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جناح هاي 
سياسي از مواضع 
خود کوتاه 
مي آيند؟

رسيدگی پرونده 
محيط بان همدانی 
در شعبه 47 
ديوان عالی 
کشور

آورده متقاضی 
هزينه شد 
تسهيالت هنوز 
در راه است 

دلمان فقط 
قهرمانی 
می خواهد
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يادداشت روز

2

بی محلی
 به پارلمانهای محلی

 ســال 1370 بود که قانــون مقرر کرد 
دولت به شهرداری از نظر مالی کمک نکند. 
چراکه قبل تر از آن کمکهای دولتی وجود 
داشــت و با قوانین مختلفی به این نهاد از 
طرق مختلف پول تزریق می شــد و با این 
کار اجازه خودکفایی مالی به شــهرداری ها 
داده نمی شــد. تا جاییکه در سال 60 بیش 
از سی و یک درصداز بودجه شهرداری ها 
توســط دولت تامین می شد. 27 سال از آن 
قانــون می گذرد و یکی از تفکراتی که بعد 

از گذشت .

يادداشت

1

قیمت ها همچنان دغدغه 
اصلي مردم

 این روزها در حالــي که درون دولت 
و ســازمان ها و نهادهاي وابســته و به تبع 
آن اتحادیه هــاي صنفــي و دســتگاه هاي 
نظارتي بحث هاي شــدید و بررســي هاي 
به اصطالح کارشناســي در خصوص چند 
و چــون قیمت گذاري هاي جدید بر روي 
کاالها جریان دارد، در طرف دیگر ســکه 
که در واقع روي اصلي این سکه مخدوش 
مي باشــد، فروشنده ها و کســبه هر چقدر 
دلشــان بخواهد به پاي مشــتریان ناگزیر 
خود مي نویسند و آشــفته بازاري به وجود 

آورده اند که به نظر مي آید.

کافه کارآفرينی فضايی برای خلق نوآوری 

7

گردشگري - صنعت - کشاورزي محورهاي اصلي 
براي وسيع ترين شهرستان استان است

■ مثلث توسعه کبودرآهنگ 

يادداشت

پيشنهادی به مديران شهری همدان
لطفا شوآف کنید!

حسين پارسا «

 اول: از وقتی که »پیروز حناچی« شهر دار تهران شده است، تقریبا همه مشکالت 
این شهر سرجایش است. آلودگی کمتر نشده، ترافیک تکانی نخورده و تراکم فروشی 
به همان شکل سابق ادامه دارد.البته انتظاری هم نیست که مدیر جدید، یک یا دو ماه 
بعد از روی کار آمدن، شــق القمر کند. ولی اگر کمی از نگاه آرمانی مان کوتاه بیاییم 
و تهــران را لوزان و هامبورگ و ویــن نخواهیم، نکات مثبتی هم می توانیم در رفتار 
حناچی ببینیم. اگرچه این نقاط در برابر مشکالت بسیار کوچک به نظر می رسند اما 

در صورت امتداد، تاثیرات جدی و مهمی در فرهنگ شهری خواهد داشت.
حناچی از وقتی روی کار آمده اســت، سه شنبه ها با دوچرخه و گاه اتوبوس و مترو 
سرکار می رود. این کار در راستای شروع کمپینی به نام سه شنبه های بدون دوچرخه 
اســت. تقریبا دو ماه است که هر سه شنبه عکس هایی از شهردار با دوچرخه منتشر 
می شود، روزهای اول با معاونانش، روهای بعد با چند خبرنگار و مدتی است با چند 

نفری از شهروندان.
از همان روز نخســِت انجام این کار، منتقدان به ایــراد گرفتن از آن پرداختند. یکی 
گفت دوچرخه شهردار میلیونی است، آن یکی گفت کسی که باالی شهر زندگی می 
کنــد نهایتا دو تا خیابان را با دوچرخه مــی آید و دیگری از همراهی روابط عمومی 
شــهرداری با شــهردار انتقاد کرد. همه این انتقادات البته درست بود و در یک جمله 

مشترک: شهردار شوآف می کند!
دوم: شوآف مدتی است که به فرهنگ واژگان ما ره پیدا کرده است. هر کس کارخوبی 
انجام دهد اما پِس آن خودنمایی و پزدادن باشــد، در حال شوآف است. روشن است 
که شــوآف می تواند دالیل مختلفی داشته باشد که »نیاز به توجه شخصی« و »نیاز به 
پذیرفته شدن آن عمل« ازجمله آن هاست. به طور خاص، در مورد رفتارهای شهردار 
تهران هر دو ایــن عوامل وجود دارد، احتماال بر خالف رفتارهای دیگر اینچنینی که 
فقــط گزاره اول یعنی »نیاز به توجه« را مد نظر قرار داده بودند. در حقیقت کاری که 
حناچی انجام می دهد همانقدر که برای دیده شــدن اســت، برای جا انداختن یک 
فرهنگ هم هست. پیش از او شهرداران دیگر هم چنین کارهایی انجام می دادند. یکی 
شــبانه به کارگاه ها ســر می زد، دیگری با کت و شلوار وسط آب و گل می رفت و 
یکی دیگر لباس رفتگران را می پوشید. پشت این رفتارها اما هیچگاه »نیاز به پذیرفته 
شدن عمل« وجود نداشت و متاسفانه هر چه بود، به آینده نگری برای رشد شخصی 
در پســت و مقام مربوط می شــد. نمی توانم کتمان کنم که حناچی هم ممکن است 
فکرهایی در سر داشته باشد، ولی تا امروز آنچه دوچرخه سواری اش نشان می دهد، 

فعال ساخت فرهنگ است تا فردا که گردون چه برایش بخواهد.
ســوم: همدان امروز چه مشکالتی دارد؟ آیا جنس مشکالت شهری ما، کوچک شده 
ای از معضالت پایتخت نیســت؟ آیا از ترافیک نارحت نیستند؟ آیا مدیران ما به فکر 

فرهنگ سازی با عمل خودشان هستند؟شوآف پیشنهاد خوبی است! 
هزاربار گفتیم و خودمان هم شــنیدیم که مســئوالنمان برای فرهنگ ســازی از 
خودشان شــروع کنند. استفاده از وسایل شــخصی عمومی، ورزش کردن، سر 
زدن به تئاتر و ســینما و گالری ها، صحبت با مردم عادی و کارهای بسیار دیگر 
که می تواند یک جریان را در همدان راه بیندازد، در مجموعه رفتارهای مدیران 

این شهر غایب است.
 شاید بگویید که این کارها خودنمایی است و نتیجه ای ندارد. درست است. شوآف 
دقیقا خودنمایی است ولی نگران نباشید. مردم دوغ و دوشاب را از هم تشخیص می 
دهند و صداقت و ریا را خوب می فهمند. اگر دغدغه ها واقعی است و ریاکاری در 
آن وجود ندارد، حاال نوبت مدیران اســت. این گوی و این میدان: با اتوبوس سر کار 
بروید، لباس هایتان را از همین مغازه های خودمان بخرید، در صف نانوایی بایســتید 
و گاهی ســینما بروید. کمی شوآف کنید و با آن فرهنگی را جا بیندازید، اگر فرهنگ 

ساختن برایتان مهم است.

  خشکســالی و کم آبی در ایران یک واقعیت 
اقلیمی اســت و با توجه به روند روزافزون نیاز 
بخش های مختلف به آب، این مشکل در سال های 
آینده حادتر نیز خواهد شــد. میانگین بارندگی 
دراز مدت کشور) 243میلیمتر( یک سوم میانگین 
جهانی و پتانسیل تبخیر در کشور حدود)2000 

میلیمتر در سال ( سه برابر متوسط جهانی است.
 حجم کل منابع آب ناشی از بارش در کشور 403 
میلیارد مترمکعب است که بیش از 70 درصد آن از 
طریق تبخیر از دسترس خارج میشود. حجم منابع 
آب تجدید پذیر حــدود 100 میلیارد مترمکعب 
است که 70 درصد آن در بخش کشاورزی مصرف 
می شود که در چنین شرایطی یکی از راهکارهای 
مؤثر و عملی استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف 
آب اســت.در این میان، مدیریت مصرف آب در 
بخش کشاورزی که بخش عمده ای از مصارف آب 
در ایران و جهان را نیز شامل می شود، می تواند بسیار 

مؤثر و راهگشا باشد.
 واردات محصــوالت غيراســتراتژيک 

پرآب بر 
رئیــس بخش تحقیقــات فنی و مهندســی مرکز 
تحقیقات کشــاورزی و منابع طبیعی استان همدان 
بــا تأکید براینکه باید بپذیریم که بحران آب داریم، 
گفت: قرار نیســت همه محصوالت کشاورزی را 
تولید کنیم بلکه باید محصوالت غیراســتراتژیک 
پرآب بــر را وارد کنیم.رضــا بهراملو در نشســت 
تخصصــی "مدیریــت بهــره وری آب در بخش 
کشاورزی و استفاده از تکنولوژی های نوین آبیاری" 
با بیان اینکه ایران مســتعد کشت همه محصوالت 
کشاورزی نیســت، اظهارکرد: ایران در منطقه نیمه 
خشــک قراردارد که یک ســوم بارندگــی دنیا را 
داراست، بنابراین قرار نیســت به هر قیمتی تولید 

محصوالت کشاورزی را باال ببریم.
 بهره وری آب کشــاورزی همدان 1/4 

کيلوگرم بر متر مکعب
وی با اشــاره به اینکه در طول یک قرن0/8 درجه 
افزایش دما رخ داده است، تصریح کرد: بهره وری در 
بخش کشاورزی در دنیا 2/5 کیلوگرم بر مترمکعب 
اســت، درحالی که این عدد در کشور 1/2 کیلوگرم 
برمترمکعــب و در همــدان 1/4 کیلوگــرم بر متر 
مکعب اســت.به گزارش ایسنا بهراملو با بیان اینکه 
راهکارهای بــرون رفت از مشــکالت آب به دو 
دسته خاکستری و سبز تقسیم می شود، خاطرنشان 
کرد: راهکارهای خاکســتری تا کنون انجام شده و 
اگر بنا باشــد طبیعت را بــرای آیندگان حفظ کنیم 
باید به دنبال راهکارهای ســبز باشــیم به طوریکه 
مبنای کارهایمان طبیعت باشد.وی با تأکید براینکه 
راهکارها اگر کامل مطالعه شود، موفق خواهد بود،  
ادامه داد: موضوع آب به دسترسی، تقاضا، کیفیت و 
خطرات آب برمی گردد که اگر برای تمام این موارد 

چاره اندیشی شود مشکل آب حل خواهد شد.
 اجــرای طرح راهکارهــای همه جانبه 
افزايــش توليد با کاهش مصــرف آب در 

همدان
بهراملــو با بیان اینکه زمینی برای افزایش کشــت 
نداریم، اظهارکرد: از طرفی آبی هم نداریم که بتوانیم 
از آن اســتفاده کنیم، بنابراین باید براساس آب قابل 

برنامه ریزی کار کنیم.
وی با اشــاره به اینکه طرح راهکارهای همه جانبه 
افزایش تولید با کاهش مصرف آب در اســتان داده 
شده است، افزود: براساس این طرح باید 25 درصد 
کمتر از منابع آبی اســتفاده شــود و 25 درصد نیز 
افزایش تولید داشــته باشــیم و پتانسیل های استان 

نشان داده که می توان این کار را عملی کرد.
از اســاتید و کارشناسان استانی در برنامه ریزی های 

کالن استفاده نمی شود
رئیــس بخش تحقیقــات فنی و مهندســی مرکز 
تحقیقات کشــاورزی و منابع طبیعی استان همدان 
با تأکید براینکه طرح راهکارهای همه جانبه افزایش 
تولید با کاهش مصرف آب راهکاری اجرایی است 
و همه باید ورود کنند، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم 
در همه محصوالت کشاورزی به خودکفایی برسیم 
خودکفایــی در آب را از دســت خواهیم داد البته 
هنوز دیر نشــده و ما هنوز از ذخایر خود استفاده 
می کنیم، به طوریکه در استان همدان 110 درصد از 
آب تجدیدپذیر استفاده می شود، این درحالیست که 
براســاس آمار جهانی هر منطقه ای که 40 درصد از 
منابع آب تجدیدپذیر خود را استفاده کند با بحران 

مواجه خواهد شد.
وی بــا تأکید براینکــه در برنامه ریزی های کالن از 
اساتید و کارشناسان استانی استفاده نمی شود، یادآور 
شد: باید در برنامه ریزی های کالنی که در وزارتخانه 
ها انجام می گیرد از کارشناســان خبره استانی که به 

مسائل منطقه اشراف دارند؛ استفاده شود.
 الگوی زراعی اســتان همدان به سمت 

کشت محصوالت کم آب بر است

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان همدان نیز با بیان اینکه الگوی 
زراعی استان همدان به سمت کشت محصوالت کم 
آب بر است، گفت: 60 درصد از محصوالت زراعی 
استان مربوط به غالت است که 70 درصد این گروه 

به صورت دیم کشت می شود.
محمد شهرام پرورش اظهارکرد: استان همدان با1.2 
درصد از وسعت کشور،  5 میلیون تن مصحوالت 
زراعــی و باغی و دامــی و 2.5 درصد از تولیدات 
کشــور را به خــود اختصاص داده اســت اما این 
بخش محدودیت هــای زیادی دارد و نیاز اســت 
سیاســت گذارن بخش کشــاورزی تمام نکات را 
مدنظر قرار دهند.وی با بیان اینکه وســعت اراضی 
زراعی استان 642 هزار هکتار است، افزود: با توجه 
به اینکه کشــاورزی از گذشــته یکی از محورهای 
توسعه اســتان همدان بوده است در زمینه تولیدات 

گیاهای جزو رتبه های برتر کشور قرار دارد.
 کاهــش 25 هزار هکتاری از ســطح 

محصوالت پرآب بر
وی با تأکید براینکه از ســال 92 تا 96 در اســتان 
همدان 25 هزار هکتار از سطح محصوالت پرآب بر 
کاهش داده شــده اســت، افزود: در این مدت 16 
درصد از سطح سیسب زمینی، 10 درصد در ذرت، 
36 درصد در نباتات علوفه ای، 26درصد از ســایر 
محصوالت آبی و 12 درصد در ســبزی وسیفی و 
محصوالت جالیزی کاهش یافته اســت و کشــت 
محصوالت کم آب بر همچون کلزا جایگزین شده 

است.
 توليد هندوانه در حد مصرف

وی با اشــاره به اینکه راهبرد ما  در کشت هندوانه 
این است که در حد مصرف تولید شود، اظهارکرد: 
آبیاری با نوار تیپ، کشت نشائی و مالچ در کشت 
هندوانه باعث می شود میزان مصرف آب به حداقل 
برسد. وی با بیان اینکه میزان مصرف آب در کشت 
هندوانه 13 هزار متر مکعب اســت، تصریح کرد: 
کارایی آب در سیستم آبیاری قطره ای به 90 درصد 

رسیده است و از طرفی سطح زیر کشت هندوانه نیز 
کاهش یافته است.

پرورش در خصوص اســتفاده از فاضالب تصفیه 
شده در کشاورزی، عنوان کرد: براساس قانون باید 
25 درصد از پســاب فاضالب به بخش کشاورزی 
داده شود که در استان همدان به کشاورزانی که در 

اطراف تصفیه خانه هستند، داده می شود.
ميزان آب مصرفی بخش کشــاورزی   

اندازه گيری نمی شود
معاون مدیر آب و خاک ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان همدان نیز درباره اینکه گفته می شود میزان 
مصرف آب در بخش کشــاورزی 93 درصد است، 
اظهــار کرد: 93 درصد فرافکنی اســت چرا که در 
بخش های دیگر کنتورهــای حجمی وجود دارد و 
میزان مصــرف را اندازه گیری می کند اما در بخش 
کشاورزی میزان آب مصرفی اندازه گیری نمی شود.

یوسف کاکاوند با اشاره به اینکه اتالف و هدررفت 
آب پای کشــاورزی گذاشته می شــود، اظهارکرد: 
مصــارف آب در بخش هــای شــرب، صنعــت، 
کشاورزی و بخشــی هدررفت است که متأسفانه 

هدررفت آب اصال دیده نمی شود.
 مصرف واقعی آب در بخش کشــاورزی 

75 تا 80 درصد است
وی با بیان اینکه میزان  مصرف واقعی آب در بخش 
کشاورزی 75 تا 80 درصد است، تصریح کرد: نحوه 
محاسبه آبیاری و نیاز آبی کشاورزی براساس سند 
ملی آب قدیمی بوده و اعداد مناسبی نبوده که البته 
این سند به روزرســانی شده و به زودی به استانها 

ارسال می شود.
معاون مدیر آب و خاک ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان همدان با تأکیــد براینکه نیــاز آبی گیاه به 
اقلیم، فیزیولــوژی گیاه و نوع بهره وری و مدیریت 
کشت بستگی دارد، اظهارکرد: اگر مبنا و پایه اقلیم 
درمحاسبات ســندملی آب درست نباشد خطا پیدا 
می کند درحالیکه تغییر اقلیمی که در استان همدان 
رخ در ســند ملی آب دیده نشــده بــود و نیاز به 

بازنگری دارد.
 قنوات همدان بهره وری کافی ندارند

وی با اشــاره به اینکه 3299 رشته قنات در استان 
همدان وجود دارد، اظهارکرد: متأسفانه این قنوات 
تحت تأثیر چاه ها قرار گرفتند، به طوری که با افت 
سطح ایســتایی دشت ها این قنوات بهره وری کافی 

ندارند.
آبياری بارانی سيستم مفيد نيست

معاون مدیر آب و خاک ســازمان جهاد کشاورزی 
استان همدان با  بیان  اینکه با تبدیل آبیاری بارانی به 
تیپ راندمان مصرف آب از 60 درصد به 90 درصد 
خواهد رسید، افزود: درحال حاضر به دنبال آبیاری 
بارانی نیستیم چرا که این نوع آبیاری را به عنوان یک 

سیستم مفید قبول نداریم.

اختالف عجيب قيمت 
مرغ همدان با نرخ 
ستاد تنظيم بازار

 مدیرکل تعزیــرات حکومتی همدان با 
بیان اینکه اختــالف عجیب قیمت مرغ در 
همدان با اعالم ســتاد تنظیم بازار مرکزی 
دیده می شود گفت: ما هم به گرانی قیمت 

مرغ در بازار همدان گالیه مندیم.
قیمت گــران مرغ گرم در همــدان باعث 
گالیه مندی مردم شــده اســت چراکه در 
اســتانهایی نظیر کرمانشاه مرغ گرم کیلویی 
8 هزار و 500 تومان به فروش می رسد در 
صورتی در استان همدان به 14 هزار و 500 

تومان هم رسیده است.
طبق اعالم ستاد مرکزی تنظیم بازار قیمت 
مــرغ باید 10 هزار و 500 تومان باشــد و 
فروش بیش از این مبلغ تخلف است اما در 
همدان از 12 هزار و 500 تومان تا بیش از 

14 هزار تومان به فروش می رسد.
گالیمندی از گرانی مرغ در بازار همدان

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان در این 
زمینه با بیــان اینکه ما هم بــه گرانی مرغ 
در بازار همــدان گالیه مندیم اظهار کرد: به 
سازمان جهاد کشــاورزی و صنعت، معدن 
و تجارت اســتان اعالم کرده ایم که در این 
خصوص بررسی ها صورت گیرد و تدابیر 

الزم اندیشیده شود.
علیرضا حسن پو با اشاره به اینکه مسؤوالن 
این دو سازمان اظهاراتی دارند که در نهایت 
به این نتیجه رسیده ایم که در جلسه تنظیم 
بازار این موضوع مطرح و بررســی شــود 
افزود: اگر قیمت مرغ از سوی اتاق اصناف 
بر روی تابلوها را با نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت مــالک فعالیت خود قرار 
دهیم خالف دســتورالعمل ســتاد مرکزی 
تنظیــم بازار اســت و باید ایــن موضوع 
حکومتی  تعزیرات  شود.مدیرکل  مشخص 
همدان با بیان اینکه ممکن است کمیسیون 
تنظیم بازار اســتان نرخی را برای مرغ گرم 
در استان مشــخص کند گفت: هفته آینده 
جلســه تنظیم بازار برگزار می شــود و این 

موضوعات بررسی خواهد شد.
 بسته بندی نمی تواند مالک گرانی 

باشد
حسن پور در پاسخ به اینکه برخی می گویند 
»علت گرانی گوشــت مرغ گرم در همدان 
به دلیل هزینه بســته بندی اســت درحالی 
که برخی از اســتان ها به روش سنتی عمل 
می کنند« گفت: بســته بندی مرغ هیچ گونه 
هزینه اضافی نمی تواند داشته باشد، فروش 
مرغ خارج از بســته  بندی هم ممنوع بوده و 

تخلف بهداشتی است.
وی با بیان اینکه بسته بندی نمی تواند مالک 
گرانی مرغ باشد افزود: البته در قطعه بندی 
به دلیل اینکه شاهد افت مرغ  هستیم قیمت 

باالتر محاسبه می شود.

بهـره وری و مدیریت؛ نـاجی آب

امسال همدان درآمد بيشتري به خزانه مي دهد

استان ناتوان در 
واريز 724ميليارد تومان

■ استاندار: مديران ترسي از اعالم آمار واقعي نداشته باشند
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منعم ورزش استان را به مدير سمناني داد

تغيير نخستين مدیرکل 
پس از نيکبخت

نايب رئيس شورای اسالمی شهر همدان:

شهرداری ها نیاز به حمايت دولت دارند
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پرواز همدان - مشهد لغو شد
 مسئول روابط عمومی فرودگاه همدان گفت: به دلیل ریزش برف، مه غلیظ 
و کاهش دید، پرواز مشــهد به همدان در فرودگاه مهر آباد تهران روز پنج شنبه  

به زمین نشست و پرواز همدان به مشهد لغو شد.
مهدی افتخاری در گفت و گو با ایرنا با اشاره به لغو دو پرواز در همدان افزود: 
پرواز شــماره 1131 قشــم ایر از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به فرودگاه 
همدان با یک ســاعت تاخیر به ســمت همدان پرواز کرد که پس از پرواز در 
آســمان همدان با شرایط نامناسب جوی روبرو شــد و در نهایت در فرودگاه 

مهرآباد تهران به زمین نشست.
وی تاخیر این پرواز را انتظار برای بهبود شــرایط آب و هوا دانســت و اظهار 
داشــت: در پی شرایط نامســاعد جوی، پرواز شماره 1130 شرکت هواپیمایی 

قشم ایر نیز از همدان به سمت مشهد لغو شد.

مه غلیظ تردد در گردنه های همدان را کند کرد
 معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان گفت: بروز مه غلیظ 

و ریزش برف تردد خودروها در گردنه های استان را کند کرده است.
حمید پرورشــی خرم در گفت و گو با ایرنا افزود: ریزش شدید برف در همه 

محورهای ارتباطی این استان ادامه دارد و تردد با کندی صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه گره، انســداد و محدودیــت تردد در جاده های همدان وجود 
نداشت، اضافه کرد: ریزش برف از ساعت 14 روز گذشته آغاز شده اما شدت 

بارش ها از صبح امروز افزایش یافته است.
پرورشــی خرم با تاکید بر اینکه شهروندان از تردد غیر ضروری اجتناب کنند، 
افزود: در صورت اقدام به ســفر نیز باید با داشتن تجهیزات ایمنی، لباس گرم 
و مواد غذایی در جاده ها تردد کنند.گفتنی اســت ، همدان 45 گردنه برفگیر و 

سخت گذر به طول 245 کیلومتر دارد که مهمترین آنها گردنه اسدآباد است.

فرهنگسازی و پیشگیری کارآمدترين روش 
مبارزه با اعتیاد

 از رویکردهای مهم دولت تدبیر و امید در مبارزه با مواد مخدر، اســتفاده از 
ظرفیتهای اجتماعی برای مبارزه و فرهنگ سازی برای پیشگیری است.

 معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندارتویسرکان در شورای هم اندیشی مبارزه 
با مواد مخدر تویسرکان، اظهار کرد: مهمترین محور مبارزه با مواد مخدر، اقدامات 
پیشگیرانه است و خانواده ها با تبیین و آموزش مهارت های زندگی، باید موجب 
کاهش آسیب ها و افزایش اثرات مقابله شوند.به گزارش ایسنا، زهرا زین العابدینی 
، افزود : اجرای برنامه های دقیق و بهره مندی از ظرفیت های اجتماعی با خالقیت 
و نوآوری، موجب باال رفتن آمادگی جامعه در اقدامات پیشگیرانه می شود و نباید 
از ظرفیت های موجود غافل بود. زین العابدینی تأکید کرد:  همه باید نســبت به 

سرنوشت فرزندان خود و جامعه احساس مسئولیت کنیم. 

بی محلی به پارلمانهای محلی
 ســال 1370 بود که قانون مقرر کرد دولت به شــهرداری از نظر 
مالی کمک نکند. چراکه قبل تر از آن کمکهای دولتی وجود داشت و 
با قوانین مختلفی به این نهاد از طرق مختلف پول تزریق می شــد و با 
این کار اجازه خودکفایی مالی به شهرداری ها داده نمی شد. تا جاییکه 
در ســال 60 بیش از ســی و یک درصداز بودجه شهرداری ها توسط 
دولت تامین می شد. 27 سال از آن قانون می گذرد و یکی از تفکراتی 
که بعد از گذشت این سالها همچنان در میان مردم حاکم است دولتی 
بودن بودجه شهرداری هاســت. این مهمترین عاملی اســت که باعث 
شــده تا امروز مردم تمایل چندانی به پرداخت انواع عوارض و بهای 
خدمات خود نداشته باشند. تصور اینکه دولت هر ساله بودجه مورد 
نیاز اداره شــهرها را در اختیار شــهرداری ها قرار می دهد و لذا امکان 
اداره و بهســازی شهرها با این بودجه وجود دارد، موجب شده است 
تا شــهروندان توجیهی برای پرداخت عوارضات خود به شــهرداری 

نداشته باشند.
این نوع تفکر همچنین موجب شــده تا مردم عــوارض را به عنوان 
پولی بدانند که محل هزینه کرد آن در شهر مشخص نیست. هرچند با 
نظارت شوراهای اسالمی شهر و روستا تاحدودی این امیدواری ایجاد 
شد که دخل و خرج شهرداری ها کنترل می شود منتهی مردم پرداخت 
این هزینه را با این تصور که تنها با عوارض نوسازی می توان شهر را 
اداره کرد بر خود واجب نمی دانند. هرچند با قوانین مختلف الزامهایی 

در این خصوص ایجاد شده است.
دولت و مجلس که بدنبال از بیــن بردن این روند غلط بودند تالش 
کردند تا می توانند کمکهای مالی به شــهرداری را کمتر کنند. این امر 
موجب می گردید تا شــهرداری ها به دنبال نــوآوری و خالقیت در 
تامین منابع مالی خود بروند. در ابتدا این ســازمان به سمت و سوی 
عوارضات و تخلفات ســاختمانی پیش رفت اما با توجه به برخی از 
مشکالت به وجود امده شهرداری ها بر آن داشت تا به فکر راه چاره 
ای اساسی برآیند و لذا  به سمت درآمدهای پایدار و استفاده از سرمایه 
گذاری های مردمی در بهسازی و نوسازی شهر رفتند. بنابراین زمانیکه 
دولت با تصویب مجلس قانون چگونگی برقراری و وصول عوارض 
و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهای 
وارداتی، موســوم به قانون تجمیع عوارض و همچنین قانون مالیات 
بر ارزش افزوده را که در ســالهای اخیر به اجرا درآوردند، توانســت 
آنرا بنوعی جایگزین کمکهای قبلی کند. که با اســتقبال شورایی ها و 

شهرداری ها نیز مواجه شدند.
ایــن اتفاق در بودجه نویســی های دولــت نیز وجــود دارد. این در 
حالیست که وجوه شــهرداریها، اصال وجوه دولت بحساب نمی آید 
چون شهرداری ها یک نهاد عمومی غیر انتفاعی هستند نه دولتی. حاال 
و در اتفاقــی جدید مجلس در بودجــه 98 که توزیع عوارض ارزش 
افزوده را توسط شــورای برنامه ریزی و توسعه استان ها لحاظ کرده 
بود، حذف کرده اســت. )بند مذکور مقرر کرده بود که دولت توزیع 
عوارض ارزش افزوده بین شــهرها، روستا ها و مناطق عشایری را به 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان واگذار می کند. این در حالی است 
که سال های گذشته سهم شهرداری ها از این عوارض تجمیعی مستقیما 
به خزانه شهرداری ها واریز می شده است.( در این راستا پروانه مافی، 
عضو هیأت رئیسه کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور با بیان اینکه 
شهرداری های کشــور از این خبر خوشحال خواهند شد! ،گفته: »در 
بند )ی( از تبصره 6 هم که به منابع فصولی اشــاره داشت، مقرر شد 
تا ســقف 10 هزار میلیارد ریال در اختیار شــهرداری ها و دهیاری ها 

قرار گیرد.«
باید هم شهرداری از این تصمیم خوشحال باشد، چون ابتدا نمایندگان 
مردم در پارلمان شــهری از کمیته برنامه ریزی حذف شــده و سپس 
در برنامه ریزی بودجه ای خود برای ســال آینده، این کمیته را موظف 
به تقســیم ارزش افزوده می کنند. حاال که دولت نتوانســته خیلی این 
ســازمان عریض و طویل که مدام اخبار مختلف فساد و رشوه از آن 
بروز می کند را با نظارت شورا و خودکفایی مالی تنها بگذارد این امید 
بود که بتواند بر آن بگونه ای مدیریت کند که شائبه شهردارِی دولتی نیز 
ایجاد نشود. که اگر بواقع اینگونه باشد بهتر است در دوره بعد دولت 
و مجلس با هماهنگی هم نمایندگانی برای شــوراهای شهر و روستا 
معرفی کنند تا در کنار بودجه ای که برای آنها مقرر می کنند خودشــان 

هم بر آن نظارت و مدیریت داشته باشند.

قیمت ها همچنان دغدغه اصلي مردم
مهدي ناصرنژاد «

 این روزها در حالي که درون دولت و سازمان ها و نهادهاي وابسته 
و بــه تبــع آن اتحادیه هاي صنفي و دســتگاه هاي نظارتي بحث هاي 
شدید و بررســي هاي به اصطالح کارشناســي در خصوص چند و 
چون قیمت گذاري هــاي جدید بر روي کاالها جریان دارد، در طرف 
دیگر ســکه که در واقع روي اصلي این ســکه مخدوش مي باشــد، 
فروشــنده ها و کسبه هر چقدر دلشان بخواهد به پاي مشتریان ناگزیر 
خود مي نویسند و آشــفته بازاري به وجود آورده اند که به نظر مي آید 
شــکایت ها و نظارت ها و راهکارهاي تعزیراتي و تمهیداتي هم اصاًل 

چاره ساز و راه گشا نیست.
قشــرهاي قالب مردم روي قیمت کاالهاي اساسي و پرمصرف خود 
تمرکز دارند و در این میان اقالم خوراکي دغدغه اصلي مردم است و 
به همین لحاظ است که توجه نداریم حتي آن لوازمي که شاید سال به 

سال به سراغ بگیریم، به چندین برابر قیمت رسیده است.
چندان بي ربط هم نیســت اگر بشنویم گراني قیمت ها در بازار سوزن 
و قرقره و کش شــلوار و زرشک و جوش شیرین باعث افزایش روز 
به روز قیمت مرغ و گوشــت قرمز و ماهي و تخم مرغ و پیاز شده و 

مي شود.
اتفاقاً در این خصوص همه روزه گزارش هاي تصویري و نشست هاي 
کارشناســي متعددي در رسانه هاي مختلف مشاهده مي شود و اغلب 
مسئوالن مربوطه از جمله روساي اتحادیه  مرغداران و مرغ فروشان و 
قصابي ها و همچنین مدیران جهاد کشاورزي و از سویي هم مسئوالن 

سازمان تعزیرات حکومتي شرکت دارند و نظر مي دهند.
شــنیده مي شــود افزایش تأثیرگذار قیمت نهاده هــاي خوراکي براي 
مرغداري ها و از ســویي هم قاچاق غیرقابل کنترل! گوســفند زنده 
باعــث افزایش عنان گســیخته قیمت مــرغ و گوشــت در بازار و 

خرده فروشي هاست.
خود رئیس اتحادیه هاي مرغدارهاي کشــور در این باره مي گفت، با 
توجه به قیمت افزایش خوراک مرغ و 10 درصد ســود معقول براي 
خرده فروشي ها و سایر هزینه هاي جنبي، حداکثر قیمت گوشت مرغ 

باید در بازار بیشتر از 12 هزار و 500 تومان نباشد.
رئیس اتحادیه قصابي ها هم مي گفت: گوشت قرمز با توجه به کمبود 
شدید دام زنده در میادین، در حال حاضر هر کیلوگرم 66 هزار تومان 
دســت قصابي ها مي رسد که در این شــرایط و با توجه به ضایعات 

گوشت با ده درصد سود هم مقرون به صرفه نیست.
در همین حال معاون سازمان تعزیزات حکومتي چنین قیمت گذاري و 
قیمت فروش مصرف کننده را واقعي و عادالنه تلقي نمي کرد و اصرار 
داشت با توجه به واقعیت  قیمت هاي تمام شده باید خرده فروشي کمتر 
از این مبالغ باشد. اما در همین حال و در چنین شرایط از ساز و دم و 
واقعیت هاي بازار عرضه و تقاضا صداهاي دیگري به گوش مي رسد.

در همین همدان خودمان قیمت گوشــت مرغ و چیزي که به دست 
مشــتري نگون بخت مي رسد حدود 14 هزار و 15 هزار تومان است، 
هر چند کــه در تابلوهاي روان براي اعالم قیمت در مغازه ها اعداد و 

رقم حدود 20 درصد کمتر از مبالغ 14 هزار و 15 هزار است. 
این گفته خود رئیس اتحادیه کشوري مرغ فروشان است که مي گفت: 
در هر شــرایطي اگر کنترل و نظارت فعلي دولت روي قیمت ها نبود، 
باید هم اینک گوشت مرغ را کیلویي حدود 30 هزار تومان مي خریدیم 
و مصرف مي کردیم. نتیجه اخالقــي از تمام این اطالعات و اعداد و 
رقم ها این است که در هر شرایطي باید اهرم نظارت و نقش تعزیرات 
در این گیر و دارها به مراتب بیشــتر باشــد واقعاً چرا نمي شــود و 

نمي خواهند جلوي قاچاق دام زنده از مرزهاي کشور را بگیرند.
از حســاب دو دو تا چهارتا چنین نتیجه گیري مي شود سود حاصل از 
قاچاق گوسفند زنده هرگز به جیب دامدار و تولید کننده و کوه نشین 
بیچاره نمي رود و دولت هم در این رهگذر ریالي سود حاصل نمي کند 
و فقط این ســبیل قاچاقچیان است که چرب مي شود و شاید حتي به 

ریش خبرنگار و نویسنده چون من هم بخندد!
در شــرایط اقتصادي امروز ما که نیاز شــدید بــه درآمد ارزي براي 
کشــورمان احســاس مي شــود، حتي مجوز صادرات براي خیلي از 
تولیدات کشاورزي هم به نفع وضع و حال قشرهاي کم درآمد نیست 
چرا که اغلب کم درآمدها به لحاظ گراني قیمت ها، گوشت قرمز و مرغ 
را ار لیســت خرید روزانه، هفتگي و ماهانه خود حذف کرده اند و یا 
به ندرت و براي میهماني ها و دورهمي هاي ساده و خانوادگي اندکي 
ناپرهیزي مي کنند. بنابراین جایگزین چنیــن مواد غذایي الزم همان 
غذاهاي حاضري و ناني و دســت پخت هاي متنوع با ســیب زمیني و 
گوجه فرنگي و پیاز و کدو و بادمجان نظیر آن براي کم درآمدها است 
که آن را هم به لطف برخي دوستان مسئول در خط صادرات گذاشته  
شــد و قیمت هر کیلوگرم کدو و بادمجــان را با قیمت یک ماه پیش 

گوشت مرغ همسان ساخته اند.

1-سکونت در خانه های سازمانی استان 20 ساله شده است. گفته می 
شود خانه های سازمانی تحویلی  به برخی مدیران و کارمندان دولت 
علی رغم ابالغ قانونی تخلیه نشده اند گویا برخی از مدیران خانه ها  
علی رغم داشتن ملک شخصی هنوز در تصرف برخی مدیران است.

گفتنی اســت در استان همدان 78 خانه سازمانی در تصرف کارمندان 
و مدیران دولتی است.

2- جشــنواره زمستانی هنوز به تصویب نرسیده است گفته می شود 
علی رغم تاکید برخی از مســئوالن برای رونق گردشــگری در ادامه 
اجــرای برنامه های 2018 در ســال جدید میــالدی تاکنون تصمیم 
مشخصی برای جشــنواره زمستانی گرفته نشده است. گویا مسئوالن 

مربوطه نبود برف را بهانه این موضوع می دانند.
3- تاکســی های مجهز به تاکســی متر بسته حمایتی می گیرند گفته 
می شود برخی شهرداری های کشور برای تاکسی رانانی که مجهز به 
تاکســی متر هستند بسته حمایتی  ویژه در نظر گرفته است، گویا این 

بسته شامل لوازم الستیک خواهد بود.
گفتنی است این طرح با هدف تشویق راننده ها برای استفاده از تاکسی 
متر پیش بینی شده است. الزم به ذکر است در همدان نیز وعده استفاده 

از تجهیزات تاکسی متر سال هاست که خاک می خورد.

 شــهرداری ها بــرای اینکــه حداقل از 
پرداخت حقــوق پرســنل اطمینان خاطر 
داشــته باشــند به درآمد پایدار نیاز دارند 
بنابراین در این حوزه نیاز به حمایت دولت 
داریم اما در بودجه ســال 98 شاهد ضربه 
بــه اخذ عوارض در قانــون ارزش افزوده 

هستیم.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان با 
بیان اینکه درآمد پایدار برای شــهرداری ها 
در دو قالب تعریف می شود اظهار کرد: یک 
نــوع آن از طریق درآمدهای ثابت مصوب 
مجلس برای شهرداری هاست و نوع دیگر 
آن درآمدهایی اســت که شــهرداری های 

محلی آن را تعریف می کنند.
حمیــد بادامی نجات با اشــاره بــه اینکه 
شــهرداری هرگــز نباید بــه درآمدهایی 
متکی باشد که به مسائلی چون پروانه های 
ساختمانی وابسته اســت افزود: شورا باید 
سیاســت گذاری کند و شهرداری ها در راه 
تعریف درآمدهای پایدار و غیر قابل خدشه 

ورود کنند.
نایب رئیس شورای اســالمی شهر همدان 
با بیــان اینکه شــهرداری اصفهان بر روی 
ریسک پذیر  فناوری  پژوهش  صندوق های 
5 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است 
تصریح کرد: امروز سرمایه گذاری در بخش 
فناوری بــرای درآمدزایــی در دنیا مطرح 

است.
شــهرهای  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کوچک تــر از تهــران و اصفهــان نیــز بایــد 
بــر روی فنــاوری متمرکــز شــد ادامــه داد: 
برخــی از ایــن مــوارد ممکــن اســت نیــاز 
بــه ریســک داشــته باشــد چراکــه در 

ــت. ــم اس ــب و کار مه ــش کس بخ
اینکــه  بیــان  بــا  بادامی نجــات 
بایــد  اینکــه  دلیــل  بــه  شــهرداری ها 
پاســخگو  مختلــف  نهادهــای  بــه 
ــد  ــری دارن ــک کمت ــدرت ریس ــند ق باش

ــرای  ــک پذیری ب ــرد: ریس ــان ک خاطرنش
رســیدن بــه درآمدهــای پایــدار الزم و 

اســت. حیاتــی 
بــا  فــارس   بــا  گفت و گــو  در  وی 
ــرای  ــت ب ــه دول ــه آنچ ــه اینک ــاره ب اش
می کنــد  تعریــف  شــهرداری های 
ــدان  ــر هم ــت: اگ ــت گف ــی نیس کوشش
صنایــع مولــد و  کســب و کار زیــادی 
بیشــتری  ســهم  دارای  باشــد  داشــته 
ــد  ــورت درآم ــن ص ــر ای ــود در غی می ش

داشــت. خواهــد  کمتــری 
بیشــتر بایــد بــه دنبــال درآمدهــای پایــدار 

کوششــی باشــیم
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــس ش ــب رئی نای
ــه  ــد ب ــان اینکــه بیشــتر بای ــا بی همــدان ب
دنبــال درآمدهــای پایدار کوششــی باشــیم 
اظهــار کــرد: ســازمان ســرمایه گذاری 
ــه  ــال کارخان ــه دنب ــدان ب ــهرداری هم ش
پروژه هــا  در  مشــارکت  و  ســیمان 
عمرانــی و کســب وکارهایی کــه از عهــده 

آن بــر می آیــد، اســت.
ــرای اینکــه  ــه داد: شــهرداری ها ب وی ادام
حداقــل از پرداخــت حقــوق پرســنل 
اطمینــان خاطــر داشــته باشــند بــه درآمــد 
پایــدار نیــاز دارنــد بنابرایــن در ایــن 

ــم  ــت داری ــت دول ــه حمای ــاز ب حــوزه نی
امــا در بودجــه ســال 98 شــاهد ضربــه بــه 
ــزوده  ــون ارزش اف ــوارض در قان ــذ ع اخ

ــتیم. هس
بادامی نجات با بیان اینکه در شورای عالی 
اســتان ها تالش کردیم کاهــش عوارض 
در مالیــات بــر ارزش افــزوده را متعادل 
کنیم تصریح کرد: باید ســهم شهرداری ها 
از عوامــل مالیــات بر ارزش افــزوده به 
50 درصد برســد و ایــن موضوع را دنبال 

می کنیم.
وی با اشاره به اینکه دولت الیحه ای برای 
درآمد پایدار شــهرداری ها به مجلس ارائه 
داده اســت ادامه داد: البتــه این الیحه نظر 
شــوراهای شهر و شورای عالی استان ها را 
تأمین نمی کند امــا همین هم امیدوارکننده 

است.
نایب رئیس شــورای اسالمی شهر همدان 
بــا بیان اینکه مــردم را باید برای پرداخت 
کنیم خاطرنشان  ترغیب  نوسازی  عوارض 
کرد: صرفــًا همه درآمدهــای پایدار برای 
شــهرداری ها از راه اندازی کســب و کار 
نیســت بلکه عوارضــی که مــردم برای 
نوسازی و بهای خدمات پرداخت می کنند 

نیز سهم مهمی دارد.

 سهم مردم در پرداخت عوارض 
در سال جاری هفت درصد بود

وی با اشاره به اینکه سهم مردم در پرداخت 
عوارض در سال جاری هفت درصد بوده 
اســت گفت: به دنبال این هستیم که مردم 
مشارکت داشته باشند و الزام آن این است 
که مردم شــهرداری را از خودشان بدانند 

چراکه به بودجه دولت وابسته نیست.
بادامی نجات با بیان اینکه جوایز تشــویقی 
برای خوش حســاب ها و افرادی که ساالنه 
عوارض خــود را پرداخت می کنند در نظر 
گرفته می شود اظهار کرد: در کنار تشویق ها 
فرهنگسازی نیز رخ دهد اما به توجه بیشتر 

شهرداری و مردم نیاز دارد.
وی با اشــاره به اینکه یکی از شاخص های 
جشنواره انتخاب شــهروند نمونه پرداخت 
مــداوم و الکترونیکی عــوارض بود افزود: 
بنابراین به دنبال راهکارهایی برای فرهنگ 
سازی در راستای پرداخت عوارض توسط 

مردم هستیم.
اســالمی شــهر  رئیس شــورای  نایــب 
همدان با بیان اینکــه مقاومت هایی در راه 
درآمدهای پایدار وجود دارد تصریح کرد: 
البته شــهرداری همدان استثنا نیست و در 
شــهرداری های کل کشــور مشکل درآمد 

پایدار وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکه تشــویق مردم برای 
پرداخــت به موقــع عوارض بــه همت 
شــهرداری و سیاست گذاری صحیح شورا 
بســتگی دارد ادامــه داد: در حــال حاضر 
نیروگاه های خورشــیدی، کارخانه سیمان، 
گلخانه و جذب سرمایه گذار در حوزه های 
مختلف برای شهرداری تعریف شده است.

بادامی نجات خاطرنشــان کرد: تحقق همه 
این موارد و دســت یافتن به اهداف عالیه 
نیازمند تدوین فضای مناســب در شهر و 
اســتان برای جذب سرمایه گذار و همواره 

کردن این راه است.

نايب رئيس شورای اسالمی شهر همدان:

شهرداری ها نياز به حمايت دولت دارند

 مسئول اداره حقوقی حفاظت محیط 
زیســت همــدان از رســیدگی پرونده 
محیط بان همدانی در شعبه 47 دیوان عالی 
کشور خبر داد و گفت: این پرونده پس از 
حکم قصاص، در دیوان عالی کشور برای 

تجدید نظر نهایی در حال پیگیری است.
عزیز قیاسی در گفت وگو با فارس با بیان 
اینکه پرونده ســعید مومیوند، محیط بان 
منطقه شــراء قهاونــد از توابع همدان به 
دلیل قتل غیرعمد یک شکارچی هم اکنون 
در شــعبه 47 دیوان عالی کشور در حال 
پرونده های  اظهار کرد:  رسیدگی اســت 
تجدیدنظــر به صورت شــکلی و بدون 
حضور و اعالم افراد مربــوط به پرونده 

بررسی می شود.
وی افــزود: الیحــه دفاعیه ایــن پرونده 
تنظیم شــده و امیدواریم بــا تنظیم این 
الیحه فرجام خواهی رأی دادگاه که حکم 
قصاص این محیط بان را داده است، پس 

از نقد تغییر کند.
مســئول اداره حقوقــی حفاظت محیط 
زیست همدان در خصوص این پرونده که 
در طول دو ســال گذشته در حال بررسی 

است گفت: این پرونده پس از 17 روز از 
فوت شکارچی در حال فرار در تاریخ 20 
آذرماه ســال 95  توسط دادگاه قهاوند و 
احضار این محیط بان در جریان رسیدگی 
قرار گرفته و پس از بررســی این دادگاه 
برای این پرونده قرار شــبه عمد را صادر 
می کند و سعید مومیوند حدود یک ماه از 

بازداشت این دادگاه آزاد می شود.
قیاســی با بیان اینکه ایــن پرونده پس از 
مدتی در دادســتانی همدان نیز بررسی و 
قرار مجرمیت این محیط بان صادر می شود 
ادامه داد: پرونده ایــن محیط بان پس از 
اعالم قرار مجرمیت به شــعبه یک کیفر 
یک همدان ارجاع و اداره حقوقی حفاظت 
محیط زیست استان مبادرت به اخذ وکیل 
برای دفاع از حقوق این محیط بان می کند.
وی با اشــاره به اینکــه در نهایت قاضی 
این پرونده حکم قصاص سعید مومیوند 
را صادر می کند خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر ایــن محیط بان در زندان به ســر 
می برد که امیدواریم تــا چند هفته آینده 
رأی نهایی دیوان عالی کشور در خصوص 

این پرونده پس از دو سال اعالم شود.

 همه امکانات شهرداری برای برفروبی 
از جمله 9 دســتگاه مکانیــزه نمک پاش، 
12 بابکــت و 54 خودروی مجهز به تیغه 
برفروبی همواره با نیروهای انســانی برای 

انجام عملیات برفروبی آماده کار هستند.
معاون خدمات شهری شهرداری همدان با 
بیان اینکه بارش ها در همدان از روز گذشته 
به صورت پراکنده آغاز شــده است اظهار 
کرد: بــا وجود حجم باالی بارش نزوالت 
آسمانی مشــکلی در معابر شهری ایجاد 
نشده است.وحید علی ضمیر در گفت و گو 
با فارس با بیان اینکه دســتگاه های حمل 
تجهیزات و برف روب در ســطح شــهر 
مستقر هستند افزود: مسیرهایی که احتماال 
بروز مشکل و یخ زدگی سطح معابر است و 
دستگاه های نمکپاش ابتدا و انتهای پل های 
روگذر و زیرگذر و مســیرهای شیب دار 

مستقر هستند.
معاون خدمات شــهری شهرداری همدان 
تصریح کرد: اگر برف روی ســطح زمین 
بنشــیند و معابر لغزنده شــود به سرعت 
عملیــات تیغه زنی و نمک و ماسه پاشــی 
انجام می شود.وی با اشاره به اینکه نیروها 

و عوامل انسانی به طور کامل فعال هستند 
ادامه داد: بخشــی از عملیات برفروبی به 
بخش خصوصی واگذار شده و تجهیزات 
و امکانــات این پیمانکار نیز به طور کامل 
آماده است ضمن اینکه نقاط خاصی برای 

فعالیت آن مشخص شده است.
علی ضمیر با بیان اینکه 9 دســتگاه نمک 
پاش مکانیزه در ســطح شــهر مســتقر 
اســت خاطرنشــان کرد: 12 بابکت و 54 
دستگاه تیغه برفروب نصب شده بر روی 
دســتگاه های پنج تن و گریدر و کمپرسی 
بخش خصوصــی آماده خدمت رســانی 
هســتند.وی گفت: عالوه بر دستگاه های 
نمکپــاش مکانیزه به صورت دســتی نیز 
نمک و ماســه بر روی مسیرهای شهری 
توســط خاور و نیســان ها انجام می شود 
به طوری که معابر اصلی با دســتگاه های 
مکانیــزه و فرعی هــا به صورت دســتی 
شهری  خدمات  می شود.معاون  نمکپاشی 
شهرداری همدان با اشــاره به اینکه نقاط 
ضعف برطرف شده است گفت: به دنبال 
ارائه خدمات مطلوب و جلوگیری از بروز 

مشکل در تردد شهروندان هستیم.

برای نخستين بار در جهان:

استاندارد 
»درجه سفیدی سیمان« 
در همدان تدوين 
می شود

ــی  ــن الملل ــتاندارد بی ــی اس ــه تازگ  ب
ــن  ــوان »ســیمان ســفید – تعیی تحــت عن
آزمــون« در  – روش  درجــه ســفیدی 
ــع  ــی از صنای ــارکت یک ــا مش ــدان ب هم

ــت. ــده اس ــنهاد ش ــن پیش ــرای تدوی ب
گفــت:  همــدان  اســتاندارد  مدیــرکل 
پیشــنهاد تدویــن ایــن اســتاندارد بــا 
مشــارکت شــرکت ســیمان اکباتــان بــوده 

ــی  ــت بررس ــک در دس ــم این ــت و ه اس
کمیتــه فنــی متناظــر مربوطــه در ســازمان 

ــرار دارد. ــران ق ــتاندارد ای ــی اس مل
محمد مــددی در گفت و گو بــا ایرنا با 
بیان اینکه درحال حاضر ســیمان سفید در 
کشــورهای مختلف دنیا به ویژه در آسیا با 
-197 EN 150 و ASTM استانداردهای

1:2011 تولید می شود، افزود: درهیچ یک 
از اســتانداردهای یاد شده مقیاس و روش 
اندازه گیری مهمترین شــاخص ســیمان 
سفید، یعنی درجه سفیدی مشخص نشده 

است.
ــتانداردها  ــن اس ــرد: ای ــه ک ــددی اضاف م
بــه صــورت عمومــی بــرای ســیمان 
ــه  ــده و در نتیج ــن ش ــتری تدوی خاکس
ــاس  ــا مقی ــدگان مختلــف در دنی تولیدکنن

ــد. ــی گیرن ــه کار م ــی را ب ــای متفاوت ه
مدیرکل استاندارد همدان گفت: به عنوان 
نمونه در ایران و اســپانیا درجه ســفیدی 
ســیمان سفید با مقیاس ال استار )*L( که 
جدیدترین و بروزترین روش است، اندازه 
گیری و گزارش می شــود ولی در هند و 
دانمارک با مقیاس وای )Y( ســنجیده می 

شود. 
ــازار جهانــی ســیمان  ــه ب ــا اشــاره ب وی ب
ســفید کــه بــه ارزش 4.8 میلیــارد دالر در 
ــی  ــی م ــش بین ــیده و پی ــال 2017 رس س
ــم 6.6  ــه رق ــا ســال 2023 ب ــه ت شــود ک
ــد، خاطرنشــان  ــش یاب ــارد دالر افزای میلی
ــک  ــود ی ــرایطی وج ــن ش ــرد: در چنی ک
ــه عبــارت  ــان مشــترک بیــن المللــی ب زب
دیگــر تدویــن مقیــاس و روش مشــترک 

انــدازه گیــری درجــه ســفیدی بــرای 
ــفید ضــروری اســت. ــیمان س س

ــگ  ــش پررن ــر نق ــد ب ــا تاکی ــددی ب م
اســتاندراد در حمایــت از حقــوق مصرف 
ــن  ــن ای ــرد: تدوی ــادآوری ک ــدگان ی کنن
ــی  ــب م ــی موج ــن الملل ــتاندارد بی اس
شــود، مصــرف کننــدگان در تمــام نقــاط 
دنیــا امــکان بررســی و مقایســه و انتخاب 

ــند.  ــته باش ــح داش صحی
از ابتــدای ســال 81 ســند اســتاندارد ملــی 
بــا مشــارکت نخبــگان و اعضــای هیــأت 
ــدان  ــتان هم ــای اس ــگاه ه ــی دانش علم
تجدیــد نظــر شــده کــه در ارتقــای 
کیفیــت و تنــوع کاالی تولیــد شــده و 
بــروز نمــودن اســتانداردهای ملــی بســیار 

ــذار اســت.  ــر گ اث

واژگونی مرگبار اتوبوس 
در محور ساوه همدان

 رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان 
ســاوه گفت: واژگونی اتوبوس در اتوبان ساوه - همدان حداقل 

سه کشته برجای گذاشت.
نعمــت ا... عزیزی اظهار کرد: در ســانحه رانندگی که در حدود 
ســاعت 12 و 15 دقیقه روز پنج شنبه در کیلومتر 40 اتوبان ساوه 
همدان موســوم به راه کربال بر اثر برخورد یک دستگاه  اتوبوس 
مسیر تهران به کرمانشاه در این محور با گاردریل کنار جاده منجر 
به واژگونی شد.وی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تاکنون 
هشت مصدوم به مراکز درمانی اعزام و هنوز اطالع دقیقی از آمار 
دقیق مصدومین در دست نیست، افزود: در این سانحه سه نفر در 
دم جان خود را از دست دادند و حال یک مصدوم دیگر نیز وخیم 
گزارش شــده اســت. عزیزی بیان کرد: مصدومین که هنوز آمار 
قطعی آنان مشخص نیست توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی 
منتقل شــدند. در حال حاضر عوامل امدادی و انتظامی در صحنه 
وقوع سانحه حضور داشته و کار امداد رسانی و انتقال مصدومین 

به بیمارستان ادامه دارد.
وی گفت: به دلیل بارش برف شــدید در این محور به رانندگان 
توصیه می شود نکات ایمنی را رعایت کنند تا شاهد وقوع حوادث 

تلخ در روز برفی نباشیم.

رسيدگی پرونده محيط بان همدانی 
در شعبه 47 ديوان عالی کشور

فعاليت شهرداری همدان با 54 خودروی 
مجهز به تيغه برفروبی
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تشديد کنترل و نظارت در بازار مالير 
 مالیر-خبرنگار همدان پیام:باید با همکاری و تعامل دســتگاه های نظارتی کنترل ها و بازرسی ها 

را بیشتر کرد.
معاون سیاســی اجتماعی فرماندار مالیر با بیان این مطلب در جلسه تنظیم و کنترل بازار شهرستان 

مالیر بر کنترل و نظارت بیشتر بازار مالیر تاکید کرد .
سعید کتابی بیان کرد: باید تالش شود تا کاالهای اساسی به موقع و به میزان الزم به دست مصرف کننده 

برسد.
وی باتاکید بر اینکه باید با همکاری و تعامل دستگاه های نظارتی کنترل ها و بازرسی ها را بیشتر کرد، 

افزود: باید اقدامات برای مردم ملموس تر شود تا در آنها احساس دلگرمی نمود پیدا کند.

کتابی بابیان اینکه در آســتانه چهلمین ســالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی هستیم و همین 
موضوع باعث نگرانی دشمنان این نظام شده است، دانست .

وی با اشاره موانع زیادی که مردم در راه آرمان های انقالب را پشت سر گذاشته اند و شهدای بسیاری 
که تقدیم این نظام شده است، اظهار کرد: دشمنان با تحریم ها و هدف قرار دادن اقتصاد ایران به دنبال 
اهداف خود هستند.معاون هماهنگی برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مالیر نیز بیان داشت: بازرسی ها 

و کنترل های الزم شدت بیشتری به خود گرفته است.
لیال غفاری افزود: بازرسی های روزانه و هفتگی وجود داشته ولی این بازرسی ها شدت بیشتری گرفته 
و در توزیع کاالهای اساسی هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و کاالهای یارانه ای و تنظیم بازار نیز در 

فروشگاه های معتبر در سطح شهر توزیع می شوند.

چندروز پیش ، برای درمان سرماخوردگی فرزند 4 ساله ام به پزشک 
مراجعه کردم ، وقتی دفترچه بیمه را به منشی پزشک معالج  ارایه دادم 
، وی به بنده گفت : تعداد مراجعات دارندگان بیمه تامین اجتماعی به 
مطب پزشکان محدود شده است و پزشکان در روز تنها 50 نفر از بیمه 

شدگان تامین اجتماعی را می توانند ویزیت نمایند.
بنده به خاطر شــدت بیماری فرزندم مجبور شدم حق ویزیت را آزاد 
حساب کنم و عده ای را نیز مشاهده کردم که بی خیال ویزیت پزشک 

شدند و با فرزند مریض خود مطب را ترک کردند
بــا توجه به حق بیمه ای که ماهانه پرداخت می شــود آیا این قوانین 
معنایی دارد؟ در ازای دریافت حق بیمه ماهیانه چه خدماتی به ما داده 

می شود؟ لطفا مسئولین پاسخگو باشند.
غالمی-شهروند همدانی

خواهش می کنم شهرداری پالکارد ها ، تابلوهایی مراسم و نمایشگاه 
های که زمانش گدشته از سطح شهر جمع کنند

در ضمن شهرداری فکری هم به حال تابلوی ورودی شهرستان بهار 
کند  زیرا نامی از بهار در آن دیده نمی شود .

اميری از شهرستان بهار

از شکل گیری محالت ناکارآمد 
جلوگیری شود

 باید با احیاء، بهســازی و توانمندســازی محالت هدف بازآفرینی 
شهری، از شکل گیری محالت ناکارآمد جدید پیشگیری کرد.

فرماندار کبودراهنگ بابیان این مطلب در ستاد بازآفرینی پایدار شهری 
شهرســتان همدان، بر ضرورت اجرای مفاد برنامه ششم توسعه و سند 
ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد 
شهری و آئین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی پایدار شهری تأکید کرد.

حجت اله مهدوی گفت: همه مکلف به حرکت به ســمت بازآفرینی 
شهری بوده و در این راستا باید سیاست های تدوین شده در دولت تدبیر 

و امید را اجرایی کرد.
وی افزود: ســتاد بازآفرینی و احیای بافت های فرسوده بهترین راهکار 
برای افزایش اعتماد مردم به دولت اســت چراکه با مناسب سازی فضا 
بــرای زندگی مردم، زمینه برای محقــق کردن فعالیت های اجتماعی و 

فرهنگی فراهم می شود.
مهدوی با اشــاره به اجرای طرح بازآفرینی بافت های فرسوده شهری ، 
آن را به عنوان یکی از اولویت های مهم دولت تدبیر و امید دانســت و 
بیان کرد: اجرای این طرح ها ،نیازمند مشارکت و همراهی مردم و بخش 
خصوصی است؛ البته سیاست های تشویقی دستگاه های خدمات رسان 

در شتاب بخشی به این طرح بسیار مفید است.
وی اظهار داشــت: باید رویکرد نشســت های اعضای ستاد بازآفرینی 

شهری تحقق مفاد سند ملی احیا و نوسازی بافت های فرسوده باشد.
مهدوی در پایان شــهرداری، را دبیر ستاد بازآفرینی عنوان کرد و افزود: 
دســتگاه های عضو این ســتاد باید برای نیل به اهداف ترسیم شــده با 
دبیرخانه ســتاد همکاری الزم را داشــته باشــند و ایده ها و نظرهای 

کارشناسانه ارائه دهند.

غربالگری 4 هزار کودک نهاوندی در طرح 
سنجش بینايی

 نهاوند- خبرنگار همدان پیام :رئیس بهزیستی نهاوند از غربالگری 4 
هزار کودک نهاوندی در طرح سنجش بینایی خبر داد.

محمدی بابیان اینکه از این تعداد 240 نفر مشــکوک به بیماری تنبلی 
چشم شناسایی شــده اند افزود: امسال تاکنون 65 نفر در این غربالگری 

عینک دریافت کرده و چهار مورد نیز جراحی رایگان چشم داشته اند.
وی گفت: پایگاه دائمی طرح سنجش بینایی در اداره بهزیستی شهرستان 
نهاوند از شنبه تا چهارشنبه بعدازظهرها پذیرای کودکان و خانواده های 
آن هاست و پایگاه های سیار نیز همه روزه در روستاهای مختلف نهاوند 

برای غربالگری کودکان در حال خدمات رسانی است.
محمدی در خصوص اجرای طرح غربالگری شــنوایی در نهاوند نیز 
گفت:این طرح هرســاله برگزار می شود و در هرماه به صورت میانگین 

برای 157 نوزاد در دو یا سه هفته ابتدایی تولد انجام می شود.
رئیس بهزیستی نهاوند در پایان گفت:هرساله طرح غربالگری شنوایی 
برای یک هزار و 884 نوزاد متولدشده در بیمارستان علی مرادیان نهاوند 

صورت می گیرد.

حدود 40 کیلوگرم ترياک در بهار کشف شد

 39 کیلو و 900 گرم تریاک در یک عملیات پلیســی از یک دستگاه 
خودروی پژو 206 کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار بابیان این مطلب ،اظهار داشت: کارکنان 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان بهار با اجرای طرح های مبارزه 
با مواد مخــدر و ارتقا امنیت اجتماعی و با کنترل جاده های ارتباطی و 
خودروهای عبوری، به یک دستگاه پژو 206 مشکوک و آن را متوقف 
کردند. بزرگ علی نوری افزود : مأموران در این مأموریت که کارشناسان 
مواد مخدر اســتان نیز همکاری داشتند، از محل های جاساز شده یک 

خودرو، 39 کیلو و 900 گرم تریاک کشف کردند.
نوری در پایان بیان کرد: راننده و سرنشین این وسیله نقلیه دستگیر و پس 

از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

۱۱ سارق در شهرستان مالير دستگیر شدند

 مالیر-خبرنــگار همدان پیام : فرمانده انتظامی شهرســتان مالیر از 
دستگیری 11 سارق و کشف 5 وسیله نقلیه مسروقه در این شهرستان 
خبر داد.داود علی بخشــی گفت: در راســتای مبارزه با سارقان و افراد 
مخل نظم و امنیت در شهرستان مالیر، 5 مرحله طرح ضربتی اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح ها یک ســارق کابل برق با اعتراف به 2 
فقره ســرقت سیم برق، یک ســارق منزل، یک سارق اماکن و معابر با 
اعتراف به 4 فقره سرقت، یک سارق قطعات داخل خودرو، یک سارق 
کابل برق، یک سارق شیرآالت، سارق 3 دستگاه کولرآبی، 3 سارق لوازم 
داخــل خودرو به همراه مقادیری مواد مخدر هروئین و شیشــه و یک 

سارق منزل شناسایی و دستگیر شدند.
علی بخشــی افزود: با اجرای موفق طرح مهار نیز، 4 دستگاه خودرو و 
یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستان 
مالیر گفت: عمل بــه توصیه های پلیس و تقویت اقدامات بازدارنده و 
حفاظتی برای امکانات در اختیار، بهترین راه پیشگیری از سرقت است.
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جهـت عضو در کانال تلگرام نيازمندی  لطفاً 
عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایيد.

پ

آگهی برگزاری نهمين دوره انتخابات اتاق های 
بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی سراسرکشور )نوبت اول(

اتاق  بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی استان همدان

در اجرای مواد 12 و 13 و تبصره 2 ماده 15  قانون اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ايران، انتخابات 
نهمين دوره هيأت های نمايندگان اتاق های بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، از ساعت 8  الی 18 روز شنبه 11 

اسفندماه 1397 در محل اتاق های شهرستان برگزار خواهد شد
بدين وسيله از اعضای محترم اتاق های بازرگانی سراسر کشور اعم از اشخاص حقيقی و حقوقی که دارای شرايط ذيل بوده و 
داوطلب عضويت در هيأت نمايندگان اتاق های بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی هستند، درخواست می شود از ساعت 8 صبح  
روز سه شنبه  تاريخ 97/10/11تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ 97/10/26 جهت دريافت و تکميل فرم داوطلبی با در 
دست داشتن اصل و تصوير کارت عضويت معتبر به دبيرخانه هيأت نظارت برانتخابات اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی 

همدان مستقر در خيابان شهرداری)جهان نما(نبش بهاران غربی،پالک 369 مراجعه فرمايند.
فرم ثبت نام بايد به وسيله شخص داوطلب عضويت در هيأت نمايندگان در محل دبيرخانه تکميل و به همراه مدارک به دبيرخانه 

مربوطه تسليم و رسيد دريافت شود
داوطلبان موظفند به هنگام مراجعه برای ثبت نام، مدارک زير را ارائه کنند:
1- ) تصوير روزنامه رسمی آخرين تغييرات مديران )برای اشخاص حقوقی(

2- اصل صورت جلسه اعضای هيأت مديره حاکی از رعايت بند ب ذيل )برای اشخاص حقوقی(
3- ارائه کارت عضويت يا کارت بازرگانی معتبر  برای اشخاص حقيقی و حقوقی

شرايط داوطلبان عضويت در هيأت نمايندگان به استناد بند 7-5 آيين نامه  تشکيل و نحوه فعاليت هيأت نمايندگان اتاق ايران 
و شهرستان مصوب 97/4/20 شورای عالی نظارت بر اتاق ايران به شرح ذيل است:
الف: برای اشخاص حقيقی، داشتن کارت عضويت معتبر با حداقل سه سال سابقه

ب: برای اشخاص حقوقی، مشروط به داشتن سه سال سابقه يا بيشتر دارا بودن کارت عضويت، از طريق معرفی احدی از اعضای 
هيأت مديره حقيقی و يا مدير عامل خود ) که دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در هيأت مديره يا مدير عاملی داشته باشند(
شخص حقيقی مذکور به استناد کارت عضويت شخص حقوقی به صورت حقيقی داوطلب عضويت در هيأت نمايندگان می شود

ج: تابعيت ايرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ايران
د: عدم سابقه ورشکستگی به تقصير و تقلب

ه: عدم محکوميت به مجازاتی که موجب محروميت از حقوق اجتماعی می شود

دانشنامه با شماره 3163 اصغر نقدي مرام فرزند محسن 
به شماره ملي 0059379324 رشته مهندسي تکنولوژي 

عمران و آب، کارشناسي موسسه عمران و توسعه و 
آباداني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 نهاونــد- معصومه کمالونــد- گلخانه 
25هکتاری با همکاری یک شرکت هلندی 
با هدف تولید صیفی جــات  و رز هلندی 
با قابلیت ایجاد اشــتغال بــرای 220 نفر و 
بهمن 94  تســهیالت  تومان  124میلیــارد 
با حضور اســتاندار ســابق همدان  بعنوان 
بزرگتریــن گلخانه شیشــه ای ایــران  در 

فهرومند )نهاوند(  کلنگ زنی شد. 
این گلخانه در صــورت راه اندازی قابلیت 
تولید ســاالنه این واحد معادل 18 میلیون 
شاخه گل رز شاخه بریده و زمینه صادرات 
این محصول ســاالنه 12هــزار و 600هزار 
یــورو ارز آوری خواهد داشــت و به گفته 
رئیس  ســازمان جهاد کشــاورزی ، ساالنه 
3هزار و 500 تن محصوالت سبزی و صیفی 
در این واحد گلخانه ای تولید خواهد شد. 

ایــن پروژه قرار بود نهایت 2 ســال پس از 
کلنگ زنی مورد بهره برداری و شروع بکار 
کند اما با اینکه در آستانه 4 ساله شدن قرار 
گرفته است هنوز اندر خم هفت خوان اخذ 

تسهیالت بانکی است. 
پرونده اشــتغالی که در جریــان آن 3 مدیر 

بانک کشاورزی استان تغییر کرد.
 قرار داد فــروش محصوالت به 

شرکت روسی 
مسئول این پروژه می گوید: با توجه به اینکه 
هنوز پروژه راه اندازی نشده است  نماینده  
شرکتی در روسیه با این پروژه قرارداد خرید 
محصوالت  بسته اســت و این یعنی بازار 
فروش محصوالت هم تامین و تضمین شده 

است. 
بهــروز ظفری گفت: همچنیــن با توجه به 
بحران آب در کشاورزی و...  سیستم آبیاری 
این گلخانه هم از طریق سیســتم مه پاشی 
انجام می شود و مصرف آب کم، تولید باال 
و صادرات و اشــتغال قابل توجهی خواهد 

داشت. 
تولید گوجه در یــک مترمربع  این گلخانه 
80کیلو اســت در صورتی که در زمین های 

غرقابی 15کیلو بیشتر تولید نمی شود. 
به گفته ظفری این پروژه یک سال گارانتی 
نیروهــای  هلنــدی  کارشناســان  و  دارد 
تحصیلکــرده و مرتبــط بــا پــروژه را با 
تکنولوژی روز که هنوز وارد ایران نشــده 

آموزش خواهند داد. 

شرکت هلندی یک طرف این پروژه است و 
قرار شده 61درصد  تکنولوژی این پروژه از 
تولیدات ایرانی و39درصد هم از تکنولوژی 

آن توسط هلندی ها تامین شود. 
بــه گفته ظفــری ، ســازمان و وزیر جهاد  
کشــاورزی همچنین  استاندار سابق نهایت 
تعامل و همکاری را داشت و روز تودیع هم 
به شاهرخی اســتاندار همدان برای پیگیری 
پروژه سفارش بســیار گفت ،  اما برخی از 
واحدها شمشــیر به دســت باالی سر این 

پروژه کمین کردند. 
به گفته وی 5 و نیم  میلیارد تومان به شرکت 
هلندی پرداخت شده اســت که شامل 10 
درصد قرارداد می شود و از روز کلنگ زنی 
تاکنون 15میلیارد تومان هزینه شده است و 

حدود 15 میلیارد از زمین زیر ســازی شده 
اســت اما بدلیل راه اندازی نشــدن پروژه 

3دوره از کشت عقب مانده ایم. 
ظفری معتقد است در حالی که سهم آورده 
متقاضی در این پروژه 20درصد است تقریبا 
پرداخت و تامین شده است اما هنوز ریالی 
از ســهم و تســهیالت تامین نشده است و 
در شــرایط فعلی در یک قدمی گرفتن این 
تســهیالت پس از 4 ســال قرار گرفته  که 

انتظار می رود به نتیجه برسد. 
ســرمایه گذار این طرح مــی گوید: بانک 
کشــاورزی هــر مدرکــی را 5 بــار از ما 
درخواســت کرد هر بار مدیری تغییر کرد 
مدیر جدیــد مجدد پرونده را از ســر می 
گرفــت و همه مداراک را درخواســت می 
دادند بارها از زیر ذره بین بانک کشاورزی 
عبور کردیم اما هنوز اندر خم راه اندازی و 
شروع بکار پروژه ای هستیم که هدفی جز 

اشتغال و تولید ندارد. 
ای کاش حدقل اندازه شــعار ســالی که 
رهبــری فرمودند ، مدیــران عمل کنند،  
بی انصافی نیست  اگر بگویم  در برخی 
با نهایت  ادارات یک ترامپ داریــم که 
تــالش مقابل پروژه  ای اشــتغال زا در 
کنند و  مقابله می  اســتان  یا  شهرســتان 

اند. ایستاده 

 همه اميد صاحبان توليد به ستاد 
تسهيل استان

 فرماندار نهاوند در آخرین ســتاد تســهیل 
و رفع موانع تولید شهرســتان نهاوند که با 
حضور مدیران دســتگاه های اجرایی هفته 
گذشــته برگزار شــد، گفت: جلسات ستاد 
تســهیل برای رفــع موانع موجــود حوزه 
صنعت برگزار می شود لذا در این جلسات 
روسای ادارات و همچنین مدیران بانک های 
شهرســتان باید برای رفع مشکالت راهکار 
بدهند.مــراد ناصــری تصریح کــرد: اداره 
صنعــت، معــدن و تجــارت و اداره جهاد 
کشاورزی باید با شناسایی مشکالت طرح ها 
و واحدهــای تولیدی برای مطرح کردن آن 
در جلسه ســتاد تسهیل استان که با حضور 
مدیــران هفته جاری در شهرســتان نهاوند 
برگزار خواهد شــد،  اقدامات الزم را انجام 
دهند و امیدواریم در این نشســت مشکل 

تعدادی از این واحدها حل شود.
فرمانــدار نهاوند با تأکید بر اینکه مدیران و 
روسای ادارات شهرستان نهاوند به خصوص 
بانک ها باید در جلسات ستاد تسهیل استان 
از طرح های مشکل دار دفاع کنند، تاکید کرد:  
هنرنمایی مسئولین زمانی مشخص می شود 
که دفاع ما از طرح های شهرســتان منتج به 

کاهش نرخ بیکاری شهرستان شود.

قهاوند مستعد کار در زمینه 
سفال و سرامیک

 از تجربه تولیدکنندگان برتــر درراه اندازی چرخ تولید مناطق محروم 
استفاده خواهیم کرد

معــاون برنامه ریزی و توســعه فرمانداري همدان بابیــان این مطلب در 
بازدید از چند کارگاه تولیدي فعال شــهر اللجین و بهار گفت : شهرستان 
همدان به ویژه منطقه قهاوند مســتعد کار در زمینه تولید سفال و سرامیک 
است .فائزه ساداتي با اشاره به استقبال سرمایه گذاری در قهاوند از سوي 
کارآفرینان موفق افزود : بخش قهاوند شهرستان همدان یکي از غنی ترین 

منابع تولید و کارآفریني در استان و کشور را دارد .
وی بابیان اینکه تمام تالش را در راســتاي حمایت از مشاغل تولیدي و 
اشتغال زا خواهیم داشت عنوان کرد : پیگیر صدور مجوز و اخذ تسهیالت 
با بهره پایین براي تولیدکنندگان مناطق محروم و روستاها هستیم .ساداتی 
افزود : از تجربه تولیدکنندگان برتر درراه اندازی چرخ تولید مناطق محروم 

استفاده خواهیم کرد .
بخشــدار شــراء نیز در این بازدید گفت : همه توان بخش شراء ،صرف 

حمایت از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان موفق خواهد شد .
ابراهیم موالیي نیا تصریح کرد : در بخش شراء فضا و زیرساخت های الزم 
را در کمترین زمان ممکن براي سرمایه گذاران باهدف ایجاد اشتغال فراهم 
خواهیم کرد .وي اظهار داشــت : قهاوند در مســیر اصلي سفرهاي چند 
استان قرار دارد این موضوع نیز محرکي در ایجاد بازار فروش می باشد . 

در این بازدید،یکی از کارآفرینان مخترع و فعال در زمینه سفالگري ضمن 
اشــاره به نبود حمایت کافي از تولیدکنندگان گفت : در صورت صدور 
مجــوز و راه اندازی خــط تولید در قهاوند براي بیــش از 30 نفر به طور 

مستقیم شغل ایجاد خواهد شد .

 کشف مرغ قاچاق در فامنین

 فرمانده انتظامی فامنین از کشــف 600 قطعه مرغ قاچاق و بدون خبر 
داد و گفت: مأموران انتظامی این شهرستان در جریان اجرای طرح ایست 

و بازرسی یک دستگاه کامیون را متوقف کردند.
علی حســن حیدری افزود: مأموران در بازرسی های از این کامیون، 600 
قطعه مرغ قاچاق و بدون مجوز کشــف و به اداره دامپزشــکی شهرستان 
منتقل کردند که در این خصوص یک متهم به مرجع قضایی معرفی شد.

وی اظهار داشــت: بر اســاس نظر کارشناسان دامپزشــکی ارزش طیور 
کشف شده 200 میلیون ریال است.

و  فرهنگــی  کمیســیون  ســخنگوی   
نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت: پــس از پیگیری هــای 
فــراوان، احــداث پلــی کلینیــک تخصصــی 
ــات مرحــوم ســیف الدوله  از محــل موقوف
خاموشــی  حجت االســالم  دســتور  بــا 
ــه  ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــس س رئی

ــد.  کشــور مصــوب ش
حجت االسالم والمسلمیـــن احــد آزادیخــواه 
در گفت وگــو بــا ایســنا افــزود: در نشســتی 
کــه بــا ریاســت و معاونیــن ســازمان 
ــتم  ــور داش ــه کش ــور خیری ــاف و ام اوق
پــس از بازخوانــی دقیــق متــن وقــف نامــه 
ــه  ــیف الدوله ک ــوم س ــه مرح و وصیت نام
ثلــث امــوال خــود را بــرای امــور خیریــه 
وقــف کــرد، احــداث پلــی کلینیــک 
تخصصــی بــرای بیمــاران ایــن شهرســتان 
مرحــوم  وقفــی  عوایــد  محــل  از 

شــد.  مصــوب  ســیف الدوله 
عضــو ارشــد فراکســیون نماینــدگان والیــی 

ــک را  ــن کلینی ــداث ای ــم اح ــس ده مجل
ــان  ــی در حــوزه بهداشــت و درم کار بزرگ
ــن  ــن شهرســتان قلمــداد کــرد کــه در ای ای
نشســت پــس از طــرح مباحــث جــدی در 
ایــن حــوزه و 63.5 درصــد موقوفــه بــودن 
اراضــی ایــن شهرســتان، مقــرر شــد تیمــی 
تشــکیل و مقدمــات احــداث پلــی کلینیــک 

ایجــاد شــود. 
آزادیخــواه گفــت: ایــن خبــر پــس از 
ــتان  ــاف اس ــرکل اوق ــی مدی ــه نهای جلس
همــدان و معــاون ســازمان اوقــاف کشــور 
ــر  ــردم مالی ــار م ــالم و انتظ ــده اع ــه بن ب
ــل  ــان از مح ــت و درم ــوزه بهداش در ح

ــود.  ــق ش ــات محق موقوف
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
بــه برگــزاری در نشســتی بــا حضــور 
ــس اداره  ــد رئی ــر و کاکاون ــدار مالی فرمان
و  اشــاره  مالیــر  حکومتــی  تعزیــرات 
ــاق کاال و  ــا قاچ ــورد ب ــرد: برخ ــار ک اظه
انجــام اقدامــات جدی تــر در ایــن حــوزه 

ــت.  ــروری اس ــری ض ام
ضــرورت  و  اهمیــت  بــر  آزادیخــواه 
بــرای  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری 

ســوی  از  صنفــی  واحدهــای 
ــری  ــرای جلوگی ــاف ب ــاق اصن ات
از آســیب های حاصــل از قاچــاق 
ــن  ــات در ای ــش تخلف کاال و کاه

ــرد.  ــد ک ــه تأکی زمین
فراکســیون  ارشــد  عضــو 
ــا  ــس ب ــی مجل ــدگان والی نماین
ــه موقعیــت جغرافیایــی  اشــاره ب
ــیر  ــن در مس ــر و قرارگرفت مالی
کاال  قاچــاق  کشــور،  غــرب 
دام  قاچــاق  افزایــش  به ویــژه 
و  دانســت  نگران کننــده  را 
خواســتار اتخــاذ تدابیــر الزم در 

ــد.  ــه ش ــن زمین ای
ــد  ــیون ارش ــد فراکس ــو ارش عض
نماینــدگان والیــی مجلــس دهــم 
در پایــان ،بــازار جهانــی را مهیــای 

ــات  ــا اقدام ــه ب ــت ک ــر دانس ــت مالی منب
جــدی و اثرگــذار بایــد ســال آینــده بتوانیــم 

جشــن جهانــی منبــت را بگیریــم. 

عمليات اجرايی پلی کلينيک تخصصی موقوفه مالير آغاز می شود

سرمايه گذار بزرگترين گلخانه شيشه ای ايران  در نهاوند: 

آورده متقاضی هزينه شد 
تسهيالت هنوز در راه است 
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برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
نیاز به ۱5 هزار میلیارد تومان اعتبار است

 برای همسان سازی حقوق بازنشســتگان نیاز به 15 هزار میلیارد 
تومان اعتبار هســتیم، و تالش می کنیم تا بخشــی از اعتبارات مورد 
نیاز برای همسان ســازی حقوق بازنشستگان را از بخش های مختلف 

تامین کنیم.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس  با بیان این مطلب در گفت  وگو با 
فارس گفت :ما تالش داریم تا برای تامین بخشــی از اعتبارات مورد 
نیاز برای همسان ســازی حقوق بازنشســتگان یا از بخش های دیگر 
اعتباراتــی را کم کرده و به این بخش اختصاص دهیم و یا اینکه برای 
تامین بودجه آن درآمدهای جدیدی را در الیحه بودجه سال 98 برای 
دولت ایجاد کنیم.  ســمیه محمودی اظهار داشت:کمیسیون اجتماعی 
مجلس یکشنبه هفته آینده جلسه ای را برای بررسی و جمع بندی نظر 
خود درخصوص موضوع همسان ســازی حقوق بازنشستگان برگزار 
خواهد کرد و من به عنوان نماینده کمیســیون اجتماعی در کمیسیون 
تلفیق بودجه ســال 98 نظر نهایی کمیســیون را برای این منظور در 

کمیسیون تلفیق مطرح خواهم کرد.

دولت در بودجه 98 به معیشت مردم توجه 
ويژه دارد

 دولت در الیحه بودجه ســال 98 نســبت به بودجه امسال توجه 
بیشــتری به حوزه خدمات و معیشت مردم داشته و سعی کرده است 
در بخش های حمایتی نیز توجه ویژه ای به قشــرهای آســیب پذیر 

صورت گیرد.
نماینده مردم شــیراز در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با ایرنا 
افزود:در بودجه ســال 98 سعی شده است بودجه مربوط به کارکنان 
دولت و بازنشستگان بیشتر از قبل مورد حمایت های دولتی واقع شود 
و دولت برنامه جدیدی بــرای مددجویان نهادهای حمایتی از جمله 

کمیته امداد امام خمینی )ره( ارائه کرده است.
علی اکبری ادامه داد: با توجه به شرایط فراروی کشور و تحریم های 
خصمانه، دولت در الیحه بودجه سال 98 برنامه ریزی کرده است که 
قدرت خرید قشر آسیب پذیر جامعه و مستمری بگیران در این سال 

کاهش نیابد.
وی گفت: برخی از دســتگاه ها همچون ســازمان حفاظت از محیط 
زیست رشد قابل توجه ای در بودجه ریزی داشته اند و حوزه فعالیت 
های این ســازمان حوزه حاکمیتی، سیاســتگذاری و نظارت است از 

این رو نباید در تعیین بودجه این سازمان درصد در نظر گرفته شود.
 اکبری بیان کرد: یکی از مصادیق ایجاد شــفافیت در دســترس بودن 
اطالعات برای تمامی مردم اســت از ایــن رو چون الیحه بودجه در 
دســترس همگان قرار دارد می توان گفت که یکی از مصادیق شفاف 

سازی را دولت ایجاد کرده است.

انتقاد از ضعف کارکردی
 سیستم های نظارتی

  نماینده مردم شازند در مجلس فلسفه  وجودی دستگاه های نظارتی 
را پیشگیری از تخلفات دانست و در انتقاد به الزام وجود شاکی برای 
ورود دســتگاه های نظارتی در رسیدگی به مفاسد گفت: مدعی العموم 
معموال ریشه های یک مسئله  سیاسی و اجتماعی را بیرون می کشد اما 

به سایر مسائل مثال اقتصادی توجه کم تری می کنند.
علی ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: تصور من در این مواقع 
این اســت که معموال دادســتان  به عنوان مدعی العموم می تواند رأسًا 

موضوع را پیگیری کنند تا به جای باریک نکشند.
وی با بیان این کــه »ما نهادهای نظارتی فراوانــی داریم« اظهار کرد: 
فلســفه  وجود این دستگاه ها این است نگذارند تخلفی صورت گیرد. 
اما متأسفانه در کنار تمام نظارت ها تخلفات آشکاری صورت می گیرد 

که مردم را متعجب می کند.
این عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس باعث و بانــی عدم ورود 
دســتگاه های نظارتی به امر نظارت را »ضعف کارکردی سیستم های 
نظارتی« عنوان کرد و گفت: ضعف عملکرد نهاد های نظارتی و مدعی 

العموم فضای امنی را برای متخلفین فراهم کرده است.

ظرفیت سرمايه گذاری چین
 در ايران بايد ايجاد شود

 در حوزه ســرمایه گذاری باید این ظرفیت ایجاد شود که ایران و 
چین بیشتر به یکدیگر نزدیک شده و همکاری هایی داشته باشند. 

ســفیر اســبق ایران در چین  با بیــان این مطلــب در گفتگو با مهر، 
اظهارداشــت: چین برای ایران در ابعاد مختلف بین المللی، سیاسی، 
اقتصادی و نفتی دارای اهمیت اســت و به این دلیل به نظر من سفیر 
ایران در آن کشــور باید از ویژگی هایی از جمله تجربه، خالقیت و 

پشتکار برخوردار باشد.  
علــی خرم گفت: به دلیــل حجم باالی کار در کشــوری مثل چین، 
سفیری که از جمهوری اسالمی ایران برای چین انتخاب می شود باید 
فردی بســیار پخته باشد، کار بین المللی را بداند، با فعالیت اقتصادی 
آشنا باشــد، آگاه به مشکالت مالی تجاری ایران و مسیرهای افزایش 
همکاری های اقتصادی با چین باشد و در نهایت اینکه پیچیدگی های 

روابط با چین را به خوبی درک کند. 
ســفیر اســبق ایران در چین بیان کرد: حوزه های همکاری مختلفی 
میان ایران و چین وجود دارد که یکی از آنها حوزه تکنولوژی است، 
شاید در این حوزه در مقایسه با آمریکا و کشورهای اروپایی ها رتبه 
باالیی نداشته باشند اما می توانند شریک تجاری خوبی برای ایران به 
حساب آیند. همچنین در حوزه سرمایه گذاری هم باید این ظرفیت 
ایجاد شــود که دو کشــور به یکدیگر نزدیک شده و همکاری هایی 

داشته باشند. 

توسعه روابط خارجی الزمه مقابله 
با تحريم ها

 تداوم توســعه روابط خارجی از ملزومــات مقابله با تحریم های 
آمریکا است، موضوعی که حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
رییس جمهــوری در هنگام ارائه الیحه بودجه ســال 98 در مجلس 

شورای اسالمی بر آن تاکید کرد.
بــه گزارش ایرنا، ایاالت متحده در ســال 1995 میالدی و پس از لغو 
قرارداد شــرکت نفتی کونوکو تالش کرد در قالب قوانین مختلف از 
جمله هلمز – برتون، داماتو و آیسا ایران را تحریم نفتی کند. این تالش 
ها در راســتای فرامرزی و فراموضوعی کردن تحریم های نفتی انجام 
شد.روحانی رییس جمهوری اما هدف تحریم های ضد ایرانی آمریکا 
را تاثیرگذاری بر توسعه کشور و رفاه مردم می داند و تاکید می کند که 

بدون تردید، واشنگتن به این هدف نخواهد رسید.
 برای صيانت ايران از فرصت های بين المللی استفاده کنيم

حشــمت ا... فالحت پیشه رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت: با بیان اینکه پــس از خروج ترامپ از برجام، 
جامعه جهانی به دو دســته تقسیم شد، می گوید که این تقسیم بندی 
شامل کشورهایی می شود که یا کماکان در ارتباط با ایران مستقل عمل 
کرده یا در قالب مقتضیات اقتصادی و سیاسی خود با دولت آمریکا و 

وزارت خزانه داری این کشور اقدام می کنند.
وی تاکید می کند که تحریم های آمریکا، تحریم بین المللی نیست و 

ما می توانیم از فضای بین المللی به عنوان یک فرصت استفاده کنیم.
 منافع ملی تعيين کننده نوع روابط خارجی است

اصغر زارعی اســتاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص توسعه روابط 
خارجــی و ارتباط آن در مقابله با تحریم ها مــی گوید که تعامل در 
روابط خارجی به عنوان اصلی ترین گزینه می تواند باعث توســعه و 
رونق روابط یک کشــور با دنیای خارج شود. وی با یادآوری اینکه در 
روابط خارجی نه دوستان دائمی وجود دارد و نه دشمنان دائمی، تاکید 
می کند که منافع ملی تعیین کننده این نوع روابط است؛ بنابراین نادیده 
گرفتن منافع ملی و عدم شناخت دقیق نسبت به این منافع و چگونگی 

تحصیل آن می تواند باعث انحراف در عرصه روابط خارجی شود.

پرونده تغییر استانداران مشمول بازنشستگی 
بسته شد

 پرونده تغییر اســتاندارانی که به دلیل قانون منع بکارگیری بازنشستگان از 
سمت خود کنار رفته بودند، بسته شد.

به گزارش ایرنا ، دبیر هیأت دولت گفت: در همه استان های کشور استانداران 
مورد اعتماد دولت مشغول به کار و خدمت و فعالیت هستند.

»محســن حاجــی میرزایی« گفت : در این جلســه، افراد پیشــنهادی وزارت 
کشور برای تصدی استانداری اســتان های خراسان رضوی، یزد، قم و فارس 
معرفی شــدند. وی افزود: در نهایت هیأت وزیران، »علیرضا رزم حســینی« را 
برای اســتانداری استان خراســان رضوی، »بهرام سرمست« را برای استان قم ، 
»عنایت اهلل رحیمی« را به عنوان استاندار فارس و »محمدعلی طالبی« را نیز برای 

استانداری یزد انتخاب و به آنها رای اعتماد دادند.

سعید نمکی 
سرپرست وزارت بهداشت شد

ــوان  ــه عن ــی« را ب ــعید نمک ــران، »س ــالمی ای ــوری اس ــس جمه  رئی
ــان و آمــوزش پزشــکی منصــوب کــرد. سرپرســت وزارت بهداشــت، درم

ــوری،  ــت جمه ــانی ریاس ــالع رس ــگاه اط ــا از پای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــالش  ــه و ت ــات خالصان ــی از خدم ن ــا قدردا ــی« ب ــن روحان »حس
ــر بهداشــت،  ــه ســید حســن قاضــی زاده هاشــمی وزی هــای صادقان
درمــان و آمــوزش پزشــکی طــی دولــت هــای یازدهــم و دوازدهــم، 
ــتعفای  ــالمت، اس ــول س ــرح تح ــبرد ط ــرا و پیش ــژه در اج ــه وی ب
ــه  ــن وزارتخان ــرای ای ــدی را ب ــت جدی ــت و سرپرس وی را پذیرف

ــرد. ــوب ک منص

قطب ديدگی در دنیا پايان يافته است

 وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی گفت: قدرت در دنیا متکثر و پخش 
شده و قطب دیدگی در جهان پایان یافته است.

 بــه گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف افــزود: امروز در جهان یک گروه برای 
دیگران تصمیم نمی گیرد واین تصور اشتباهی است که در دنیا ابر قدرت وجود 
دارد.وی با بیان اینکه هر روز تحوالت جدید در دنیا روی می دهد اظهار داشت: 
توافق میان ایران و ترکیه در استانه سبب کاهش تنش در سوریه شد به طوری که 

در 2 سال گذشته آمریکا و روسیه نتوانستد به آن دست پیدا کنند.
ظریف گفت: حضور ایران و ترکیه در آســتانه سبب شد درگیری ها در سوریه 
هر روز کاهش پیدا کند و این کشور به سوی آرامش برود که این نشان از قدرت 

جمهوری اسالمی ایران در منطقه است.

اينفوگرافیک

اينفوگرافيک: ايرنا

 یک ســال تا انتخابــات دوره یازدهم 
مجلس شــورای اســالمی باقــی مانده و 
اظهارنظرهــای احزاب، گروه هــا و افراد 
رنگ و بوی انتخاباتی گرفته است. اما بیش 
از موضوع انتخابات، فعاالن سیاسی نگران 
عدم وجود احزاب فراگیر و قدرتمند برای 

انتخابات هستند.
اظهارنظرهــای احزاب، گروه هــا و افراد 
رنــگ و بــوی انتخاباتــی گرفته اســت. 
اما نگرانی هــا از نبود احــزاب فراگیر و 
قدرتمند، بر فعالیت ها سایه انداخته است. 
این روزها هر دو جریان اصولگرا و اصالح 
طلــب دارای احزاب کوچکی هســتند که 
عمال کاری انجام نمی دهند و تنها در چند 

ماه منتهی به انتخابات فعال می شوند.
الزمه کار حزبی برخــالف آنچه عمال در 
ایران انجام می شــود،0 آموزش و پرورش 
نیروهــای آزموده ای اســت کــه توانایی 
هدایــت جامعه را داشــته باشــند. انجام 
پژوهش های آموزشی و تدوین ایدئولوژی 
خاص که همراســتا با اهدافــی معین در 
ساختار و برنامه های حزب باشد از دیگر 
وظایف احزاب است که در کشور ما به آنها 

پرداخته نمی شود.
در ایران در آســتانه هر انتخابات، ســخن 
از ائتالف های مختلــف در هر دو جریان 
اصولگرا و اصــالح طلب به میان می آید، 
اما این ائتالف ها پــس از انتخابات از هم 
پاشیده می شوند. بارها دیده ایم که اعضای 
یک ائتالف پس از پیــروزی در انتخابات 

مواضعی متضاد می گیرند.
اما به نظر می رســد اکنون 40 ســال پس 
از اســتقرار نظام جمهوری اســالمی و در 
شرایط کنونی کشور، احزاب هر دو طیف 
به لزوم کار حزبی و اتحادی فراگیر پی برده 
انــد. پرداختن به ایــن موضوع به صورت 
جدی تری در میان اصالح طلبان مشاهده 

می شود.
انتخابات ریاســت جمهوری  در آســتانه 
در ســال 1392 جریانی با عنوان شــورای 
مشــورتی با محوریت سید محمد خاتمی 
شــکل گرفت و اصالح طلبان توانستند با 
اجماع روی حســن روحانی در انتخابات 
پیروز شــوند، پس از آن بود که شــورای 

عالی اصالح طلبان شکل گرفت.
شورایی که توانست در دوره دوم انتخابات 
ریاســت جمهوری، انتخابات دهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی، انتخابات پنجمین 
دوره خبرگان رهبری و شــورای شهر رای 
اصالح طلبان را در یک سبد واحد تجمیع 

کند.
ایــن روزها نیــز اصالح طلبــان در حال 
ساختارسازی و تغییر آرایش نیروهای خود 

هستند. 
 به گزارش ایرنا محمــود میرلوحی عضو 
طلبان،  اصالح  سیاستگذاری  عالی  شورای 
از ایجاد حزبی فراگیر با نام مجمع اصالح 
طلبان خبر داد، حزبی کــه تمامی احزاب 

و گــروه هــای مختلف اصــالح طلب را 
دربرگیرد.

اصالح طلبان در واقع به دنبال این هستند 
که سیســتم حزبی آمریکا را در ایران پیاده 
کننــد همانگونه که حــزب دموکرات در 
آمریــکا نماینده شــاخه هــا و گروه های 
مختلف دموکرات اســت اصالح طلبان نیز 
قصد دارند بــا ایجاد حزبــی فراگیر همه 
احزاب کوچــک و بزرگ را زیــر عنوان 

مجمع اصالح طلبان جمع کنند.
اصولگرایــان امــا در چند ســال اخیر در 
ســاختن ســاختار ناکام بوده اند، در سال 
1395 با شکست جامعتین در ایجاد ائتالفی 
از اصولگرایان، آنها را به تالش برای ایجاد 
تشــکل جمعی جایگزین و شــکل گیری 
انقــالب )جمنا(  نیروهای  جبهه مردمــی 
وادار کرد. اما جمنا نیز نتوانست طیف های 
مختلف اصولگرایــان را در کنار هم جمع 
کند. این انشــقاق در حدی اســت که این 
روزها حتی شــاهد بروز نو اصولگرایانی 
هســتیم که بنیــان هــای اصولگرایی را با 

نگاهی نو تعبیر می کنند.
حزب موتلفه آنگونه که اسداهلل بادامچیان، 
رئیس شــورای مرکــزی حــزب مؤتلفه 
اســالمی اعالم کــرده در انتخابات آتی از 
اشــخاص حمایــت نمی کند و بــه دنبال 
تشکیل دولت حزبی و مجلس حزبی است.

محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان خط 
امام و رهبری نیز در نشست خبری که در 
خبرآنالین برگزار شد از عدم وجود احزاب 
فراگیر اصولگرا و قدرتمنــد ابراز نگرانی 
کرده و گفته کــه در غیبت احزاب فراگیر، 
یکی از زیان هایی که به کشور وارد می شود 
آن است که جریانات سیاسی در زمان هایی 
بسیاری  باید تالش های  انتخابات  همچون 
برای وحدت درونی انجام دهند. در همین 
راســتا در انتخابات 1398 نیز شــاهد این 

موضوع خواهیم بود.
باهنر گفته که در انتخابات ســال 98 جبهه 
اصولگرا ناگزیر از وحدت اســت و افزوده 

کــه اگرچه در جریــان اصولگرایی ممکن 
است افرادی تندرو، معتدل و کندرو باشند 
و اختالفات درون  تشکیالتی وجود داشته 
باشــد، اما در هر صورت باید یک ائتالف 
بــزرگ در اصولگرایان ایجاد شــود و این 

ائتالف در حال شکل گیری است.
اگر چه او می گوید که اصولگرایان هنوز 
به یک نام تشــکیالتی قطعی نرسیده اند و 

قرار است که در جلسات شورای وحدت 
اصولگرایــی در مورد نام تشــکیالتی به 
ننتیجــه برســند. در مجموع بــه نظر می 
رســد اصالح طلبان در ایجاد تشــکل یا 
حزبــی فراگیر چند قــدم از اصولگرایان 
جلوتر هستند. باید منتظر ماند و دید این 
دو طیف سیاسی کشور در انتخابات پیش 

رو چه می کنند.

اصالح طلبان و اصولگرايان به دنبال اجماع

جناح هاي سياسي از مواضع خود 
کوتاه مي آيند؟

هزینه  همایش ها 
سمينارها و تجمالت 
دستگاه های دولتی 
حذف شود
 یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســالمی بر ضــرورت حذف 
هزینه های غیر ضرور در دســتگاه ها مثل 
برگزاری همایش ها، سمینارها و تجمالت 
دستگاه های دولتی در بودجه سال آینده 

تاکید کرد.
علی اکبر کریمی در گفت وگو با ایســنا 
اظهــار کرد: در فرآیندی کــه بودجه 97 
مجدداً بازنگری شــد، چیزی حدود 40 
هزار میلیارد تومــان از حجم بودجه کم 
شــد و رقــم بودجه 440 هــزار به 407 
هزار میلیــارد تومان کاهش پیدا کرد. این 
کاهش با توجه به شرایط موجود، مطلوب 
بود. البته دولت ســناریوی دومی را هم 
پیش بینی کــرد که اگر افزایش درآمدهای 
نفتی را شــاهد بودیم، بودجــه بتواند به 

447 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند 
و موارد مصرف آن هم معین شده است.

وی افزود: به نظر می رسد در شرایطی که 
در تحریم هستیم، منابع درآمدی دولت در 
بودجه باید به نیازهای اولویت دار کشور 
اختصاص یابد. قطعاً هنوز هم در بودجه 
جای کار برای کاهش هزینه ها وجود دارد 
که این موضوع باید در فرآیند رســیدگی 
به بودجه چه در کمیســیون تلفیق و چه 
در صحــن علنی این موضوع مورد توجه 

قرار گیرد.
این عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با 
بیان این که »پاداش پایان خدمت کارکنان 
دولت فشاری بوده که به مجموعه دولت 
وارد می شــده و قابل بازنگری و کاهش 
است«، گفت: از سوی دیگر این موضوعی 
نیســت که با معیشــت مردم و نیازهای 
اصلی آنها سر و کار داشته باشد بلکه یک 
مبلغ تشــویقی بود که در پایان خدمت به 
فرد داده می شــد. دولت هم الزامی ندارد 
که یک پاداش چنــد صدمیلیونی یا چند 

میلیاردی به فرد بدهد. 
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رديف بودجه  بیماران خاص از وزارت بهداشت جدا شود
 مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با اشــاره به مشــکالت ناشی از تاخیر در درمان 

بیماران هموفیلی، اصالح بودجه بیماران خاص در بودجه آینده را خواستار شد.
احمد قویدل در گفت وگو با ایســنا، گفت: طبیعتا باید در نظام بودجه ریزی کشور در 
حوزه بیماران خاص تجدید نظر کرد. پیشنهاد ما این است که ردیف بودجه ای بیماران 
خاص باید از ردیف های وزارت بهداشــت تفکیک شده و قابلیت ذی حسابی داشته 
باشد؛  به طوریکه مسئوالن نتوانند از ردیف بودجه های حوزه های دارو و درمان بیماران 
خاص، سایر مشکالت دانشگاه های علوم پزشکی را حل کنند. قویدل با تاکید بر اینکه 
عملکرد وزارت بهداشــت یکی از نقاط قوت دولت اســت، افزود: بر اساس قانون 

اساسی خدمات بهداشت، درمان و آموزش  پرورش باید رایگان باشد.

بازار کار توانبخشی در انحصار ژن های خوب است
 وضعیت استخدامی دانش آموختگان این دانشکده ها خوب نیست و در مدیریت 
اگر ژن خوب نداشته باشند، به جایی نخواهند رسید؛ بازار کار در انحصار برخی افراد 
است.معاون توانبخشی بهزیستی کشور با بیان این مطالب گفت: نباید اینگونه باشد که 
دانش آموختگان رشته های توانبخشی بعد از دانش آموختگی به این فکر باشند که از 
چه منفذی وارد بازار کار شوند.حســین نحوی نژاد افزود:اگر وزارت بهداشت داعیه 
دار این است که »توانبخشی مسئولیت من است« پس همه کارها از تربیت نیروی مورد 
نیاز توانبخشی تا موارد دیگر را در اختیار بگیرد، بهزیستی حرفی ندارد.به گزارش ایرنا، 
وی بیان کرد: اگر هم وزارت بهداشت فقط می خواهد »توانبخشی پزشکی« انجام دهد، 

6 تا 7 سال است که یک بیمارستان توانبخشی دایر نشده است.

شوراهای آموزش وپرورش بهترين 
در حل مشکالت مدارس

 یکی از ظرفیت های خوب برای حل مشکالت فعلی، شوراهای آموزش وپرورش 
است و مهم ترین هدف قانون شوراها بسیج همه امکانات برای حل مشکالت است.

به گزارش ایسنا، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت ها گفت: امروزه 
استفاده از قانون شــوراهای آموزش وپرورش یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت 
است.مجتبی زینی وند اظهار کرد: باید با استفاده از ظرفیت شوراها فاصله بین جامعه و 
آموزش وپرورش را کاهش دهیم و اعتماد عمومی را به آموزش وپرورش تقویت کنیم.

وی گفت: تمام قوانین حاکم بر مدارس دولتی بر مدارس غیردولتی نیز حاکم است و 
نظارت مدارس غیردولتی نیز بر عهده سرگروه های آموزشی است.

بچه هايی که به پای هم پیر نمی شوند
 کودک همسری« پدیده ای است که غالبا از منظر حقوق کودک و 
تاثیرات فردی آن مــورد واکاوی و بحث قرار می گیرد. این در حالی 

است که تبعات آن برای نهاد خانواده تا حد زیادی مکتوم می ماند.
 توقف طرح افزایش حداقل سن ازدواج موسوم به کودک همسری که 
اوایل دی ماه از ســوی کمیسیون حقوقی مجلس صورت گرفت، بار 

دیگر توجهات را به این موضوع جلب کرد.
فوریت این طرح که از سوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی 
تدوین شــد، مهرماه امسال به تایید اکثریت نمایندگان مجلس رسیده 

بود.
فراکسیون زنان با توجه به آسیب هایی که ازدواج کودکان به دنبال دارد 
طی دو ســال گذشته تالش کرده است قانونی برای مقابله با آن وضع 
کند؛ قانونی که اکنون به دالیل فقهی و شــرعی با مخالفت کمیسیون 

قضایی روبرو است.
همچنین به نوشــته برخی رسانه ها، ســخنگوی کمیسیون حقوقی 
مجلس درباره ازدواج دختران در ســنین پایین اظهار داشته، موافقت 
و یا عدم موافقت ما درباره این موضوع مالک نیســت و بحث ما این 
است که دختری که پدر ندارد و مشکل دارد اگر با یک جوان 17 ساله 
ازدواج کند مشکلی ندارد و نمی توانیم به خاطر این موضوع دختر یا 

پسر را زندانی کنیم.
در این زمینــه آمارهایی وجود دارد که حکایــت از افزایش ازدواج 
کودکان دارد. چندی پیش یکی از خبرگزاری ها داده نمایی را منتشــر 
کرد که بر اساس آن ازدواج کودکان از سال 90 تا 95 با افزایش روبرو 
بوده است؛ به طوری که سهم ازدواج دختران بین 10 تا 14 سال از کل 
ازدواج های ثبت شــده در سال 90، چهار و نیم درصد بوده و در سال 
95 به پنج و نیم درصد رسیده است. همچنین سهم ازدواج افراد کمتر 

از 18 ساله از کل ازدواج های کشور 17 درصد است.
طی این ســال ها کارشناســان و فعاالن حقوق کودک از ابعاد متنوعی 
آســیب ازدواج کودکان را گوشزد کرده اند. بسیاری بر این نکته تاکید 
دارند کــه ازدواج کودکان دختر اغلــب در خانواده های کم درآمد و 
معموالً از سر اجبار و برای کاهش هزینه های خانوار صورت می گیرد.

در چنین وضعیتی، همسر و زندگی مناسبی در انتظار کودک نخواهد 
بود و فرد از سنین کودکی با دشواری و زندگی اجباری دست و پنجه 

نرم می کند.
طبق آمار از 43 هزار مورد ازدواج کودکان در کشور، 2 هزار مورد به 
طالق یعنی پدیده کودکان بیوه انجامیده اســت؛ افرادی که در جوامع 
ســنتی تحت انواع فشارهای فرهنگی و اجتماعی قرار دارند و امکان 

ازدواج مجدد برای آن ها بسیار پایین است.
گذشته از این افراد که کودکیشان با تلخی ها و سختی ها تباه می شود، با 
افرادی مواجهیم که از رفاه و آرامش نسبی برخوردارند اما این شرایط 
نیز نمی تواند توجیه گر ازدواج کودکان باشــد، چــرا که فرد معموالً 
مدرسه را ترک می کند، آموزش الزم را دریافت نمی کند و توانایی های 
الزم برای کسب درآمد و یا مدیریت زندگی خود را به دست نمی آورد 
و از همه مهم تر اینکه فرد زیر 18 ســال در بســیاری موارد از بلوغ 
الزم برای تصمیم گیری برای آینده خود برخوردار نیســت و توانایی 

تشخیص و تحلیل پیامدهای طوالنی مدت تصمیماتش را ندارد.
عواملی از این دســت باعث می شــود فعاالن حقوق کودک، ازدواج 
کــودکان را مورد نقد قرار دهند و آن را غیرانســانی و خالف حقوق 
کودکان قلمداد کنند. در مقابل، موافقان ازدواج کودکان چنین نگرشی 
را متعلــق به فرهنگ غرب می دانند و معتقدند در صورت صالحدید 

پدرو مادر این ازدواج می تواند به نفع فرد باشد.
همان طور که از مباحث مطرح شــده مشخص است، مساله ازدواج 
کــودکان در ایران بیشــتر حول مفهوم حقوق کــودک صورت بندی 
شده اســت و همگان در ســطح فردی به آن نــگاه می کنند. در واقع 
موافقان و مخالفان ازدواج کودکان به این پرسش پاسخ می دهند که آیا 
این ازدواج به کودک آســیب می زند یا خیر. هر چند تحلیل مساله از 
این زاویه بســیار حایز اهمیت است اما الزم است در سطح نهادی )با 
تاکید بر نهاد خانواده( نیز به این موضوع نگاه کنیم و از خود بپرســیم 

سرنوشت خانواده ای که بر ازدواج کودکان بنا شده است چیست.
همگان بر اهمیت نهاد خانواده در ایران تاکید دارند؛ نهادی که با بلوغ 
و درایت زن و شــوهر بارور می شود و به ثمر می نشیند. اما پسری که 
زیر 18 سال سن دارد چه درکی از نقش همسری خود خواهد داشت؟ 

آیا او آماده پذیرش مسئولیت های همسری هست؟
اگر کســب درآمد و تامین هزینه های خانوده را بر عهده گرفته است، 
طبیعتا با پدیده کودک کار مواجه هستیم؛ کسی که به احتمال زیاد حتی 
مــدرک دیپلم و به لحاظ قانونی امکان اســتخدام ندارد. آیا او در این 
ســن می تواند شغلی داشته باشد که آینده خانواده را تامین کند. آیا از 
بیمه و درآمد ثابت و امنیت شغلی نسبی - متناسب با میانگین جامعه 
ایران- برخوردار است. یا همان طور که در سطح جامعه شاهد هستیم 

به مشاغل کاذب و ناپایدار کارگری روی آورده است.

خبر ورزشي: کي روش: دوست دارم در جام ملت ها عربستان را له کنیم
 این چه کاریه داداش من نکــن این کارو آبرومون می ره برو 

درست بازی کن!!
همدان پیام: بار مالي براي افزایش تعداد نمایندگان بهانه است

 باالخره یه بهانه باید داشته باشن یا نه؟ 
ایران: رئیس جمهور مسئول بودجه است

 بدون شرح!! 
وطن امروز: بوي نامطبوع دعوا در کابینه 

 از این نوع دعواها هم در کابینه بین دولتی هامون داریم
مردم ساالري: ایران بهشت ناشناخته توریست هاي آمریکایي

 برای همین دنبال این هســتن که این بهشــت رو از ما بگیرن 
دیگه!!

کسب و کار: پایان خواب خودروهاي وارداتي
  تا حاال که خواب بودن قیمتها اینجوری صعود کرد حاال بیدار 

بشن چی  می شه؟
اصالحات: سفره کارگر روي خط فقر 

 اصال ســفره هم ننداختــن همون رو خــط دارن نون و پنیر 
می خورن!!

همدان پیام: دولت براي حل رکود کار نمي کند
 پس برای چی رو کار اومده؟

ایسنا: رباط هاي مشاور رقیب مشاوران انسان مي شوند
 رقیب مشاور نداشتیم که رباطش بازار اومد!!

ایسنا: بودجه هزار میلیاردي براي پزشکي خانواده کافي نیست
 همه از بودجه امسال ناراضی هستن!!

عصــر ایرانیان: ابتدا به برجام یک حســاب بدهید بعد براي برجام 2 
کف بزنید

 بدون شرح!!
همدان پیام: منتظر مرغ ارزان باشید

 این ارزونی به ما نمی رسه به نوه هامون میرسه؟
ایرنا: مدیر کل صدا و سیما کیش، مات شد؟

 جا براش زیاد در نظر گرفتن نگران مات شدنش نباش!!

۱500 وب سايت قماربازی مسدود شد
 سرپرست مرکز تشخیص و پیشــگیری از جرایم سایبری پلیس 
فضای تولید و تبادل اطالعات نیروی انتظامی )فتا( گفت: امسال هزار 
و 500 وب ســایت، نشــانگاه و صفحه قماربازی و شرط بندی در 
فضای مجازی که 71 میلیارد تومان درآمد نامشــروع داشته شناسایی، 

مسدود و با عوامل آن برخورد قانونی شده است.
حســین رمضانی در گفتگو با ایلنا اظهار داشــت: در این ارتباط 900 
پرونده تشکیل و پس از تکمیل به مقامات قضایی تحویل شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین طی این مدت یک باند بزرگ قماربازی 
فضای مجازی در قالب سه وب سایت نیز در یکی از استان های غرب 
کشــور با 200 هزار کاربر شناسایی و با دست اندرکاران آن برخورد 

قانونی انجام گرفت.
به گفته وی، بر اســاس آمار و اطالعات موجود از ابتدای سال جاری 
تاکنون در کشور جرایم سایبری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

بیش از 80 درصد رشد داشته است.
 افزايش 6 برابری کاربران فضای مجازی

سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضای 
تولید و تبــادل اطالعات نیروی انتظامی )فتا( گفت: در حالی تا چند 
سال پیش آمار کاربران فضای مجازی از حدود 10 میلیون نفر تجاوز 

نمی کرد، امروزه این رقم به حدود 60 میلیون نفر رسیده است.
وی تصریــح کرد: در این خصوص قمارخانــه یا کازینوهای آنالین، 
پیش بینی و شرط بندی مســابقات فوتبال را به عنوان پوشش انتخاب 
می کنند که متاسفانه موجب ایجاد خسارت های مالی بسیار زیادی به 

هموطنان می شوند.
 پيگيری 2 هزار پرونده بين المللی قماربازی

سرپرست مرکز پیشگیری جرایم ســایبری فتا با بیان اینکه بر اساس 
قانون مجازات اسالمی حضور در وب سایت های قمار و شرط بندی 
جرم محسوب می شــود، تصریح کرد: با تالش شبانه روزی کنارکنان 
مجرب پلیس همچنین 2 هزار پرونده بین المللی را نیز در این ارتباط 

به صورت آنالین با کشورهای مختلف به سرانجام رسانده ایم.
رمضانی با اشــاره به اینکه عمده جرایم فضای ســایبری در کشور ما 
مربوط به برداشــت های غیرمجاز از حساب های بانکی است، گفت: 
بیش از 80 درصد نیت مجرمان جرایم سایبری مربوط به جرایم مالی 

و تسهیل مال نامشروع است.
سرپرســت مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم ســایبری پلیس فتا با 
هشــدار به کابران اظهار داشــت: بیش از 70 درصد درآمد نامشروع 

این سایت ها به جیب دست اندرکاران راه اندازی آنها واریز می شود.
رمضانی اظهار داشت: پلیس فتا با تامین امنیت فضای سایبری و حفظ 
حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی در کشور راه اندازی شده 
است تا مردم بتوانند در این فضا با امنیت کامل در حوزه های مختلف 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در آرامش کامل فعالیت 
کنند. وی تصریح کرد: امنیت همه شهروندان جهان برای پلیس فتا از 
اهمیت خاصی برخوردار است و ما با همکاری همه سازمان های بین 
المللی و پلیس های سایبری در مقابل مجرمان سایبری در ایران و هر 

گوشه جهان می ایستیم.
رمضانی ادامه داد: به دلیل رشد بیش از حد شبکه های اجتماعی و عدم 
وجود نظام احراز هویت در فضای سایبری برای کاربران کشور و نیز 
هویت های پنهان در این فضا، شــاهد افزایش تخلفانی از قبیل نشــر 

اکاذیب، هتک حیثیت و دیگر تخلفات هستیم.

بهداشتنکتهدانشگاه

تصمیمات جديد درباره کنکور
 عضو شــورای سنجش و پذیرش دانشجو از تصویب شــیوه نامه اجرایی پذیرش 
دانشــجو بر اساس ســوابق تحصیلی و بی نیاز از کنکور و آغاز این فرآیند از بهمن ماه 

97 خبر داد.
ســیدجواد ســاداتی نژاد در گفتگو با مهر گفت: کلیات نحوه پذیرش دانشجو بر اساس 
ســوابق تحصیلی در جلســه پیش مصوب شد و در این جلسه شــیوه نامه اجرایی آن 
تصویب شــد که بر اساس آن پذیرش دانشجو در 85 درصد از رشته / محل ها صرفا با 

استفاده از سوابق تحصیلی صورت بگیرد.
ســاداتی نژاد یادآور شــد: فرآیند به این گونه است که دانشگاه ها این رشته ها را اعالم 
می کنند، متقاضی در آنجا درخواســت می دهد و بر اســاس سوابق تحصیلی که معدل 
کتبی دیپلم دانش آموزان اســت و وزارت آموزش و پرورش آن را تایید کرده اســت، 
دانشــگاه ها آنها را سورت )مرتب( می کنند و بر اساس ظرفیتی که وزارت علوم آن را 

تایید کرده است، دانشجو پذیرش می شوند.

اين مواد غذايی را بدن بیشتر آدمها کم دارند
 دالیل بسیاری وجود دارند که باعث می شود بیشتر افراد به کمبود مواد مغذی حیاتی 

و مهم دچار شوند.
به گزارش تبیان، در بدن برخی از افراد و گروه های خاص از جمله سالمندان، نوجوانان 
و مبتالیان به اضافه وزن ســطح پایینی از کلسیم وجود دارد. محصوالت لبنی منبع غنی 

از کلسیم هستند.
ویتامین B۱۲ تنها در محصوالت حیوانی یافت می شود. نتایج مطالعات نشان می دهد که 
شیوع کمبود این ویتامین بیشتر سالمندان به آن دچار هستند.برآوردها حاکی از آن است 
که کمبود آهن یکی از شایع ترین مشکالت در میان زنان و کودکان است و بیش از نیمی 
از تمامی زنان باردار در سراسر جهان آهن کافی دریافت نمی کنند. گوشت، منبع خوبی 
از آهن به حســاب می آید.عوامل مختلفی باعث می شوند ذخیره منیزیم بدن کاهش پیدا 
کند. مصرف خوراکی های فرآوری شده، نوشیدن مواد الکلی و قهوه، استرس و مصرف 

برخی داروها این تاثیر را دارند.

کاهش سزارين ها در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد
 با اجرای طرح تحول سالمت سزارین های نخست زا کاهش پیدا کرده است و ما برای 

کاهش سزارین در کشور برنامه ریزی کردیم.
به گزارش شبستان، ســخنگوی وزارت بهداشت، گفت: یک میلیون و 528 هزار و 54 
مورد زایمان در سال 95 داشته ایم که 277 مورد مرگ و میر گزارش شده است که حدود 

18.1 درصد در هر 60 هزار زایمان می باشد.
ایرج حریرچی با بیان اینکه ما به دنبال رسیدن به آمار 10 درصد در هر 100 هزار مورد 
هســتیم، خاطرنشان کرد: ما با مرگ و میرهای بین زایمان و بیماری های زمینه ای روبرو 
هســتیم.حریرچی گفت: 2 علت اصلی مرگ و میر مادران در زمان زایمان عبارت است 
از خونریزی و مســمومیت های حامله ای و افزایش سن زایمان نیز می تواند در افزایش 

مرگ و میر مادران موثر باشد.
وی افزود: آمار سزارین نخست زا در شش ماهه اول سال 97 به 47 درصد رسیده است. 

ولی هنوز با رقم مطلوب 10 تا 15 درصدی فاصله زیادی داریم.

  دغدغه اکثر مردم این اســت که پایان 
هر مــاه چقدر حقوق می گیرند و اینکه تا 
چند روز این مبلغ می تواند امور زندگی و 
معیشت خانواده را تامین کند، 10 روز، 20 
روز، یک ماه، در این میان بازنشستگان مو 

سپید حرف های ناگفته بسیار دارند.
از کنار شاغالن ناالن که بگذریم وضعیت 
بازنشستگان تا حدی نگران کننده تر است، 
آنان با موی ســپید، عروس ها و دامادها و 
نوه ها و بار سنگین مسئولیت یک خانواده 
بزرگ در کنار بیماری ها و ناتوانی ها وقتی 
دخلشــان با خرجشان جور نیاید، هنگامی 
که تــوان کار کردن بیشــتر را هم ندارند، 

چاره ای جز افسوس ندارند.
یکی از بازنشســتگان که خــود را محمد 
معرفی می کند، می گویــد: زندگی در این 
شــرایط بسیار سخت اســت من با چهار 
فرزنــد فقط یــک میلیــون و 200 هزار 
تومان ماهانه دریافــت می کنم، هر ماه که 
مســتمری ام را می گیرم فقــط به این فکر 
می کنم. آیا این بــار 10 روز دوم می آورد 

یا نه؟
وی که بــا آه و ناله صبحت هایش را ادامه 
می دهــد، اظهار می دارد: ما بازنشســتگان 
توقــع زیــادی از مســئوالن نداریم، فقط 
می خواهیم چون این پول در این شــرایط 
اقتصادی کفاف زندگــی مان را نمی دهد، 
همسان سازی حقوق با دیگر بازنشستگان 
انجام شود تا بتوانیم روزهای بیشتری از ماه 
را با هزاران مشــکل از این حقوق استفاده 

کنیم.
وی اضافه می کند: امــروز حتی اگر پنج 
میلیون تومان در ماه درآمد داشــته باشیم 
با زخم هایی که بر پیکره زندگی مان افتاده 
نمی تــوان آنهــا را التیــام داد التیام بخش 
زندگی ما بازنشستگان همین همسان سازی 
حقوق بازنشستگان است، دلمان می خواهد 
زندگــی را بتوانیم راحت ســپری کنیم نه 
اینکــه هر روز با هــزاران قرض و بدهی، 
پیش خانواده مان شــرمنده و ســرافکنده 

باشیم.
یک بازنشســته هم می دهد: از گفتن میزان 
حقوق شرمنده ام، همیشه دلم می خواست 
من که سال های سال کار کردم تا در زمان 
بازنشستگی با آسایش کنار خانواده ام باشم 
اما اکنون باید به هــر دری بزنم تا رزق و 
روزی ام را جمع کنم، اینها برایم آزاردهنده 
و زجرآور اســت چــون دوبــاره باید از 
صبحگاهان برای کار از خانه خارج شــوم 
چون مستمری بازنشستگی کفاف زندگی ام 

را نمی دهد.
وی ادامه می دهد: من نمی توانم زندگی ام را 
با یک میلیون و 700 هزار تومان بگذرانم، 
30 ســال با هزاران مشــکل کار کردم تا 
امروز آســوده باشم اما نیستم، نمی خواهم 
بگویم کاش این مبلغ را هم نداشتم، چون 
گوشــه ای از این زندگی را با این حقوق 

ناچیز می گذرانم.
این بازنشســته تامیــن اجتماعی اند، ادامه 
می دهد: در طــول دورانی که کار می کردم 
سخت ترین قسمت زندگی همان روزهایی 
بود که حقوق می گرفتم چون برنامه ریزی 
بــرای خرج آن آســان بود و همیشــه تا 
حدودی دســتمان خالی بود اما اکنون که 
به آن دوران فکــر می کنم می بینم زندگی 
راحت تر می گذشــت اما امروز زندگی به 
حدی سخت اســت که نمی توان آن را با 

میلیون ها تومان پول گذراند.
وی می گویــد: چــرا باید بازنشســتگانی 

که 30 ســال عمر و جوانی خــود را فدا 
کرده اند امروز نیز ســختی های زندگی بر 
آنها تحمیل شــود، چرا بایــد توان تامین 
معیشت زندگی شــان را نداشته باشند. آیا 
این همه فشار اقتصادی باید همیشه روی 
قشر ضعیف جامعه باشد؟ من امروز با هر 
روشی از جمله قرض از دوستان و آشنایان 
از پس مخارج زندگی برمی آیم اما نمی دانم 
که اگر شــرایط اقتصادی بدتر از این شود 

چه باید کرد.
سیدتقی نوربخش، مدیرعامل فقید سازمان 
تامین اجتماعی پیشتر گفته بود: در سال های 
اخیر 110 درصد پرداخت مســتمری های 

یافته  رشد  سازمان  این 
است که البته هنوز هم 
نیازهای  پاســخگوی 
بگیــران و  مســتمری 
نیست.  بازنشســتگان 
با دغدغه ها و مســائل 
آشنایی  بازنشســتگان 
دارم زیرا ســال ها در 
سازمان تامین اجتماعی 
خدمت کردم و آشنایی 
بــا مطالبــات ذینفعان 
سازمان به طور قطع در 
موثر  فعالیت ها  پیشبرد 

است.
وی گفته بود: بخشــی 
از رونــد افزایش تعداد 
مستمری بگیران طبیعی 

است و سیر پیری هر ســازمان بیمه ای را 
شامل می شود اما سازمان تامین اجتماعی به 
دلیل ایجاد تکالیف بدون منبع دچار پیری 
زودرس شده است. به همین منظور میزان 
پرداختی مستمری سازمان تامین اجتماعی 
به بازنشستگان 6 هزار و 300 میلیارد تومان 

است.
وی همچنیــن به موضــوع کاهش قدرت 
خرید بازنشســتگان در ماه های گذشته که 
نتیجه شــرایط اقتصادی تحمیلی از سوی 
دشمنان است، اشاره کرده بود که با وجود 
این افزایش میزان مســتمری بازنشستگان، 
هنــوز هــم وضعیت معیشــت و زندگی 
بازنشستگان با خواسته ها و انتظارات برحق 
آنها فاصله دارد و باید تالش بیشتری برای 
انجام  بازنشستگان  بهبود وضع معیشــت 

شود.
مدیرعامل فقید ســازمان تأمین اجتماعی 
اجــرای قانــون همسان ســازی حقــوق 
بازنشســتگان را گامی در چارچوب بهبود 
وضعیت معیشــت این افراد دانسته و گفته 

بود: این قانون با پیشــنهاد سازمان تأمین 
اجتماعی به تصویب رســیده و بر اساس 
آن تا پایان ســال دوم برنامه ششم توسعه 
)1400- 1396( یعنی تا پایان امســال به 

اجرا گذاشته می شود.
 دو روش پرداخــت حقــوق به 

بازنشستگان
ســیدمحمدعلی جنانی، مدیرکل امور فنی 
تامین اجتماعی  مســتمری های ســازمان 
نیز دربــاره نحــوه پرداخــت حقوق به 
بازنشستگان این سازمان می گوید: سازمان 
تامین اجتماعی در راستای وظایف قانونی 
مــاده 96 را اجــرا می کند و در ســنوات 
اخیر بیشتر از نرخ تورم 

بوده است.
وی ادامــه می دهد: یک 
حقوق  افزایــش  روش 
طریق  از  بازنشســتگان 
ماده 96 تامین اجتماعی 
اســت که در چهار سال 
اخیــر به خوبــی انجام 
دیگر  است. روش  شده 
مــاده 111 قانون تامین 
بر  که  اســت  اجتماعی 
حقوق های  آن  اســاس 
مبنای  بگیر  حداقل  زیر 
محاسبات قرار می گیرد.

می کند:  اضافــه  جنانی 
عالوه بر این دو روش، 
هر  اجتماعــی  تامیــن 
ماه مبالغی تحت عنــوان مزایای جنبی به 
مســتمری بگیران ماننــد عائله مندی، حق 
اوالد و حق مســکن اضافــه می کند، باید 
گفت که تامین اجتماعی بر اساس تعهدات 
قانونی این کارها را انجام داده اســت البته 
باید دید چــه تعهدات قانونی در مســیر 

سازمان قرار می گیرد تا بتواند انجام دهد.
وی در پاســخ به این سوال که آیا افزایش 
میزان مســتری بازنشســتگان در سال 98 
مشخص شده اســت یا نه می گوید: هنوز 
مصوبه ای از سوی دولت برای این افزایش 
در سال آینده تصویب نشده است، هر چه 
افزایش مســتمری پیش بینی شود سازمان 
تامین اجتماعی مکلف به اجرای آن است.

 دو هزار ميليارد تومان در بودجه 
98 بــرای همسان ســازی حقوق 

بازنشستگان
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور نیز می گوید: عالوه بر افزایش 
20 درصدی حقوق در الیحه بودجه سال 
98 حدود دو هزار میلیارد تومان منابع برای 

همسان سازی حقوق برخی بازنشستگان در 
نظر گرفته شــد. با وجود محدودیت های 
منابع مالی دولت تالش کرد در سال آینده 

به وضعیت معیشتی مردم کمک کند.
وی ادامه می دهد: ســال گذشته با وجود 
محدودیت های مالی تالش شد تا سه هزار 
و 400 میلیارد تومان برای همسان ســازی 
حقوق بازنشســتگان در راســتای عدالت 
اختصاص یابد. در بودجه سال 98 بار دیگر 
دولــت به موضوع همسان ســازی حقوق 
بازنشســتگان توجه کرد، بر این اســاس 
امکان دارد حقوق برخی بازنشستگان بیش 

از 20 درصد افزایش یابد.
تامين هزينه های 10  با   حقوقی 

روز زندگی
بازنشســتگان  عالــی  کانــون  رئیــس 
اجتماعی می گویــد: حقوقی که  تامیــن 
بازنشســتگان تامین اجتماعــی به عنوان 
مستمری دریافت می کنند، فقط کفاف 30 
درصد هزینه های زندگی شــان را می دهد 
و حداکثر هزینه هــای 10 روز یک ماه را 

پوشش می دهد.
اصغــر بیات، اظهار مــی دارد: این حقوق 
با توجه به نوســانات ارز و گرانی کاالها، 
کفــاف 10 روز زندگی آنهــا را می دهد، 
اکنون ارزش درآمد بازنشستگان30 درصد 
پایین آمده است، در واقع می توان گفت که 
قدرت خرید بازنشستگان به شدت کاهش 
یافته است. همچنین70 درصد هزینه های 
زندگی آنها در این شرایط زمین مانده است.
به گــزارش ایرنــا، رئیس کانــون عالی 
اجتماعی  تامین  ســازمان  بازنشســتگان 
ســازمان  بگیــران  حداقــل  می گویــد: 
تامیــن اجتماعی حــدود 60 درصد کل 
بازنشســتگان تامین اجتماعی را شــامل 

می شوند.
وی تصریح می کند: در شورای عالی کار 
هر ســال به هر درصدی که درباره رشد 
برسند،  توافق  به  بازنشســتگان  مستمری 
میزان حداقل مســتمری تعیین می شــود 
و ایــن موضــوع حداقل بگیــران تامین 

اجتماعی را نیز شامل می شود.
رئیس کانــون عالی بازنشســتگان تامین 
اجتماعی ادامه می دهــد: برای افرادی که 
باالتر از حداقل بگیران حقوق دریافت می 
کنند نیز بر اساس ماده 96 تامین اجتماعی 
مکلف اســت بر اســاس هزینه زندگی، 
اعالم تــورم بانک مرکــزی و مرکز آمار 
ایران حقوق بازنشستگان را افزایش دهد 
این موضوع بــا پیگیری های کانون عالی 

بازنشستگان محقق می شود.

آيا صندوق بازنشستگي براي معيشت اعضا برنامه اي دارد؟

پريشان با موی سپيد

بازنشستگان  که  حقوقی 
به  اجتماعــی  تاميــن 
دريافت  مستمری  عنوان 
کفاف  فقــط  می کننــد، 
هزينه های  درصــد   30
و  می دهد  را  زندگی شان 
حداکثر هزينه های 10 روز 
يک ماه را پوشش می دهد
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اقتصـاد

خبـر

نفت

 eghtesad@hamedanpayam.com

اختالل در سیستم توزيع، ماهی را گران کرد

 مدیرعامــل اتحادیــه تکثیــر، پــرورش و صــادرات آبزیــان ایــران، بــا بیــان اینکــه 
ــی  ــی ماه ــث گران ــطه ها، باع ــترده واس ــور گس ــع و حض ــتم توزی ــالل در سیس اخت

ــیده اند. ــار کش ــود را کن ــی، خ ــازمان های نظارت ــت: س ــت، گف ــده اس ش
ارســالن قاســمی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت ماهــی در بــازار، بیــان کــرد: قیمــت 
ــزار  ــدود 10 ه ــی، ح ــده نهای ــفره مصرف کنن ــا س ــه ت ــر مزرع ــزل آال از س ــی ق ماه
تومــان اختــالف قیمــت دارد و دربــاره چرایــی ایــن مســاله، مســئوالن مربوطــه بایــد 

پاســخگو باشــند.  

وی بــا بیــان اینکــه سیســتم توزیــع و عرضــه، در ایــن زمینــه ناکارآمــد اســت، بــه 
ــا 60 درصــد  ــن 30 ت ــن سیســتم، بی ــا و واســطه ها در ای ــر گفــت: ســود دالل ه مه
ــدگان و  ــدگان و تولیدکنن ــت از مصرف کنن ــیالت، حمای ــازمان های ش ــت و س اس
ــا  ــورد ب ــوع برخ ــن ن ــن، راحت تری ــه ای ــیده اند ک ــار کش ــان را کن ــن خودش میادی

ــن تخلفــات اســت.   ای
قاسمی ادامه داد: اگر این سازمان ها نمی توانند نظارت کنند، این کار را به اتحادیه ها واگذار 
کرده و خود آنها، بر اتحادیه ها نظارت نمایند؛ چراکه اگر این اتفاق رخ دهد، منافع خیلی 

از کسانی که از دالل ها و واسطه ها حمایت ها می کنند، به خطر خواهد افتاد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه گرانی هــای اخیــر، هیــچ ربطــی بــه کمبــود تولیــد نــدارد، 

ــه ســال گذشــته  ــواع ماهــی نســبت ب ــد ان ــار شــیالت، تولی ــر اســاس آم ــت: ب گف
ــه  ــم نســبت ب ــم و معتقدی ــول نداری ــار را قب ــن آم ــا ای ــه م ــه البت ــه ک ــش یافت افزای
ســال گذشــته، در کالن تولیــد هیــچ کاهشــی رخ نــداده و میــزان آن، مشــابه ســال 

ــوده اســت. گذشــته ب
ــه قیمــت  ــد خــود را ب ــد و صی ــاد، تولی ــده و صی ــان اینکــه تولیدکنن ــا بی قاســمی ب
ــدگان ماهــی و  ــادآور شــد: چــرا همــه تولیدکنن تمام شــده و ارزان مــی فروشــند، ی
میگــو و صیــادان بــه سیســتم بانکــی بدهکارنــد؛ امــا کســانی کــه در سیســتم توزیــع 
ــوال  ــن س ــد؟ جــواب ای ــی دارن ــیار عال ــت بس ــد، وضعی ــت می کنن و عرضــه فعالی

ــد.   ــن می کن ــائل را روش ــیاری از مس بس

مدير کل تعاون کار و رفاه اجتماعي استان همدان:
کافه کارآفرينی فضايی برای خلق نوآوری 

 کافــه کارآفرینی فضــاي ارتباطي مناســب بین صاحبــان ایده، 
سرمایه گذاران، کارآفرینان و ایجاد فضایي که در آن امکان شکل گیري 
شبکه هاي سیار بین افراد مختلف براي خلق نوآوري وجود دارد، است.
بــه گزارش خبرنگار همدان پیام، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعي 
استان در دومین جلسه کافه کارآفریني که در کافي شاپ کاریز همدان 
برگزار شــد گفت: درمحیط هایي که ایده های متفاوت، پیشــینه هاي 
مختلف و عالیق گوناگون، با جوش و خروش در کنار یکدیگر قرار 

مي گیرند به نوآوري منجر مي شوند.
احمد توصیفیان با اشــاره به کتاب »ایده هــاي خوب از کجا مي آید« 
نوشته اســتیو جانسون که در آن به بررســي نو آوري هاي کوچک و 
بزرگ چگونه به وجود آمده اند و منشأ شکل گیري آنها چه بوده است 
پرداخت و گفت: ایده های موفق زمانی خلق می شــوند که افراد دور 
هم جمع شده تا آخرین یافته هاي خود را در میان یکدیگر به اشتراک 

بگذارند 
وی گفت: کافه کارآفرینی محیطی است که مردم با پیشنه هاي متفاوت 
و تخصص هــاي متخلف گرد هم جمع شــده گفت وگو مي کنند و به 

اشتراک ایده هاي خود مي پرداختند.
توصیفیان گفت: محیطی که تجمع اجزاي اکوسیســتم  کارآفریني من 
جمله نوآوران، اســتارت آپ ها، منتورها و مراکز مشاوره، دانشگاهیان 
و دانشجویان، سرمایه گذاران، دستگاه هاي اجرایي و ... مي تواند نقش 
مهمي در ایجاد شــبکه هاي ســیار و ایجاد ارتباطات چند سویه بین 
فعاالن حوزه کارآفریني داشــته و در نهایــت منجر به خلق ایده ها و 
کسب و کارهاي جدید شود.رئیس اداره کارآفرینی نیز در این جلسه 
گفت: کافه کارآفریني فضایي است با حداقل 50 مترمربع با امکاناتي 
از قبیل اینترنت، تلویزیون و پرزنتیشــن که در آن تیم ها و گروه هاي 
مختلف اعم از ســرمایه داران، کارآفرینان، صاحبان ایده، مســئولین 
دولتي و... بــا یکدیگر به تبادل اطالعات پرداخته و در جهت اجراي 

پروژه هاي کاري و نوآورانه با یکدیگر همکاري نمایند.
عبــاس جعفری هنر، ادامه داد: راهبر هر کافه فردی اســت با ســابقه 
برگزاري رویدادهاي کارآفریني و کسب و کار که مسئولیت برگزاري 
کافه، دعوت از گروه هاي مختلف مرتبط با کارآفریني، تنظیم برنامه ها، 

تبلیغ و برگزاري آنها را بر عهده دارد.
وی هــدف ازبرگزاري کافه کارآفریني را تســهیل برقراري تعامالت 
اجتماعي بین کارآفرینان با کارآفرینان، کارآفرینان با دولت، کارآفرینان 
با ســرمایه گذاران و کارآفرینان با دانشــجویان دانست و گفت: کافه 
کارآفرینی فضایی مناســب جهت ارتباط مراکز مشــاوره و شــتاب 

دهنده ها با صاحبان ایده، سرمایه گذاران، کارآفرینان است.

کاهش قیمت نفت جهانی ادامه يافت
 قیمت نفت تحت تاثیر نوسان بازارهای سهام و ارزی و نگرانی ها 
نســبت به کندی اقتصاد جهانی، در معامالت روز پنج شنبه یک تا دو 

درصد سقوط کرد.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت آتی نفت برنت 76 ســنت یا 1/4 
درصد نســبت به معامالت روز چهارشنبه، کاهش یافت و به 54/15 

دالر در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 1/01 دالر یا 2/2 

درصد کاهش یافت و به 45/53 دالر در هر بشکه رسید.
در بازارهای معامالت فیزیکی نفت، شــرکت کنندگان در نظرسنجی 
رویترز پیش بینی کردند عربســتان ســعودی قیمــت گریدهای نفت 
ســنگینی که در فوریه به آسیا می فروشد را به دلیل افت حاشیه سود 

پاالیش در این منطقه، 50 سنت در هر بشکه کاهش می دهد.
قیمت های نفت در ســال 2018 برای نخســتین بار از ســال 2015 
کاهش ساالنه داشت. این اتفاق بدنبال ریزش قیمت نفت تحت تاثیر 
نگرانی های فزاینده خریداران نســبت به اشــباع عرضه و سیگنالهای 
مخالفت درباره تحریم های آمریکا علیه ایران در سه ماهه چهارم سال 

2018 روی داد.
شــرکت کارگزاری فیلیپ فیوچرز در این بــاره اعالم کرد: نگرانی ها 
نسبت به رشد درآمد و اقتصاد همچنان عامل اصلی تالطم بازار است.

تیــم کوک، مدیرعامل اپل اظهار کرده که این شــرکت کندی رشــد 
اقتصادی تا این اندازه به خصوص در چین را پیش بینی نمی کرد.

کندی رشــد اقتصادی در چین و نوسان بازارهای سهام و ارز سرمایه 
گذاران را به خصوص در بازارهای نفت عصبی کرده است. افت روند 
رشــد اقتصادی تاثیر منفی روی قیمت نفت خواهد داشت زیرا بازار 

انتظار دارد تقاضای کمتری برای نفت وجود داشته باشد.
از نظر عوامل عرضه و تقاضــا، بازارهای نفت به دلیل جهش عرضه 
و همزمان انتظار برای کندی رشــد تقاضا، تحت فشــارهای کاهشی 

قرار گرفته اند.
تولید نفت آمریکا در اواخر ســال 2018 به 11/537 میلیون بشکه در 
روز صعود کرده و این کشور را به عنوان بزرگترین تولیدکننده جهان 

در جایگاهی باالتر از روسیه و عربستان سعودی قرار می دهد.

 ســهم درآمدي اســتان همدان در 
بودجه ســال 98 افزایش یافت. این که 
اســتان توان تأمین و واریز آن به خزانه 

را ندارد.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان همدان در توضیح افزایش بودجه 
اســتان در سال 98 نســبت به سال 97 
گفت: اعتبار هزینه ای در سال 97، 279 
میلیارد تومان بود که در الیحه سال 98 
با رشد حدود 20 درصدی 334 میلیارد 

تومان مشخص شده است.
سید اسکندر صیدایی ادامه داد: اعتبارات 
تملک شــامل چند بخش اســت که در 
بخش استانی در سال گذشته 69 میلیارد 
تومان اعتبار داشــتیم و این رقم در سال 
98 با رشــد 30 درصدی به 90 میلیارد 

تومان رسیده است. 
وي افزود: سهم استان از 3 درصد نفت و 
گاز نیز 62 میلیارد و 800 میلیون تومان در 
سال 97 بود که امسال با 8 درصد رشد به 

68 میلیارد تومان افزایش یافته است.
صیدایی گفت: در بخــش الزامات هم 
با رشــد 34 درصد مواجه هســتیم. که 
اعتبارات اســتانی ســال گذشــته 185 
میلیــارد تومان بود که امســال به 211 

میلیارد رسیده است.
به گفته صیدایي، در بخش اعتبارات ملی 
هم با 17 درصد رشد از 78 میلیارد تومان 

به 90 میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی افــزود: اعتبــار متــوازن ملــی به 
دستگاه های ملی ابالغ شده و اعتبارات 
اســتانی نیز به زودی ابالغ می شود، که 
در بخش بودجه متــوازن 15 درصد و 
در بخــش اعتبارات تملک و دارایي 17 

درصد رشد وجود دارد.
صیدایي ادامه داد: در بخش درآمد استان 
که بایــد به خزانه واریز شــود از 655 
میلیارد تومان ســال 97 به 724 میلیارد 
تومان در ســال 98 رسیده که رشد 12 
درصدی را در این بخش شاهد هستیم.

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان همدان گفــت: دولت و مجلس 
با اینکــه عملکرد 9 ماهه اســتان ها را 
دریافت کرده اند و اســتان ها هم تمایل 
دارند تا منابع کمتری داشــته باشند، اما 
براي همه استان ها بودجه این بخش را 

افزایشي تعیین کرده اند.
بــه گفته صیدایي، رقم تعیین شــده در 
بخش درآمد براي اســتان باال اســت و 
توان اســتان در این زمینه پایین؛ اما ولی 

ما باید قانون را اجرا کنیم.
وی بیان کرد: توجه به تولید، اشــتغال، 
بسترســازی برای حضور و مشــارکت 
بخــش خصوصی و اتمــام پروژه های 
نیمه تمام از سیاســت های جدی کشور 
و اســتان در سال 98 است و قرار است 
تا تمرکز در شهرســتان ها و استان ها بر 

روی این موارد باشد.
صیدایی با اشاره به اینکه سند راهبردی 
و برش 3 ســاله اســتان در حــال تهیه 
اســت تا بــر روی پروژه هــای خاص 
تمرکز کنیم، گفت: پیگیری سیاست های 
اقتصــاد مقاومتــی، پیگیری معیشــت 
مردم، بسترســازی برای سرمایه گذاری 
و جذب منابــع، همگرایی برای کاال و 
خدمــات عمومی، افزایــش بهره وری، 
ســاماندهی طرح های تملک دارایی از 
دیگر موارد مورد اهمیت در ســال 98 

است.
صیدایــی عنــوان کرد: توســعه توازن 
منطقه ای را بخشــی از عدالت اجتماعی 
می دانیــم که طــرح ســالمت، تداوم 
یارانه هــا، ارتقــای معیشــت عمومی، 
بهبود فضای کسب و کار، بهبود تعادل 
منطقــه ای و غیره بســیار حائز اهمیت 

است.
 مديران بودجه ملي بيشــتري 

براي استان جذب کنند
استاندار همدان گفت: باید بتوانیم سهم 
بیشــتری را برای اســتان از منابع ملی 

جذب کنیم.
سید سعید شاهرخی بیان کرد: در هزینه 

کــرد اعتبــارات در بخش های مختلف 
توجه به معیشت مردم، تولید و حمایت 
از تولید و اشــتغال، بسترســازی برای 
مشــارکت بخش خصوصی را خواهیم 
داشــت و در غیر این صــورت توفیقی 
را نخواهیــم داشــت. بایــد از بخش 
خصوصی و ســرمایه گذار استقبال کنیم 
و این اولویت اول اســتان و تاســی از 

سیاست های دولت است.
وی با اشــاره بــه اینکه اگــر بخواهیم 
واحدی را از صفر به رشــد برســانیم 
هزینه و انرژی باالیی می خواهد، افزود: 
راه اندازی واحدهــای راکد و افزایش 
بودجه  راندمان جهــت گیری اصلــی 
اســتان است و باید کاری کنیم تا سرانه 
درآمد مردم باال برود که در این صورت 
عوارض و مالیات توسط مردم به خوبی 

پرداخت می شود.
شــاهرخی با بیان اینکه باید نگاهمان به 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی به عنوان 
اصل انکار ناپذیر باشــدف عنوان کرد: 
ســتاد اطالع رسانی اســتان باید وقت 
گذاشته و این باور در مدیران ایجاد شود 
تا در حوزه مجازی نیز به خوبی فعالیت 
کنند در حالی که بسیاری از سایت ها به 

روزرسانی نشده است.
اینکه شهرستان های  بیان  با  شــاهرخی 
استان نگران نباشند و به تناسب ظرفیت 
بودجه تخصیص  توان شهرســتان ها  و 
می یابد، گفت: ضــرورت برنامه ریزی 
هدفمند، داشــتن آمار صحیح اســت و 

باید با توجه به منابع برنامه ریزی کنیم.
وی گفت: اگر آمار درست نباشد اتالف 
منابع و عدم اثربخشــی را به دنبال دارد 
لذا مدیــران مختلف آمار حوزه خود را 
به صورت ریز و به روز داشته باشند و 
راستی آزمایی کنند در غیر این صورت 

به نتیجه نمی رسیم.
مديران ترسي از اعالم آمار واقعی 

نداشته باشند
اســتاندار همدان با تاکید بر اینکه هیچ 
ابایی از بیان آمار واقعی نداشــته باشید 
و آمــار منفی را نیز بیــان کنید و نقاط 
قــوت را هم ذکر کنید، گفت: کســانی 
که تریبــون و قلــم در اختیــار دارند 
کارشناســانه صحبت کننــد و اصحاب 
رسانه هم از کســی که اطالعات ندارد 
سوال نکنند تا دچار حاشیه بی مورد در 

کشور نشویم.
 کاهش ســهم درآمدي استان 

در مجلس سخت است
بودجه و  برنامه،  سخنگوی کمیســیون 
محاســبات مجلس گفــت: پروژه های 
نیمه تمام به قدری در کشور وجود دراد 
که اگر 30 ســال تمام بودجه عمرانی را 
اختصــاص دهیم به اتمام می رســد که 
با در نظر گرفتن این مســئله نباید هیچ 

پروژه جدیدی را اضافه کنیم.
محمدمهــدی مفتح افــزود: این نظریه 
موفق نمی شــود چرا که برخی استان ها 
میزان بیشتری پروژه دارند و ممنوعیت 
افــزودن پروژه جدید عــدم تعادل بین 
اســتان ها را به دنبال خواهد داشــت و 

شاهد بی عدالتی می شویم.

نماینده مــردم تویســرکان در مجلس 
شورای اسالمی، گفت: در شهرستان های 
استان موضوع عدالت در بودجه در نظر 
گرفته شود و اســتان متوازن و عادالنه 
رشــد یابد. اعتبارات یک سوم به عدم 

توازن اضافه کرده است.
مفتح بیان کرد: درآمد اســتان نسبت به 
ظرفیتی کــه دارد در الیحه بودجه زیاد 
دیده شــده ولی اینکه انتظار باشد تا در 

مجلس این میزان را کاهش دهیم خیلی 
ســخت است و کســر درآمد برنامه را 

برهم می زند.
وی با اشــاره به اینکه یک سال درآمد 
برای اســتان خیلی باال دیده شده بود، 
افزود: ولی امســال تمام اســتان ها در 
درآمد باال دیده شــدند و در زمان بستن 
بودجه امکان تغییر وجود داشــت ولی 
تجربه نشــان داده که اکنــون این اقدام 

مقدور نیست.
نماینده مــردم تویســرکان در مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه به مردم 
فشار نیاوریم و بدون ضابطه از کاسبان 
گفت:  نشود،  دریافت  ســنگین  مالیات 
باید دید چه کاری می توان انجام داد تا 

درآمد سرانه افزایش یابد.
 اختالف در آمــار مراکز آماری 

باليی بزرگ است
رئیــس مرکز ملــی آمار ایــران گفت: 
اختــالف آمار در مراکــز آماری بالیی 
بزرگ اســت کــه این مســئله موجب 
بی اعتمــادی در بین مردم می شــود، در 
حالی که اساس توســعه در دنیا اعتماد 

است.
امیدعلی پارســا که مهمان همدان بود در 
این جلسه عنوان کرد: نخستین سرشماری 
اینترنتی کشور در ســال 95 انجام شد و 
رکــورد 48 درصد سرشــماری اینترنتی 
را طریــق تبلت داشــتیم و این بزرگترین 
عددی است که برای کشورهایی که برای 
نخستین بار سرشماری اینترنتی انجام می 

دهند وجود داشت.
وی با اشــاره بــه اینکه بــرآورد برای 
اینترنتی 15 درصد  موفقیت سرشماری 
بود اما کار بزرگی انجام شــد بیان کرد: 
عزم ملی و همگرایی دســتگاه ها و عزم 

سه قوه سبب شد تا سرشماری دغدغه 
همگان شود.

رئیــس مرکز ملی آمار ایران عنوان کرد: 
امیدواریم در ســال 1400 سرشــماری 
ســنتی را نداشته باشــیم، در تمام دنیا 
یک عدد تورم و بیــکاری وجود دارد، 
و وجود دو عدد متفــاوت و ارائه آمار 
متفاوت جز بی اعتماد کردن مردم نتیجه 

ای نخواهد داشت.
رئیس مرکز ملی آمار ایــران بیان کرد: 
با معــدل افزایش قیمت های یکســال 
اخیــر و ســال قبل از آن بــه تورم 18 
درصد می رســیم. چند راه بیشتر وجود 
ندارد که تداوم وضع نامناسب موجود. 
انتقال واحدهای محاســبه تورم و رشد 

و تقویت مرکز آمار از جمله آن است.
 استان قيمت ها را کنترل کند

نماینــده مــردم همــدان و فامنین در 
مجلس شــورای اسالمی گفت: افزایش 
بی رویــه قیمت ها باید کنترل شــود و 
در مورد اقشار آســیب پذیر، فرهنگیان، 
بازنشستگان و معیشت مردم باید بیشتر 

توجه شود.
امیر خجســته در پایان سخنانش گفت: 
اســتان همدان در کنترل قیمت، تنظیم 
بازار و تثبیت قیمت باید رصد داشــته 

باشد و مدیریت صحیح اعمال شود.

امسال همدان درآمد بيشتري به خزانه مي دهد

استان ناتوان در واريز 724ميليارد تومان
■ استاندار: مديران ترسي از اعالم آمار واقعي نداشته باشند
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 آگهي مزايده 
به موجب پرونده اجرايي کالسه 960186 موضوع قرارداد داخلي شماره 562652730  بانک کشاورزي شعبه نهاوند جهت وصول 
مبلغ 178533072  ريال )صدو هفتاد و هشت ميليون و پانصد و سي و سه هزار و هفتاد و دو ريال( موضوع الزم االجرا و خسارت 
تأخير الي يوم الوصل عليه اکبر ظفري و علي محمد جاللوند و ولي جاللوند و محمد ســلگي مبادرت به صدور اجرائيه نموده است 
اجرائيه صادره به متعهدين ابالغ گرديده ســپس بنا به تقاضاي بستانکار پالک ثبتي 542 فرعي از 3771 اصلي واقع در بخش 1 
نهاوند ملکي آقاي محمد سلگي جهت وصول طلب معرفي و بازداشت  سپس مورد بازداشت برابر نظريه مورخ 97/9/7 کارشناس 
رسمي دادگستري مورد ارزيابي که ارزش و مشخصات آن به شرح ذيل مي باشد: ششدانگ پالک 542 فرعي از 3771 اصلي مفروز 
و مجزي شــده از 12/74 فرعي از اصلي مذکور واقع در بخش 4 نهاوند به مســاحت 73/30 مترمربع )در طببقه سوم آپارتمان به 
مساحت 73/30 مترمربع که داراي 2/03 مترمربع انبار و 12/62 مترمربع پارکينگ مي باشد( برابر نامه شماره 25/43/ن/97 مورخ 
97/5/18 اداره ثبت نهاوند بنام محمد سلگي ثبت و سند مالکيت صادر گرديد بنا به اظهار کارشناس رسمي دادگستري: واقع در 
نهاوند، محله درب شــيخ و به قيمت 879600000 ريال ارزيابي گرديده و محدود است به حدود شماالً: به طول 3/65 متر دوم به 
صورت پخ 2/16 متر هر دو قســمت ديواريست به فضاي خيابان شرقا: اول به طول 0/66 متر دوم به طول 10/50 متر ديواريست به 
فضاي کوچه 8 متري جنوبا: به طول 6/70 متر ديواريســت به فضاي پالک 12 فرعي از 3771 اصلي غرباً اول به طول 1/20 متر به 
نورگير دوم به طول 3/05 متر سوم که شمالي اســت به طول 0/25 متر چهارم به طور 3/30 متر هر سه قسمت ديوار اشتراکي با 
پالک 543 فرعي پنجم که شمالي است به طول 1/15 متر درب و ديواريست ششم به طول 5/25 متر ديواريست به راه پله مشاعي  
پالک فوق از ســاعت 9 الي 12 روز يک شــنبه مورخ 7/ 97/11 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از 
مبلغ ارزيابي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض 
شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم عشر و حق مزايده نقداً 
وصول مي گردد ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد. )م الف 219(
تاريخ انتشار: 1397/10/15

محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 97/1237  مورخ 97/9/17 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي محمد عباســي نســب فرزند حسنعلي به 
شماره شناسنامه 878 صادره از اســدآباد در ششدانگ يک قطعه 
زمين مزروعي آبي به مساحت 52002/91 مترمربع در قسمتی از پالک 
103 اصلي واقع در اسدآباد اراضي روستاي پيرملو خريداري از مالک 
رسمي آقاي محمد عباسي نســب محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر خواهد شد.)م الف 

)3783
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/30

کامران متقی 
رئيس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

باشگاه های کوهنوردی فعال در فضای 
مجازی مجوز ندارند

 رئیس هیــأت کوهنوردی و صعودهای ورزشــی همــدان گفت: 
باشــگاه های کوهنوردی فعال در فضای مجازی بــدون مجوز قانونی 

هستند و برای فعالیت باید از این هیأت مجوز دریافت کنند.
ــوان  ــا عن ــی ب ــروه های ــت گ ــرد: فعالی ــح ک ــری تصری ــا گوه علیرض
باشــگاه و تبلیــغ در شــبکه هــای مجــازی مــورد تاییــد نیســت و بدون 

مجــوز الزم هســتند.

ــوردی شــامل  وی خاطرنشــان کــرد: باشــگاه های کوه پیمایــی و کوهن
غارنــوردی و دره نــوردی و باشــگاه های صعودهــای ورزشــی شــامل 
ســنگنوردی داخــل ســالن، یــخ نــوردی و درای تولینــگ و همچنیــن 
کوهنــوردی بــا اســکی اســت و اکنــون ســه باشــگاه مجــوز فعالیــت 

رســمی خــود را دریافــت کــرده انــد.
ــزل  ــامان و ق ــون، س ــوردی کان ــگاه کوهن ــرد: باش ــان ک ــری بی گوه
ــوردی و  ــأت کوهن ــی از هی ــوز قانون ــذ مج ــه اخ ــق ب ــون موف تاکن

ــد. ــده ان ــتان ش ــی اس ــای ورزش صعوده
رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی همدان یادآور شد: امروزه 

در فضای مجازی مملو از تبلیغ و فعالیت گروه های کوهنوردی با عنوان 
باشگاه است که به هیچ عنوان مورد تایید هیأت کوهنوردی و صعودهای 

ورزشی استان همدان نیست.
وی افــزود: فعالیت ایــن گروه های غیرمجاز بدون اعتبار اســت و در 
صورت بروز هرگونه مشکل، مسئولیت برعهده برگزارکننده گروه است.

ــوردی  ــگاه های کوهن ــه باش ــرد: آئین نام ــه ک ــان اضاف ــری در پای گوه
توســط وزارت ورزش و جوانــان ســال گذشــته ابــالغ شــد و تمامــی 
ــگاهی  ــورت باش ــه ص ــت ب ــوز فعالی ــذ مج ــه اخ ــزم ب ــا مل گروه ه

هســتند.

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان

دريافت شهريه خصوصی 
در ورزش کشتی مانعی ندارد

 دریافت شــهریه خصوصی در ورزش کشــتی اگــر با رضایت 
ورزشکار یا والدین وی باشد، مشکلی ندارد.

سرپرست هیأت کشــتی همدان گفت: در تمامی رشته های ورزشی 
برگزاری کالس های خصوصی جریان دارد و پرداخت شهریه بیشتر 

در این کالس ها طبیعی است.
رامین درویشی اظهار کرد: به هر حال تمرین اختصاصی زمان و توان 
بیشــتری را برای مربی هزینه می کند و در مقابل آن نیز باید دستمزد 

الزم و منطقی پرداخت شود.
سرپرست هیأت کشتی همدان خاطرنشان کرد: در استان های مختلف 
کشور نیز داشتن شــاگرد خصوصی در کشتی مرسوم است و اغلب 
خانواده ها دوســت دارنــد فرزندان آنها زیر نظر مربیانی که ســابقه 

درخشان در عرصه مربیگری و قهرمانی دارند، آموزش ببینند.
درویشــی اضافه کرد: تمرین اختصاصی در هر رشته ورزشی مرسوم 
اســت و مربیان وقت ویژه را برای آموزش شاگردان خصوصی خود 

قرار می دهند.
وی یادآور شد: در کشــورمان برخی از مربیان درآمد چشمگیری از 
آموزش های اختصاصی دریافت می کنند و رضایت شــاگردان شرط 

اصلی است.
سرپرســت هیأت کشــتی همدان افزود: از سال ها قبل هم در کشتی 
همدان بحث تمرین اختصاصی و دریافت شــهریه خصوصی وجود 

داشته و اکنون نیز این رویه با رضایت ورزشکار مانعی ندارد.

ورزشکاران درد مفاصل بدن را جدی بگیرند

 یک پزشک بیومکانیک همدان به ورزشکاران هشدار داد نسبت به 
درد مفاصل اندام های خود کم توجه نباشــند و به پزشک متخصص 

مراجعه کنند.
بهروز حاجیلو افزود: سطح ناصاف مفصل و »کندروماالسی کشکک« 
که در اصطالح به آن »نرمی کشــکک« یا »سندرم زانوی دونده« گفته 
می شود، 2 عارضه رایج در به صدا در آمدن مفاصل بدن است که باید 

هنگام همراه شدن آن با درد، به پزشک مراجعه شود.
این دکترای بیومکانیک ورزشی بیان کرد: در مفاصلی که دچار آرتروز 
یا ساییدگی شــده اند، به علت آسیب دیدن غضروف، سطح مفصل 

ناهموار و حرکت آن همراه با درد می شود.
وی افزود: در این حالت و در حین حرکت مفصل، با ســاییده شدن 

این سطوح ناهموار بر روی یکدیگر، ممکن است صدا ایجاد شود.
حاجیلو با تشریح کندروماالسی کشکک گفت: این بیماری در کسانی 

که زیاد می دوند و در خانم ها بیشتر دیده می شود.
وی افزود: در این بیماری، استخوان کشکک به درستی در جای خود 
قــرار نگرفتــه و در اثر حرکات مکرر در جلــوی زانو، غضروف آن 

آسیب می بیند.
این مدرس ورزشــی خاطرنشــان کرد: عالئم کندروماالسی یا نرمی 
غضروف کشــکک، درد زانو به خصوص بعد از نشســتن به مدت 

طوالنی بوده و حرکات زانو ممکن است با صدا همراه باشد.

8 ورزشکار ماليری به اردوی تیم ملی 
کشور دعوت شدند

 رئیس اداره ورزش وجوانان شهرســتان مالیر از دعوت هشــت 
ورزشــکار مالیری به اردوی تیمهای ملی کشور در دو ماه گذشته تا 

کنون خبر داد.
مهدی رضایی دراین باره  گفت: با لطف و عنایت خداوند و حمایت 
مسئولین اســتانی و شهرستانی و همت و تالش گسترده ورزشکاران 
و مربیان شهرســتان مالیر 8 نفر از ورزشکاران این شهرستان در دو 
بخش آقایان و بانوان در رشتته های متعدد ورزشی به اردوی تیمهای 

ملی کشور راه یافتند
به گزارش از روابط عمومی اداره ورزش وجوانان مالیر وی در ادامه 
افزود : در رشــته وزنه برداری در بخش بانوان پریا حاج علی اکبری 
دررده ســنی نوجوانان و در بخش آقایان  علیرضا زندی رده ســنی 
جوانان فدر رشــته هندبال خانم ها الناز یارمحمد توســکی و مائده 
شــهبازی در رده سنی نوجوانان، در رشته بوکس مجید سبزی در رده 
سنی بزرگساالن، رشته ورزشی دو ومیدانی احمد غفاری دررده سنی 
بزرگســاالن . مهدی میر فالح در رشته فوتسال رده سنی زیر بیست 
ســال فوتسال امیدهای کشور و رشته ورزشــی شنا پیمان روزبهانی 
عضــو تیم ملی ارتش جمهوری اســالمی ایران  در مســابقات لیگ 

رتش های  جهان شدند.ا

امشب، تب فوتبال در قاره کهن داغ می شود
دلمان فقط قهرمانی می خواهد

 انتظارها به سر رسید، 4 سال دندان روی جگر گذاشتن تمام شد و 
از امشــب جام ملت های آسیا آغاز می شود. بعد از آن حذف دراماتیک 
برابر عراق چهار سال صبر کردیم تا برسیم به امارات و خیلی زود انتقام 

آن روز تلخ را بگیریم.
از امشب جام ملت های آسیا شروع می شود و تب فوتبال در بزرگ ترین 
قاره جهان داغ می شود. بعد از جام جهانی حسابی دلتنگ نمایش سربازان 
تیم ملی بودیم و حاال که آسیا به چشم یک تیم قابل احترام و مدعی تمام 
عیــار به ما نگاه می کند، فقط یک قهرمانی می تواند ایران را راضی نگه 
دارد تا در روزهای گرانی دالر، حداقل نشــان دهیم فاصله با آرزوهای 

فوتبالی مان آنقدر هم که فکرش را می کنیم زیاد نیست.
آنقدر به این تیم امیدواریم که حرف از رسیدن به نیمه نهایی، انگار پیش 
پا افتاده ترین خواســته از ملی پوشــان است و حتی فکر اینکه 40 سال 
است رویای قهرمانی در آسیا با ما می آید هم نمی تواند ما را از خواسته 

امروزمان دور کند.
و مهمتر اینکه امروز مردی را روی نیمکت داریم که ظرف این همه سال 
به ما خوب یاد داد از ناکامی، بذر امید در دل هامان بکاریم، مشــت گره 
کنیــم و به تیم ملی خود ببالیم. با کی روش می رویم در این جام خاص 

تا آقایی کنیم.
این بار سلســله اتفاقاتی رخ داده که مسابقات امارات را به یک آزمون 
مهم حیثیتی برای شخص کارلوس کی روش تبدیل کرده است؛ آنقدر که 
مطمئن باشــید او حاضر بود تیم ملی را رایگان و بدون دستمزد در این 

رقابت ها رهبری کند و مچ منتقدانش را بخواباند.
دوشــنبه اولین بازی تیم ملی در جام ملت های آسیا برابر یمن برگزار 
خواهد شــد. این چهارمین تورنمنت مهم کارلوس کی روش در ایران 
اســت؛ مردی که پیش تر جام های جهانی 2014 و 2018 در کنار جام 
ملت های آســیا 2015 را روی نیمکت تیم ملی تجربه کرده و حاال در 
هشتمین سال حضورش در ایران، می رود تا معدل یک تورنمنت بزرگ 

به ازای هر دو سال کار را به جا بگذارد. 
ماجرای این جام چهارم اما چیز دیگری اســت. شاید روی کاغذ حتی 
یک دقیقه از بازی ایران برابر آرژانتین یا اســپانیا ارزشــی برابر با کل 
حضورمان در جام ملت های آسیا داشته باشد اما این بار سلسله اتفاقاتی 
رخ داده که مسابقات امارات را به یک آزمون مهم حیثیتی برای شخص 
کارلوس کی روش تبدیل کرده است؛ آنقدر که مطمئن باشید او حاضر 
بود تیم ملی را رایگان و بدون دســتمزد در این رقابت ها رهبری کند و 

مچ منتقدانش را بخواباند.
امروز تیــم ملی در فضایی کامال متفاوت گام به جام ملت های آســیا 
می گذارد. مخصوصا به خاطر اتفاقاتی که در فاصله شش ماهه بین جام  
جهانــی و جام ملت ها رخ داد، در حــال حاضر پایگاه اجتماعی مربی 

پرتغالی به شدت متزلزل تر از قبل شده است. 
حاال دیگر مصاحبه علیه او و حتی زیر ســوال بردن همه دستاوردهای 
هشت سال گذشته اش یک تابو یا خط قرمز محسوب نمی شود و اصال 
روزی نیست که چندین گفت وگوی آتشین در این مورد از چهره های 

شناخته شده فوتبال ایران منتشر نشود. 
حاال کی روش در جایگاهی قرار گرفته که حتی برای خودش هم قابل 
باور نیست. وقتی چند روز پیش برای اولین بار در طول همه این سال ها 
داوطلبانه از برافراشتن »پرچم صلح« سخن گفت، دیگر معلوم شد چه 

خبر است.
از نشــانه های مهم تفاوت جام ملت های پیش رو با سه تورنمنت قبلی 
کــی روش، فراخوان های متعدد حمایتی اســت که از ســوی خود او، 

بازیکنانش و البته دوستان و نزدیکان رسانه ای اش منتشر می شود. 
در طول این هشت سال هرگز ندیده بودیم که اهالی تیم ملی نسبت به 
برخورداری از حمایت پررنگ افکار عمومی مردد باشند، اما وقتی یکی 
مثل سروش رفیعی به صراحت می گوید حس خاصی به تیم ملی ندارد 
و این اظهار نظر بی نظیر او از ســوی بخشــی از هواداران فوتبال مورد 
حمایت قرار می گیرد، معلوم اســت که مجموعه این تیم در موقعیت 

نادری قرار گرفته است. 
هفتــه قبل هم این خط دنبال شــد و چندین مهره مهــم تیم ملی در 
چارچوب همان سلسله مصاحبه های »هماهنگ شده« دوران کی روش، 

از مردم خواستند بیش از چند روز گذشته پشت تیم ملی باشند. 
طبعا از امروز با آغاز مسابقات فضا خیلی بهتر و هیجانی تر از االن خواهد 
شد، اما خود کی روش هم می داند برای بازگشت به نقطه سابق این بار 

فقط باید برنده باشد، یک برنده بزرگ.
با این اوصاف می رویم تا بر بام آسیا بایستیم، با کی روش، با سربازانش و 
با یک اراده آهنین می رویم تا از عراق انتقام بگیریم، بر ژاپن و کره غلبه 

کنیم و از استرالیا هم هراسی نداریم.
فقط و فقط قهرمانی می خواهیم.

مهاجم ايرلندی 
تراکتورسازی برگشت

 مهاجم ایرلندی تراکتورسازی تبریز 
باالخره پــس از مدت ها غیبت به ایران 

بازگشت.
به گزارش ایســنا، آنتونی استوکس که 
به دلیل مشــکالت خانوادگــی پس از 
هفتــه یازدهم از  جمع تراکتورســازان 
جدا شــده و به کشورش بازگشته بود، 
دوباره به ایران بازگشت تا به تمرینات 
این تیم برای آماده ســازی نیم فصل دوم 

اضافه شود.
این بازیکن ایرلندی که با تراکتورسازی 
قراردادی 4 ســاله دارد، گفته می شد در 
نیم فصــل به صورت رســمی از جمع 
شاگردان تقوی جدا می شود. اما مذاکره 
سرمربی ســرخ های تبریزی با مهاجم 
جنجالی تراکتورســازان، بهترین گلزن 
این فصل تراکتورســازی را مجاب به 

باقی ماندن در تبریز کرد.
این بازیکن به همراه ســوگیتا و محمد 
تقوی پس از تعطیالت سال نو میالدی 

بامداد پنج شنبه به ایران بازگشتند.

چهره محبوب کشتی 
در آستانه خداحافظی

 کشتی گیر محبوب و پرافتخار ایران 
که پس از 4 سال دوری از میادین توسط 
ســرمربی جدید تیم ملی کشتی آزاد به 
اردو دعوت شده بود، پس از حضور در 
دور نخســت اردوی تیم ملی، علی رغم 
دعوت مجــدد، به دلیــل دور بودن از 
شرایط مناسب بدنی، در اردوی تیم ملی 
حاضر نشــد و دیگر قصدی برای ادامه 

حضور در کشتی و تیم ملی ندارد.
به گزارش مهــر، مهدی تقوی دارنده 2 
مدال طالی بزرگساالن جهان و 2 طالی 
جوانان جهان پس از سال ها دوری از تیم 
ملی در اقدامی شایسته ی تقدیر توسط 
غالمرضا محمدی ســرمربی جدید تیم 
ملی کشتی آزاد به اردوی تیم ملی دعوت 
شــد تا در صورت تحمــل تمرینات و 
رسیدن به شــرایط مطلوب بدنی، برای 
رسیدن به دوبنده تیم ملی پس از زمانی 

در حدود 6 سال تالش کند.
تقوی در اردوی نخســت تیم ملی نیز 
دعوت محمدی را قبول کرد و به خانه 
کشتی تهران آمد تا در تمرینات تیم ملی 
حاضر شود اما سال ها دوری از میادین 
باعث شده بود تقوی در سن 32 سالگی 
هیچ نشــانی از دوران اوج خود نداشته 

باشد. 

اوزيل از آرسنال می رود؟

 مدیــر برنامه های اوزیل به شــایعه 
جدایی این بازیکن از توپچی ها واکنش 

نشان داد.
به گزارش فارس، مسوت اوزیل فصل 
ناامید کننده ای را در آرســنال پشت 
ســر می گذارد.این بازیکن آلمانی در 
تفکــرات اونای امری جــای ندارد و 
نیمکت نشینی های زیادی باعث شده 
تا شایعاتی درباره جدایی او از توپچی 

ها به گوش رسد.
مدیر برنامه های اوزیل به شایعه جدایی 
او واکنش نشان داد و گفت: ترجیح می 
دهم که دربــاره جدایی اوزیل صحبت 
نکنم. خبرهای زیادی درباره جدایی او 
به گوش می رســد اما  باید تاکید کنم 
کــه او تمرکز الزم را دارد و نمی خواهد 

جدا شود. 
او ادامه داد: اوزیل به تازگی قراردادش را 
تمدید کرده چرا که او آرسنال را دوست 
دارد. آینده اوزیل در آرسنال خواهد بود 
و او به خاطر عالقه به تیمش قراردادش 
را تمدید کرد و چیزی در ذهن او نسبت 

به آرسنال تغییر نکرده است.

حامد صيفی «

 رســول منعم، مدیرکل مالیری ورزش 
و جوانان اســتان همدان بعد از سه سال و 
یک ماه تکیه بــر صندلی مدیریت ورزش 
مادســتان حاال رخت بربسته و جای خود 

را به مردی می دهد که از سمنان می آید.
منعم در شرایطی از پله های دستگاه ورزش 
همدان پائین می آید کــه دوران مدیریتش 
روزهای پرفراز ونشــیبی داشت. فراز مثل 
 2018 آســیایی  بازی های  در  درخشــش 
و فرود مثل ســقوط پاس بــه عنوان برند 
ورزش اســتان به لیگ دســته سوم فوتبال 

باشگاه های کشور.
محسن جهانشیر که اصالتي سمنانی دارد و 
چندی پیش با حکم وزیر ورزش و جوانان 
به عنــوان سرپرســت اداره کل ورزش و 
جوانان زادگاه مادری منصوب شــده بود، 
حاال ســر از همدان درمی آورد و جانشین 
رســول منعمی می شود که در سال 94 بعد 
از ســیدعبدی افتخاری از یاسوج مدیرکل 
شــده بود. گویا حرکت زیگزاگی مدیران 
دستگاه ورزش همدان و انتخاب های بومی 
و غیربومی ادامه دار است و دوباره قرعه به 
نام یک فــرد غیربومی خورده تا او از پس 

امورات ورزش استان برآید.
مراســم تکریــم و معارفــه امــروز بــا 
حضــور امیررضــا خــادم معــاون پارلمانــی 
وزیــر ورزش و جوانــان و سیدســعید 
برگــزار  همــدان  اســتاندار  شــاهرخی 
بــه طــور رســمي  تــا  خواهــد شــد 
جهانشــیر کار خــود را بــا ورزش همــدان 

ــد. ــتارت بزن اس
منعم آبان ماه سال 94 جایگزین سیدعبدی 
افتخاری شد، او تکیه بر جایی زد که پیشتر 
مرد یاســوجی رویه ای کامــال متقاوت را 
در آن پیــش گرفته بود. هرچقدر افتخاری 
برخوردی چکشی و قاطعانه داشت، منعم 
با ســعه  صدر، دریادلی و مماشــات رفتار 
می کرد و از حق نگذریــم مرد مالیری را 
باید یکــی از خوش روتریــن مدیران کل 

استان لقب داد.
پاس، یکــی از برندهای اســتان در طول 
مدیریت رسول منعم روز به روز به ورطه 

نابــودی رفت و اگر هــم مدیرکل ورزش 
و جوانــان برای حال خوب قهرمان آســیا 
تالش مضاعف می کــرد، حداقل در عمل 
نتیجه ای نداشــت و ســقوط به لیگ دسته 
ســوم نهایت کاری بود که منعم برای پاس 

قادر به انجام بود!
او در مقام عضــو هیأت مدیره، در واقع 
آنچنان که باید نقشــی در پاس نداشت 
و محبور بــود برای اســتاندار همدان، 
نماینده مجلس و حتی شــهردار همدان 
نقش  بود،  فوتبــال هم  رئیس هیأت  که 

کند. ایفا 
حتی در برهه ای اســتاندار ســابق همدان 
گفتــه بود که اگر پاس به لیگ دســته اول 
فوتبال صعود نکنــد، منعم خود باید غزل 
خداحافظی را سر بدهد. اگرچه این حرف 
بــاری به هرجهت بــود و هیچوقت رنگ 
واقعیت نگرفت و به جای منعم، نیکبخت 
ابتدا از همدان رخت بر بست، اما مثل روز 
پیدا بود که استاندار ســابق به هیچ عنوان 
از عملکرد رسول منعم رضایت نداشت و 
تالش او جایگزین کردن فردی دیگر برای 

ورزش استان بود. 
ماموریت مهمی که سیدسعید شاهرخی در 
یکی از ابتدایی ترین کارهای خود در استان 
انجام داد و طوفان تغییراتش ابتدا دســتگاه 
ورزش همدان را گرفت تا مشــخص شود 
تفکرات شــاهرخی خیلی هم با نیکبخت 

فاصله ندارد!
از ســویی عملکرد درخشــان ورزشکاران 
استان در بازی های آسیایی 2018 جاکارتا 
که ماحصل تالش و نبوغ ذاتی خودشان و 
البته برنامه ریزی دقیق هیأت های ورزشی و 
دســتگاه ورزش استان بود، موجب شد در 
روزهایی که استاندار سابق همدان به شدت 
ســعی در تغییر رئیس ورزش داشت، منعم 
کمی بیشــتر طعم شیرین مدیریت و پشت 

میز نشستن را بچشد.
اگرچه تغییر منعم، ماموریتی بود که بیشتر 
از سوی وزارت ورزش و شخص مسعود 
ســلطانی فر پیگیری می شد، اما محمدناصر 
نیکبخت هم بدش نمی آمد که فرزاد فتاحی 
را جانشین رسول منعم در ساختمان خیایان 

پاســتور همدان کند. گزینه  دم گوشی ای که 
از همدان ســر از ورزش مشهد درآورد و 
اتفاقا آنطور که پیداســت، نمره قبولی هم 

گرفته است.
بــا این حال همان موقع کــه حکم فتاحی 
برای ورزش مشــهد خورد، جهانشیر هم 
سرپرســت اداره ورزش و جوانان اســتان 
ســمنان شد و منعم نفس راحتی کشید، اما 
خود جهانشــیر هم هیچوقت تصور این را 
نداشت که دو ســه ماه بعد، از شرق ایران 
به غربش برسد و مدیرکل استانی شود که 

حاشیه هایش کم نیست.
برگردیم به روزهای گذشته. نیکبخت بارها 
و بارها از عملکرد منعم انتقاد  کرده بود، اما 
کمی این طرف تر سد محکمی به نام نماینده 
مردم همدان در مجلس شــورای اسالمی 
حامی مدیرکل مالیری ورزش اســتان بود 
و مصاحبه های این نماینده درباره وضعیت 
خوب ورزش استان در برهه های مختلف، 
درست در پاسخ به نیکبخت ظهور می کرد.
گذشــت و رســیدیم به روزهایی که حال 
پاس در همدان خــوب خوب بود و فقط 
یــک اســتعفای بدموقــع از جانب احمد 
جمشیدیان می توانست همه چیز را خراب 
کند. در روزهایی که سیدسعیدشــاهرخی 
استاندار همدان به واســطه استعفای احمد 
جمشیدیان ســرمربی محبوب پاس کارت 
زردی همــراه با یک تذکــر جدی به منعم 
داده بــود، یکبــاره تصمیــم برگشــت و 
شاهرخی پاس عمقی نیکبخت را به طرزی 
ناگهانی به ســرانجام رساند تا رسول منعم 
برای همیشــه با صندلــی مدیریت ورزش 

هگمتانه خداحافظی کند.
در واقــع نیکبخت مدت هــا به دنبال تغییر 
اما  مدیریت دســتگاه ورزش همدان بود، 
به ســبب اینکه مهره دلخواهش به مشــهد 
رفته بود، نتوانســت ایــن ماموریت را به 

سرانجام برساند.  
و شاهرخی که به سبب استعفای جمشیدیان 
سرمربی محبوب و موفق پاسی ها به طرزی 
عجیب شــاکی بود، جهانشیر را به همدان 
آورد تا شکار جدید ورزش استان، از خطه 

سمنان بیاید.

منعم ورزش استان را به مدير سمناني داد

تغيير نخستين مديرکل 
پس از نيکبخت

حل مشکالت مالی 
شرط بازگشت 
سرمربي پاس

 اعضای هیأت مدیره باشــگاه درخواست 
برگزاری جلسه کرده اند و قرار است امروز به 
همدان بازگردم اما برگشتم به تیم پاس بدون 

حل مشکالت مالی امکان پذیر نیست.
ســرمربی مســتعفی تیم فوتبال پاس همدان 
گفت: مســئوالن توقع صعود تیمی را دارند 
که هنوز برای تامین نیازهای ابتدایی تیم مانند 

تغذیه هم مشکل داریم.
احمد جمشیدیان در گفت وگو با ایرنا اظهار 
داشــت: تنها در صورتی که مسایل مالی تیم 
برطرف شــود حاضر به بازگشــت هستم 

در غیــر اینصورت امکان ادامه فعالیت ممکن 
نیست.

جمشیدیان افزود: تیم پاس هم اکنون در رتبه 
دوم جدول قرار دارد و امسال با وجود فرصت 
ناچیز توانستیم تیمی قدرتمند را گردهم آوریم 
اما اگر شرایط به همین روند ادامه یابد، امکان 
مقابله با حریفان سرســخت و مدعی وجود 

نخواهد داشت.
ســرمربی مســتعفی پاس همدان یادآور شد: 
حتی به دلیل بدهی های گذشــته، فدراسیون 
اجازه جذب بازیکن جدید را نداده اســت و 
این مشکالت به طور قطع شرایط نتیجه گیری 

را برهم می زند.
جمشــیدیان اظهــار داشــت: اگــر هــدف 
مســئوالن حمایــت از تیــم اســت چــه 
ــه تعهــدات  ــا دیــر نشــده در عمــل ب بســا ت
خــود اقــدام کننــد وگرنــه نمــی شــود نتایــج 

ــید. ــداوم بخش ــل را ت ــوب قب خ
وی افــزود: از پیگیــری هــای حمیدرضــا 
حاجــی بابایــی نماینــده مــردم همــدان 
و فامنیــن در مجلــس شــورای اســالمی 
ــال  ــأت فوتب ــس هی ــی رئی ــاس صوف و عب
همــدان قدردانــی مــی کنــم امــا تیمــی مــی 
توانــد رونــد روبــه رشــد داشــته باشــد کــه 

ــد. ــل باش ــا در عم ــت ه حمای
ــه  ــواداران ب ــن از ه ــم چنی ــیدیان ه جمش
ــود  ــه خ ــه جانب ــای هم ــت ه ــر حمای خاط

ــرد. ــی ک قدردان
ــت  ــرار اس ــاس ق ــگاه پ ــره باش ــأت مدی هی
امــروز بــا احمــد جمشــیدیان ســرمربی 
ــد. ــزار کنن ــتی را برگ ــود نشس ــتعفی خ مس

پــاس همــدان در حــال حاضــر بــا 21 امتیــاز 
در رتبــه دوم جــدول گــروه ب لیــگ دســته 

دوم فوتبــال کشــور قــرار گرفتــه اســت.
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■ حديث:
امام صادق )ع(:

در مصيبــت )گرفتاری( برادرت اظهار شــادی مکن، که خداوند به او رحم 
می کند و آن مصيبت را به ســوی تو می کشاند . 

الکافي ج 2 ص1 ح 359

افزايش 27 درصدی سفر آمريکايی ها به ايران
 50 درصد گردشگران ايران همسايه هستند

 معاون گردشگری با اعالم این که در هشت ماه نخست امسال حدود 
5 میلیون و 520 هزار گردشــگر به ایران ســفر کرده اند که در مقایسه 
با ســال گذشته 57 درصد رشد داشته اســت،  گفت: سفر گردشگران 
آمریکایی به ایران نیز در هفت ماه نخست امسال 27 درصد رشد داشته 

است.
ولی تیموری به ایســنا خبر داد: در هفت ماه نخســت امسال یک هزار 
و 665 گردشــگر آمریکایی به ایران آمدند که این آمار در مقایســه با 
مدت زمان مشابه سال گذشته 27 درصد رشده داشته است. تنها در ماه 
آبان 214 گردشــگر آمریکایی به ایران سفر کردند که در مجموع شمار 
گردشگران ایاالت متحده آمریکا در ایران از ابتدای سال 97 تا پایان ماه 

آبان به 1879 نفر رسیده است. 
وی رشــد سفر این گردشگران به ایران را با توجه به خروج آمریکا از 
برجــام و تهدیدها و تحریم های اخیر قابل توجه دانســت و بیان کرد: 
با وجود فشــارهایی که در ماه های گذشــته وارد شــده اما کنجکاوی 
گردشــگران خارجی برای دیدن ایران و آشنایی با مردم و جامعه بیشتر 
شده است. معاون گردشــگری همچنین گفت: با رایزنی هایی صورت 
گرفته با مراجع ذی ربط، فرایند صدور ویزای اتباع آمریکایی نیز تسهیل 
می شــود. به گفته او، تعداد کل گردشگران ورودی به ایران در سال 96 
حدود 5 میلیون و 113 هزار نفر بود، درحالی که جمعیت گردشــگران 
ورودی به ایران در هشت ماه نخست امسال متجاوز از آن عدد شده و با 

57 درصد رشد به 5 میلیون و 520 هزار نفر رسیده است.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
با بیان این که بیشترین گردشگران ورودی به ایران از کشورهای عراق، 
جمهوری آذربایجان و ترکیه بوده اند، افزود: در مجموع حدود 2 میلیون 
و 500 هزار گردشگر از این سه کشور به ایران سفر کرده اند که بیشتر با 
تلفیقی از انگیزه ی زیارت، تفریح و درمان به ایران آمده اند. ایران برای 
گردشگران اروپایی و آمریکایی، مقصدی فرهنگی محسوب می شود و 

آمار گردشگران ورودی از آمریکا و اروپا نیز مشخص ااست. 
وی یادآور شد: در همه جای دنیا و حتی در بهترین مقاصد گردشگری، 
بیشــترین حجم گردشگران از کشورهای همسایه  هستند، ما هم از این 

قاعده مستثنی نیستیم.

شناسايی ۱500 خانه مسافر غیرمجاز
 در همدان

 معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری همدان از شناســایی یک هزار و 500 خانه مسافر غیرمجاز 
در همدان خبــر داد و گفت: از این میــزان 40 واحد با حکم قضایی 

پلمب شده اند.
علی خاکســار با بیان اینکه لیســت واحدهای خانه مســافر غیرمجاز 
شناسایی شده است اظهار کرد: برای 580 واحد اخطاریه صادر شده و 

40 واحد متخلف نیز با حکم قضایی پلمب شده اند.
وی ادامه داد: اگر تخلفی در خانه مســافرهای مجاز رخ دهد به میراث 
فرهنگی اعالم می شــود اما برای غیرمجازها اداره اماکن ورود می کند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
همدان بیان کرد: تاکنون یک هزار و 500 واحد غیرمجاز خانه مسافر در 

شهر همدان شناسایی شده است.
وی در گفت وگو با  فارس تصریح کرد: در طول دو سال گذشته برای 
88 واحد اقامتی خانه مســافر پروانه بهره برداری صادر شــده که شامل 
55 مورد بوده است.خاکســار با بیان اینکه آیین نامه جذب مسافر برای 
خانه مسافرها در ایام پیک گردشگر است افزود: با توجه به اینکه مجوز 
خانه مسافرها برای یک سال صادر شده است، بنابراین در سایر ایام نیز 

می توانند مسافر جذب کنند.

»اسکی باز« در سینما قدس همدان
 »اســکی باز« به کارگردانی فریدون نجفی میهمان 
زمستان همدانی هاست و در سانس 16 سالن شماره 2 

سینماقدس اکران خواهد شد.
فصل زمســتان فرصت مناسبی اســت تا از گرمای 
سالن های ســینمایی برای تماشای هنر هفتم استفاده 

شود.
سینما قدس همدان این روزها فیلم سینمایی »دزد و 
پری« به کارگردانی حسین قناعت را در سالن شماره 

2 و در سانس های 10، 12 و 16 به روی پرده دارد.
»اتــاق تاریک« بــه کارگردانــی روح ا... حجازی در 
ســانس های 18 و 20 و در ســالن 2 و »بمب؛ یک 
عاشــقانه« به کارگردانی پیمان معادی در سالن یک 
و در ســانس های 14:30، 16:30 و 20:30 به نمایش 

درخواهد آمد.
»ُکلمبوس« به کارگردانی هاتف علیمردانی در ســالن 
یک سانس های 10:30، 12:30 و 18:30 و »سرو زیر 
آب« به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر در سالن دو 

سانس 14 اکران می شود.
به گزارش فارس ، در سینمافلسطین نیز »دزد و پری« 
به کارگردانی حســین قناعت در سالن شماره یک و 

سانس 17:30 اکران خواهد شد.
»مارمــوز« به کارگردانی کمال تبریزی در ســالن دو 
ســانس های 10، 12، 14، 18 و 20 و »اســکی باز« به 
کارگردانی فریدون نجفی در سالن دو سانس 16 اکران 
می شود.»پاســتاریونی« به کارگردانی سهیل موفق نیز 
در ســالن یک و در سانس های 9:30، 11:30، 13:30، 

15:30 و 19:30 به نمایش درخواهد آمد.

صنايع دستی فامنین 
مورد حمايت قرار بگیرد

 علی مالمیر، مدیرکل گردشــگری استان همدان 
در کارگروه گردشــگری و میراث فرهنگی استان به 
تقدیــر از هنرمندان صنایع دســتی فامنین پرداخت و 
از نمونه های هنر نقطه کوبی روی ســفال که باهمت 
بخش خصوصی و حمایت شهرداری فامنین در حال 
شکل گیری و رواج در شــهر می باشد بازید به عمل 

آورد. 
به گزارش روابط عمومی شــهرداری فامنین ، حسن 
رجبی ، شــهردار فامنین هــم  در ایــن کارگروه با 
تشــریح عملکرد شــهرداری فامنین در حوزه تأمین 
زیرســاخت های گردشــگری اظهار داشت : مرمت 
حمام تاریخــی قراباغی با 500 میلیون تومان اعتبار ، 
احداث پارک نواری حاشــیه بلوار پرفسور دولتی و 
نصب غرفه های زیبای چوبــی با 500 میلیون تومان 
اعتبار، انجام مطالعات ســاماندهی بازار تاریخی شهر 
بااعتبار 100 میلیون تومان ازجمله مواردی است که در 

این زمینه صورت گرفته است. 
در پایــان مقرر گردیــد جهت نمایش ایــن آثار و 
ســایر محصوالت ارزشمند شهرســتان فامنین غرفه 
نمایشگاهی در نمایشگاه بین المللی تهران در تاریخ 23 

و 24 بهمن ماه اختصاص یابد .

پژو هشگر همدانی برتر 
جشنواره کشوری شد

 مربی مسئول مرکز فرهنگی هنری قروه در جزین 
از اســتان همدان جزو 10 پژوهشگر برتر جشنواره 
پژوهش کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان 

کشور در سال 1397 معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورشــی 
فکری استان همدان، مریم نوشاد قباد در بخش پایان 
نامه نویســی با ارائه طرح پژوهشــی خود با عنوان  
بررسی ادبیات فولکلور منطقه قروه درجزین پیرامون 
قصه های عامیانه، ترانه ها، الالیی ها و چیستان ها« موفق 
به کسب رتبه ســوم این بخش از مجموعه فرهنگی 
پژوهش شد.در مراسمی با حضور محمدرضا زمردیان 
معاون فرهنگی کانون پرورشــی فکری کشور ، افراد 
برتر بخش های »مقاله«، »اقدام پژوهی« و »پایان نامه و 
طرح پژوهشی« دهمین ویژه برنامه هفته پژوهش کانون 

معرفی شدند.

صادرات حوله های نانويی ايرانی 
به عراق و کانادا

 یک شرکت دانش بنیان تولید کننده حوله های نانوی ایرانی موفق 
به صادرات این محصول به عراق و کانادا شــد.به گزارش مهر، حسن 
اصالحی مشاور مدیر عامل شرکت تولید کننده حوله های نانو گفت: ما 
توانستیم عالوه بر تولید حوله های ساده، حوله هایی با فناوری نانوی 
آنتی باکتریال تولید کنیم.وی با بیان اینکه این حوله ها در نانوذرات نقره 
آغشــته می شوند، بیان کرد: این حوله ها عالوه بر ضد میکروب بودن، 
دارای خاصیت ضد قارچ بوده و هیچ حساســیتی در گروه های ســنی 
مختلف ایجاد نمی کنند.به گفته وی، طبق بررسی هایی که شده بعد از 
100 مرتبه شستشو خواص آنتی باکتریالی در این حوله ها باقی می ماند 

و تاکنون به کشورهای عراق و کانادا صادر شده است.

مهارت در بین فارغ التحصیالن دانشگاهی گم 
شده است

 یک مدرس کارآفرینی با بیان این که مهارت در بین فارغ التحصیالن 
دانشگاهی گم شده اســت، گفت: متاسفانه اکنون دانشجویان تنها به 

دنبال کسب یک مدرک بوده و به کسب مهارت توجهی ندارند.
بهرام ســتاری در گفت وگو با ایسنا، در خصوص سهم دانشگاه های 
علمی کاربردی در ارتقاء کیفیت آموزشــی و کارآفرینی، اظهار کرد: 
برای ورود به دنیای موفقیت و کار الزم اســت تا دانش فنی و دانش 
کســب و کار را در اولویت قرار دهیم، اما متاسفانه اکنون در سرفصل  
دانشگاه ها توجهی به دانش کسب کار نشده و تنها در تالش هستند تا 
دانشجو مدرک تحصیلی خود را کسب کرده و در یک سازمان دولتی 

یا غیردولتی استخدام شود.

ثبت بیش از ۱4۳0 زمین لرزه 
در آذر 9۷ در کشور

 شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه 
ژئوفیزیک دانشــگاه تهران در آذر 1397 بیش از 1430 زمین لرزه را 

ثبت کردند.
به گزارش ایســنا، این زمین لرزه ها در نواحی مختلف ایران و نواحی 
مرزی رخ داده و توســط شــبکه های لرزه نگاری ثبت و تعیین محل 

شده اند.
در آذر 1397 تعــداد 24 زمین لرزه با بــزرگای بیش از 4.0 در داخل 
کشــور توســط مرکز لرزه نگاری کشــوری به ثبت رسیده است که 
بزرگ ترین آن ها در تاریخ 4 آذرماه  با بزرگای 6.4 حوالی سرپل ذهاب 

واقع در استان کرمانشاه رخ داده است.

چینی ها از حیث تعداد دانشمند رتبه نخست 
را به خود اختصاص دادند

 براساس گزارش منتشر شده از موسسه "کالریویت آنالیتیکس") 
Clarivate Analytics( چین در میان کشــورهای آسیایی تعداد 
دانشمندان خود در سال 2018 در سطح جهانی را افزایش داده است. 
به گزارش ایسنا ، با اتمام ســال 2018 میالدی، چین عملکرد بسیار 

خوبی در عرصه علمی و پژوهشی داشته است.
در این سال تعداد دانشــمندان چینی که در سطح جهانی بودند، 7.9 
درصد بود.این تعداد دانشــمند چینی از میان 6 هزار و 78 دانشــمند 

انتخاب شدند.
این در حالی است که در سال 2014، دانشمندان چینی 5.9 درصد از 
تعداد کل دانشمندان در سطح جهانی را به خود اختصاص داده بودند.

اپل دستکش هوشمند چند منظوره ساخت
 اپل یک دستکش پارچه ای هوشمند که قادر به اندازه گیری فشار 

خون است، توسعه داد.
به گزارش ایســنا ، کمپانی"Patently Apple" گزارشی در مورد 
یک پتنت جدید ساخت شرکت اپل برای سنجش فشار خون منتشر 

کرده است.
بنابر اطالعاتی که گفته شده این دستکش می تواند بر سالمت افراد و 

فشارخون آنها نظارت داشته باشد.
فشار خون)Blood pressure( به مقدار فشاری گفته می شود که 
توسط خون در جریان، به دیوارٔه رگ ها وارد می آید و یکی از عالئم 
حیاتی است. فشار یک مفهوم فیزیکی است، مقصود از فشار اشاره به 

»قدرت« یک مایع متحرک است.

سینـما

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

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

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

کوچک زنگ زده- لس آنجلس تهران
■ فرهنگ کبودراهنگ.........................................  هشتگ

فيض ا... مظفرپور  «

 صنعت توریسم یا همان گردشگری خودمان 
امروز در دنیا از جایگاه بســیار باالیی برخوردار 
است و هستند کشورهایی در آسیا و اروپا و آمریکا 
و آفریقا که درآمد حاصل از گردشگری آنها از کل 
درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشورمان بیشتر است 
و بلکه چندین برابر در آسیا کشورهایی نظیر چین 
و هند و تایلند و فیلیپین و کشــور مسلمان مالزی 
و یا در بین همسایگان ترکیه خودمان درآمدهای 
کالنی از صنعت گردشگری دارند. که اتفاقًا بیشتر 
گردشگران ترکیه نیز هموطنان خودمان می باشند.
درآفریقا نیز کشــور مسلمان نشین مصر در شمال 
ایــن قاره و آفریقای جنوبــی در جنوب این قاره 
گردشــگران زیادی را به خود جذب می کنند.و 
در آمریکای جنوبی نیز کشــورهایی نظیر برزیل 
و آرژانتین گردشــگران زیادی را پذیرا می باشد 
همچنین در اروپا کشــور هایی نظیر ایتالیا،اسپانیا 
و فرانسه درآمد های کالنی از صنعت گردشگری 

بدست می آورند.
صنعت گردشــگری در ایران علی رغم داشــتن 
تاریــخ و تمدن هزاران ســاله و آثــار تاریخی و 
طبیعی فراوان نتوانسته اســت به جایگاه اصلی 

خود برسد.
در این میان اســتان همدان پایتخت تاریخ 

و تمدن ایــران زمین کــه یکی از 10 
استان دارای جاذبه های گردشگری 

جاذبه   1800 باداشــتن  کشــور 
گردشگری می باشد در مقایسه 

با اســتان هایی نظیر اصفهان 
صنعــت و آذربایجان شــرقی و... در 

گردشگری بســیار عقب مانده اســت و جایگاه 
واقعی خود را پیدا نکرده است.

و در این میان کبودراهنگ به عنوان وســیع ترین 
شهرســتان استان که جاذبه های تاریخی و طبیعی 
فراوانــی در دل خود جای داده اســت همچنان 
در این زمینه )جذب گردشــگر( و سرمایه گذار 

خارجی لنگ می زند..
و بخش های مرکزی گل تپه و شیرین سو در این 
شهرستان از جاذبه های بسیار برخوردارند که می 
توان با جذب ســرمایه گذار داخلی و خارجی و 
معرفی و تبلیغات الزم در خصوص این جاذبه ها 
جایگاه واقعی خود را پیــدا کند. در دیدار اهالی 
همــدان پیام با مهدوی فرمانــدار کبودراهنگ در 
خصوص ارتقاء صنعت گردشگری این شهرستان 
گفتگوشــده اســت. مهدوی مثلث گردشگریاین 
شهرســتان کوه قلی آباد منطقه بکر با طبیعت زیبا 
در بخش مرکزی که تاکنون مغفول مانده در کنار 
غار علیصدر در بخش گل تپه و تاالب شیرین سو 

در بخش شیرین سو یاد کرده است.
اگر چه غــار علیصدر به عنــوان بزرگترین غار 
آبی جهان گردشــگران داخلی و خارجی زیادی 
در ســال جذب می کند ولی ظرفیت این غار در 

زمینه جذب ســرمایه گذار و گردشــگران بسیار 
بیشــتر از ظرفیت فعلی اســت و نکته دوم در 

خصوص این غــار که در طــول دهه های 
گذشته مورد مناقشه بوده است. این است 

که شهرستان کبودراهنگ از درآمدهای 
این غار محروم مانده اســت. اخیراً 

مقاله ای خواندم از دوست خوبم 
ناصر قیطاســی تحــت عنوان 

کبودراهنــگاز ظرفیت های 
خود محروم مانده است.
کامــل  مطالــب 

در  جامعــی  و 
ص  خصــو

ت  مشــکال
یــن  ا

شهرســتان نوشــته بودنــد. ولــی آنچــه کــه  
ایــن مقالــه مــورد توجــه قــرار داده حــوزه 
گردشــگری ایــن شهرســتان اســت کبودراهنــگ 
بــه طــور کامــل از مزایــای گردشــگری غــار بــی 
نظیــر علیصــدر برخــوردار نشــده کــه امیدواریــم 
ــی  ــج خوب ــه نتای ــوع ب ــن موض ــری ای ــا پیگی ب
کامــاًل  کبودراهنــگ  آن صــورت  در  برســد. 

شــد. خواهــد  متحــول 
ضلع سوم گردشگری کبودراهنگ تاالب شیرین 
سو است که جعفر غالمی نویسنده کتاب پرندگان 

آبزی و کنار آبزی تاالب شــیرین ســو در مقدمه 
کتابش در خصوص تاالب چنین می گوید: »بنا 
به تعریف ماده 1-1کنوانسیون رامسر تاالب 
ها شــامل مناطقــی پوشــیده از مرداب، 
باتالق، لجن زار یا آبگیری های طبیعی 
یــا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت 
که در آن آب های شور یا شیرین 
به صورت راکد یا جاری یافت 

می شود.«
وی همچنیــن تعریــف 
تــاالب بــر اســاس 
ــاالب  ــیون ت کمیس
هــای کشــور در 
 1363 ســال 
چنیــن  را 

مــی 
آورد: 

»تــاالب ناحیــه ای از مظاهــر طبیعــی خــدادادی 
ــه  ــاک آن ب ــش خ ــد پیدای ــه در رون ــت ک اس
وســیله آب هــای ســطحی و زیرزمینــی بــه 
ــک دوره  ــی ی ــده و در ط ــباع درآم ــورت اش ص
کافــی و شــرایط عــادی و محیطــی تشــکیل 
ــن  ــی باشــند ای ــی زیســتی م شــده و دارای توال
ــت  ــژه اس ــوران وی ــان و جان ــه از گیاه مجموع
ــوم  ــرایط ب ــن ش ــازگاری در چنی ــکان س ــه ام ک
ــرداب  ــل م ــند. از قبی ــی باش ــناختی را دارا م ش
ــف  ــن تعری ــا ای ــدان و...« ب ــه آب بن ــالق برک بات

هیچگونــه شــک و شــبه ای در خصــوص تــاالب 
ــا باقــی نمــی  ــودن ایــن مجموعــه طبیعــی زیب ب
مانــد و هــر گونــه تــالش بــرای خــارج کــردن 
ــالش  ــودن ت ــاالب ب ــوع ت ــل از موض ــن مح ای
بیهــوده اســت و محیــط زیســت و ســازمان 
ــظ و  ــه حف ــتر ب ــتان بیش ــی اس ــراث فرهنگ می

بپردازنــد. آن  از  حراســت 
کنوانسیون رامســر نیز بر حفاظت و بهره برداری 
معقــول از تاالب به خصــوص در جهت فراهم 
ساختن زیستگاهی برای پرندگان آبزی تأکید می 

کند.
نویسنده کتاب پرندگان شــیرین سو می نویسد: 
199 گونــه پرنده در داخــل و زمین های اطراف 
تاالب شیرین سو شناسایی شده است. که از این 
تعداد 71 گونه آبزی و کنار آبزی می باشــند که 
ایــن 71نوع به طور کامل در کتاب معرفی شــده 
اســت. با این اوصاف و بر اســاس کنوانســیون 
رامســر حفظ این تاالب باید بیش از پیش مورد 
توجه مســئوالن امر قرار گرفته و جایگاه واقعی 
گردشگری شــیرین سو با داشــتن چنین تاالب  
زیباو فســیل 20 میلیون ساله و قلعه باشقورتاران 
و موسسه انیستیتو پاستور اکنلو و فرش مهربان 
که از پشم گوسفند معروف مهربان در بافتن 
آن استفاده می شود مورد توجه بیشتر قرار 
گیرد. شیرین ســو هم اکنون به عنوان 
یک شاهراه ارتباطی در استان مطرح 
اســت ارتباط غــار علیصدر از 
طریق شیرین سو به وسیله راه 
کبودراهنگ قیدار به غار کتله 
خور گرماب در استان زنجان 
وصل می شود. و اگر بزرگراه کبودراهنگ به قیدار 
تکمیل گردد. راه ارتباطی استان های شمال غرب 
از طریق این راه به آزاد راه همدان- تهران متصل 
و تســهیل می گردد. اگــر 12 کیلومتر جاده خان 
آباد تبدیل به بزرگراه و یا آزادراه تبدیل شــده و 
به آزاد راه فامنین وصل شــود گردشگری را نیز 
تقویت خواهد کرد. امیدواریم مثلث گردشــگری 
کبودراهنگ به ضلع ســوم توسعه شهرستان یعنی 

صنعت و کشاورزی تبدیل گردد.
و شهرســتان کبودراهنــگ به جایــگاه وقعی در 
اســتان و کشور در زمینه های کشاورزی، صنعت 
و گردشگری دســت یابد. و این امر ممکن است 
اگر دلســوزان ایــن شهرســتان در بخش های 
مختلف اجرایی تقنینی و قضایی و به ویژه بخش 
خصوصی که در زمینه سرمایه گذاری حرف اول 
را می زنند. دســت در دســت هم داده اقدامات 
جدی انجام دهند بدیهی اســت رسانه ها به ویژه 
همدان پیام به عنوان یک رســانه پیشرو در استان 
کــه گردانندگان آن خود را متعلق به شهرســتان 
کبودراهنگ و بخش شیرین سو می دانند آماده هر 
گونه همکاری در زمینه انعکاس های رســانه ای 

موضوعات مربوط به این شهرستان خواهند بود.

گردشگري - صنعت - کشاورزي محورهاي اصلي 
براي وسيع ترين شهرستان استان است

■ مثلث توسعه کبودرآهنگ 

»بانوی عمارت« 
پربيننده ترين سريال 
تلويزيون شد 
 در نظرسنجی نهم دی ماه 1397 سریال تلویزیونی 
بانوی عمارت شبکه سه سیما در جلب نظر مخاطبان 

از دیگر سریال های در حال پخش پیشی گرفت. 
بر اساس این نظر ســنجی با نمونه آماری 406 نفر 
از افراد 12 سال و باالتر، 66 درصد از پاسخگویان، 
بیننده حداقل یکی از ســریال های درحال پخش از 

شــبکه های تلویزیونی بوده انــد و از این میزان 56 
درصد سریال های جدید »مینو«، »بی قرار2«، »بانوی 
عمارت«، »افســانه اوک نیو« و »خانــواده جدید« را 

تماشا کرده اند.
ســریال »بانوی عمارت« شبکه ســه سیما در میان 
سریال های جدید گوی سبقت را از دیگر سریال ها 
در جذب مخاطب ربــوده و47 درصد مخاطبان را 
به خــود اختصاص داده اســت. از این میزان بیش 
از 93درصد در حد »زیــاد« و کمتر از 7 درصد در 
حد »کم« از این ســریال ابراز رضایت کرده اند. در 
میان جنبه های مختلف سریال »بانوی عمارت«، 92 
درصد از بینندگان این سریال از نظر »جذابیت داستان 

سریال«، 91 درصد از بازی هنرپیشه ها ، 91درصد از 
تیتراژسریال در حد »زیاد« و ریتم وقوع حوادث 83 

درصد در حد »مناسب«دانسته اند.
به گــزارش فارس، در این نظرســنجی ســریال 
»بی قرار2« شــبکه دو سیما پس از بانوی عمارت 
در فهرست عالقه مندان به سریال های جدید سیما 
قــرار گرفته و آمار 29 درصــد از این تعداد را به 
خود اختصاص داده است. از میان بینندگان سریال 
»بی قــرار2« نیز 85درصد در حــد زیاد و 12 در 
صد در حد کم  از این ســریال راضی بوده اند. در 
میان جنبه های مختلف جذابیت این سریال بازی 
هنرپیشــه ها در حدود 87درصد نظر بینندگان را 

جلب کرده است.
سریال »مینو« با 15 درصد پس از این دو سریال در 
جلب نظر مخاطبان قرار داشته و در میان سریال های 
خارجی نیز »افسانه اوک نیو« شبکه سه با 16 درصد 

در صدر قرار گرفته است.
در این نظر ســنجی 20 ســریال تکراری نیز که از 
شبکه های سیما در این تاریخ روی آنتن رفته اند نیز 
بررسی شده است که 9 ســریال بیش از 10درصد 
بیننده داشــته اند. ازاین میزان ســریال پایتخت4 با 
32درصــد بیننــده پربیننده تر از بقیه ســریال های 
تکراری بوده است و توانسته نظرغالب مخاطبانش 

را جلب کند. 
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