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چراپارلمان نشینها با شفافیت مخالفند؟

روی دیگرسکه
نماینده های مجلس
چرا نمایندگان به سه طرح شفافیت آرا نمایندگان ،طرح تشدید مبارزه
با مفاســد اقتصادی ،تامین کاالی اساســی در مجلس رای ندادند؟ از چند
ماه پیش نمایندگان مجلس شورای اسالمی از طیف ها و جریانات سیاسی

مختلف پیگیر تصویب طرحی برای افزایش شفافیت در فرایند کاری مجلس
بودند .اتفاقی که مورد استقبال تمامی رسانه ها قرار گرفت و بازخوردهای
مثبتی نیز در سطح جامعه داشت...

شهردار نهاوند:

امروز،آبنمای موزیکال نهاوند
افتتاح می شود
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یادداشت روز

یادداشت

اين ن ّيت خير است كه
چارهساز است

در پــي انفجار قيمتهــا در بازار
مصــرف كشــورمان و فشــار گراني بر
مــردم ،از ســوي دولــت حركتهاي
ايذايــي بــراي مقابله با ايــن گرانيها
شــروع شده اســت و توزيع يك نوبت
ســبد كاال بــا قيمتهــاي ارزان بيــن
خانواد ههاي ايراني در آيند هاي نزديك،
از جملــه اين حركتها خواهد بود...

یادداشت

آژير خطر در ايستگاه قطار
حملونقــل ريلــي در دنيا بــه عنوان
امنتريــن و ارزانتريــن نــوع حملونقل
شــناخته شــده و قطارهاي بين شــهري
فاصلههــاي دور شــهرها را نزديك نموده
اســت و كشورهاي مختلف را به هم وصل
كرده است .پيشــرفتهترين خطوط ريلي در
اروپــا وجود دارد كه برخــي پايتختهاي
اروپايي را به هم وصل كرده است...
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از دبه کسی ضرر ندیده

ضربالمثل «ای فرزند عزیز نور دیده از
دبه کسی ضرر ندیده» روز چهارشنبه به عینه
در مجلس شــورای اسالمی رخداد .طرحی
که بیش از  50درصد نمایندگان آن را امضا
کرده بودند ،نتوانســت بیشتر از  20درصد
رأی کل مجلس را به خود اختصاص دهد؟!
نمایندگانی که مردم به خانه ملت فرستادند
که ناظر و قانونگذار باشند خود از شفافیت
و نظارت بر آراءشان واهمه دارند...
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دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران:

فعاالن اقتصادیحقـوق ياد بگيرند

حضور مردم در عرصههای مختلف
سبب شکست توطئههای دشمنان میشود
فرمانده ســپاه همدان حضور مردم در عرصههای
مختلــف را ازجمله عوامل مهم در شکســت راهبرد
دشمنان برشــمرد و گفت :امروز اگر از تجارب دفاع
مقدس اســتفاده کرده و گروههای مردمی را پای کار
بیاوریم میتوانیم همانند آن سالها موفق شویم.
مظاهــر مجیدی در همایش گروههای جهادی همدان
اظهار داشت :ما در ســالهای ابتدایی جنگ تحمیلی
توانستیم عملیاتهای بزرگی مانند طریقالقدس ،فتح
المبین و بیتالمقدس را به خوبی برگزار کنیم.
وی با اشــاره به وحدت نیرویهای نظامی و متوقف
سازی دشمن در جبهههای نبرد حق علیه باطل افزود:
پس از کسب پیروزهای بزرگ توسط ایران در جنگ
تحمیلی کسانی که این جنگ را کارگردانی میکردند
متوجه شدند اگر همین مسیر را ایران ادامه دهد برنده
این نبرد خواهد بود.
به گزارش تســنیم  ،فرمانده ســپاه همدان با اشاره به
تجهیز و نوسازی ارتش عراق توسط استکبار جهانی
ابراز کرد :در ســالهای چهارم جنگ به قدری ارتش
عراق پیشرفته شــد که هنگام طراحی عملیات ،برای
مقابلــه گفتیم باید طوری بجنگیم که بتوانیم ماشــین
جنگ عراق را متوقف کنیم.
وی افــزود :به همین دلیل نیز طرحی ارائه شــد که
مطابــق آن مقرر گردیــد حجم باالیــی از نیروهای
مردمی از استانهای مختلف وارد جبهه شوند طرحی
که توسط شهید حســن صوفی به فرمانده وقت سپاه

ارائه شد.
مجیدی بابیان اینکه در آن زمان شــهید صوفی اعالم
کرد میتواند  5لشــگر از مردم همدان را به جبههها
اعزام کند عنوان کرد :این شهید بزرگوار حرف بسیار
مهمی را در آن مقطع زمانی زد طرحی که توانست با
همکاری دیگر فرماندهان سپاه عملی سازد.
فرمانده ســپاه همدان با اشاره به شکلگیری سپاهیان
حضرت مهدی(عج) و سپاهیان محمد(ص) در دوران
دفاع مقدس ابراز کرد :با حرکت گســترده گروههای
مردمی به سمت جبهه ،دشمنان ما دچار ترس شدند .
وی حضور گســترده مــردم را عامــل موفقیت در

حمايتازاشتغالوتوليداستان

عملیات والفجر  8و کربالی  5دانســت و بیان کرد:
از همان زمان اســتکبار به این نتیجه رســید که اگر
مردم ایران وارد عرصه شــوند میتوانند هر کاری را
انجام دهند.
مجیــدی حضور مــردم در عرصههــای مختلف را
ازجملــه عوامل مهم در شکســت راهبرد دشــمنان
برشــمرد و تصریح کرد :امروز اگر از تجارب دفاع
مقدس اســتفاده کرده و گروههای مردمی را پای کار
بیاوریم میتوانیم همانند آن سالها موفق شویم.
وی بابیان اینکه امروز دشمن در تالش است با هجمه
اقتصادی بین نظام و مردم فاصله بیندازد گفت :برای
دفع توطئه دشــمنان ســپاه تصمیم گرفته است این
همایش و رزمایش بزرگ را با حضور  700هزار نفر
از بسیجیان برگزار کند.
فرمانده ســپاه همدان با اعالم اینکه  20هزار نفر از
بســیجیان همدان در این رزمایش کشوری حضور
مییابنــد ابراز کرد :این رزمایــش ابتدا به صورت
شهرســتانی و ســپس به صورت اســتانی برگزار
میشود.
وی بــا تأکید بر اینکه فعال شــدن گروههای جهادی
از دیگر ابعاد این رزمایش اســت که ثمرات بسیاری
برای جامعه دارد اظهار داشت :باید بدانیم که در یک
جنگ تمامعیار با دشــمنانیم و اگرچه صدای توپ و
گلوله شــنیده نمیشود اما باال رفتن نرخ دالر یا عدم
ثبات در بازار بیانگر این جنگ است.

توليد و عرضه
دفتر مدرسـه
در همـدان
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در فروشگاههاي
تعـاوني معتبر
سراسر استـان

مدیر کل کتابخانه ها اعالم کرد

دسترسی رایگان به
پایگاه مجالت تخصصی نورمگز
مدیــرکل کتابخانههــای عمومــی اســتان
همــدان از دسترســی رایــگان بــه پایــگاه مجــات
تخصصــی نورمگــز در کتابخانههــای اصلــی
اســتان خبــر داد.
عاطفــه زارعــی از دسترســی رایــگان بــه پایــگاه
مجــات تخصصــی نورمگــز در کتابخانههــای
اصلــی اســتان خبــر داد و اظهــار کــرد :از آنجــا کــه
کتابخانههــای عمومــی بــه طیــف گســتردهای از اقشــار
جامعــه خدمــات ارائــه میکننــد بــه دنبــال ایــن امــکان
نیــز شــدیم.
وی در گفتوگــو بــا فــارس بــا بیــان اینکــه هــدف
اصلــی از ایجــاد ایــن مهــم ارائــه خدمــات مختلــف
بــه منظــور دسترســی ســریع و آســان تمامــی اقشــار
بــه اطالعــات مــورد نیــاز بــه منظــور تحقــق عدالــت
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اجتماعــی اســت ،گفــت :در اقدامــی ابتــکاری
مبــادرت بــه خریــد اشــتراک ســاالنه پایــگاه
اطالعاتــی تخصصــی نورمگــز کردهایــم تــا پویاتــر
از گذشــته بــرای رســیدن بــه هــدف اصلــی خــود
کــه گســترش فرهنــگ مطالعــه مفیــد و تحقیــق و
پژوهــش بــوده گام برداریــم.
مدیــرکل کتابخانههــای عمومــی اســتان همــدان
خاطرنشــانکرد :پایــگاه مجــات تخصصــی نــور یــا
 Noormagesنورمگــز از مجموعــه پایگاههــای
مرکــز تحقیقــات کامپیوتــری علــوم اســامی اســت
کــه وظیفــه شناســایی و عرضــه مجــات تخصصــی
علــوم انســانی و اســامی را بــر عهــده دارد.
وی بیــان کــرد :نشــریههای ایــن پایــگاه در
بیســت و یــک موضــوع علــوم اجتماعــی ،حقــوق،

تاریــخ ،جغرافیــا ،اقتصــاد ،زبــان و ادبیــات،
علــوم سیاســی ،مدیریــت ،روانشناســی ،علــوم
کتابــداری و اطالعرســانی ،هنــر و معمــاری،
فلســفه و کالم ،قــرآن و حدیــث ،فقــه و اصــول،
تربیــت بدنــی ،اخــاق ،ادیــان ،علــوم تربیتــی،
حســابداری ،حــوزه ســامت و میانرشــتهای
ارائــه میشــوند.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

کاهش آمار فوتشدگان تصادفات رانندگی در همدان
رئیس پلیس راه استان همدان از کاهش آمار فوتشدگان تصادفات رانندگی در همدان خبر داد و گفت 35 :نفر در اثر تصادف طی
مردادماه در همدان فوت کردند.
رضا عزیزی از کاهش آمار فوتشدگان تصادفات رانندگی در مردادماه امسال به نسبت سال گذشته خبر داد و اظهار کرد :بر اساس آمار
موقت پزشــکی قانونی با کاهش یک نفری فوتشــدگان تصادفات مردادماه مواجه بودیم .وی در گفتوگو فارس با اشاره به اینکه 52
درصد از فوتیهای تصادفات در بیمارستان اتفاق میافتد و به همین دلیل نمیتوان آمار دقیقی از شهریور ماه ارائه داد ،گفت :پزشک قانونی
آمار شهریورماه را  15ماه اعالم خواهد .رئیس پلیس راه استان همدان با بیان اینکه تقریب ًا آمار فوتهای تصادفات همدان در صحنه طی
شهریورماه کاهش داشته است ،خاطرنشان کرد :سال گذشته  369نفر در همدان در اثر تصادف فوت کردند که  51درصد از این تعداد در
بیمارستان و یک درصد حین انتقال بود .وی با اشاره به اینکه  48درصد از افراد در صحنه تصادف فوت کرده بودند ،افزود :فوتیهایهای
مردادماه امسال بر اساس آمار موقت پزشک قانونی  35نفر بود اما سال گذشته به  36نفر رسید.عزیزی با بیان اینکه متاسفانه آمار تصادفات
باالست و باید در کاهش این میزان تالش کنیم ،گفت :خودروها در کشور ایمن نیستند و بیشترین آمار فوتیها نیز به وسایل نقلیه ناایمن
نظیر پراید ،وانت پیکان و  ...برمیگردد.

صادرات  6ميليون دالري موتور کولر از همدان
مدیرکل گمرک استان همدان از کاهش  50درصدی صادرات موتور کولرآبی از همدان خبر داد و گفت 6 :میلیون
دالر موتور کولر آبی از همدان صادر شد.
جمال خشــوعی در گفتوگو با فارس با اشــاره به اینکه توســعه صادرات کاالهای صنعتی در استان از مهمترین
اولویتها محســوب میشود ،اظهار کرد :صنعتگران اســتان همدان باید کاالهای خود را صادراتمحور و براساس
بازاریابی تولید کنند تا بتواند در بازارهای جهانی رقابت کنند.
وی در خصوص صادرات موتور کولر آبی از اســتان همدان نیز گفت :از ابتدای امســال تا پایان مردادماه
 6میلیــون و  214هــزار و  73دالر موتور کولــر آبی به وزن یکهزار و  300تن از گمرک اســتان همدان
صادر شده است.
مدیــرکل گمرک اســتان همدان با بیــان اینکه صادرات موتــور کولر آبی با اختصــاص  14درصد از کل
صادرات اســتان همدان به خود در رتبه ســوم کاالهای صادراتی همدان قرار دارد ،گفت :این میزان کاال به
کشور عراق صادر شده است.

دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران:

يادداشت

آژير خطر در ايستگاه قطار
»»فيضا ...مظفرپور

حملونقل ريلــي در دنيا به عنوان امنتريــن و ارزانترين نوع
حملونقل شناخته شده و قطارهاي بين شهري فاصلههاي دور شهرها
را نزديك نموده است و كشورهاي مختلف را به هم وصل كرده است.
پيشرفتهترين خطوط ريلي در اروپا وجود دارد كه برخي پايتختهاي
اروپايي را به هم وصل كرده است.
در ژاپن نيز خطوط ريلي بسيار گسترده و قطارهايي با سرعت بيش از
 800كيلومتر در ساعت در حال حركت هستند.
در روسيه به علت گستردگي اين كشور در طول جغرافيايي طوالنيترين
مسيرهاي ريلي وجود دارد و عليرغم استقالل كشورهاي مختلف از
شوروي سابق و تشكيل  15كشور مستقل مشتركالمنافع خطوط ريلي
همچنان اين كشورها را بهم وصل كرده است و برخي از اين كشورها
مانند آذربايجان ،تركمنستان ،تاجيكستان و قزاقستان از طريق خطوط
ريلي به كشــورمان وصل شــده و يا در حال اجراي پروژههاي ريلي
مشترك 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 اســامي بعد از پيــروزي انقالب خطوط ريلي گســترش
خوبي داشته و راهآهن سراسري از جله زيرساختهاي مهم پيشرفت
اقتصادي در كشور محسوب ميشود؛ زيرا هم به لحاظ حمل بار و هم
حمل مسافر از اهميت ويژهاي برخوردار است.
گرچه استانهاي غربي بويژه همدان و كردستان و كرمانشاه تا سالهاي
اخير از داشتن راهآهن محروم بودهاند ولي با اتمام پروژههاي راهآهن
غرب كشــور؛ يعني راهآهن تهران ـ كرمانشاه ـ خسروي ـ بغداد كه
شــهرهايي چون مالير ـ 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 جابهجا ميكنند.
به موازات راهاندازي اين خط ،خط راهآهن تهران ـ همدان ـ ســنندج
نيز به بهرهبرداري رسيده و اخيرا ً راهآهن همدان ـ مالير كلنگزني 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
راهآهن شمالغرب از زنجان به بيجار و از آنجا به همدان وصل شود.
اين مقدمه طوالني از اين نظر نوشته شد كه اهميت خطوط راهآهن و
مزاياي بيشــمار آن يادآوري شده و از زحمات تمامي كساني كه در
اين زمينه زحمت كشــيدهاند ،تقدير شود .از نمايندگان ادوار مجلس
تا وزراي راهوشهرســازي و استانداران ادوار گذشته و تمامي مديران
حوزه راهسازي و ...خبر خوشحالكننده راهاندازي قطار تهران ـ همدان
در مهرماه نيز بر خوشحالي همدانيها افزوده است.
امــا نكتهاي كه نبايد از آن غفلت كرد ،موضــوع تكميل و راهاندازي
ايستگاه شهري همدان است.
با توجــه به اينكه خطوط ريلي همدان در ابتــدا باري در نظر گرفته
شــده بود .ايستگاه تخليه بار آن نيز در فاصله حدود  17كيلومتري از
مركز شهر همدان طراحي شده است و عمدهترين مشكل اين ايستگاه
رباط شورين مسير طوالني و نبود راه مناسب دسترسي به اين ايستگاه
است و نبود عالئم راهنماييورانندگي و نداشتن روشنايي مناسب بر
خطرات تردد در اين مسير طوالني افزوده است.
اخيرا ً در شــوراي برنامهريزي استان روستاي رباط شورين به عنوان
محدوده شــهري شناخته شده تا خدمات رفاهي شامل ايستگاه فعلي
قطار نيز بشــود .هماكنون آبوفاضالب شهري در اين ايستگاه وجود
ندارد كه اميدواريم همه اين امكانات در اين مكان فراهم شــده و در
اختيار مسافران قرار گيرد.
اگرچه ساخت ايستگاه جديد قطار مورد موافقت قرار گرفته و مكان
آن نيز مشــخص شده اســت ولي با توجه به اعتبارات كم پروژههاي
عمراني و كندي كارها ،احداث ايستگاه جديد در فاصله زماني كوتاه
امكانپذير نيســت .به همين دليل تكميل ايستگاه فعلي بايد سرعت
گرفته و بويژه راه دسترسي آن تكميل و به صورت بزرگراه درآمده و
تا بلوار پروفسور موسيوند كه به دانشگاه آزاد ميرسد ،وصل شود.
ميتوان راههاي دسترسي ديگري نيز براي اين منظور از سمت شورين
و فرودگاه در نظر گرفت كه مسير را به طور قابل مالحظهاي كوتاهتر
ميكند و دسترسي شهروندان از نقاط مختلف شهر را آسان ميكند.
موضوع ديگر تأمين امنيت مســافران در مسير همدان تا ايستگاه قطار
هم به لحاظ خطرات ناشــي از اســتاندارد نبودن جاده و ساير موارد
امنيتي ميباشد ،آرامش و امنيت شهروندان تأمين شود .به نظر ميرسد
تأســيس پاسگاه انتظامي و پاسگاه پليس راهور در مسير و يا ايستگاه
قطار از ضرورياتباشــد .خوشــبختانه فرماندهي نيروي زحمتكش
انتظامي در شهرك مدني در نزديكي اين مسير مستقر ميباشند ،قطع ًا
به اين امر مهم توجه ويژه خواهند نمود.

مانور دورمیزی برگزار شد
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان همدان از برگزاری
مانور دورمیزی لحظه صفر در این شهرستان خبر داد.
حمید عرفی یگانه در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری مانور دور میزی
لحظــه صفر در همدان عنوان کرد :در این مانــور با اعالم منطقه زلزله
فرضی ،تیم های پیش رو به محل تعیین شده اعزام شده و بررسی های
اولیه را انجام دادند.
وی بزرگی زلزله فرضی را  ۴.۵در مقیاس ریشتر و زمان آن را  ۵۵دقیقه
بامداد اعالم کرد و گفت :طبق سناریو و اعالم تیم های ارزیاب و پیش
رو ،مرکز این زلزله دهســتان الوند شرقی اعالم شد که شامل  ۸روستا
بــه مرکزیت تفریجان بود.وی افزود :با وقوع این زلزله فرضی نیروهای
رسمی ،قراردادی و پرسنل جمعیت به محل کار خود فرا خوانده شدند
و زمــان حضور نیروها و نجاتگران ثبت و مورد بررســی قرار گرفت.
عرفی یگانه ادامه داد :در سناریو زلزله فرضی ضمن تماس با دهیاران و
مسئولین محلی و بررسی نیازهای اولیه ،تیم های عملیاتی  ۳نفره تشکیل
و به روستاهای زلزله زده اعزام شدند.

shenide@hamedanpayam.com

فعاالن اقتصادی حقوق ياد بگيرند
دبیــرکل مرکز داوری اتــاق بازرگانی
ایران با اشــاره به اهمیت و ضرورت آگاه
ســازی فعاالن اقتصادی نسبت به مباحث
حقوقــی گفت :آموزش و ترویج این گونه
مســائل در اولویت مراکز داوری استان ها
قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا ،محسن محبی در اجالس
روســای مراکز داوری اتاق ایــران که به
میزبانی همدان برگزار شد ،اظهار داشت :از
این رو بخشــی از درآمدهای مراکز داوری
اســتان ها به اجرای برنامه های آموزشــی
اختصاص می یابد.
وی بــا تاکید بر اینکــه اصالح و بازنگری
هزینه هــای داوری نیز ضروری اســت،
افزود :تدوین آیین نامــه میانجی گری از
دیگــر اقدامات خوب مرکــز داوری اتاق
ایران به شمار می رود.
دبیرکل مرکــز داوری اتاق بازرگانی ایران
اضافه کرد :این آیین نامه به تصویب رسیده
اســت و فعاالن اقتصادی بخشی از مسائل
خود را از طریق میانجی گیری حل و فصل
می کنند.
وی بــا اشــاره بــه تخصــص و دانــش
حقــوق دانــان شــاغل در ایــن مراکــز
تاکیــد کــرد :اشــرافیت کارشناســان ایــن

مرکز داوری همدان پاســخگوی
مسائل حقوقی بازرگانان است

مراکــز بــه قواعــد و قوانیــن حقوقــی
ضــروری اســت.
محبــی همچنیــن تعامــل مراکــز داوری بــا
روســای اتــاق هــای بازرگانــی در سراســر
کشــور را بســیار راهگشــا دانســت و
یادآورشــد :فاصلــه بیــن ایــن دو بــه رونــد
حمایــت از فعــاالن اقتصــادی آســیب مــی
زنــد.
وی بــا اشــاره بــه جایــگاه ارزنــده اتــاق
بازرگانــی بــه عنــوان مشــاور ســه قــوه

جشن عاطفهها آغاز شد
مرحله نخست جشن عاطفه ها از روز
پنجشنبه در میادین شهرها ،روستاها ،پایگاه
های بسیج و مساجد استان آغاز شد.
مدیرکل کمیته امداد امــام خمینی (ره)
همدان بــا بیان اینکه جشــن عاطفه ها
امســال با شعار «لبخند مهر ،بسته به مهر
شــما» برگزار می شــود ،اظهار داشت:
امسال جشن عاطفه ها در یکهزار و 480
پایگاه در سراسر استان برپا می شود.
ترکمانه با اشــاره به اینکه  44پایگاه در
میادین شــهرها به صورت ثابت و سیار
قرار دارد ،ادامه داد 155 :پایگاه بســیج
و مســاجد به همراه  21مرکز نیکوکاری
و یکــزار و  260پایگاه در مدارس آماده
دریافت کمک های خیران است.
وی با اشــاره به اینکــه  20هزار دانش
آموز و سه هزار دانشــجوی نیازمند در
اســتان وجود دارد ،افــزود :کمک هایی
که در مرحله اول جشن عاطفه ها جمع

آوری می شــود ،تا پیش از شروع سال
تحصیلــی جدید در اختیار این قشــرها
قرار می گیرد.
مدیرکل کمیته امداد امــام خمینی (ره)
همدان با اشاره به اینکه پس از آغاز سال
تحصیلی جدید  200هزار پاکت در بین
دانش آموزان مدارس اســتان توزیع می
شــود ،اضافه کرد :کمک هایی که از این
طریق جمع آوری می شود ،با هماهنگی
مدیر مدرســه در اختیــار دانش آموزان
نیازمند همان مدرسه قرار می گیرد.
وی اظهار داشــت :مرحله دوم جشــن
عاطفه ها بعد از آغاز سال تحصیلی جدید
و در  11مهر در مدارس استان برگزار می
شود.
ترکمانه افزود :پارسال  20میلیارد و 830
میلیون ریال در جشــن عاطفه ها جمع
آوری شد و در اختیار داشجویان و دانش
آموزان قرار گرفت.

گفــت :قــرار گرفتــن مرکــز داوری در
اتــاق بازرگانــی ســرمایه ای بــزرگ
محســوب مــی شــود و فعــاالن اقتصــادی
بایــد نهایــت بهــره را از ایــن مجموعــه و
مزیــت هــای آن ببرنــد.
محبــی حرفــه ای بــودن ،دقــت و
ســهولت را از مهمتریــن معیارهــای مرکــز
داوری ذکــر کــرد و افــزود :رســالت ایــن
مرکــز ترویــج و گســترش داوری در
کشــور اســت.

رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایــع ،معادن و
کشــاورزی همدان نیز بــا تاکید بر ارتباط
و تعامل بیشــتر فعاالن اقتصــادی ،تجار،
بازرگانان و صاحبان صنایع با مرکز داوری
گفت :داوران این مرکز بــا تکیه بر دانش
تخصصی پاسخگو و رفع کننده مشکالت
و مســائل حقوقــی و تجاری ایــن افراد
هستند.
علی اصغر زبردست اظهار داشت :مراودات
خارجی و صادرات الزمه توسعه اقتصادی
و پیش نیاز این امر تسلط بر مسائل حقوقی
بین المللی است.
وی افزود :این دانش بســیار تخصصی و
خارج از توان و فراگیری فعاالن اقتصادی
اســت و از اینــرو مرکــز داوری با هدف
مشــاوره ،راهنمایی و رسیدگی به مباحث
حقوقی واحدهای صنعتــی و تولیدی در
اتاق بازرگانی تشکیل شد.
زبردست با اشــاره به جایگاه قانونی اتاق
بازرگانی در کشــور گفت :اتاق بازرگانی
در حمایت از فعاالن اقتصادی بســته های
پشــتیبانی و مشــاوره خوبی تدارک دیده
است.

شهردار نهاوند:

امروز،آبنمای موزیکال نهاوند
افتتاح می شود
شهردار نهاوند از افتتاح آبنمای موزیکال
میدان مرکزی امروز ۱۷شــهریورماه راس
ســاعت  ۱۹با حضور مسئولین استانی و
شهرســتانی خبر داد و گفت :این آبنما به
صورت تمام اتوماتیک با اعتباری بالغ بر7
میلیارد ریال راه اندازی می شود.
بــه گــزارش روابط عمومی شــهرداری
نهاوند ،محمد حسین پور از بهره برداری
کوتاه مدت این پــروژه در کمتر از دو ماه
با برنامه ریزی های دقیق شورای اسالمی
شهر و تالش شبانه روزی پرسنل خبر داد
وخاطر نشان کرد :آبنمای موزیکال نمایش
هماهنگ آب و موسیقی است ،و در هنگام
شب با نورپردازی در مرکز و گلوگاه اصلی
شــهر ،فضای بسیار زیبایی را ایجاد نموده
و از بروزترین آبنماهای اســتان محسوب
می گردد.

حســین پوربا اشــاره به اینکه شهرها با
میزان مشارکت شهری شــهروندان اداره
میشــود،افزود:این آبنما دارای تعدادی
فواره نــازل ،که پرتــاب آب از فواره با
موزیک و رقص نــور هماهنگ بوده ،و
زیبایی و جذابیت خاصی به میدان مرکزی
خواهــد داد ،و امیداوریم بــا این روند
عمرانی نشاط و شــادابی را در فضاهای
عمومی به وجود آوریم ،و شرایط زندگی
را با اســتاندارهای بهتر برای شهروندان
نهاوندی فراهم کنیم.
شهردار نهاوند در پایان تصریح کرد :فواره
موزیکال با بهره گیری از تجهیزات مدرن،
ایجاد حرکت های زیبای آب را امکان پذیر
می کند ،و نور بــه کار رفته در این پروژه
امکان ایجاد طیف های نوری زیبا را فراهم
می سازد.

يادداشت روز

اين نيّت خير است كه چارهساز است

در پــي انفجار قيمتهــا در بازار
مصــرف كشــورمان و فشــار گراني بر
مردم ،از سوي دولت حركتهاي ايذايي
براي مقابله با اين گرانيها شــروع شده
اســت و توزيع يك نوبت ســبد كاال با
قيمتهــاي ارزان بيــن خانوادههــاي
ايراني در آيندهاي نزديك ،از جمله اين
حركتها 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 يكــي ديگر از ايــن اقدامات براي
پايين آوردن التهاب گرانيهاست كه در
هفتههاي اخير شاهد آن هستيم.
اخيرا ً شخص آقاي محمدناصر نيكبخت،
اســتاندار همدان نيز به اتفــاق هيأتي از
مديران اســتاني در بازديدهاي ســرزده
از كانونهــاي كســبوكار و مراكــز
خريدوفــرش كاال به بررســي وضعيت
بازار و كيفيــت خريدوفروش پرداخته و
گويادر جريــان اظهارنظرهاي مردمي هم
قرار گرفته است.
در همين ارتباط اخيــرا ً نتيجه يك پروژه
آماري در رســانههاي اســتان و از جمله
همين روزنامه «همدانپيام» منتشر شد كه
بيانگر عدم موفقيــت نظارتهاي قانوني
در بازار اســتان همدان ميباشد و همين
آمارهاي رسمي داللت دارد كه همدان در
مهار تورم شكست خورده و استان ما در
كشــور از نظر باال بودن رقم تورم ركورد

زده است.
هميــن آمار رســمي شــاخص تورمي،
همدان را  23/2درصد نشــان ميدهد كه
رتبه نخست در كشــور را نشان ميدهد.
نظريههــاي تحليلــي نســبت بــه رتبه
نخست اســتان همدان در باالترين تورم
اين اســت كه دســتورالعملهاي صادر
شده توسط مسئوالن ارشــد استان براي
پلمب واحدهاي متخلف و گرانفروشــي
نتيجهبخش 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 دســتورالعملهاي
نظارتــي بــراي كنتــرل قيمتهــا ،اين
نظريــه كارشناســي نيز وجــود دارد كه
به لحــاظ فعاليتهاي مجــاز و غيرمجاز
واحدهــاي بيشــمار صنفي در اســتان
همدان و رواج كســبوكار واســطهاي
در اين اســتان ،خواه ناخواه و دانســته و
ندانســته ،قيمت خردهفروشي در مقايسه
با بســياري از اســتانها كه اشتغال را در
فرصتهــاي بهتري نظير مغــازهداري و
سرمايهگذاريهاي كوچك و غيرتوليدي
جســتجو ميكنند ،باالتر است و در نتيجه
تورم هم در استان همدان باال ميزند.
امــا بحث نوشــتار امــروز در واقع اين
اســت كه همان حركتهــاي ايذايي و
كليشــهاي براي مقابله با گرانيها و مهار
تورم عنانگســيخته ثمربخش خواهد بود

يا خير!؟
واقعيت اين اســت كه اگر توزيع ســبد
كاال بين اقشار آســيبپذير در اين مقطع
و يــك مرحله براي تمام اقشــار جامعه،
صرف ًا جنبه تسكيني داشــته باشد ،هرگز
موفق نخواهد بود و بلكه اثرات معكوس
هم بر جــاي ميگذارد؛ چراكه يك نوبت
سبد كاال هرچه باشــد و اگر صد درصد
هم به مصرف بهينه برسد ،در مدت زمان
محدودي به پايان ميرســد 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
اشباعسازي جامعه و از همه مهمتر كوتا ه
ســاختن دست واســطهها از زنجيرههاي
توزيع باشــد ،قطع ًا موفق خواهد بود .با
اين حال و در نهايت هم تزريق مســكن
به جامعه تــا مادامي كه براي ارضاي نياز
قشرهاي مصرفگرا باشد و مصرف بهينه
فرهنگســازي نشــود ،همواره جامعه ما
در لبــه پرتگاه تمام التهابها قرار خواهد
داشــت .يكي از سيرههاي درست يا غلط
ايراني كــه همواره قشــرهاي مردم را به
تقاضــا در بازار مصرف وادار ميســازد،
وجود آيينهــاي ملي و مذهبي اســت؛
بدون اينكه كمكي به معيشت مردم كرده
باشد .از جمله اين آيينها پختن نذورات
بــه مناســبتهاي گوناگــون در جامعه

ماســت كه تعطيليبردار نيست و هيچگاه
موقعيتهــاي زمان و مكان را هم در نظر
نداشته است .مسلم ًا چنانچه مراجع عظام
و شــخصيتهاي تأثيرگذار جامعه ما كه
خوشبختانه كم نيســتند و اثرگذاريهاي
مثبتــي هم همواره در جريانات سياســي
و اجتماعي داشــته و دارند ،در اين برهه
حساس از حيات اقتصادي كشور ،مردم را
به قناعت و بهينهســازي در اداي نذورات
خويش قانع سازند ،به طور يقين چارهساز
خواهد بــود .گزارشهاي موثق و ميداني
خبرنــگاران ما ،حكايــت از آن دارد كه
بسياري از فروشــندگان و توزيعكنندگان
كاال در همين اســتان همــدان با توجه به
در پيش بودن ايام عزاداري محرم و صفر،
اقدام به پيشخريد انبــوه كاالهاي مورد
نياز مردمان مقيــد و ارادتمند ائمه(ع) از
جمله برنج و روغن و شــكر و حبوبات
و اقالم وابســته به آن كــرده تا در چنين
ايامي بــا قيمتهاي دلخواه و ســودآور
بين هيأتهاي عــزاداري و خانوادههايي
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 ميشــود و
اســرافكاري ميگردد .در همين حال به
طور يقيــن فتاوي آيات عظــام ميتواند
راهگشا باشد و مردم را به هدايت صحيح
و كارســاز هزينههاي مربوط به نذورات
هيأتها و خانوادهها ارشاد نمايد.

شنیدهها
 -1تــاش برای مصادره بوعلی ادامه دارد.گفته می شــود پس از
ترکیه این بار اصفهانیها به دنبال تصاحب حکیم هزاره هاهستند.
گویا تالش بــرای تغییر مکان آرامگاه بوعلی از ســوی برخی ها
دراصفهان آغاز شده است .
گفته می شــود این اقدام با تشــکیک در مکان دفن بوعلی رسانه
ای شــده است.گفتنی است این ادعا از ســوی برخی مورخان رد
شده است.الزم به ذکراست چندی پیش نیزحذف تصویربوعلی از
دفترچه های پزشکی خبرسازشده بود.
 -2هاتگرام وتلگرام طالیی فیلترنمی شــوند.گفته می شود پس از
اعالم فیلتراین پیام رسانه ها ،قوه قضائیه مهلت  3ماهه داده است.
گویا این مهلت برای استقالل این پیام رسانها از پیام رسان خارجی
تلگرام است.
 -3کمبود موادبهداشــتی دربازارشدت گرفته است .گفته می شود
پس از پوشک این بار سایر اقالم بهداشتی بازارنایاب شده است .
گویاکاهش تولید این اقالم وتعطیلی واحدها دلیل آن بوده اســت.
گفتنی است مســئوالن وعده توزیع کاالهای احتکاری کشف شده
از انباررا داده اند.

خبـر

سفالگران مقصر اصلی دپوی ضایعات
در حریم اللجين
مدیرعامل آب منطقهای همدان با تأکید بر اینکه ســفالگران نباید
ضایعات خود را در حریم رودخانه انباشت کنند و مقصر اصلی خود
آنها هستند ،گفت :نجات رودخانه «قوریچای» از ضايعات سفال و
سراميك نیازمند همکاری همه دستگاههاست.
منصور ستوده در گفتوگو با فارس در خصوص وضعیت رودخانه
قوریچای در اللجین و تلنبار ضایعات ســفال و سرامیک در جوار
آن اظهــار کرد :شــرکت آبمنطقهای بر حســب وظیفه ذاتی خود
رودخانهها را کنترل میکند.
وی با بیان اینکه گروههای گشــت و بازرســی از دو سال قبل فعال
شده و دائم ًا در دشتها مستقر هستند ،گفت :این گروهها در صورت
مشــاهده زباله یا ضایعات در جوار رودخانهها نسبت به گزارش در
این زمینه اقدام میکنند که بر این اســاس گروه مهندســی رودخانه
شــرکت آبمنطقهای مســئله دپوی ضایعات ســفال و سرامیک را
پیگیری میکند.
مدیرعامل شــرکت آبمنطقهای اســتان همدان با بیان اینکه تاکنون
چندین جلســه برای این مســئله تشــکیل شده اســت ،افزود :این
جلسات با دســتگاههای اجرایی مرتبط از جمله شرکت شهرکهای
صنعتی که ســفال و سرامیک زیرمجموعه این شرکت است ،برگزار
شده تا دپوی ضایعات در نقاط تعیین شده صورت گیرد.
وی اضافه کرد :با پیمانکاری هماهنگ شــده تا انباشــت ضایعات
که حجم آنها نیز زیاد اســت را ساماندهی شــود و آنها را از منطقه
رودخانه خارج کنند.
ســتوده خروج تمام ضایعات از منطقه مدنظر را مستلزم تأمین اعتبار
دانســت و گفت :برای ساماندهی ،باید مکانی برای دپوی مجدد این
ضایعات باشد که همه این موارد پیگیری شده است.
وی با بیان اینکه شــرکت آبمنطقهای این مســئله را همراه با سایر
دســتگاهها دنبال میکند ،افزود :تعیین حریم و بســتر رودخانههای
اســتان در برنامه قرار دارد و بعد از اینکه مشــاور نقشههای خود را
تهیــه کرد ،آنها را برای ثبت به عنوان امــاک آب منطقهای به اداره
ثبت ارجاع میدهیم.
مدیرعامل آبمنطقهای استان همدان با تأکید بر اینکه سفالگران نباید
ضایعات خود را در حریم رودخانه انباشت کنند و مقصر اصلی خود
آنها هستند ،افزود :با این حال شرکت آبمنطقهای به همراه شرکت
شــهرکهای صنعتــی و ادارهکل محیط زیســت پیگیر این موضوع
هستند تا مشکل حل و فصل شود.

کشف شبانه یک حوض سنگی تاریخی
در کاروانسرای گلشن همدان
اخباری در فضای مجازی منتشــر شــده اســت مبنی بر اینکه
چهارشنبه شب گذشته برخی از مالکان گویا اقدام به حفاری میکنند
و به ادعای برخی قصد اتصال آبراهه به چاه فاضالب را داشتند که
این حوض سنگی کشف میشود
احمد ترابی؛ معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایع
دســتی و گردشــگری اســتان در اینباره در گفتگو با برخی رسانه
ها توضیح داده اســت  :میراث فرهنگی از چند ماه قبل شــروع به
کفسازی سرای گلشن کرده است.در حین الیهبرداری متوجه شدیم
در قسمت مرکزی کاروانسرا یک حوض سنگی مدور از قدیماالیام
وجود دارد.
قصــد ما بر این بود که این حوض را مرمت و احیا کنیم و مجددا
در همــان محل نصب کنیم .امــا گویا یکی از اهالــی یا مالکین
کاروانســرا پیش دســتی کرده و بدون اطالع ما شــروع به حفر
حوض کــرده .وقتی از ماجرا مطلع شــدیم در محل حضور پیدا
کردیم و در بررســی که خود بنده انجام دادم ظاهرا این اقدام به
قصد حفر آبراهه از حوض بوده اســت .البته ما پیگیریهای الزم
را انجام خواهیم داد.
آنچه ســوال برانگیز است این نکته اســت که چرا این اتفاقات
همچــو خاکبــرداری در میدان امام همدان و حفاری در ســرای
گلشن شبانه رخ میدهد؟!

Y K

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

اخذ سند مالکیت  ۱۰هکتار از اراضی ملی در نهاوند

کشف  ۱۸۰راس دام قاچاق در شهرستان بهار

نهاوند-خبرنگارهمدان پیام :رئیس اداره راه و شهرســازی شهرستان نهاوند گفت :با هدف سنددار کردن اراضی ملی تحویلی از
منابع طبیعی این اداره نسبت به اخذ سند حدود  ۱۰هکتار از اراضی ملی شهرستان نهاوند تحت پالک ثبتی  ۲۰۸۳فرعی از  ۴اصلی
موفق به اخذ سند مالکیت شد.
حسین متین بیان اینکه روند اخذ اسناد مالکیت اراضی بنام دولت همچنان از سوی این اداره دنبال میشود ،عنوان کرد ۳۰ :هکتار دیگر
از اراضی فوق در دست اقدام بوده که تا آخر شهریور ماه سند آن اخذ خواهد شد.
متین گفت :موضوع مستندسازی امالک و اراضی دولتی که یکی از راهکارهای حفاظت و صیانت از امالک دولت است دارای اهمیت
باالیی اســت و بر اساس قانون جامع و نیز تکلیف ابالغی ســازمان ملی زمین و مسکن ،اخذ و تبدیل اسناد از اولویتهای وظایف
ابالغی به این اداره کل بوده است به گفته وی شهروندان میتوانند هرگونه تصرف و تعرض به اراضی ملی در محدوده و حریم شهرها
را به شماره تلفن  ۰۸۱۳۲۲۲۰۶۷اطالع دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار از کشف  ۱۸۰راس گوسفند غیر بهداشتی و قاچاق در این شهرستان خبر داد.
بزرگعلی نوری در گفتگو با مهر گفت :در پی اجرای طرح های مختلف مبارزه با قاچاق کاال ،کارکنان انتظامی پاســگاه آبرومند
شهرستان بهار ۲ ،محموله احشام فاقد مجوز بهداشتی و قاچاق با  ۱۸۰راس گوسفند را در محور های مواصالتی این شهرستان
توقیف کردند.
وی افزود :این محموله که ارزش آن یک میلیارد و  ۷۵۰میلیون ریال اســت از مرزهای غربی کشــور بارگیری و به قصد تخلیه
در اســتان های مرکزی در حال تردد از مســیر همدان بود کــه در این رابطه  ۲کامیون توقیف و  ۳نفــر متهم به مرجع قضایی
معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان بهار از شــهروندان خواست در صورت برخورد با هرگونه موارد مشــکوک ضمن تماس با شماره ۱۱۰
نزدیکترین یگان انتظامی را مطلع کنند.

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

3
شنبه

 17شهريورماه 1397

شماره 3283

مادستـان

madestan@hamedanpayam.com

مالیر ششمین جشنواره ملی انگور را برگزار میکند

بازتاب

جشن پيروزي بر راهزنان كاروان كربال
در صالحآباد برگزار شد

تالش مالیر برای ثبت جهانی انگور

»»مهدي ناصرنژاد

شــمار زيادي از خانوادههاي بخش صالحآباد از توابع همدان روز
چهارشــنبه با تجمع در مسجد «فاطميه» اين بخش ،اقدام به برگزاري
جشني ويژه كردند.
جشــني كه به طور يقين بيســابقه اســت و تاكنون نظير آن در هيچ
كجاي ايران پهناور مشاهده نشده است .اين جشن روحاني به شكرانه
پيروزي وتارومار كردن چند نفــر راهزن از خدابيخبر كه به كاروان
كربالييان صالحآباد زده بودند ،برگزار شد.
موضوع از اين قرار است كه زمستان سال  1390حدود 60نفر از زنان
و مردان مشــتاق سفر به عتبات عاليات و زيارت مزار امام حسين(ع)
و حرمين شــريفين ،در يك دفتر زيارتي كه ظاهرا ً دفتر آن در شهر قم
بوده اســت ،ثبتنام كردند .پس از آن تمام مقدمات و تشريفات اين
ســفر روحاني كه آرزوي تمام شــيعيان جهان ميباشد ،انجام شد و
ثبتنامكنندگان كليه هزينههاي تمام شده سفر و گذرنامههاي 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 صالحآباد 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
صالحآباديها به ســختي و تلخي آن را پذيرفتند و به خانههاي خود
بازگشتند.
در تمام مدت  7سال گذشته يك نفر به نمايندگي از مردم فريبخورده
صالحآباد ،مصمم شد تا حق را به حقداران بازگرداند و محاكم قضايي
را بــه كمك براي تعقيب و دســتگيري راهزنان فرا بخواند .قريب به
 7ســال پرونده بيــن دادگاه صالحآباد و همــدان و قم و حتي تهران
دست به دست شد .گويا اينكه افراد متخلف و كالهبردار راه و چاه و
پيچوخمهــاي محاكم قضايي را خوب آموخته بودند و در راه اجراي
روان قانون مانعتراشي ميكردند 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 ميشدند.
روزنامه «همدانپيام» در جريان اين پرونده قرار گرفت و با اســتناد به
اوراق پرونــده و احكامي كه تمامي قضات براي احقاق حق مظلومان
اين پرونده داده بودند ،گزارشهايي تهيه كرد كه با واكنشهاي مردمي
همراه شد.
تماسهــاي متعدد مردم حتي از اســتانهاي همجوار با دفتر روزنامه
بيانگر اين بود كه خوانندگان ما به شــدت نگران سرانجام اين پرونده
هستند و دوست دارند بدانند ســرانجام تكليف دو طرف حراميان و
مالباختگان در اين پروسه چه خواهد شد.
حلقه اتصال افكار عمومي با اين پرونده عجيب اين بود كه ميگفتند
دزد حاضر و بز هم حاضر! پس چرا كار به درازا ميكشد؟ 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 صالحآباديها 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.
نكته 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 دســتكم
نگيرند؛ چراكه حق هميشه پيروز است و هيچ سياهرويي توان گريز از
آفتاب عدالت را ندارند.

 40گروه جهادی مالیر به رزمایش
محمدرسوال ا(...ص) اعزام شد

شرکت توزيع نيروي برق استان همدان

مدیرکل گمرک اســتان همــدان نیز در
گفتگویی اظهار داشت :کشمش ،نخستین
کاالی صادراتی اســتان همدان محسوب
میشود که در بین تمام کاالهای صادراتی
باالتریــن رقم را به خــود اختصاص داده
است.
جمال خشوعی با بیان اینکه کشمش 20
درصد از صادرات کل استان همدان را به
خود اختصاص داده است ،افزود :کشمش
مالیر به کشــورهای روســیه ،قزاقستان،
اوکراین و عراق صادر شده است.
 60کارخانه کشــمش در سطح شهرستان
فعال هســتند که برای فــرآوری انگور
شهرستان تالش میکنند و این شهرستان
با برگزاری جشنواره ملی انگور گامهای
مستحکمی در راســتای توسعه برداشته
است.
امید اســت که با ثبت جهانی انگور ،این
محصول نیز ماننــد مبل و منبت به رونق
اقتصادی و از همه مهمتر ایجاد اشــتغال
بینجامد و شــاهد ارزش افزوده در سطح
شهرستان باشیم.

آگهي فراخوان مزایده عمومی شماره 97/01
شركت توزيع برق استان همدان

نوبت دوم

شركت توزيع برق استان همدان درنظرداردکلیه لوازم وتجهیزات شبکه برق ملزومات و اثاثیه اداری (اموال) اسقاط خود را از طریق مزایدهپ

عمومی به فروش رساند .لذا ازكليه متقاضیان خرید وواجد شرایط اسنادمزایده دعوت بعمل مي آيد ازتاريخ انتشار آگهي به مدت 5روز با
ارائه فیش واریزی به مبلغ 50000ریال به حساب سپهر 0101847694000نزدبانک صادرات بابت خرید اسنادبه امورتدارکات اين شركت واقع
درهمدان خيابان مهديه مراجعه و یابا هماهنگی با تلفن 081 -38274632از آدرس سایتهای ذیل اسناد را دریافت نمایند.
شرح اقالم مزایده

1

انواع (المپ -کلید -فیوز -سرپیچ – چک)
اسقاط

2
3
4
5

انواع ( کنتور -چراغ الک پشتی -سکسیونر-
دژنکتور) اسقاط

انواع ( کابل مسی و آلومینیومی -فیوز کاردی-
اگنیتور -برقگیر وکات اوت) اسقاط
انواع (سیم آلومینیومی –کلمپ – سوکت –
مقره ) اسقاط

انواع تابلو و آهن آالت و پایه فلزی– داغی لوازم
نقلیه) اسقاط

6

انواع پایه سیمانی اسقاط

7

انواع لوازم و ملزومات اداری (اموال) اسقاط

8

بابت کلیه اقالم مزایده ردیف
( 1الی )6

مبلغ ضمانت نامه
بانکی (ریال)

شماره آخرین مهلت تاریخ بازگشائی
پاکات
مزایده تحویل اسناد

توضیحات

177/100/000
107/100/000
424/900/000
503/000/000
294/000/000
282/500/000
8/400/000

1/009/000/000

97/1

راگراميميداريم

در چهار ماهه سال جاری  490مورد ماموریت توسط فوریتهای
 ۱۱۵شهرستان رزن انجام شده است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رزن از انجام بیش از  490مورد
ماموریت توسط مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان رزن در چهار ماهه
ســال جاری خبر داد و اظهار کرد :از این میزان  58درصد ماموریتها
جادهای 24 ،درصد ماموریتها شــهری و  18درصد ماموریتها بین
مراکز درمانی است.
علی عباســی در گفتوگو با فارس با اشــاره به اینکه در شهرســتان
رزن چهار بــاب پایگاه اورژانس  115وجود دارد افزود :آمادهســازی
فرآیند راهانــدازی و احداث پایگاه جدید اورژانــس  115جادهای در
محل درمانگاه غینرجه به منظور گســترش خدمــات فراگیر اورژانس
پیشبیمارســتانی ،مکانیابی احداث پایگاه اورژانــس  115جادهای و
پوشــش محورهای مواصالتی دریک نقطه از شهرستان (جربانلو ) در
ســال  ،98شروع ساخت دو باب ســاختمان پایگاه جادهای(کرفس و
غینرجه) در سال جاری و مکانیابی نقاط حادثهخیز شهرستان براساس
ماموریتهای سال گذشته از جمله اقدامات بوده است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان رزن افزود :انجام طرح آمادهباش ایام عید،
برپایی ایستگاه سالمت نوروزی ،طرح امداد تابستانی ،برپایی کالسهای
آموزشــی در راســتای اصل پیشــگیری از بروز حوادث و یادگیری
کمکهای اولیه از برنامههای مهم اورژانس پیشبیمارستانی شهرستان
رزن اســت.وی ادامه داد :تقویت زیرساختهای ارتباطی مرکز پیام و
ارتباطات اورژانس شهرستان با جایگزین شدن بیسیمهای دیجیتالی و
افزایش خطوط تلفن  115به چهار خط با هدف گسترش طرح پوشش
فراگیر اورژانس پیش بیمارستانی در سال جاری انجام شده است.
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انجام  490مورد ماموریت در رزن توسط
فوریتهای پزشکی

اختصاص  20در صدی صادرات
کشمش در همدان

رديف

اما م جمعه نهاوند با بیان اینکه شهید
علی قدوسی اولین دادستان کشور بعد از
انقالب بوده است ،پیشنهاد داد :سالروز
شــهادت «علی قدوسی» در رویدادهای
ملی ثبت شود.

حجتاالسالم عباسعلی مغیثی در یادواره
شهیدان قدوسی و دستجردی در نهاوند
گفت :امروز در جامعه اســامی تبیین
تفکر اســامی و حمایت از آرمانهای
امام خمینی(ره) و شهدای گرانقدر بیش
از هر وقت مهمتر است.
به گــزارش مهر ،امامجمعــه نهاوند با
اشــاره به ســفر مقام معظم رهبری به
استان همدان ،گفت :مقام معظم رهبری

پرونده جهانی شدن انگور مالیر در فائو
مطرح شده و کارشناسان و نمایندگان این
سازمان جهانی اواخر مهر
برای بررســی و
بازدید از باغات
انگــور وارد
شهرستان میشوند.
وی با بیان اینکه در بررسی
پرونده جههانی شدن انگور
مالیــر فقط بحــث این
محصــول کشــاورزی
مطرح نیســت ،گفت:
قدمــت انگــور این
شهرستان ،حیات وحش
منطقه جــوزان و آب و هوای
بســیار مطبــوع دره جــوزان و
ظرفیت گردشگری طبیعی این منطقه نیز
در بررسی پرونده نقش مهمی ایفا میکند.
فرماندار ویژه مالیر از برگزاری جلسات
متعدد با حضور مســئوالن در این زمینه
خبر داد و افزود :ستاد ثبت جهانی انگور
مالیر در فرمانداری مالیر تشــکیل شده
است.
وی بــا بیان اینکه مبل و منبت مالیر پس
از ثبت ملی در جذب گردشگر و فروش
محصول بسیار تاثیر گذار بود ،تاکید کرد:
مطمئنا ثبت جهانی انگور مالیر نیز عالوه
بر جذب گردشــگر داخلی و خارجی به
جذب ســرمایه گذار در این حوزه کمک
خواهد کرد.

کشاورزی ارسال شده است .
گفتنی اســت سطح زیر کشــت باغهای
انگور شهرســتان مالیر  ۱۰هزار و ۵۰۰
هکتار است که امسال پیش بینی میشود
بیــش از  250هــزار تن انگــور از آنها
برداشت شود.
فرماندار ويژه مالیر از بررسی ثبت جهانی
انگور مالير توســط كارشناسان فائو خبر
داد و گفت :اواخر مهرماه کارشناسان فائو
برای بررســی ثبت جهانی انگور مالير از
منطقه درهجوزان اين شهرســتان بازديد
خواهند كرد.
بابا ...فتحــی بیان کرد :در شهرســتان
مالیر بیــش از  200هزار تن انگور تولید
و برداشــت میشود که عالوه بر مصرف
داخلــی به خــارج از کشــور نیز صادر
میشود.
وی میانگین برداشــت انگور در باغات
مالیــر را  22تن برشــمرد و بیان کرد:
متوسط برداشــت انگور در سطح کشور
 15تن اســت و برخی از باغداران نمونه
شهرســتان  100تــن انگــور در هکتار
برداشت میکنند.
وی به ســابقه برگزاری جشــنواره ملی
انگور اشــاره کــرد و یادآور شــد :این
جشنواره طی سالهای گذشته با همکاری
بخش دولتی و خصوصی برگزار شــده و
سال  95پیشنهاد جهانی شدن انگور مالیر
مطرح و برای این منظور پروپوزال آماده
و بــه وزرات جهاد کشــاورزی تحویل
میشود.
فتحی در تشــریح این موضــوع اضافه
کرد :با گذشت دو سال از این موضوع و
انجام بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی

در سفری که به اســتان همدان داشتند
ســخنانی ایراد کردند کــه به تعبیر بنده
در سخنان ایشان این نکته تأکید میشد
که اســتان همدان با بزرگانی چون شیخ
علیاکبر نهاوندی و شیخ محمد نهاوندی
برای ما شناختهشده است.وی اظهار کرد:
انتظار ما این اســت که سالروز شهادت
وی در تقویــم با عنوان روز دادســتانی
ثبت ملی شود.

فرمانده انتظامی شهرســتان کبودرآهنگ از کشــف یک انبار کود
شیمیایی احتکار شده در این شهرستان خبرداد.
مجید گلی در گفتگو با مهر گفت :در پی کسب خبری مبنی بر احتکار
وسایل کشاورزی در یکی از بخش های شهرستان ،بررسی موضوع در
دستور کار ماموران قرار گرفت.
وی افزود :پس از بررســی موضوع طی بازرسی از این انبار کشاورزی،
 ۶۰۰کیسه  ۵۰کیلویی کود شیمیایی به وزن  ۳۰هزار کیلوگرم به ارزش
 ۵۰۰میلیون ریال کشف و یک نفر متهم تحویل مرجع قضایی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ همچنین بابیان اینکه شهرستان
کبودرآهنگ در مســیر عبــور قاچاقچیان کاال و مواد مخدر اســت از
دستگیری  ۴سارق و  ۳فروشنده مواد مخدر در نتیجه اجرای طرح ارتقاء
امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.
گلی گفت :طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف افزایش احساس امنیت
در بین شهروندان با حضور پلیس های تخصصی و ستادی در شهرستان
کبودرآهنگ اجرا شد.وی افزود :در اجرای این طرح  ۳نفر از فروشندگان
اصلی مواد مخدر ۲ ،نفرســارق منزل و  ۲نفر ســارق موتورسیکلت
دستگیر و یک دستگاه خودرو و  ۲دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف
شد .گلی با اشاره به اجرای ایست و بازرسی در محورهای مواصالتی
شهرستان ،از کشف  ۶هزار و  ۵۰۰نخ انواع سیگار خارجی به ارزش ۲۰
میلیون ریال و توقیف یک دستگاه خودرو و دستگیری یک نفر متهم در
این خصوص خبر داد.
وی اظهارداشــت :از دیگــر نتایــج این طــرح توقیف  ۱۴دســتگاه
موتورســیکلت و  ۴دســتگاه خودرو متخلف که به دلیل عدم رعایت
قوانین و مقررات موجب سلب آسایش عمومی و مزاحمت شده بودند؛
است.فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ با اشاره به این که اجرای
این گونه طرح ها ادامه خواهد داشت ،گفت :شهروندان موارد مشکوک
را از طریق تلفن  ۱۱۰به پلیس اطالع دهند.
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سالروز شهادت «علی
قدوسی» در رویدادهای
ملی ثبت شود

باغــداران
نمونه برگزار میشود.
امیری افزود :این جشــنواره به مدت دو
روز در شهرســتان برگزار میشود که در
پنجم مهر ماه بعد از ظهر جشــنواره شیره
پزی مانیزان اجرایی می شــود و در این
مدت گردشگران از نقاط مختلف کشور
با حضور در مالیر با ظرفیتهای انگور و
مشتقات این محصول از جمله کشمش و
شیره آشنا شده و از سویی دیگر به جذب
گردشگر در شهرستان کمک میکند.
جشــنواره ملی انگور امسال تحت شعاع
جهانی شــدن این محصول قــرار گرفته
اســت زیرا کارشناسان سازمان فائو برای
بررسی پرونده جهانی شدن انگور مالیر
در  25مهرمــاه به این شهرســتان ســفر
میکنند.
مالیر بــرای ثبت جهانــی انگور تالش
میکند و در تاریخ بیست و پنجم و بیست
و ششــم مهر ،نمایندگان و کارشناســان
فائو ،ســازمان خواربار و کشاورزی ملل
متحــد از باغهــای انگور مالیــر بازدید
میکنند.
مدیر گروه پژوهشی موسسه پژوهشهای
اقتصاد کشــاورزی کشور در مالیر گفت:
این بازدید برای بررســی و تصمیم برای
ثبت انگور مالیر در فهرست آثار جهانی
است .
بهزاد نســب افــزود :معرفــی انگور و
کشــمش مالیر به جهــان و ایجاد زمینه
ارتبــاط بین المللــی بــرای محققان و
باغــداران و صنعتگران مرتبط با انگور و
کشــمش از مهمترین اهداف ثبت جهانی
انگور مالیر است.
وی بیــان کرد :تاکنون مــدارک و موارد
خواســته شــده فائو درباره وضعیت باغ
های انگــور مالیر از طریق وزارت جهاد

کشف انبار کود شیمیایی احتکار شده
در کبودرآهنگ

سایر اطالعات و جزئیات در اسنادمزایده
مندرج است

همزمان با آغاز رزمایش بزرگ نمایش اقتدار بســیج ســپاهیان
محمدرســول ا(...ص)  2در سراسر کشور 40 ،گروه جهادی از مالیر
به این رزمایش اعزام شد.
فرمانده ســپاه ناحیه مالیر گفت :ســهمیه مالیر در این رزمایش 30
گروه جهادی بود که در مرحله نخست  40گروه جهادی از  9شهریور
برای خدمت رســانی به مناطق محروم شهرســتان اعزام شدند و تا
 29شــهریورماه ادامه دارد.به گزارش ایرنــا داود ابراهیمی در جمع
خبرنــگاران افزود :این گروه های جهــادی در عرصه های مختلفی
همچــون عمرانی ،فرهنگــی ،آموزش کشــاورزی و مقابله با آفات
کشــاورزی و مقابله با آسیب های اجتماعی در نقاط حاشیه شهر در
منطقه امامزاده عبداهلل(ع) 16 ،متری شمس آباد ،سرجو ،جعفر آباد و
چندین روستای محروم فعالیت می کنند.فرمانده سپاه ناحیه مالیر بیان
کرد :در مرحله دوم رزمایش نمایش اقتدار ســپاهیان محمدرسول ا...
(ص) روز  17شــهریور ماه گردان های بیت المقدس نمایش اقتدار
دارند که تا صبح روز  18شهریورماه ادامه دارد.ابراهیمی ادامه داد :این
رزمایش از میدان امام خمینی(ره) مالیر آغاز می شــود و با حرکت
از میدان امام حســین(ع) و میدان انقالب به ســمت اردوگاه حرکت
می کنند .وی برگزاری این رزمایش اقتدار را در راستای ناامید کردن
دشمنان و اســتکبار جهانی ،تزریق امید در بین مردم و ایجاد شور و
نشاط در بین جوانان عنوان کرد و افزود :در این مرحله  2گردان بیت
المقدس از شهرستان مالیر در رزمایش شرکت می کنند.

خوشههای طالیی انگور مالیر ظرفیتی
بی نظیــر در عرصه اقتصادی ،اجتماعی و
گردشگری شهرستان ایجاد کرده است.
امسال ششمین سالی است که مالیریها
همزمان با برداشــت از تاکستانهای
خود رقابت را برای خوشههای برتر
انگور را آغاز کرده و بر پیشــتاز
بــودن این خطه زرخیز صحه می
گذارند.
جشــنواره ملی خوشــه برتر انگور
که بــه همت بخــش خصوصی برای
ششــمین ســال متوالی با حضور
باغداران برگزار میشــود و
این جشــنواره با هدف
ایجاد شــور و نشــاط
شــغلی بین کشاورزان
و باغــداران ،فرهنــگ
به
ســازی و ســوق دادن آنان
ســمت افزایــش بهره وری ،رســیدن به
توسعه پایدار و تجلیل از باغداران برگزار
میشود.
با برگزاری این جشــنواره پژوهشــکده
انگــور در زمینه تحقیقــات علمی ،جهاد
کشــاورزی در حــوزه سیاســتگذاری و
بخــش خصوصــی در راســتای اجرای
نتایج تحقیقات در باغهای انگور و انتقال
یافتههای پژوهشی گام برمیدارند.
مــاک ارزیابی انگورهای انتخاب شــده
نکاتی چون ســامت خوشه ،درصد قند
و شــیرینی ،یکنواختی حبههــا ،تراکم و
قابلیت حمل و نقل خوشهها است.
گفتنی اســت در پنجمین جشنواره ملی
انگور از  5باغدار نمونه تجلیل شــد و
همچنین در این جشــنواره از استانهای
مطــرح در تولیــد انگــور نیــز دعوت
میشود.
کشمش در کنار شــیره مالیر زبانزد عام
و خاص بوده و شــاید شناخته شده ترین
محصول این شهرســتان بباشــد و مالیر
ســاالنه با تولید بیــش از  200هزار تن
انگور توانسته به یکی از مهمترین مناطق
تولید این محصول در کشــور تبدیل شود
و طی سالهای گذشته برای معرفی بیشتر
و تجلیل از بهرهبرداران نمونه جشــنواره
ملی انگور مالیر تحت عنوان «خوشههای
طالیــی» با مشــارکت بخــش دولتی و
خصوصی برگزار شده است.
به گفته مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان
مالیر امســال ششمین دوره این جشنواره
 4و  5مهرماه برگزار میشــود که در روز
نخست دانشگاه مالیر کنفرانس انگور را با
حضور پزهشگران این حوزه اجرا و همان
روز بعد از ظهر جشــنواره خوشه برتر با
همکاری بخش خصوصی برای تجلیل از

خبـر

توضیحات :
به پیشنهادات فاقد امضاء مشروط ،مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از انقضاءمدت فراخوان واصل شود مطلقا"ترتیب اثر داده نخواهدشد .به
پیشنهادات فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر،ضمانت نامه مخدوش ،کمترازمبلغ مقرر ،چک شخصی وشرکتی ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد
شد .اسناد درسایت های ذیل قابل دسترس می باشد جهت كسب اطالعات بيشتر با تلفن  081 -38274632تماس حاصل فرماييد.
سایت شرکت توزیع نیروی برق استان همدان http://www.edch.ir:
سايت معامالت شركت توانير http://tender.tavanir.org.ir:
سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات http://iets.mporg.ir
روابط عمومي شركت توزيع نیروی برق استان همدان
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امکان رسیدن به  190هزار سو سوخت هسته ای
وجود دارد

رییــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس گفــت :طبــق بازدیدهــای انجــام شــده از نطنــز و فــردو بــه
ایــن نتیجــه رســیدیم کــه امــکان رســیدن بــه « 190هــزار ســو» ســوخت هســته ای از لحــاظ فنــی و زمــان بنــدی وجــود
دارد.
حشــمت ا ...فالحــت پیشــه در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا اشــاره بــه بازدیــد اعضــای کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس از
تاسیســات هســته ای نطنــز و فــردو گفــت :ایــن بازدیــد در راســتای گــزارش ســه ماهــه وزارت امــور خارجــه و تهیــه
گــزارش شــش ماهــه ایــن کمیســیون انجــام شــده اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه گــزارش کمیســیون امنیــت ملــی در مــورد برجــام گــزارش متفاومتــی خواهــد بــود ،افــزود :مــا
درایــن گــزارش امــکان رســیدن بــه  190هــزار ســو ســوخت هســته ای طبــق بیانــات رهبــر معظــم انقــاب را از لحــاظ
فنــی بررســی کردیــم و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ایــن امــکان بــه صــورت فنــی و از لحــاظ زمــان بنــدی در کشــور
وجــود دارد.

مشکالت با سوال و جواب حل نمی شود

دبیــرکل جامعــه اســامی مهندســین بــا بیــان اینکــه انتظــار حــل مشــکالت مملکــت بــا ســوال و جــواب بیجــا اســت،
گفــت :برخــی تذکــرات نماینــدگان بــه تریبــون عمومــی نیــاز نــدارد و در جلســات غیرعلنــی مــی شــود ایــن مســائل را
مطــرح کــرد.
محمدرضـــا باهنـــر در گفـــت وگـــو بـــا ایرنـــا افـــزود :اصـــل ســـوال از رئیـــس جمهـــوری موجـــب عـــزت
نظ ــام و اطمین ــان م ــردم ش ــد ول ــی مش ــکالت ج ــاری مملک ــت ب ــا ای ــن س ــوال و ج ــواب ه ــا ح ــل نم ــی
ش ــود.
وی اظهــار داشــت :موضوعاتــی چــون ســوال یــا اســتیضاح ،ســطح و عمقــی دارد .عمــق ایــن بحــث دموکراســی بــود کــه
بــه نمایــش گذاشــته شــد .در گذشــته هــم مجلــس از رئیــس جمهــوری ســوال کــرده بــود .ولــی حرفهــای بــی ربــط زده
شــد و همدیگــر را اســتهزا و مســخره کردنــد و دعــوا شــد.
دبیــرکل جامعــه اســامی مهندســین خاطرنشــان کــرد :ســوال از رئیــس جمهــوری موجــب بــه نمایــش گذاشــته شــدن
دموکراســی و مــردم ســاالری دینــی شــد.

رهبر انقالب در ديدار با اعضاي خبرگان:

يادداشت
يك فوريت طرح شفافيت آراي نمايندگان مجلس رد شد؛

«از دبه کسی ضرر ندیده»
»»مهدی غالمی

ضربالمثل «ای فرزند عزیز نور دیده از دبه کسی ضرر ندیده»
روز چهارشنبه به عینه در مجلس شورای اسالمی رخداد .طرحی که
بیش از  50درصد نمایندگان آن را امضا کرده بودند ،نتوانست بیشتر
از  20درصد رأی کل مجلس را به خود اختصاص دهد؟! نمایندگانی
که مردم به خانه ملت فرستادند که ناظر و قانونگذار باشند خود از
شفافیت و نظارت بر آراءشان واهمه دارند که بلکه اینگونه نشود که
چهره واقعیشان شناسایی شود.
این طرح که بیشتر بخاطر تفاوت ديدگاه و نگرش سياسي نمايندگان
مجلس مطرح شد و با بیش از  ۱۶۰امضا به جلسه علنی رفته بود ،یک
فوریت آن تنها  ۶۰رأی کسب کرد .دلیل اصلی مطرح شدن این طرح نیز
مشخص شدن موضع نمایندگانی است که مدام در حال «دبه» هستند.
مثال در همین جلسه طرح سوال از رئیس جمهور؛ يكي دولت و وزرا
را بيتقصير در اوضاع کنونی جامعه ميداند و از همان تريبون ،از همان
رييسجمهور و از همان وزرا دفاع ميكند .اما وقتی نوبت به رأیگیری
میرسد به پاسخهای رئيس جمهور نمره منفی میدهد .در همین حال
وقتی هيأت رئیسه مجلس میخواهد رأی شفاف گرفته شود تا مشخص
شود چه افرادی بواقع موافق  ،مخالف و ممتنع هستند ،همین افراد داد
و بیداد که نباید شفاف باشد و طبق قانون رأی نمایندگان باید مخفی
باشد!!! حال تصور کنید در انواع و اقسام طرحها و لوایح و حتی برجام
و غیربرجام که همواره مسائلش علنی در رسانهها پخش میشود این
روند وجود دارد و بواسطه همان ضربالمثل که «چون از دبه کسی
ضرر ندیده» معلوم نمیشود که واقعا چه کسی موافق ،مخالف و یا
ممتنع موضوعی است.
خود این ابهام در جمعآوری امضاها که چه کسی موافق یا مخالف
استیضاحها و طرحسوالهاست و بعد از آن البی و پس گرفتن آن امضاها؛
تنها وقت مجلس را بیهوده تلف میکند که باعث تمسخر میشود و
بنوعی جایگاه خانه ملت است که از اهمیت میافتد .یکی از موافقین این
طرح بیان میدارد «:اين طرح از معدود طرحهاي مجلس است كه هر
 ٣جريان سياسي مجلس آن را امضا كردند» و بعد با کنایه به مخالفین
ابراز میدارد «:برخي با ما عكس سلفي ميگيرند اما زنبيلشان را جاي
ديگري ميگذارند .چرا مردم را گول ميزنيد .هرجا عكس ميگيريد،
همانجا بايستيد و هرجا نظري ميدهيد پاي آن بايستيد».
آنچه بعد از این مباحث مطرح میشود ،این سوال است که دلیل فرار
نمایندگان از شفافیت آراء چیست؟ مهمترین و اصلیترین دلیل این
نمایندگان ترسشان از شورای نگهبان است که مبادا شفاف شدن آرا
زمینه مشکالتی برای نمایندگان درخصوص بررسی صالحیتها را
ایجاد کند .مجلسی که برای احقاق حق مردم وارد خانه ملت شده خود
از علنی شدن حق قانونی خود بخاطر ابزار و سازوکار سلیقهای بررسی
صالحیتها ارعاب دارد؟! ابزاری که در همین دست موضوعات خیلی
بهتر مشخص میکند که تا چه اندازه بر «حقوق قانونی نمایندگان» و
«دایره انتخاب مردم» تأثیر میگذارد.
دلیل دوم نمایندگان برای مخالفت ،بازی در جهت منافع شخصی است.
در انتخابات مجلس دهم دیدیم که در لیست امید نام افرادی بود که تنها
سنخیتی با جناح بندی لیست نداشتند که جزء اعتدالیون نیز محسوب
نمیشدند و حتی در جناح رقیب اگر به مفاهمه میرسیدند از نفرات
اول بودند.
منفعت شخصی باعث میشود نمایندگان برای رسیدن به امر مطلوب
رأی مثبت خود را منفی و منفی خود را مثبت و در حالت خوشبینانه
ممتنع کنند .آنچه منفعت این دست نمایندگان را بهخطر میاندازد،
شفافیت آراءست.
دلیل آخر مردم هستند .توجه کنید که اولویت سوم به مردم باز میگردد.
بمانند زمانی که تا مردم دچار بحران نشوند از شرایط آنها بیاطالعند؛
چون شرایط زندگی آنها کال با مردم متفاوت است؛ ولی بهمحض اینکه
اعتراضی میشود نیمنگاهی به مردم و مشکالتشان میاندازند .در اینجا
نیز آنها از این واهمه دارند که با شفاف شدن و علنی شدن آرا ،نمایندگان
در مواردی به خاطر رأی خود در مقابل افکار عمومی قرار بگیرند و آنچه
بعد از شورای نگهبان آنها را میترساند کم شدن اقبالشان نزد مردم است
که هر دو تاثیرگذار بر منفعت شخصیشان است.
در هرصورت رأی روز چهارشنبه نمایندگان به طرح شفافیت آرا
در مجلس «خجالت آور» بود .مجلسی که باید نهادهای نظارتی
را وادار کند اتاق شیشهای برای دستگاهها تنظیم کند ،خود اتاقی
سیمانی ایجاد کرده است .از خجالت فراتر «مضحک» بودن کار
آن بیش از  ۱۰۰نفر امضا کننده طرح است که چهارشنبه به آنچه
خود مهر کردند پشت کردند .خندهدار است که مهر دبه امضا و
رد طرح شفافیت هنوز خشک نشده که دبه جدید در این سه
روز(از چهارشنبه تا شنبه) مطرح میشود .بسیاری از نمایندگان
مجلس در مصاحبههایشان با روزنامهها و خبرگزاریها اکثرا از
کار همکارانشان در رد این طرح انتقاد کردهاند؟! بهترین فرصت
است که به نمایندگان بگوییم؛ دستمریزاد به این تدبیر  ،آینده
نگری و . ...
البته رد فوریت طرح به معنای رد کلیت آن نیست و این طرح سال آینده
در قالب طرح های عادی و در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد
و آن زمان است که با نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم چهره
این افراد نیز عیان میشود.

راهکار مدیریت
مسایل اقتصادی
انسجام ملی
است

دعوا و ایجاد تشکیالت موازی با دولت
اصالح کار نیست

دعــوا و ایجاد تشــکیالت مــوازی با
دولت ،اصالح کار نیست؛ کار جهادی باید
توســط خود مسئوالن و از مجاری قانونی
انجام گیرد.
رهبــر معظم انقالب در دیــدار با اعضای
مجلس خبرگان رهبــری مهمترین وظیفه
مردم و نخبگان را در شرایط خطیر کنونی،
حرکت در جهت حفظ و تعمیق انســجام
مردم با دســتگاه های دولتــی و پرهیز از
ایجاد فضای یأس و ناامیدی و احســاس
بنبست دانستند و گفتند :بدخواهان ملت
ایــران به موازات جنــگ اقتصادی ،جنگ
رســانهای و تبلیغاتی را نیز در دستور کار
خود قرار داده اند ،بنابراین انتقادها باید با
هدف اصالح و خیرخواهانه باشند.
به گزارش ایرنــا ،حضرت آیت ا ...خامنه
ای با تشــکر از گزارشهای بیان شده در
جلســه ،به اهمیت و ضرورت وحدت و
انسجام ملی و شکل دهی افکار عمومی در
این جهت اشاره کردند و افزودند :شرایط
امروز ما ،شــرایط حساســی است اما این
حساسیت به دلیل تعداد زیاد دشمنان و یا
قدرت باالی آنها نیســت زیرا این دشمنان
از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی همواره
بوده اند و حتی در آن زمان قدرت بیشتری
نیز داشــته اند اما با وجــود همه اقدامات
خصمانــه از جمله حملــه نظامی طبس،
تحمیل جنگ هشــت ســاله ،ســرنگونی
هواپیمای مســافری و محاصره اقتصادی،
هیچ کاری از پیش نبرده اند و اکنون نظام
اســامی همچون شجره طیبه ای است که
با پایه های مستحکم ،در حال گسترش و
ثمردهی است.
ایشــان تأکیــد کردنــد :حساســیت شــرایط
از ایــن جهــت اســت کــه نظــام اســامی
بــا قــدم گذاشــتن در یــک راه نــو و
طــرح دیدگاههــا و نظریــات متفــاوت ،در

چهــل ســال گذشــته ،برخــاف جریــان
کلــی اســتکبار و نظــام ســلطه حرکــت
کــرده اســت و در چنیــن شــرایطی ،در
جنــگل پــر از تعــارض سیاســت بیــن
المللــی ،شــرایط و اقتضائــات گوناگونــی
بــه وجــود مــی آیــد کــه بایــد در هــر
شــرایطی بــه تناســب آن و بــا دقــت
کامــل عمــل کــرد.
رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد :اگــر
در هــر اوضــاع و اقتضایــی ،آحــاد مــردم
بویــژه نخبــگان ،نســبت بــه شــرایط و
جایــگاه نظــام غفلــت کننــد ،قطعـ ًا ضربــه
خواهیــم خــورد.
حضــرت آیــت ا ...خامنــه ای در ادامــه
بــه تبییــن شــرایط فعلــی و اقتضائــات آن
پرداختنــد و گفتنــد :امــروز نظــام اســامی
بــا یــک جنــگ همــه جانبــه اقتصــادی
مواجــه اســت کــه از یــک اتــاق جنــگ
و بــا دقــت و اهتمــام کامــل هدایــت مــی

شــود امــا در کنــار ایــن جنــگ ،یــک
جنــگ مهــم رســانه ای و تبلیغاتــی نیــز
در جریــان اســت کــه بیشــتر اوقــات از آن
غفلــت مــی شــود.
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن جنــگ
رســانه ای ،از قبــل هــم وجــود داشــته
ولــی اکنــون شــدت آن بیشــتر شــده
اســت ،افزودنــد :براســاس اطالعاتــی کــه
در اختیــار داریــم ،دســتگاههای جاسوســی
امریــکا و رژیــم صهیونیســتی بــا حمایــت
مالــی قــارون هــای منطقــه اطــراف کشــور
مــا ،تشــکیالتی را بــرای ایــن جنــگ
رســانه ای راه انــدازی کــرده انــد و بــه
طــور جــدی در حــال برنامــه ریــزی
و تــاش بــرای آلــوده کــردن فضــای
تبلیغاتــی و فکــری جامعــه هســتند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :اهداف
این جنگ رســانه ای ،ایجــاد اضطراب،
یأس ،ناامیدی و احساس بن بست و بدبین

کردن مردم نســبت به یکدیگر و نسبت به
دستگاههای مســئول و همچنین بیشتر و
بزرگتر نشان دادن مشکالت اقتصادی در
ذهن جامعه است.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای به یک نمونه
اشــاره کردند و گفتند :در همین مســائل
مربوط بــه ســکه و ارز و کاهش ارزش
پول ملی ،جنگ رســانه ای و فضاســازی
های تبلیغاتیِ بدخواهــان ،تأثیرگذار بوده
اســت که البته از دشمن توقعی جز رذالت
نیســت اما باید مراقب باشــیم ،ما به این
فضاسازیها برای آلوده کردن ذهن مردم،
کمک نکنیم.
ایشــان با تأکید بر اینکه گاهی اوقات در
بیان مشــکالت و یا انتقادهــا مبالغه می
شود ،خاطرنشان کردند :این مبالغه موجب
تشدید اضطراب افکار عمومی و همچنین
موجب گســترش «ویــروس بدبینی» در
جامعه خواهد شد.

چراپارلمان نشینها با شفافیت مخالفند؟

روی دیگرسکه نماینده های مجلس
گروه سیاســی :چرا نمایندگان به ســه
طرح شــفافیت آرا نمایندگان ،طرح تشدید
مبارزه با مفاســد اقتصــادی ،تامین کاالی
اساسی در مجلس رای ندادند؟
از چند ماه پیش نمایندگان مجلس شورای
اســامی از طیف ها و جریانات سیاســی
مختلف پیگیر تصویب طرحی برای افزایش
شــفافیت در فراینــد کاری مجلس بودند.
اتفاقی که مورد استقبال تمامی رسانه ها قرار
گرفت و بازخوردهای مثبتی نیز در ســطح
جامعه داشت.
نماینــده مردم نهاوند در مجلس شــورای
اســامی در گفتگو بــا روزنامــه همدان
پیــام ،درباره موافقت با طرح شــفافیت آرا
نمایندگان ،طرح تشــدد مبارزه با مفاســد
اقتصــادی ،تامین کاالی اساســی گفت :که
جزو نمایندگانی است که طرح را امضا کرده
اســت ،این طرح رای نیاورد با توجه به این
که نماینــدگان این طرح را امضا کردند این
نوعــی دو گانگی اســت  ،وقتی نمایندگان
دوگانه صحبت می کنند جای تاســف دارد
اگر طرح را امضا مــی کنیم پای امضا باید
بیاستم پس این به معنی این اسن که با مردم
روراست نیستیم.
حســن بهرام نیــا ادامه داد :ایــن کار  ،کار
شایســته ای نیســت نمایندگان باید شجاع
باشــند اگر به این طرح ها اعتقادی ندارند،
اعتقاد نداشته باشــند اما باید برای امضای
خود ارز ش قایل باشند.
وی افــزود :این حرکــت  ،حرکت خوبی

نایــب رئیس اول مجلس شــورای اســامی
وحدت ،انسجام و هم صدایی را راهکار مدیریت
مســایل اقتصادی کشور دانست و گفت :با این راه
که مشکالت را به گردن هم بیندازیم ،مسایل رفع
نمی شود بلکه آب به آسیاب دشمن ریختن است.
مسعود پزشــکیان در گفت و گو با ایرنا ،با تشبیه
شــرایط کنونی به دوران جنــگ تحمیلی افزود:

نبود که باعث ناراحتی نمایندگان شــد؛ اگر
موضوعی پشــت پرده نباشد کسانی که این
طرح را امضا کرده اند و خالف امضا عمل
کرده اند باید روشن شود.
نماینده مردم نهاوند درباره رد طرح مبارزه با
مفاسد اقتصادی گفت :ما درباره آن موضوع
نظر داشــتیم این موضوع چند بند داشت،
یکی از بندها ،بند بار مالی بود که این باعث
رد طرح شد ،اما بقیه طرح ها که شامل این
بند نبود چرا رد شد؟ و این کار اشتباه است
و باید به کمیسیون ارجاع می شد.
بهرام نیا در خصوص طرح شــفاف سازی
آرا نماینــدگان افزود :چه ایــرادی دارد که
اموال نمایندگان شــفاف شود ،که این طرح
مســئولیت حاکمیت دارد ،چرا نمایندگان
نگران شفافیت آرا خود هستند،مگر حرف و
عملشان یکی نیست ،اگر مشکلی دارند باید

اکنون در وضعیت جنگ اقتصادی هســتیم و باید
همان راهکار دوران پرافتخار دفاع مقدس در پیش
گرفته شود.وی بر ضرورت تشکیل ستاد فرماندهی
اقتصــادی تاکید و اضافه کرد :الزم اســت در این
ستاد ،همه کارشناسان و سیاســت گذاران کشور
حضور داشته و نقش آفرین باشند.
پزشکیان با تاکید بر لزوم پرهیز از اینکه تقصیرها به

اصالحات صورت بگیرد.
وی ادامــه داد :در خصــوص تامین کاالی
اساسی ،بحث کوپنی بودن اجناس بود ،که
متاسفانه کلیت این طرح از سوی نمایندگان
مجلس رد شد ،که این طرح می توانست در
راستای کمک به اقشار کم درآمد و ضعیف
جامعه و همچنین می توانســت مانع رشد
تورم شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای
اســامی نیز در خصــوص تامین کاالهای
اساســی افزود :من خودم طراح این الیحه
بودم و دو فوریت رای باالیی آورد.
محمد مهدی مفتح ادامه داد :کاالی اساسی
باید با قیمت مناسب به دست مردم برسد اما
دولت گفت ما این کار را کرده ایم و نیازی
به قانون جدید ندارد و این امر باعث شد که
بتواند اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند

گردن یکدیگر انداخته شود ،ادامه داد :چون بیکاری
و گرانی هست؛ وزیران کار ،تعاون و رفاه اجتماعی
و امــور اقتصــادی و دارایی از ســوی نمایندگان
مجلس شورای اســامی برکنار شدند؛ اکنون این
سوال وجود دارد که آیا مشکالت حل یا بدتر شد؟
وی بــا تصریح اینکــه می پذیریم ممکن اســت
اشــکاالتی در کار آنان وجود داشته ،گفت :باید از

که دولت این وظیفه را دارد و ما می خواهیم
دولت این کار را انجام دهد.
نماینده همــدان ،فامنین ،قهاوند نیز درباره
طرح شفافیت آرا نمایندگان گفت :این طرح
به طور کامل رد نشــده و این طرح فوریت
آن به کمیســیون ارجاع داده شد ،این طرح
مورد امضای  190نماینده قرار گرفت علت
مخالفت این طرح این بود که ما قانون داریم
که تمام سرمایه نمایندگان مشخص شود و
ایــن وظیفه بر عهده قوه قضاییه اســت که
نظارت داشته باشــد .ما دنبال راهکارهای
جدید هستیم که خود این بحث علنی مطرح
شود ،که قطعا این کار در آینده انجام خواهد
شد .امیر خجسته در خصوص تامین کاالی
اساســی معتقد است که دولت باید در ابتدا
یــک الیحه جامع بیاورد و وضع مردم را به
ور کامل مشــخص کند و به صورت جدی
نظارت داشته باشد ،مجلس موافق این طرح
نیست چون این طرح وظیفه دولت است.
خجســته ادامــه داد :از زمانی که تحریم ها
شــدت گرفت ،دولت هنوز هیچ برنامه ای
برای تامین کاالهای اساسی ندارد.
محمدکاظمی نماینده مردم مالیر در مجلس
شورای اسالمی هم در گفتگوی کوتاهی در
خصوص طرح مبارزه با مفاســد اقتصادی
گفت :این طرح به صورت کامل رد نشــده
است ،این طرح برای تصویب نیاز به طرح
منابع مالی از ســوی نمایندگان بود و چون
غفلت شده ،فوریت آن به کمیسیون ارجاع
داده شده است.

اختالف افکنی ،درگیــری و بروز تنش خودداری
کنیم و به دنبال تقویت وحدت و انسجام باشیم.
وی بیان داشــت :باید با همصدایی و پاسخ گویی،
به رفع مشــکالت مردم اهتمــام بورزیم نه اینکه
مشــکالت را به گردن هــم انداخته و تصور کنیم
اگر مدیری یا وزیری عزل شــود ،مشکل برطرف
می گردد.

خبـر

برجام قویترین توافق هستهای
موجود است

جان کری وزیر امور خارجه اســبق آمریکا برجام را «قویترین،
ســختگیرانهترین و توجیهپذ یرترین توافق هستهای موجود» دانست
و بار دیگر تصمیم واشــنگتن در خــروج از این توافق را مورد انتقاد
قرار داد.
بــه گزارش ایرنا ،وی که برای شــرکت در میزگردی با کارشناســان
سیاسی در شبکه تلویزیونی «ایبیسی» حضور یافته بود ،گفت :برجام
کارآمد بود .چین ،روسیه ،آلمان ،فرانسه ،انگلیس و ایران همه در این
توافق ماندهاند.
کری ادامه داد :ما در حوزه برنامه موشــکی ،حمایت ایران از حزبا...
و سیاستهای این کشور در قبال یمن و اسرائیل (رژیم صهیونیستی)
با آنهــا اختالف نظر داریــم .ولی آنچه باید انجام میشــد ،حذف
گزینه ســاح هستهای و اســتفاده از این خالء برای به حاشیه راندن
سیاستهای ایران بود.
این ادعاها در شــرایطی اســت که ایران مطابق با فتوای رهبر معظم
انقالب هیچگاه به دنبال تسلیحات هستهای نبوده است.
کری در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت :فکر میکنم دولت
اشتباه بزرگی کرد .آمریکا از توافق خارج شد اما دیگر اعضا در تالش
برای حفظ آن هســتند .اگر ترامپ ناچار به جنگ شــود ،کشورها به
شیوهای که باید ،از آمریکا حمایت نخواهند کرد.
وزیر امور خارجه اسبق آمریکا درخصوص بازگشت بخشی از اموال
مسدود شده ایران پس از برجام هم گفت :بسیار حائز اهمیت بود که
پول آنها را برمیگرداندیم؛ چرا که ما توافقی با دادگاه داشتیم و سود
بسیاری در حال انباشت روی این پول بود.
وی ادامــه داد :در غیر این صورت ،مالیاتدهندگان آمریکایی باید با
گذشت زمان ،میلیاردها دالر به ایران میپرداختند.
کری نقشــی اساسی در شکلگیری برجام داشت و از زمان روی کار
آمدن دولت جدید آمریکا هم منتقد سیاســتهای این دولت از جمله
در قبال این توافق بوده است.
صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران و پایبندی تهران به تعهداتش در
برجام را بارها آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ناظران بینالمللی مورد
تایید قرار داده اند.

برنامههای آمریکا صلح جهانی
را تهدید میکند
نماینده دائم کشــورمان در ســازمان ملل گفت :روند فزاینده یک
جانبــه گرایی ،سیاســتهای مداخله جویانه و اعمــال تحریم های
یکجانبه اقتصادی ،مالی و تجاری باهدف پیشــبرد اهداف سیاســت
خارجی ،تهدیدی علیه ارتقاء صلح و امنیت در ســطح بین المللی و
منطقهای است.
به گزارش ایســنا ،خوشرو در گفت :سیاســتهای مداخله جویانه،
اقدامات نظامی علیه کشورهای مستقل ،تقویت تروریسم و خشونت
گرائی در جهان و بویژه در خاورمیانه از تاثیرات سیاستهای یکجانبه،
مداخله گرایانه و کوته بینی آمریکاست.
نماینده دائم ایران در ســازمان ملل ادامــه داد :تالش مذبوحانه برای
مشروعیت بخشــیدن به ادامه اشغال سرزمین مردم فلسطین از طریق
نفی واقعیتهای تاریخی از جمله منشاء بحران های خاورمیانه است
و به تحقق صلح صدمه جدی میزند.

درباره امام راحل قصور زیادی داشتهایم
متاســفانه ما نتوانستیم ،امام(ره) را بشناسیم ،ما باید در دنیا کرسی
امام شناسی راه بیاندازیم و اگر این کار بشود بسیار مهم است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان این که انقالب اسالمی در آستانه
چهل ســالگی قرار دارد ،گفت :درباره امــام(ره) قصور زیادی داریم،
متاسفانه حاج احمد آقا که جعبه سیاه امام(ره) بودند ،از بین ما رفتند،
ما دوست داشتیم ،ایشان عمر طوالنی داشته باشد ،بسیار ناراحت کننده
اســت ،که علی رغم این که سالیان ســال در خدمت امام(ره) بودیم،
نتوانستیم ،آن طور که باید ایشان را بشناسیم.
به گزارش ایســنا ،آیــت ا ...احمد جنتی با بیان ایــن که پس از ائمه
اطهار(ع) امام(ره) در عالم اســام نظیری نداشت ،گفت :باید کالس
امام شناســی در حوزه های علمیه تشکیل شود و آثار امام(ره) مطالعه
و از برکات معنوی امام(ره) اســتفاده شود ،متاسفانه در حوزه هم که
این همه عالم و فاضل و مجتهد وجود دارد ،وجود امام برای بسیاری
ناشناخته است به ویژه نسلی که بعد از انقالب به دنیا آمدند.
جنتی گفت :متاســفانه ما نتوانســتیم ،امام(ره) را بشناسیم و من سال
گذشته هم گفتم باید در دنیا کرسی امام شناسی راه بیندازیم و اگر این
کار بشود بسیار مهم است ،متاسفانه در دانشگاههای خودمان این کار
را نکردیم و این خالء موجود است.

توان هم افزایی قوا کم است
وزیر ســابق تعاون ،کار  ،رفاه اجتماعی گفت :ما در دوره اخیر با
نوعی نابســامانی سیاسی رو به رو هستیم یعنی توان هم افزایی قوای
ما بسیار کم است.
به گزارش مهر ،علی ربیعی در هفدهمین کنگره حزب مردم ساالری
اظهار داشــت :ما در دوره اخیر با نوعی نابســامانی سیاسی رو به رو
هستیم ،یعنی توان هم افزایی قوای ما بسیار کم است؛ رئیس یک قوه
درباره تنها چیزی که صحبت نمی کند ،مسائل مربوط به قوه خودش
است .وی با اشاره به نابه ســامانی سیاسی افزود :شاید علت بخشی
از نابه ســامانی سیاسی ،ناشی از این است که قدرت از احزاب شکل
نمی گیرد.ربیعی با اشــاره به تهدید و تحریم گفت :ما سال ها تحریم
را تجربه کردیم و شــاید الزم بود که از آثار تحریم ،با مردم صادقانه
صحبت کنیم.

Y K

دولت با جدیت به دنبال رفع نابسامانیهاست

چگونه مانع افت تحصیلی کودکمان شویم؟

فراخوان مشموالن کاردانی ،دیپلم و زیردیپلم

وزیر دادگستری گفت :دولت تدبیر و امید در شرایط کنونی با جدیت و با تمام قوا
به دنبال رفع نابسامانیهای اقتصادی است.
به گزارش ایرنا ،سید علیرضا آوایی ،افزود :اکنون در موقعیت حساس جنگ اقتصادی
دشمن در قبال انقالب و ملت ایران اسالمی قرار داریم.
وی خاطرنشــان کرد :دولت با اتحــاد همهجانبه خود در تصمیمات و تحرکات خود
در چند ماه اخیر به دنبال کاهش نابسامانیهاست و ملت نیز باید بداند این همت در
دولت به صورت کامل وجود دارد .
آوایی بیان کرد :با همت مسووالن و اتحاد تمام قوا از این برهه مشکالت کشور عبور
خواهیم کرد و اصل نظام را باید در اولویت خود قرار دهیم.

یــک روانشــناس گفت :برای رهایــی از اضطراب و افت تحصیلی بهتر اســت
خانوادهها فرزندان خود را از امتحان و نمره نترسانند.
اســترس در کودکان مهمتریــن عامل افت میزان تحصیلی مریم غالمی روانشــناس
کودک و نوجوان در گفتگو با ازدواج و خانواده باشــگاه خبرنــگاران جوان؛ درباره
تاثیر اضطراب بر میزان تحصیلی دانشآموزان اظهار کرد :دانشآموزان و دانشــجویان
در رابطــه با نتایج آزمونها در هــر مقطع تحصیلی نگرانیهایی را تجربه میکنند .در
واقع داشتن اضطراب و دلهره در روزهای امتحان امری طبیعی است ،اما با زیاد شدن
غیرطبیعی این احســاس ضررهای جبران ناپذیری به شخص وارد میشود .اضطراب
افکار را پراکنده و ذهن را مشوش میکند ،اضطراب انسجام ذهن را به هم میریزد.

سازمان وظیفه عمومی ناجا ،تمامی مشموالن دارای مدرک تحصیلی کاردانی ،دیپلم
و زیردیپلم را به خدمت سربازی فراخواند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سازمان
وظیفه عمومی ناجا در اطالعیهای اعالم کرد :تمامی مشموالن دارای مدرک تحصیلی
کاردانــی ،دیپلــم و زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریــخ  ۹۷ /۶ /۱۹دریافت
کردهاند ،باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس ،)۱۰+برگ
معرفینامه مشموالن به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطالعات مندرج در آن اقدام
کنند .در این اطالعیه آمده است ،مشموالن ساکن تهران بزرگ باید ساعت  ۶صبح روز
دوشنبه مورخ  ۱۹شهریورماه  ۱۳۹۷و مشموالن ساکن سایر استانها نیز ساعت  ۷صبح
تاریخ ذکر شده ،حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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خبـر

بازنشستهها تسهیالت خرید لوازم خانگی
ميگيرند
مدیرعامل شستا از طی فرآیند تاسیس یک شرکت سرمایهگذاری
و ارائه آن از طریق بورس خبر داد و گفت :ســبد خوبی از سهام این
شــرکت که از طریق بورس ارائه میشود ،در اختیار بازنشستگان قرار
خواهد گرفت.
مرتضــی لطفــی در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه یک شــرکت
سرمایهگذاری در حال راهاندازی و تاسیس است اظهار کرد :به دنبال
آن هســتیم تا بخشی از ســهام خود را در این شرکت در سبدی قرار
دهیم و به بازنشستگان ارائه کنیم.
وی افزود :دریافت سهام این شرکت سرمایهگذاری اختیاری است و
بازنشستگان در خرید ســهام اختیار دارند ،البته طوری برنامهریزی
میکنیم که سهم خوب و قابل سوددهی باشد .هنوز مذاکره را با تامین
اجتماعی شروع نکردیم ولی فرایند تاسیس صندوق را انجام دادیم که
اکنون در بورس است و در حال شناسایی سهام هستیم.
مدیرعامل شســتا همچنین با اشاره به نوســانات نرخ ارز و افزایش
قیمت لوازم مصرفی اظهار کرد :مقام معظم رهبری امســال را ســال
حمایت از تولید ملی اعالم کردهاند .با توجه به تغییر نرخ ارز و شرایط
اقتصادی ایجاد شــده ،قیمت لوازم خانگی نیز افزایش یافته است .در
حال برنامهریزی برای افزایش تولید لوازم خانگی هستیم زیرا گرایش
و استقبال مردم هم باال رفته است.
لطفی ادامه داد :در گذشته به دالیل مختلف وضعیت مطلوب نبود اما
اکنون امکان رقابت ما باال رفته اســت .تهیه مواد اولیه عموما وصل به
داخل است ،اما ماشین آالت وارداتی هستند .تامین اجتماعی پذیرفته
ســه قلم کاالی تولیدی کارخانه پارس شــامل لباسشویی ،یخچال و
جاروبرقی را به بازنشستگان ارائه و به صورت اقساطی از حقوق آنها
کسر و تسهیالتی برایشان در نظر گرفته شود.

همسانسازی حقوق بازنشستگان
تا پایان سال

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی از صدور کارت اعتباری برای
بازنشستگان با همکاری بانک رفاه کارگران و همچنین اقدامات انجام
شده جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان تا پایان امسال ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سیدتقی نوربخش در مراسم بزرگداشت روز خانواده
و تکریم بازنشستگان در پارک الله اظهار داشت :بازنشستگان و بیمه
شــدگان صاحبان اصلی ســازمان تأمین اجتماعی هستند و مهمترین
مأموریت این سازمان خدمترسانی به بازنشستگان و تأمین معیشت
و درمان آنان است.
نوربخش با اشــاره به کاهش قدرت خرید بازنشســتگان در ماههای
اخیر که نتیجه تحریمهای ظالمانه دشــمنان است ،گفت :ما از ابتدای
انقالب در برابر زیادهخواهی های دشــمنان ایستادگی کردهایم و البته
ضمن تحمل مشکالت برای رفع آنها و بهبود زندگی و معیشت مردم
نیز تالش میشود.
وی با بیان اینکه در  ۴ســال گذشته حقوق بازنشستگان  ۱۱۰درصد
افزایش یافته اســت ،اظهار داشــت :با وجود این افزایشها هنوز هم
وضعیت معیشت و زندگی بازنشستگان با خواستهها و انتظارات برحق
این عزیزان فاصله دارد و باید تالش بیشتری برای بهبود وضع معیشت
بازنشستگان انجام شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اجرای قانون همسانسازی حقوق
بازنشســتگان را گامی در راستای بهبود وضعیت معیشت این عزیزان
دانســت و گفت :این قانون با پیشــنهاد ســازمان تأمین اجتماعی به
تصویب رسیده و براســاس آن تاپایان سال دوم برنامه ششم توسعه
یعنی تا پایان سال جاری به اجرا گذاشته شود.
نوربخش ادامه داد :با توجه به اینکه براساس قانون بودجه سال جاری
کشــور پرداخت  ۵۰هزار میلیارد تومان از مطالبات ســازمان تأمین
اجتماعی به تصویب رسیدهاســت و آئیننامــه اجرایی این قانون نیز
به تصویب هیأت دولت رسیدهاست ،با ایجاد سازوکار مناسب امکان
تأمین نقدینگی و همسانسازی حقوق بازنشستگان فراهم میشود و
قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال جاری اجرا می شود.

چند روزی به آغاز سالتحصیلی جدید
و بهار علم و دانش باقی نماندهاست؛ آغاز
مهر و شکفتن غنچههای تعلیم و تربیت که
پشــت میز و نیمکتهای کالس در انتظار
صدای گرم آموزگار دقایق و ســاعتها را
لحظه شماری میکنند.
بــوی مــاه مهــر امســال در کوچه پس
کوچههای خانه تا مدرســه به آهستگی در
گذر است؛ بویی که دانشآموز را به عشق
دیدار آموزگار به سرکالس درس میکشاند
تا در مســیر رهپویان علــم و دانش قرار
گیرند و ســهمی در آینده کشور و ردپایی
در بین آیندهسازان ایران داشتهباشند.
به گزارش ایرنا ،در این وادی اما مسئوالن
آمــوزش و پرورش خبر از کمبود آموزگار
میدهند؛ مشــکلی کــه گریبانگیر مدارس
کشور شده و ســازماندهی نیروی انسانی
را در کمتر از  15روز مانده به آغاز ســال
تصحیلی جدید با مشکل مواجه کردهاست.
جذب نشدن نیرو در دانشــگاه فرهنگیان
و حجم بــاالی بازنشســتگان ،آموزش و
پــرورش را با بحران کمبــود نیرو مواجه
کردهاســت ،از طرفی طبق اعالم این نهاد
بــا روند فعلی پذیرش اندک در دانشــگاه
فرهنگیــان و ســهمیههای اختصاص یافته
بــه آمــوزش و پــرورش در آزمونهای
استخدامی نمیتوان کسری معلم را جبران
کرد.
این در حالیست که از مهر امسال با افزایش
تعداد ورودی دانشآمــوزان مقطع ابتدایی
پایه اول و سهســاله شــدن هنرســتانها،
کمبود نیرویانسانی در این بخش به شکل
ویژهتری محسوس خواهد بود ،به گونهای
که ســال تحصیلی جدید اوج کمبود نیرو
و بازنشســتگان فرهنگی را در آموزش و
پرورش شاهد هستیم.
در این میان مســئوالن آمــوزش و پرورش
مالیر پیشبینی کردهاند که امســال بیش از
 36هزار دانشآموز در این شهر ثبتنام کنند
و به طور میانگین بــرای هر  15دانشآموز
یک آموزگار نیاز اســت .در حال حاضر 2
هزارو  680معلم فقط در شهر مالیر فعالاند
که از این تعداد  240معلم ســال گذشــته
بازنشســته شــدند که معادل هشت درصد
جمعیت معلمان شــاغل است و طبق گفته
مســئوالن آموزش و پرورش مالیر ســال
آینده اوج بازنشســتگی معلمان است .این
در حالیست که ســال  98اوج بازنشستگی
معلمان در مالیر است.
هادی سلگی افزود :قرار است  35معلم از
دانشگاه فرهنگیان به مالیر داده شود که باز
هم کمبود نیرو جبران نمیشود.

دانشگاه

ت افزایی دانشجویان
ضرورت ارتقاء سطح مهار 

معاون آموزشــی وزارت علوم از اجرای برنامه اشــتغال پذیری دانشجویان در سال
تحصیلی جدید خبر داد.
اجرای آیین نامه ارتقاء مهارت افزایی دوره کارشناســی دانشجویان در سال تحصتیلی
 97-۹8مجتبی شــریعتی نیاس ر معاون آموزشــی وزارت علوم در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان؛ از ارتقاء آئیننامه ظرفیت اشتغالپذیری دانشجویان دوره کارشناسی
دانشگاهها خبر داد و گفت :بر اساس این آئیننامه ،دانشگاهها از سال تحصیلی جدید
ملزم به اجرایی کردن برنامههایی در راستای ارتقای سطح مهارتافزایی در دانشگاهها
هستند.
وی ادامه داد :برنامههای پیشــنهادی وزارت علوم در حوزه آموزشــی از سوی معاونان
ی شده و قرار است در دانشگاهها به
آموزشــی دانشگاهها و کارشناسا ن متخصص بررس 
موضوع ارتقاء ظرفیت اشتغالپذیری توجهی بیشتر شود .در سال تحصیلی جدید برنامه
مهارت آموزی و اشتغال پذیری دانشجویان در دانشگاهها عملیاتی میشود.
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بوی ماه مهر و چالش کمبود معلم

ســلگی گفت :بیش بینی ما این اســت که
حدود  400دانشآموز نیز در پایه اول ثبت
نام و به جمع دانشآموزان این شهر اضافه
شــوند ،در حالیکه ثبتنــام دانشآموزان
اتباع خارجی را نیز در سطح مدارس مالیر
داریم.
مدیر آموزش و پرورش مالیر با اشــاره به
تراکم باالی دانشآموز در مدارس شــهری
افزود :طبق نرم اعالم شــده به ازای هر 27
دانشآموز یک آموزگار در ســطح شــهر
داریم.
ســلگی ادامه داد :امســال همــدان جزو
اســتانهایی اســت کــه بــه ازای هر 13
دانشآموز یک معلم دارد که این تعداد در
مالیــر به ازای هر  15دانشآموز یک معلم
تعیین شدهاست.
وی گفت 300 :مدرسه دولتی و غیردولتی
در ســطح شهرستان مالیر داریم که از  2تا
 485تــن دانشآموز دارند که از این تعداد
 10مدرسه کمتر از پنج دانشآموز دارد.
وی با اشاره به اینکه در صورت کمبود نیرو
و احتیاج به آموزگار از معلمان بازنشســته
به صورت  14تا  16ســاعت حقالتدریس
اســتفاده میکنیم ادامــه داد :امیدواریم با
گذرانــدن ایــن دوره بتوانیم از دانشــگاه
فرهنگیان کسری نیرو را جبران کنیم.
مدیر آموزش و پرورش مالیر در این باره
با اشــاره به اینکه با تغییر کتب درســی و
ســرفصل ها مــدارس نیاز بــه تجهیزات
بیشــتری دارند افزود :عمده مشکل ما در
تجهیزات هنرســتانها اســت که با کمبود
اعتبارات مواجه هستیم.
ســلگی تاکید کرد :در این راستا مقرر شد
یک میلیــارد ریال در کمیتــه برنامهریزی

شهرســتان تامین شــود و به همین میزان
توســط اداره کل نوســازی مدارس استان
اختصــاص یابد که تاکنــون تجهیزاتی از
نوسازی استان همدان تحویل نگرفتهایم.
مدیــر آمــوزش و پرورش مالیــر گفت:
ســقف کالسهای درس در مقطع ابتدایی
 38دانشآموز تعیین شدهاست ،در حالیکه
در ایــن مقطع کمتر از  22دانش آموز نمی
توانیم کالس را تشکیل دهیم.
سلگی همچنین به موفقیتآمیز بودن طرح
هدایــت تحصیلی در مالیر اشــاره و بیان
کرد :یکهزارو  702دانشآموز مالیری از
پایهنهم به پایه دهم وارد شدند و برای سال
جدید ثبتنام کردند.
وی با بیان اینکه در هدایت تحصیلی برای
هر رشته چهار گروه تقسیمبندی شد گفت:
بیشــترین تقاضای دانشآموزان در رشــته
تجربی بود که باالتریــن امتیاز در هدایت
تحصیلی از  ،100امتیاز  97بود.
وی اظهار داشت :امسال هدایت تحصیلی
بســیار آرامتر از سالهای قبل انجام شد و
برای ثبتنام رشــتهها بویــژه تجربی هیچ
محدودیتی نداشتیم.
مدیر آموزش و پرورش مالیر همچنین به
اجرای طرح مهر برای آمادهسازی مدارس
همزمان با شروع سالتحصیلی جدید اشاره
کرد و گفت :برای  300مدیر مدارس سطح
این شهرســتان جلسههای توجیهی برگزار
شــد و هماهنگیهای الزم با پلیس راهور
نیز در دست اقدام است.
وی همچنیــن به آموزش توانمندســازی
 400تن از آمــوزگاران ابتدایی اشــاره و
بیان کرد :هــدف از برگزاری این کالسها
توانمندســازی آمــوزگاران پایه در درس

تربیتبدنی اســت تا برای ســالتحصیلی
جدید آمادگی ارائه مطالب به دانشآموزان
شهر و روستا را داشتهباشند.
معاون اســتاندار همــدان و فرماندار ویژه
مالیــر نیز تاکید کــرد :بایــد زیربناها در
آموزش و پرورش محکم گذاشــته شود تا
برای نسل آینده دغدغهای نداشتهباشیم.
باباهلل فتحی افزود :چنانچه زیرساختها
در آموزش و پرورش مهیا و محکم باشد،
در نســل دانشــگاهی و تربیت این نسل
دغدغهای نداریم.
وی خواســتار تشــکیل جلســهای مجزا
برای بخش زند و آمادهســازی این بخش
برای ســالتحصیلی جدید شــد و گفت:
انتظارات درباره طرح مهر باید اعالم شود
تا خواســتهها و نیازها را به دســتگاههای
اجرایی ابالغ کنیم.
امــام جمعه مالیر نیز به تاثیرگذاری انجمن
اولیاء و مربیان در شتاببخشیدن به اهداف
و نیازهای مدارس گفت :نیاز است همچون
همیار پلیس ،برای ایثار و انفاق در مدارس
نیز همیار داشته باشیم و بتوانیم از کمکهای
خیران در این زمینه بیشتر استفاده کنیم.
حجتاالسالم محمدباقر برقراری بر لزوم
تالش مربیان برای گسترش روحیه ایثار و
مسئولیتپذیری در بین دانشآموزان تاکید
کرد و با اشاره به تقارن بازگشایی مدارس
با ایام محرم افزود :نسل امروز باید بیشتر با
نهضتامام حسین(ع) و عاشورا آشنا شود.
به گزارش ایرنا ،در ســالتحصیلی جدید
بیش از  36هزار دانشآموز در  300مدرسه
روستایی و شــهری مالیر ثبتنام کردند.
این شهرســتان دارای سه منطقه آموزش و
پرورش در مالیر ،جوکار و سامن است.

سهم مردم از درآمدهای کمیته امداد  15درصد است
معاون توسعه مشــارکتهای مردمی
کمیتهامــداد امامخمینــی (ره) گفــت :با
افزایش مســتمری مددجویان این نهاد از
ســوی دولت ،ســهم مردم از درآمدهای
کمیته امــداد از حــدود  25درصد به 15
درصد رسیدهاست.
فقر و تنگ دســتی تقریبا در همه جوامع
وجــود دارد ،عــدهای به دلیل اشــتباهی
کوچک ،حــوادث ،تورم یا رکود اقتصادی
دارایی خود را از دست میدهند .علل فقر
تنها به این موارد محدود نمیشود ،بخشی
از فقرا نیز درگیر فقر نســلی هستند ،یعنی
پــدران و مادران آنها نیز جزو فقرا بودند و

با گذر نسل نتوانستند خود را از این مشکل
رهایی بخشند.
بســیاری از نهادهای مردمی فعال در این
حوزه نیز از بین نســلی شــدن فقر نگران
هستند و از این رو به آموزش مهارتهای
الزم به کودکان و نوجوانان میپردازند.
نهادهــای دولتی در قالــب کمیتهامداد
امامخمینــی و بهزیســتی از جملــه
نهادهــای مطــرح در حــوزه کمک به
نیازمنــدان و کاهش فقــر در جامعه به
شــمار میروند و تعداد زیادی تشکل
مــردم نهــاد ( )NGOنیــز در حوزه
فعالیــت جدی دارند .کمیته امداد که از

نکته

افزایش  ۵۰درصدی خطر سکته با مصرف دیکلوفناک

یــک مطالعــه جدیــد نشــان میدهــد کــه مســکن غیرنســخهای دیکلوفنــاک
میتوانــد خطــر ســکته مغــزی و قلبــی را تــا  ۵۰درصــد افزایــش دهــد و ایــن
یافتــه موجــب تــاش بــرای فراخوانــی جهــت ممنوعیــت خریــد بــدون نســخه
ایــن داروهــا شدهاســت.
این مطالعه بزرگ که روی بیش از  ۶.۳میلیون فرد بزرگســال طی چندین ســال
صــورت گرفته نشــان داد که دیکلوفناک عالوه بر افزایش خطر ســکته مغزی و
قلبــی ،بیمــاران را در معرض خطر باالی خونریزیهای دســتگاه گوارشــی در
مقایســه با دیگر ُمســکنها قرار میدهــد .دیکلوفناک یــک داروی ضدالتهابی
غیراستروئیدی است که برای کاهش تب یا دنداندرد در بزرگساالن یا دردشدید
مفصلــی در کودکان مورد اســتفاده قرار میگیرد .عوارض مصــرف دیکلوفناک
حتــی مصرف دوزهــای پایین این دارو نیز خطر ســکتههای قلبــی و مغزی را
افزایش میدهد.

ابتــدای انقالب با دســتور امام خمینی
(ره) آغــاز بــه کار کرد حــدود یک
میلیــون و نیم خانوار را تحتپوشــش
خود قرار دادهاست.
علیرضــا عســگریان معــاون توســعه
مشارکتهای مردمی کمیته امداد در گفتگو
با ایرنا گفت :ســهم خیــران از درآمدهای
کمیته امداد  15درصد است.
به گفتــه این معاون کمیته امداد ،خیران در
قالب صدقه ،زکات ،طــرح اکرام ،ایتام و
محسنین به نیازمندان کمک میکنند.
وی با اعالم اینکه پیش از افزایش مستمری
مددجویــان از ســوی دولت ایــن میزان

حــدود  20تا  25درصد بود ،افزود :دولت
وظیفــهاش را در خصوص رفــع فقر در
جامعه به خوبی انجام دادهاست.
عســگریان گفت :کمیته امداد امام خمینی
با توجه به شــرایط جدیــد جامعه و آغاز
تحریمها برنامههای زیــادی را در مرحله
اجــرا دارد و قصد دارد مشــارکت منابع
مردمی را گســترش دهد و شبکه وسیعی
از افراد حقیقی و حقوقی را به جمع خیران
بیفزاید.
وی افــزود :البته رفع فقــر نیز مانند ایجاد
اشــتغال نیازمند مشــارکت جــدی تمام
نهادهای مرتبط و خیران است.

بهداشت

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

وزیر بهداشت در خصوص قیمت داروهای خارجی در شرایط کنونی کشور ،گفت:
قیمت داروهای خارجی که مشابه داخل نداشته باشند ،تغییر نمیکند.
به گزارش ایســنا ،سیدحسن هاشــمی اظهار داشــت :داروهای تولید داخلی به دلیل
وابستگی به مواد اولیه و محصوالت حوزههایی مانند صنعت چاپ و صنایع پتروشیمی،
دچار نوسان قیمت شدهاند و دولت مصوب کرده که قیمت دارو 9 ،تا  12درصد افزایش
پیدا کند .حدود  9هزار قلم دارو در کشور وجود دارد که  1400قلم از آن ،تغییر قیمت
داشــته و اگر کل سبد دارویی کشــور را در نظر بگیریم ،قیمت دارو به طور متوسط 9
درصــد افزایش پیداکرده اما اگر بخواهیم با ســایر خدمات که قیمت آنها افزایش قابل
توجهی داشته ،مقایسه کنیم در حوزه دارو ،تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو ،عملکرد
مناسبی داشتهاند و دولت نیز با  ،کمک و تالش کرده که ارز را با همان نرخ  4200تومان
برای حوزه دارو ،تامین کند.

خبـر

پیشنهاد "حذف مهریه و تقسیم اموال زوجین
بعد از ازدواج"
نایب رییس کمیســیون اجتماعی مجلس از ارائه پیشنهاد مبنی بر
حذف مهریه و تقسیم اموال زوجین بعد از ازدواج در این کمیسیون
خبر داد و گفت :متاســفانه روزی که این موضوع را در کمیســیون
اجتماعی مطرح کردم ،چند نفر از زنان مســئول که در این جلســه
حضور داشتند ،اگرچه تحصیالت عالی هم داشتند ،اما با این موضوع
مخالفت کردند.
مسعود رضایی ،نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو
با خبرنگار ایلنا ،در پاســخ به این ســوال که با توجه به افزایش آمار
محکومــان مهریه در پی باال رفتن قیمت ســکه ،تدبیر مجلس برای
کاهش آمار این محکومان چیســت؟ گفت :قانون معموال خلقالساعه
نیست و نباید هر اتفاقی که میافتد ،فورا یک قانون برای آن بنویسند،
این روش نادرست است.
وی با بیان اینکه قانون باید دورنمایی از آینده داشته باشد ،خاطرنشان
کرد :قانون باید پذیرش و مقبولیت مردمی داشــته و جامعهپذیر باشد
تــا اجرایی شــود .در حقیقت قانون برای آینده اســت و هر اتفاق یا
رویدادی که شکل میگیرد باید منطبق با قانون باشد.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد :در گذشته میزان
مهریه سنگین در نظر گرفته میشد و با وضعیت اقتصادی فرد متناسب
نبود ،از همین رو معیار  ۱۱۰ســکه در نظر گرفته شد ،اگرچه در حال
حاضر هم با توجه به افزایش قیمت ارز برخی افراد توان پرداخت یک
سکه را هم ندارند ،اما ما نمیتوانیم صرفا به این دلیل قانونی مصوب
کنیم ،چراکه تصویب قانون اینگونه نیست و اصال قانوننویسی راهکار
مناسب برای کاهش آمار محکومان مهریه نیست.
رضایی در واکنش به اینکه مگر نباید قانون به روز بوده و پاسخگوی
مشکالت و معضالت روز باشد ،توضیح داد :تعیین یک قانون جدید
برای مقابله با این مشــکل ،درمان نیست ،بلکه تنها یک ُمسکن است.
حتی اگر قیمت سکه پایین هم نیاید دلیلی نمیشود که ما بخواهیم یک
قانون جدید نوشته و میزان  ۱۱۰سکه را تغییر دهیم ،بلکه معتقدم باید
این موضوع را به صورت ریشهای و از اصل اصالح کنیم.

حوادث

خواب آلودگی رانندگان
همچنان قربانی می گیرد
رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی درصد باالیی از سوانح
جادهای را به خود اختصاص دادهاســت به گونهای که در هفته جاری
این عامل مرگ چهار تن و مجروح شــدن هفت تن را در این اســتان
رقم زده است.
جانشین پلیس راه اســتان همدان گفت :در سانحهای که به تازگی در
منطقه شیرینسو کبودرآهنگ رخ داد خودرو راننده خوابآلود از مسیر
اصلی منحرف و واژگون شد.
ســعید اســماعیلی گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت :راننده  40ساله
خودروی وانت پیکان در اثر این واژگونی جان باخت.
وی ادامه داد :همچنین در ســانحه دیگری که بر اثر خستگی و خواب
آلودگی راننده در چند روز گذشــته در جاده آورزمان نهاوند و در پیچ
نزدیک به روستای "کرتیل آباد" رخ داد سه نفر جان باختند.
اســماعیلی افزود :در این سانحه خودروی سواری پژو با سواری پراید
در خط وسط جاده برخورد کردند که طبق بررسیهای صورت گرفته
رانندگان هر  2خودرو در این سانحه به صورت یکسان مقصر بودند.
جانشــین پلیس راه اســتان همدان گفت :در این سانحه از  6سرنشین
سواری پراید سه عضو یک خانواده شامل زوج میانسال و کودک  2ساله
جان باختند و ســه سرنشین صندلی عقب خودروی پراید نیز مجروح
شدند.
اسماعیلی بیان کرد :همچنین چهار سرنشین سواری پژو که سه تن از آنها
تبعه عراق بودند به صورت سطحی مجروح شدند.
وی با بیان اینکه عرض جاده آورزمان نهاوند  7.5متر است تاکید کرد:
این جاده یکی از راههای ارتباطی غرب کشــور محسوب شده بنابراین
با توجه به ترافیک سنگین آن ،نیازمند چهارخطه شدن آن زیاد است.

قرص برنج جان  2زن همدانی را گرفت
مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت :استفاده از قرص برنج موجب
مرگ  2زن جوان و میانسال در شهر همدان شد.
علی احســان صالح در گفتگو با ایرنا اظهار داشــت :دو زن یکی  45و
دیگری  27ساله به علت مصرف قرص برنج جان باختند.
وی اضافه کرد :این  2تن به واحد مختص درمان مسمومیت مرکز درمانی
همدان انتقال داده شدند اما تالشها برای احیای آنها بینتیجه ماند.
مدیرکل پزشکی قانونی همدان اظهارداشت :سه تن شامل  2مرد و یک
زن در چهارماهه نخست امسال بر اثر مسمومیت با برنج جان باختند.
صالح یادآوری کرد :این آمار نسبت به چهار ماهه سال گذشته که یک
زن و پنج مرد بود ،کاهش محسوسی داشتهاست.
وی توضیح داد :قرص برنج ،مادهای شیمیایی برای حفاظت از دانههای
غالت است که در گذشته این ماده در عطاری و داروخانه ها به فروش
میرسید.مدیرکل پزشکی قانونی همدان بیان کرد :با توجه به سهلانگاری
برخی افراد بهویژه کودکان در استفاده از این ماده یا بهرهگیری عده ای از
این قرص برای پایان دادن به زندگی ،عرضه آن محدود شد.
صالح تاکید کرد :برای پیشگیری از مرگ و میر ناشی از مصرف قرص
برنج ،عرضه آن در عطاری ها و داروخانه ها ممنوع شد و هم اینک تنها
مراکز توزیع سموم صنعتی اجازه عرضه آن را دارند.
وی گفت :مســمومیت با قرص برنج بسیار شدید بوده و در  70تا 80
درصد موارد موجب مرگ فرد میشود چراکه این سم پادزهری ندارد.
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اقتصـاد

درخشش تعاونیهای همدان در سیزدهمین
جشنواره ملی تعاونیهای برتر
مدیر روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان همدان
گفت :شرکت های تعاونی همدان در سیزدهمین جشنواره ملی تعاونی
های برترکشور  3تعاونی استان همدان به عنوان تعاونی ملی برتر انتخاب
شدند.
محمدرضا نظــری افزود :در روز ملی تعاون ســیزدهمین جشــنواره
تعاونیهای برتر با حضور انوشــیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در هتل المپیک تهران برگزار شــد و از ۳7
شــرکت تعاونی برتر ملی در گرایشهــای مختلف از جمله تعاونیهای
ســبز تقدیر شد .وی به همدانپيام گفت :شــرکت تعاونی فاران شیمی
تویسرکان در بخش تعاونی های صنعتی به عنوان تعاونی های برتر ملی
انتخاب و مورد تقدیر قرارگرفتند.
وی تصریح کرد :شــرکت تعاونی دهیاران بخــش جوکار مالیر نیز در
بخش تعاونی های دهیاری به عنوان تعاونی برتر ملی شناخته شد.
مدیر روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان همدان بيان
کرد :شرکت تعاونی پاک فن بخار همدان به عنوان شرکت تعاونی حامی

محیط زیســت پایدار ( تعاونی سبز ملی) اولین شرکتی بود که از بین 6
تعاونی برتر ملی در این زمینه از دســت سرپرست وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی لوح تقدیر گرفت.
نظری خاطرنشان کرد :راضیه شبیری رئیس اداره توسعه تعاونیهای اداره
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان همدان به عنوان رابط برتر استانی
مورد تقدیر کالنتری معاونت امور تعاون وزارت متبوع قرار گرفت.
وی در پایان یادآور شد :پیشتر استان همدان رتبه برتر کشوری در ثبتنام
از تعاونی های برتر در ســیزدهمین جشــنواره تعاونیهای برتر با 416
تعاونی شرکت کننده را به خود اختصاص داده بود.

eghtesad@hamedanpayam.com

مدیرتعاون روستایی استان همدان:

اشتغال
دولت نظر مثبت به افزايش دستمزدها دارد

افزایش رقم سبد خانوار
به بیش از  ۴میلیون تومان

به گفته عضو شورای عالی کار ،برخی معتقدند با افزایش حقوق کارگر
دچار تورم میشویم ،در حالی که این تورم ناشی از افسارگسیختگی و
بیماری اقتصادی کشور است که دولت باید راهکار درمانش را پیدا کند
و این موضوع هیچگونه ارتباطی به جامعه کارگری ندارد.
احمدرضا معینی با اشاره به اینکه با تالش بسیار در شورای عالی کار این
موضوع مورد قبول واقع شد که دولت و کارفرما سبد معیشیت را در نظر
بگیرند ،افزود :در آن زمان عرف سبد معیشت برمبنای چهار نفر بود ،اما
در سال گذشته با ارقام استخراجی مرکز آمار و بانک مرکزی ،این سبد
را بر اساس سه تا دو نفر در نظر گرفتیم ،درنتیجه مبنا کاهش پیدا کرد.
معيني با بیان اینکه درنهایت یک خانوار را بر اســاس دو نفر محاسبه
و رقم ســبد کاال را در حقوق  ۹۷محاسبه کردیم ،اظهار کرد :با وجود
اعتراضات کارفرما و دولت ،رقم این سبد دو میلیون و  ۶۰۰هزار اعالم
شد.
وی با بیان اینکه با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم ایجاد شده در کشور
و ارتباط موادغذایی موجود در ســبد خانوار کارگری با این دو فاکتور،
رقم سبد معیشت باید تغییر کند ،ادامه داد :بنا بر اعالم بانک مرکزی نرخ
تورم از  ۹درصد به  ۹.۷درصد افزایش یافته ،اما اعتقاد ما بر این است
که سبد کاالی یک خانوار کارگری تنها چهار قلم برنج ،گوشت ،مرغ و
حبوبات نیست بلکه باید هزینههای ایاب ذهاب ،هزینه تحصیل و  ...را
در این سبد لحاظ کنیم.
معینی تصریــح کرد :برای نمونه یکی از  ۳۵۴قلم کاالیی که مرکز آمار
قیمت آنها را برآورد میکند ،یخچال ســاید بای ســاید است که یک
کارگر با دستمزد کنونی خود در طول عمرش امکان خرید آن را ندارد،
بنابراین با وجود اعالم این آمار و نرخ تورم ،آنچه یک کارگر بر ســر
ســفره میآورد و در طول یک ماه با هزینههای آن دســت و پنجه نرم
میکند ،اهمیت دارد.
عضو شــورای عالی کار کشــور با بیان اینکه از ابتدای سال جاری به
دنبال افزایش نرخ تورم ،هزینههای ســبد معیشــت خانوار نیز افزایش
چشمگیری داشته است ،اظهار کرد :با وجودی که هزینه سبد معیشت
خانوار در پایان ســال  ۹۶دو میلیون و  ۶۰۰هزار تومان اعالم شده بود،
امــا در هفته گذشــته دوباره کارگروه مزد را فعــال و با توجه به تورم
افسارگسیخته و گرانیها درخواست افزایش مزد را به شورای عالی کار
ارائه دادیم که درنهایت فعال شدن دوباره کارگروه مزد مصوب شد.
معینی افزود :پیشبینی برگزاری ماهیانه جلسات را داشتیم ،اما براساس
جلسه فوری که برگزار شد ،متاسفانه نمایندگان کارفرمایان در آن حضور
نداشتند .البته در آخرین جلسه یکی از معاونان صنعت ،معدن و تجارت،
نماینده وزارت کار و نماینده کارگران حضور داشتند و ما هزینه جدید
سبد کاال را براســاس آمار و ارقام علمی ارائه دادیم و خوشبختانه سه
نفر از اعضای اصلی شورای عالی کار که حق امضا داشتند ،به استثنای
نماینده وزارت کار با این رقم پیشنهادی موافقت کردند و صورتجلسه
به بعد موکول شد .البته با دو امضا نیز میتوان افزایش سبد معیشت را
عملیاتی کرد که این اتفاق به جلسه بعد موکول شد.
وی با بیان اینکه در یکی از جلسات هاشمینژاد از وزارت کار اعالم کرد
که شخصا اختیار تام در این باره ندارد ،اما افزایش هزینه را قبول دارم،
خاطر نشان کرد :در حال حاضر رقم جدید سبد معیشت خانوار چهار
میلیون و  ۸۵هزار تومان است که منوط به تایید نهایی است.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه براساس جلسهای که با آقای محسنی
بندپی داشــتیم ،اعتقاد وی بر این بود که روی سبد کاال متمرکز و این
هزینه برای عموم پرداخت شــود ،تصریــح کرد :معتقدیم که این مبلغ
حتما باید به حقوق کارگر اضافه شــود .همچنین وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی نیز باید بر مبنای این سبد به حقوق مردم رسیدگی کند.
وی افزود :مهمترین خواســتههای جامعه کارگری این بود که افزایش
هزینههای زندگی کارگران به هر طریق توسط دولت و کارفرمایان جبران
شود.
معینی تصریح کرد :اگر کارفرما ادعای ناتوانی این موضوع را دارد ،دولت
باید این افزایش هزینهها را جبران کند ،البته با اجناســی که گران شد،
کارفرمــا محصوالت خود را نه به قیمت قبل بلکه با هزینهای بیشتر و
گرانتر می فروشد .کار فرما باید برمبنای افزایش قیمتی که بر اثر رشد
تورم رقم خورده ،محصوالت خود را با قیمت باالتر عرضه کند.
وی با اشــاره به اینکه خوشبختانه رقم جدید سبد معیشت در کارگروه
مزد مورد قبول واقع گرفت ،افزود :رقم سبد معیشت خانوار با  ۳۸درصد
رشد نسبت به آنچه در سال گذشته تعیین شده بود ،به چهار میلیون و ۸۵
هزار تومان افزایش خواهد یافت.
وي خاطرنشان کرد :در نظر داریم در شورای عالی کار بتوانیم یک مزد
معقول و با رقم افزایش مشخص در نظر بگیریم.
معینی با اعتقاد بر اینکه رقم مزد باید افزایش یابد ،افزود :به نظر میرسد
نظر دولت در این باره مثبت اســت ،امــا احتمال میرود که دولت این
افزایش را در قالب بن به کارگران پرداخت کند ،با این وجود معتقدیم
که افزایش مزد باید برای جامعه حقوقبگیر شــامل کارگر و کارمند در
قانون لحاظ شود و بهصورت نقدی رقم افزایش مزد پرداخت شود.
عضو شــورای عالی کار با بیان اینکه بــن باید به عنوان مزایای جانبی
مزد باید در نظر گرفته شود ،تاکید کرد :در قانون کار بن ،به عنوان مزد
محسوب نمیشود و امیدواریم وزارت کار این موارد را لحاظ کند.

کارت ملي آقاي مهدي شيرزادي مقتدر فرزند

محمدحسن به شماره ملي  3873534096مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

 625هزار تن گندم در همدان خريداري شد

نگاه

پیشفروش خودرو
همان فروش سکه است

■ پول گندمکاران تا پايان شهريور پرداخت ميشود

مدیرتعاون روســتایی استان همدان در
نشســت خبري روز گذشــته درباره مقدار
خريــد تضمينــي گنــدم و پرداخت پول
کشاورزان ،باال بردن کيفيت گردوي توليدي
در تويسرکا و برندسازي آن ،نهادهها و کود،
قيمت ســيبزميني و صادرات آن ،قيمت
گوجه و صادرات سير صحبت کرد.
طبق اعالم مدیرتعاون روستایی استان همدان
بیش از  625هزار تن گندم از کشاورزان در
استان خريداري شده است.
به گفته رضا عباسی ،در ابتدای سال زراعی
تخمیــن زده میشــد  550هزارتــن گندم
خریداری شود اما اکنون پیشبینی میشود
خرید گندم به  630هزارتن برسد.
وي بیــان کــرد :بیــش از  50درصد بهای
گندمکاران اســتان تا  11شهریور پرداخت
شده است.
عباســي با اشــاره به اینکه بهای کل گندم
خریداری شده اســتان همدان  814میلیارد
تومان اســت ،عنــوان کرد :تــا کنون 450
میلیارد تومان از بهای گندم کشاورزان استان
پرداخت شــده و انتظار میرود مابقی بهای
گندم تا پایان شهریور پرداخت شود.
به گفته مدیرتعاون روستایی استان همدان،
آنطور که مشــخص اســت بیــش از 800
هزارتن گندم در استان تولید شده است.
عباسی با بیان اینکه ظرفیت سیلوهای استان
همدان  700هزار تن است ،خاطرنشان کرد:
با وجــود انبارهای چندمنظوره در اســتان
ظرفیت ذخیرهســازی گندم  850هزار تن
است.
مدیرتعاون روستایی اســتان همدان یادآور
شــد :از  625هزار تن گندم خریداری شده
بیش از  65درصد توســط مباشران تعاون
روستایی خریداری شده است.
وی با اشاره به اینکه خرید گندم توسط 42
مرکــز صورت گرفت ،عنوان کرد :امســال
میزان ســنزدگی در مزارع گندم پایین بوده
بهطوریکه سنزدگی به  2درصد هم نرسیده
است.
عباسی نیاز بذری استان را بیش از  50هزار
تن دانســت و گفت :امسال بیش از  5هزار
و  657تن بذر توســط تشکلها فرآوری و
تولید شده که بیش از  6هزار تن بذر در بین
کشاورزان توزیع شده است.
وی ادامه داد 20 :هزار تن کودي که توسط

تعاونیهــای تولید در اختیار کشــاورزان
گذاشته شــده  70درصد کود مورد نیازشان
است.

گــردوي تويســرکان در حال
برندسازي است

مدیرتعاون روستایی استان همدان از احداث
نهالســتان  12هکتاری گردو در تویسرکان
خبرداد و گفت :این نهالســتان در  3بخش
باغ مادری به وســعت  6هکتار ،باغ پایه به
وسعت  3هکتار و گلخانه  3هکتار احداث
میشــود که برای احداث این باغ  9میلیارد
تومان هزینه نیاز است .عباسی با بیان اینکه
از محل تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 2
و نيم میلیارد تومان تسهیالت برای این باغ
گرفته شده است ،افزود :طی دو هفته آینده
خط سورت و بستهبندی گردو در تویسرکان
راهاندازی خواهد شد.
به گفته عباســي ،همــه ايــن گردوها که
اصالح نژاد شــدهاند به يک شکل و اندازه
خواهند بود که کمک ميکند تا بستهبندي و
برندسازي مناسبي شکل بگيرد.
وی گفت 2 :ســایت بذری گندم آبی و جو
در نهران شهرســتان همدان ایجاد شده که
بذر جو اصالح شــده در این سایت درحال
فرآوری است.
وی ادامه داد :همچنیــن  2انبار مکانیزه 30
هزارتنی با استفاده از محل تسهیالت اشتغال

روســتایی در روســتای کرفــس و چایان
احداث شده است.
مدیرتعاون روستایی استان همدان اظهارکرد:
واحد کود و ســم شــهرک بوعلی توسط
اتحادیه تعاونی تولید بــا ظرفیت  50هزار
تن انواع کود احداث شــده و فاز تولید کود
به اتمام رسیده اســت که با اشتغال  12نفر
شروع به کار کرده است.

اگر سيبزميني گران شود جلوي
صادرات را ميگيريم

ســير امســال کيفيت صادراتي
ندارد

عباسی یادآور شد :امسال در  4استان خرید
تضمینی ســیبزمینی صورت گرفت و ما
نگران قیمت  300توماني سیبزمینی بودیم
مدیرتعاون روســتایی اســتان همدان عنوان
اما کشاورزان استان مدیریت خوبي کردند و
کرد :پیشبینی میشد در اســتان همدان 60
از طرفی هم مرزهای عراق باز شد و به بازار
هزار تن ســیر در مزارع همدان تولید شود اما
سیبزمینی همدان کمک کرد.
امســال  20هزار تن افزایش تولید داشــتهایم
وی با اشــاره به افزایش قیمت سیبزمینی
که بارندگیهای بهاره نیز باعث شده کیفیت
در همدان ،تأکید کرد :اگر قرار باشد قیمت
صادراتی سیر کاهش یابد و مانند سابق اشتیاقی
* علی سرزعیم-اقتصاددان
ســیب زمینی همینطور افزایش یابد تصمیم
برای خرید این محصول وجود ندارد.
دیگــری در بازار ســیبزمینی
خواهیم گرفت به طوریکه ممکن
ف
اســت از صادرات این محصول
نوبت دوم
جلوگیری کنیم.
زمینی
ب
سی
براینکه
وی با تأکید
شهرداري نهاوند در اجراي ماده  13آيين نامه شهرداري و با توجه به بند يک از يکصد و پانزدهمين جلسه شوراي اسالمي شهر در نظر
و
شــود
مدیریت
باید
مازاد نیاز
دارد عمليات بازيافت و جمع آوري پسماندهاي خشك را از طريق آگهي مزايده عمومي به شركتهاي واجد شرايط صالحيت واگذار نمايد.
 مدت زمان اجاره عمليات بازيافت و جمع آوري پسماندهاي خشک دو سال مي باشد و براي سال بعد سي درصد به مبلغ قرارداد سالاجازه ندهیــم بیش از این میزان
پايه افزوده مي گردد.
صادر شود ،گفت :تمام انبارهای

نابسامانی در بازار ارز ناشی از اظهارنظر برخی مسئوالن

شوک سياسي تورم را متوقف ميکند
یک اقتصاددان با اشــاره به اوضاع بازار ارز این مساله را
ناشــی از برخی از اظهارات مسئوالن و همچنین پیشخور
تحریمهای آبانماه ارزیابی کرد.
ســید عزیز آرمند با اشاره به مســائل پیش آمده در بازار ارز
اظهار کرد :به نظر نمیرسد اتفاق جدیدی در فضای اقتصاد
افتاده باشــد که اینچنین بــازار دالر حالت صعودی به خود
گرفته اســت اما چیــزی که ذهن مردم را به خود مشــغول
کرده اســت ،نزدیک شــدن به تحریمهای آبان ماه است که
باعث شــده مردم تصور کنند بــرای حفظ ارزش پول خود
اقداماتی انجام دهند .وی همچنین با اشاره به اظهارات برخی
از مقامــات دولتی و بانک مرکزی ادامــه داد :برخی از این
اظهارنظرها مبنی بر کاهش عرضــه ارز به بازار یا کنترل آن
میتواند باعث ایجاد نوسانات اقتصادی شود.

سردخانهای سیبزمینی استان که  200هزار
تن اســت کددار شده و باید موجودی خود
را اعــام کننــد و در صورت عــدم اعالم
موجودی احتکار به حساب میآید.
عباســی با بیان اینکه قیمــت هرکیلوگرم
ســیبزمینی در مزرعــه بــه  1500تــا
 1600تومان رســيده اســت ،افزود :قیمت
گوجهفرنگی در بازار همدان ثبات پیدا کرده
و در حال حاضر گوجهفرنگی در اســدآباد
 900تومان به فروش میرسد.

چنــدی قبــل بانــک مرکــزی اقــدام بــه پیشفــروش ســکه
در قیمتهــای قطعــی کــرد .بــا توجــه بــه اینکــه قیمــت ســکه
تقریبـ ًا سـهبرابر شــده اســت بــرای همــه آشــکار شــده اســت کــه
ایــن کار اقــدام غلطــی بــوده اســت .زیــرا موجــب شــد درآمــد
مفــت و هنگفتــی بــه جیــب خریــداران ســکه بــرود و بانــک
مرکــزی ایــن درآمــد را از دســت بدهــد .اگــر بــه خاطــر داشــته
باشــیم در آن مقطــع قیمــت ســکه افزایــش یافتــه بــود و التهابــات
ســکه موجــب شــده بــود تــا فشــار بــه بانــک مرکــزی زیــاد شــود
تــا بــا عرضــه ســکه قیمــت را متعــادل کنــد.
امــروزه دقیقــ ًا همیــن خطــا در عرضــه خــودرو مطــرح شــده
اســت .بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ ارز ،قیمــت دارایــی از جملــه
خــودرو افزایــش یافتــه اســت و ایــن امــر فشــارهای سیاســی
روی دولــت را بــه شــدت بــاال بــرده اســت و عــدهای دولــت
را تحــت فشــار گذاشــتهإاند تــا بــا پیشفــروش قطعــی خــودرو
در ایــن بــازار قیمتهــا را کنتــرل کنــد ،غافــل از اینکــه ایــن
افزایــش نــرخ ناشــی از ســوداگری اســت و بــا ایــن کارهــا مهــار
نمیشــود .همانطــور کــه پیشفــروش ســکه باعــث شــد تــا
درآمــد مفــت و هنگفتــی نصیــب افــرادی شــود ،پیشفــروش
خــودرو در قیمتهایــی کــه پایینتــر از بــازار اســت و ربطــی
بــه قیمــت در زمــان تحویــل نــدارد ،رانــت و درآمــد مفتــی را
نصیــب خریــداران خــودرو خواهــد کــرد .الزم نیســت تــا اقتصــاد
خوانــده باشــیم تــا وجــود رانــت در ایــن بــازار را درک کنیــم
بلکــه کافــی اســت بــه رفتارهــای مــردم نــگاه کنیــم!
هجــوم شــدید مــردم بــرای ثبتنــام خــودرو نشــان میدهــد
یــک جــای کار اشــکال دارد .مــردم رانتــی را دیدهانــد کــه بــه
آن هجــوم بردهانــد .دقیقــا بــه همیــن دلیــل خودروســازان مجبــور
شــدهاند محدودیــت روی تعــداد خریــد و عــدم امــکان انتقــال تــا
یکســال را شــرط کننــد.
در کتابهــا و کالسهــای اقتصــاد مقدماتــی گفتــه میشــود،
هرجــا تقاضــا بیشــتر از عرضــه اســت معلــوم اســت کــه قیمتهــا
در قیمــت تعادلــی نیســتند .راهحــل بدیهــی بــاال بــردن قیمــت تــا
قیمــت تعادلــی اســت یعنــی جایــی کــه عرضــه بــا تقاضــا برابــر
شــود .دولــت بــه جــای اینکــه از افزایــش قیمــت خــودرو
وحشـتزده شــود و ســعی کنــد رانــت ایجــاد کنــد و ایــن رانــت
را تــا حــد امــکان برابــر بیــن خریــداران توزیــع کنــد ،بهتــر اســت
رانــت ایجــاد شــده را خــود بــه شــکل مالیــات بــردارد و بــه اقشــار
فقیــری کــه در شــرایط اخیــر دچــار مشــکل شــدهاند توزیــع کنــد
یــا حداقــل تعهــدات برجــا مانــدهاش را تادیــه کنــد.

اين استاد دانشگاه ادامه داد :اگر بانک مرکزی در این شرایط
ارز یا طال را وارد بازار نکند ،این مساله میتواند باعث ایجاد
نوسانات بیشتر هم بشود .اینکه برخی میگویند بانک مرکزی
قصد ندارد از نقدینگی خود برای بازار استفاده کند ،میتواند
باعث ایجاد التهابات شود.
آرمند با بیان اینکه در شرایط فعلی اعمال یک شوک سیاستی
میتواند باعث توقف موج تورم شــود ،به ايسنا گفت :اینکه
گفته میشود مســائل پیش آمده به خاطر آزادسازی برخی
سپردههای بانکی از بانکها به دلیل سرآمدن مهلت سررسید
آنها بوده است به نظر صحیح نمیرسد چرا که تا پیش از این
هم مردم علیرغم اعطای سود  ۲۰درصدی به سپردههایشان
آن را برای سرمایهگذاری در بازارهای دیگر از بانکها خارج
میکردند و حاال اتفاق تازهای برای نقدینگی نیفتاده است.

آگهـي مـزايـده شهربازي

مديريـــت مرکـــز خريـــد شـــهرآرا در نظـــر دارد شـــهربازي
(خانـــه کـــودک) ســـفينه شـــادي واقـــع در طبقـــه چهـــارم مرکـــز
خريـــد را از طريـــق مزايـــده بـــه افـــراد واجـــد شـــرايط واگـــذار
نمايـــد.
متقاضي ــان ميتوانن ــد جه ــت کس ــب اطالع ــات يبش ــتر و درياف ــت
اســناد مزايــده از تاريــخ  97/6/18تــا  97/6/25بــه دفتــر حســابداري
واق ــع در طبق ــه چه ــارم مرک ــز خري ــد مراجع ــه نماين ــد.
مديريت مرکز خريد شهرآرا

آگهـي مزايـده

 متقاضيان براي كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده به واحد امورقراردادها مراجعه و يا با شماره تلفن 0811-332377445-7داخلي  208تماس حاصل نمايند.متقاضيان جهت شركت در مزايده حتما مي بايست اسناد مزايده را از امور قراردادها تهيه نمايند.
ردیف

شرح

قیمت پایه

مدت اجاره

1

واگذاری عملیات بازیافت و جمع آوری
پسماندهای خشک به
بخش خصوصی در سطح شهر

 70/000/000ریال

مبلغ سپرده شرکت
در مزایده

 2سال

 100/000/000ریال

مدت توزيع اسناد مزايده از مورخ  97/6/7لغايت مورخ  97/6/27مي باشد.
 متقاضيان مي بايست مبلغ  100/000/000ريال را به عنوان سپرده شركت در مزايده را به يكي از صورت هاي مشروحه ذيل در پاكت الف قرار دهند: 1فيش بانكي واريزي وجه مذكور به حساب شماره  0104868466003نزد بانك ملي شعبه زاگرس بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند 2- .ضمانتنامه بانكي بهنفع شهرداري نهاوند كه بايد داراي حداقل سه ماه اعتبار از تاريخ ارائه پيشنهاد باشد 3-.اسناد خزانه ( اوراق مشاركت) مدت اعتبار اسناد خزانه(اوراق مشاركت)
حداقل سه ماه از تاريخ ارائه پيشنهاد باشد .
 متقاضيان مي بايست پيشنهاد قيمت را در پاكت ج قرارداده و رزومه كاري و اسناد مزايده و ديگر اوراق مربوط به مزايده و فتوكپي شناسنامه،كارت ملي وكارت پايان خدمت مدير عامل شركت و اساسنامه شركت آخرين تغييرات شركت كه در روزنامه سراسري درج شده است و گواهي تائيد صالحيت از اداره كار را
در داخل پاكت ب قرار دهند.و سه پاكت الف،ب و ج را در داخل پاكتي ديگر قرار داده و تا پايان وقت اداري مورخ  97/6/27تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند و
رسيد دريافت نمايند.
قيمت پيشنهادي پايه جهت واگذاري جمع آوري  ،حمل و تفکيک پسماند از ميدا ( در سطح شهر ) به بخش خصوصي هفتاد ميليون ريال مي باشد.
 حداقل و حداكثر غرفه بازيافت  5و  3غرفه در نظر گرفته شود ضمن ًا برنده مزايده ملزم به رعايت زيبايي مبلمان شهري درخصوص غرفه هاي نصب شده با نظركارشناسان فني شهرداري باشد.
 حق انتفاع و بهره برداري از غرفه ها صرف ًا مربوط به تفكيك بازيافت بوده و برنده مزايده حق هرگونه خريد و فروش اقالم خوراكي وغيرخوراكي را نداشته و صرف ًابا نصب تابلوهاي تبليغاتي مربوط به عناوين تفكيك پسماند اطالع رساني نمايد.
 هزينه چاپ و آگهي و هزينه كارشناسي و ديگر هزينه هاي مرتبط با موضوع مزايده مربوط به برنده مزايده مي باشد. متقاضيان مي بايست كليه اسناد مزايده گرفته شده از شهرداري را ممهور به مهر و امضاء شركت نمايند. شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. رعايت شركت هاي واجد صالحيت در مزايده مي بايست رعايت منع مداخله كاركنان دولت در مزايده را نمايد. به پيشنهادهاي مشروط ،مخدوش وفاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد. پرداخت هرگونه كسورات قانوني و وجوهي كه قانون ًا بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گيرد به عهده پيمانكار است.و ايشان بايستي موارد را در پيشنهاد قيمتلحاظ كرده و در صورت برنده شدن مبالغ را بايد خالص بپردازد.
 هنگام عقد قرارداد معادل  %10كل مبلغ قرارداد به منظور تضمين حسن انجام كار از برنده مزايده ضمانت نامه بانكي دريافت مي گردد. هزينه ساخت غرفه هاي بازيافت بر عهده برنده مزايده مي باشد همچنين برنده مزايده مي بايست نسبت به بيمه نمودن غرفه ها اقدام نمايد در غير اينصورتعواقب ناشي از بيمه ننمودن غرفه ها بر عهده برنده مزايده مي باشد.
 برنده مزايده با شهرداري حق هيچگونه حقوق مكتبه اي درخصوص غرفه هاي نصب شده تحت هر عنواني نداشته و در پايان قرارداد اقدام به جمع آوري تجهيزاتنصب شده خود در مناطق مختلف شهر نمايند.
 نصب غرفه ها و همچنين جانمايي غرفه ها مي بايست زير نظر شهرداري و با تاييد كارشناسان فني شهرداري و مسئول خدمات شهري و واحد زيباسازي انجامگردد.
 شهرداري نهاوند نسبت به نيروهاي گرفته شده توسط برنده مزايده هيچگونه مسئوليت استخدامي نداشته و كليه حقوق و مزايا و بيمه و ...مي بايست توسط برندهشركت درمزايده و تعهدات برنده مزايده الزامي است .
 چنانچه برنده مزايده (نفر اول) ظرف مدت  7روز پس از اعالم نظر كميسيون عالي معامالت به انعقاد قرارداد اقدام ننمايد سپرده ايشان به نفع شهرداري ضبط و بانفردوم قرارداد منعقد مي گردد.و چنانچه نفر دوم مزايده نيز ظرف مدت هفت روز از انعقاد قرارداد امتناع ورزد سپرده ايشان نيز به نفع شهرداري ضبط مي گردد.
 پيمانكار مي بايست محلي را براي انباشت موقت پسماندهاي خشك در اختيار داشته باشد كه مورد تائيد دستگاه نظارت (شهرداري نهاوند ) باشند. حذف كامل چرخ هاي دستي و عوامل غيرمجاز (گوني به دوش و ماشین های ) و عدم بكارگيري اين عوامل در سطح شهر توسط پيمانكار با عوامل تحت امر ويمي باشد.
 پيمانكار حق جدا نمودن پسماندهاي خشك از ديگر پسماندها و معابر،جلوي درب منزل و ساير مراكز توليد كننده پسماند درون سطل ها و مخازن پسماند وخودروهاي جمع آوري را ندارد.
 بازگشايي پيشنهادات در ساعت  12مورخ  97/6/31در محل شهرداري نهاوند و با حضور اعضاء كميسيون عالي معامالت شهرداري تشكيل جلسه و پيشنهاداترسيده را مفتوح و حداكثر ظرف مدت  7روز زیر نظر كميسيون در مورد برنده مزايده مشخص و ابالغ مي گردد.
آگهي چاپ نوبت اول7/6/97
آگهي چاپ نوبت دوم17/6/97

محمد حسين پور -شهردار نهاوند
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ورزشکاران همدان در مسابقات روستایی
جهان خوش درخشیدند
ورزشکاران این استان در ترکیب تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی
روستایی و عشایری خوش درخشیدند.
رئیس هیات ورزش روســتایی و عشایری همدان گفت :در این پیکارها
که به میزبانی کشــور قرقیزســتان در جریان اســت ،بیش از سه هزار
ورزشکار از  80کشور جهان در  36رشته ورزشی رقابت دارند.
مهــرداد نادری فر در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت :در این دوره از

خبـر

اجرا و برگزاری طرح ملی پارک گام
در مالیر

طرح ملی پارک گام به مناسبت گرامیداشت هفته دولت در پیست
دو ومیدانی تختی شهرستان مالیر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان اســتان طرح ملی
پارک گام ویژه بانوان با هدف ارتقاء ســطح تندرستی و ایجاد نشاط با
حداقل هزینه در بین بانوان این شهرســتان به همت هيأت همگانی و
مســئول امور ورزش بانوان اداره ورزش وجوانان شهرســتان مالیر در
پیست دو ومیدانی تختی این شهرستان برگزار شد
تعداد کثیری از بانوان ورزشــکار تحت پوشــش ورزشهای همگانی
این شهرســتان در رده های ســنی جوانان  ,بزرگساالن و پیشکسوتان
با مربیگری مریم رضایی  ,قمری و حاتمی در این طرح شــرکت و در
رشــته های ورزشی پیاده روی  ,دو و میدانی و دوچرخه سواری با هم
به رقابت پرداختند و از اجرای این طرح ملی ابراز رضایت و خرسندی
کردند و خواستار ادامه دار شدن آن در طول سال شدند.
کیانی رئیس هيأت همگانی شهرســتان مالیر در خصوص اجرای این
طرح گفت  :این طرح به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و دهه امامت
و والیت همزمان با اســتان و کشور در شهرستان مالیر با هدف اصلی
مشــارکت بانوان در فعالیتهای ورزشــی کم هزینه و سهل الوصول در
پیست دو ومیدانی استادیوم تختی این شهرستان برگزار شد که بازتاب
خوبی نیز از ســوی شرکت کنندگان داشــت که رضایت بخش بود و
به نفرات برتر هر رشــته ورزرشی به پاس قدردانی و تجلیل جوایزی
اهداء شد
وی در ادامه با اشــاره به متداوم بودن این طرح گفت  :طرح ملی پارک
گام در هفته یک جلسه در پیست دو ومیدانی مجموعه ورزشی تختی
این شهرستان زیر نظر هيأت همگانی و مسئول امور ورزش بانوان اداره
ورزش وجوانان و مربیان مربوطه اجرا و برگزار خواهد شد.
شایان ذکراســت این طرح در ابتدای کار انگیزه خوبی را برای جذب
بانوان  ,خصوصا بانوان خانــه دار به ورزش به وجود آورد که در نوع
خود بی نظیر بود.

مشکالت ارزی یقه فدراسیون فوتبال را گرفت
فدراســیون فوتبال اعالم کرد در صورت تامین نشدن ارز مورد نیاز
ایــن تیم اعزام های تیم ملی در برنامه های پیش رو با مشــکل مواجه
خواهد شد.
به گزارش مهر ،علی ســلیمانی در مورد اتفاقاتی که برای تامین ارزش
فدراسیون بوجود آمده است گفت :مشکالت موجود در راه تامین منابع
و کمبود منابع ارزی فعالیت تمامی بخش ها و تیم های ملی و به ویژه
برنامه های مربوط به تیم ملی بزرگساالن در آستانه برگزاری جام ملت
های آسیا را دچار اختالل جدی کرده است.
ســلیمانی ادامه داد :با وضعیت موجود اگــر اعتبارات الزم برای برنامه
ریزی های آتی در اسرع وقت تامین نشود و این فشار ادامه داشته باشد،
اجرای برنامه های آتی فدراسیون فوتبال دچار مشکالت جدی می شود.
بر این اساس ،الزم است ریاست محترم فدراسیون در ادامه فعالیت های
صورت گرفته ،در این باره به صورت آنی تدبیر جدیدی بیاندیشند.
وی در ادامه گفت :واقعیت این است که  ۷۰درصد هزینه های فدراسیون
فوتبال به شکل ارزی و  ۳۰درصد به صورت ریالی است .با این شرایط
در صورتی که امکان تامین هزینه های ریالی را داشته باشیم با توجه به
فعالیت های جاری و برنامه های مصــوب امکان تامین ارز مورد نیاز
وجود با اختالل جدی روبرو می شود.
سلیمانی خاطرنشــان کرد :در حال حاضر متاسفانه دستمزد آقای کی
روش پرداخت نشده اســت .همچنین چهار اعزام رسمی و مهم برای
تیم های ملی در پیش داریم که این موضوع هم با مشکل روبرو خواهد
شد .تیم فوتسال برای حضور در المپیک جوانان آرژانتین آماده می شود،
تیم فوتبال نوجوانان در مســابقات آســیایی حضور پیدا می کند و در
رده بانوان هم دو اعزام در پیش خواهیم داشــت که تیم زیر  ۱۶سال به
مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا در تاجیکستان اعزام می شود و تیم زیر
 ۱۹سال هم در مسابقات مقدماتی در کشور میانمار حضور پیدا می کند.
از سوی دیگر مسئله برنامه های آماده سازی تیم ملی بزرگساالن ،تامین
مایحتاج و امکانات و برنامه های اردویی این تیم هم به شکل جدی با
مشکل روبرو شده است.
فرناندو سانتوس:

رونالدو بهترین بازیکن جهان است

فرناندو سانتوس ،سرمربی تیم ملی پرتغال معتقد است باید کریستیانو
رونالدو به عنوان مرد سال جهان انتخاب شود.
به گزارش "ورزش ســه" ،با توجه به انتخاب لــوکا مودریچ به عنوان
بهترین بازیکن فصل اروپا ،بسیاری معتقدند ممکن است او بعد از 10
ســال به سلطه مسی -رونالدو پایان داده و مرد سال جهان هم بشود اما
سرمربی تیم ملی پرتغال نظر دیگری دارد.
فرناندو سانتوس گفت" :رای گیری فیفا متعلق به من نیست اما اگر نظر
من مالک بود رونالدو بهترین بازیکن جهان می شد .رونالدو از نظر من
بهترین است و در رتبه دوم مودریچ قرار دارد اما بقیه آرا از سوی روزنامه
نگاران ،مربیان دیگر و تعداد زیادی از مردم داده خواهد شد و بنابراین در
نهایت نتیجه در تاریخ درست اعالم خواهد شد.
در گذشته هم گفته ام که مودریچ بازیکن بزرگی است و به همین دلیل
من به عنوان نفر دوم به او رای دادم اما در انتخاب بهترین بازیکن اروپا
نیز به نظر من با توجه به دستاوردهای رونالدو در لیگ قهرمانان ،او باید
به عنوان بهترین بازیکن انتخاب می شد.
پرتغــال یک تیم ملی بــا بازیکنی مانند کریســتیانو رونالدو بوده و
او قهرمــان اروپا و بهترین بازیکن جهان اســت بنابراین بازیکنانی
مانند رونالدو ،موتینیو ،آندره گومز و دیگران همگی برای پرتغال از
اهمیت زیادی برخوردارند .آنها پیروزی های فوق العاده ای را برای
پرتغال به ارمغان آورده و تاریخ ســازی کرده اند و تنها  2شکست
داشته اند".
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پیشخوان
مسابقات رضا قیطاسی ورزشکار کبودرآهنگی در مسابقات طناب کشی
انفرادی تنها مدال طالی کاروان ایران را کسب کرد ضمن اینکه در رشته
مسرستلینگ (چوب کشی) مدال برنز و در طناب کشی تیمی نیز به مدال
نقره دست یافت.
نادری فر خاطرنشــان کرد :همچنین تیم ملی کشــورمان متشــکل از
ورزشــکاران همدانی و با ترکیب غالمی ،شــیری ،عروجی ،باقر پور،
ســاجدی ،ابوالفضل و رضا بربط در بخش تیمی موفق به کســب مقام
نایب قهرمانی رشته طناب کشی شد.
وی افزود :ورزشــکاران همدانی در ترکیب تیم ملی و در رشته چوب

کشی این دوره از رقابت ها موفق به کسب چهار مدال برنز توسط هانیه
عاشــوری وزن  85کیلوگرم ،علی ابرار باقرپور وزن  90کیلوگرم ،علی
اکبر ســاجدی وزن  80کیلوگرم و رضا قیطاسی در وزن  125کیلوگرم
شد .نادری فر هدف از برگزاری این رقابت ها را حفظ فرهنگ و هویت
منحصر به فرد عشــایر مختلف جهان و معرفی آن برای نسلهای آینده
دانست.
همدانی ها در دوره گذشته این رقابت ها نیز حایز مدال های رنگارنگ
شده بودند.
بیش از  8هزار ورزشکار در رشته های بومی محلی همدان فعالیت دارند.

داستان دنباله دار
حاشیه های پـاس

1
ستاره پرخاشگر پاری
سن ژرمن  3جلسه
محروم شد
«کیلیــن امباپه» مهاجــم تیم پاری
سن ژرمن ( فرانســه) پس از دریافت
نخســتین کارت قرمــز دوران فوتبالی
خود در بازی مقابل نیمس که با نتیجه
 2 -4به ســود تیم پاریسی پایان یافت،
از ســوی کمتیه انظباطی از ســه بازی
محروم شد.
به گزارش ایرنا ،شــبکه تلویزیونی «ای
اس پــی ان» اعالم کرد :ســتاره جوان
تیم ملی فرانســه که در نیمه نخست با
کارت زرد جریمه شــده بود ،در دقایق
پایانی نیمه دوم در برخوردی سخت با
بازیکن حریف نقش بر زمین شد و به
دلیل واکنش و حمله به بازیکن نیمس
با کارت قرمز مستقیم داور روبرو و از
زمین بازی اخراج شد.
امباپه پس از این اتفاق از هواداران پی
اس جی عذرخواهی کــرد ،اما گفت:
چنانچه این واقعه تکرار شــود ،باز هم
همین کار را انجام خواهد داد.

2
حضور آنری در بوردو
منتفی شد

تیــم پاس همدان در کمتر از ســه روز
مانده تا شــروع مســابقات لیگ دسته دوم
فوتبال کشور ،همچنان درگیر حواشی است.
براســاس اعالم فدارســیون ،پاسی ها باید
رقمی بیش از  10میلیارد ریال تسویه مالی را
ارایه دهند تا مجاز به شرکت در فصل جدید
رقابت های لیگ  2شوند.
رقمی کــه اگرچه می توان بــا تخفیف از
شــاکیان کاهش داد اما مســتلزم اختصاص
بودجه فوری به این باشگاه است.
به رغم پیگیری های امیر عظیمی مدیرعامل
پــاس ،همچنان این بودجه مورد نیاز تحقق
نیافته تا پاس بازهم از طلبکاران و شــاکیان
همیشگی دچار ضرر شود.
نماینده فوتبال همدان نهایت تا روز شــنبه
هفتــه آینده فرصت دارد تا با ارایه تســویه
مالی اعالم شده فدراسیون ،مجوز حضور در
مسابقات را پیدا کند.
این تیم باید روز یکشــنبه به مصاف بعثت
کرمانشاه برود و برای هر تیمی کسب امتیاز
در بازی نخست حایز اهمیت است به ویژه
پاس که میزبان دربی غرب کشور است.
به گزارش ایرنا ،شاگردان احمد جمشیدیان
در شــرایطی خاص در این مسابقه باید به
میدان بروند و تیمی که کمتر از  2هفته بسته
شده ،اکنون با بدهی مالی شاکیان گذشته هم
دست و پنجه نرم می کند.

نارضایتی سرمربی پاس

ســرمربی پاس همدان نیــز از روند کند در
تسویه مالی باشگاه پاس گالیه مند است.
در جریان بازی دوســتانه پــاس و ذوب و
فلزات بهار ،احمد جمشیدیان سرمربی این
تیم بارها به سمت مدیر اجرایی باشگاه پاس
رفته و پیگیر تسویه مالی با طلبکاران بود.
ســرمربی بومی پاس تاکید بر تســریع در
انجام تسویه های مالی داشته تا تیمش بدون

دغدغه به مسابقات رسمی ورود پیدا کند.
آنچــه جمشــیدیان را نگران کــرده ،منع
فدراســیون از حضور پاس حداقل در هفته
نخست رقابت های لیگ  2است.
به هر حال شــروع مســابقات رسمی برای
هر مربی از اهمیــت ویژه برخوردار بوده و
جمشیدیان نیز به هیچ عنوان دوست ندارد
تیمش در نخستین بازی در فصل جدید آن
هم دیداری کــه از امتیاز میزبانی برخوردار
است ،بدون انجام مسابقه بازنده باشد.
نگرانی جمشــیدیان از این شــرایط بسیار
منطقی و جانب حق اســت و در این مورد
توپ در زمین مسئوالن قرار دارد.

قول هیات مدیره بر رفع بدهی ها

مدیرعامل باشــگاه پاس همدان نیز در این
باره می گوید :بارها پیگیر بدهی های قبلی
پاس بوده ام و به مســئوالن نیز تاکید کردم
که فرصت برای تســویه های مالی چندان
زیاد نیست.
امیــر عظیمی افزود :به هر حــال بدهی ها
که حق شــاکیان است باید پرداخت شود و
امیدوارم مسئوالن چاره اندیشی کنند.
وی بیان کرد :دغدغــه ای برای حضور در
مسابقات لیگ  2نداریم منتهی مشکل بزرگ
تیم تسویه نشدن بدهی ها با شاکیان است.
عظیمی تاکید کرد :ایــن روند به طور حتم
در جریان موفقیت تیم تاثیرگذار اســت هر
چند نگرانی بابت مســایل مالی تیم جدید
باشــگاه وجود ندارد و از مسئوالن به ویژه
مدیرکل ورزش و جوانان درخواســت حل
مشکل مالی برای تسویه بدهی های گذشته
را داریم.

 2پیروزی و انگیزه تداوم موفقیت

شاگردان جمشــیدیان در یک هفته اخیر 2
بازی دوستانه را در برنامه آماده سازی خود
برگزار کردند که منجر به  2برد شیرین شد.

برتری مقابل تیم دسته دومی اتحاد کامیاران
و دسته ســومی ذوب و فلزات بهار شرایط
روحــی و روانی خوبی را بــرای تیم پاس
ایجاد کرده است.
جمشــیدیان در این بــازی اگرچه تیمش
به دلیــل تمرین گروهی ناچیــز بازیکنان،
ناهماهنگ بود اما در مجموع نشان از قدرت
الزم برای تبدیل شــدن به یکی از مدعیان
گروه ب را دارد.
تیم پاس روز یکشــنبه باید به مصاف بعثت
کرمانشــاه برود کــه بازی  2تیــم همواره
جنجالی ،پرتنش اما جذاب بوده است.
جمشــیدیان به هیچ عنوان دوست ندارد در
دیداری که از امتیاز خانگی برخوردار است،
امتیاز از دست بدهد.

ثبت قرارداد بازیکنان پاس

چهارشــنبه هفته گذشــته در اقدامی سریع
قــرارداد بازیکنان پاس در هیــات فوتبال
همدان به ثبت رســید امــا همچنان کارت
بازیکنان صادر نشده است.
به اعتقاد اعضای تیــم پاس ،اعضای هیات
مدیره باشگاه همانطور که انتظار کسب نتایج
مطلــوب از تیم را دارند باید به همان اندازه
مسیر موفقیت را هموار سازند.
در این بین مدیرکل ورزش و جوانان و نیز
رئیس هیات فوتبال اســتان نقش کلیدی را
در حل مســایل مالی گذشــته را دارند چرا
که مدیرعامل جدید باشــگاه از همان بدو
ورودش اعــام کرد که بدهــی ها به وی
مربوط نیست و مسئوالن باید نسبت به حل
مطالبات گذشته تیم پاس اقدام الزم را داشته
باشند.
حاال همه نگاه ها به سمت مدیرکل ورزش
و جوانان همدان برای مدیریت در حل این
مانع بزرگ ورود پاس به عرصه مســابقات
است.

 75طرح ورزشی همدان در حال تکمیل است
هم اینک عملیات ســاخت و تکمیل
 75طرح عمرانی ورزشــی در سطح این
اســتان در حال انجام است که  17طرح
آن دهه مبارک فجر بهره برداری می شود.
مدیــرکل ورزش و جوانــان همــدان
گفــت :در آییــن بهــره بــرداری از ســالن
ورزشــی چنــد منظــوره روســتای المیــان
شهرســتان تویســرکان اظهــار داشــت :در
حــال حاضــر ســرانه ورزشــی اســتان
بــه ازای هــر ورزشــکار  71صــدم متــر
مربــع اســت کــه بــا بهــره بــرداری
از ایــن  17طــرح همزمــان بــا دهــه
فجــر ،بــه  77صــدم متــر مربــع افزایــش
خواهــد یافــت.
رســول منعم باشــاره به بهره برداری از
ســالن ورزشــی چند منظوره روســتای
المیان شهرستان تویســرکان خاطرنشان
کرد :احداث ســالن ورزشی چند منظوره
این روستا از سال  89آغاز شد و با اعتبار
 6میلیارد و  500میلیون ریال بهره برداری
شد.
منعم بیان کرد :این ســالن ورزشــی در
زمینــی با زیربنای  926مترمربع ســاخته

شــده و محل تامین اعتبــار این طرح نیز
استانی بوده است.
وی خاطرنشــان کــرد :همزمــان بــا
گرامیداشــت هفته دولت ،ســه ســالن
ورزشی در ســطح اســتان همدان بهره
برداری و عملیات اجرایی ســاخت یک
سالن آغاز شد.
مدیــرکل ورزش و جوانــان همــدان
اضافــه کــرد :ســالن ورزشــی روســتایی
شــهدای حســین آبــاد شــاملو مالیــر،

ســالن ورزشــی کهکــدان مالیــر و ســالن
ورزشــی روســتای شــهدای روســتای
المیــان تویســرکان همزمــان بــا هفتــه
دولــت بــه بهــره بــرداری رســید.
وی یادآور شــد :برای ســاخت این سه
سالن سرپوشــیده در مجموع  24میلیارد
ریال اعتبار هزینه شــده اســت و با بهره
بــرداری از آنها جوانان ورزش دوســت
روســتایی می توانند از امکانات ورزشی
مناسب برخوردار شوند.

سرمربی ســابق النصر عربستان بار
دیگر به عنوان ســرمربی بوردو فرانسه
انتخاب شــد تا حضور تیری آنری در
این تیم منتفی شود.
به گزارش ایســنا و به نقل از اکیپ ،از
تیری آنری به عنوان یکی از گزینههای
جدی حضور در بوردو ســخن به میان
میآمد اما در نهایت این ستاره بزرگ با
تیم فرانسوی به توافق نرسید.
باشگاه بوردو فرانسه از سرمربی جدید
خــود خبــر داد و با ریــکاردو گومز
سرمربی سابق النصر عربستان به توافق
نهایی رسید و قرارداد امضا کرد.
گومز برای دومین بار است که هدایت
بوردو را برعهده میگیرد و پیش از این
در ســال  2005تــا  2007در این تیم
مربیگری کرد و توانســت قهرمانی در
جام اتحادیه فرانسه را به دست آورد.

3
فعال عضو جدیدی به
کادرفنی استقالل اضافه
نمیشود
به گزارش ســایت رسمی باشگاه
اســتقالل ،با اعالم سرپرســت باشگاه
اســتقالل ،فعــا عضو جدیــدی به
کادرفنی استقالل اضافه نمیشود.
به گزارش ایســنا ،امیرحســین فتحی،
سرپرست باشگاه استقالل در گفتوگو
با ســایت رسمی باشــگاه استقالل ،با
اعالم این موضوع گفت :فعال برنامهای
برای اضافه شــدن فــردی به کادرفنی
استقالل نداریم و پیشــنهاد رسمیای
دراینباره به ما نشده است.
او ادامه داد :صحبتهای منتشــر شده
در رسانهها هم از سوی خود رسانهها
درحال منتشر شــدن است و از سوی
باشگاه استقالل اتفاقی در این خصوص
رخ نداده است.

4
برانکو باید شیوه بازی
پرسپولیس را تغییر دهد
کاپیتــان اســبق تیــم فوتبــال
پرســپولیس ،گفــت« :برانکــو
ایوانکوویــچ» ســرمربی تیــم برای
موفقیــت در دیدار مقابــل الدحیل و
همچنین مســابقات لیــگ برتر باید
شیوه بازی پرسپولیس را تغییر دهد و
با سه مهاجم به مصاف حریفان برود.
محمــود کلهر در گفــت وگو با ایرنا
در خصــوص وضعیــت تیــم فوتبال
پرسپولیس گفت :پرسپولیس در برخی
بازی ها طــراوت الزم را ندارد و فکر
می کنم این تیم اگر می خواهد در لیگ
قهرمانان آســیا قهرمان شود ،باید شیوه
بازی خود را تغییر دهد و در ورزشگاه
آزادی با سه مهاجم بازی کند.
وی ادامه داد :پرسپولیس در لیگ برتر
هم باید از این شــیوه بهــره ببرد ،زیرا
پتانســیل بازی کردن با ســه مهاجم را
دارد .مشکل امروز پرسپولیس نداشتن
یک بازیساز اســت و ای کاش برانکو
برای حفظ مســلمان کمی تحمل می
کرد.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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شماره 3283

ورزشی

varzesh@hamedanpayam.com

خبـر

سالن ورزشی چند منظوره روستای المیان
تویسرکان افتتاح شد
به مناسبت هفته دولت سالن
ورزشــی چند منظوره روستای
المیان تویسرکان روز پنجشنبه
با حضور جمعی از مســئوالن
استانی و شهرستانی افتتاح و به
بهره برداری رسید.
به گــزارش روابط عمومی اداره
کل ورزش و جوانــان اســتان،
به مناســبت هفته دولت سالن
ورزشــی چند منظوره روستای
المیان شهرستان تویسرکان صبح امروز با حضور منعم مدیرکل ورزش
و جوانان استان ،فرماندار و نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای
اسالمی و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی افتتاح شد.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان در این مراســم تصریح کرد:
احداث سالن ورزشی چند منظوره در روستای المیان از سال  1389آغاز
شدو امروز به مناسبت هفته دولت به بهره برداری رسید.
وی افزود :میزان اعتبار هزینه شده برای ساخت این سالن ورزشی بالغ
بر  6میلیارد و  500میلیون ریال بوده است.
رسول منعم بیان کرد :این سالن در زمینی با زیربنای  926مترمربع ساخته
و محل تامین اعتبار این طرح از محل اعتبارات استانی بوده است.
وی خاطر نشــان کرد :هم اینک  75طرح ورزشــی در مناطق مختلف
این اســتان در دست اجراست که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی
شــکوهمند انقالب اسالمی از این تعداد  17پروژه در دهه فجر به بهره
برداری می رسد.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان گفت :در حال حاضر سرانه
ورزشــی استان به ازای هر نفر  71صدم متر مربع می باشد که با افتتاح
این  17پروژه سرانه ورزشی استان به  77صدم متر مربع افزایش خواهد
یافت.
رسانههای عربی نوشتند:

بحران در تیم ملی فوتبال ایران

رسانههای عربی از بحران در تیم ملی فوتبال ایران به خاطر مشکالت
اقتصادی و پرداخت نشــدن حقوق کیروش و عدم تمدید قرارداد این
مربی سخن به میان آوردند.
به گزارش ایســنا  ،کارلوس کیروش هنوز قرارداد خود را با تیم ملی
فوتبال ایران تمدید نکرده این درحالی اســت که او به تهران بازگشته و
تمرین تیم را از نزدیک زیر نظر گرفته است.
رسانههای عربی از اماراتی گرفته تا قطری و عربستانی و حتی مصری و
مراکشی از بحران در تیم ملی فوتبال ایران سخن به میان میآورند .این
نشریات نوشتهاند که فدراسیون فوتبال ایران به خاطر مشکالت ارزی
توان پرداخت حقوق کی روش را ندارد و همین موضوع باعث شده تا
او بدون لباس ورزشی و تنها در گوشهای از زمین ،تمرین بازیکنان را زیر
نظر بگیرد .سایت االمارات و  24اسپورت امارات نوشتند که مشکالت
اقتصادی ،تیم ملی ایران را هم در برگرفته اســت و کیروش هنوز به
خاطر پرداخت نشدن حقوقش از فدراسیون فوتبال ایران طلب دارد و به
همین خاطر هم قراردادش را تمدید نکرده است.
این درحالی است که تیم ملی ایران باید چند ماه دیگر در جام ملت های
آسیا به میدان برود.

شرکت  3مربی همدانی در آزمون انتخاب
نخبگان مدرسان
ســه مربی همدانــی در آزمون انتخاب نخبگان مدرســان کالس
مربیگری  Cایران شرکت کردند.
به گزارش روابــط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان ،جهت
انتخاب نخبگان مدرســان کالس مربیگری  Cایــران ،کمیته آموزش
فدراسیون فوتبال اقدام به دعوت از  120مربی از سراسر کشور نمود تا با
برگزاری آزمون های مختلف ،به ارزیابی مربیان بپردازد.
از اســتان همدان نیز ســه مربی به نام های علی ضمیری کامل ،بابک
صمدیان و اکبر افشاری حضور داشتند و در آزمون سراسری مدرسان
کالس مربیگری  Cایران که در ورزشــگاه شــهید دستگردی برگزار
شرکت کردند.
گفتنی اســت آزمون های دوره های تئوری و عملی این دوره توســط
 9نفر از مدرســان ارشــد کشور و آســیا همچون مرتضی محصص،
اردشیرپورنعمت ،مسعود معینی ،مسعود اقبالی ،احمد سنجری ،کیومرث
دهقان پور ،غالمرضا جهانی ،نادر عربی و وحید امیری اخذ شد.
آگهي مزايده

در پرونده كالسه  960014اجرايي طي رأي صادره از شعبه حقوقي دادگستري
شهرستان اسدآباد محكوم عليه آقاي اکبر نجفي فرزند سلطانعلي محکوم به
پرداخت  531/659/176ريال بابت اصل خواســته و هزينه دادرسي در حق
محکوم له و مبلغ  25/000/000ريال نيمعشــر دولتــي در حق صندوق دولت
گرديده اســت لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسبت به برائت ذمه خويش
اقدامي نكرده است اين اجرا به درخواست (محكوم له)اقدام به توقيف اموالي
به شرح ذيل كه در تاريخ  1397/7/10ساعت  10صبح اقدام به برگزاري عمليات
مزايده جهت تأديه دين محكوم بهنمايد معهذا كساني كه تمايل به شركت در
مزايده دارند ميتوانند در مدت پنــج روز قبل از روزي كه براي فروش معين
شده است اموال مشروحه ذيل را مالحظه نمايند ضمن ًا مزايده در واحد اجراي
احكام مدني دادگستري همدان برگزار ميگردد .اموال توقيفي شامل تعداد 48
سهم از صد سهم شرکت کاروان صنعت اسدآباد شماره ثبت  305و شناسه ملي
 010861095921شامل زمين ســاختمان و تأسيسات و تجهيزات که مجموع ًا
توسط کارشناس رسمي دادگســتري به ارزش کل  3/408/000/000ريال (بابت
ســهم آقاي اکبر نجفي) ميباشد قيمت گذاري شده است .بديهي است برنده
مزايده كسي تلقي ميگردد كه بيشترين قيمت پيشنهاد نمايد و ميبايست ده
درصد في را فيالمجلس و مابقي را ظرف مدت يك ماه تأديه كند.
(مالف )407
اجراي احكام مدني دادگستري اسدآباد

روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
www.HamedanPayam.com
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شماره 3283

خبـر

هشتمین سیاره منظومه شمسی
به زمین میرسد

کارشناس نجوم با بیان اینکه نپتون به کره زمین نزدیک می شود،
گفت :نپتون هشتمین و آخرین سیاره منظومه شمسی را می توان فردا
۴صبح رصد کرد.
علی آزادگان به مهر درباره رویداد نجومی فردا گفت :سحرگاه جمعه
 ۱۶شهریور  ۱۳۹۷سیاره نپتون به نزدیکترین فاصله از زمین می رسد.
وی با بیان اینکه ســاعت  ۴صبح جمعه ،نپتون در فاصله  ۴.۳میلیارد
کیلومتری زمین قرار می گیرد ،خاطر نشــان کرد :نپتون هشــتمین و
آخرین سیاره منظومه شمسی است .به گفته وی ،این سیاره در عرض
 ۱۶۵سال خورشید را یک دور می زند و در عرض  ۱۶ساعت هم به
دور محور خود یک دور می چرخد.

استخراج فلزات گرانبها از سیارات
آسان تر شد

محققان روشــی نوین برای سوق دادن سیارک ها به سمت زمین
ارائه کرده اند تا مواد معدنی ،فلزات و آب را از آنها اســتخراج کنند.
به گزارش دیلی میل ،گروهی از محققان انگلیســی روشی ابداع کرده
اند تا مســیر صخره های فضایی را به ســمت زمین منحرف کنند و
به این ترتیب اســتخراج و کاوش آنها راحت تر شــود .دانشمندان
معتقدند ســیارک ها که غنی از فلــزات گرانبها مانند پالتینیوم و طال
هســتند احتماالل برای هریک از ساکنان کره زمین ثروتی معادل ۷۵
میلیــارد پوند( ۱۰۰میلیارد دالر) فراهم می کنند .طبق تحقیقی جدید،
این اشیای آسمانی را می توان در مسیرهای ثابت اطراف زمین قرار داد
و با استفاده از موشک آنها را به سمت میدان گرانشی زمین سوق داد.

جای خالی  ۸میلیون گوشی در بازار موبایل

شکاف امنیتی در مرورگر «کروم » کشف شد

طبق آمار ارائه شــده از ســامانه طرح ثبت تلفن همراه ،از ابتدای
سال  ۹۷تاکنون باید حدود  ۱۰میلیون دستگاه گوشی برای تنظیم بازار
موبایل ،وارد کشــور می شد اما آمار واردات حدود  ۲میلیون گوشی
اســت .به گزارش مهر ،بازار گوشی تلفن همراه روزهای بی ثباتی را
طی می کند و خریداران در مراجعه به این بازار با قیمتهای نجومی و
چندین میلیونی گوشی ها مواجه می شوند.
به نحوی که گوشیهای پرچم دار برندهای مختلف که تا پیش از این
حدود  ۳تا  ۵میلیون تومان قیمت داشتند بیش از  ۱۶میلیون تومان در
بازار قیمت داده می شــوند .از سوی دیگر بسیاری از فروشندگان در
فروش گوشی دست نگه داشته اند و می گویند که کاال در بازار برای
فروش وجود ندارد.

کارشناسان امنیتی متوجه شــکاف امنیتی در مرورگر گوگل شده
اند که به هکرها اجازه می دهد تمام ســاکنان یک خیابان را به راحتی
هک کنند .به گزارش دیلی میل،هکرهایی که از کنار خانه شــما می
گذرند می توانند با اســتفاده از وب کم در خانه تان جاسوسی کنند.
طبق گزارش جدید کارشناسان امنیت سایبری شرکت Surecloud
درانگلیس ،هکرهــا می توانند به دلیل یک اختالل امنیتی در مرورگر
گوگل به راحتی تمام ســاکنان یک خیابان را هک کنند .این درحالی
اســت که بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان از گوگل استفاده
می کنند .آنها می توانند پسوردهای کاربران را بدزدند و ودر یک حمله
 Wi-Jackingتمام وب کم ها را فعال کنند .کل این فرایند در کمتر
از یک دقیقه انجام می شود.

 ۲میلیون دالر جایزه برای ساخت
سریعترین پهپاد

شرکت الکهید مارتین چالشی برای ساخت پهپادهای سریع و مجهز
به هوش مصنوعی ارائه کرده که جایزه آن  ۲میلیون دالر است .به گزارش
انگجــت ،هرچند پهپادهای خودران وجود دارند اما چندان پرســرعت
نیستند .در همین راستا شرکت الکهید مارتین و لیگ مسابقات پهپاد ها
چالش«نــوآوری آلفا پایلوت» را ارائه کرده انــد .این چالش از افراد می
خواهد پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی بسازند که نه تنها می توانند با
سرعت زیاد پرواز کنند بلکه برنده مسابقات هم بشوند .شرکت کنندگان
باید سیستم  NVIDIA-Jetsonمجهز به هوش مصنوعی بسازند که
بتواند به ســرعت حرکت کنند .این چالش در ماه نوامبر آغاز می شود و
جایزه ای به ارزش دو میلیون دالر برای آن در نظر گرفته شده است.

گزارش

تغییر ترکیب گردشگران ورودی

درحالی که طــی هفتههای اخیر رئیس ســازمان میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری کشــور چند بار اعالم کرده در ۴ماه نخست
ســال جاری ،میزان گردشگران ورودی به کشــور با رشد ۳۸درصدی
همراه بوده ،بســیاری از فعاالن تورگردان تاکید میکنند شــواهد چیز
دیگری را نشــان میدهد .قریب به اتفاق تورگردانان معتقدند از میزان
گردشــگران اروپایی کاسته شــده و از آنجا که مبنای این آمار هنوز به
روشنی اعالم نشده است ،نمیتوان به آن استناد کرد.
علیاصغر مونســان حاال در جدیدترین اظهارنظر نیــز درباره این آمار
تحلیل کرده که ترکیب گردشــگران ورودی به کشــور تغییراتی داشته
اســت و آن هم پــس از مدتی به حالت تعادل برمیگــردد .به باور او،
احساسات منفی در اروپاییها ایجاد شده اما آنها پس از مدتی خواهند
دید ایران به لحاظ امنیت هیچ مشــکلی ندارد .تغییر ترکیب گردشگران
ورودی به کشور البته همان هشداری است که فعاالن گردشگری بارها
به آن اشاره کردهاند .آنها میگویند سازمان میراث فرهنگی در آمارهای
خود کســانی را که یک روزه از عراق و برای تهیه مایحتاج خود وارد
ایران میشوند نیز بهعنوان آمار ورودیها در نظر میگیرند.

شرط کارآیی ارزانی سفر

در همیــن حال ،رئیس ســازمان میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری همچنین با اشاره به مسائل اقتصادی کشور ،خاطرنشان کرده
در حال حاضر افزایش نرخ ارز به نفع گردشــگران خارجی است و به
این ترتیب پکیجهای سفر به ایران ارزان شده است.
با این همه کارشناســان معتقدند تنها ارزان بودن سفر به ایران میتواند
بهعنوان یک امتیاز مثبت برای گردشــگری ایران به شــمار رود که هم
تبلیغات مناســب بینالمللی برای سفر به کشــور صورت گیرد و هم
تصویر نامناسبی که از ایران در اذهان خارجیها شکل گرفته ،بهبود پیدا
کند .مونسان البته بهعنوان خوشبینترین فرد نسبت به وضعیت موجود
گردشــگری ،معتقد است تحرکی در حوزه گردشگری در کشور اتفاق
افتاده و رشد خوبی در گردشگران ورودی صورت گرفته است.
به باور وی ،گردشگری داخلی نیز در وضعیت رونق قرار دارد .معاون
رئیسجمهوری همچنین گفته که آمار اشــغال هتلها بسیار باالست و
امیدوار است این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند و مشکالتی که ایجاد
شده کمترین اثر را در حوزه گردشگری بگذارد.
عالیترین مقام دولتی در گردشــگری تاکید کرده که ســازمان میراث
فرهنگــی بایــد پایش الزم را انجــام دهد و یکــی از این موضوعات
حملونقــل هوایی و نرخ بلیت هواپیما اســت که باید به حالت نرمال
برگردد تا سفرها کاهش پیدا نکند.
به نظر میرســد تا زمانی که مبنای آمارهای موجود شــفاف نباشد ،نه
میتوان به آمارهای رسمی اعتماد کرد نه شواهدی که فعاالن گردشگری
از آن حرف میزنند .در چنین شــرایطی کارشناســان پیشنهاد میکنند
چنانچه ســازمان میراث فرهنگی نظام آماری مستندی را که به جز آمار
پلیس مهاجرت به کشور استفاده میکند ،معرفی کند ،با ایجاد شفافیت
میتوان به قضاوت و درک درســتی از روند ورود گردشگران به کشور
رسید.

پرواز به سوي توسعه

يکی از عوامل مهم و ضروری برای پیشــرفت
و توسعه استان همدان در صنعت توریسم ،ایجاد
زیر ســاخت ها در حمل و نقل هوایی اســت تا
گردشگران با احســاس آرامش و امنیت بیشتری
بتوانند سفری امن را تجربه کنند.
به گزارش ایرنا ،از حمــل و نقل هوایی می توان
به عنوان شــاه کلید توسعه در حوزه گردشگری و
اقتصادی نام برد چراکه اســتفاده مناسب از زمان
برای بســیاری از گردشــگران از اهمیت زیادی
برخوردار است چون بسیاری از آنها معتقد هستند
نباید طالیی ترین لحظات زندگی خود را در بین
مسیر مبدا تا مقصد تلف کنند.
اســتان همدان نیز بــه دلیل وجــود جاذبه های
گردشگری و تفریحی بسیار همه ساله گردشگران
بی شــماری را به سوی خود کشــانده است و از
ســوی دیگر وجود فرودگاه و راه آهن که از زیر
ساخت های اصلی است می تواند موجب رشد و
توسعه صنعت توریسم در این استان شود.
ورود قطار به همدان شرایط اقتصادی و گردشگری
را به طور حتم بهتــر کرده اما در این بین حمل و
نقل هوایی جایگاه خود را دارد چراکه این اســتان
همه ساله میزبانی برنامه های ملی و بین المللی را
دارد و همچنین انتخاب همدان به عنوان پایتخت
گردشگری کشــورهای آســیایی در سال 2018
موجب شــده تا حمل و نقل هوایی از اهمیت و
جایگاه بیشتری برخوردار باشد.
و اما مســئوالن اســتانی با اختصاص اعتبار برای
فرودگاه همدان در ســال هــای اخیر امکان پرواز

هواپیماهای پهن پیکر را فراهم کردند و اکنون این
فرودگاه با توجه به جایــگاه منحصر به فرد خود
یکی از مهمترین فرودگاههای غرب کشور بشمار
می رود و با هشــت دهه قدمــت یکی از قدیمی
ترین فرودگاههای ایران محسوب می شود.
در ســال  1345شمسی طرح ســاخت فرودگاه
جدید ،در کنار فــرودگاه قدیم ،مورد مطالعه قرار
گرفت و در ســال  1351بهره برداری شــد این
فــرودگاه در فاصله پنج کیلومتری ضلع شــمال
شرقی شهر همدان و در کنار جاده اصلی تهران در
زمینی به مســاحت  250هکتار واقع شده است و
مجهز به سیستم های کمک ناوبری است.
برنامه هایی برای برگزاری پروازهای خارجی از
جمله پروازهــای عتبات عالیات از این فرودگاه
وجود دارد و طبق آمار در ســال  2016میالدی
 284نشست و برخاست هواپیما در این فرودگاه
انجام شــد و 30تن بار و  282هزار و  983نفر
مســافر از طریق آن جابجا شدند .اما حاال با این
اوصاف و اولویت اســتان برای جذب گردشگر
و توســعه صنعت توریسم ماه گذشته شاهد لغو
 2پــرواز فرودگاه همدان به شــهرهای کیش و
مشهد بودیم.
مدیر فرودگاه همدان در این باره به خبرنگار ایرنا
گفت :پروازهای همدان  -کیش و همدان  -مشهد
بــه دلیل لغو چارتر کننده تــا اطالع ثانوی تعطیل
است .ســهراب کلوندی افزود :علت لغو پرواز از
سوی شــرکت های چارتر کننده نوسان قیمت و
نبود توجیه اقتصادی عنوان شده است.

وی با بیان اینکه در حال رایزنی با شــرکت های
هواپیمایی برای برقراری مجدد این  2پرواز هستیم
افزود :بــرای برقراری مجدد پروازها ،آژانس های
گردشگری همدان اقدام به عقد قرارداد با شرکت
های هواپیمایی کرده اند اما به دلیل باال بودن قیمت
ها تاکنون به نتیجه نرسیده اند.
وی با اشــاره به اینکه فــرودگاه همدان در چند
ســال گذشته با انجام پرواز کیش و مشهد رونق
گرفته و از حالت تعطیلی خارج شده بود اضافه
کرد :استقبال شهروندان همدانی از پرواز همدان
 مشــهد بسیار مطلوب و پرواز همدان  -کیشنیز رضایــت بخش بود.کلونــدی در خصوص
پرواز همدان  -تهران نیز گفت :متوســط پرواز
همــدان  -تهران حدود  20نفر اســت که برای
ادامه فعالیت این پرواز میانگین اســتقبال باید به
 35نفر برسد.
معاون گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشــگری همدان نیز گفت :اگر
خطوط هوایی اســتان فعال باشــد و برنامه هدف
دار داشته باشیم ،گردشــگران بیشتری به همدان
می آیند.علی خاکسار با اشاره به اینکه بسیاری از
گردشــگران به دلیل نبود پرواز ،سفر به همدان را
به عقب می اندازند افزود :در بســیاری از همایش
هایی که به میزبانی همدان برگزار می شود ،داشتن
پرواز ،اولین سوالی اســت که مهمانان حاضر در
همایش می پرسند.وی ادامه داد :اگر پرواز برقرار
باشد کیفیت حضور مهمانان و همایش ها نیز ارتقا
می یابد.خاکســار با اشــاره به ارتباط پرواز ها به

سینـما
≡≡سینما
■ قدس .����� .............................1تگزاس  -هزارپا
■ قدس...��������������������������2تگزاس  -خاله قورباغه
■فلسطین���������������������������������������������1هزارپا  -کاتيوشا
فلسطين������������������������������������������������2تنگهابوغريب
■ سينما کانون����������������کاتيوشا-خالهقورباغه
■بهمن مالير�����������������.هزارپا  -تنگه ابوغريب
■ فرهنگ کبودراهنگ������������������به وقت شام
■ اندیشه رزن ������������������������������������������فيلشاه

مسجد حاج احمد مربوط به دوره قاجار است و در همدان ،خیابان شریعتی ،نرسیده به چهارراه خواجه رشید واقع شده و این اثر در تاریخ  ۱۶فروردین
 ۱۳۷۷با شماره ثبت  ۱۹۷۹به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.اين روزها مرمت اين بناي تاريخي پايان يافته است.

رویداد  2018گفت :این رویداد یکسال در همدان
برگزار می شــود و ما باید کاری کنیم پروازها به
صورت دائمی در همدان دایر باشد.
وی با اشــاره به لغو پروازهای همدان  -مشهد و
همدان  -کیش اظهار داشت :افزایش نرخ هواپیما
اصلی ترین عامل لغو پروازها است چرا که عامل
اقتصادی برای مسافران بسیار مهم است.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشــگری کشور در پاســخ به سوال
خبرنگار ایرنا در خصــوص افزایش قیمت بلیت
هواپیما اظهار داشت :برنامه ای داریم تا با تشکیل
کمیته ای افزایش نرخ پرواز را بررسی و برنامه ای
برای کاهش قیمت بلیت تنظیم کنیم.
محمــد محب خدایی گفت :ســازمان هواپیمایی
متولی ایرالینها اســت اما ما به واسطه اثرگذاری
که نرخ پروازها در سفر مردم دارد ،این دغدغه را
به سازمان هواپیمایی ابالغ میکنیم ،و با برگزاری
نشست های مشــترک امیدواریم به تصمیمگیری
خوبی برسیم.
با توجه به اینکه اســتان همدان در ســال 2018
میــادی به عنوان پایتخت گردشــگری آســیا
انتخاب شــده اســت لذا می طلبد برای جذب
بیشتر گردشگر و توسعه این صنعت که به عنوان
اولویت استان مورد توجه مسئوالن است نگاهی
ویژه به پروازهای فرودگاه همدان صورت گیرد
تا با برقراری دوباره پروازهای کیش و مشهد و
افزایش پروازها بتوانیم اســتانی موفق در جذب
گردشگر باشیم.

نمایشگاه عکس شکوه تاریخ،
از الوند تا هگمتانه درهمدان
دایر شد

عک

معاون رئیسجمهوری درباره آمار توریستهای خارجی
ایران تاکید کرد

س
روز

گردشگري

سراشيبي

عكس :همدان پيام

نمایشــگاه عکســی از آثــار «مصطفــی
شــیرمحمدی» با عنوان «شکوه تاریخ ،از الوند تا
هگمتانه» در برج زاگرس همدان دایر شد.
نمایشگاه عکس شکوه تاریخ ،از الوند تا هگمتانه
درهمدان دایر شد
عــکاس این مجموعه  ،اظهار داشــت 40 :قطعه
عکس از ســیمای شــهری و اماکن ســیاحتی و
تاریخی همــدان در این نمایشــگاه در معرض
نمایش گذاشته شده است.شــیرمحمدی با بیان
اینکه این نمایشــگاه به صورت انفرادی برگزار
شده ،انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگری
کشورهای آسیایی در ســال جاری میالدی را از
اهداف برگزاری این نمایشگاه اعالم کرد.
این عکاس پیشکسوت همدانی خاطرنشان کرد:
ابعاد تابلوهای عکاســی به نمایش درآمده در این
مجموعه  70*100سانتیمتر و با کیفیت درجه اول
با استاندارد جهانی چاپ و ارائه شده است.
نمایشگاه عکس شکوه تاریخ ،از الوند تا هگمتانه
از امروز لغایت ســی ام ماه جــاری در دو نوبت
صبح و بعدازظهر واقع در طبقه ششم برج زاگرس
آماده استقبال از عالقمندان خواهد بود.

بوعلی کجایی!!؟
دقیقا کجایی؟!
کجایی تو بی ما!؟
تو بی ما کجایی!؟
چند وقت پیش ها اگر یادتون باشه ؛ عکس پور علی
سینا رو از روی دفترچههای تامین اجتماعی برداشتن
و بجاش چند تا نقطه ســیاه گذاشــتن ؛ با اعتراض
موجی از مســئولین و همدانی ها گفتند که قراره یه
طرح جدید با عکس جدیدی دیگه از پورعلی سینا
رو روی دفتر چه ها چاپ کنیم.
خب عزیز من این چکاری بود؟؟
بعد از کشــمکش ها و حــرف و حدیث ها قرار بر
این شد که در هفته ی پزشک و همدان و همزمان با
رویداد بزرگ همدان  ۲۰۱۸از دفترچه های جدید از
عکس جدید پورعلی سینا رو نمایی بشه ؛
هفته پزشــک و رویداد همدان  ۲۰۱۸هم تموم شد
؛ ولی از پورعلی سینا و دفتر چه های جدید تامین
اجتماعی رو نمایی نشد!!
فکر کنم از وقتی که کشور ترکیه پورعلی سینارو هم
مثل شاعر معاصرمون حضرت موالنا به اسم خودش
ثبت کرده ؛ دیگه رفته ترکیه اقامت گرفته !!...
شــایدم اونجا بهش بیشــتر بها میدن و بیشتر بهش
خوش میگذره !!...
اونجــا اآلن توی ترکیه بــا حضرت موالنا دوتایی
حسابی دارن صفا میکنن و گل میگن و گل میشنوند؛
با این وضعی که داره پیش میره و مسئولین هم کک
شــون نمیگزه ؛ فکر کنم از فــردا باباطاهر عریان و
عارف قزوینی و حافظ و ســعدی هم اقامت ترکیه
بگیرن و دیگه کال برن؛
فرار مغز هامون کم بود ؛ فرار مشاهیر هم بهش اضافه
شد!!...
* امین مرتضائی

فرهنگ

مبانی دفاع مقدس برگرفته از
تفکر عاشورایی است
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان
مبانــی دفاع مقدس را برگرفته از تفکر عاشــورایی
دانست  .به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان همدان؛ علیرضا درویش نژاد
در دیدار با مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های
دفاع مقدس استان همدان گفت :معتقدیم عاشورا تا
ابد حرف های نو برای گفتن دارد و بخشــی از این
فرهنگ در دفاع مقدس نمود پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه تفاوت دفاع مقدس با سایر جنگهای
دنیا مبانی فکری و اعتقادی آن است؛ اظهار کرد :اگر
در مقایسه با جنگهای دنیا نگاه کنیم ،استانداردهای
نظامی جهانی در جنگ با عراق وجود نداشــت اما
رزمندگان ما با تکیه بــر پایه های اعتقادی ،عرفانی
و معرفت شناســی به پیروزی رسیدند .درویشنژاد
خاطرنشــان کرد :در اسالم و مبانی اسالمی هیچ بن
بســتی وجود ندارد و بنای حدیث ثقلین هم بر این
است که قرآن و عترت در کنار هم قرار گرفته تا بن
بست ها را از بین ببرند.
مدیرکل بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع
مقدس اســتان همدان هم در این دیدار با بیان اینکه
وقتی به عرصه های خدمت ورود پیدا می کنیم باید
اراده ها به ســمت مصلحــت جامعه و ارزش های
دینی هدایت شــوند؛ گفت :مسئوالن بدانند مقام ها
امانت خداوند هستند و باید با بسیج عمومی اراده ها
را جهت دهی کنیم .سردار مهدی ظفری افزود :گاهی
اوقات در ارائه آمار و ارقام خیلی موفق هستیم؛ اما در
عمل باید موفقیت را با شرایط جامعه و فراگیر شدن
ارزش های اجتماعی بسنجیم.
وی با بیان اینکه ارزش ها مانند نور خورشید هستند
و به همه تعلق دارند؛ خاطرنشان کرد :شهدا و دفاع
مقدس هم ارزشــی هســتند که متعلق به همه مردم
جامعــه بوده و مقام معظم رهبــری تأکید دارند این
فرهنگ را در تمام زوایا انعکاس دهیم.
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