه در مرحله نخست 40 گروه جهادی از 9 شهريور 
برای خدمت رســانی به مناطق محروم شهرســتان اعزام شدند و تا 
29 شــهريورماه ادامه دارد.به گزارش ايرنــا داود ابراهيمی در جمع 
خبرنــگاران افزود: اين گروه های جهــادی در عرصه های مختلفی 
همچــون عمرانی، فرهنگــی، آموزش كشــاورزی و مقابله با آفات 
كشــاورزی و مقابله با آسيب های اجتماعی در نقاط حاشيه شهر در 
منطقه امامزاده عبداهلل)ع(، 16 متری شمس آباد، سرجو، جعفر آباد و 
چندين روستای محروم فعاليت می كنند.فرمانده سپاه ناحيه مالير بيان 
كرد: در مرحله دوم رزمايش نمايش اقتدار ســپاهيان محمدرسول ا...
)ص( روز 17 شــهريور ماه گردان های بيت المقدس نمايش اقتدار 
دارند كه تا صبح روز 18 شهريورماه ادامه دارد.ابراهيمی ادامه داد: اين 
رزمايش از ميدان امام خمينی)ره( مالير آغاز می شــود و با حركت 
از ميدان امام حســين)ع( و ميدان انقالب به ســمت اردوگاه حركت 
می كنند. وی برگزاری اين رزمايش اقتدار را در راستای نااميد كردن 
دشمنان و اســتکبار جهانی، تزريق اميد در بين مردم و ايجاد شور و 
نشاط در بين جوانان عنوان كرد و افزود: در اين مرحله 2 گردان بيت 

المقدس از شهرستان مالير در رزمايش شركت می كنند.

سالروز شهادت »علی 
قدوسی« در رویدادهای 
ملی ثبت شود
 امام  جمعه نهاوند با بيان اينکه شهيد 
علی قدوسی اولين دادستان كشور بعد از 
انقالب بوده است، پيشنهاد داد: سالروز 
شــهادت »علی قدوسی« در رويدادهای 

ملی ثبت شود.

حجت االسالم عباسعلی مغيثی در يادواره 
شهيدان قدوسی و دستجردی در نهاوند 
گفت: امروز در جامعه اســالمی تبيين 
تفکر اســالمی و حمايت از آرمان های 
امام خمينی)ره( و شهدای گران قدر بيش 

از هر وقت مهم تر است.
به گــزارش مهر، امام جمعــه نهاوند با 
اشــاره به ســفر مقام معظم رهبری به 
استان همدان، گفت: مقام معظم رهبری 

در سفری كه به اســتان همدان داشتند 
ســخنانی ايراد كردند كــه به تعبير بنده 
در سخنان ايشان اين نکته تأكيد می شد 
كه اســتان همدان با بزرگانی چون شيخ 
علی اكبر نهاوندی و شيخ محمد نهاوندی 
برای ما شناخته شده است.وی اظهار كرد: 
انتظار ما اين اســت كه سالروز شهادت 
وی در تقويــم با عنوان روز دادســتانی 

ثبت ملی شود.

قيام خونين 17 شهريور

را گرامي مي داريم
شرکت توزيع نیروي برق استان همدان

http://iets.mporg.ir/
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امکان رسیدن به ۱9۰ هزار سو سوخت هسته ای
 وجود دارد

 رييــس كميســيون امنيــت ملــی و سياســت خارجــی مجلــس گفــت: طبــق بازديدهــای انجــام شــده از نطنــز و فــردو بــه 
ايــن نتيجــه رســيديم كــه امــکان رســيدن بــه »190 هــزار ســو« ســوخت هســته ای از لحــاظ فنــی و زمــان بنــدی وجــود 

دارد. 
حشــمت ا... فالحــت پيشــه در گفــت و گــو بــا ايرنــا بــا اشــاره بــه بازديــد اعضــای كميســيون امنيــت ملــی مجلــس از 
ــد در راســتای گــزارش ســه ماهــه وزارت امــور خارجــه و تهيــه  تاسيســات هســته ای نطنــز و فــردو گفــت: ايــن بازدي

گــزارش شــش ماهــه ايــن كميســيون انجــام شــده اســت.
ــا  ــزود: م ــود، اف ــی خواهــد ب ــورد برجــام گــزارش متفاومت ــی در م ــن كــه گــزارش كميســيون امنيــت مل ــان اي ــا بي وی ب
درايــن گــزارش امــکان رســيدن بــه 190 هــزار ســو ســوخت هســته ای طبــق بيانــات رهبــر معظــم انقــالب را از لحــاظ 
فنــی بررســی كرديــم و بــه ايــن نتيجــه رســيديم كــه ايــن امــکان بــه صــورت فنــی و از لحــاظ زمــان بنــدی در كشــور 

وجــود دارد.

مشکالت با سوال و جواب حل نمی شود
ــا ســوال و جــواب بيجــا اســت،  ــا بيــان اينکــه انتظــار حــل مشــکالت مملکــت ب دبيــركل جامعــه اســالمی مهندســين ب
گفــت: برخــی تذكــرات نماينــدگان بــه تريبــون عمومــی نيــاز نــدارد و در جلســات غيرعلنــی مــی شــود ايــن مســائل را 

مطــرح كــرد. 
ـــزت  ـــب ع ـــوری موج ـــس جمه ـــوال از رئي ـــل س ـــزود: اص ـــا اف ـــا ايرن ـــو ب ـــت وگ ـــر در گف ـــا باهن محمدرض
ـــی  ـــل نم ـــا ح ـــواب ه ـــوال و ج ـــن س ـــا اي ـــت ب ـــاری مملک ـــکالت ج ـــی مش ـــد ول ـــردم ش ـــان م ـــام و اطمين نظ

ـــود. ش
وی اظهــار داشــت: موضوعاتــی چــون ســوال يــا اســتيضاح، ســطح و عمقــی دارد. عمــق ايــن بحــث دموكراســی بــود كــه 
بــه نمايــش گذاشــته شــد. در گذشــته هــم مجلــس از رئيــس جمهــوری ســوال كــرده بــود. ولــی حرفهــای بــی ربــط زده 

شــد و همديگــر را اســتهزا و مســخره كردنــد و دعــوا شــد.
ــه نمايــش گذاشــته شــدن  دبيــركل جامعــه اســالمی مهندســين خاطرنشــان كــرد: ســوال از رئيــس جمهــوری موجــب ب

دموكراســی و مــردم ســاالری دينــی شــد.

برجام قوی ترين توافق هسته ای 
موجود است

 جان كری وزير امور خارجه اســبق آمريکا برجام را »قوی ترين، 
ســختگيرانه ترين و توجيه پذ يرترين توافق هسته ای موجود« دانست 
و بار ديگر تصميم واشــنگتن در خــروج از اين توافق را مورد انتقاد 

قرار داد. 
بــه گزارش ايرنا، وی كه برای شــركت در ميزگردی با كارشناســان 
سياسی در شبکه تلويزيونی »ای بی سی« حضور يافته بود، گفت: برجام 
كارآمد بود. چين، روسيه، آلمان، فرانسه، انگليس و ايران همه در اين 

توافق مانده اند.
كری ادامه داد: ما در حوزه برنامه موشــکی، حمايت ايران از حزب ا... 
و سياست های اين كشور در قبال يمن و اسرائيل )رژيم صهيونيستی( 
با آن هــا اختالف نظر داريــم. ولی آنچه بايد انجام می شــد، حذف 
گزينه ســالح هسته ای و اســتفاده از اين خالء برای به حاشيه راندن 

سياست های ايران بود.
اين ادعاها در شــرايطی اســت كه ايران مطابق با فتوای رهبر معظم 

انقالب هيچ گاه به دنبال تسليحات هسته  ای نبوده است.
كری در بخش ديگری از صحبت های خود گفت: فکر می كنم دولت 
اشتباه بزرگی كرد. آمريکا از توافق خارج شد اما ديگر اعضا در تالش 
برای حفظ آن هســتند. اگر ترامپ ناچار به جنگ شــود، كشورها به 

شيوه ای كه بايد، از آمريکا حمايت نخواهند كرد.
وزير امور خارجه اسبق آمريکا درخصوص بازگشت بخشی از اموال 
مسدود شده ايران پس از برجام هم گفت: بسيار حائز اهميت بود كه 
پول آن ها را برمی گردانديم؛ چرا كه ما توافقی با دادگاه داشتيم و سود 

بسياری در حال انباشت روی اين پول بود.
وی ادامــه داد: در غير اين صورت، ماليات  دهندگان آمريکايی بايد با 

گذشت زمان، ميلياردها دالر به ايران می پرداختند.
كری نقشــی اساسی در شکل گيری برجام داشت و از زمان روی كار 
آمدن دولت جديد آمريکا هم منتقد سياســت های اين دولت از جمله 

در قبال اين توافق بوده است.
صلح آميز بودن برنامه هسته ای ايران و پايبندی تهران به تعهداتش در 
برجام را بارها آژانس بين المللی انرژی اتمی و ناظران بين المللی مورد 

تاييد قرار داده اند.

برنامه های آمريکا صلح جهانی 
را تهديد می کند 

 نماينده دائم كشــورمان در ســازمان ملل گفت: روند فزاينده يك 
جانبــه گرايی، سياســت های مداخله جويانه و اعمــال تحريم های 
يکجانبه اقتصادی، مالی و تجاری باهدف پيشــبرد اهداف سياســت 
خارجی، تهديدی عليه ارتقاء صلح و امنيت در ســطح بين المللی و 

منطقه ای است.
به گزارش ايســنا، خوشرو  در گفت: سياســت های مداخله جويانه، 
اقدامات نظامی عليه كشورهای مستقل، تقويت تروريسم و خشونت 
گرائی در جهان و بويژه در خاورميانه از تاثيرات سياست های يکجانبه، 

مداخله گرايانه و كوته بينی آمريکاست.
نماينده دائم ايران در ســازمان ملل ادامــه داد: تالش مذبوحانه برای 
مشروعيت بخشــيدن به ادامه اشغال سرزمين مردم فلسطين از طريق 
نفی واقعيت های تاريخی از جمله منشاء بحران های خاورميانه است 

و به تحقق صلح صدمه جدی ميزند. 

درباره امام راحل قصور زيادی داشته ايم 

 متاســفانه ما نتوانستيم، امام)ره( را بشناسيم، ما بايد در دنيا كرسی 
امام شناسی راه بياندازيم و اگر اين كار بشود بسيار مهم است.

رئيس مجلس خبرگان رهبری با بيان اين كه انقالب اسالمی در آستانه 
چهل ســالگی قرار دارد، گفت: درباره امــام)ره( قصور زيادی داريم، 
متاسفانه حاج احمد آقا كه جعبه سياه امام)ره( بودند، از بين ما رفتند، 
ما دوست داشتيم، ايشان عمر طوالنی داشته باشد، بسيار ناراحت كننده 
اســت، كه علی رغم اين كه ساليان ســال در خدمت امام)ره( بوديم، 

نتوانستيم، آن طور كه بايد ايشان را بشناسيم.
به گزارش ايســنا، آيــت ا... احمد جنتی با بيان ايــن كه پس از ائمه 
اطهار)ع( امام)ره( در عالم اســالم نظيری نداشت، گفت: بايد كالس 
امام شناســی در حوزه های علميه تشکيل شود و آثار امام)ره( مطالعه 
و از بركات معنوی امام)ره( اســتفاده شود، متاسفانه در حوزه هم كه 
اين همه عالم و فاضل و مجتهد وجود دارد، وجود امام برای بسياری 

ناشناخته است به ويژه نسلی كه بعد از انقالب به دنيا آمدند.
جنتی گفت: متاســفانه ما نتوانســتيم، امام)ره( را بشناسيم و من سال 
گذشته هم گفتم بايد در دنيا كرسی امام شناسی راه بيندازيم و اگر اين 
كار بشود بسيار مهم است، متاسفانه در دانشگاه های خودمان اين كار 

را نکرديم و اين خالء موجود است.

توان هم افزايی قوا کم است

 وزير ســابق تعاون، كار ، رفاه اجتماعی گفت: ما در دوره اخير با 
نوعی نابســامانی سياسی رو به رو هستيم يعنی توان هم افزايی قوای 

ما بسيار كم است.
به گزارش  مهر، علی ربيعی در هفدهمين كنگره حزب مردم ساالری 
اظهار داشــت: ما در دوره اخير با نوعی نابســامانی سياسی رو به رو 
هستيم، يعنی توان هم افزايی قوای ما بسيار كم است؛ رئيس يك قوه 
درباره تنها چيزی كه صحبت نمی كند، مسائل مربوط به قوه خودش 
است. وی با اشاره به نابه ســامانی سياسی افزود: شايد علت بخشی 
از نابه ســامانی سياسی، ناشی از اين است كه قدرت از احزاب شکل 
نمی گيرد.ربيعی با اشــاره به تهديد و تحريم گفت: ما سال ها تحريم 
را تجربه كرديم و شــايد الزم بود كه از آثار تحريم، با مردم صادقانه 

صحبت كنيم.

يك فوريت طرح شفافيت آراي نمايندگان مجلس رد شد؛
»از دبه کسی ضرر نديده«

مهدی غالمی «

  ضرب المثل »ای فرزند عزيز نور ديده از دبه كسی ضرر نديده« 
روز چهارشنبه به عينه در مجلس شورای اسالمی رخداد. طرحی كه 
بيش از 50 درصد نمايندگان آن را امضا كرده  بودند، نتوانست بيشتر 
از 20 درصد رأی كل مجلس را به خود اختصاص دهد؟! نمايندگانی 
كه مردم به خانه ملت فرستادند كه ناظر و قانونگذار باشند خود از 
شفافيت و نظارت بر آراء شان واهمه دارند كه بلکه اينگونه نشود كه 

چهره واقعی شان شناسايی شود. 
اين طرح كه بيشتر بخاطر تفاوت ديدگاه و نگرش سياسي نمايندگان 
مجلس مطرح شد و با بيش از 160 امضا به جلسه علنی رفته بود، يك 
فوريت آن تنها 60 رأی كسب كرد. دليل اصلی مطرح شدن اين طرح نيز 
مشخص شدن موضع نمايندگانی است كه مدام در حال »دبه« هستند. 
مثال در همين جلسه طرح سوال از رئيس جمهور؛ يکي دولت و وزرا 
را بي تقصير در اوضاع كنونی جامعه مي داند و از همان تريبون، از همان 
رييس جمهور و از همان وزرا دفاع مي كند. اما وقتی نوبت به رأی گيری 
می رسد به پاسخهای رئيس جمهور نمره منفی می دهد. در همين حال 
وقتی هيأت رئيسه مجلس می خواهد رأی شفاف گرفته شود تا مشخص 
شود چه افرادی بواقع موافق ، مخالف و ممتنع هستند، همين افراد داد 
و بيداد كه نبايد شفاف باشد و طبق قانون رأی نمايندگان بايد مخفی 
باشد!!! حال تصور كنيد در انواع و اقسام طرحها و لوايح و حتی برجام 
و غيربرجام كه همواره مسائلش علنی در رسانه ها پخش می شود اين 
روند وجود دارد و بواسطه همان ضرب المثل كه »چون از دبه كسی 
ضرر نديده« معلوم نمی شود كه واقعا چه كسی موافق، مخالف و يا 

ممتنع موضوعی است. 
خود اين ابهام در جمع آوری امضاها كه چه كسی موافق يا مخالف 
استيضاح ها و طرح سوالهاست و بعد از آن البی و پس گرفتن آن امضاها؛ 
تنها وقت مجلس را بيهوده تلف می كند كه باعث تمسخر می شود و 
بنوعی جايگاه خانه ملت است كه از اهميت می افتد. يکی از موافقين اين 
طرح بيان می دارد:» اين طرح از معدود طرح هاي مجلس است كه هر 
3 جريان سياسي مجلس آن را امضا كردند« و بعد با كنايه به مخالفين 
ابراز می دارد:» برخي با ما عکس سلفي مي گيرند اما زنبيل شان را جاي 
ديگري مي گذارند. چرا مردم را گول مي زنيد. هرجا عکس مي گيريد، 

همانجا بايستيد و هرجا نظري مي دهيد پاي آن بايستيد.«
آنچه بعد از اين مباحث مطرح می شود، اين سوال است كه دليل فرار 
نمايندگان از شفافيت آراء چيست؟ مهمترين و اصلی ترين دليل اين 
نمايندگان ترس شان از شورای نگهبان است كه مبادا شفاف شدن آرا 
را  بررسی صالحيت ها  نمايندگان درخصوص  برای  زمينه مشکالتی 
ايجاد كند. مجلسی كه برای احقاق حق مردم وارد خانه ملت شده خود 
از علنی شدن حق قانونی خود بخاطر ابزار و سازوكار سليقه ای بررسی 
صالحيت ها ارعاب دارد؟! ابزاری كه در همين دست موضوعات خيلی 
بهتر مشخص می كند كه تا چه اندازه بر »حقوق قانونی نمايندگان« و 

»دايره انتخاب مردم« تأثير می گذارد.
دليل دوم نمايندگان برای مخالفت، بازی در جهت منافع شخصی است. 
در انتخابات مجلس دهم ديديم كه در ليست اميد نام افرادی بود كه تنها 
سنخيتی با جناح بندی ليست نداشتند كه جزء اعتداليون نيز محسوب 
نمی شدند و حتی در جناح رقيب اگر به مفاهمه می رسيدند از نفرات 

اول بودند. 
منفعت شخصی باعث می شود نمايندگان برای رسيدن به امر مطلوب 
رأی مثبت خود را منفی و منفی خود را مثبت و در حالت خوشبينانه 
می اندازد،  به خطر  را  نمايندگان  اين دست  منفعت  آنچه  كنند.  ممتنع 

شفافيت آراء ست.
دليل آخر مردم هستند. توجه كنيد كه اولويت سوم به مردم باز می گردد. 
بمانند زمانی كه تا مردم دچار بحران نشوند از شرايط آنها بی اطالعند؛ 
چون شرايط زندگی آنها كال با مردم متفاوت است؛ ولی به محض اينکه 
اعتراضی می شود نيم نگاهی به مردم و مشکالتشان می اندازند. در اينجا 
نيز آنها از اين واهمه دارند كه با شفاف شدن و علنی شدن آرا، نمايندگان 
در مواردی به خاطر رأی خود در مقابل افکار عمومی قرار بگيرند و آنچه 
بعد از شورای نگهبان آنها را می ترساند كم شدن اقبالشان نزد مردم است 

كه هر دو تاثيرگذار بر منفعت شخصی شان است.
در هرصورت رأی روز چهارشنبه نمايندگان به طرح شفافيت آرا 
نظارتی  نهادهای  بايد  كه  بود. مجلسی  آور«  در مجلس »خجالت 
را وادار كند اتاق شيشه ای برای دستگاهها تنظيم كند، خود اتاقی 
كار  بودن  »مضحك«  فراتر  از خجالت  است.  كرده  ايجاد  سيمانی 
آن بيش از  100 نفر امضا كننده طرح است كه چهارشنبه به آنچه 
خود مهر كردند پشت كردند. خنده دار است كه مهر دبه امضا و 
سه  اين  در  جديد  دبه  كه  نشده  خشك  هنوز  شفافيت  طرح  رد 
نمايندگان  از  بسياری  می شود.  مطرح  شنبه(  تا  چهارشنبه  روز)از 
از  اكثرا  با روزنامه ها و خبرگزاری ها  مجلس در مصاحبه های شان 
انتقاد كرده اند؟! بهترين فرصت  كار همکارانشان در رد اين طرح 
آينده   ، تدبير  اين  به  دستمريزاد  بگوييم؛  نمايندگان  به  كه  است 

نگری و ... .
البته رد فوريت طرح به معنای رد كليت آن نيست و اين طرح سال آينده 
در قالب طرح های عادی و در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد 
و آن زمان است كه با نزديك شدن به انتخابات مجلس يازدهم چهره 

اين افراد نيز عيان می  شود.

  گروه سياســی: چرا نمايندگان به ســه 
طرح شــفافيت آرا نمايندگان، طرح تشديد 
مبارزه با مفاســد اقتصــادی، تامين كاالی 

اساسی در مجلس رای ندادند؟ 
از چند ماه پيش نمايندگان مجلس شورای 
اســالمی از طيف ها و جريانات سياســی 
مختلف پيگير تصويب طرحی برای افزايش 
شــفافيت در فراينــد كاری مجلس بودند. 
اتفاقی كه مورد استقبال تمامی رسانه ها قرار 
گرفت و بازخوردهای مثبتی نيز در ســطح 

جامعه داشت.
نماينــده مردم  نهاوند در مجلس شــورای 
اســالمی در گفتگو بــا روزنامــه همدان 
پيــام، درباره موافقت با طرح شــفافيت آرا 
نمايندگان، طرح تشــدد مبارزه با مفاســد 
اقتصــادی، تامين كاالی اساســی گفت: كه 
جزو نمايندگانی است كه طرح را امضا كرده 
اســت، اين طرح رای نياورد با توجه به اين 
كه نماينــدگان اين طرح را امضا كردند اين 
نوعــی دو گانگی اســت ، وقتی نمايندگان 
دوگانه صحبت می كنند جای تاســف دارد 
اگر طرح را امضا مــی كنيم پای امضا بايد 
بياستم پس اين به معنی اين اسن كه با مردم 

روراست نيستيم. 
حســن بهرام نيــا ادامه داد: ايــن كار ، كار 
شايســته ای نيســت نمايندگان بايد شجاع 
باشــند اگر به اين طرح ها اعتقادی ندارند، 
اعتقاد نداشته باشــند اما بايد برای امضای 

خود ارز ش قايل باشند.
وی افــزود: اين حركــت ، حركت خوبی 

نبود كه باعث ناراحتی نمايندگان شــد؛ اگر 
موضوعی پشــت پرده نباشد كسانی كه اين 
طرح را امضا كرده اند و خالف امضا عمل 

كرده اند بايد روشن شود.
نماينده مردم  نهاوند درباره رد طرح مبارزه با 
مفاسد اقتصادی گفت: ما درباره آن موضوع 
نظر داشــتيم اين موضوع چند بند داشت، 
يکی از بندها، بند بار مالی بود كه اين باعث 
رد طرح شد، اما بقيه طرح ها كه شامل اين 
بند نبود چرا رد شد؟ و اين كار اشتباه است 

و بايد به كميسيون ارجاع می شد. 
 بهرام نيا در خصوص طرح شــفاف سازی 
آرا نماينــدگان افزود: چه ايــرادی دارد كه 
اموال نمايندگان شــفاف شود، كه اين طرح 
نمايندگان  دارد، چرا  مســئوليت حاكميت 
نگران شفافيت آرا خود هستند،مگر حرف و 
عملشان يکی نيست، اگر مشکلی دارند بايد 

اصالحات صورت بگيرد. 
وی ادامــه داد: در خصــوص تامين كاالی 
اساسی، بحث كوپنی بودن اجناس بود، كه 
متاسفانه كليت اين طرح از سوی نمايندگان 
مجلس رد شد، كه اين طرح می توانست در 
راستای كمك به اقشار كم درآمد و ضعيف 
جامعه و همچنين می توانســت مانع رشد 

تورم شود. 
نماينده  مردم تويسركان در مجلس شورای 
اســالمی نيز در خصــوص تامين كاالهای 
اساســی افزود: من خودم طراح  اين اليحه 

بودم و دو فوريت رای بااليی آورد.
محمد مهدی مفتح ادامه داد: كاالی اساسی 
بايد با قيمت مناسب به دست مردم برسد اما 
دولت گفت ما اين كار را كرده ايم و نيازی 
به قانون جديد ندارد و اين امر باعث شد كه 
بتواند اعتماد نمايندگان مجلس را جلب كند 

كه دولت اين وظيفه را دارد و ما می خواهيم 
دولت اين كار را انجام دهد.

نماينده همــدان، فامنين، قهاوند نيز  درباره 
طرح شفافيت آرا نمايندگان گفت: اين طرح 
به طور كامل رد نشــده و اين طرح فوريت 
آن به كميســيون ارجاع داده شد، اين طرح 
مورد امضای 190 نماينده قرار گرفت علت 
مخالفت اين طرح اين بود كه ما قانون داريم 
كه تمام سرمايه نمايندگان مشخص شود و 
ايــن وظيفه بر عهده قوه قضاييه اســت كه 
نظارت داشته باشــد. ما دنبال راهکارهای 
جديد هستيم كه خود اين بحث علنی مطرح 
شود، كه قطعا اين كار در آينده انجام خواهد 
شد. امير خجسته در خصوص تامين كاالی 
اساســی معتقد است كه دولت بايد در ابتدا 
يــك اليحه جامع بياورد و وضع مردم را به 
ور كامل مشــخص كند و به صورت جدی 
نظارت داشته باشد، مجلس موافق اين طرح 

نيست چون اين طرح وظيفه دولت است.
خجســته ادامــه داد: از زمانی كه تحريم ها 
شــدت گرفت، دولت هنوز هيچ برنامه ای 

برای تامين كاالهای اساسی ندارد.
محمدكاظمی نماينده  مردم مالير در مجلس 
شورای اسالمی هم در گفتگوی كوتاهی در 
خصوص طرح مبارزه با مفاســد اقتصادی 
گفت: اين طرح به صورت كامل رد نشــده 
است، اين طرح برای تصويب نياز به طرح 
منابع مالی از ســوی نمايندگان بود و چون 
غفلت شده، فوريت آن به كميسيون ارجاع 

داده شده است.  

 دعــوا و ايجاد تشــکيالت مــوازی با 
دولت، اصالح كار نيست؛ كار جهادی بايد 
توســط خود مسئوالن و از مجاری قانونی 

انجام گيرد.
رهبــر معظم انقالب در ديــدار با اعضای 
مجلس خبرگان رهبــری مهمترين وظيفه 
مردم و نخبگان را در شرايط خطير كنونی، 
حركت در جهت حفظ و تعميق انســجام 
مردم با دســتگاه های دولتــی و پرهيز از 
ايجاد فضای يأس و نااميدی و احســاس 
بن بست دانستند و گفتند: بدخواهان ملت 
ايــران به موازات جنــگ اقتصادی، جنگ 
رســانه ای و تبليغاتی را نيز در دستور كار 
خود قرار داده اند، بنابراين انتقادها بايد با 

هدف اصالح و خيرخواهانه باشند.
به گزارش ايرنــا، حضرت آيت ا... خامنه 
ای با تشــکر از گزارش های بيان شده در 
جلســه، به اهميت و ضرورت وحدت و 
انسجام ملی و شکل دهی افکار عمومی در 
اين جهت اشاره كردند و افزودند: شرايط 
امروز ما، شــرايط حساســی است اما اين 
حساسيت به دليل تعداد زياد دشمنان و يا 
قدرت باالی آنها نيســت زيرا اين دشمنان 
از ابتدای پيروزی انقالب اسالمی همواره 
بوده اند و حتی در آن زمان قدرت بيشتری 
نيز داشــته اند اما با وجــود همه اقدامات 
خصمانــه از جمله حملــه نظامی طبس، 
تحميل جنگ هشــت ســاله، ســرنگونی 
هواپيمای مســافری و محاصره اقتصادی، 
هيچ كاری از پيش نبرده اند و اكنون نظام 
اســالمی همچون شجره طيبه ای است كه 
با پايه های مستحکم، در حال گسترش و 

ثمردهی است. 
ايشــان تأكيــد كردنــد: حساســيت شــرايط 
از ايــن جهــت اســت كــه نظــام اســالمی 
بــا قــدم گذاشــتن در يــك راه نــو و 
طــرح ديدگاههــا و نظريــات متفــاوت، در 

ــان  ــته، برخــالف جري ــال گذش ــل س چه
ــت  ــلطه حرك ــام س ــتکبار و نظ ــی اس كل
ــرايطی، در  ــن ش ــت و در چني ــرده اس ك
ــن  ــت بي ــارض سياس ــر از تع ــگل پ جن
المللــی، شــرايط و اقتضائــات گوناگونــی 
ــر  ــد در ه ــه باي ــد ك ــی آي ــود م ــه وج ب
شــرايطی بــه تناســب آن و بــا دقــت 

ــرد.  ــل ك ــل عم كام
ــر  ــد: اگ ــالمی افزودن ــالب اس ــر انق رهب
در هــر اوضــاع و اقتضايــی، آحــاد مــردم 
ــرايط و  ــه ش ــبت ب ــگان، نس ــژه نخب بوي
جايــگاه نظــام غفلــت كننــد، قطعــًا ضربــه 

ــم خــورد.  خواهي
ــه  ــه ای در ادام ــت ا... خامن ــرت آي حض
بــه تبييــن شــرايط فعلــی و اقتضائــات آن 
پرداختنــد و گفتنــد: امــروز نظــام اســالمی 
ــادی  ــه اقتص ــه جانب ــگ هم ــك جن ــا ي ب
ــگ  ــاق جن ــك ات ــه از ي مواجــه اســت ك
و بــا دقــت و اهتمــام كامــل هدايــت مــی 

ــك  ــگ، ي ــن جن ــار اي ــا در كن ــود ام ش
ــز  ــی ني ــانه ای و تبليغات ــم رس ــگ مه جن
در جريــان اســت كــه بيشــتر اوقــات از آن 

ــی شــود.  ــت م غفل
ــگ  ــن جن ــر اينکــه اي ــد ب ــا تأكي ايشــان ب
ــته  ــود داش ــم وج ــل ه ــانه ای، از قب رس
ولــی اكنــون شــدت آن بيشــتر شــده 
اســت، افزودنــد: براســاس اطالعاتــی كــه 
در اختيــار داريــم، دســتگاههای جاسوســی 
امريــکا و رژيــم صهيونيســتی بــا حمايــت 
مالــی قــارون هــای منطقــه اطــراف كشــور 
مــا، تشــکيالتی را بــرای ايــن جنــگ 
ــه  ــد و ب ــرده ان ــدازی ك ــانه ای راه ان رس
طــور جــدی در حــال برنامــه ريــزی 
و تــالش بــرای آلــوده كــردن فضــای 

ــتند.  ــه هس ــری جامع ــی و فک تبليغات
رهبر انقالب اسالمی تأكيد كردند: اهداف 
اين جنگ رســانه ای، ايجــاد اضطراب، 
يأس، نااميدی و احساس بن بست و بدبين 

كردن مردم نســبت به يکديگر و نسبت به 
دستگاههای مســئول و همچنين بيشتر و 
بزرگ تر نشان دادن مشکالت اقتصادی در 

ذهن جامعه است. 
حضرت آيــت ا... خامنه ای به يك نمونه 
اشــاره كردند و گفتند: در همين مســائل 
مربوط بــه ســکه و ارز و كاهش ارزش 
پول ملی، جنگ رســانه ای و فضاســازی 
های تبليغاتِی بدخواهــان، تأثيرگذار بوده 
اســت كه البته از دشمن توقعی جز رذالت 
نيســت اما بايد مراقب باشــيم، ما به اين 
فضاسازی ها برای آلوده كردن ذهن مردم، 

كمك نکنيم. 
ايشــان با تأكيد بر اينکه گاهی اوقات در 
بيان مشــکالت و يا انتقادهــا مبالغه می 
شود، خاطرنشان كردند: اين مبالغه موجب 
تشديد اضطراب افکار عمومی و همچنين 
موجب گســترش »ويــروس بدبينی« در 

جامعه خواهد شد. 

رهبر انقالب در ديدار با اعضاي خبرگان:

دعوا و ایجاد تشکيالت موازی با دولت 
اصالح كار نيست

چراپارلمان نشینها با شفافیت مخالفند؟

روی دیگرسکه نماینده های مجلس

راهکار مدیریت 
مسایل اقتصادی 
انسجام ملی 
است

 نايــب رئيس اول مجلس شــورای اســالمی 
وحدت، انسجام و هم صدايی را راهکار مديريت 
مســايل اقتصادی كشور دانست و گفت: با اين راه 
كه مشکالت را به گردن هم بيندازيم، مسايل رفع 
نمی شود بلکه آب به آسياب دشمن ريختن است.

مسعود پزشــکيان در گفت و گو با ايرنا، با تشبيه 
شــرايط كنونی به دوران جنــگ تحميلی افزود: 

اكنون در وضعيت جنگ اقتصادی هســتيم و بايد 
همان راهکار دوران پرافتخار دفاع مقدس در پيش 
گرفته شود.وی بر ضرورت تشکيل ستاد فرماندهی 
اقتصــادی تاكيد و اضافه كرد: الزم اســت در اين 
ستاد، همه كارشناسان و سياســت گذاران كشور 

حضور داشته و نقش آفرين باشند.
پزشکيان با تاكيد بر لزوم پرهيز از اينکه تقصيرها به 

گردن يکديگر انداخته شود، ادامه داد: چون بيکاری 
و گرانی هست؛ وزيران كار، تعاون و رفاه اجتماعی 
و امــور اقتصــادی و دارايی از ســوی نمايندگان 
مجلس شورای اســالمی بركنار شدند؛ اكنون اين 
سوال وجود دارد كه آيا مشکالت حل يا بدتر شد؟
وی بــا تصريح اينکــه می پذيريم ممکن اســت 
اشــکاالتی در كار آنان وجود داشته، گفت: بايد از 

اختالف افکنی، درگيــری و بروز تنش خودداری 
كنيم و به دنبال تقويت وحدت و انسجام باشيم.

وی بيان داشــت: بايد با همصدايی و پاسخ گويی، 
به رفع مشــکالت مردم اهتمــام بورزيم نه اينکه 
مشــکالت را به گردن هــم انداخته و تصور كنيم 
اگر مديری يا وزيری عزل شــود، مشکل برطرف 

می گردد.
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بهداشتنکتهدانشگاه

فراخوان مشموالن کاردانی، ديپلم و زيرديپلم 
 سازمان وظيفه عمومی ناجا، تمامی مشموالن دارای مدرک تحصيلی كاردانی، ديپلم 
و زيرديپلم را به خدمت سربازی فراخواند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سازمان 
وظيفه عمومی ناجا در اطالعيه ای اعالم كرد: تمامی مشموالن دارای مدرک تحصيلی 
كاردانــی، ديپلــم و زيرديپلم كه برگ آماده به خدمت به تاريــخ 19/ 6/ 97 دريافت 
كرده اند، بايد با مراجعه به يکی از دفاتر خدمات الکترونيك انتظامی )پليس+10(، برگ 
معرفی نامه مشموالن به مراكز آموزش را دريافت و برابر اطالعات مندرج در آن اقدام 
كنند. در اين اطالعيه آمده است، مشموالن ساكن تهران بزرگ بايد ساعت 6 صبح روز 
دوشنبه مورخ 19 شهريورماه 1397 و مشموالن ساكن ساير استان ها نيز ساعت 7 صبح 

تاريخ ذكر شده، حضور يابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

چگونه مانع افت تحصیلی کودکمان شويم؟
 يــك روانشــناس گفت: برای رهايــی از اضطراب و افت تحصيلی بهتر اســت 

خانواده ها فرزندان خود را از امتحان و نمره نترسانند.
اســترس در كودكان مهم تريــن عامل افت ميزان تحصيلی مريم غالمی روانشــناس 
كودک و نوجوان در گفتگو با ازدواج و خانواده باشــگاه خبرنــگاران جوان؛ درباره 
تاثير اضطراب بر ميزان تحصيلی دانش آموزان اظهار كرد: دانش آموزان و دانشــجويان 
در رابطــه با نتايج آزمون ها در هــر مقطع تحصيلی نگرانی هايی را تجربه می كنند. در 
واقع داشتن اضطراب و دلهره در روزهای امتحان امری طبيعی است، اما با زياد شدن 
غيرطبيعی اين احســاس ضررهای جبران ناپذيری به شخص وارد می شود. اضطراب 

افکار را پراكنده و ذهن را مشوش می كند، اضطراب انسجام ذهن را به هم می ريزد.

دولت با جديت به دنبال رفع نابسامانی هاست
 وزير دادگستری گفت: دولت تدبير و اميد در شرايط كنونی با جديت و با تمام قوا 

به دنبال رفع نابسامانی های اقتصادی است.
به گزارش ايرنا، سيد عليرضا آوايی، افزود: اكنون در موقعيت حساس جنگ اقتصادی 

دشمن در قبال انقالب و ملت ايران اسالمی قرار داريم.
وی خاطرنشــان كرد: دولت با اتحــاد همه جانبه خود در تصميمات و تحركات خود 
در چند ماه اخير به دنبال كاهش نابسامانی هاست و ملت نيز بايد بداند اين همت در 

دولت به صورت كامل وجود دارد .
آوايی بيان كرد: با همت مسووالن و اتحاد تمام قوا از اين برهه مشکالت كشور عبور 

خواهيم كرد و اصل نظام را بايد در اولويت خود قرار دهيم.

ضرورت ارتقاء سطح مهارت  افزايی دانشجويان
 معاون آموزشــی وزارت علوم از اجرای برنامه اشــتغال پذيری دانشجويان در سال 

تحصيلی جديد خبر داد. 
اجرای آيين نامه ارتقاء مهارت افزايی دوره كارشناســی دانشجويان در سال تحصتيلی 
98-97 مجتبی شــريعتی نياسر  معاون آموزشــی وزارت علوم در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان؛ از ارتقاء آئين  نامه ظرفيت اشتغال  پذيری دانشجويان دوره كارشناسی 
دانشگاه ها خبر داد و گفت: بر اساس اين آئين نامه، دانشگاه ها از سال تحصيلی جديد 
ملزم به اجرايی كردن برنامه هايی در راستای ارتقای سطح مهارت افزايی در دانشگاه ها 

هستند.
وی ادامه داد: برنامه های پيشــنهادی وزارت علوم در حوزه آموزشــی از سوی معاونان  
آموزشــی دانشگاه ها و كارشناسان  متخصص بررسی  شده و قرار است در دانشگاه ها به 
موضوع ارتقاء ظرفيت اشتغال پذيری توجهی بيشتر شود. در سال تحصيلی جديد برنامه 

مهارت آموزی و اشتغال پذيری دانشجويان در دانشگاه ها عملياتی می شود.

افزايش ۵۰ درصدی خطر سکته با مصرف ديکلوفناک
ــاک  ــخه ای ديکلوفن ــکن غيرنس ــه مس ــد ك ــان می ده ــد نش ــه جدي ــك مطالع  ي
ــن  ــد و اي ــش ده ــد افزاي ــا 50 درص ــی را ت ــزی و قلب ــکته مغ ــر س ــد خط می توان
ــدون نســخه  ــد ب ــت خري ــت ممنوعي ــی جه ــرای فراخوان ــالش ب ــه موجــب ت يافت

ــت. ــا شده اس ــن داروه اي
اين مطالعه بزرگ كه روی بيش از 6.3 ميليون فرد بزرگســال طی چندين ســال 
صــورت گرفته نشــان داد كه ديکلوفناک عالوه بر افزايش خطر ســکته مغزی و 
قلبــی، بيمــاران را در معرض خطر باالی خونريزی های دســتگاه گوارشــی در 
مقايســه با ديگر ُمســکن  ها قرار می دهــد. ديکلوفناک يــك داروی ضدالتهابی 
غيراستروئيدی است كه برای كاهش تب يا دندان درد در بزرگساالن يا دردشديد 
مفصلــی در كودكان مورد اســتفاده قرار می گيرد. عوارض مصــرف ديکلوفناک 
حتــی مصرف دوزهــای پايين اين دارو نيز خطر ســکته های قلبــی و مغزی را 

می دهد.  افزايش 

قیمت داروهای خارجی که مشابه داخل نداشته باشند، 
تغییر نمی کند

 وزير بهداشت در خصوص قيمت داروهای خارجی در شرايط كنونی كشور، گفت: 
قيمت داروهای خارجی كه مشابه داخل نداشته باشند، تغيير نمی كند.

به گزارش ايســنا، سيدحسن هاشــمی اظهار داشــت: داروهای توليد داخلی به دليل 
وابستگی به مواد اوليه و محصوالت حوزه هايی مانند صنعت چاپ و صنايع پتروشيمی، 
دچار نوسان قيمت شده اند و دولت مصوب كرده كه قيمت دارو، 9 تا 12 درصد افزايش 
پيدا كند. حدود 9 هزار قلم دارو در كشور وجود دارد كه 1400 قلم از آن، تغيير قيمت 
داشــته و اگر كل سبد دارويی كشــور را در نظر بگيريم، قيمت دارو به طور متوسط 9 
درصــد افزايش پيداكرده اما اگر بخواهيم با ســاير خدمات كه قيمت آنها افزايش قابل 
توجهی داشته، مقايسه كنيم در حوزه دارو، توليدكنندگان و واردكنندگان دارو، عملکرد 
مناسبی داشته اند و دولت نيز با ، كمك و تالش كرده كه ارز را با همان نرخ 4200 تومان 

برای حوزه دارو، تامين كند.

بازنشسته ها تسهیالت خريد لوازم خانگی 
مي گیرند

 مديرعامل شستا از طی فرآيند تاسيس يك شركت سرمايه گذاری 
و ارائه آن از طريق بورس خبر داد و گفت: ســبد خوبی از سهام اين 
شــركت كه از طريق بورس ارائه می شود، در اختيار بازنشستگان قرار 

خواهد گرفت.
مرتضــی لطفــی در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينکه يك شــركت 
سرمايه گذاری در حال راه اندازی و تاسيس است اظهار كرد: به دنبال 
آن هســتيم تا بخشی از ســهام خود را در اين شركت در سبدی قرار 

دهيم و به بازنشستگان ارائه كنيم.
وی افزود: دريافت سهام اين شركت سرمايه گذاری اختياری است و 
بازنشستگان  در خريد ســهام اختيار دارند، البته طوری  برنامه ريزی 
می كنيم كه سهم خوب و قابل سوددهی باشد. هنوز مذاكره را با تامين 
اجتماعی شروع نکرديم ولی فرايند تاسيس صندوق را انجام داديم كه 

اكنون در بورس است و در حال شناسايی سهام هستيم.
مديرعامل شســتا همچنين با اشاره به نوســانات نرخ ارز و افزايش 
قيمت لوازم مصرفی اظهار كرد: مقام معظم رهبری امســال را ســال 
حمايت از توليد ملی اعالم كرده اند. با توجه به تغيير نرخ ارز و شرايط 
اقتصادی ايجاد شــده، قيمت لوازم خانگی نيز افزايش يافته است. در 
حال برنامه ريزی برای افزايش توليد لوازم خانگی هستيم زيرا گرايش 

و استقبال مردم هم باال رفته است.
لطفی ادامه داد: در گذشته به داليل مختلف وضعيت مطلوب نبود اما 
اكنون امکان رقابت ما باال رفته اســت. تهيه مواد اوليه عموما وصل به 
داخل است، اما ماشين آالت وارداتی هستند. تامين اجتماعی پذيرفته 
ســه قلم كاالی توليدی كارخانه پارس شــامل لباسشويی، يخچال و 
جاروبرقی را به بازنشستگان ارائه و به صورت اقساطی از حقوق آنها 

كسر و تسهيالتی برايشان در نظر گرفته شود. 

همسان سازی حقوق بازنشستگان 
تا پايان سال

 مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعی از صدور كارت اعتباری برای 
بازنشستگان با همکاری بانك رفاه كارگران و همچنين اقدامات انجام 
شده جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان تا پايان امسال، خبر داد.

به گزارش ايسنا، سيدتقی نوربخش در مراسم بزرگداشت روز خانواده 
و تکريم بازنشستگان در پارک الله اظهار داشت: بازنشستگان و بيمه 
شــدگان صاحبان اصلی ســازمان تأمين اجتماعی هستند و مهمترين 
مأموريت اين سازمان خدمت رسانی به بازنشستگان و تأمين معيشت 

و درمان آنان است.
نوربخش با اشــاره به كاهش قدرت خريد بازنشســتگان در ماه های 
اخير كه نتيجه تحريم های ظالمانه دشــمنان است، گفت: ما از ابتدای 
انقالب در برابر زياده خواهی های دشــمنان ايستادگی كرده ايم و البته 
ضمن تحمل مشکالت برای رفع آنها و بهبود زندگی و معيشت مردم 

نيز تالش می شود.
وی با بيان اينکه در 4 ســال گذشته حقوق بازنشستگان 110 درصد 
افزايش يافته اســت، اظهار داشــت: با وجود اين افزايش ها هنوز هم 
وضعيت معيشت و زندگی بازنشستگان با خواسته ها و انتظارات برحق 
اين عزيزان فاصله دارد و بايد تالش بيشتری برای بهبود وضع معيشت 

بازنشستگان انجام شود.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی اجرای قانون همسان سازی حقوق 
بازنشســتگان را گامی در راستای بهبود وضعيت معيشت اين عزيزان 
دانســت و گفت: اين قانون با پيشــنهاد ســازمان تأمين اجتماعی به 
تصويب رسيده و براســاس آن تاپايان سال دوم برنامه ششم توسعه 

يعنی تا پايان سال جاری به اجرا گذاشته شود.
نوربخش ادامه داد: با توجه به اينکه براساس قانون بودجه سال جاری 
كشــور پرداخت 50 هزار ميليارد تومان از مطالبات ســازمان تأمين 
اجتماعی به تصويب رسيده اســت و آئين نامــه اجرايی اين قانون نيز 
به تصويب هيأت دولت رسيده است، با ايجاد سازوكار مناسب امکان 
تأمين نقدينگی و همسان سازی حقوق بازنشستگان فراهم می شود و 
قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری اجرا می شود.

خواب آلودگی رانندگان
 همچنان قربانی می گیرد

 رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی درصد بااليی از سوانح 
جاده ای را به خود اختصاص داده اســت به گونه ای كه در هفته جاری 
اين عامل مرگ چهار تن و مجروح شــدن هفت تن را در اين اســتان 

رقم زده است.
جانشين پليس راه اســتان همدان گفت: در سانحه ای كه به تازگی در 
منطقه شيرين سو كبودرآهنگ رخ داد خودرو راننده خواب آلود از مسير 

اصلی منحرف و واژگون شد.
ســعيد اســماعيلی گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: راننده 40 ساله 

خودروی وانت پيکان در اثر اين واژگونی جان باخت.
وی ادامه داد: همچنين در ســانحه ديگری كه بر اثر خستگی و خواب 
آلودگی راننده در چند روز گذشــته در جاده آورزمان نهاوند و در پيچ 

نزديك به روستای "كرتيل آباد" رخ داد سه نفر جان باختند.
اســماعيلی افزود: در اين سانحه خودروی سواری پژو با سواری پرايد 
در خط وسط جاده برخورد كردند كه طبق بررسی های صورت گرفته 

رانندگان هر 2 خودرو در اين سانحه به صورت يکسان مقصر بودند.
جانشــين پليس راه اســتان همدان گفت: در اين سانحه از 6 سرنشين 
سواری پرايد سه عضو يك خانواده شامل زوج ميانسال و كودک 2 ساله 
جان باختند و ســه سرنشين صندلی عقب خودروی پرايد نيز مجروح 

شدند.
اسماعيلی بيان كرد: همچنين چهار سرنشين سواری پژو كه سه تن از آنها 

تبعه عراق بودند به صورت سطحی مجروح شدند.
وی با بيان اينکه عرض جاده آورزمان نهاوند 7.5 متر است تاكيد كرد: 
اين جاده يکی از راه های ارتباطی غرب كشــور محسوب شده بنابراين 

با توجه به ترافيك سنگين آن، نيازمند چهارخطه شدن آن زياد است.

قرص برنج جان 2 زن همدانی را گرفت

 مديركل پزشکی قانونی همدان گفت: استفاده از قرص برنج موجب 
مرگ 2 زن جوان و ميانسال در شهر همدان شد.

علی احســان صالح در گفتگو با ايرنا اظهار داشــت: دو زن يکی 45 و 
ديگری 27 ساله به علت مصرف قرص برنج جان باختند.

وی اضافه كرد: اين 2 تن به واحد مختص درمان مسموميت مركز درمانی 
همدان انتقال داده شدند اما تالش ها برای احيای آنها بی نتيجه ماند.

مديركل پزشکی قانونی همدان اظهارداشت: سه تن شامل 2 مرد و يك 
زن در چهارماهه نخست امسال بر اثر مسموميت با برنج جان باختند.

صالح يادآوری كرد: اين آمار نسبت به چهار ماهه سال گذشته كه يك 
زن و پنج مرد بود، كاهش محسوسی داشته است.

وی توضيح داد: قرص برنج، ماده ای شيميايی برای حفاظت از دانه های 
غالت است كه در گذشته اين ماده در عطاری و داروخانه ها به فروش 
می رسيد.مديركل پزشکی قانونی همدان بيان كرد: با توجه به سهل انگاری 
برخی افراد به ويژه كودكان در استفاده از اين ماده يا بهره گيری عده ای از 

اين قرص برای پايان دادن به زندگی، عرضه آن محدود شد.
صالح تاكيد كرد: برای پيشگيری از مرگ و مير ناشی از مصرف قرص 
برنج، عرضه آن در عطاری ها و داروخانه ها ممنوع شد و هم اينك تنها 

مراكز توزيع سموم صنعتی اجازه عرضه آن را دارند.
وی گفت: مســموميت با قرص برنج بسيار شديد بوده و در 70 تا 80 

درصد موارد موجب مرگ فرد می شود چراكه اين سم پادزهری ندارد.

پیشنهاد "حذف مهريه و تقسیم اموال زوجین 
بعد از ازدواج"

 نايب رييس كميســيون اجتماعی مجلس از ارائه پيشنهاد مبنی بر 
حذف مهريه و تقسيم اموال زوجين بعد از ازدواج در اين كميسيون 
خبر داد و گفت: متاســفانه روزی كه اين موضوع را در كميســيون 
اجتماعی مطرح كردم، چند نفر از زنان مســئول كه در اين جلســه 
حضور داشتند، اگرچه تحصيالت عالی هم داشتند، اما با اين موضوع 

مخالفت كردند.
مسعود رضايی، نايب رييس كميسيون اجتماعی مجلس در گفت وگو 
با خبرنگار ايلنا، در پاســخ به اين ســوال كه با توجه به افزايش آمار 
محکومــان مهريه در پی باال رفتن قيمت ســکه، تدبير مجلس برای 
كاهش آمار اين محکومان چيســت؟ گفت: قانون معموال خلق الساعه 
نيست و نبايد هر اتفاقی كه می افتد، فورا يك قانون برای آن بنويسند، 

اين روش نادرست است.
وی با بيان اينکه قانون بايد دورنمايی از آينده داشته باشد، خاطرنشان 
كرد: قانون بايد پذيرش و مقبوليت مردمی داشــته و جامعه پذير باشد 
تــا اجرايی شــود. در حقيقت قانون برای آينده اســت و هر اتفاق يا 

رويدادی كه شکل می گيرد بايد منطبق با قانون باشد.
نايب رييس كميسيون اجتماعی مجلس تصريح كرد: در گذشته ميزان 
مهريه سنگين در نظر گرفته می شد و با وضعيت اقتصادی فرد متناسب 
نبود، از همين رو معيار 110 ســکه در نظر گرفته شد، اگرچه در حال 
حاضر هم با توجه به افزايش قيمت ارز برخی افراد توان پرداخت يك 
سکه را هم ندارند، اما ما نمی توانيم صرفا به اين دليل قانونی مصوب 
كنيم، چراكه تصويب قانون اينگونه نيست و اصال قانون نويسی راهکار 

مناسب برای كاهش آمار محکومان مهريه نيست.
رضايی در واكنش به اينکه مگر نبايد قانون به روز بوده و پاسخگوی 
مشکالت و معضالت روز باشد، توضيح داد: تعيين يك قانون جديد 
برای مقابله با اين مشــکل، درمان نيست، بلکه تنها يك ُمسکن است. 
حتی اگر قيمت سکه پايين هم نيايد دليلی نمی شود كه ما بخواهيم يك 
قانون جديد نوشته و ميزان 110 سکه را تغيير دهيم، بلکه معتقدم بايد 

اين موضوع را به صورت ريشه ای و از اصل اصالح كنيم.

 چند روزی به آغاز سال تحصيلی جديد 
و بهار علم و دانش باقی نمانده است؛ آغاز 
مهر و شکفتن غنچه های تعليم و تربيت كه 
پشــت ميز و نيمکت های كالس در انتظار 
صدای گرم آموزگار دقايق و ســاعت ها را 

لحظه شماری می كنند.
بــوی مــاه مهــر امســال در كوچه پس 
كوچه های خانه تا مدرســه به آهستگی در 
گذر است؛ بويی كه دانش آموز را به عشق 
ديدار آموزگار به سركالس درس می كشاند 
تا در مســير رهپويان علــم و دانش قرار 
گيرند و ســهمی در آينده كشور و ردپايی 

در بين آينده سازان ايران داشته باشند.
به گزارش ايرنا، در اين وادی اما مسئوالن 
آمــوزش و پرورش خبر از كمبود آموزگار 
می دهند؛ مشــکلی كــه گريبانگير مدارس 
كشور شده و ســازماندهی نيروی انسانی 
را در كمتر از 15 روز مانده به آغاز ســال 
تصحيلی جديد با مشکل مواجه كرده است.
جذب نشدن نيرو در دانشــگاه فرهنگيان 
و حجم بــاالی بازنشســتگان، آموزش و 
پــرورش را با بحران كمبــود نيرو مواجه 
كرده اســت، از طرفی طبق اعالم اين نهاد 
بــا روند فعلی پذيرش اندک در دانشــگاه 
فرهنگيــان و ســهميه های اختصاص يافته 
بــه آمــوزش  و پــرورش در آزمون های 
استخدامی نمی  توان كسری معلم را جبران 

كرد.
اين در حاليست كه از مهر امسال با افزايش 
تعداد ورودی دانش آمــوزان مقطع ابتدايی 
پايه اول و سه ســاله شــدن هنرســتان ها، 
كمبود نيروی انسانی در اين بخش به شکل 
ويژه  تری محسوس خواهد بود، به گونه ای 
كه ســال تحصيلی جديد اوج كمبود نيرو 
و بازنشســتگان فرهنگی را در آموزش و 

پرورش شاهد هستيم.
در اين ميان مســئوالن آمــوزش و پرورش 
مالير پيش بينی كرده اند كه امســال بيش از 
36 هزار دانش آموز در اين شهر ثبت نام كنند 
و به طور ميانگين بــرای هر 15 دانش آموز 
يك آموزگار نياز اســت. در حال حاضر 2 
هزارو 680 معلم فقط در شهر مالير فعال اند 
كه از اين تعداد 240 معلم ســال گذشــته 
بازنشســته شــدند كه معادل هشت درصد 
جمعيت معلمان شــاغل است و طبق گفته 
مســئوالن آموزش و پرورش مالير ســال 
آينده اوج بازنشســتگی معلمان است. اين 
در حاليست كه ســال 98 اوج بازنشستگی 

معلمان در مالير است.
هادی سلگی افزود: قرار است 35 معلم از 
دانشگاه فرهنگيان به مالير داده شود كه باز 

هم كمبود نيرو جبران نمی شود.

ســلگی گفت: بيش بينی ما اين اســت كه 
حدود 400 دانش آموز نيز در پايه اول ثبت 
نام و به جمع دانش آموزان اين شهر اضافه 
شــوند، در حالی كه ثبت نــام دانش آموزان 
اتباع خارجی را نيز در سطح مدارس مالير 

داريم.
مدير آموزش و پرورش مالير با اشــاره به 
تراكم باالی دانش آموز در مدارس شــهری 
افزود: طبق نرم اعالم شــده به ازای هر 27 
دانش آموز يك آموزگار در ســطح شــهر 

داريم.
ســلگی ادامه داد: امســال همــدان جزو 
اســتان هايی اســت كــه بــه ازای هر 13 
دانش آموز يك معلم دارد كه اين تعداد در 
ماليــر به ازای هر 15 دانش آموز يك معلم 

تعيين شده است.
وی گفت: 300 مدرسه دولتی و غيردولتی 
در ســطح شهرستان مالير داريم كه از 2 تا 
485 تــن دانش آموز دارند كه از اين تعداد 

10 مدرسه كمتر از پنج دانش آموز دارد.
وی با اشاره به اينکه در صورت كمبود نيرو 
و احتياج به آموزگار از معلمان بازنشســته 
به صورت 14 تا 16 ســاعت حق التدريس 
اســتفاده می كنيم ادامــه داد: اميدواريم با 
گذرانــدن ايــن دوره بتوانيم از دانشــگاه 

فرهنگيان كسری نيرو را جبران كنيم.
مدير آموزش و پرورش مالير در اين باره 
با اشــاره به اينکه با تغيير كتب درســی و 
ســرفصل ها مــدارس نياز بــه تجهيزات 
بيشــتری دارند افزود: عمده مشکل ما در 
تجهيزات هنرســتان ها اســت كه با كمبود 

اعتبارات مواجه هستيم.
ســلگی تاكيد كرد: در اين راستا مقرر شد 
يك ميليــارد ريال در كميتــه برنامه ريزی 

شهرســتان تامين شــود و به همين ميزان 
توســط اداره كل نوســازی مدارس استان 
اختصــاص يابد كه تاكنــون تجهيزاتی از 

نوسازی استان همدان تحويل نگرفته ايم.
مديــر آمــوزش و پرورش ماليــر گفت: 
ســقف كالس های درس در مقطع ابتدايی 
38 دانش آموز تعيين شده است، در حاليکه 
در ايــن مقطع كمتر از 22 دانش آموز نمی 

توانيم كالس را تشکيل دهيم.
سلگی همچنين به موفقيت آميز بودن طرح 
هدايــت تحصيلی در مالير اشــاره و بيان 
كرد: يك هزارو 702 دانش آموز ماليری از 
پايه نهم به پايه دهم وارد شدند و برای سال 

جديد ثبت نام كردند.
وی با بيان اينکه در هدايت تحصيلی برای 
هر رشته چهار گروه تقسيم بندی شد گفت: 
بيشــترين تقاضای دانش آموزان در رشــته 
تجربی بود كه باالتريــن امتياز در هدايت 

تحصيلی از 100، امتياز 97 بود.
وی اظهار داشت: امسال هدايت تحصيلی 
بســيار آرام تر از سال های قبل انجام شد و 
برای ثبت نام رشــته ها بويــژه تجربی هيچ 

محدوديتی نداشتيم.
مدير آموزش و پرورش مالير همچنين به 
اجرای طرح مهر برای آماده سازی مدارس 
همزمان با شروع سال تحصيلی جديد اشاره 
كرد و گفت: برای 300 مدير مدارس سطح 
اين شهرســتان جلسه های توجيهی برگزار 
شــد و هماهنگی های الزم با پليس راهور 

نيز در دست اقدام است.
وی همچنيــن به آموزش توانمندســازی 
400 تن از آمــوزگاران ابتدايی اشــاره و 
بيان كرد: هــدف از برگزاری اين كالس ها 
توانمندســازی آمــوزگاران پايه در درس 

تربيت بدنی اســت تا برای ســال تحصيلی 
جديد آمادگی ارائه مطالب به دانش آموزان 

شهر و روستا را داشته باشند.
معاون اســتاندار همــدان و فرماندار ويژه 
ماليــر نيز تاكيد كــرد: بايــد زيربناها در 
آموزش و پرورش محکم گذاشــته شود تا 

برای نسل آينده دغدغه ای نداشته باشيم.
افزود: چنانچه زيرساخت ها  باب اهلل فتحی 
در آموزش و پرورش مهيا و محکم باشد، 
در نســل دانشــگاهی و تربيت اين نسل 

دغدغه ای نداريم.
وی خواســتار تشــکيل جلســه ای مجزا 
برای بخش زند و آماده ســازی اين بخش 
برای ســال تحصيلی جديد شــد و گفت: 
انتظارات درباره طرح مهر بايد اعالم شود 
تا خواســته ها و نيازها را به دســتگاه های 

اجرايی ابالغ كنيم.
امــام جمعه مالير نيز به تاثيرگذاری انجمن 
اولياء و مربيان در شتاب بخشيدن به اهداف 
و نيازهای مدارس گفت: نياز است همچون 
هميار پليس، برای ايثار و انفاق در مدارس 
نيز هميار داشته باشيم و بتوانيم از كمك های 

خيران در اين زمينه بيشتر استفاده كنيم.
لزوم  بر  برقراری  محمدباقر  حجت االسالم 
تالش مربيان برای گسترش روحيه ايثار و 
مسئوليت پذيری در بين دانش آموزان تاكيد 
كرد و با اشاره به تقارن بازگشايی مدارس 
با ايام محرم افزود: نسل امروز بايد بيشتر با 
نهضت امام حسين)ع( و عاشورا آشنا شود.

به گزارش ايرنا، در ســال تحصيلی جديد 
بيش از 36 هزار دانش آموز در 300 مدرسه 
روستايی و شــهری مالير ثبت نام كردند. 
اين شهرســتان دارای سه منطقه آموزش و 

پرورش در مالير، جوكار و سامن است.

مردمی  مشــاركت های  توسعه  معاون   
كميته امــداد امام خمينــی )ره( گفــت: با 
افزايش مســتمری مددجويان اين نهاد از 
ســوی دولت، ســهم مردم از درآمدهای 
كميته امــداد از حــدود 25 درصد به 15 

درصد رسيده است.
فقر و تنگ دســتی تقريبا در همه جوامع 
وجــود دارد، عــده ای به دليل اشــتباهی 
كوچك، حــوادث، تورم يا ركود اقتصادی 
دارايی خود را از دست می دهند. علل فقر 
تنها به اين موارد محدود نمی شود، بخشی 
از فقرا نيز درگير فقر نســلی هستند، يعنی 
پــدران و مادران آنها نيز جزو فقرا بودند و 

با گذر نسل نتوانستند خود را از اين مشکل 
رهايی بخشند.

بســياری از نهادهای مردمی فعال در اين 
حوزه نيز از بين نســلی شــدن فقر نگران 
هستند و از اين رو به آموزش مهارت های 

الزم به كودكان و نوجوانان می پردازند.
نهادهــای دولتی در قالــب كميته امداد 
جملــه  از  بهزيســتی  و  امام خمينــی 
نهادهــای مطــرح در حــوزه كمك به 
نيازمنــدان و كاهش فقــر در جامعه به 
تشکل  زيادی  تعداد  و  می روند  شــمار 
مــردم نهــاد )NGO( نيــز در حوزه 
فعاليــت جدی دارند. كميته امداد كه از 

ابتــدای انقالب با دســتور امام خمينی 
بــه كار كرد حــدود يك  )ره( آغــاز 
ميليــون و نيم خانوار را تحت پوشــش 

خود قرار داده است.
توســعه  معــاون  عســگريان  عليرضــا 
مشاركت های مردمی كميته امداد در گفتگو 
با ايرنا گفت: ســهم خيــران از درآمدهای 

كميته امداد 15 درصد است.
به گفتــه اين معاون كميته امداد، خيران در 
قالب صدقه، زكات، طــرح اكرام، ايتام و 

محسنين به نيازمندان كمك می كنند.
وی با اعالم اينکه پيش از افزايش مستمری 
مددجويــان از ســوی دولت ايــن ميزان 

حــدود 20 تا 25 درصد بود، افزود: دولت 
وظيفــه اش را در خصوص رفــع فقر در 

جامعه به خوبی انجام داده است.
عســگريان گفت: كميته امداد امام خمينی 
با توجه به شــرايط جديــد جامعه و آغاز 
تحريم ها برنامه های زيــادی را در مرحله 
اجــرا دارد و قصد دارد مشــاركت منابع 
مردمی را گســترش دهد و شبکه وسيعی 
از افراد حقيقی و حقوقی را به جمع خيران 

بيفزايد.
وی افــزود: البته رفع فقــر نيز مانند ايجاد 
اشــتغال نيازمند مشــاركت جــدی تمام 

نهادهای مرتبط و خيران است.

36هزار دانش آموز در مالير به مدرسه مي روند

بوی ماه مهر و چالش كمبود معلم

سهم مردم از درآمدهای كميته امداد 15 درصد است
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درخشش تعاونی های همدان در سیزدهمین 
جشنواره ملی تعاونی های برتر 

 مدير روابط عمومی اداره كل تعاون كار ورفاه اجتماعی استان همدان 
گفت: شركت های تعاونی همدان در سيزدهمين جشنواره ملی تعاونی 
های برتركشور 3 تعاونی استان همدان به عنوان تعاونی ملی برتر انتخاب 

شدند. 
محمدرضا نظــری افزود: در روز ملی تعاون ســيزدهمين جشــنواره 
تعاونيهای برتر با حضور انوشــيروان محسنی بندپی سرپرست وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعی در هتل المپيك تهران برگزار شــد و از 37 
شــركت تعاونی برتر ملی در گرايش هــای مختلف از جمله تعاونيهای 
ســبز تقدير شد. وی به همدان پيام گفت: شــركت تعاونی فاران شيمی 
تويسركان در بخش تعاونی های صنعتی به عنوان تعاونی های برتر ملی 

انتخاب و مورد تقدير قرارگرفتند. 
وی تصريح كرد: شــركت تعاونی دهياران بخــش جوكار مالير نيز در 

بخش تعاونی های دهياری به عنوان تعاونی برتر ملی شناخته شد. 
مدير روابط عمومی اداره كل تعاون كار ورفاه اجتماعی استان همدان بيان 
كرد: شركت تعاونی پاک فن بخار همدان به عنوان شركت تعاونی حامی 

محيط زيســت پايدار ) تعاونی سبز ملی( اولين شركتی بود كه از بين 6 
تعاونی برتر ملی در اين زمينه از دســت سرپرست وزارت تعاون، كار و 

رفاه اجتماعی لوح تقدير گرفت. 
نظری خاطرنشان كرد: راضيه شبيری رئيس اداره توسعه تعاونی های اداره 
كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان همدان به عنوان رابط برتر استانی 

مورد تقدير كالنتری معاونت امور تعاون وزارت متبوع قرار گرفت. 
وی در پايان يادآور شد: پيشتر استان همدان رتبه برتر كشوری در ثبت نام 
از تعاونی های برتر در ســيزدهمين جشــنواره تعاونی های برتر با 416 

تعاونی شركت كننده را به خود اختصاص داده بود.

نگاه

دولت نظر مثبت به افزايش دستمزدها دارد
افزايش رقم سبد خانوار 

به بیش از 4 میلیون تومان
 به گفته عضو شورای عالی كار، برخی معتقدند با افزايش حقوق كارگر 
دچار تورم می شويم، در حالی كه اين تورم ناشی از افسارگسيختگی و 
بيماری اقتصادی كشور است كه دولت بايد راهکار درمانش را پيدا كند 

و اين موضوع هيچ گونه ارتباطی به جامعه كارگری ندارد.
احمدرضا معينی با اشاره به اينکه با تالش بسيار در شورای عالی كار اين 
موضوع مورد قبول واقع شد كه دولت و كارفرما سبد معيشيت را در نظر 
بگيرند، افزود: در آن زمان عرف سبد معيشت برمبنای چهار نفر بود، اما 
در سال گذشته با ارقام استخراجی مركز آمار و بانك مركزی، اين سبد 

را بر اساس سه تا دو نفر در نظر گرفتيم، درنتيجه مبنا كاهش پيدا كرد.
معيني با بيان اينکه درنهايت يك خانوار را بر اســاس دو نفر محاسبه 
و رقم ســبد كاال را در حقوق 97  محاسبه كرديم، اظهار كرد: با وجود 
اعتراضات كارفرما و دولت، رقم اين سبد دو ميليون و 600 هزار اعالم 

شد.
وی با بيان اينکه با توجه به افزايش نرخ ارز و تورم ايجاد شده در كشور 
و ارتباط موادغذايی موجود در ســبد خانوار كارگری با اين دو فاكتور، 
رقم سبد معيشت بايد تغيير كند، ادامه داد: بنا بر اعالم بانك مركزی نرخ 
تورم  از 9 درصد به 9.7 درصد افزايش يافته، اما اعتقاد ما بر اين است 
كه سبد كاالی يك خانوار كارگری تنها چهار قلم برنج، گوشت، مرغ و 
حبوبات نيست بلکه بايد هزينه های اياب ذهاب، هزينه تحصيل و ... را 

در اين سبد لحاظ كنيم.
معينی تصريــح كرد: برای نمونه يکی از 354 قلم كااليی كه مركز آمار 
قيمت آن ها را برآورد می كند، يخچال ســايد بای ســايد است كه يك 
كارگر با دستمزد كنونی خود در طول عمرش امکان خريد آن را ندارد، 
بنابراين با وجود اعالم اين آمار  و نرخ تورم، آنچه يك كارگر بر ســر 
ســفره می آورد و در طول يك ماه با هزينه های آن دســت و پنجه نرم 

می كند، اهميت دارد.
عضو شــورای عالی كار كشــور با بيان اينکه از ابتدای سال جاری به 
دنبال افزايش نرخ تورم، هزينه های ســبد معيشــت خانوار نيز افزايش 
چشم گيری داشته است، اظهار كرد: با وجودی كه هزينه سبد معيشت 
خانوار در پايان ســال 96 دو ميليون و 600 هزار تومان اعالم شده بود، 
امــا در هفته گذشــته دوباره كارگروه مزد را فعــال و با توجه به تورم 
افسارگسيخته و گرانی ها درخواست افزايش مزد را به شورای عالی كار 

ارائه داديم كه درنهايت فعال شدن دوباره كارگروه مزد مصوب شد.
معينی افزود: پيش بينی برگزاری ماهيانه جلسات را داشتيم، اما براساس 
جلسه فوری كه برگزار شد، متاسفانه نمايندگان كارفرمايان در آن حضور 
نداشتند. البته در آخرين جلسه يکی از معاونان صنعت، معدن و تجارت،   
نماينده وزارت كار و نماينده كارگران حضور داشتند و ما  هزينه جديد 
سبد كاال را براســاس آمار و ارقام علمی ارائه داديم و خوشبختانه سه 
نفر از اعضای اصلی شورای عالی كار كه حق امضا داشتند، به استثنای 
نماينده وزارت كار با اين رقم پيشنهادی موافقت كردند و صورتجلسه 
به بعد موكول شد. البته با دو امضا نيز  می توان افزايش سبد معيشت را  

عملياتی كرد كه اين اتفاق به جلسه بعد موكول شد.
وی با بيان اينکه در يکی از جلسات هاشمی نژاد از وزارت كار اعالم كرد 
كه شخصا اختيار تام در اين باره ندارد، اما افزايش هزينه را قبول دارم، 
خاطر نشان كرد: در حال حاضر رقم جديد سبد معيشت خانوار چهار 

ميليون و 85 هزار تومان است كه منوط به تاييد نهايی است.
عضو شورای عالی كار با بيان اينکه براساس جلسه ای كه با آقای محسنی 
بندپی داشــتيم، اعتقاد وی بر اين بود كه روی سبد كاال متمركز و اين 
هزينه برای عموم پرداخت شــود، تصريــح كرد: معتقديم كه اين مبلغ 
حتما بايد به حقوق كارگر اضافه شــود. هم چنين وزارت تعاون، كار و 

رفاه اجتماعی نيز بايد بر مبنای اين سبد به حقوق مردم رسيدگی كند.
وی افزود: مهمترين خواســته های جامعه كارگری اين بود كه افزايش 
هزينه های زندگی كارگران به هر طريق توسط دولت و كارفرمايان جبران 

شود.
معينی تصريح كرد: اگر كارفرما ادعای ناتوانی اين موضوع را دارد، دولت 
بايد اين افزايش هزينه ها را جبران كند، البته با اجناســی كه گران شد، 
كارفرمــا محصوالت خود را نه به قيمت قبل بلکه با هزينه ای بيش تر و 
گران تر می فروشد. كار فرما بايد برمبنای افزايش قيمتی كه بر اثر رشد 

تورم رقم خورده، محصوالت خود را با قيمت باالتر عرضه كند.
وی با اشــاره به اينکه خوشبختانه رقم جديد سبد معيشت در كارگروه 
مزد مورد قبول واقع گرفت، افزود: رقم سبد معيشت خانوار با 38 درصد 
رشد نسبت به آنچه در سال گذشته تعيين شده بود، به چهار ميليون و 85 

هزار تومان افزايش خواهد يافت.
وي خاطرنشان كرد: در نظر داريم در شورای عالی كار بتوانيم يك مزد 

معقول و با رقم افزايش مشخص در نظر بگيريم.
معينی با اعتقاد بر اينکه رقم مزد بايد افزايش يابد، افزود: به نظر می رسد 
نظر دولت در اين باره مثبت اســت، امــا احتمال می رود كه دولت اين 
افزايش را در قالب بن به كارگران پرداخت كند، با اين وجود معتقديم 
كه افزايش مزد بايد برای جامعه حقوق بگير شــامل كارگر و كارمند در 

قانون لحاظ شود و به صورت نقدی رقم افزايش مزد پرداخت شود.
عضو شــورای عالی كار با بيان اينکه بــن بايد به عنوان مزايای جانبی 
مزد بايد در نظر گرفته شود، تاكيد كرد: در قانون كار بن، به عنوان مزد 

محسوب نمی شود و اميدواريم وزارت كار اين موارد را لحاظ كند.

پیش فروش خودرو 
همان فروش سکه است

ــکه  ــروش س ــه پيش ف ــدام ب ــزی اق ــك مرك ــل بان ــدی قب  چن
ــه قيمــت ســکه  ــه اين ك ــا توجــه ب ــرد. ب در قيمت هــای قطعــی ك
تقريبــًا ســه برابر شــده اســت بــرای همــه آشــکار شــده اســت كــه 
ــد  ــرا موجــب شــد درآم ــوده اســت. زي ــدام غلطــی ب ــن كار اق اي
ــك  ــرود و بان ــکه ب ــداران س ــب خري ــه جي ــی ب ــت و هنگفت مف
ــه خاطــر داشــته  مركــزی ايــن درآمــد را از دســت بدهــد. اگــر ب
باشــيم در آن مقطــع قيمــت ســکه افزايــش يافتــه بــود و التهابــات 
ســکه موجــب شــده بــود تــا فشــار بــه بانــك مركــزی زيــاد شــود 

تــا بــا عرضــه ســکه قيمــت را متعــادل كنــد.
ــده  ــرح ش ــودرو مط ــه خ ــا در عرض ــن خط ــًا همي ــروزه دقيق ام
اســت. بــا توجــه بــه افزايــش نــرخ ارز، قيمــت دارايــی از جملــه 
ــی  ــارهای سياس ــر فش ــن ام ــت و اي ــه اس ــش يافت ــودرو افزاي خ
ــت  ــده ای دول ــت و ع ــرده اس ــاال ب ــدت ب ــه ش ــت را ب روی دول
ــروش قطعــی خــودرو  ــا پيش ف ــا ب را تحــت فشــار گذاشــتهإاند ت
ــن  ــه اي ــل از اين ك ــد، غاف ــرل كن ــا را كنت ــازار قيمت ه ــن ب در اي
افزايــش نــرخ ناشــی از ســوداگری اســت و بــا ايــن كارهــا مهــار 
ــا  ــد ت ــث ش ــکه باع ــروش س ــه پيش ف ــور ك ــود. همان ط نمی ش
ــروش  ــود، پيش ف ــرادی ش ــب اف ــی نصي ــت و هنگفت ــد مف درآم
ــی  ــت و ربط ــازار اس ــر از ب ــه پايين ت ــی ك ــودرو در قيمت هاي خ
ــی را  ــد مفت ــت و درآم ــدارد، ران ــل ن ــان تحوي ــت در زم ــه قيم ب
نصيــب خريــداران خــودرو خواهــد كــرد. الزم نيســت تــا اقتصــاد 
ــم  ــازار را درک كني ــن ب ــت در اي ــود ران ــا وج ــيم ت ــده باش خوان

ــم! ــگاه كني ــردم ن ــه رفتارهــای م ــی اســت ب بلکــه كاف
ــد  ــان می ده ــودرو نش ــام خ ــرای ثبت ن ــردم ب ــديد م ــوم ش هج
ــه  ــه ب ــد ك ــی را ديده ان ــردم رانت ــکال دارد. م ــای كار اش ــك ج ي
آن هجــوم برده انــد. دقيقــا بــه هميــن دليــل خودروســازان مجبــور 
شــده اند محدوديــت روی تعــداد خريــد و عــدم امــکان انتقــال تــا 

ــد. ــرط كنن ــال را ش يك س
در كتاب هــا و كالس هــای اقتصــاد مقدماتــی گفتــه می شــود، 
هرجــا تقاضــا بيشــتر از عرضــه اســت معلــوم اســت كــه قيمت هــا 
در قيمــت تعادلــی نيســتند. راه حــل بديهــی بــاال بــردن قيمــت تــا 
قيمــت تعادلــی اســت يعنــی جايــی كــه عرضــه بــا تقاضــا برابــر 
ــودرو  ــت خ ــش قيم ــه از افزاي ــای اين ك ــه ج ــت ب ــود. دول ش
وحشــت زده شــود و ســعی كنــد رانــت ايجــاد كنــد و ايــن رانــت 
را تــا حــد امــکان برابــر بيــن خريــداران توزيــع كنــد، بهتــر اســت 
رانــت ايجــاد شــده را خــود بــه شــکل ماليــات بــردارد و بــه اقشــار 
فقيــری كــه در شــرايط اخيــر دچــار مشــکل شــده اند توزيــع كنــد 

يــا حداقــل تعهــدات برجــا مانــده اش را تاديــه كنــد.
* علی سرزعیم-اقتصاددان

 يك اقتصاددان با اشــاره به اوضاع بازار ارز اين مساله را 
ناشــی از برخی از اظهارات مسئوالن و همچنين پيش خور 

تحريم های آبان ماه ارزيابی كرد.
ســيد عزيز آرمند با اشاره به مســائل پيش آمده در بازار ارز 
اظهار كرد: به نظر نمی رسد اتفاق جديدی در فضای اقتصاد 
افتاده باشــد كه اينچنين بــازار دالر حالت صعودی به خود 
گرفته اســت اما چيــزی كه ذهن مردم را به خود مشــغول 
كرده اســت، نزديك شــدن به تحريم های آبان ماه است كه 
باعث شــده مردم تصور كنند بــرای حفظ ارزش پول خود 
اقداماتی انجام دهند. وی همچنين با اشاره به اظهارات برخی 
از مقامــات دولتی و بانك مركزی ادامــه داد: برخی از اين 
اظهارنظرها مبنی بر كاهش عرضــه ارز به بازار يا كنترل آن 

می تواند باعث ايجاد نوسانات اقتصادی شود.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: اگر بانك مركزی در اين شرايط 
ارز يا طال را وارد بازار نکند، اين مساله می تواند باعث ايجاد 
نوسانات بيشتر هم بشود. اينکه برخی می گويند بانك مركزی 
قصد ندارد از نقدينگی خود برای بازار استفاده كند، می تواند 

باعث ايجاد التهابات شود.
آرمند با بيان اينکه در شرايط فعلی اعمال يك شوک سياستی 
می تواند باعث توقف موج تورم شــود، به ايسنا گفت: اينکه 
گفته می شود مســائل پيش آمده به خاطر آزادسازی برخی 
سپرده های بانکی از بانك ها به دليل سرآمدن مهلت سررسيد 
آن ها بوده است به نظر صحيح نمی رسد چرا كه تا پيش از اين 
هم مردم علی رغم اعطای سود 20 درصدی به سپرده هايشان 
آن را برای سرمايه گذاری در بازارهای ديگر از بانك ها خارج 

می كردند و حاال اتفاق تازه ای برای نقدينگی نيفتاده است.

کارت ملي آقاي مهدي شیرزادي مقتدر فرزند 
محمدحسن به شماره ملي 3873534096 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهـي مـزایـده شهربازي

مدیریت مركز خرید شهرآرا

 مدیریـــت مركـــز خریـــد شـــهرآرا در نظـــر دارد شـــهربازي 
ـــز  ـــارم مرك ـــه چه ـــع در طبق ـــادي واق ـــفينه ش ـــودک( س ـــه ك )خان
ـــذار  ـــرایط واگ ـــد ش ـــراد واج ـــه اف ـــده ب ـــق مزای ـــد را از طری خری

ـــد. نمای
ـــت  ـــتر و دریاف ـــات یبش ـــب اطالع ـــت كس ـــد جه ـــان مي توانن متقاضي
اســـناد مزایـــده از تاریـــخ 97/6/18 تـــا 97/6/25 بـــه دفتـــر حســـابداري 

ـــد. ـــه نماین ـــد مراجع ـــارم مركـــز خری ـــه چه ـــع در طبق واق

ف آگهـي مزایـده

  محمد حسين پور-  شهردار نهاوند

مبلغ سپرده شركت مدت اجارهقيمت پایهشرحردیف
در مزایده 

واگذاری عملیات بازیافت و جمع آوری 1
پسماندهای خشک به 

بخش خصوصی در سطح شهر 

100/000/000 ریال  2 سال 70/000/000 ریال

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آیین نامه شهرداري و با توجه به بند یک از یکصد و پانزدهمین  جلسه شوراي اسالمي شهر در نظر 
دارد عملیات بازیافت و جمع آوري پسماندهاي خشک را از طریق آگهي مزایده عمومي به شرکتهاي واجد شرایط صالحیت واگذار نماید.

- مدت زمان اجاره عملیات بازیافت و جمع آوري پسماندهاي خشک دو سال مي باشد و براي سال بعد سي درصد به مبلغ قرارداد سال 
پایه افزوده مي گردد.

- متقاضیان براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به واحد امورقراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن 0811-332377445-7 
داخلي 208 تماس حاصل نمایند.متقاضیان جهت شرکت در مزایده حتما مي بایست اسناد مزایده را از امور قراردادها تهیه نمایند.

مدت توزیع اسناد مزایده از مورخ 97/6/7 لغایت مورخ 97/6/27 مي باشد.
- متقاضیان مي بایست مبلغ 100/000/000 ریال  را به عنوان سپرده شرکت در مزایده را به یکي از صورت هاي مشروحه ذیل در پاکت الف قرار دهند:

-1 فیش بانکي واریزي وجه مذکور به حساب شماره 0104868466003 نزد بانک ملي شعبه زاگرس بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند. -2 ضمانتنامه بانکي به 
نفع شهرداري نهاوند که باید داراي حداقل سه ماه اعتبار از تاریخ ارائه پیشنهاد باشد.-3 اسناد خزانه ) اوراق مشارکت( مدت اعتبار اسناد خزانه)اوراق مشارکت( 

حداقل سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد باشد .
- متقاضیان مي بایست پیشنهاد قیمت را در پاکت ج قرارداده و رزومه کاري و اسناد  مزایده و دیگر اوراق مربوط به مزایده و فتوکپي شناسنامه،کارت ملي و 
کارت پایان خدمت مدیر عامل شرکت و اساسنامه شرکت آخرین تغییرات شرکت که در روزنامه سراسري درج شده است و گواهي تائید صالحیت از اداره کار را 
در داخل پاکت ب قرار دهند.و سه پاکت الف،ب و ج را در داخل پاکتي دیگر قرار داده و تا پایان وقت اداري مورخ 97/6/27 تحویل دبیرخانه شهرداري نمایند و 

رسید دریافت نمایند. 
قیمت پیشنهادي پایه جهت واگذاري جمع آوري ، حمل و تفکیک پسماند از میدا ) در سطح شهر ( به بخش خصوصي هفتاد میلیون ریال مي باشد.

- حداقل و حداکثر غرفه بازیافت  5 و 3 غرفه در نظر گرفته شود ضمناً برنده مزایده ملزم به رعایت زیبایي مبلمان شهري درخصوص غرفه هاي نصب شده با نظر 
کارشناسان فني شهرداري باشد.

- حق انتفاع و بهره برداري از غرفه ها صرفاً مربوط به تفکیک بازیافت بوده و برنده مزایده حق هرگونه خرید و فروش اقالم خوراکي وغیرخوراکي را نداشته و صرفًا 
با نصب تابلوهاي تبلیغاتي مربوط به عناوین تفکیک پسماند اطالع رساني نماید.

- هزینه چاپ و آگهي و هزینه کارشناسي و دیگر هزینه هاي مرتبط با موضوع مزایده مربوط به برنده مزایده مي باشد.
- متقاضیان مي بایست کلیه اسناد مزایده گرفته شده از شهرداري را ممهور به مهر و امضاء شرکت نمایند.

- شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- رعایت شرکت هاي واجد صالحیت در مزایده مي بایست رعایت منع مداخله کارکنان دولت در مزایده را نماید.

- به پیشنهادهاي مشروط، مخدوش وفاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- پرداخت هرگونه کسورات قانوني و وجوهي که قانوناً بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گیرد به عهده پیمانکار است.و ایشان بایستي موارد را در پیشنهاد قیمت 

لحاظ کرده و در صورت برنده شدن مبالغ را باید خالص بپردازد.
- هنگام عقد قرارداد معادل 10% کل مبلغ قرارداد به منظور تضمین حسن انجام کار از برنده مزایده ضمانت نامه بانکي دریافت مي گردد.

- هزینه ساخت غرفه هاي بازیافت بر عهده برنده مزایده مي باشد همچنین برنده مزایده مي بایست نسبت به بیمه نمودن غرفه ها اقدام نماید در غیر اینصورت 
عواقب ناشي از بیمه ننمودن غرفه ها بر عهده برنده مزایده مي باشد.

- برنده مزایده با شهرداري حق هیچگونه حقوق مکتبه اي درخصوص غرفه هاي نصب شده تحت هر عنواني نداشته و در پایان قرارداد اقدام به جمع آوري تجهیزات 
نصب شده خود در مناطق مختلف شهر نمایند.

- نصب غرفه ها و همچنین جانمایي غرفه ها مي بایست زیر نظر شهرداري و با تایید کارشناسان فني شهرداري و مسئول خدمات شهري و واحد زیباسازي انجام 
گردد.

- شهرداري نهاوند نسبت به نیروهاي گرفته شده توسط برنده مزایده هیچگونه مسئولیت استخدامي نداشته و کلیه حقوق و مزایا و بیمه و... مي بایست توسط برنده 
شرکت درمزایده و تعهدات برنده مزایده الزامي است .

- چنانچه برنده مزایده )نفر اول( ظرف مدت 7 روز پس از اعالم نظر کمیسیون عالي معامالت به انعقاد قرارداد اقدام ننماید سپرده ایشان به نفع شهرداري ضبط و با 
نفردوم قرارداد منعقد مي گردد.و چنانچه نفر دوم مزایده نیز ظرف مدت هفت روز از انعقاد قرارداد امتناع ورزد سپرده ایشان نیز به نفع شهرداري ضبط مي گردد.

- پیمانکار مي بایست محلي را براي انباشت موقت پسماندهاي خشک در اختیار داشته باشد که مورد تائید دستگاه نظارت )شهرداري نهاوند ( باشند.
- حذف کامل چرخ هاي دستي و عوامل غیرمجاز )گوني به دوش و ماشین های ( و عدم بکارگیري این عوامل در سطح شهر توسط پیمانکار با عوامل تحت امر وي 

مي باشد.
- پیمانکار حق جدا نمودن پسماندهاي خشک از دیگر پسماندها و معابر،جلوي درب منزل و سایر مراکز تولید کننده پسماند درون سطل ها و مخازن پسماند و 

خودروهاي جمع آوري را ندارد.
- بازگشایي پیشنهادات در ساعت 12 مورخ 97/6/31 در محل شهرداري نهاوند و با حضور اعضاء کمیسیون عالي معامالت شهرداري تشکیل جلسه و پیشنهادات 

رسیده را مفتوح و حداکثر ظرف مدت 7 روز زیر نظر کمیسیون در مورد برنده مزایده مشخص و ابالغ مي گردد.
آگهي چاپ نوبت اول7/6/97 

آگهي چاپ نوبت دوم17/6/97 

نوبت دوم

 مديرتعاون روســتايی استان همدان در 
نشســت خبري روز گذشــته درباره مقدار 
خريــد تضمينــي گنــدم و پرداخت پول 
كشاورزان، باال بردن كيفيت گردوي توليدي 
در تويسركا و برندسازي آن، نهاده ها و كود، 
قيمت ســيب زميني و صادرات آن، قيمت 

گوجه و صادرات سير صحبت كرد. 
طبق اعالم مديرتعاون روستايی استان همدان 
بيش از 625 هزار تن گندم از كشاورزان در 

استان خريداري شده است.
به گفته رضا عباسی، در ابتدای سال زراعی 
تخميــن زده می شــد 550 هزارتــن گندم 
خريداری شود اما اكنون پيش بينی می شود 

خريد گندم به 630 هزارتن برسد.
وي بيــان كــرد: بيــش از 50 درصد بهای 
گندم كاران اســتان تا 11 شهريور پرداخت 

شده است.
عباســي با اشــاره به اينکه بهای كل گندم 
خريداری شده اســتان همدان 814 ميليارد 
تومان اســت، عنــوان كرد: تــا كنون 450 
ميليارد تومان از بهای گندم كشاورزان استان 
پرداخت شــده و انتظار می رود مابقی بهای 

گندم تا پايان شهريور پرداخت شود.
به گفته مديرتعاون روستايی استان همدان، 
آنطور كه مشــخص اســت بيــش از 800 

هزارتن گندم در استان توليد شده است.
عباسی با بيان اينکه ظرفيت سيلوهای استان 
همدان 700 هزار تن است، خاطرنشان كرد: 
با وجــود انبارهای چندمنظوره در اســتان 
ظرفيت ذخيره ســازی گندم 850 هزار تن 

است.
مديرتعاون روستايی اســتان همدان يادآور 
شــد: از 625 هزار تن گندم خريداری شده 
بيش از 65 درصد توســط مباشران تعاون 

روستايی خريداری شده است.
وی با اشاره به اينکه خريد گندم توسط 42 
مركــز صورت گرفت، عنوان كرد: امســال 
ميزان ســن زدگی در مزارع گندم پايين بوده 
به طوريکه سن زدگی به 2 درصد هم نرسيده 

است.
عباسی نياز بذری استان را بيش از 50 هزار 
تن دانســت و گفت: امسال بيش از 5 هزار 
و 657 تن بذر توســط تشکل ها فرآوری و 
توليد شده كه بيش از 6 هزار تن بذر در بين 

كشاورزان توزيع شده است.
وی ادامه داد: 20 هزار تن كودي كه توسط 

تعاونی هــای توليد در اختيار كشــاورزان 
گذاشته شــده 70 درصد كود مورد نيازشان 

است.
حال  در  تويســركان  گــردوي   

برندسازي است
مديرتعاون روستايی استان همدان از احداث 
نهالســتان 12 هکتاری گردو در تويسركان 
خبرداد و گفت: اين نهالســتان در 3 بخش 
باغ مادری به وســعت 6 هکتار، باغ پايه به 
وسعت 3 هکتار و گلخانه 3 هکتار احداث 
می شــود كه برای احداث اين باغ 9 ميليارد 
تومان هزينه نياز است. عباسی با بيان اينکه 
از محل تسهيالت اشتغال پايدار روستايی 2 
و نيم ميليارد تومان تسهيالت برای اين باغ 
گرفته شده است، افزود: طی دو هفته آينده 
خط سورت و بسته بندی گردو در تويسركان 

راه اندازی خواهد شد.
به گفته عباســي، همــه ايــن گردوها كه 
اصالح نژاد شــده اند به يك شکل و اندازه 
خواهند بود كه كمك مي كند تا بسته بندي و 

برندسازي مناسبي شکل بگيرد.
وی گفت: 2 ســايت بذری گندم آبی و جو 
در نهران شهرســتان همدان ايجاد شده كه 
بذر جو اصالح شــده در اين سايت درحال 

فرآوری است.
وی ادامه داد: همچنيــن 2 انبار مکانيزه 30 
هزارتنی با استفاده از محل تسهيالت اشتغال 

روســتايی در روســتای كرفــس و چايان 
احداث شده است.

مديرتعاون روستايی استان همدان اظهاركرد: 
واحد كود و ســم شــهرک بوعلی توسط 
اتحاديه تعاونی توليد بــا ظرفيت 50 هزار 
تن انواع كود احداث شــده و فاز توليد كود 
به اتمام رسيده اســت كه با اشتغال 12 نفر 

شروع به كار كرده است.
 اگر سيب زميني گران شود جلوي 

صادرات را مي گيريم
عباسی يادآور شد: امسال در 4 استان خريد 
تضمينی ســيب زمينی صورت گرفت و ما 
نگران قيمت 300 توماني سيب زمينی بوديم 
اما كشاورزان استان مديريت خوبي كردند و 
از طرفی هم مرزهای عراق باز شد و به بازار 

سيب زمينی همدان كمك كرد.
وی با اشــاره به افزايش قيمت سيب زمينی 
در همدان، تأكيد كرد: اگر قرار باشد قيمت 
ســيب زمينی همينطور افزايش يابد تصميم 

ديگــری در بازار ســيب زمينی 
خواهيم گرفت به طوريکه ممکن 
اســت از صادرات اين محصول 

جلوگيری كنيم.
وی با تأكيد براينکه سيب زمينی 
مازاد نياز بايد مديريت شــود و 
اجازه ندهيــم بيش از اين ميزان 
صادر شود، گفت: تمام انبارهای 

سردخانه ای سيب زمينی استان كه 200 هزار 
تن اســت كددار شده و بايد موجودی خود 
را اعــالم كننــد و در صورت عــدم اعالم 

موجودی احتکار به حساب می آيد.
عباســی با بيان اينکه قيمــت هركيلوگرم 
تــا  بــه 1500  ســيب زمينی در مزرعــه 
1600 تومان رســيده اســت، افزود: قيمت 
گوجه فرنگی در بازار همدان ثبات پيدا كرده 
و در حال حاضر گوجه فرنگی در اســدآباد 

900 تومان به فروش می رسد.
 ســير امســال كيفيت صادراتي 

ندارد
مديرتعاون روســتايی اســتان همدان عنوان 
كرد: پيش بينی می شد در اســتان همدان 60 
هزار تن ســير در مزارع همدان توليد شود اما 
امســال 20 هزار تن افزايش توليد داشــته ايم 
كه بارندگی های بهاره نيز باعث شده كيفيت 
صادراتی سير كاهش يابد و مانند سابق اشتياقی 

برای خريد اين محصول وجود ندارد.

مديرتعاون روستايی استان همدان:

625 هزار تن گندم در همدان خریداري شد
■ پول گندم کاران تا پایان شهریور پرداخت مي شود

نابسامانی در بازار ارز ناشی از اظهارنظر برخی مسئوالن

شوک سياسي تورم را متوقف مي كند
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پیشخوان

اجرا و برگزاری طرح ملی پارک گام 
در مالير 

 طرح ملی پارک گام به مناسبت گراميداشت هفته دولت در پيست 
دو وميدانی تختی شهرستان مالير برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل ورزش وجوانان اســتان طرح ملی 
پارک گام ويژه بانوان با هدف ارتقاء ســطح تندرستی و ايجاد نشاط با 
حداقل هزينه در بين بانوان اين شهرســتان به همت هيأت همگانی و 
مســئول امور ورزش بانوان اداره ورزش وجوانان شهرســتان مالير در 

پيست دو وميدانی تختی اين شهرستان برگزار شد
تعداد كثيری از بانوان ورزشــکار تحت پوشــش ورزشهای همگانی 
اين شهرســتان در رده های ســنی جوانان . بزرگساالن و پيشکسوتان 
با مربيگری مريم رضايی . قمری و حاتمی در اين طرح شــركت و در 
رشــته های ورزشی پياده روی . دو و ميدانی و دوچرخه سواری با هم 
به رقابت پرداختند و از اجرای اين طرح ملی ابراز رضايت و خرسندی 

كردند و خواستار ادامه دار شدن آن در طول سال شدند.
كيانی رئيس هيأت همگانی شهرســتان مالير در خصوص اجرای اين 
طرح گفت : اين طرح به مناسبت گراميداشت هفته دولت و دهه امامت 
و واليت همزمان با اســتان و كشور در شهرستان مالير با هدف اصلی 
مشــاركت بانوان در فعاليتهای ورزشــی كم هزينه و سهل الوصول در 
پيست دو وميدانی استاديوم تختی اين شهرستان برگزار شد كه بازتاب 
خوبی نيز از ســوی شركت كنندگان داشــت كه رضايت بخش بود و 
به نفرات برتر هر رشــته ورزرشی به پاس قدردانی و تجليل جوايزی 

اهداء شد
وی در ادامه با اشــاره به متداوم بودن اين طرح گفت : طرح ملی پارک 
گام در هفته يك جلسه در پيست دو وميدانی مجموعه ورزشی تختی 
اين شهرستان زير نظر هيأت همگانی و مسئول امور ورزش بانوان اداره 

ورزش وجوانان و مربيان مربوطه اجرا و برگزار خواهد شد.
شايان ذكراســت اين طرح در ابتدای كار انگيزه خوبی را برای جذب 
بانوان . خصوصا بانوان خانــه دار به ورزش به وجود آورد كه در نوع 

خود بی نظير بود.

مشکالت ارزی يقه فدراسیون فوتبال را گرفت

 فدراســيون فوتبال اعالم كرد در صورت تامين نشدن ارز مورد نياز 
ايــن تيم اعزام های تيم ملی در برنامه های پيش رو با مشــکل مواجه 

خواهد شد.
به گزارش مهر، علی ســليمانی در مورد اتفاقاتی كه برای تامين ارزش 
فدراسيون بوجود آمده است گفت: مشکالت موجود در راه تامين منابع 
و كمبود منابع ارزی فعاليت تمامی بخش ها و تيم های ملی و به ويژه 
برنامه های مربوط به تيم ملی بزرگساالن در آستانه برگزاری جام ملت 

های آسيا را دچار اختالل جدی كرده است.
ســليمانی ادامه داد: با وضعيت موجود اگــر اعتبارات الزم برای برنامه 
ريزی های آتی در اسرع وقت تامين نشود و اين فشار ادامه داشته باشد، 
اجرای برنامه های آتی فدراسيون فوتبال دچار مشکالت جدی می شود. 
بر اين اساس، الزم است رياست محترم فدراسيون در ادامه فعاليت های 

صورت گرفته، در اين باره به صورت آنی تدبير جديدی بيانديشند.
وی در ادامه گفت: واقعيت اين است كه 70 درصد هزينه های فدراسيون 
فوتبال به شکل ارزی و 30 درصد به صورت ريالی است. با اين شرايط 
در صورتی كه امکان تامين هزينه های ريالی را داشته باشيم با توجه به 
فعاليت های جاری و برنامه های مصــوب امکان تامين ارز مورد نياز 

وجود با اختالل جدی روبرو می شود.
سليمانی خاطرنشــان كرد: در حال حاضر متاسفانه دستمزد آقای كی 
روش پرداخت نشده اســت. همچنين چهار اعزام رسمی و مهم برای 
تيم های ملی در پيش داريم كه اين موضوع  هم با مشکل روبرو خواهد 
شد. تيم فوتسال برای حضور در المپيك جوانان آرژانتين آماده می شود، 
تيم فوتبال نوجوانان در مســابقات آســيايی حضور پيدا می كند و در 
رده بانوان هم دو اعزام در پيش خواهيم داشــت كه تيم زير 16 سال به 
مسابقات مقدماتی قهرمانی آسيا در تاجيکستان اعزام می شود و تيم زير 
19 سال هم در مسابقات مقدماتی در كشور ميانمار حضور پيدا می كند. 
از سوی ديگر مسئله برنامه های آماده سازی تيم ملی بزرگساالن، تامين 
مايحتاج و امکانات و برنامه های اردويی اين تيم هم به شکل جدی با 

مشکل روبرو شده است.

فرناندو سانتوس:
رونالدو بهترين بازيکن جهان است

 فرناندو سانتوس، سرمربی تيم ملی پرتغال معتقد است بايد كريستيانو 
رونالدو به عنوان مرد سال جهان انتخاب شود.

به گزارش "ورزش ســه"، با توجه به انتخاب لــوكا مودريچ به عنوان 
بهترين بازيکن فصل اروپا، بسياری معتقدند ممکن است او بعد از 10 
ســال به سلطه مسی- رونالدو پايان داده و مرد سال جهان هم بشود اما 

سرمربی تيم ملی پرتغال نظر ديگری دارد.
فرناندو سانتوس گفت: "رای گيری فيفا متعلق به من نيست اما اگر نظر 
من مالک بود رونالدو بهترين بازيکن جهان می شد. رونالدو از نظر من 
بهترين است و در رتبه دوم مودريچ قرار دارد اما بقيه آرا از سوی روزنامه 
نگاران، مربيان ديگر و تعداد زيادی از مردم داده خواهد شد و بنابراين در 

نهايت نتيجه در تاريخ درست اعالم خواهد شد.
در گذشته هم گفته ام كه مودريچ بازيکن بزرگی است و به همين دليل 
من به عنوان نفر دوم به او رای دادم اما در انتخاب بهترين بازيکن اروپا 
نيز به نظر من با توجه به دستاوردهای رونالدو در ليگ قهرمانان، او بايد 

به عنوان بهترين بازيکن انتخاب می شد.
پرتغــال يك تيم ملی بــا بازيکنی مانند كريســتيانو رونالدو بوده و 
او قهرمــان اروپا و بهترين بازيکن جهان اســت بنابراين بازيکنانی 
مانند رونالدو، موتينيو، آندره گومز و ديگران همگی برای پرتغال از 
اهميت زيادی برخوردارند. آنها پيروزی های فوق العاده ای را برای 
پرتغال به ارمغان آورده و تاريخ ســازی كرده اند و تنها 2 شکست 

داشته اند."

سالن ورزشی چند منظوره روستای المیان 
تويسرکان افتتاح شد 

  به مناسبت هفته دولت سالن 
ورزشــی چند منظوره روستای 
پنجشنبه  روز  تويسركان  الميان 
با حضور جمعی از مســئوالن 
استانی و شهرستانی افتتاح و به 

بهره برداری رسيد.
به گــزارش روابط عمومی اداره 
كل ورزش و جوانــان اســتان، 
به مناســبت هفته دولت سالن 
ورزشــی چند منظوره روستای 

الميان شهرستان تويسركان صبح امروز با حضور منعم مديركل ورزش 
و جوانان استان، فرماندار و نماينده مردم تويسركان در مجلس شورای 

اسالمی و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی افتتاح شد.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان در اين مراســم تصريح كرد: 
احداث سالن ورزشی چند منظوره در روستای الميان از سال 1389 آغاز 

شدو امروز به مناسبت هفته دولت به بهره برداری رسيد.
وی افزود: ميزان اعتبار هزينه شده برای ساخت اين سالن ورزشی بالغ 

بر 6 ميليارد و 500 ميليون ريال بوده است.
رسول منعم بيان كرد: اين سالن در زمينی با زيربنای 926 مترمربع ساخته 

و محل تامين اعتبار اين طرح از محل اعتبارات استانی بوده است.
وی خاطر نشــان كرد: هم اينك 75 طرح ورزشــی در مناطق مختلف 
اين اســتان در دست اجراست كه به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزی 
شــکوهمند انقالب اسالمی از اين تعداد 17 پروژه در دهه فجر به بهره 

برداری می رسد.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان گفت: در حال حاضر سرانه 
ورزشــی استان به ازای هر نفر 71 صدم متر مربع می باشد كه با افتتاح 
اين 17 پروژه سرانه ورزشی استان به 77 صدم متر مربع افزايش خواهد 

يافت.

رسانه های عربی نوشتند: 
بحران در تیم ملی فوتبال ايران

 رسانه های عربی از بحران در تيم ملی فوتبال ايران به خاطر مشکالت 
اقتصادی و پرداخت نشــدن حقوق كی روش و عدم تمديد قرارداد اين 

مربی سخن به ميان آوردند.
به گزارش ايســنا ، كارلوس كی روش هنوز قرارداد خود را با تيم ملی 
فوتبال ايران تمديد نکرده اين درحالی اســت كه او به تهران بازگشته و 

تمرين تيم را از نزديك زير نظر گرفته است.
رسانه های عربی از اماراتی گرفته تا قطری و عربستانی و حتی مصری و 
مراكشی از بحران در تيم ملی فوتبال ايران سخن به ميان می آورند. اين 
نشريات نوشته اند كه فدراسيون فوتبال ايران به خاطر مشکالت ارزی 
توان پرداخت حقوق كی روش را ندارد و همين موضوع باعث شده تا 
او بدون لباس ورزشی و تنها در گوشه ای از زمين، تمرين بازيکنان را زير 
نظر بگيرد. سايت االمارات و 24 اسپورت امارات نوشتند كه مشکالت 
اقتصادی، تيم ملی ايران را هم در برگرفته اســت و كی روش هنوز به 
خاطر پرداخت نشدن حقوقش از فدراسيون فوتبال ايران طلب دارد و به 

همين خاطر هم قراردادش را تمديد نکرده است.
اين درحالی است كه تيم ملی ايران بايد چند ماه ديگر در جام ملت های 

آسيا به ميدان برود.

شرکت 3 مربی همدانی در آزمون انتخاب 
نخبگان مدرسان 

 ســه مربی همدانــی در آزمون انتخاب نخبگان مدرســان كالس 
مربيگری C ايران شركت كردند.

به گزارش روابــط عمومی اداره كل ورزش و جوانان اســتان، جهت 
انتخاب نخبگان مدرســان كالس مربيگری C ايــران، كميته آموزش 
فدراسيون فوتبال اقدام به دعوت از 120 مربی از سراسر كشور نمود تا با 

برگزاری آزمون های مختلف، به ارزيابی مربيان بپردازد.
از اســتان همدان نيز ســه مربی به نام های علی ضميری كامل، بابك 
صمديان و اكبر افشاری حضور داشتند و در آزمون سراسری مدرسان 
كالس مربيگری C ايران كه در ورزشــگاه شــهيد دستگردی برگزار 

شركت كردند.
گفتنی اســت آزمون های دوره های تئوری و عملی اين دوره توســط 
9 نفر از مدرســان ارشــد كشور و آســيا همچون مرتضی محصص، 
اردشيرپورنعمت، مسعود معينی، مسعود اقبالی، احمد سنجری، كيومرث 

دهقان پور، غالمرضا جهانی، نادر عربی و وحيد اميری اخذ شد.

ورزشکاران همدان در مسابقات روستايی 
جهان خوش درخشیدند

 ورزشکاران اين استان در تركيب تيم ملی اعزامی به مسابقات جهانی 
روستايی و عشايری خوش درخشيدند.

رئيس هيات ورزش روســتايی و عشايری همدان گفت: در اين پيکارها 
كه به ميزبانی كشــور قرقيزســتان در جريان اســت، بيش از سه هزار 

ورزشکار از 80 كشور جهان در 36 رشته ورزشی رقابت دارند.
مهــرداد نادری فر در گفت و گو با  ايرنا اظهار داشــت: در اين دوره از 

مسابقات رضا قيطاسی ورزشکار كبودرآهنگی در مسابقات طناب كشی 
انفرادی تنها مدال طالی كاروان ايران را كسب كرد ضمن اينکه در رشته 
مسرستلينگ )چوب كشی( مدال برنز و در طناب كشی تيمی نيز به مدال 

نقره دست يافت.
نادری فر خاطرنشــان كرد: همچنين تيم ملی كشــورمان متشــکل از 
ورزشــکاران همدانی و با تركيب غالمی، شــيری، عروجی، باقر پور، 
ســاجدی، ابوالفضل و رضا بربط در بخش تيمی موفق به كســب مقام 

نايب قهرمانی رشته طناب كشی شد.
وی افزود: ورزشــکاران همدانی در تركيب تيم ملی و در رشته چوب 

كشی اين دوره از رقابت ها موفق به كسب چهار مدال برنز توسط هانيه 
عاشــوری وزن 85 كيلوگرم، علی ابرار باقرپور وزن 90 كيلوگرم، علی 
اكبر ســاجدی وزن 80 كيلوگرم و رضا قيطاسی در وزن 125 كيلوگرم 
شد. نادری فر هدف از برگزاری اين رقابت ها را حفظ فرهنگ و هويت 
منحصر به فرد عشــاير مختلف جهان و معرفی آن برای نسل های آينده 

دانست.
همدانی ها در دوره گذشته اين رقابت ها نيز حايز مدال های رنگارنگ 

شده بودند.
بيش از 8 هزار ورزشکار در رشته های بومی محلی همدان فعاليت دارند.

 تيــم پاس همدان در كمتر از ســه روز 
مانده تا شــروع مســابقات ليگ دسته دوم 
فوتبال كشور، همچنان درگير حواشی است.

براســاس اعالم فدارســيون، پاسی ها بايد 
رقمی بيش از 10 ميليارد ريال تسويه مالی را 
ارايه دهند تا مجاز به شركت در فصل جديد 

رقابت های ليگ 2 شوند.
رقمی كــه اگرچه می توان بــا تخفيف از 
شــاكيان كاهش داد اما مســتلزم اختصاص 

بودجه فوری به اين باشگاه است.
به رغم پيگيری های امير عظيمی مديرعامل 
پــاس، همچنان اين بودجه مورد نياز تحقق 
نيافته تا پاس بازهم از طلبکاران و شــاكيان 

هميشگی دچار ضرر شود.
نماينده فوتبال همدان نهايت تا روز شــنبه 
هفتــه آينده فرصت دارد تا با ارايه تســويه 
مالی اعالم شده فدراسيون، مجوز حضور در 

مسابقات را پيدا كند.
اين تيم بايد روز يکشــنبه به مصاف بعثت 
كرمانشاه برود و برای هر تيمی كسب امتياز 
در بازی نخست حايز اهميت است به ويژه 

پاس كه ميزبان دربی غرب كشور است.
به گزارش ايرنا، شاگردان احمد جمشيديان 
در شــرايطی خاص در اين مسابقه بايد به 
ميدان بروند و تيمی كه كمتر از 2 هفته بسته 
شده، اكنون با بدهی مالی شاكيان گذشته هم 

دست و پنجه نرم می كند.
 نارضايتی سرمربی پاس

ســرمربی پاس همدان نيــز از روند كند در 
تسويه مالی باشگاه پاس گاليه مند است.

در جريان بازی دوســتانه پــاس و ذوب و 
فلزات بهار، احمد جمشيديان سرمربی اين 
تيم بارها به سمت مدير اجرايی باشگاه پاس 

رفته و پيگير تسويه مالی با طلبکاران بود.
ســرمربی بومی پاس تاكيد بر تســريع در 
انجام تسويه های مالی داشته تا تيمش بدون 

دغدغه به مسابقات رسمی ورود پيدا كند.
آنچــه جمشــيديان را نگران كــرده، منع 
فدراســيون از حضور پاس حداقل در هفته 

نخست رقابت های ليگ 2 است.
به هر حال شــروع مســابقات رسمی برای 
هر مربی از اهميــت ويژه برخوردار بوده و 
جمشيديان نيز به هيچ عنوان دوست ندارد 
تيمش در نخستين بازی در فصل جديد آن 
هم ديداری كــه از امتياز ميزبانی برخوردار 

است، بدون انجام مسابقه بازنده باشد.
نگرانی جمشــيديان از اين شــرايط بسيار 
منطقی و جانب حق اســت و در اين مورد 

توپ در زمين مسئوالن قرار دارد.
 قول هيات مديره بر رفع بدهی ها
مديرعامل باشــگاه پاس همدان نيز در اين 
باره می گويد: بارها پيگير بدهی های قبلی 
پاس بوده ام و به مســئوالن نيز تاكيد كردم 
كه فرصت برای تســويه های مالی چندان 

زياد نيست.
اميــر عظيمی افزود: به هر حــال بدهی ها 
كه حق شــاكيان است بايد پرداخت شود و 

اميدوارم مسئوالن چاره انديشی كنند.
وی بيان كرد: دغدغــه ای برای حضور در 
مسابقات ليگ 2 نداريم منتهی مشکل بزرگ 

تيم تسويه نشدن بدهی ها با شاكيان است.
عظيمی تاكيد كرد: ايــن روند به طور حتم 
در جريان موفقيت تيم تاثيرگذار اســت هر 
چند نگرانی بابت مســايل مالی تيم جديد 
باشــگاه وجود ندارد و از مسئوالن به ويژه 
مديركل ورزش و جوانان درخواســت حل 
مشکل مالی برای تسويه بدهی های گذشته 

را داريم.
 2 پيروزی و انگيزه تداوم موفقيت 
شاگردان جمشــيديان در يك هفته اخير 2 
بازی دوستانه را در برنامه آماده سازی خود 
برگزار كردند كه منجر به 2 برد شيرين شد.

برتری مقابل تيم دسته دومی اتحاد كامياران 
و دسته ســومی ذوب و فلزات بهار شرايط 
روحــی و روانی خوبی را بــرای تيم پاس 

ايجاد كرده است.
جمشــيديان در اين بــازی اگرچه تيمش 
به دليــل تمرين گروهی ناچيــز بازيکنان، 
ناهماهنگ بود اما در مجموع نشان از قدرت 
الزم برای تبديل شــدن به يکی از مدعيان 

گروه ب را دارد.
تيم پاس روز يکشــنبه بايد به مصاف بعثت 
كرمانشــاه برود كــه بازی 2 تيــم همواره 

جنجالی، پرتنش اما جذاب بوده است.
جمشــيديان به هيچ عنوان دوست ندارد در 
ديداری كه از امتياز خانگی برخوردار است، 

امتياز از دست بدهد.
 ثبت قرارداد بازيکنان پاس

چهارشــنبه هفته گذشــته در اقدامی سريع 
قــرارداد بازيکنان پاس در هيــات فوتبال 
همدان به ثبت رســيد امــا همچنان كارت 

بازيکنان صادر نشده است.
به اعتقاد اعضای تيــم پاس، اعضای هيات 
مديره باشگاه همانطور كه انتظار كسب نتايج 
مطلــوب از تيم را دارند بايد به همان اندازه 

مسير موفقيت را هموار سازند.
در اين بين مديركل ورزش و جوانان و نيز 
رئيس هيات فوتبال اســتان نقش كليدی را 
در حل مســايل مالی گذشــته را دارند چرا 
كه مديرعامل جديد باشــگاه از همان بدو 
ورودش اعــالم كرد كه بدهــی ها به وی 
مربوط نيست و مسئوالن بايد نسبت به حل 
مطالبات گذشته تيم پاس اقدام الزم را داشته 

باشند.
حاال همه نگاه ها به سمت مديركل ورزش 
و جوانان همدان برای مديريت در حل اين 
مانع بزرگ ورود پاس به عرصه مســابقات 

است.

ستاره پرخاشگر پاری 
سن ژرمن 3 جلسه 

محروم شد
 »كيليــن امباپه« مهاجــم تيم پاری 
سن ژرمن ) فرانســه( پس از دريافت 
نخســتين كارت قرمــز دوران فوتبالی 
خود در بازی مقابل نيمس كه با نتيجه 
4- 2 به ســود تيم پاريسی پايان يافت، 
از ســوی كمتيه انظباطی از ســه بازی 

محروم شد.
به گزارش ايرنا، شــبکه تلويزيونی »ای 
اس پــی ان« اعالم كرد: ســتاره جوان 
تيم ملی فرانســه كه در نيمه نخست با 
كارت زرد جريمه شــده بود، در دقايق 
پايانی نيمه دوم در برخوردی سخت با 
بازيکن حريف نقش بر زمين شد و به 
دليل واكنش و حمله به بازيکن نيمس 
با كارت قرمز مستقيم داور روبرو و از 

زمين بازی اخراج شد.
امباپه پس از اين اتفاق از هواداران پی 
اس جی عذرخواهی كــرد، اما گفت: 
چنانچه اين واقعه تکرار شــود، باز هم 

همين كار را انجام خواهد داد.

حضور آنری در بوردو 
منتفی شد

 سرمربی ســابق النصر عربستان بار 
ديگر به عنوان ســرمربی بوردو فرانسه 
انتخاب شــد تا حضور تيری آنری در 

اين تيم منتفی شود.
به گزارش ايســنا و به نقل از اكيپ، از 
تيری آنری به عنوان يکی از گزينه های 
جدی حضور در بوردو ســخن به ميان 
می آمد اما در نهايت اين ستاره بزرگ با 

تيم فرانسوی به توافق نرسيد.
باشگاه بوردو فرانسه از سرمربی جديد 
خــود خبــر داد و با ريــکاردو گومز 
سرمربی سابق النصر عربستان به توافق 

نهايی رسيد و قرارداد امضا كرد.
گومز برای دومين بار است كه هدايت 
بوردو را برعهده می گيرد و پيش از اين 
در ســال 2005 تــا 2007 در اين تيم 
مربيگری كرد و توانســت قهرمانی در 

جام اتحاديه فرانسه را به دست آورد.

فعال عضو جديدی به 
کادرفنی استقالل اضافه 

نمی شود
 به گزارش ســايت رسمی باشگاه 
اســتقالل، با اعالم سرپرســت باشگاه 
به  فعــال عضو جديــدی  اســتقالل، 

كادرفنی استقالل اضافه نمی شود.
به گزارش ايســنا، اميرحســين فتحی، 
سرپرست باشگاه استقالل در گفت وگو 
با ســايت رسمی باشــگاه استقالل، با 
اعالم اين موضوع گفت: فعال برنامه ای 
برای اضافه شــدن فــردی به كادرفنی 
پيشــنهاد رسمی ای  و  نداريم  استقالل 

دراين باره به ما نشده است.
او ادامه داد: صحبت های منتشــر شده 
در رسانه ها هم از سوی خود رسانه ها 
درحال منتشر شــدن است و از سوی 
باشگاه استقالل اتفاقی در اين خصوص 

رخ نداده است.

برانکو بايد شیوه بازی 
پرسپولیس را تغییر دهد

فوتبــال  تيــم  اســبق  كاپيتــان   
»برانکــو  گفــت:  پرســپوليس، 
برای  تيــم  ســرمربی  ايوانکوويــچ« 
موفقيــت در ديدار مقابــل الدحيل و 
بايد  برتر  ليــگ  مســابقات  همچنين 
شيوه بازی پرسپوليس را تغيير دهد و 
با سه مهاجم به مصاف حريفان برود.

 محمــود كلهر  در گفــت وگو با ايرنا 
در خصــوص وضعيــت تيــم فوتبال 
پرسپوليس گفت: پرسپوليس در برخی 
بازی ها طــراوت الزم را ندارد و فکر 
می كنم اين تيم اگر می خواهد در ليگ 
قهرمانان آســيا قهرمان شود، بايد شيوه 
بازی خود را تغيير دهد و در ورزشگاه 

آزادی با سه مهاجم بازی كند.
وی ادامه داد: پرسپوليس در ليگ برتر 
هم بايد از اين شــيوه بهــره ببرد، زيرا 
پتانســيل بازی كردن با ســه مهاجم را 
دارد. مشکل امروز پرسپوليس نداشتن 
يك بازيساز اســت و ای كاش برانکو 
برای حفظ مســلمان كمی تحمل می 

كرد.

 هم اينك عمليات ســاخت و تکميل 
75 طرح عمرانی ورزشــی در سطح اين 
اســتان در حال انجام است كه 17 طرح 
آن دهه مبارک فجر بهره برداری می شود.

همــدان  جوانــان  و  ورزش  مديــركل 
گفــت: در آييــن بهــره بــرداری از ســالن 
ورزشــی چنــد منظــوره روســتای الميــان 
شهرســتان تويســركان اظهــار داشــت: در 
ــتان  ــی اس ــرانه ورزش ــر س ــال حاض ح
ــر  ــه ازای هــر ورزشــکار 71 صــدم مت ب
مربــع اســت كــه بــا بهــره بــرداری 
از ايــن 17 طــرح همزمــان بــا دهــه 
فجــر، بــه 77 صــدم متــر مربــع افزايــش 

ــت. ــد ياف خواه
رســول منعم باشــاره به بهره برداری از 
ســالن ورزشــی چند منظوره روســتای 
خاطرنشان  تويســركان  شهرستان  الميان 
كرد: احداث ســالن ورزشی چند منظوره 
اين روستا از سال 89 آغاز شد و با اعتبار 
6 ميليارد و 500 ميليون ريال بهره برداری 

شد.
منعم بيان كرد: اين ســالن ورزشــی در 
زمينــی با زيربنای 926 مترمربع ســاخته 

شــده و محل تامين اعتبــار اين طرح نيز 
استانی بوده است.

بــا  همزمــان  كــرد:  خاطرنشــان  وی 
گراميداشــت هفته دولت، ســه ســالن 
ورزشی در ســطح اســتان همدان بهره 
برداری و عمليات اجرايی ســاخت يك 

سالن آغاز شد.
همــدان  جوانــان  و  ورزش  مديــركل 
اضافــه كــرد: ســالن ورزشــی روســتايی 
ــر،  ــاملو مالي ــاد ش ــين آب ــهدای حس ش

ســالن ورزشــی كهکــدان ماليــر و ســالن 
ــتای  ــهدای روس ــتای ش ــی روس ورزش
ــه  ــا هفت ــان ب ــركان همزم ــان تويس المي

ــيد. ــرداری رس ــره ب ــه به ــت ب دول
وی يادآور شــد: برای ســاخت اين سه 
سالن سرپوشــيده در مجموع 24 ميليارد 
ريال اعتبار هزينه شــده اســت و با بهره 
بــرداری از آنها جوانان ورزش دوســت 
روســتايی می توانند از امکانات ورزشی 

مناسب برخوردار شوند.

داستان دنباله دار 
حاشيه های پـاس

75 طرح ورزشی همدان در حال تکميل است

آگهي مزايده 
در پرونده کالسه 960014 اجرایي طي رأي صادره از شعبه حقوقي دادگستري 
شهرستان اسدآباد محکوم علیه آقاي اکبر نجفي فرزند سلطانعلي محکوم به 
پرداخت 531/659/176  ریال بابت اصل خواســته و هزینه دادرسي در حق 
محکوم له و مبلغ 25/000/000 ریال نیم عشــر دولتــي در حق صندوق دولت 
گردیده اســت لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش 
اقدامي نکرده است این اجرا به درخواست )محکوم له(اقدام به توقیف اموالي 
به شرح ذیل که در تاریخ 1397/7/10 ساعت 10 صبح اقدام به برگزاري عملیات 
مزایده جهت تأدیه دین محکوم به  نماید معهذا کساني که تمایل به شرکت در 
مزایده دارند مي توانند در مدت پنــج روز قبل از روزي که براي فروش معین 
شده است اموال مشروحه ذیل را مالحظه نمایند ضمناً مزایده در واحد اجراي 
احکام مدني دادگستري همدان برگزار مي گردد. اموال توقیفي شامل تعداد 48 
سهم از صد سهم شرکت کاروان صنعت اسدآباد شماره ثبت 305 و شناسه ملي 
010861095921 شامل زمین  ســاختمان و تأسیسات و تجهیزات که مجموعًا 
توسط کارشناس رسمي دادگســتري به ارزش کل 3/408/000/000 ریال )بابت 
ســهم آقاي اکبر نجفي( مي باشد قیمت گذاري شده است. بدیهي است برنده 
مزایده کسي تلقي مي گردد که بیشترین قیمت پیشنهاد نماید و مي بایست ده 

درصد في را في المجلس و مابقي را ظرف مدت یک ماه تأدیه کند.
)م الف 407(

اجراي احکام مدني دادگستري اسدآباد
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هشتمین سیاره منظومه شمسی
 به زمین می رسد

 كارشناس نجوم با بيان اينکه نپتون به كره زمين نزديك می شود، 
گفت: نپتون هشتمين و آخرين سياره منظومه شمسی را می توان فردا 

4صبح رصد كرد. 
علی آزادگان به مهر درباره رويداد نجومی فردا گفت: سحرگاه جمعه 
16 شهريور 1397 سياره نپتون به نزديکترين فاصله از زمين می رسد. 
وی با بيان اينکه ســاعت 4 صبح جمعه، نپتون در فاصله 4.3 ميليارد 
كيلومتری زمين قرار می گيرد، خاطر نشــان كرد: نپتون هشــتمين و 
آخرين سياره منظومه شمسی است.  به گفته وی، اين سياره در عرض 
165 سال خورشيد را يك دور می زند و در عرض 16 ساعت هم به 

دور محور خود يك دور می چرخد.

استخراج فلزات گرانبها از سیارات 
آسان تر شد

 محققان روشــی نوين برای سوق دادن سيارک ها به سمت زمين 
ارائه كرده اند تا مواد معدنی، فلزات و آب را از آنها اســتخراج كنند. 
به گزارش ديلی ميل، گروهی از محققان انگليســی روشی ابداع كرده 
اند تا مســير صخره های فضايی را به ســمت زمين منحرف كنند و 
به اين ترتيب اســتخراج و كاوش آنها راحت تر شــود.  دانشمندان 
معتقدند ســيارک ها كه غنی از فلــزات گرانبها مانند پالتينيوم و طال 
هســتند احتماالل برای هريك از ساكنان كره زمين ثروتی معادل 75 
ميليــارد پوند)100 ميليارد دالر( فراهم می كنند. طبق تحقيقی جديد، 
اين اشيای آسمانی را می توان در مسيرهای ثابت اطراف زمين قرار داد 
و با استفاده از موشك آنها را به سمت ميدان گرانشی زمين سوق داد.

جای خالی ۸ میلیون گوشی در بازار موبايل
 طبق آمار ارائه شــده از ســامانه طرح ثبت تلفن همراه، از ابتدای 
سال 97 تاكنون بايد حدود 10 ميليون دستگاه گوشی برای تنظيم بازار 
موبايل، وارد كشــور می شد اما آمار واردات حدود 2 ميليون گوشی 
اســت. به گزارش مهر، بازار گوشی تلفن همراه روزهای بی ثباتی را 
طی می كند و خريداران در مراجعه به اين بازار با قيمتهای نجومی و 

چندين ميليونی گوشی ها مواجه می شوند.
 به نحوی كه گوشيهای پرچم دار برندهای مختلف كه تا پيش از اين 
حدود 3 تا 5 ميليون تومان قيمت داشتند بيش از 16 ميليون تومان در 
بازار قيمت داده می شــوند. از سوی ديگر بسياری از فروشندگان در 
فروش گوشی دست نگه داشته اند و می گويند كه كاال در بازار برای 

فروش وجود ندارد. 

شکاف امنیتی در مرورگر »کروم « کشف شد
 كارشناسان امنيتی متوجه شــکاف امنيتی در مرورگر گوگل شده 
اند كه به هکرها اجازه می دهد تمام ســاكنان يك خيابان را به راحتی 
هك كنند. به گزارش ديلی ميل،هکرهايی كه از كنار خانه شــما می 
گذرند می توانند با اســتفاده از وب كم در خانه تان جاسوسی كنند. 
 Surecloud طبق گزارش جديد كارشناسان امنيت سايبری شركت
درانگليس، هکرهــا می توانند به دليل يك اختالل امنيتی در مرورگر 
گوگل به راحتی تمام ســاكنان يك خيابان را هك كنند.  اين درحالی 
اســت كه بيش از يك ميليارد نفر در  سراسر جهان از گوگل استفاده 
می كنند. آنها می توانند پسوردهای كاربران را بدزدند و ودر يك حمله 
Wi-Jacking تمام وب كم ها را فعال كنند. كل اين فرايند در كمتر 

از يك دقيقه انجام می شود. 

2 میلیون دالر جايزه برای ساخت 
سريعترين پهپاد

 شركت الكهيد مارتين چالشی برای ساخت پهپادهای سريع و مجهز 
به هوش مصنوعی ارائه كرده كه جايزه آن 2 ميليون دالر است. به گزارش 
انگجــت، هرچند پهپادهای خودران وجود دارند اما چندان پرســرعت 
نيستند. در همين راستا شركت الكهيد مارتين و ليگ مسابقات پهپاد ها 
چالش»نــوآوری آلفا پايلوت« را ارائه كرده انــد. اين چالش از افراد می 
خواهد پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی بسازند كه  نه تنها می توانند با 
سرعت زياد پرواز كنند بلکه برنده مسابقات هم بشوند.  شركت كنندگان 
بايد سيستم NVIDIA-Jetson مجهز به هوش مصنوعی بسازند كه 
بتواند به ســرعت حركت كنند. اين چالش در ماه نوامبر آغاز می شود و 

جايزه ای به ارزش دو ميليون دالر برای آن در نظر گرفته شده است.
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■ حدیث:
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محبوب ترین چیز نزد خدای متعال، آن است که ببیند مرد، با زن و فرزندانش بر سر 
یک سفره، غذا می خورند. سپس هرگاه بر آن سفره، گرد هم آیند، با نظر رحمت به 

ایشان می نگرد، و پیش از آن که از جای خود پراکنده شوند، آنان را می آمرزد.
تنبیه الغافلین : ص 343 ح 498

معاون رئيس جمهوری درباره آمار توريست های خارجی 
ايران تاکيد کرد

تغییر ترکیب گردشگران ورودی

 درحالی كه طــی هفته های اخير رئيس ســازمان ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری كشــور چند بار اعالم كرده در 4ماه نخست 
ســال جاری، ميزان گردشگران ورودی به كشــور با رشد 38درصدی 
همراه بوده، بســياری از فعاالن تورگردان تاكيد می كنند شــواهد چيز 
ديگری را نشــان می دهد. قريب به اتفاق تورگردانان معتقدند از ميزان 
گردشــگران اروپايی كاسته شــده و از آنجا كه مبنای اين آمار هنوز به 

روشنی اعالم نشده است، نمی توان به آن استناد كرد.
علی اصغر مونســان حاال در جديدترين اظهارنظر نيــز درباره اين آمار 
تحليل كرده كه تركيب گردشــگران ورودی به كشــور تغييراتی داشته 
اســت و آن هم پــس از مدتی به حالت تعادل برمی گــردد. به باور او، 
احساسات منفی در اروپايی ها ايجاد شده اما آنها پس از مدتی خواهند 
ديد ايران به لحاظ امنيت هيچ مشــکلی ندارد. تغيير تركيب گردشگران 
ورودی به كشور البته همان هشداری است كه فعاالن گردشگری بارها 
به آن اشاره كرده اند. آنها می گويند سازمان ميراث فرهنگی در آمارهای 
خود كســانی را كه يك روزه از عراق و برای تهيه مايحتاج خود وارد 

ايران می شوند نيز به عنوان آمار ورودی ها در نظر می گيرند.
 شرط كارآيی ارزانی سفر

در هميــن حال، رئيس ســازمان ميــراث فرهنگی، صنايع دســتی و 
گردشگری همچنين با اشاره به مسائل اقتصادی كشور، خاطرنشان كرده 
در حال حاضر افزايش نرخ ارز به نفع گردشــگران خارجی است و به 

اين ترتيب پکيج های سفر به ايران ارزان شده است. 
با اين همه كارشناســان معتقدند تنها ارزان بودن سفر به ايران می تواند 
به عنوان يك امتياز مثبت برای گردشــگری ايران به شــمار رود كه هم 
تبليغات مناســب بين المللی برای سفر به كشــور صورت گيرد و هم 
تصوير نامناسبی كه از ايران در اذهان خارجی ها شکل گرفته، بهبود پيدا 
كند. مونسان البته به عنوان خوش بين ترين فرد نسبت به وضعيت موجود 
گردشــگری، معتقد است تحركی در حوزه گردشگری در كشور اتفاق 

افتاده و رشد خوبی در گردشگران ورودی صورت گرفته است.
 به باور وی، گردشگری داخلی نيز در وضعيت رونق قرار دارد. معاون 
رئيس جمهوری همچنين گفته كه آمار اشــغال هتل ها بسيار باالست و 
اميدوار است اين روند تا پايان سال ادامه پيدا كند و مشکالتی كه ايجاد 

شده كمترين اثر را در حوزه گردشگری بگذارد.  
عالی ترين مقام دولتی در گردشــگری تاكيد كرده كه ســازمان ميراث 
فرهنگــی بايــد پايش الزم را انجــام دهد و يکــی از اين موضوعات 
حمل ونقــل هوايی و نرخ بليت هواپيما اســت كه بايد به حالت نرمال 

برگردد تا سفرها كاهش پيدا نکند.
 به نظر می رســد تا زمانی كه مبنای آمارهای موجود شــفاف نباشد، نه 
می توان به آمارهای رسمی اعتماد كرد نه شواهدی كه فعاالن گردشگری 
از آن حرف می زنند. در چنين شــرايطی كارشناســان پيشنهاد می كنند 
چنانچه ســازمان ميراث فرهنگی نظام آماری مستندی را كه به جز آمار 
پليس مهاجرت به كشور استفاده می كند، معرفی كند، با ايجاد شفافيت 
می توان به قضاوت و درک درســتی از روند ورود گردشگران به كشور 

رسيد.

بوعلی كجايی!!؟
دقيقا كجايی؟!

كجايی تو بی ما!؟
تو بی ما كجايی!؟

چند وقت پيش ها اگر يادتون باشه ؛ عکس پور علی 
سينا رو از روی دفترچه های تامين اجتماعی برداشتن 
و بجاش چند تا نقطه ســياه گذاشــتن ؛ با اعتراض 
موجی از مســئولين و همدانی ها گفتند كه قراره يه 
طرح جديد با عکس جديدی ديگه از پورعلی سينا 

رو روی دفتر چه ها چاپ كنيم.
خب عزيز من اين چکاری بود؟؟

بعد از كشــمکش ها و حــرف و حديث ها قرار بر 
اين شد كه در هفته ی پزشك و همدان و همزمان با 
رويداد بزرگ همدان 2018 از دفترچه های جديد از 

عکس جديد پورعلی سينا رو نمايی بشه ؛
هفته پزشــك  و رويداد همدان 2018 هم تموم شد 
؛  ولی از پورعلی سينا و دفتر چه های جديد تامين 

اجتماعی رو نمايی نشد!!
فکر كنم از وقتی كه كشور  تركيه پورعلی سينارو  هم 
مثل شاعر معاصرمون حضرت موالنا  به اسم خودش  

ثبت كرده ؛ ديگه رفته تركيه  اقامت گرفته  ...!!
شــايدم اونجا بهش بيشــتر بها ميدن و بيشتر بهش 

خوش ميگذره ...!!
اونجــا اآلن  توی تركيه بــا حضرت  موالنا  دوتايی 
حسابی دارن صفا ميکنن و گل ميگن و گل ميشنوند؛
با اين وضعی كه داره پيش ميره و مسئولين هم كك 
شــون نميگزه ؛ فکر كنم از فــردا باباطاهر عريان و 
عارف قزوينی  و حافظ و ســعدی هم اقامت تركيه 

بگيرن  و ديگه كال برن؛ 
فرار مغز هامون كم بود ؛ فرار مشاهير هم بهش اضافه 

شد...!!
* امین مرتضائی

مبانی دفاع مقدس برگرفته از 
تفکر عاشورايی است

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان 
مبانــی دفاع مقدس را برگرفته از تفکر عاشــورايی 
دانست . به گزارش روابط عمومی اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان همدان؛ عليرضا درويش نژاد 
در ديدار با مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان همدان گفت: معتقديم عاشورا تا 
ابد حرف های نو برای گفتن دارد و بخشــی از اين 

فرهنگ در دفاع مقدس نمود پيدا كرده است.
وی با بيان اينکه تفاوت دفاع مقدس با ساير جنگ های 
دنيا مبانی فکری و اعتقادی آن است؛ اظهار كرد: اگر 
در مقايسه با جنگ های دنيا نگاه كنيم، استانداردهای 
نظامی جهانی در جنگ با عراق وجود نداشــت اما 
رزمندگان ما با تکيه بــر پايه های اعتقادی، عرفانی 
و معرفت شناســی به پيروزی رسيدند. درويش نژاد 
خاطرنشــان كرد: در اسالم و مبانی اسالمی هيچ بن 
بســتی وجود ندارد و بنای حديث ثقلين هم بر اين 
است كه قرآن و عترت در كنار هم قرار گرفته تا بن 

بست ها را از بين ببرند.
مديركل بنيــاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس اســتان همدان هم در اين ديدار با بيان اينکه 
وقتی به عرصه های خدمت ورود پيدا می كنيم بايد 
اراده ها  به ســمت مصلحــت جامعه و ارزش های 
دينی هدايت شــوند؛ گفت: مسئوالن بدانند مقام ها 
امانت خداوند هستند و بايد با بسيج عمومی اراده ها 
را جهت دهی كنيم. سردار مهدی ظفری افزود: گاهی 
اوقات در ارائه آمار و ارقام خيلی موفق هستيم؛ اما در 
عمل بايد موفقيت را با شرايط جامعه و فراگير شدن 

ارزش های اجتماعی بسنجيم.
وی با بيان اينکه ارزش ها مانند نور خورشيد هستند 
و به همه تعلق دارند؛ خاطرنشان كرد: شهدا و دفاع 
مقدس هم ارزشــی هســتند كه متعلق به همه مردم 
جامعــه بوده و مقام معظم رهبــری تأكيد دارند اين 

فرهنگ را در تمام زوايا انعکاس دهيم.

سینـما

سینما ≡
..... . تگزاس - هزارپا ■ قد  س1.............................
■ قد  س2.......................... ...تگزاس - خاله قورباغه
■ فلسطين1............................................. هزارپا - کاتيوشا
فلسطين 2................................................ تنگه ابوغريب
■ سينما کانون................ کاتيوشا- خاله قورباغه
■بهمن مالير................. .هزارپا - تنگه ابوغريب
■ فرهنگ كبودراهنگ.................. به وقت شام
■ انديشه رزن .......................................... فيلشاه

نمايشگاه عکس شکوه تاريخ، 
از الوند تا هگمتانه درهمدان 

داير شد
»مصطفــی  آثــار  از  عکســی  نمايشــگاه   
شــيرمحمدی« با عنوان »شکوه تاريخ، از الوند تا 

هگمتانه« در برج زاگرس همدان داير شد.
نمايشگاه عکس شکوه تاريخ، از الوند تا هگمتانه 

درهمدان داير شد
عــکاس اين مجموعه ، اظهار داشــت: 40 قطعه 
عکس از ســيمای شــهری و اماكن ســياحتی و 
تاريخی همــدان در اين نمايشــگاه در معرض 
نمايش گذاشته شده است.شــيرمحمدی با بيان 
اينکه اين نمايشــگاه به صورت انفرادی برگزار 
شده، انتخاب همدان به عنوان پايتخت گردشگری 
كشورهای آسيايی در ســال جاری ميالدی را از 

اهداف برگزاری اين نمايشگاه اعالم كرد.
اين عکاس پيشکسوت همدانی خاطرنشان كرد: 
ابعاد تابلوهای عکاســی به نمايش درآمده در اين 
مجموعه 100*70 سانتيمتر و با كيفيت درجه اول 

با استاندارد جهانی چاپ و ارائه شده است.
نمايشگاه عکس شکوه تاريخ، از الوند تا هگمتانه 
از امروز لغايت ســی ام ماه جــاری در دو نوبت 
صبح و بعدازظهر واقع در طبقه ششم برج زاگرس 

آماده استقبال از عالقمندان خواهد بود.

پرواز به سوي توسعه

 يکی از عوامل مهم و ضروری برای پيشــرفت 
و توسعه استان همدان در صنعت توريسم، ايجاد 
زير ســاخت ها در حمل و نقل هوايی اســت تا 
گردشگران با احســاس آرامش و امنيت بيشتری 

بتوانند سفری امن را تجربه كنند.
به گزارش ايرنا، از حمــل و نقل هوايی می توان 
به عنوان شــاه كليد توسعه در حوزه گردشگری و 
اقتصادی نام برد چراكه اســتفاده مناسب از زمان 
برای بســياری از گردشــگران از اهميت زيادی 
برخوردار است چون بسياری از آنها معتقد هستند 
نبايد طاليی ترين لحظات زندگی خود را در بين 

مسير مبدا تا مقصد تلف كنند.
اســتان همدان نيز بــه دليل وجــود جاذبه های 
گردشگری و تفريحی بسيار همه ساله گردشگران 
بی شــماری را به سوی خود كشــانده است و از 
ســوی ديگر وجود فرودگاه و راه آهن كه از زير 
ساخت های اصلی است می تواند موجب رشد و 

توسعه صنعت توريسم در اين استان شود.
ورود قطار به همدان شرايط اقتصادی و گردشگری 
را به طور حتم بهتــر كرده اما در اين بين حمل و 
نقل هوايی جايگاه خود را دارد چراكه اين اســتان 
همه ساله ميزبانی برنامه های ملی و بين المللی را 
دارد و همچنين انتخاب همدان به عنوان پايتخت 
گردشگری كشــورهای آســيايی در سال 2018 
موجب شــده تا حمل و نقل هوايی از اهميت و 

جايگاه بيشتری برخوردار باشد.
و اما مســئوالن اســتانی با اختصاص اعتبار برای 
فرودگاه همدان در ســال هــای اخير امکان پرواز 

هواپيماهای پهن پيکر را فراهم كردند و اكنون اين 
فرودگاه با توجه به جايــگاه منحصر به فرد خود 
يکی از مهمترين فرودگاههای غرب كشور بشمار 
می رود و با هشــت دهه قدمــت يکی از قديمی 

ترين فرودگاههای ايران محسوب می شود. 
در ســال 1345 شمسی طرح ســاخت فرودگاه 
جديد، در كنار فــرودگاه قديم، مورد مطالعه قرار 
گرفت و در ســال 1351 بهره برداری شــد اين 
فــرودگاه در فاصله پنج كيلومتری ضلع شــمال 
شرقی شهر همدان و در كنار جاده اصلی تهران در 
زمينی به مســاحت 250 هکتار واقع شده است و 

مجهز به سيستم های كمك ناوبری است.
برنامه هايی برای برگزاری پروازهای خارجی از 
جمله پروازهــای عتبات عاليات از اين فرودگاه 
وجود دارد و طبق آمار در ســال 2016 ميالدی 
284 نشست و برخاست هواپيما در اين فرودگاه 
انجام شــد و 30تن بار و 282 هزار و 983 نفر 
مســافر از طريق آن جابجا شدند. اما حاال با اين 
اوصاف و اولويت اســتان برای جذب گردشگر 
و توســعه صنعت توريسم ماه گذشته شاهد لغو 
2 پــرواز فرودگاه همدان به شــهرهای كيش و 

مشهد بوديم.
مدير فرودگاه همدان در اين باره به خبرنگار ايرنا 
گفت: پروازهای همدان - كيش و همدان - مشهد 
بــه دليل لغو چارتر كننده تــا اطالع ثانوی تعطيل 
است. ســهراب كلوندی افزود: علت لغو پرواز از 
سوی شــركت های چارتر كننده نوسان قيمت و 

نبود توجيه اقتصادی عنوان شده است.

وی با بيان اينکه در حال رايزنی با شــركت های 
هواپيمايی برای برقراری مجدد اين 2 پرواز هستيم 
افزود: بــرای برقراری مجدد پروازها، آژانس های 
گردشگری همدان اقدام به عقد قرارداد با شركت 
های هواپيمايی كرده اند اما به دليل باال بودن قيمت 

ها تاكنون به نتيجه نرسيده اند.
وی با اشــاره به اينکه فــرودگاه همدان در چند 
ســال گذشته با انجام پرواز كيش و مشهد رونق 
گرفته و از حالت تعطيلی خارج شده بود اضافه 
كرد: استقبال شهروندان همدانی از پرواز همدان 
- مشــهد بسيار مطلوب و پرواز همدان - كيش 
نيز رضايــت بخش بود.كلونــدی در خصوص 
پرواز همدان - تهران نيز گفت: متوســط پرواز 
همــدان - تهران حدود 20 نفر اســت كه برای 
ادامه فعاليت اين پرواز ميانگين اســتقبال بايد به 

35 نفر برسد.
معاون گردشــگری ســازمان ميــراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشــگری همدان نيز گفت: اگر 
خطوط هوايی اســتان فعال باشــد و برنامه هدف 
دار داشته باشيم، گردشــگران بيشتری به همدان 
می آيند.علی خاكسار با اشاره به اينکه بسياری از 
گردشــگران به دليل نبود پرواز، سفر به همدان را 
به عقب می اندازند افزود: در بســياری از همايش 
هايی كه به ميزبانی همدان برگزار می شود، داشتن 
پرواز، اولين سوالی اســت كه مهمانان حاضر در 
همايش می پرسند.وی ادامه داد: اگر پرواز برقرار 
باشد كيفيت حضور مهمانان و همايش ها نيز ارتقا 
می يابد.خاكســار با اشــاره به ارتباط پرواز ها به 

رويداد 2018 گفت: اين رويداد يکسال در همدان 
برگزار می شــود و ما بايد كاری كنيم پروازها به 

صورت دائمی در همدان داير باشد.
وی با اشــاره به لغو پروازهای همدان - مشهد و 
همدان - كيش اظهار داشت: افزايش نرخ هواپيما 
اصلی ترين عامل لغو پروازها است چرا كه عامل 

اقتصادی برای مسافران بسيار مهم است.
معاون گردشگری سازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
 دستی و گردشــگری كشور در پاســخ به سوال 
خبرنگار ايرنا در خصــوص افزايش قيمت بليت 
هواپيما اظهار داشت: برنامه ای داريم تا با تشکيل 
كميته ای افزايش نرخ پرواز را بررسی و برنامه ای 

برای كاهش قيمت بليت تنظيم كنيم.
محمــد محب خدايی گفت: ســازمان هواپيمايی 
متولی ايرالين ها اســت اما ما به واسطه اثرگذاری 
كه نرخ پروازها در سفر مردم دارد، اين دغدغه را 
به سازمان هواپيمايی ابالغ می كنيم، و با برگزاری 
نشست های مشــترک اميدواريم به تصميم  گيری 

خوبی برسيم.
با توجه به اينکه اســتان همدان در ســال 2018 
ميــالدی به عنوان پايتخت گردشــگری آســيا 
انتخاب شــده اســت لذا می طلبد برای جذب 
بيشتر گردشگر و توسعه اين صنعت كه به عنوان 
اولويت استان مورد توجه مسئوالن است نگاهی 
ويژه به پروازهای فرودگاه همدان صورت گيرد 
تا با برقراری دوباره پروازهای كيش و مشهد و 
افزايش پروازها بتوانيم اســتانی موفق در جذب 

گردشگر باشيم. 
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