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گراني ها را ولش!
 بــا مالحظه گراني هــاي روزافزون، به 
نظر مي آيد قيمت هاي سال گذشته مربوط 
به زمان خودش بوده اســت و قرار نيست 
هيچ آب رفتــه اي دوباره به جوي برگردد. 
البته مــا اهل رســانه و قلم هــم در اين 
شــرايط بي جهت ســعي مي كنيم با اخبار 
و گزارش هــاي روز و ميدانــي خود، نظر 
مســئوالن و دســت اندركاران مربوطه را 
نسبت به گراني هاو فشــارهاي بي امان به 
قشرهاي كم درآمد و ضعيف جامعه جلب 
نماييم. نوشتن اينگونه مطالب خيلي هم كه 

مؤثر بيفتد، نتيجه اش اين مي شود...

يادداشت

8

تیم حفاظت یا سیاهی 
لشکر...؟!؟

  شهر همدان اين هفته ميزبان كنفرانس 
بين المللی گردشــگری آســيا با عنوان " 
همــدان ۲۰۱۸ بود ".حتمًا اخبار رســمی 
ايــن رويــداد مهم فرهنگــی و اقتصادی 
را همکاران رســانه ای منتشــر كرده و با 
جزئيات به ســمع و نظر مخاطبان رسانده 
اند .پخش مســتقيم آيين افتتاحيه همايش 
از شــبکه های مختلف صدا و ســيما هم 
عالقمنــدان را بی نيــاز از پيگيری اخبار 
دست چندم رسانه ها بويژه از نوع مکتوب 

و مجازی نموده است...

سیاست را از اقتصاد جدا کنید
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توليد و عرضه 
     دفتر مدرسـه 

             در همـدان

در فروشگاههاي

09369371860
09900618512
081 - 34586732

پذيرش نمايندگي:

تعـاوني معتبر
سراسر استـان

و قيمت مناسب« عالي  ت 
»کيفي

حمايت از اشتغال و توليد استان

در بيانيه پاياني اجالس کشورهاي آسيايي 2018 پيشنهاد شد

همدان پايتخت دائمي گردشگري آسيا

والدت امام موسي کاظم)ع( 
بر تمام شيعيان مبارک

تروریسم 
فرزند ناخلف سياست

نماينده ولی فقيه در استان همدان:

برخی از حسینیه ها 
بسته است

بــا  مبــارزه  روز  شــهريورماه،  هشــتم  روز     
تروريســم نــام دارد، مصــادف بــود بــا عمليــات 
ــات ارشــد  ــه مقام ــابقه تروريســتی نســبت ب ــم س ك
ــار  ــه شــهادت دو ي ــه ب كشــورمان در ســال ۱36۰ ك

ــهيد  ــوا، ش ــم و تق ــوه عل ــالب و دو اس ــن  انق ديري
ــد  ــور و محم ــس جمه ــی، رئي ــی رجاي ــد عل محم
جــواد باهنــر، نخســت وزيــر كشــورمان و تنــی چنــد 

ــد. ــا انجامي ــان آنه از همراه

توصیه به خریداران : فعال دست نگهدارید

خودروسازها بازاررا به هم می ریزند
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اورژانس دندانپزشکی در همدان راه اندازی شد
 اورژانس شبانه دندانپزشکی در بيمارستان قلب اين شهر راه اندازی شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی همدان گفت: از ۲ سال پيش در راستای 
سياست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اورژانس دندانپزشکی 

فقط برای ايام نوروز و تعطيلی های طوالنی مدت راه اندازی شده بود.
 محمدرضا عباديــان در گفت و گو با ايرنا اضافه كرد: با تدابير صورت گرفته 
مركز جديد به صورت شبانه نيز عالوه بر روزهای تعطيل در ديگر ايام هفته نيز 
به مراجعه كنندگان خدمات ارائه می دهد.معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
اســتان بيان كرد: در اين چارچوب تيمی از دندان پزشکان متخصص در مركز 
اورژانس قلب مستقر هســتند. عباديان خاطرنشان كرد: پيشتر كلينيک خانواده 
دندانپزشکی توسط بخش خصوصی راه اندازی شده بود اما با توجه به باال بودن 

هزينه ها اين مركز دولتی شکل گرفت.

هزار هکتار از اراضی همدان در خطر بیابانی شدن است
 65 هزار هکتار از اراضی اين اســتان در معرض بيابانی شدن قرار دارند كه 
با برنامه های جامع آبخيزداری و كاشت گونه های مقاوم درصدد مديريت اين 
مناطق هستيم.مديركل منابع طبيعی و آبخيزداری همدان گفت: وضعيت زيست 

محيطی دهه اخير آسيب های جبران ناپذيری به اكوسيستم وارد كرده است.
 اســفنديار خزائی در گفت و گو با ايرنا عوامل انسانی را مهمترين علت بروز 
پديده بيابانی شدن دانست و افزود: برداشت بی رويه و غيراصولی از سفره های 
آب زيرزمينی، چرای مفرط دام و تغيير كاربری اراضی برای كشــت محصول 

روند بيابانی شدن مراتع را تشديد كرده است.
مديركل منابع طبيعی و آبخيز دارای همدان ادامه داد: اين مولفه ها همچنين منجر 
به فرسايش بادی، از بين رفتن ساختمان خاک، فرسايش آبی و افزايش شوری 

خاک شده و امکان كشت زراعی سلب می شود.

کمک 11 میلیاردی همدانی ها در عید قربان به نیازمندان
 بر اســاس آمار به دســت آمده مردم خير استان همدان در عيد سعيد قربان 
امسال ۱۱ ميليارد و ۸۰۸ ميليون ريال نذورات خود را به نيازمندان اهدا كرده اند 

و نسبت به سال گذشته با ۲4 درصد رشد همراه بوده است.
مديركل كميته امداد اســتان همدان با قدردانی از كمک های مردم نوع دوســت 
استان به نيازمندان، اظهار كرد: مردم نيکوكار و نوع دوست همدان امسال در عيد 
ســعيد قربان ۱۱ ميليارد و ۸۰۸ ميليون ريال برای كمک به نيازمندان اســتان به 

كميته امداد اهدا كردند.
پيمان تركمانه در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينکه كمک های جمع آوری شده از 
طريق ۱۱۰ پايگاه در ســطح استان همدان نذورات و كمک های مردم نيکوكار 
را جمع آوری می كردند، افزود: امســال كمک ها در عيد قربان با ۲4 درصد رشد 

همراه بوده است.

تامین اعتبار پروژه راه آهن 
همدان به سنندج 

 معاون رئيس جمهوری و رئيس ســازمان برنامه و بودجه از تامين 
اعتبار پروژه راه آهن همدان به سنندج در استان خبر داد. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، محمدباقر نوبخت، معاون رئيس 
جمهوری و رئيس ســازمان برنامه و بودجه ضمن ابالغ ســالم رئيس 
جمهور و هيات دولت به مردم كردستان اظهار داشت: زيرساخت های 
حوزه حمل و نقل از مســايلی است كه بايد در اين استان مورد توجه 

جدی باشد.
وی با بيان اينکه اتصال استان های غربی به شبکه راه آهن از مهمترين 
برنامه های دولت دوازدهم اســت، گفت: برای تحقق اين هدف همه 

اعتبار مورد نياز پروژه راه آهن همدان - سنندج تامين می شود.
معاون رئيس جمهوری و رئيس ســازمان برنامه و بودجه ادامه داد: راه 
آهن به عنوان يکی از بخش های زير ســاختی حوزه حمل و نقل اين 
اســتان در قالب طرح اتصال ريلی استان های غربی به مركز كشور در 
حال اجراست و هم اكنون در استان كرمانشاه محقق شده و در كردستان 

نيز در قالب سه قطعه در دست احداث است.
نوبخت افزود: اين طرح در قطعه دوم خود نيازمند تملک اراضی برای 
ريل گذاری اســت كه در اين ســفر سعی می شــود عالوه بر بازديد، 

مقدمات تخصيص تمام اعتبارات مورد نياز آن نيز فراهم شود.
وی اظهار داشت: تمام اعتبارات در خصوص تملک اراضی مسير ريل 
گذاری خط اهن همدان - سنندج تا آخر شهريور از سوی سازمان برنامه 

و بودجه تخصيص داده می شود.
گفتنی است نوبخت  در اين ســفر از طرح راه آهن سنندج - همدان، 
طرح جديد گردنه صلوات آباد )باند دوم همدان - سنندج(، سامانه انتقال 
ســد قوچم، پروژه بازآفرينی ناحيه منفصل نايسر و كنار گذر سنندج 

بازديد می كند.

روند صعودی مصرف بنزین در همدان

  بيــش از 6۲4 ميليون ليتر 
از انواع 4 فرآورده نفتی شــامل 
بنزين، نفت ســفيد، نفت گاز و 
نفت كوره اعــم از نيروگاهی و 
غيرنيروگاهی در 5 ماه گذشته 
امسال در منطقه همدان توزيع 

شد.
پخــش  شــركت  مديــر 
فرآورده های نفتی منطقه همدان 
گفت: اين ميزان ســوخت در 

فصل بهار و دو ماهه تابســتان سال 97 در اســتان همدان از مبدأ انبار 
نفت تداركاتي ايثارگران از طريق بيش از 45۰ دستگاه نفتکش جاده پيما 
ارسال و توزيع شده است.امين روستايی، با اشاره به موقعيت و استقرار 
انبار نفت استراتژيک غرب كشور در كريدور متصل كننده شمال و مركز 
به جنوب، غرب و شمال غرب و تأمين سوخت چندين استان در مواقع 
ضرورت، تصريح كرد: حجم مصرف بنزين، در بازه زماني مورد بررسي، 
روند صعودي داشته و نسبت به همين مدت در سال قبل 3 .۲3 ميليون 

ليتر، معادل ۱۱ درصد افزايش مصرف اين فرآورده را حکايت دارد.
مدير شــركت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان ادامه داد: مصرف 
بنزين در اين منطقه در ۱55 روز ابتدای ســال، از مرز ۲35 ميليون ليتر 
عبور كرد كه بايد راهکارهاي كاهش مصرف، يک بار ديگر به طور جدي 
مورد توجه قرار گيرد. وی خاطرنشان كرد: در 5 ماهه نخست امسال، 6 
ميليون و ۲۰۰ هزار ليتر نفت سفيد در اين منطقه مصرف شده كه با توجه 
به آمار مصرفی سال گذشته، كاهش ۲7 درصدی اين فرآورده را به ثبت 
رسانديم. روستايی يادآور شد: در اين مدت سوخت استراتژيک نفت گاز 
نيز با بيش از ۲۸3 ميليون ليتر، افزايش مصرفی معادل 7/4 درصد نسبت 

به 5 ماهه نخست سال گذشته داشته است.
وی صرفه جويــي در مصــرف حامل هاي انــرژي را از ضرورت هاي 
هميشــگي و اجتناب ناپذير عصر كنوني دانســت و براي كاســتن از 
تبعات منفي و اثرات مخرب زيســت محيطي مصرف بي حد و حصر 
فرآورده هــاي نفتي، آحاد مختلف جامعه به ويــژه افراد آگاه و نخبگان 

جامعه بايد به دنبال راه چاره باشند.

گراني ها را ولش!
مهدي ناصرنژاد «

 با مالحظه گراني هاي روزافزون، به نظر مي آيد قيمت هاي ســال 
گذشــته مربوط به زمان خودش بوده اســت و قرار نيست هيچ آب 
رفته اي دوباره به جوي برگردد. البته ما اهل رســانه و قلم هم در اين 
شرايط بي جهت ســعي مي كنيم با اخبار و گزارش هاي روز و ميداني 
خود، نظر مســئوالن و دست اندركاران مربوطه را نسبت به گراني هاو 
فشارهاي بي امان به قشرهاي كم درآمد و ضعيف جامعه جلب نماييم. 
نوشتن اينگونه مطالب خيلي هم كه مؤثر بيفتد، نتيجه اش اين مي شود 
كه آقايان مسئول لب به گاليه بگشايند و خطاب به ما بگويند »ِعرض 

خود مي بري و زحمت ما مي داري«. 
بــا اين حال وظيفه حرفــه اي و اخالقي ما حکم مي كند با اســتفاده 
از فرصــت و امکاني كــه در اختيار داريم، مســائل جاري جامعه را 
خصوصاً در حوزه هاي اقتصادي منعکس كنيم. باشــد كه تلنگري به 
دست اندركاران وارد شود و يک لحظه بينديشند كدام كارشان درست 

و چه عملکردي غلط است و اصالح شود!
واقعيت اين اســت، همانگونه كه  اشــاره رفت، نبايد منتظر برگشت 
بســياري از قيمت هاي حداقل مربوط به ماه هاي پاياني سال گذشته 
بود؛ چون »آن صبو بشکســت و آن پيمانه ريخت«، اصاًل قرار نيست 
با توجه به شرايطي كه بخشــي از آن ناشي از شيطنت هاي آمريکا و 
جفتک اندازي هاي قيمت ارز مي باشــد، برگرديم به قيمت هاي قبلي! 
بايد وضعيت اقتصادي كشــور ما در چنين مقطعي، دانسته و ندانسته 
بهم مي ريخت و آب ها از سرمنشــأ به شدت گل آلود مي شد تا جايي 
دوباره و به تدريج مردم به شرايط جديد عادت كرده و راضي باشند. 
دير يا زود هم اين اتفاق خواهد افتاد و بايد آب و نان و ارز و طال و 

ماشين و سامان زندگي را به قيمت روز بخوريم!
اما در اين كشمکش و در چنين بي برنامگي ها و برنامه ريزي هايي بايد 
براي رضاي خدا هم كه شــده، مردم را كمک كرد! بايد كاري كرد كه 
نه ســيخ بســوزد و نه كباب. مثاًل چه ضرورتي دارد در شرايطي كه 
گوشت قرمز و گوشت سفيد و تخم مرغ و برنج و بسياري از مايحتاج 
عمومي به علت گراني هاي كمرشــکن به دهان كمتر آدمي مي رسد، 
بياييم و سيب زميني را به كشورهاي ديگر صادر كنيم! هر انسان عاقلي 
در جامعه مي داند وقتي مواد پروتئيني و اصلي به شــدت گران است، 
سيب زميني به خوراک اصلي قشرهاي غالب جامعه تبديل مي شود و به 
هر طريق ممکن خانواده ها مي توانند با قيمت مناسب همين محصول 
و تنوع دادن به آن، شــکم خود را در جمع هاي خانوادگي سير كنند، 
امــا با صادرات اين ماده غذايي، يکباره قيمت آن در بازار به حدود ۲ 
برابر افزايش مي يابد. آيا با صادرات ســيب زميني، ارز حاصل از آن به 
جيب توليدكننده و كشاورز مي رود كه حداقل به اين ويژگي دلخوش 
باشيم!؟ يا اينکه در چنين برهه دشواري از تاريخ اقتصادي كشورمان، 
كيسه بزرگي براي معدودي سودجو و از خدابي خبر دوخته مي شود!؟ 
مطمئن باشــيد در حوزه صادرات محصول زراعي و باغي يک سنت 
هم نصيب كشاورز و توليدكننده اصلي نمي شود. در صورتي كه فقط 
توليدكننده نيست و بايد حقوق مصرف كننده را هم در نظر بگيريم. به 
عبارتي ديگر وقتي به محصولي از توليدات داخلي خومان به شــدت 
نيازمند هســتيم، صادرات آن به خارج امري ناروا و غلط خواهد بود 
و مصداق »چراغي كه به خانه فرض است، به مسجد حرام مي باشد«، 

عينيت مي يابد.
اكنــون به صورت خزنده قيمت نان در همين شــهر خودمان همدان 
گران شده اســت و گويي نان خالي را هم از مردم دريغ مي كنند. در 
اين ارتباط قيمت انــواع نان هاي فانتزي كه اتفاقاً براي تنوع غذايي و 
دلخوش كنک ها، مورد توجه بيســاري از خانواده هاست، در روزهاي 
اخير حدود 5۰ درصد گران شــده اســت و يک عدد نان باگت 3۰۰ 

توماني حداقل به 5۰۰ تومان افزايش قيمت داده است.
البتــه در خصوص ميوه هاي فصلي كه تابســتان امســال مردم را 
نقره داغ كرده اســت، زياد نمي توان نوشــت؛ چــون اگر ميوه در 
اين فصول داغ فراوان باشــد، بايد وارد بازار شود و با قيمت هاي 
رقابتي به فورش رود؛ چراكه ميوه رسيده قابل نگهداري و احتکار 
و گرانفروشــي نيســت. اما اين احتمال وجــود دارد كه عالوه بر 
سرمازدگي ميوه ها در اوايل فصل بهار، دالل بازي ها و صادرات اين 
نوع محصوالت نيز دليل برگراني باشــد كه اگر مســئوالن مربوطه 
اراده و همت و يک جو احساس مسئوليت داشته باشند، مي توانند 
اين مشــکل را برطرف سازند و جلوي سوء استفاده و دالل بازي ها 

را در ميادين ميوه و تره بار بگيرند!
خبرنــگاران ما در گزارش هاي ميداني خود بارهــا اعالم كرده اند، به 
محــض اينکه يک روز به هر دليل ميــوه خاصي كمتر وارد ميدان بار 
مي شــود، قيمت آن در همان روز توسط واسطه هاي فرصت طلب در 

ميدان ميوه و تره بار به ۲ برابر افرايش مي يابد!

 نماينــده ولــی فقيــه در اســتان همــدان 
ــل ۱۰۰  ــدان حداق ــه در هم ــان اينک ــا بي ب
ــه در  ــم ك ــجد داري ــينيه و ۱۰۰ مس حس
بســياری از آنهــا بســته اســت ، گفــت: در 
ــينيه ها  ــن حس ــه درب اي ــرايط ك ــن ش اي
ــر ســاخت ســالن های  ــاز ب بســته اســت ب

ــم. بســيار گرانقيمــت اصــرار داري
در  طه محمــدی  غياث الديــن  آيــت ا...   
آييــن گراميداشــت يــاد شــهيدان رجايــی 
ــاغ  ــهدای ب ــينيه سيدالش ــر در حس و باهن
بهشــت همــدان اظهــار داشــت: دولــت از 
زمــان اســتقرار نظــام جمهــوری اســالمی 
ــالب  ــت انق ــرای تثبي شــهدای بســياری ب

ــم كــرده اســت. تقدي
ــتار  ــم خواس ــر ه ــن پيش ت ــزود: م وی اف
آن شــده بــودم كــه مراســم شــهدا و 
خانــواده شــهدا در ايــن مــکان و در جــوار 

ــود. ــزار ش ــهدا برگ ــگاه ش آرام
بــه گــزارش فــارس، نماينــده ولــی فقيه در 
اســتان همــدان ادامــه داد: گاهــی مراســمی 
كــه  می شــود  برگــزار  مکان هايــی  در 
ــارک  ــا پ ــاال ي ــرات ب ــداد نف ــت تع ظرفي
ــر اســت مســاجد  ــدارد و بهت خــودرو را ن
مــا بــه همــان مراســم مذهبــی اختصــاص  
ــود  ــالن های موج ــت س ــه و از ظرفي يافت
بــرای برگــزاری مناســبت های ملــی و 
انقالبــی اســتفاده شــود تــا ايــن ســالن های 
خــوب خالــی نمانــد و مــردم زيارتــی هــم 

ــد. ــور شــهدا انجــام دهن ــار قب در كن
ــن  ــا اي ــينيه ب ــن حس ــد: اي ــر ش وی متذك
زيبايــی و شــکوه حــدود 3۰ ســال بســته 
بــود در حالــی  كــه امــکان برگــزاری 
ــد در آن  ــای مفي ــام برنامه ه ــواع و اقس ان

ــت. ــود داش وج
محمــدی بــا بيــان اينکــه ايــن بنــای 
عــزاداری  مراســم  بــرای  چندمنظــوره 

ــل   ــاج قاب ــان حج ــی از ميهمان ــا ميزبان ت
اســتفاده اســت، خواســتار توجــه بــه ايــن 

ــد. ــم ش مه
وی در ادامه سخنانش با اشاره به نقل شهيد 
مطهری مبنی بر خط شــکن بودن امام)ره( 
تصريح كــرد: انتظار از يک مصلح انقالبی 
اين است كه ســنت ها و بدعت های غلط 
در جامعه را اصالح كند و اين بدعت های 
غلط از جشن عروسی تا مراسم خاكسپاری 

وجود دارد.
ــات  ــتفاده از امکان ــدان اس ــه هم امام جمع
آموزه هــای  از  يکــی  را  موجــود 
اهل بيــت)ع( دانســت و بيــان كــرد: در 
ــل ۱۰۰  ــدان حداق ــر در هم ــال حاض ح
حســينيه و ۱۰۰ مســجد داريــم كــه درب 
ــی  ــا بســته اســت در حال بســياری از اينه
ــا در  ــام برنامه ه ــواع و اقس ــد ان ــه باي ك

ــی و  ــائل علم ــد و مس ــزار می ش آن برگ
ــود. ــج ب ــی در آن راي ــج كتابخوان تروي

وی بــا اشــاره بــه اينکــه در ايــن شــرايط 
ــت  ــته اس ــينيه ها بس ــن حس ــه درب اي ك
بســيار  ســالن های  ســاخت  بــر  بــاز 
ــد  ــت: باي ــم، گف ــرار داري ــت اص گرانقيم
كميته هايــی تشــکيل شــود و بررســی 
ســاختمان،  از  داشــته هايی  چــه  كنــد 
خــودرو، لبــاس و ســاير امکانــات وجــود 
ــری از  ــو بهت ــه نح ــم ب ــه می تواني دارد ك
آن اســتفاده كنيــم و مــواردی را از طريــق 
ــار طبقــات ضعيــف  واســطه هايی در اختي

ــم. ــرار دهي ق
محمدی خاطرنشــان كرد: شــهيد رجايی 
الگوی ساده زيســتی بود و هر كجا بر سر 
سفره مردم عادی می نشست، او يک لباس 
را تا مدت ها اســتفاده می كرد حال آن كه 
امــروز در جامعه ما برخــی به تعداد 36۰ 

روز لباس دارند.

 در وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی شــاهد بوديم كه افزايش قيمت ها 
چنانکه در ســاير حوزه ها وجود داشته در 

اين حوزه نبوده است.
قائــم مقام معــاون تحقيقــات و فناوری 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در  نوزدهمين جشــنواره پژوهشی ساليانه 
دانشجويان علوم پزشکی كشور به ميزبانی 
دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزارشد با 
بيان اينکه اين دوره با وجود همه مشکالت 
و موانــع پيش رو با ســربلندی ســپری 
می شــود، اظهار كرد: ما بــا بهره گيری از 
تجربيات تحريم های گذشته بهتر از گذشته 

عمل خواهيم كرد.
شــاهين آخونــدزاده افــزود: در وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
خدمات وابســته با افراد كار بلد اســت و 
شاهد بوديم كه افزايش قيمت ها چنانکه در 
ســاير حوزه ها وجود داشته در اين حوزه 

نبوده است.
وی با اشاره به اينکه از سال ۲۰۰۱ ميالدی 

رشــد علمی ايران به طور محسوس شروع 
شــد، گفت: توليدات علمی در قبل از سال 
۲۰۰۱ ميالدی بســيار ناچيــز بوده و حتی 
دســت يافتن به جايــگاه دوم كه متعلق به 
مصر بود، دست نيافتنی بود و در سال های 

اخير شتاب چشمگيری داشته است.
قائــم مقام معــاون تحقيقــات و فناوری 
وزارت بهداشــت يادآور شد: ايران در افق 

۱4۰4 بايد رتبه اول منطقه را در حوزه های 
اقتصــادی، اجتماعی، علمــی و فرهنگی 

احراز كند.
نيز  پزشکی همدان  علوم  دانشگاه  رئيس 
در اين مراســم اظهار كرد: اميدواريم با 
تازان عرصه  پيش  عنوان  به  افکار  تبادل 
كشــور  برای  خوبی  آينده  دانشــجويی 

بخورد. رقم 

ســيد حبيب ا... موســوی بهار ادامه داد: ما 
افتخار می كنيــم در روزهايی كه تحريم ها 
مشــکالتی را به وجود آورده، مردم بيش 
از پيش متوجه می شــوند كــه حوزه علوم 
پزشــکی وظايــف خود را انجــام داده به 
طوری كه پذيرای دانشجويان از كشورهای 

مختلف هستيم.
وی تــالش و مجاهــدت اســاتيد علوم 
پزشکی را بسيار ارزشمند دانست و افزود: 
اين اســاتيد با حضــور در مجامع جهانی 

دانشجويان خوبی تربيت كردند.
رئيــس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان 
تصريح كرد: در ســند چشم انداز ۱4۰4 در 
حوزه علوم پزشکی يا سرآمد هستيم و بايد 
با اعتماد به نفس و قدردانی از اســاتيد در 

مسير توسعه بيش از پيش گام برداريم.
وی با اشاره به اينکه هم اكنون شركت های 
دانــش بنيان در تبديل علم به ثروت تالش 
می كننــد، ادامه داد: در يــک دهه اخير از 
دانشــمندان علوم پزشــکی ايران نام برده 

می شود.

محیط بانان همدان به تجهیزات 
ضد حریق مجهز شدند

 تجهيزات به روز اطفای حريق در اختيار محيط بانان 
اين استان قرار گرفت.

معاون فنی اداره كل حفاظت محيط زيست همدان گفت: 
اين تجهيزات شامل پوتين، چراغ قوه، عينک آتش نشانی، 
بيل، دستکش، آتش كوب، اره، كاپشن ضد حريق و پتوی 
اورژانسی است.  مهدی صفی خانی در گفت و گو با ايرنا 
اظهار داشــت: همچنين يک دستگاه »رد فاير« كه بر روی 
خودروهای سبک سوار شده و همانند خودروهای آتش 
نشــانی آب و پودر را با فشار باال به سمت حريق هدايت 
مــی كنند نيز در اختيار اين نهاد قــرار گرفت.معاون فنی 
اداره كل حفاظت محيط زيســت همدان گفت: از ابتدای 
امســال تاكنون حدود پنج هکتار از اراضی محيط زيست 
استان طعمه آتش شده و عوامل و مسببان اين آتش سوزی 

شناسايی و به دستگاه قضايی معرفی شدند.
صفی خانی ادامه داد: آمار آتش ســوزی در مناطق تحت 
مديريت محيط زيست نسبت به سال گذشته كاهش بسيار 

زيادی داشته است.

کشف ۴۸ کیلوگرم مواد مخدر 
در همدان

   فرمانده انتظامی اســتان همدان از كشــف 4۸ 
كيلوگرم ترياک و دستگيری ۲ قاچاقچی در همدان 

خبر داد.
بخشعلی كامرانی صالح در جمع خبرنگاران گفت: 
در پی تالش های اطالعاتــی پليس مبارزه با مواد 
مخدر اســتان همدان يک باند تهيــه و توزيع مواد 
مخدر شناسايی شــد. وی بيان داشــت: براساس 
پيگيری ها مشــخص شد اين باند قصد انتقال يک 

محموله مواد مخدر به همدان و توزيع آن را دارد.
كامرانی صالح گفت: با توجه به اشــراف اطالعاتی 
ايجاد شــده، فعاليت باند تحت كنترل نامحسوس 
اطالعاتی قرار گرفت و محل نگهداری مواد مخدر 

شناسايی شد.
به گزارش مهر، فرمانده انتظامی استان همدان گفت: 
در بازرســی های انجام شــده مقدار 4۸ كيلو گرم 
ترياک با لفافه كشــف و در اين رابطه ۲ قاچاقچی 

دستگير و يک دستگاه خودرو نيز توقيف شد.

خودروی سواری هشت عابر را زیر گرفت

 يک خودروی سواری هشــت تن را كه مشغول جابجايی 
الشه گوسفند از داخل جاده همدان - مالير بودند، زير گرفت 

كه يکی از آنها در بيمارستان جان باخت.
جانشــين رئيس پليس راه اســتان همدان گفت: يک دستگاه 
خودروی كاميون كشنده هنگام عبور از جاده واژگون و منجر به 

تلف شدن ۲۰ راس گوسفند شد.
ســعيد اســماعيلی در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اهالی 
روســتای بيژن آباد مالير برای كمک به چوپان در وسط جاده 
حضور يافته و اقدام به جابجايی الشــه نيمه جان گوسفندان به 
حاشــيه جاده كردند كه در اين هنگام يک دســتگاه خودروی 

سواری كه در حال تردد از اين مسير بود با آنها برخورد كرد.
اسماعيلی بيان كرد: اين خودرو هشت تن را زير گرفت كه يکی 
از مجروحان پس از انتقال به بيمارســتان جان خود را از دست 
داد. وی گفــت: طبق آيين نامه راهنمايی و رانندگی، چوپان ها 
در صورت عبور شــب هنگام از عرض جاده بايد راكت های 
شب رنگ دار يا چراغ های فانوسی حمل كنند.جانشين پليس 
راه استان همدان اظهار داشت: همچنين در صورت وجود زير 

گذر، بايد برای جابجايی گوسفندان از اين مسير استفاده كنند.

نماينده ولی فقيه در استان همدان:

برخی از حسينيه ها بسته است

افزایش قيمت ها در بخش بهداشت و درمان چشمگير نبود

ارائه خدمات رایگان به بیماران 
توسط 70 پزشک همدانی 

 7۰ پزشک به بيماران اين استان خدمات رايگان ارائه می كنند.  
ــدان از  ــکی هم ــوم پزش ــگاه عل ــتاری دانش ــر پرس ــر دفت  مدي
خدمــات جامعــه پزشــکان بــه بيمــاران قدردانــی كــرد و اظهــار 
ــوق  ــص و ف ــک متخص ــش از 7۰ پزش ــبختانه بي ــت: خوش داش
تخصــص خدمــات درمانــی ويــژه ای را بــه جامعــه بيمــاران ارائه 

مــی دهنــد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه شيرانی، افزود: غالب 
اين پزشکان با موسسات، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد فعال 
در حوزه خيريه و سالمت در ارتباط هستند و بيماران معرفی شده 
از سوی اين موسسات را با شرايط خاص به صورت رايگان درمان 

می كنند.

۱- نظارت بربازار دراســتان موفق نبوده است. براساس آماررسمی 
اعالم شده ، استان در تورم ركورد زده است .

گويا همدان با ۲3/۲ درصد رتبه نخســت راكســب كرده اســت.
گفته می شــود دســتورهای صادره برای پلمپ واحدهای متخلف 

وبازديدهاكارسازنبوده است.
حضورمســئوالن ارشد دربازارتبليغاتی تحليل می شود. گفتنی است 
استانداردرجلســه تنظيم بازاردســتور تعطيلی وبرخوردباواحدهای 

متخلف راداده بود.
۲- دوچرخه های هوشمند درپايتخت به كارگرفته می شوند.گفته می 
شود قرار است دوپرخه های مجهز به مکان ياب واپليکيشن مديريت 

ديجيتال به صورت عمومی درتهران مورد استفاده قرار گيرد.
گفته می شود علی رغم اقدامات ايجادمسيردوچرخه وپياده راه برنامه 
مشــخصی برای به كارگيری اين فناوری دراســتان پيش بينی نشده 

است.
 گفتنی است اين دوچرخه ها بيش از يک دهه است كه در كشورهای 

اروپايی مورد استفاده شهروندان است.
3- جمنا فعاليت خودرا ازسرمی گيرد.گفته می شود شوراهای استانی 

گروههای اصولگرا فعاليت های انتخاباتی 9۸خودرا كليدزده اند .
گويا برخی نماينده های همدان مامورفعال ســازی تشکيالت استان 
شده اند. گفتنی است گروههای سياسی اصولگرا  شورای انتخاباتی 

خودرا ازانتخابات رياست جمهوری كليدزده اند.
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افتتاح 20 پروژه به مناسبت هفته دولت در بخش 
شیرین سو 

 به مناســبت هفته دولت۲۰ پروژه عمرانی و آموزشــی و خدماتی با اعتبار بالغ بر 4 
ميليارد و ۱۲6 ميليون تومان در بخش شيرين سو با حضور فرماندار و مسئولين شهرستان 

كبودراهنگ به بهره برداری رسيد.
آيين افتتاح مركز جامع خدمات ســالمت روستای ازون دره بخش شيرين سو شهرستان 
كبودراهنگ يکی از اين پروژه ها بود كه به مناســبت هفته دولت با حضور رئيس دانشگاه 
علوم پزشکی همدان، معاون بهداشتی دانشگاه و فرماندار و بخشدار شيرين سو و مسئولين 

ادارات و سازمان های دولتی انجام شد.
مركز جامع ســالمت روستای ازون دره در زيربنای6۲۰متر در دو طبقه با اعتباری بالغ بر 
۱۱.5 ميليارد ريال شامل بخش های پزشــک عمومی، مامايی و داروخانه به بهره برداری 
رسيد. موسوی بهار در آيين بهره برداری از اين پروژه گفت: بعد از پيروزی انقالب اسالمی 
در حوزه بهداشت و درمان نسبت به ديگر حوزه ها رشد بهتری داشتيم و در حال حاضر 
خدمات پزشکی ايران در خاورميانه حرف اول را می زند و به عنوان الگو به جهان معرفی 

شده است.
وی افزود: در طرح تحول سالمت 6 هزار طرح بهداشتی درمانی آغاز شده است كه از اين 
ميزان 3۱۰ طرح در استان همدان است كه بيش از 7۰ درصد بهره برداری شده و همدان 

پيشــتازترين است.بهره برداری از ميدان امام حسين)ع( شيرين سو با اعتباری بالغ بر ۲3۰ 
ميليون ريال و بهره برداری از  جاليز پياده روهای شيرين ســو با اعتبار بالغ بر ۲۲5۰ ميليون 

ريال از ديگر پروژه ها بود.
همچنين در حوزه برق در هفت روستا تبديل سيم مسی به كابل خودنگهدار و برق رسانی 
به ايستگاه گازرســانی و چاه آب شرب با اعتبار بالغ بر يک ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال 

به بهره برداری رسيد.
از ديگر پروژه های افتتاح شــده در حوزه بهســازی و آسفالت ريزی در ۱۰ روستا شامل 
تخريب و آواربرداری و زيرسازی و جدول گذاری و آسفالت ريزی به ميزان ۱۰۰هزار متر 

مربع با اعتبار بالغ بر 4ميليارد و 5۰۰ميليون ريال بود.

خبـر

فرماندار تويسرکان:
سد خرم رود با 200 میلیارد تومان 

در حال اجراست
 فرماندار تويســركان با بيان اينکه پروژه ســد مخزنی خرم رود با 
۲۰۰ ميليارد تومان توسط بخش خصوصی در شهرستان تويسركان در 
حال اجراست گفت: ۲۰۰ نفر در پروژه سد مخزنی خرم رود مشغول 

به كار هستند.
فرماندار تويسركان به مناسبت هفته دولت همراه با جمعی از مسؤوالن 

و دهياران از سد مخزنی در حال احداث خرم رود بازديد كرد.
فرماندار تويســركان در اين بازديد با اشاره به اينکه در ابتدای دهه ۸۰ 
مطالعه سد خرم رود كليد خورده بود اظهار كرد: عمليات اجرايی سد 
مخزنی خرم رود پس از ۱5 سال با وجود اينکه كاماًل از رديف بودجه 
خارج شــده بود با پيگيری های نماينده مردم تويســركان در مجلس 
و مجموعه مديريتی شهرستان ســال 96 در دولت تدبير و اميد آغاز 

شده است.
حبيب موميوند امتياز بزرگ احداث ســد مخزنی خرم رود را اجرايی 
شــدن اين طرح به روش فاينانس با سرمايه گذاری بخش خصوصی 
دانســت و گفت: گردشــگرپذير بودن از مزيت های ديگر اين پروژه 
محســوب می شود و به طور حتم يکی از قطب های گردشگری برای 

اين شهرستان خواهد شد.
وی با اشــاره به اينکه سد مخزنی خرم رود با هدف تأمين آب شرب 
45 روســتا در اين منطقه اجرايی می شود اضافه كرد: اولويت نخست 
اين پروژه تأمين آب شرب و سپس كشاورزی است و در صورت نياز 

برای صنعت نيز هم استفاده می شود.
فرماندار تويســركان با بيان اينکه در شهرســتان عالوه بر سد مخزنی 
خرم رود پروژه های متعدد ديگری در حال اجرا داريم بيان كرد: امروز 
تويســركان با وحدت و هم افزايی، بــا وجود محدوديت های مالی به 

كارگاه سازندگی مبدل شده است.
وی با اشــاره به اينکه اين پروژه با بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان توسط 
بخش خصوصی در تويســركان در حال اجرا است بيان كرد: بيش از 

۲۰۰ نفر در پروژه سد مخزنی خرم رود مشغول به كار هستند.
موميوند از اتمام گازرســانی به سه شــهر و ۱۰4 روستايی تويسركان 
خبر داد و خاطرنشــان كرد: روستای قلعه بختيار با هفت مشترک به 
عنوان آخرين روستای تويسركان در هفته دولت امسال با صرف ۱۱3 
ميليون تومان اعتبار از گاز بهره مند شدند.وی با اشاره به اينکه مبحث 
گردشــگری يکی از مهمترين مولفه های مهم و اصلی حتی برای كل 
كشور به شــمار می رود تاكيد كرد: فاصله زمانی همدان ـ تويسركان 
با اجرايی شــدن پروژه مسير تويسركان ـ جاده گنجنامه به همدان به 
زمانی كوتاه تقليل پيدا خواهد كرد و فصلی بودن آن نيز لغو می شود.

فرماندار تويســركان اظهار كرد: هفته دولت سال جاری 37 ميليارد و 
۸۰۰ ميليون تومان پروژه در حوزه های مختلف در تويسركان افتتاح يا 
كلنگ زنی می شود.در پنجمين روز از هفته دولت از پد بالگرد سايت 
اسکان اضطراری مديريت بحران شهرستان تويسركان با حضور جمعی 
از مسؤوالن توسط سرپرست معاون فرماندار افتتاح و به بهره برداری 
رسيد. مساحت ســايت ستاد اســکان اضطراری ۸ هزار متر مربع و 
مساحت پد بالگرد 3 هزار متر مربع است كه توسط شهرداری اجرايی 
شد. عمليات اجرايی اين پروژه شــامل عمليات خاكی »خاكريزی ـ 
خاكبرداری« با صرف ۲۰۰ ميليون تومان اعتبار، 49۰ تن آسفالت ريزی 

با اعتبار 9۸ ميليون تومان می شود.
همچنين به منظور اجرای اين طرح ۸۰۰ متر جابجايی ســتون برق با 
اعتبار 5۰ ميليون تومان از اعتباران داخلی توســط شركت توزيع برق 

شهرستان انجام شده است.

فقط 17 درصد مردم اسدآباد عوارض 
شهرداری را پرداخت می کنند

 شهردار اســدآباد با اشــاره به عدم پرداخت عوارض توسط ۸5 
درصد ادارات و دســتگاه های اجرايی اين شهرستان، گفت:فقط ۱7 

درصد مردم اسدآباد عوارض شهرداری را پرداخت می كنند.
كاظم سعيدی در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: از ۱6 هزار خانوار 
اسدآبادی نيز تنها ۱7 درصد آنان نسبت به پرداخت عوارض شهرداری 

مقيد هستند.
وی با بيان اينکه ۸۰ درصد ســاختمان های اداری شــهر اسدآباد سند 
مالکيت ندارد ، افزود: متاســفانه  برخی ادارات برای ســاخت و ساز 
جديد، پروانه ساخت از شهرداری دريافت نمی كنند و اين خود امری 

غير قانونی است.
ســعيدی گفت: هنگامی كه نســبت به اين امر غيــر قانونی معترض 

می شويم، می گويند شهردار راضی به توسعه اين فضاها نيست.
وی از تجهيز ماشــين آالت آتش نشانی شهرداری خبر داد و تصريح 
كرد: در 5 ماه امســال بيش از ۲64 مورد عمليات اطفا حريق در سطح 
شهرستان توسط تيم آتش نشانی شــهرداری اسدآباد صورت گرفته 
كه ۱3۰ مورد آن مربوط به شــهر اسدآباد و مابقی در مناطق خارج از 

شهر بوده است.
ســعيدی در رابطه با فضای سبز شهری اســدآباد هم خاطر نشان 
كرد: در حال حاضر با احتســاب 3۰ هکتــاری پارک زائر، فضای 
سبز شــهر اســدآباد به 75 هکتار افزايش يافته و می توان گفت از 
نظر ســرانه فضای سبز شهر، اسدآباد در اســتان همدان از جايگاه 
نســبتا خوبی برخوردار است. وی در رابطه با وضعيت آبيار فضای 
سبز شهری نيز افزود: در سال جاری با لوله گذاری بلوار ۲۲ بهمن 
از ميدان ســيدجمال الدين تا ميــدان آزادگان ، از اين پس فضای 
ســبز شــهری اين بلوار به صورت خودكار و بــدون نياز به تانکر 

آبياری خواهد شد.
شــهردار  اسدآباد با اشاره به مشکل روان آبها نيز يادآورشد:برای رفع 
مشــکل روان آبها در حال حاضر ،شهرداری در تالش بوده تا قبل از 
فصل بارش ،كانال ارشاد و محمودبيگی را به كانال اصلی متصل كرده 
تا اين مشکل آبهای سطحی مناطق يادشده در زمان بارش مرتفع شود.

استعداد ایجاد فروچاله 
در بسیاری از نقاط همدان

 زنگ خطر ايجاد فروچاله ها در بســياری از مناطق استان همدان به 
صدا درآمد.

به گزارش فارس ، مديرعامل شــركت آب منطقه ای همدان در جلسه 
مديريت بحران شهرستان كبودراهنگ اظهار كرد: طول دوره آماربرداری 
دشت كبودرآهنگ ۲9 ســال بوده و در اين دشت چاه های پيزومتری 
حفاری شده است كه به ما اجازه می دهد در هر زمان ميزان افت سطح 

آب دشت را رصد كنيم.
منصور ســتوده افزود: طی اين ۲9 ســال آماربرداری متاسفانه دشت 
كبودراهنگ به ميزان 4۲ متر افت سطح آب داشته كه بيشترين افت را 

در بين ديگر دشت های استان شامل می شود.
تصريح كرد: از ســال 7۱ پيشــنهاد ممنوعيت كشــاورزی در دشت 
كبودراهنگ داده شــده بود كه طبق قانون توزيع عادالنه آب مصوب 
شده اما متاسفانه همچنان بيشترين مصرف اين دشت مربوط به بخش 

كشاورزی است.
وی افــزود: دولت تدبيــر و اميد توجه ويژه ای به بحــث آب دارد و 
پروژه های مختلفی را در دست اجرا دارد كه مهمترين آن طرح احيا و 
تعادل بخشــی منابع آب زيرزمينی بوده كه دارای ۱5 ريزپروژه است و 

۱۱ پروژه آن در حوزه آب منطقه ای است.
ســتوده بيان كرد: می توان انسداد چاه های غيرمجاز و نصب كنتورهای 
هوشمند آب و برق و تشکيل گروه های گشت و بازرسی را از مهمترين 

بخش آن نام برد كه هدف آن تعادل در بخش آب است.
وی با اشاره به اهميت فرهنگسازی و آگاهی رسانی به مردم به خصوص 
كشــاورزان در خصوص وضعيت منابع آب افزود: ترويج كشت های 
كم آب بــر در مزارع موجود و تغيير كاربری آب چاه های كشــاورزی 
برای تامين آب صنايع و خدمات توليدی به منظور افزايش اشتغال در 

روستاها از جمله راهکارهای مقابله با كمبود آب است.
مديرعامل شركت آب منطقه ای استان همدان ادامه داد: يکی از راه های 
بســيار مهم در رســيدن به اين مقدار آب قابل برنامه ريزی، اصالح و 

تعديل پروانه بهره برداری چاه های مجاز دشت است.
مديركل مديريت بحران اســتانداری همدان نيز در اين جلســه با بيان 
اينکــه مديريت بحران يک چرخه اســت و ما نمی توانيم در يکجا آن 
را متوقف كنيم، تصريح كرد: در كالس های آموزشــی خدمت مديران 
3 اصل مديريت بحران شامل پيشگيری، مقابله و بازسازی و بازتوانی 

تعريف شده است.
عليمردان طالبی با اشــاره به اينکه اگر بتوان در فاز پيشگيری بخوبی 
عمل كرد در فاز مقابله بسيار زحمات كمتری تحميل می شود، گفت: 
بسياری از نقاط ديگر استان اين استعداد را دارد كه فروچاله در آنجا نيز 

اتفاق بيفتد كه اين پديده به هيچ عنوان قابل بازسازی و ترميم نيست.
وی تاكيــد كرد: بهتريــن راهکار انجام كارهای علمــی، تحقيقاتی و 

مطالعاتی است كه بايد هر چه سريعتر صورت پذيرد.

رکورد 1۸5  هزار تنی تولید گندم در رزن

 امســال بيش از ۱۸5 هزار تن گندم در رزن برداشــت شده كه اين 
ميزان در تاريخ شهرستان كم نظير است.

مديــر جهاد كشــاورزی رزن از احداث ۱۰ ســردخانه با ظرفيت 7۸ 
هزار تن، فرآوری سيب زمينی با ظرفيت 65 هزار تن، واحد بسته بندی 
گياهان دارويی و دمنوش با ظرفيت 4۰۰ تن، انبار نگهداری محصوالت 
كشاورزی با ظرفيت 7۰ هزار تن و واحد چيپس ميوه خشک با ظرفيت 

6 هزار تن خبر داد.
محمود فتحی در گفت وگو با فارس افزود: سطح زير كشت سيب زمينی 
از 9 هزار هکتار به 5 هزار هکتار و هندوانه از يک هزار و ۲۰۰ هکتار به 
5۲۰ هکتار كاهش يافته و سطح زير كشت زعفران به ۱5 هکتار و كلزا 

به ۱7۰ هکتار افزايش يافته است.
مدير جهاد كشاورزی شهرستان رزن يکی از برنامه های جهاد كشاورزی 
را حفظ منابع آب، افزايش توليد، ايجاد اشتغال، توسعه گلخانه، كشت 
گياهان دارويی و ايجاد صنايع تبديلی دانست و افزود: در حال حاضر 
6 هکتار گلخانه انفرادی و ۱۲ هکتار در قالب مجتمع گلخانه ای عمان 

در حال پيگيری است.
وی ســطح گلخانه های شهرستان را ۱5 هکتار عنوان كرد و گفت: در 
صورت بهره برداری از مجتمع گلخانه عمان سطح زير كشت گلخانه ها 

در اين شهرستان به ۲7 هکتار افزايش خواهد يافت.
فتحی با اشاره به سطح زير كشــت گندم در شهرستان رزن ادامه داد: 
در سال زراعی گذشته بيش از 74 هزار هکتار گندم ديم و بيش از ۱۰ 
هزار هکتار گندم آبی كشت شده است.وی با بيان اينکه امسال به خاطر 
افزايش نزوالت آســمانی به ويژه در فصل بهار افزايش توليد گندم را 
شاهديم، گفت: همت كشاورزان و سخاوت آسمان دست به دست هم 

دادند تا امسال محصول با كيفيتی در شهرستان رزن توليد شود.
مدير جهاد كشاورزی شهرستان رزن ميانگين برداشت گندم در كشت 
ديم را از دو تا ۲/5 تن و ميانگين برداشت گندم آبی را تا پنج تن عنوان 
كرد و گفت: شهرستان رزن در توليد گندم مقام نخست استان را دارد.

وی از توليــد بيش از ۱۸5 هزار تن گندم در رزن خبر داد و افزود: اين 
ميزان گندم معادل 3۰ درصد گندم توليدی استان است.

فتحی ادامه داد: توليد ۱۸5 هزار تن گندم در شهرســتان رزن بی سابقه 
اســت.وی با بيان اينکه از اين ميزان بيش از ۱65 هزار تن توسط اداره 
تعاون روســتايی و سيلوی گندم شهرستان خريداری شده است اظهار 

كرد: گندم توليدی با بهترين كيفيت و بدون سن زدگی است.
وی افزود: امسال برای تحويل گندم كشاورزان به مراكز خريد اطالعات 
بيــش از ۱۱ هزار بهر ه بردار در ســامانه پهنه بندی برای خريد گندم از 

كشاورزان ثبت شده است.
مدير جهاد كشــاورزی شهرســتان رزن از توليد 3۰ هزار تن جو در 
شهرستان خبر داد و افزود: سطح زير كشت جو در سال زراعی 97ـ96 
بيش از ۸ هزار هکتار بود كه از اين ميزان 5 هزار و ۲۰۰ هکتار جو آبی 

و ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار جو ديم بوده است.

 شركت تعاونی دهياری های روستاهای 
بخش جوكار در سال ۱3۸9 با اساسنامه ای 
شــامل فعاليت های عمرانــی، خدماتی و 
رفاهی و همچنين مشاركت در اين بخش 
به منظور تسهيل و بهبود خدمت رسانی به 
روستاييان تاسيس و با ۲5 عضو سهامدار 
از دهياری های بخش جــوكار با يک نفر 
پرســنل ثابت به عنوان مديرعامل مشغول 

به كار گرديد
اين تعاونی با انجام چند پروژه تسطيح و 
خاكبرداری، جدول گذاری در چند روستا 
بــکار خود ادامه داد تا اينکه با اســتعانت 
از خداونــد منان و با تالش و كوشــش 
مســتمر كاركنان و حمايــت و اعتماد و 
هيئــت مديره ای بــا انگيــزه و همچنين 
همراهــی و رهنمودهای بخشــدار، اين 
شــركت هم اكنون بطور مستقيم برای ۱3 
نفر و بطور غير مســتقيم برای حدود 7۰ 

نفر اشتغالزايی داشته است.
در نهايت در داوری تخصصی در سال 97 
از شركتهای تعاونی توانست با بهره گيری 
از تخصص و تعهــد كاری در زمينه های 
عمرانــی و خدماتــی در گرايش تعاونی 
دهياريهــا ، موفق به كســب رتبه برتر در 
سطح استان و يکی از نامزدهای كسب اين 

رتبه در سطح كشور باشد.
 مديرعامل شــركت تعاونی دهياری های 
روستاهای بخش جوكار با بيان اين مقدمه، 
مهم ترين فعاليت ها و پروژه های شــركت 
در ســال جاری را بطور مختصر شرح داد 
و گفــت: اين تعاونی در حــوزه عمرانی 
فعاليتهای مثمر ثمری داشته است چنانچه 
در بخش جدول گــذاری كه از مهمترين 
فعاليت های اين شــركت در سال جاری 
بوده است اين كار به طول تقريبی 33۱5۰ 
بالغ بر ۱9/۸9۰/۰۰۰/۰۰۰  اعتباری  با  متر 
ميليارد ريال در روســتاهای بخش جوكار 
انجام شــده كه بســياری از مشــکالت 
روســتاييان را بر طرف نمــوده و به زيبا 
سازی روســتا ، هدايت آبهای سطحی و 
همچنين در بخش بهداشت و درمان كمک 

شايانی كرده است .
امين قربانی در خصــوص ديگر اقدامات 
بخش عمرانــی اين تعاونــی اظهار كرد: 
پروژه هــای عمرانــی ديوارچينی پارک 
كودک و ساختمان دهياری روستای كسب 
به طول تقريبی 3۰۰متر ، انجام شده است 
ديوار چينی محوطه ســاختمان  همچنين 
دهيــاری دهنو به طــول تقريبی ۱5۰ متر 
، ديواركشــی محوطه گورستان روستای 
الفــاوت به طول تقريبــی 4۰۰ متر كه به 
منظور ســاماندهی گورســتان اين روستا 

صورت گرفته است.
وی از ساخت غسالخانه روستای الفاوت 
كه مشکالت چند ســاله اهالی بود و باز 
ماندگان را برای انجام امورات دفن متوفی 

به ســختی وا می داشــت خبر داد  و بيان 
كرد:  تخريب و عقب نشــينی واحدهای 
مســکونی واقع در روســتای ننج و كريم 
آباد جهــت اجرای طرح هــادی در اين 
روستا و همچنين تســطيح و خاكبرداری 
معابر روســتاهای بخش جوكار از ديگر 
فعاليت های مهم شــركت در سال جاری 

بوده است .
قربانی لکه گيری آســفالت روستاهای پر 
جمعيت با مهاجر پذيری و جمعيت شناور 
باال كه پوشــش نا مناسب آسفالت در آنها 
نارضايتی بسياری از اهالی و مسافرين را 
به همراه داشته را نيز از ديگر اقدامات مهم 
اين شــركت محسوب شده كه با اعتباری 
بالغ بر ۱۲/75۰/۰۰۰/۰۰۰ ميليارد ريال در 
روستای ينگی كند )به طول تقريبی ۱4۰۰ 
متر مربع( حســين آباد شــاملو ) به طول 
تقريبــی 35۰۰ متر مربــع ( علی آباد ) به 
طول تقريبی ۱9۰۰۰ متر مربع( كمری ) به 
طول تقريبی 9۰۰۰ متر مربع( منگاوی )به 
طول تقريبی ۸۰۰۰ متر مربع( طاسبندی ) 
به طول تقريبی ۲۱۰۰ متر مربع(   و كسب 
) بــه طول تقريبــی ۱9۰۰۰ متر مربع(  با 

كيفيتی بسيار باال انجام گرفته است .
الزم به توضيح است كه از اهداف مهم اين 
شــركت در آيند ه ای نزديک خريد ماشين 
آالت راه سازی از محل درآمد پروژه های 
انجام گرفته توسط شــركت جهت انجام 
و مشــاركت در پروژه های راه سازی در 

سطح استان خواهد بود .
مديرعامل شــركت تعاونــی دهياری های 
روســتاهای بخــش جــوكار از ديگــر 
افتخارات شــركت تعاونی دهياران بخش 
جــوكار را توجــه به كــودكان و اوقات 
فراغت ايشــان در روســتاها  دانست كه 
با ساخت ســه پارک كودک در روستای 
محروم قشــالق دهنو با ســرانه جمعيت 
باالی كودكان زير ۱۰ ســال  و روســتای 
حسين آباد شاملو و همچنين پروژه عظيم 
و زيبــای پارک كودک روســتای دهنو با 

اعتباری بالغ بــر ۱/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ميليار 
ريال كه از دغدغه های مسئوالن در بخش 
فضای ســبز و فرهنــگ اجتماعی در اين 
روستا بوده و هســت، شركت به اين امر 

مهم دست يافته است.
وی يکــی از معضالتی كه روســتاييان با 
آن مواجه هســتند را ســاماندهی نشدن 
پســماندهای خانگی اعالم كرد و افزود: 
متاســفانه پســماندهای خانگی عالوه بر 
به خطر انداختن ســالمت فــردی باعث 
تخريب منظر روســتا و محيط زيســت 
می شــود و بعضا با دفن غير بهداشــتی و 
غير اصولی ســبب آلودگی آبهای سطحی 
و زير زمينی شــده كه با ورود شــركت 
تعاونــی دهياری های بخش جوكار به اين 
مهم به منظــور ارتقاء ســطح فرهنگ و 
بهداشت محيط و همچنين حفظ سالمت 
فردی و اجتماعی و حفظ محيط زيســت 
بــا بهره گيری از ماشــين آالت دهياری ها 
و بکارگيری نيروهای جوان آشــنا بکار و 
همچنين دفن بهداشــتی زباله ها در محلی 
مناســب خارج از روســتا با برنامه ريزی 
دقيق در روســتاهای سطح بخش جوكار 
اعــم از روســتاهای دارای دهيــاری و 
روســتاهای فاقد دهياری می باشــند، اين 
مشــکل اهالی مرتفع گرديده و از طرفی 
از اتالف ســرمايه بيت المال در روستاها 
بی مورد خودروهای  شــدن  ومســتهلک 
دهياری ها جلوگيری نمايد چرا كه تا قبل 
از ايــن هزينه جمــع آوری زباله از محل 
حســاب دهياری ها تامين می شــده كه با 
تدابير بخشدار محترم جوكار اين هزينه ها 
در قالب جمــع آوری خود ياری از اهالی 

ذينفع تامين می شود .
قربانی ادامه داد: پــروژه اليروبی جداول 
روســتاها به صورت هفتگی و بر حسب 
نياز روســتا و همچنين اتالف ســگهای 
ولگــرد از ديگــر فعاليت هــای مهم اين 
شركت در بخش خدمات بهداشتی است 
كه بــا حداقل هزينه بــرای اهالی محترم 

انجام می گيرد .
الزم بــه ذكر اســت تفکيــک و بازيافت 
پســامندهای خانگی روســتاها از اهداف 

آتی اين شركت است .
وی پروژه های آتی و در دســت اقدام را 
راه اندازی طرح دامپروری 5۰۰ راســی، 
خريد ماشــين آالت ســنگين ) در حال 
تامين موجودی (، احداث مجتمع خدماتی 
خودروهای ســبک در بخــش جوكار ) 
كارواش ، آپاراتی و ... ( و احداث مجتمع 
اقامتی، خدماتی، رفاهی در مســير جوكار 

– مالير دانست.

تعاونی دهياران جوکـار
برتر استان شدند

گزارش موضوعی پروژه های شرکت تعاونی دهياريهای بخش جوکار
محل انجام پروژهپروژه

 ) روستا (
مقدار تقريبی 

) متر (
اعتبار تقريبی 

) ريال (
اعتبار کل ) ريال (مقدار  کل ) متر (

ی
ذار

ل گ
دو

ج

90005,400,000,0003315019,890,000,000علی آباد دمق

30001,800,000,000ینگی کند

1000600,000,000دهنو علی آباد

1000600,000,000کسب

1600960,000,000کمری

1300780,000,000ننج

1500900,000,000زمان آباد

20001,200,000,000منگاوی

1000600,000,000کریم آباد

20001,200,000,000حسین آباد شاملو

800480,000,000کندهالن

700420,000,000طاسبندی

1200720,000,000عشاق

400240,000,000خدری

600360,000,000پیرمیشان

600360,000,000قشالق دهنو

20001,200,000,000بوربور

300180,000,000چشمه پهن ننج

700420,000,000سنگ سفید

500300,000,000آشاق قلعه

500300,000,000علیجوق

900540,000,000گلشیر

550330,000,000الفاوت

ت
فال

آس

26003,900,000,000850012,750,000,000علی آباد دمق

11001,650,000,000کمری

10001,500,000,000منگاوی

200300,000,000ینگی کند

27004,050,000,000کسب

100150,000,000کمک و خیریه

300450,000,000طاسبندی

500750,000,000حسین آباد شاملو

ی
چين

وار
دي

300450,000,00013301,995,000,000کسب

500750,000,000الفاوت

400600,000,000علی آباد دمق

130195,000,000دهنو علی آباد

محل انجام پروژه پروژه
) روستا (

اعتبار کل عنوان پروژه
) ريال (

ير
سا

750,000,000جمع آوری زبالهروستاهای بخش جوکار

1,800,000,000احداث پارک کودک و تفریحیروستاهای بخش جوکار

260,000,000تسطیح و خاکبرداریروستاهای بخش جوکار

140,000,000الیروبی جداولروستاهای بخش جوکار

150,000,000رنگ آمیزی و زیباسازی منظر روستاروستاهای بخش جوکار

ساخت و نصب تابلو معابر، سطل زباله، میله پرچم و روستاهای بخش جوکار
پرتابل بنر

500,000,000

100,000,000تخریب،آوار برداری،عقب نشینی،اجرای دال و پل و لولهروستاهای بخش جوکار

550,000,000تجهیز و ساخت نمای ساختمان دهیاریحسین آباد شاملو

2,000,000,000زیرسازی ، بیس ریزی و شن ریزیروستاهای بخش جوکار

180,000,000حفر چاه آب شربمنگاوی

500,000,000فنس کشی و نرده کشی و ساخت سوله شیروانیروستاهای بخش جوکار

ساخت سرویس بهداشتی و محوطه سازی مدرسه علی آباد دمق
بنت الهدی

200,000,000

600,000,000تعمیر،تجهیز و ساخت غسالخانه و نمازخانهروستاهای بخش جوکار

گزارش ویژه
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م

ت
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س
جل

م شکایت ایران، احتماال الهه به نفع ایران رای می دهد
 عضو كميســيون امنيت ملی و سياســت خارجی مجلس شورای اسالمی 
برگزاری دادگاه الهه برای بررســی شــکايت ايران از آمريکا درباره  برجام را 
اقدام مثبت وزارت خارجه دانســت و گفت: بر اساس استدالل های ايران اين 
احتمال وجود دارد كه رای الهه به نفع ما تمام شــود.به گزارش ايســنا ولی ا... 
نانواكناری اشاره كرد: برگزاری دادگاه الهه برای بررسی شکايت ايران از آمريکا 
درباره  برجام گفت كه وظيفه دادگاه الهه بررسی دعوای كشورها است. اين بار 
ايــران از آمريکا به دليل عدم اجرای توافق برجام و خروج از آن و به دنبال آن 
خســارت های زياد به كشورمان شکايت كرده است.همچنين ادامه داد: وزارت 
خارجه به درســتی اين اقدام را انجام داد كه اميدواريم با ارائه اســناد و مدارک 
بتوانيم ادعای خود را ثابت كنيــم. اين احتمال وجود دارد كه دادگاه رای را به 

نفع ما صادر كند. ما مدعی خسارت شديم كه بايد آمريکا آن را پرداخت كند.

از دور جدید فشارهای آمریکا عبور خواهیم کرد
 معاون سياسی وزير خارجه ايران گفت: آمريکا هجمه جديدی را آغاز كرده 
و ما هم بايد هجمه ای را در مقابل شروع و مقاومت كنيم تا از دور جديد فشارها 

عبور كنيم و مطمئنم كه چنين خواهد شد.
ــول  ــه اص ــه اينک ــاره ب ــا اش ــی ب ــيدعباس عراقچ ــارس، س ــزارش ف ــه گ ب
جمهــوری اســالمی در روابــط خارجــی ثابــت بــوده و هســت و در دفــاع از 
ارزش هــا و آرمــان هــای ملــی و انقــالب اســالمی نشــأت می گيــرد، اظهــار 
داشــت: همــواره در پــی تاميــن منافــع ملــی هســتيم و طبيعــی اســت كــه در 
ــی از مســير  ــی اتخــاذ شــود ول ــی، رفتارهــای مختلف ــف زمان شــرايط مختل

اصلــی خــارج نخواهيــم شــد.
وی با اشــاره به شرايط جديد ايجاد شده بعد از خروج آمريکا از برجام گفت: 

اين روند اقتضا می كند ما نيز رفتار خود را با اين شرايط جديد تنظيم كنيم.

مشکالت کشور با انتقادهای غیرواقعی از دولت 
حل نمی شود

 انتقادهای تند و غيرواقعی نسبت به دولت تدبير و اميد نمی تواند مشکالت 
كشور را برطرف كند.

عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی در گفت 
وگو با ايرنا افزود: 9۰ درصد مشــکالت اقتصادی به واسطه توطئه و كارشکنی 
های اســتکبار جهانی به كشور تحميل شــد و نقش دولت تدبير و اميد نقش 

كمرنگی در شکل گيری چالش های موجود دارد.
ابوالفضل حســن بيگی با بيان اينکه منشا مشکالت كنونی ايران دشمنی و كينه 
توزی آمريکايی هاست، خاطرنشان كرد: البته بايد بپذيريم كه بايد مديريتی بهتر 
نسبت به بعضی از مشکالت اقتصادی در كشور صورت می گرفت اما نبايد تمام 

چالش های موجود را به گردن دولت انداخت. 

رهبر معّظم انقالب در ديدار رئيس جمهور و اعضای 
هيأت دولت:

مسئوالن در حل مشکالت اقتصادی مردم 
شب و روز نشناسند

 در زمينه اقتصاد بايد قوی، پرحجم و باكيفيت كار كرد و مســئوالن 
اقتصادی در حل مشکالت بايد شب و روز نشناسند.

حضــرت آيت ا... خامنه ای در ديــدار رئيس جمهور و اعضای هيأت 
دولت، گفتند: مهمترين وظيفه ما به عنوان حکومت اســالمی، معيار و 

شاخص قرار دادن حکومت علوی است.
حضرت آيــت ا... خامنه ای همچنين با تبريک هفته دولت، اين هفته را 
تداعی كننده نام ماندگارِ شــهيدان رجائی و باهنر دانستند و خاطرنشان 
كردند: هفته دولت فرصتی برای ارزيابی مسئوالن دولتی از عملکرد خود 
اســت، ضمن آنکه در اين هفته بايد به دولتمردان و برادران و خواهران 
حاضر در اين جلســه »خدا قوت« گفت، زيرا اداره كشوری با جمعيتی 
بيش از هشــتاد ميليون با مســائل گوناگون وظيفه ای بسيار سنگين و 

دشوار است.
رهبــر انقــالب اســالمی بــا تأكيــد بــر اينکــه هفتــه دولــت همچنيــن 
فرصتــی بــرای ارزيابــی نقــاط قــوت و ضعف دســتگاهها و مســئوالن 
دولتــی اســت، افزودنــد: در ايــن ارزيابــی بايــد نقــاط قــوت و ضعف، 
بــا يکديگــر ديــده شــود تــا بــر نقــاط قــوت افــزوده و نقــاط ضعــف 

ــوند. برطرف ش
بــه گــزارش فــارس، حضــرت آيــت ا... خامنــه ای در ارزيابــی عملکرد 
ــال  ــن يک س ــد: در اي ــم، خاطرنشــان كردن ــت دوازده ــاله دول يک س
كارهــای خوبــی در زمينــه رشــد اقتصــادی، انــرژی، افزايــش 
صــادرات غيرنفتــی و كاهــش واردات انجــام شــده اســت كــه بايــد 
رونــد افزايــش صــادرات و كاهــش واردات بــا شــتاب بيشــتر ادامــه 
ــه مــردم  ــه ب ــان هنرمندان ــا بي ــه خدمــات ب ــد و در ضمــن اينگون ياب

گفتــه شــود.
رهبر انقالب اســالمی در ادامه به مسائل اقتصادی كشور پرداختند و با 
اشاره به تشکيل جلسه هماهنگی رؤســای سه قوه، افزودند: هدف از 
تشکيل اين جلسه، تمركز بر مسائل اصلی اقتصادی و هماهنگی جهت 
حل سريع تر آنها است و بر همين اساس بايد در اين جلسات، از طريق 

گفتگو و رايزنی، نقاط اشتراک را افزايش داد.
حضــرت آيــت ا... خامنــه ای بــا تأكيــد بــر اينکــه دشــمن بــه دليــل 
برخــی ضعف هــا و خألهــای اقتصــادی، بــر موضــوع اقتصــاد كشــور 
متمركــز شــده اســت، خاطرنشــان كردنــد: در زمينــه اقتصــادی بايــد 
ــر حجــم كار كــرد و تمــام خألهــا را پــر كــرد كــه همــه  قــوی و پُ
ايــن مــوارد امــکان پذيــر و شــدنی اســت و مــا در اداره اقتصاد كشــور 

ــم. ــت نداري بن بس
ــئوالن  ــرد مس ــت و عملک ــت فعالي ــم و كيفي ــد: حج ــان افزودن ايش
اقتصــادی كشــور بايــد به گونــه ای باشــد كــه شــب و روز نشناســند 
و محــور فعاليت هــا هــم سياســت های اقتصــاد مقاومتــی باشــد كــه 

اســاس آن تکيــه بــر توليــد داخلــی اســت.
رهبــر انقــالب اســالمی تأكيــد كردنــد: سياســت های اقتصــاد 
مقاومتــی، هــم سنگرســازی دفاعی و توانمندســازی در مقابل دشــمن 
ــه جلــو. بنابرايــن  ــرای حركــت رو ب اســت و هــم، توانمندســازی ب
ــای  ــه ه ــی دارای جنب ــد داخل ــت تولي ــا محوري ــی ب اقتصــاد مقاومت

ــدی اســت. ــدی و آفن پدافن
ايشــان بــا تأكيــد بــر اينکــه موضــوع توليــد داخــل و برطــرف كــردن 
ــد در جلســه  ــه باي مشــکالت آن يکــی از مســائل مهمــی اســت ك
هماهنگــی رؤســای ســه قــوه  بــر آن تمركــز شــود، گفتند: مشــکالت 
توليــد، راه حــل دارد و اقتصاددانهــا نيــز بــرای آن راهــکار ارائــه داده 
انــد كــه اگــر بــه آنهــا عمــل شــود، معيشــت مــردم كــه اكنــون بخش 

مهمــی از جامعــه دچــار مشــکل هســتند، بهبــود خواهــد يافــت.
حضــرت آيــت ا... خامنــه ای، اختــالف نظــر ميــان مســئوالن را طبيعی 
دانســتند و در عيــن حــال افزودنــد: ايــن اختــالف نظرها نبايد رســانه 

ای شــوند زيــرا مــردم را نگــران و مضطــرب مــی كند.
ــارات  ــان انتظ ــه مي ــه اينک ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــالب اس ــر انق رهب
ــر  ــد پ نماينــدگان و واقعيــات موجــود شــکافی وجــود دارد كــه باي
ــاد،  ــد: مهــم آن اســت كــه آنچــه اتفــاق افت شــود، خاطرنشــان كردن
يــک نمايــش بــا شــکوه از قــدرت جمهــوری اســالمی و اعتمــاد بــه 

ــود. نفــس مســئوالن ب
پيش از ســخنان رهبر انقالب اســالمی، رئيس جمهور گزارشــی از 
اقدامات و برنامه های دولت بيان كرد. روحانی با بيان اينکه همه تالش 
دولت اين بوده كه كشور را به نقطه مطلوب برساند، گفت: در پنج سال 
گذشته توفيقات خوبی همچون كاهش تورم، رشد اقتصادی وافزايش 

درآمد ناخالص ملی حاصل شده است.

سوال از رییس جمهور قابل ارجاع 
به قوه قضاییه نیست

 موضوع هيچ كدام از سواالت از رييس جمهور نقض يا استنکاف از 
قانون نبود لذا قابل ارجاع نيست.

رئيس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذكر سليمی نماينده محالت 
دربــاره تعيين تکليف موضوع ارجاع ســوال از رييس جمهور به قوه 
قضاييه در جلســه علنی مجلس شورای اســالمی، گفت: اين موضوع 
روشن اســت طبق ماده ۲۱3 اگر اكثريت نمايندگان از پاسخ به سوالی 
قانع نشــدند و موضوع ســوال نقض قانون يا استنکاف از قانون باشد 
به قوه قضاييه ارجاع می شــود، اما موضوع هيچ كدام از سواالت نقض 
قانون و يا استنکاف نبود. البته برخی از آقايان در البه الی صحبت هايشان 
اشاراتی داشتند، اما موضوع سوال نقض و يا استنکاف از قانون نبود اگر 
می خواســتيم اين كار صورت گيرد بايد حداقل يک سوال تان ناظر به 
اين بود كه اين ســوال نقض شده و يا استنکاف صورت گرفته است تا 

براساس آن سوال ارجاع شود وگرنه قابل ارجاع نيست.
به گزارش ايســنا، علی الريجانی همچنين با تاكيد بر اين كه وضعيت 
سوال مشخص است، به اعتراض برخی از نمايندگان واكنش نشان داد 
و گفت: با اين همهمه ها من نمی توانم پاســخ دهم. بنده به تذكر آقای 
سليمی پاسخ می دهم. اين طور كه همهمه می شود نمی توان جواب داد. 
شما بايد می گفتيد موضوع سوالتان استنکاف از قوانين است تا كسی كه 
می خواهد پاسخ دهد وضعيت برايش روشن باشد؛ به هرحال موضوع را 
در هيات رييسه بحث می كنيم شما سوال كرديد نظر بنده فی البداهه اين 
است؛ به هرحال استدالل تان را به هيات رييسه بدهيد تا رسيدگی شود.

سوال از رئیس جمهوری در چه صورتی 
به قوه قضاییه ارجاع می شود

 در صورتی كه متقاضيان ســوال از رييــس جمهور موارد نقض يا 
اســتنکاف از قانون را مشــخص كنند و هيات رئيسه مجلس شورای 
اســالمی هم آن را تاييد كند اين موضوع به قوه قضاييه به عنوان اليحه 

معتبر و مستند ارجاع خواهد شد.
يک عضو هيات رئيســه مجلس شورای اسالمی گفت: طبق آيين نامه 
داخلی مجلس و ماده ۲۱3 در صورتی كه اكثريت متقاضيان ســوال از 
رييس جمهور قانع نشــدند و موضوع سوال نقض يا استنکاف از قانون 

محسوب شود به قوه قضاييه ارجاع می شود.
علی اصغر يوسف نژاد در گفت گو با ايسنا اظهار كرد: در جلسه سه شنبه 
هفته گذشته در موارد پنج گانه سوال كنندگان درباره قاچاق، تحريم بانکی، 
كاهش بيکاری، ركود اقتصادی و كاهش ارزش پول ملی نمايندگان به 
چهار مورد رای ندادند. طبق قانون موضوع مورد سوال بايد نقض قانون 
باشد و استيضاح كنندگان بايد به موارد قانونی كه جزو وظايف رييس  

جمهور بوده ولی انجام نداده اشاره می كردند.
اين نماينــده مجلس اضافه كرد: در واقع قوه قضاييه بايد مســايلی را 
بررســی كند كه در مورد سوال نقض يا استنکاف باشد و اين موضوع 
بايد در بطن سوال باشد. در واقع اگر استيضاح كنندگانه موارد نقض يا 
استنکاف از قانون را احصا كنند هيات رييسه در مورد آن بحث می كند 
و در صورتی كه اين تشخيص را دهد نسبت به ارجاع آن به قوه قضاييه 
اقدام می كند، اما اين موارد بايد مستدل، مستند و متکی به موارد قانونی 
مشخص باشــد و در واقع عملکرد رييس جمهور درباره ی انحراف از 
موارد قانونی، استنکاف يا عدم اجرای قانون باشد مشخص شود تا نهايتا 

قوه قضاييه در مورد آن اظهارنظر كند.
يوسف نژاد با بيان اين كه قوه قضاييه نمی تواند وارد كليات شود، اظهار 
كرد: اگر ســوال كنندگان عالقه مند هســتند می توانند اين كار را انجام 
دهند و هيات رييسه در اين مورد نظر خواهد داد. البته چون اين موارد 
تازگی دارد ممکن است عده ای آن را تفسير به رای كنند، اما آنچه مسلم 
اســت اين كه بايد عملکرد رييس جمهور درباره اين موارد بررســی و 
موارد نقض و اســتنکاف احصا شود. در اين صورت است كه موضوع 
ســوال از رييس جمهوری به نوعی شکايت يک مرجع از يک شخص 
حقوقی است و در حقيقت به يک اليحه قضايی معتبر و مستند تبديل 

خواهد شد.

موارد نقض قانون رئیس جمهور را 
تدوین کرده ایم

 كميته 7 نفره طراحان سوال از رئيس جمهور موارد نقض قانون در 
عملکرد رئيس جمهور را تدوين كرده است.

عضو كميســيون قضايی و حقوقی مجلس با اشاره به اعالم عدم قانع 
شدن نمايندگان مجلس از پاسخ های رئيس جمهور به سواالت اقتصادی 
از رئيس جمهور، گفت: قانع نشدن نمايندگان از 4 سوال و رای به قانع 

شدن از يک سوال نشان می دهد كه نظر وكالی ملت چيست.
محمد دهقان در گفتگو با فارس، به مســائل مطرح شده از سوی سوال 
كنندگان از رئيس جمهور در نشست روز گذشته مجلس هم اشاره كرد 
و اظهار داشت: انتظار مردم از نمايندگان خود در مجلس شورای اسالمی 

هم پيگيری مطالبات عمومی به خصوص در حوزه اقتصادی است.
وی در ادامه درباره سرنوشــت سوال از رئيس جمهور اظهار داشت: 
كميته 7 نفره طراحان ســوال از رئيس جمهور موارد نقض قانون در 
عملکــرد رئيس جمهور پيرامون ســئواالت مطروحه را پيش از اين 
تهيه و تدويــن كرده بودند به همين دليل بــرای جمع بندی و كار 
كارشناســی دقيق تر جهت ارائه به قوه قضائيه مجددا تشکيل جلسه 

خواهد داد.
وی با بيان اينکه موارد اســتنکاف رئيس جمهور از قانون در خصوص 
موارد ســوال از رئيس جمهور در كميته 7 نفره در حال بررسی است، 
گفت: اتصال موارد نقض قانون با هر كدام از ســئواالت و تطبيق موارد 
نقض از قانون با ســئواالت و اظهارات رئيس جمهور مجددا در كميته 
مورد بررســی قرار خواهد گرفت. البته در اين زمينه هيئت رئيسه تنها 
وظيفــه اداری جهت ارجاع اين موارد به قوه قضائيه دارد و طبق قانون 

وظيفه مميزی و يا كار محتوايی پيرامون اين موضوع ندارد.

زهرا پاک زاد «

   روز هشتم شهریورماه، روز مبارزه 
با  نام دارد، مصادف بود  با تروریســم 
عملیات كم ســابقه تروریستی نسبت به 
 1360 در سال  ارشد كشورمان  مقامات 
كه به شــهادت دو یار دیرین  انقالب و 
دو اســوه علم و تقوا، شهید محمد علی 
رجایی، رئیس جمهــور و محمد جواد 
باهنر، نخســت وزیر كشــورمان و تنی 
چند از همراهان آنها انجامید. به مناسبت 
این روز  در ایــن گزارش به ترورهای 
انجام  شده در دوسال اخیر در  ایران و 
همچنین نگاه و مبارزه ایران و جهان به 
ترور و تروریسم  پرداختیم كه در ادامه 

می خوانید.
 تــرور چيســت و تروریســت 

کيست؟ 
ترور واژه ای غربی اســت و در فرهنگ 
سياســی به كشتارها و تخريب های رعب 
آوری گفته می شــود كه گرچه هدفمندند 

اما مدركی قانونی به كسی نمی دهند.
و تروريست كسی است كه اگر هم تواناتر 
از ترورشــونده باشــد به دليلی، شــرايط 
جنــگ رويارو را ندارد زيــرا ترور، ابزار 
كار باندهای جنايتکار باجگير مافيايی بين 
المللــی يا حکومتهــای غاصب و متجاوز 
و غيــر مردمی می باشــد كــه فريبکارانه 
مردم نمايی مــی كنند و بنابراين مجبورند 
مخالفان خود را با ترور و ارعاب از ســر 

راه بردارند.
اســت:  گونه  بردو  تروريســت  و  ترور 
ب-  دولتــی،  غير  تروريســت  الــف- 
بهترين  تروريســت دولتی كه اســرائيل 
نمونــه و ســمبل تروريســت دولتــی 
اســت گرچه برخی امروزه اســرائيل را 
اكنون  تروريســت نمــی خوانند زيــرا 
اســرائيل با مجوز ســازمان ملل آمريکا 
آشــکارا به ترور می پــردازد و همانند 
نازيهــا و ِخِمــره های ســرخ و صرب 
هــا آدم می كشــد، از ايــن رو محققان 
اســرائيل را گرچــه در ترورهای پنهانی 
هــم عاليترين مــدال را برگــردن دارد 
امروزه از گــروه نيوفاشيســتها و نوچه 
های شايســته نيوفاشيســتهای غرب می 
فرهنگــی كــه هركس  دارای  داننــد و 
با انديشــه اش مخالف باشــد او را می 
كشــد. تروريســتی به شــکلی ابزاركار 
تزويــری اســت چــه دولتــی و چــه 
بر  غيردولتی  تروريســتهای  و  غيردولتی 
ســه گونه بودند : ۱ـ تروريســت حرفه 
ای، اين تروريســت ســاخته و پرداخته 
كالن سرمايه داران امريکای شمالِی پس 
از ســركوب امريکای جنوبی و دورانی 
اســت كه ســاختار امريــکای امروزی، 
ريشــه می بســت.۲ـ تروريست كور كه 
نقش اســلحه را بازی می كند، او اسلحه 
را می چکاند و سياستی او را می گرداند 
مجاهدين  زيرقلبيريهای  روزش  نمونه  و 
خلق و بعثی های وامانده .3ـ تروريست 
هدفمند كه مبتال به تعصبی كور هســتند. 
ارتباط  و  منافقيــن  تروريســتی  گروهک 
آمريــکا با ايــن گروهک، ايــن گروهک 
جنايــات بيشــماری را عليه مــردم ايران 
مرتکب شــده اســت اما همواره زير چتر 
حمايت آمريکا قرار داشــته و هيچ اقدامی 

برای مقابله با اقدامات تروريســتی آن از 
سوی ســازمان ملل متحد صورت نگرفته 
است. اين موضوع را »غالمعلی خوشرو«، 
نماينده دائم ايران در سازمان ملل /آوريل 
۲۰۱6/ طی نشستی در شورای امنيت كه با 
موضوع »بررسی تهديد صلح و امنيت بين 
المللی توسط اقدامات تروريستی« برگزار 
شــده بود، با قرائت بيانيه ای به نمايندگی 
از كشــورهای عضو جنبش عدم تعهد ياد 
آور شــد و گفت: تروريسم نمی تواند و 
نبايد به هيچ ديــن، مليت، تمدن يا گروه 
قوميتی نســبت داده شــود. در عين حال، 
تروريســم نبايد با مبارزه مشــروع مردم 
تحت ســلطه استعمار و اشــغال خارجی 
كــه بــرای آزادی ملی خود مــی جنگند 
يکسان در نظر گرفته شــود تا با اين كار 
به اشغالگری و ستم بر مردم بی گناه ادامه 

داده شود.
نتيجــه دوگانگی مبارزه با تروريســم در 
با تروريســم  جهان: چالش اصلی مبارزه 
فقــدان الزامــات و تعهدات بيــن المللی 
اســت كه سبب رواج گســترده تروريسم 
در جهان شــده اســت و يا در اين زمينه 
چالش های ديگری وجود دارد كه مانع از 
اجرايی شــدن كنوانسيون های بين المللی 
در مبارزه با تروريســم است. جريان لجام 
تروريستی، كه حيات  اقداماتی  گســيخته 
بشری را تهديد می كند و افراد بشر را از 
حقوق و آزاديهای اساســی خود، محروم 
كرده، روابط دوســتانه ميــان دولتها را در 
معرض خطر قرار داده و تماميت ارضی و 

امنيت دولتها را به مخاطره افکنده است.
 ايــران كــه در مرزهای شــمال غربی، 
جنوب شرقی و غرب در معرض درگيری 
گروهکهای تروريســتی است و همچنان 
در حــال تهديــد مرزهايمــان از هجوم 

تروريستی می باشد.  
حرف و عمل بيشــتر كشــورهای غربی 
بيانگــر نوعــی از دوگانگی اســت كه با 
ابهامات جدی مواجه است. اين وضعيت 
حاكی از ابزاری شــدن مســئله مبارزه با 
تروريســم از سوی دنيای غرب است، اما 

مدعيان مبارزه با تروريســم با پنهان كردن 
چهره واقعی خود و متهم كردن ديگران به 
حمايت از تروريســم سعی دارند، خود را 

پرچمدار مبارزه با تروريسم نشان دهند.
امروز تروريســتها به عامالنی بين المللی 
مبّدل شــده اند، منطقــه، دولت، ملت يا 
شــخصی، از اقدامات آنهــا مصون نمی 
ماند. به اين دليل كه بعضی كشــورها از 
تــرور بهره برداری مــی كنند، در حالی 
كه برخی كشــورها قربانی ترور هستند. 
شــايد همين چندگانگــی مانع از مبارزه 
جــدی با تروريســم و خشــونت طلبی 
شــده اســت. در اين چرخه خطرناک، 
تروريســم از تهديدی ملی به يک تهديد 
تبديل شــده است  المللی و جهانی  بين 
تروريســتها در خارج آموزش می بينند، 
فرمان داده می شوند، سالح دريافت می 
كنند و پس از ارتکاب عمل مجرمانه، به 
آنجا پناه می برند. در اصل كشــورهايی 
برای  برند؛  از تروريســم ســود می  كه 
ايجاد خوف و وحشــت و ايجاد ناامنی 
قربانی، و  ايران و ديگر كشــورهای  در 
از طرفی فروش ســالح به اين گروهکها 
درآمدهای كالنی را به دست می آورند.
بدين ترتيــب بايد گفت، امــروزه افراط 
گرايی و خشونت هيچ مرزی نمی شناسد 
و در درون مرزهــای يک كشــورخالصه 
نمی شــود. امروز تروريســم و خشونت 
انسانها وآفت تمدن، پيشرفت  مسئله همه 
و آســايش بشری اســت. از اينرو مبارزه 
با تروريســم نيازمند عــزم و اراده ملی و 

جهانی است.
با   عزم جدی ایــران در مبارزه 

تروریسم
اقدامات تروريستی مجلس در سال 96 كه 
پايتخت  تا قلب  تروريستها توانسته بودند 
پيش بروند و به مجلس هجوم ببرند، اين 
به معنای اين اســت كه اگر سازمان امنيتی 
كشــور گوش به زنگ نباشن خطرانی از 
قبيل ساخت و هجوم  تروريسم به داخل 
كشــور امکانپذير اســت.  به عنوان نمونه 
مــی توان بــه اقدامات غــرب در منطقه 

خاورميانه اشاره كرد. برخی از كشورهای 
منطقه بــا همراهی مداخله گران قدرتهای 
فرامنطقه ای در سه دهه گذشته غرب آسيا 
را به كانــون تنش آفرينی تبديل كرده اند. 
اين دخالت ها موجب بی ثباتی در منطقه و 
رشد جريانهای تروريستی شده است. در 
حاليکه در مبارزه با تروريســم بايد همه 
كشــورها همکاری كننــد. در اين رابطه 
ايران در دهه های اخير مبارزه گسترده ای 

را عليه تروريسم آغاز كرده است.
بــه  ایــران  الحــاق   الیحــه 
کنوانســيون مبارزه بــا تامين مالی 

)CFT( تروریسم
 اين اليحه كــه يکی از بخش های اجرای 
 )FATF( مقررات گروه ويژه اقدام مالی
برای حذف ايران از ليســت ســياه، اين 
گروه مبارزه با پولشــويی اســت، كه در 
تاريخ 3۰ ارديبهشت ماه توسط نمايندگان 
و فراكسيون های مجلس ايران بررسی  شد 
و مجلس ايران الحاق به كنوانسيون مبارزه 
با تامين مالی تروريسم را تعليق كرد. اين 
اليحه يکی از ابزارهــای بين المللی برای 
مبارزه با تروريســم است، كه ايران از دو 
منظر با موضوع تروريســم مــورد تهديد 
واقع می شــود، يکی تروريسم بين المللی 
اســت كه عليه خود ماســت و ما قربانی 
تروريسم هستيم و دوم سواستفاده ای كه 
كشورهای غربی از مفهوم تروريسم انجام 

می دهند.
امنيت  مبارزه شورای  و   قطعنامه 

با تروریسم
شورای امنيت به صورت مشخص چندين 
قطعنامه را به مقابله و مبارزه با تروريســم 
اختصاص داده اســت. كه قطعنامۀ ۱373 
از اهميــت ويژه ای برخوردار اســت. در 
اين قطعنامه يک رژيم مبارزه با تروريسم 
عرضه شــده است بر پايۀ اين رژيم از سه 
با تروريســم سازماندهی  طريق می توان 
شده مقابله كرد: ۱- ضبط امواِل تروريست 
ها ۲-  منع تأمين ســالح برای تروريست 

ها 3-  منع تردد تروريست ها.

مروری بر اقدامات تروريستی در سالهای 96-97 در ايران
نام گروهک يا تروريسممکان درگيری ترورتعداد شهدای ترورتاريخ وقوع ترور

روز پنج شنبه، هفتم 
اردیبهشت 1396

زاهدان، هنگ مرزی 10نفر
میرجاوه، سالح های 

دوربرد و از خاک 
پاکستان

متجاوزان گروهک 
جیش الظلم

8 شهید که 3 کارد و 13 آبان 1396
5 سرباز مرزبانی

هنگ مرزی خوی، 
گروهان مرزی 

چالدران

گروه تروریستی پژاک

تهران، مرقد امام )ره( 18 شهید و 24 زخمیهفدهم خرداد 1396
و مجلس

گروه تروریستی – 
تکفیری داعش

ترور یکی از ماموران 23 مرداد تیرماه، 1397
انتظامی

کرمانشاه، شهرستان 
روانسر، مورد هدف 
ضاربان با اسلحه ای

افراد ناشناس

آذربایجان غربی، دو تن از مرزبانان15 خرداد 97
هنگ مرزی سردشت

گروهک های 
تروریستی پژاک

سنندج، در مرزهای 11 نفر30 تیر 97
مریوان

گروه مسلح پژاک

تروريسم فرزند ناخلف سياست
96
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آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
خانه مطبوعات استان همدان

)شماره ثبت190(

بدین وسيله از اعضای محترم اصلی خانه مطبوعات استان همدان دعوت می شود در مجمع عمومی فوق العاده 
این خانه که درروز چهارشنبه 21 شهریورماه 1397 ساعت 10 تا12 به صورت الکترونيکی از طریق سایت 
خانه مطبوعات به آدرس khanehmatbooat.ir وهمزمان با دیگراستانهابرگزارمی شود شرکت فرمایيد.

دستورجلسه: اصالح اساسنامه خانه مطبوعات استان همدان
براین اساس اعضای اصلی خانه برای ثبت آرای خود از طریق سایت مذكوردرتاریخ یادشده وبااستفاده ازنام 

كاربری ورمز عبورخوداقدام نمایند.
سایراطالعات تکمیلی درسایت خانه مطبوعات به نشانی باال دردسترس می باشد.

هیات مدیره خانه مطبوعات استان همدان
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نیش و نوش

مناسبت

بهداشتنکتهدانشگاه

توزیع سبد کاال بین ۴0 میلیون نفر از افراد جامعه
 رئيس كميته امداد با اشاره به اينکه مقرر شده است در چند نوبت سبد كاال به پنج 
دهک پايين جامعه كه حدود 4۰ ميليون نفر می شوند تعلق گيرد كه شامل مددجويان 
كميته امداد هم می شــود، گفت: ســرانه كمک  هزينه نقدی خريد جهيزيه نوعروسان 
تحت پوشش افزايش می يابد. رئيس كميته امداد با بيان اينکه رويکرد كميته امداد در 
ســال های گذشته كاهش جامعه هدف بود، افزود: با توجه به شرايط اقتصادی كشور، 
اين نهاد تالش می كند با دادن خدمات متناســب شرايطی را فراهم كند كه نيازمندان  
از چنين وضعيت اقتصادی كمتر متضرر شــوند. با همکاری دولت و  فروشگاه اتکا، 
صد هزار فقره جهيزيه به نوعروســان مددجو اهدا می شود؛ البته اين امر با استفاده از 

كارت های اعتباری و  خريد كاالی ايرانی امکان پذير است.

جزییات 12 گام برنامه "پزشکی خانواده" تا سال 1۴0۴
 معاون بهداشــت وزير بهداشت ضمن تشــريح جزييات ۱۲ گام برنامه "پزشکی 
خانواده" و پيشــرفت ۸۰ درصدی پرونده الکترونيک سالمت در حوزه بهداشت، در 
عين حال راه اندازی كامل اين پرونده را مشروط به همکاری تمام دستگاه های ذينفع در 
اين حوزه دانست.  عليرضا رئيسی در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه رويکرد سازمان 
جهانی بهداشت در برنامه پرشــکی خانواده رسيدن به پوشش همگانی است، اظهار 
كرد: چراكه نيمی از مردم دنيا دسترســی كامل، عادالنه و باكيفيت به خدمات سالمت 
ندارند. اين درحاليست كه ايران در حوزه پوشش همگانی سالمت در سطح يک، يکی 
از كشورهای پيشرو در منطقه محسوب می شود و نمی توانيد در كشور روستايی هزار 

نفره پيدا كنيد كه در آن خانه بهداشت نباشد. 

محیط زیست سهمی از جرایم معاینه فنی ندارد
 رئيــس مركز ملی هوا و تغيير اقليم ســازمان حفاظت محيط زيســت گفت: هيچ 
مبلغی از جرايم معاينه فنی از سوی ستاد معاينه فنی به سازمان محيط زيست پرداخت 
نمی شود.مســعود زندی رئيس مركز ملی هوا و تغيير اقليم ســازمان حفاظت محيط 
زيســت در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان؛ وجوه حاصل از اجرای ماده 6 قانون 
هوای پاک پس از واريز به خزانه در چارچوب قوانين ســنواتی جهت ســاماندهی، 
آموزش، ارتقا و نظارت بر معاينه فنی توســط شهرداری ها و دهياری های كشور برای 
ســاخت و ساز و حمل و نقل كشور به مصرف می رسد.زندی گفت: اگر آموزش در 
مراكــز معاينه فنی به خوبی صورت گيرد تاثير مثبتی بر آلودگی هوا می گذارد، در اين 

صورت ديگر نيازی نيست وجهی به محيط زيست پرداخت شود.

20 شهریور؛ آخرین مهلت ثبت نام در دوره های بدون 
آزمون دانشگاه آزاد

 رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد درباره آخرين مهلت ثبت نام بر اساس 
سوابق تحصيلی دانشگاه آزاد گفت: مهلت ثبت نام تا ۲۰ شهريور ماه ادامه دارد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛  اميررضا شاهانی درباره آخرين مهلت ثبت نام بر 
اســاس سوابق تحصيلی دانشگاه آزاد گفت: داوطلبان پذيرش براساس سوابق تحصيلی 
دانشــگاه در مقاطع كاردانی و كارشناسی پيوســته و ناپيوسته تا بيستم شهريور فرصت 

ثبت نام دارند.
 رئيس مركز ســنجش و پذيرش دانشــگاه آزاد با بيان اينکــه تمامی متقاضيان ثبت نام 
براساس سوابق تحصيلی مقاطع كارشناسی و كاردانی پيوسته و ناپيوسته دانشگاه آزاد بايد 
دفترچه راهنما را دريافت كنند اظهار كرد: متقاضيان ابتدا در دفترچه، راهنمای ثبت نام را 
دريافت و پس از مطالعه و كســب آگاهی درباره انتخاب رشته،  كارت اعتباری  را تهيه 

كرده و  نسبت به ثبت نام اقدام كنند. 

آشنایی با خواص گالبی برای حفظ سالمت جسمانی
 گالبی ميوه ای آبدار و شيرين است كه فوايد متعددی برای سالمت بدن دارد.

به گزارش مهر، گالبی سرشار از فيبر، مواد مغذی ضروری و مواد معدنی است و خواص 
ضدالتهابی آن به كاهش تب و التهاب كمک می كند. در ادامه به خواص مصرف اين ميوه 

برای سالمت اشاره می شود.
گالبی می تواند برای ســالمت قلب و عروق مفيد باشد همچنين می تواند به پيشگيری 
از سرطان كمک كند. فيبر زياد به حذف سلول های سرطانی كمک كرده و ريسک ابتال 

به سرطان روده بزرگ را كاهش می دهد.
شما را پرانرژی و شاداب نگه دارد.می تواند به روند هضم غذا كمک كند: گالبی سرشاز 

از فيبر بوده و می تواند روند هضم را تقويت كند.
می تواند به پايين نگه داشــتن فشارخون كمک كند: افراد مبتال به فشارخون باال گالبی 
بخورند. اين ميوه حاوی گلوتاتيون ضد ســرطان زا است كه می تواند فشارخون باال را 

تحت كنترل قرار دهد.

25هزار ایرانی در صف انتظار اهدای عضو
 شــادنوش رئيس مركز مديريت پيوند وزارت بهداشت گفت: ۲5 هزار نفر در صف 

انتظار اهدای عضو هستند.
به گزارش ايســنا، شادنوش در مراسم جشن نفس استان اردبيل با بيان اينکه پيوند، قله 
علم پزشــکی دنيا است، گفت: در كل كشور مراكز شناســايی، فراهم آوری و پيوند در 
دانشگاه های علوم پزشکی فعاليت خودشان را انجام می دهند تا زندگی با كيفيت بااليی 

داشته باشيم.  
رئيس مركز مديريت پيوند وزارت بهداشــت افزود: از 5 تا ۸ هزار مرگ مغزی در سال 
امکان اهدای عضو ۲ هزار و 5۰۰ تا 4هزار نفر وجود دارد كه در عمل كمتر از يک هزار 
مورد است. در حال حاضر بيماران در صف انتظار ۲5 هزار نفر هستند. وی به ضرورت 
فرهنگ سازی اجتماعی در اين خصوص تاكيد كرد و گفت: ايجاد سيستم مدرن، ارتقای 
سطح دانش پرسنل و نهادينه سازی فرهنگ اهدای عضو در كشور جزو نيازهای اساسی 

و محوری ما برای اهدای عضو هستند.  

شفافیت، پاسخگویي و کارآمدي
فیض ا... مظفرپور «

 از دوم تا هشتم شهريورماه سالروز شهادت شهيدان هميشه جاويد 
دولت رئيس جمهور شــهيد محمدعلي رجايي و نخســت وزير شهيد 

محمدجواد باهنر  را هفته دولت نامگذاري كرده اند.
 شــهيداني كه در آتش كينه منافقان كوردل در هشــتم شــهريورماه 
سال ۱36۰ سوختند و به ملکوت اعلي پر كشيدند و اسوه حسنه اي 
شدند براي دولتمردان نظام اسالمي كه از آن بزرگواران براي خدمت 
صادقانــه به مردم شــريف ايران الگو بگيرنــد و راه و نام آنان را با 

خدمات خالصانه خود در جامعه اسالمي مان زنده نگه دارند.
دو يار ديريني كه قبل از پيروزي انقالب اســالمي جهاد علمي را با 
خدمت به فرزندان كشــور شروع كرده بودند. يکي از طريق معلمي 
و ديگري با نوشــتن كتاب هاي درســي تعليمات ديني و ساير كتب 
مذهبي و در كنار اين جهاد علمي مبارزه با استبداد داخلي و استعمار 
خارجي سرلوحه كار آنان شــده بود و در راه اين جهاد سختي ها و 
شــکنجه ها را به جان خريده و بارها تا مرز شهادت پيش رفته بودند 
و در نهايت نيز به آرزوي ديرين خود رســيدند و با شــهادت خود 

منافقان كوردل و همدستان آنها را براي هميشه رسوا ساختند.
اين شــهيدان بعد از پيــروزي انقالب نيز فعاليت هــاي فرهنگي را 
ادامــه داده و هر دو در ســنگر تعليم و تربيت خوش درخشــيدند. 
شــهيد رجايي ابتدا وزير آموزش وپرورش و ســپس نخست وزير و 
در نهايت به رياســت جمهوري اســالمي ايران برگزيده شد. شهيد 
باهنر نيز پا به پاي او حركت كرد و بعد از نخســت وزيري شــهيد 
رجايي، وزير آموزش وپرورش شــد و بعد از انتخاب شهيد رجايي 
به رياست جمهوري با پيشــنهاد وي و با رأي قاطع مجلس شوراي 
اسالمي به عنوان نخست وزير برگزيده شد. اين دو دولتمرد در مدت 
كوتاه خدمت خود، قدم هاي بلندي براي پيشرفت كشور برداشته اند 
و به قول معروف خوش درخشيدند، گرچه دولتشان مستعجل بود.

هفتــه دولت فرصتي اســت بــراي دولتمردان بــراي ارائه گزارش 
عملکردهاي خود به مردم و بيان شــفاف و صادقانه مشــکالت و 
كمبودها و نارســايي ها به مردم، در اين هفته بايد هم خدمات انجام 
گرفته به مردم معرفي شود. البته به دور از ظاهرسازي و فعاليت هاي 

شعاري و يا افتتاح هاي تکراري و يا افتتاح پروژه هاي ناتمام و....
امسال شــعار هفته دولت »شفاف سازي،  پاســخگويي و كارآمدي« 
انتخاب شده است. شعارهايي كه در دردهاي اصلي مشکالت كشور 

در درون آنها نهفته است.
امروز بعد از 4۰ ســال از انقالب هنوز اقتصاد كشــور از شــفافيت 
برخــوردار نيســت. اقتصادي كــه ۸۰ درصد آن در دســت دولت 
است و بايد بر اساس سياســت هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به 
مردم واگذار مي شــد ولي انجام نشــده و يا اگر واگذاري در برخي 
شــركت ها انجام گرفته، نه به مردم و بخش خصوصي واقعي، بلکه 
به شــركت هاي شبه دولتي كه امروزه از آنها خصولتي ها نام مي برند، 

بوده است.
دولتــي كه هر روز چاق تر مي شــود و ديگر قدرت تکان خوردن را 
هم ندارد و تا وقتي كه دولت با اين وضعيت به راه و كار خود ادامه 
دهد، اميدي به اصالح امور و پيشــرفت كارها نيست و اصوالً با اين 

وضعيت شفاف سازي امکان پذير نيست.
امروز اقتصادهاي پيشــرفته دنيا همانند اتاق شيشه اي عمل مي كنند 
و تمام مســائل اقتصادي در درون اين محفظه شيشــه اي به صورت 
شفاف در اختيار آحاد مردم است و اگر در اينگونه اقتصادها فسادي 
يــا وجود ندارد و يــا خيلي كم اتفاق مي افتد، نتيجه شفاف ســازي 
اســت. نه فرار مالياتي وجود دارد و نه رانت. اقتصاد كشور امروز به 
شدت رانتي است و فساد نتيجه اين رانت هاست و در اين آشفته بازار 
اقتصاد، پاسخگويي نيز وجود ندارد. گويا اين حديث به گوش برخي 

مسئوالن نخورده است كه »كّلُکم راٍع و كّلکم مسئوٌل عن رعيّته«.
و بي توجهي به اين پاسخگويي و مسئوليت پذيري در مسئوليت هاي 
دنيوي ممکن اســت افراد خاطي را در عالــم آخرت گرفتار نمايد. 
همانگونه كه قرآن مي فرمايد: »و قفوهم اِنّهم مسئولون«، »آنها را نگه 
داريد، همانا آنها مســئولند«. آنجا ديگر راه فرار و راه هاي دور زدن 
قانون وجود نخواهد داشــت »و كل نفٍس به كسب رهينه« هر نفسي 

در گرو اعمال خويش است.
از طرفي در اقتصاد رانتي و اقتصاد دولتي كشور كارآمدي دستگاه هاي 
اجرايي به شدت كاهش يافته است و مشکالت به وجود آمده براي 
كشور و مردم در ماه هاي اخير نه نتيجه تحريم هاي دشمنان خارجي 
بلکه نتيجه ناكارآمدي مديران داخلي اســت. اگــر اقتصاد مقاومتي 
جدي گرفته مي شد، و اگر سرنوشت اقتصاد برجام گره زده نمي شد، 
امروز مردم تا اين اندازه گرفتار مشکالت اقتصادي نبودند. پس بايد 
مسئوالن دولتي اين شعارهاي 3گانه را در كمترين فرصت ممکن به 
شعور تبديل كنند و در عمل شفاف سازي و پاسخگويي و كارآمدي 

را به اثبات برسانند كه فردا خيلي دير است.

درسی از مکتب امام کاظم)ع(
علی حیدری «

 بنا به برخی اقوال بيســتم ذی الحجه ســالروز والدت هفتمين 
ستاره فروزان آســمان امامت و واليت يعنی امام موسی بن جعفر 

الکاظم عليه السالم است. 
در خصوص شخصيت واالی آن امام همام مطالب زيادی گفته شده 
اســت اما يکی از وجوه بارز شخصيت ايشان كنترل نمودن خشم 
و بردباری در مقابل بی اخالقی ها اســت و به همين جهت ايشان 

كاظم يعنی فرو خورنده خشم لقب گرفته است. 
به باور شيعيان ائمه معصومين به عنوان الگوی كامل انسانيت برای 

همه دوران ها می باشند. 
بنابراين شايســته اســت در زمان حاضر و به بهانــه والدت امام 

كاظم)ع( مروری در سيره آن امام همام داشته باشيم.  
در كتب تاريخی آمده است يکی از نوادگان عمربن خطاب نسبت 
به امام كاظم)ع( بی ادبی و اخالقی می كرد و ايشان را مورد ناسزا 
قرار می داد، حتی نسبت به هتک حرمت ساحت مقدس اميرمؤمنان 
علی)ع( نيز ابائی نداشــت. يک روز برخی از ياران امام كاظم)ع( 
قصد برخورد شديد با اين شخص را داشتند اما امام مانع آنان شد. 
ســپس از ياران خويش جويای حال آن مرد شــد. به امام عرض 

كردند در فالن منطقه مدينه مشغول كشاورزی است.
 امــام كاظم)ع( به ديدار وی رفت اما همانطور كه انتظار می رفت 
او برخورد ناشايســتی با امام انجام داد. امام كاظم)ع( با خوشرويی 
و مزاح سخن را با او آغاز كرد و پرسيد چه مقدار خرج اين مزرعه 

كرده ای؟ آن شخص پاسخ داد صد دينار.
 امام فرمود چه مقدار ســود از آن به دست می آوری؟ آن شخص 
گفــت من اخبار غيبی نمی دانم! امام گفــت اميد داری چه مقدار 
سود از آن نصيبت شــود؟ مرد گفت دويست دينار. در اين هنگام 
امام كاظم)ع( ســيصد دينار به او داد و فرمود مزرعه و محصولت 
هم برای خودت باشــد. آن شخص به دست و پای امام افتاد و از 
ايشان به سبب همه آن بی حرمتی ها معذرت خواست و از اخالق 

و رفتار زشت خود توبه نمود. 
آری! گذشــت در مقابــل خطاهــای ديگــران و فــرو خــوردن خشــم 
و عصبانيــت بــه نظــر مــی رســد در غالــب مــوارد امــری ضــروری 
ــی اســت. البتــه ســخن ايــن نيســت كــه  ــای كنون در زيســت دني
ــا هميشــه بايــد از اشــتباه  ــه هيــچ وجــه نبايــد عصبانــی شــد ي ب
هــای ســايرين چشــم پوشــی كــرد، بلکــه مقصــود ايــن اســت كــه 
عنــان كار بــه بيــان حکمــای اســالمی در دســت قــوه عاقلــه باشــد 
نــه قــوای غضبيــه يــا شــهويه. يعنــی عصبانيــت و پرخاشــگری نــه 
تنهــا خــوی غالــب انســان نشــود بلکــه در مــوارد زيــاد هــم از آن 
پرهيــز شــود. زيــرا ناگفتــه پيداســت كــه انســان عصبانــی قــادر بــه 
ــد درســت فکــر  ــی نمــی توان ــار خــود نيســت و حت ــرل رفت كنت
كنــد و تصميــم بگيــرد. بــه هميــن جهــت اســت كــه گفتــه شــده 
بهتريــن رفتــار هنــگام عصبانــی شــدن، ســکوت اســت زيرا بســيار 
ــه پشــيمانی شــود و  محتمــل اســت هــر رفتــار ديگــری منجــر ب
حتــی ممکــن اســت خســارتی جبــران ناپذيــر وارد نمايــد. ســيره 
امــام كاظــم)ع( ايــن نکتــه را بــه مــا مــی آمــوزد كــه فــرو خــوردن 
خشــم هــم مــی توانــد منجــر بــه ســالمت روان آدمــی شــود و هم 

اينکــه بــه اصــالح ديگــران نيــز كمــک كنــد. 
* منبع: ارشاد، شیخ مفید

پيروزي: فرشاد پيوز: در قطر نبايد گل بخوريم
 سعی كنین گل بخرین!! 

همدان پيام: زندگي روي خط پايان ماه
 اگه تونسته روي خط بایسته پس قهرمانه 

شوت ورزشي: غرور رستم و طالي سهراب 
 با هم مي شن مسي!!

استقالل: مجيد دستيار شفر مي شود
 همون مجید دلبندمِ خودمونه دیگه؟

همدان پيام: دولت خدمات زيادي در روستاها انجام داده است
 یکیش خالي شدن روستاها!!

گل ورزشي: بيرانوند: گلي كه خوردم سوتي بود
 از این سوتی ها ورزش ما زیاد داره!!

همدان پيام: ورزشکاران همداني ستاره هاي مسابقات جاكارتا
 پس روزنه های ورزش همدان رو روشن باید دید!!

ايران: خود را فداي مصالح مردم كنيم
 زمان انتخابات از این حرفا می زنن االن وقتش نیست!!

بهار: سهراب ركورد جهاني را شکست
 حتماً  رستم خوابیده بود!!

صنعت: اعتبار از دست رفته بانک مركزي
 پول همه چیز رو درست مي كنه

همدان پيام: همدان در بهبود فضاي كار پيشتاز شود
 باشه بهش می گم!!

جوان: چين، روسيه و حاال هند و آلمان به دنبال رهايي از شر دالر
 این دالر هم برای خودش شر بوده ها!!

آرمان: رئيس جمهور مرد صبر و سکوت در مجلس 
 سکوت زرنگیه

اطالعات: كسب 3 مدال طالي ارزشمند توسط ورزشکاران ايراني در 
نهمين روز بازي هاي جاكارتا 

 پس طال ارزان مي شه
ايران: ژه كيس قيمت خودرو را باال برد

 ابنجتا دیگه مطمئنم ترامپ نقش داشته!!

 لبنیات ماده غذایی سرشار از كلسیم 
اســت كه به عنوان یکــی از گروه های 
غذایی كه مصرف آن برای بدن بســیار 
مهم و ضروری است، مورد توجه قرار 
می گیــرد اما این روز ها فراگیر شــدن 
باوری درباره اســتفاده از مواد افزودنی 
غیر مجاز و فرآیندهای بسیاری كه روی 
لبنیات در كارخانه های صنعتی صورت 
ســنتی  لبنیات  شــده  باعث  می گیرد، 
مورد اســتقبال قرار گرفته و شاهد رشد 
قارچ گونه  آنان در هر كوچه و خیابانی 

باشیم.
اســتان همدان به لحاظ وجود مشاغل 
كشــاورزی و دامداری فراوان، یکی از 
اســتان های فعال در حوزه تهیه و تولید 

لبنیات سنتی است.
به گفته برخی از كارشناسان و محققان 
علوم تغذیه، لبنیات ســنتی مشــکالت 
زیــادی را برای انســان ها بــه ویژه 
سالخوردگان به همراه دارد كه ایسنا به 
دنبال این خبر، گزارشی تهیه كرده است.

 منشأ شيرهای فله ای نامشخص 
است 

مديرگــروه ســالمت محيط كار اســتان 
همــدان درباره مصــرف لبنيات ســنتی 
گفت: نامشــخص بودن منشــأ شيرهای 
سنتی مشــکل بزرگی اســت به طوريکه 
محل نگهداری، نحوه توليد، حمل، دمای 
جابجايــی و تقلباتی كه ممکن اســت در 
شــيرهای عرضه شــده در فروشگاه های 
عرضه لبنيات ســنتی وجود داشته باشد، 

نامعلوم است.
حسينعلی نوروزی با بيان اينکه بی شناسنامه 
بودن شيرهای فله ای باعث بروز مشکالت 
زيادی بــرای مصرف كنندگان می شــود، 
عنوان كــرد: بــا نمونه برداری های انجام 
شده، چندين مورد آلودگی و باال بودن بار 
ميکروبی در شــيرهای فله ای ديده شده و 
با وجود اين شــواهد، مصرف آن به مردم 

توصيه نمی شود.
نمونه برداری های ســال  افــزود: در  وی 
گذشته، 3۰ درصد موارد نمونه ای آلودگی 
داشــتند كه اين نشان از باال بودن آلودگی 

زياد در اين محصوالت است.
 افزایش گرایش به لبنيات سنتی 

با بسته شدن کارخانه های لبنياتی  
نوروزی بيان اينکه اغلب شــيرهای فله ای 
كارخانه های  از  برگشت خورده  نمونه های 
لبنی هستند، تأكيد كرد: در سال های اخير 
كشش مردم به لبنيات سنتی بيشتر شده كه 
اين آمار با بسته شدن كارخانه های لبنياتی 
در چند روز اخير بيشــتر نيز خواهد شد 
و علت آن بی كيفيــت بودن، عدم تنوع و 
اختالف قيمت فاحش لبنيات های توليدی 

در كارخانه ها است.
محيط  بهداشت  مهندســی  گروه  رئيس 
و حرفــه ای معاونــت امور بهداشــتی 
دانشگاه علوم پزشــکی همدان تصريح 
كــرد: از آنجايی كه مراكز عرضه فرآيند 
پاستوريزاســيون را رعايــت نمی كنند، 
ســالمت مصرف كننــدگان بــه خطــر 

فتد. می ا
نوروزی بيان كرد: پروانه هايی كه از سوی 
اتحاديه برای عرضه كنندگان لبنيات صادر 
می شود بايد بيشتر مورد بررسی قرار گيرد 
و در اعطای آن رعايت استانداردها بيشتر 
لحاظ شود از اين رو اصناف نيز در اين باره 

مقصر هستند.

 وجود حدود 400 واحد ســنتی 
عرضه لبنيات در همدان 

وی در ادامــه گفــت: آمــار دقيقــی از 
واحدهای سنتی عرضه لبنيات موجود در 
سطح استان نداريم اما تعداد آنها در حدود 
4۰۰ واحد است كه بسياری از اين مراكز 
مجوز ندارند و اغلــب مراكزی كه دارای 
مجوز هســتند، فقط مجوز ماســت بندی 
است كه بايد به توليد و عرضه ماست، نه 

ساير محصوالت لبنی بپردازند.
وی درباره احتمال آلوده بودن شــيرها در 
كارگاه های لبنی اظهــار كرد: اين احتمال 
می تواند وجود داشــته باشد كه شيرهای 
برگشتی از كارخانه ها به كارگاه های سنتی 
ارسال شوند اما مسئوليت اين امر بر عهده 
دامپزشکی است كه شناســنامه شيرها را 
بررسی كرده و از سالم بودن آنها اطمينان 

حاصل كند.
 بــر روی ســالمت محصوالت 

سنتی قسم نمی خوریم 
نيز  همدان  اســتان  دامپزشــکی  مديركل 
گفت، درباره استفاده مردم از لبنيات سنتی 
اظهــار كرد: توصيه كلی ما اين اســت كه 
مردم از محصوالت پاســتوريزه اســتفاده 
كنند و مســلما بهداشــت هميشه هزينه 
دارد اما در شرايط معمول وقتی بخواهيم 
از شــير خام و سنتی اســتفاده كنيم بايد 
شــير را به مدت يک دقيقه بجوشــانيم تا 
كفی روی آن به وجود آيد و ســپس آن را 

استفاده كنيم.
محمودرضــا رســولی بــا بيــان اينکــه 
اســت  ممکــن  ســنتی  محصــوالت 
كــرد:  خاطرنشــان  باشــد،  بيمــاری  زا 
ــر روی  ــتی  ب ــات بهداش ــه عملي هيچ گون
انجــام نمی شــود  محصــوالت ســنتی 
بخوريــم  قســم  نمی توانيــم  بنابرايــن 
ــه محصــوالت ســنتی مشــکلی ايجــاد  ك
ــه  ــا مرحل ــکی ت ــه دامپزش ــد البت نمی كنن
شــير خــام می توانــد نظــارت داشــته 
باشــد و بعــد از آن امــور بــه عهــده مركــز 

ــت. ــت اس بهداش
رســولی همچنين درباره استخدام مسئول 
فنــی در كارخانه هــا گفت: مشــکلی كه 
وجود دارد اين اســت كــه كارخانه ها از 
استخدام مســئول فنی دامپزشکی اجتناب 
می كنند كه كار اين مســئوالن رسيدگی به 
محموله هايی است كه به كارخانه ها ارسال 
می شود. كارگاه هايی كه فاقد مجوز هستند 
بايد شناسايی و بررسی شوند و برای اخذ 
مجوز اقدام كنند كه البته مركز بهداشت از 

قبل به تعدادی از ايــن مراكز مجوز داده 
است.

 تعداد واحدهای لبنيات سنتی به 
صفر نمی رسد 

رئيــس اتحاديه صنــف خواروبار همدان 
نيز گفت: تعداد واحدهای لبنيات ســنتی 

غيرمجاز هيچ وقت به صفر نمی رسد.
رضا بــه زارع درباره صــدور مجوز برای 
واحدهای ســنتی لبنيات اظهــار كرد: در 
حال حاضر ۸۰-7۰ واحد لبنيات سنتی در 
شهرستان همدان وجود دارد كه بخشی در 
قالب خواروبار و بخشی در قالب لبنيات 
ســنتی فعال هســتند و با توجه به اينکه 
فعاليت افراد در اين حرفه شــناور بوده و 
ممکن است  عده ای در جايی آغاز به كار 
كنند و ببينند كه صرف نمی كند و عده ای 
ديگر جايگزين آنها شود، هيچ وقت تعداد 

واحدهای سنتی به صفر نمی رسد.
ــه  ــير ب ــال ش ــه هرح ــزود: ب ــه زارع اف ب
عنــوان يــک مــاده مغــذی هــر چــه 
مغذی تــر باشــد احتمــال آلودگــی آن 
بيشــتر اســت و توصيــه مــا بــه واحدهای 
ســنتی ايــن اســت كــه در صــورت 
پاســتوريزاتور  دســتگاه  از  فعاليــت 
ــی  ــه قيمــت باالي ــه البت ــد ك اســتفاده كنن
ــا اينکــه از دســتگاه پخــت  هــم دارد و ي
در فضــای بســته اســتفاده كــرده و از 
ــد  ــاز مانن ــای ب ــير در فض ــاندن ش جوش
كوچــه و خيابــان جــدا خــودداری كننــد.
ــنتی  ــات س ــمت لبني ــه س ــردم ب ــرا م چ

می رونــد؟ 
موضع هايــی  مــردم  داد:  ادامــه  وی 
ــد  ــتوريزه دارن ــات پاس ــه لبني ــبت ب نس
ــته  ــی داش ــت باالي ــه قيم ــه اينک از جمل
موجــود  آنهــا  در  افزودنــی  مــواد  و 
ــمت  ــه س ــت ب ــن عل ــه همي ــت، ب اس
ــد در  ــا باي ــد ام ــنتی می رون ــات س لبني
نظــر داشــت كــه اگــر قيمت هــا در 
لبنيــات ســنتی هــم تعديــل شــوند چــون 
ــروی انســانی و  ــرق و ني ــه گاز و ب هزين
ــرف  ــار مص ــروف يکب ــتيک و ظ پالس
ــا اگــر  ــه هرحــال وجــود دارد ام هــم ب
بــرای تعديــل قيمــت بــه ايــن واحدهــا 
يــا  اســت  ممکــن  بياوريــم  فشــار 
ــورت  ــی ص ــد و گرانفروش ــف كنن تخل
اينکــه تقلــب شــود و  گيــرد و يــا 
ــد و نهادهــای  ــن بياي ــواد پايي ــت م كيفي
ــا  ــن واحده ــب اي ــی بيبشــتر مراق نظارت
ــتفاده از  ــه اس ــردم ب ــش م ــند، گراي باش
ايــن لبنيــات هــم كاهــش پيــدا می كنــد.

 چرخه حفاظت در لبنيات ســنتی 
رعایت نمی شود 

وی بيان كرد: در بســياری از لبنياتی های 
ســنتی چرخه حفاظت و دمايــی كه نياز 
بــه طوريکه  اســت، رعايت نمی شــود 
كارخانه ها شــيرهای بســيار آلوده را كه 
ميکــروب بيش از حد داشــته باشــد را 
نمی پذيرند و اين افراد اغلب شير موجود 
را بــه لبنياتی هــا تحويــل می دهند كه با 
امکانات اين مراكز، ميــزان بار ميکروبی 

و آلودگی های موجود برطرف نمی شود.
اين كارشناس تغذيه تصريح كرد: محتوای 
چربی لبنيات را برای دريافت انرژی نبايد 
مصرف كــرد و در لبنيات های كارخانه ای 
نيز حد تعادل چربی بايد ۱.5 درصد باشد.
 D وی مصــرف شــيرهای بــا ويتامين
را توصيــه و عنــوان كــرد: در برخی از 
كارخانه هــا با عمليات پاستوريزاســيون، 
بخشی از ويتامين های شير از بين می رود 
كــه پس از پايان مرحلــه مکمل ويتامينی 

فوق افزوده خواهد شد.
طعم لبنيات سنتی از كارخانه ای بهتر است 
يک بانوی همدانی درباره مصرف لبنيات 
ســنتی و صنعتی گفت: لبنيات ســنتی به 
لحاظ طعم، كيفيت، قيمت و دسترســی از 

لبنيات كارخانه ای بهتر است.
سميرا يعقوبی بيان كرد: متأسفانه شايعات 
بســياری درباره لبنيات كارخانه ای وجود 
دارد و ما را مجاب به خريداری از لبنيات 

سنتی كرده است.
وی تأكيد كرد: چندين ســال است كه از 
لبنيات ســنتی اســتفاده می كنيم و تاكنون 
مشــکلی برای خانواده ام به وجود نيامده 

است.
 بایــد با گــران شــدن لبنيات 
کارخانه ای به سراغ لبنيات سنتی رفت 
لبنيات  يکی از همشهريان همدانی گفت: 
كارخانه ای سالم تر و باكيفيت تر از لبنيات 
فله ای است و خطر احتمال بروز تب مالت 

را كاهش می دهد.
وی افزود: خانواده ام در همه فصول سال 
به به ويژه در تابستان مشتاق خريد لبنيات 
كارخانه ای هســتند اما با گران شدن اين 
محصول بايد به سراغ لبنيات سنتی رفت.

گران شــدن محصوالت كارخانه ای و در 
لبنيات  عرضه  مغازه های  بودن  دســترس 
ســنتی در همه جای شهر مهمترين علت 
گرايش مردم به اين محصوالت اســت كه 
ســالمتی خود را قربانی قيمــت پايين و 

شايعات می كنند.

خوشمزه های غيربهداشتی بخوريم يا نخوريم؟ 

تقابل درباره لبنيات صنعتي وسنتي
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اقتصـاد

خبـر

 eghtesad@hamedanpayam.com

نقدی: اقتصاد هيچ کشوری با روابط خارجی بهتر نشده
قدرت خرید مردم ایران، رتبه هجدهم دنیاست

ــا  ــام تحريم ه ــب برج ــس از تصوي ــت: پ ــپاه گف ــی س ــی اجتماع ــاون فرهنگ   مع
ــم. فقــط  ــم شــديم پيشــرفت كردي ــا در هــر حــوزه كــه تحري ــر شــد و م ــد براب چن
ــروزی  ــس از پي ــال پ ــه در 4۰ س ــته ايم ك ــدر پيشــرفت داش ــوزه ســالمت آن ق در ح

ــش داشــته اســت. ــران ۲۰ ســال افزاي ــردم اي انقــالب اســالمی متوســط عمــر م
ــرايط  ــن ش ــه در بدتري ــروز ك ــت: ام ــدی نوش ــا نق ــل از محمدرض ــه نق ــنيم ب تس
ــه  ــد ك ــوأل می كنن ــور س ــس از رئيس جمه ــدگان مجل ــم نماين ــرار داري ــادی ق اقتص

چــرا وضعيــت چنيــن اســت؟ در حالــی كــه امــروز بانــک جهانــی اعــالم كــرده كــه 
ــرار دارد. ــه ۱۸اُم ق ــران در رتب ــردم اي ــد م ــدرت خري ق

ســردار نقــدی  بــا بيــان اينکــه پــس از تصويــب برجــام تحريم هــا چنــد برابــر شــد، 
ــه  ــد ك ــاور كرده ان ــردم ب ــياری از م ــه بس ــت ك ــن اس ــا اي ــی م ــکل اصل ــت: مش گف
مشــکالت اقتصــادی در روابــط بــا آمريــکا برطــرف می شــود در صورتــی كــه اقتصــاد 
ــا روابــط خارجــی برطــرف نشــده اســت و اقتصــاد هيــچ  ــا ب هيــچ كشــوری در دني
كشــوری بــا سياســت خارجــی آبــاد نشــد و هــر كشــوری كــه رشــد اقتصــادی داشــته 

بــر اثــر كار كــردن بســيار بــوده اســت.
ــت  ــه سياس ــاد از دريچ ــه اقتص ــردن ب ــگاه ك ــت: ن ــار داش ــدی اظه ــردار نق  س

ــدگاه  ــن دي ــه اي ــی ك ــا زمان ــت و ت ــزرگ اس ــع ب ــالف واق ــک خ ــی ي خارج
ــه  ــود ك ــاد می ش ــا روزی آب ــور م ــد، كش ــم ش ــاد نخواهي ــيم آب ــته باش را داش
چشــمان مان را از دنيــا برداريــم و ماننــد دوران دفــاع مقــدس و صنعــت 

ــم. ــل كني ــی عم دفاع
وی در پايــان خاطرنشــان كــرد: يــک دهــم هزينــه ای كــه در صنايــع مختلــف شــده 
در صنعــت دفاعــی هزينــه نکرده ايــم پــس چــرا در ايــن زمينــه پيشــرفت كرديــم 
ــه ســراغ دانشــگاه و برطــرف  ــا هــم ب ــد و م ــم كردن ــا را تحري چــون در آنجــا م
ــاًل  ــرايط كام ــد ش ــات دادن ــه خدم ــع ك ــاير صناي ــا در س ــم ام ــئله رفتي ــردن مس ك

برعکــس بــوده اســت.

بازار

پروانه ساختمانی به شماره 2/9775 از شماره پالک 
ثبتي 9429 به نام قاسم رسولي مشعوف مربوط به 
شهرداري منطقه 2 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

غزل اسالمي «

 توليدكنندگان فعال همداني نان نوآوري 
خود را مي خورند و دستي در رانت ندارند.

رئيــس هيأت مديره خانــه صنعت و معدن 
گفت: متأســفانه چــون اقتصاد در كشــور 
ما سياســي اســت، اين مجال پيدا نشده كه 
توليدكنندگان بتوانند به راحتي كااليي مطابق 

با استانداردهاي روز دنيا توليد كنند.
محمدرضا جعفري بيان كرد: ما از سياسيون 
خواهش داريم كه تا آنجا كه ممکن اســت 
اقتصــاد را از سياســت جدا كننــد، اگر با 
كشــورهايي سر جنگ داريم با مردم و تّجار 
كه سر جنگ نداريم، ما نبايد منافع شخصي 
را مدنظر قرار بدهيــم، بلکه بايد منافع ملي 

سرلوحه كارمان قرار بگيرد.
وي ادامه داد:  متأســفانه نفت مردم كشور را 
تنبــل و مصرف گرا كرده در صورتي كه بايد 

تالشگر و به روز باشيم.
وي درباره وضعيت صنعت در شرايط فعلي 
توضيح داد: ديگر توليد براي ما نمي صرفد؛ 
چون بــه عنوان مثــال در مناقصه اي برنده 
شــده ايم و تــا 6 مــاه فرصــت داريم كه 
سفارشات را به دولت تحويل بدهيم اما مواد 
اوليه را بايد به قيمــت روز دالر وارد كنيم 
كه در اين حالت بايد بيشتر از آنچه كه پول 
دريافت مي كنيم، براي توليدات هزينه كنيم 

و اين امکان پذير نيست.
جعفري ادامه داد:  در شــرايط فعلي نرخ ارز، 
تعدادي سوء استفاده گر بازار، كاالهاي موجود 
را نمي فروشند كه اين روال موجب مي شود 

چرخه توليد از كار بيفتد، در واقع با اين اقدام 
تعدادي دوست و خودي، اقدام دشمنانه انجام 
مي دهند. هرچند كه توليدكننده هم مشــکل 

توليد پيدا كرده است.
وي افــزود:  در 5 مــاه اخيــر، 5۰ درصد به 

هزينه هاي توليد اضافه شده است.
جعفــري در ادامه ســخنانش گفت: عمده 
واحدهاي فعال استان همدان نان نوآوري خود 
را مي خورند و دستي در رانت خواري ندارند.
وي افزود: به نظر من واحدهاي توليدي استان 
بايد فرصت روز را بشناسند و فرصت سازي 
كنند، كه به اعتقاد من فرصت سازي در عمده 
صنعت ما اتفاق نيفتاده اســت اما واحدهاي 

پيشــرو، هم اين موضوع را در نظر گرفته اند 
و هم به تحقيقات و دانشگاه ها تکيه كرده اند.

به گفته رئيس هيأت مديــره خانه صنعت و 
معدن، ماشين آالت به روز و مدرن تأثير زيادي 
در ثروت آفريني ندارد، بلکه كارآفرين است 
كه بايد فرهنگ و برنامه براي توليد داشــته 
باشد تا بتواند ارزش افزوده بااليي توليد كند.

جعفري ادامه داد: در حال حاضر در كشــور 
ماشــين آالت كم نداريم و البته در دهه هاي 
گذشــته براي واردات و خريد ماشين آالت 
مــدرن ارز هــم تخصيص داده شــد اما در 
بســياري مواقع توليدكنندگان، ماشين آالت 

مناسبي براي توليد خود انتخاب نکردند.

وي در ادامه خطــاب به نمايندگان مجلس 
اســتان گفت:  برخي از نمايندگان اســتان 
همدان در مجلس موضوع قطار سريع السير 
را پيشــنهاد كرده اند و اگر اين موضوع را با 
شدت براي اســتان پيگيري كنند، قطعاً در 
جذب سرمايه گذار براي استان مؤثر است؛ 
زيرا حمل ونقل كاال و انســان با اين قطارها 
نه تنها صرفه جويي در زمان است و مردم و 
توليدكنندگان را به خود جذب مي كند، بلکه 
در حمــل كاال و مواد اوليه هم بســياري از 
مشکالت هزينه اي و زمان را حل مي كند و 
موجب رغبت سرمايه گذاري توليدكنندگان 

مي شود.

رئيس خانه صنعت و معدن:

سياست را از اقتصاد جدا کنيد
■ نمایندگان پیگیر قطار سریع السیر براي همدان باشند      ■ تولیدکنندگان در دهه هاي گذشته ماشین آالت مناسبي نخریده اند

رئيس اتحاديه مرغ و ماهی
نمي گذاریم مرغ در همدان گران تر از 11 هزار 

تومان شود
 باالرفتن قيمت شانه تخم مرغ بهانه براي گران كردن آن است

رئيس اتحاديه فروشندگان مرغ و ماهی در همدان گفت: اگر قيمت 
تخم مرغ گران شده از جانب فروشندگان است و هيچ گونه افزايش 

قيمتی در زمينه شانه و يا كارتن تخم مرغ نداشته ايم.
جواد عاشــوری بيان كرد: چهارشــنبه هركيلوگرم مرغ گرم در بازار 

همدان با قيمت ۱۱ هزار و 4۰۰ تومان به فروش رسيد.
ــه  ــوط ب ــی مرب ــزار و 5۰۰ تومان ــرغ ۱۲ ه ــه م ــا بيان اينک وی ب
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــراز ك ــت، اب ــاص اس ــای خ ــی برنده برخ
ــاال  ــد مــرغ ب ــر كــه تقاضــای خري ــد غدي بازگشــت حجــاج و عي
ــزار و 4۰۰  ــرغ از ۱۱ ه ــت م ــه قيم ــم ك ــازه نمی دهي ــی رود اج م

ــرود. ــر ب ــان فرات توم
ــد  ــا تاكي ــدان ب ــی هم ــرغ و ماه ــندگان م ــه فروش ــس اتحادي رئي
ــده  ــاز ش ــف كشــور آغ ــق مختل ــزی در مناط ــه جوجه ري ــر اينک ب
ــرف دو  ــه ظ ــم ك ــول می ده ــن ق ــت: بنابراي ــار داش ــت، اظه اس

ــد. ــرغ كاهــش ياب ــده قيمــت م ــه آين هفت
ــرغ  ــه قيمــت هرشــانه از تخــم م عاشــوری در بخــش ديگــری ب
ــر  ــت ه ــر قيم ــال حاض ــت: در ح ــنيم گف ــه تس ــرد و ب ــاره ك اش
ــز  ــايز متوســط ني ــان و س ــزار توم ــرغ درشــت ۱۸ ه ــانه تخم م ش

ــان اســت. ــزار توم ۱7 ه
ــه ای 7۰۰  ــرغ را دان ــه تخم م ــی ك ــرد: مغازه داران ــح ك وی تصري
تومــان می فروشــند در حــق خريــداران جفــا می كننــد و بــا 

ــود. ــی می ش ــورد قانون ــان برخ متخلف
رئيس اتحاديه فروشــندگان مرغ و ماهی در همدان گفت: هيچ گونه 
كمبود تخم مرغی در استان وجود ندارد و انتشار اخباری مانند گرانی 

شانه يا كارتن تخم مرغ بهانه ای برای گران فروشی است.
ــت  ــر و بازگش ــد غدي ــه عي ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ك ــوری عن عاش
شــيرينی پزی ها  و  قنادی هــا  در  تخم مــرغ  مصــرف  حجــاج، 
ــت  ــش قيم ــازه افزاي ــال اج ــن ح ــا اي ــا ب ــد ام ــش می ياب افزاي

نخواهيــم داد.

قیمت کارخانه نوع خودروردیف
)ریال(

قیمت بازار 
)ریال(

351.500.000600.000.000پژو 405 اس ال ایکس1
329.440.000590.000.000پژو. 405 جی ال ایکس2

پژو پارس ال ایکس 3
440,000.000840.000.000کالس 13

362.860.000650.000.000پژو 206 تیپ 42
427.630.000720.000.000پژو 206 وی58
6EF7 343.380.000570.000.000سمند
7LX 335.350.000565.000.000سمند
227.090.000400.000.000پراید 8131
213.240.000420.000.000پراید 9111
10SX 275.700.000360.000.000تیبا
546.440.0001.100.000.000رنو ساندرو اتوماتیک11
610.000.0001.200.000.000رنو استپ وی اتوماتیک12
421.200.200570.000.000ساینا اتوماتیک13
532.680.000950.000.000دنا پالس14
1.149.940.0002.170.000.000پژو 152008
207543.640.0001.070.000.000 اتوماتیک16
207471.283.000910.000.000 دنده17
18S7 1.043.130.0001.980.000.000هایما
19S5 986.402.0001.600.000.000هایما
1.397.600.0002.700.000.000مزدا 203

ادامه انحصار در بازار خودرو
 خطرناک است

 يک كارشناس صنعت خودرو دليل اصلی افزايش قيمت خودرو 
را ناشی از كاهش شديد تامين آن می داند. اين كارشناس معتقد است 
ممکن اســت اين افزايش قيمت به دليل حصول مطالبات قطعه سازان 
باشــد، اما به نظر می رســد قطعه سازان و خودروســازان در شرايط 

اقتصادی كنونی دچار تشديد اختالفات شده اند.
هرچند فربد زاوه بر اين باور است كه همچنان قيمت شناور می تواند 
تا حدی مشکل را كم كند؛ البته به شرطی كه محدوديت شديد تامين 
قطعات كامال حذف شود و  واردات قطعه خودرو با ارز متقاضی ازاد 
باشــد. اين كارشناس خودرو در تشــريح داليل ديگر افزايش قيمت 
خودرو به خبرآنالين گفت: يکی از عوامل اين افزايش قيمت در انتظار 
تورمی بازار است، يعنی مردم می گويند دالر از 37۰۰ تومان به  ۸۰۰۰ 
تومان رســيده است، پس پرايد ۲۰ ميليون تومانی به متناسب افزايش 
خواهد يافت.    او با انتقاد از سياســت های حمايتی از خودروسازان 
گفت: ســال ها دولت ها با حمايت از انحصارگرای خودرو به فروش 
محصوالت آنها كمک كرده اند و بعيد هم نيســت در چنين شرايطی 
دوباره با بســته های حمايتی خودروسازان بتوانند محصوالت خود را 

بفروشند و سيکل معيوب توليد نقدينگی پرقدرت ادامه يابد.
زاوه تاكيد كرد: واردات خودرو با تعرفه های فعلی به بازار محصوالتی 
مانند پرايد آسيبی نمی رســاند و همچنان اين خودرو ها می توانند در 

بازار خودرو حضور پررنگی داشته باشند.
به گفته اين كارشــناس خودرو، فشار انحصاری ماندن فضای خودرو 
در كشــور تا كنون تبعات اجتماعی شديدی داشته و ادامه اين روند، 

فشار تورم و مشکالت كشور، خطرناک است.

توصيه به خريداران : فعال دست نگهداريد

خودروسازها بازاررا به هم می ریزند
 رئيس اتحاديه نمايشگاه داران اتومبيل همدان گفته كه شركت های 
خودروســازی باعث گرانی قيمت در بازار شده اند، آنها در بازار دالل 
دارند و حتی خود نمايندگی های فــروش، خودرو را گران كردند به 
طوريکه ظرف 3 ماه اخير قيمت خودرو با ســرعت بااليی رشد كرده 

است. 
به گفته اكبر ديزجيان با مطرح شــدن بحث تحريم ها، شــركت های 
خودروســازی با ايجاد جو روانی و شــايعات در بازار خودرو، اين 
بازار را دچار التهاب می كنند. وي ادامه داد: قيمت خودرو به صورت 
لحظه ای در حال افزايش اســت و بــا افزايش قيمت خودرو ركود بر 

بازار حاكم شده است.
ديزجيان به ايســنا گفت: از شب عيد تا كنون قيمت خودروی داخلی 
تا ۲ برابر افزايــش يافته در حاليکه توليداتی كه مردم امروز می خرند 
توليد ســال گذشته و با دالر 4۲۰۰ تومان بوده و از طرفی هيچ آپشنی 

به خودروها اضافه نشده است.
وی با اشــاره به دولتــی بودن صنعت خودروســازی در ايران، ادامه 
داد: خودروســازی در ايران دولتی است و چون مشاركت بين بخش 
خصوصی و دولتی اســت، نظارت ها كافــی نبوده و ضرر آن به مردم 
می رسد. رئيس اتحاديه نمايشــگاه داران اتومبيل همدان با بيان اينکه 
خودروسازان از ناظران حساب نمی برند، گفت: خودروسازی داخلی 
سيستم مســمومی است كه به جان مردم افتاده و دستگاه های نظارتی 

هيچ كاری از دستشان برنمی آيد و كار عملياتی انجام نمی دهند.
رئيس اتحاديه نمايشــگاه داران اتومبيل همدان عنوان كرد: خودروهای 
چينی از جمله جک S5 كه در همدان متقاضی زيادی داشــت، از 9۲ 

ميليون تومان به ۲۱۰ ميليون تومان رسيده است.
يکــی از فعاالن بازار خودروی همــدان هم در اين رابطه گفت: قيمت 

خودرو گران شده و كسی تمايلی به خريد ندارد.
وی با بيان اينکه مصرف كننده واقعی توان خريد خودرو ندارد، تصريح 
كرد: شركت های خودروسازی ثبت نام ندارند در حاليکه انبارهای ايران 

خودرو و سايپا پر از ماشين است اما عرضه نمی كنند.
اين فعال بازار خودرو با اشاره به اينکه نمايشگاه داران اتومبيل نيز تمايلی 
به فــروش ندارند، اظهار كرد: چرا كه با افزايش لحظه ای قيمت روبرو 

هستيم و می خواهيم سود بيشتری ببريم.
برهمين اساس درروزهای گذشته به خريداران توصيه شده است برای 

خريد خودروفعال دست نگهدارند تا حباب بازار شکسته شود.

پ

آگهـي مزايـده )مرحله دوم- نوبت دوم(

روابط عمومي شهرداري صالح آباد

تضمین شرکت در مزایده مبلغ کارشناسي قطعه ردیف قطعه 
21/446/610/00072/330/500الف 

18900/000/00045/000/000ب
191/170/000/00058/500/000ج
201/203/600/00060/180/000ه
6200/000/00010/000/000د

شهرداري صالح آباد بر اساس مجوز شماره 079/ش مورخ 97/2/25 شوراي محترم در نظر دارد نسبت به فروش 5 قطعه زمین خود از 
طریق مزایده کتبي و با شرایط ذیل به فروش برساند.

قطعات عبارتند از:
الف- قطعه شماره 2 به مساحت 263/02 مترمربع با کاربري تجاري- مسکوني در )24 متري شهید ثاني نبش عالمه طباطبایي(

ب- قطعه شماره 18 به مساحت 300 مترمربع با کاربري مسکوني در چهار راه صنعتي از تفکیک هاي اقاي یحیی کوچکخاني 
ج- قطعه شماره 19 به مساحت 325مترمربع کاربري مسکوني در چهارراه صنعتي از تفکیک هاي آقاي یحیي کوچکخاني 
ه- قطعه شماره 20 به مساحت 354 مترمربع کاربري مسکوني در چهارراه صنعتي از تفکیک هاي آقاي یحیي کوچکخاني 

د-قطعه شماره 6 به مساحت 200 مترمربع با کاربري مسکوني واقع در انتهاي رسالت )با واحد شهرسازي نیز هماهنگ شود(
متقاضیان مي بایست به عنوان سپرده شرکت در مزایده از تاریخ 97/5/27 تا پایان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 97/6/15 مبلغ را 
)مطابق جدول ذیل( به شماره حساب 0104567590006 بانک ملي شعبه صالح  آباد به نام سپرده شهرداري صالح آباد واریز و یک نسخه 

از فیش واریزي را همراه با درخواست کتبي مبني بر اعالم آمادگي و قیمت زمین به دفتر شهرداري تحویل و رسید دریافت نمایند.
به پیشنهاداتي که داراي خط خوردگي یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شهرداري در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
سپرده نفرات دوم و سوم پس از انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد مي گردد و در صورت انصراف سپرده افراد به نفع شهرداري ضبط 

خواهد شد.
هزینه آگهي و کارشناسي بر عهده برنده مزایده است.

به تقاضاهایي که بدون واریز مبلغ سپرده موضوع بند 2 و بعد از مهلت مقرر ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کمیسیون عالي شهرداري در روز شنبه مورخ 97/6/17 رأس ساعت 12 در محل شهرداري تشکیل مي گردد.

مبلغ تضمین شرکت د ر مزایده به شرح جدول ذیل مي باشد:

آگهــي مزايـده 
یک سازمان دولتي در استان همدان در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومي به فروش برساند.

متقاضیان مي توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمي مراجعه 
و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 7-38267885 با کد 081 تماس حاصل نمایند.

1- نوع اموال: تعداد 37 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتور سیکلت 
2- زمان بازدید: به مدت 5 روز اداري از تاریخ 97/6/10 لغایت 97/6/14 از ساعت 8 الي 17 

3- محل بازدید: همدان، جاده فرودگاه، بعداز باغ مسعود، سمت راست داخل کوچه، پارکینگ )33 دستگاه وسیله نقلیه( 
*کبودراهنگ- پارکینگ صداقت )یک دستگاه بنز ده تن( * نهاوند پارکینگ کوثر )یک دستگاه کامیونت ایسزو *بهار- 

پارکینگ یکتا )یک دستگاه ماک کشنده( *مریانج- پارکینگ ایرانا )یک دستگاه کمباین کشاورزي اوراقي(
4- زمان و محل تسلیم پیشنهادها: از تاریخ 97/6/10 الي 97/6/14 در ساعت اداري به آدرس: همدان، خیابان طالقان، 

خیابان گلزار، نرسیده به بوستان مریم، نبش بن بست اول 
5- زمان بازگشایي پاکات در تاریخ 97/6/17 و زمان اعالم نتایج در تاریخ 97/6/18 مي باشد.

- ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان مزایده استانها مي توانند به سایت www.dchg.ir در صفحه اصلي، 
منو اصلي، بخش مزایده، مناقصه مراجعه نمایند.

- کلیه هزینه هاي جانبي از قبیل: عوارض ساالنه شهرداري، خالفي، مالیات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم هزینه هاي 
مربوط به برگزاري مزایده و... به عهده برنده خواهد بود.

پ
 آگهـي ارزيـابي کيفـي 

شرکت گاز استان همدان سهامی خاص

روابط عمومي شرکت گاز استان همدان

موضوع مناقصه: عمليات اجراي کارهاي تعمير نگهداري شبکه تغذیه و توزیع، ابزار دقيق و حفاظت از زنگ تأسيسات 
گاز در شهرستان رزن و روستاهاي تابعه

 شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات اجرایي پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پيمانکاران 
واجد الشرایط واگذار نماید.

شرح مختصر کار:
1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 12/923/491/400 )دوازده ميليارد و نهصد و بيست و سه ميليون و چهارصد و نود و یک 

هزار و چهارصد(  ریال مي باشد.
2- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 464/175/000 )چهارصد و شصت و چهار ميليون و یکصد و هفتاد و پنج هزار( 

ریال مي باشد که به صورت یکي از تضامين قابل قبول معتبر در آیين نامه معامالت دولتي مي باشد.
3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد.

قيمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد.
متقاضيان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهي به مدت یک هفته مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي جهت شرکت 

در مناقصه مذکور، نسبت به دریافت اسناد ارزیابي کيفي به آدرس اینترنتي ذیل اقدام نمایند.
تاریخ تحویل پاکات ارزیابي کيفي حداکثر تا ساعت 11 روز یکشنبه 1397/06/18 مي باشد.

امور   ،207 اتاق  اول،  طبقه  همدان،  استان  گاز  شرکت  مرکزي  ساختمان  شيرسنگي،  ميدان  همدان،  تحویل  محل 
قراردادها مي باشد.

تاریخ بازگشایي پاکات مالي متعاقباً  در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
*ضمناً هزینه درج آگهي به عهده پيمانکار برنده خواهد بود.

تلفن: 4-38260571، 8-38261075، دورنویس: 081-38256207
www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

مناقصه 29-97 یک مرحله اي با شماره مجوز 1397.2543)نوبت اول(

فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات خودرو استيجاري 

اداره کل بهزيستی استان همدان

اداره کل بهزستي استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات )خودرو استیجاري( به شماره )200970103000002( را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه 
گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
بهزیستي  اداره کل  ماهه در وجه  اعتبار سه  داراي  بانکي  معتبر  ریال ضمانتنامه   260/000/000 میزان  به  نوع تضمین  و  مبلغ 

استان همدان 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/6/7 مي باشد.

مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 20 روز چهارشنبه تاریخ 97/6/14
مهلت زماني ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 97/6/25

زمان بازگشایي پاکت ها: ساعت 10 روز دوشنبه تاریخ 97/6/26
مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از تاریخ بازگشایي 

اطالعات تکمیلي در سایت ملي مناقصات www.iets.mpog.ir قابل مشاهده مي باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالت یبشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف: آدرس: همدان 

میدان جهاد، اداره کل بهزیستي استان همدان و تلفن 38267082-38281111

روابط عمومي شرکت توزیع نیروي 
برق استان همدان

ميالد امام 
موسي کاظم)ع(

 هفتمين ستاره آسمان 
امامت مبارك باد
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 ويراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ويراستار پرينت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرايی

 ساعت ورود: ۱4:۱5

 ساعت خروج: ۱4:35

 نظارت مدير تحريريه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

آگهي حصر وراثت
خانم مرجان بوجاري دارای شماره شناســنامه  6-089887-386 به 
شرح دادخواست کالســه 112/970474/97ح از این حوزه درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا حضرتي 
به شماره شناسنامه 036625 -386 در تاریخ 1397/4/17 در اقامتگاه 
دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفــوت آن متوفي منحصر 
است به: 1- مرجان بوجاري به شــماره شناسنامه089887-6- 386 
صادره از همدان متولد 1376 همســر متوفي 2- علیمراد حضرتي به 
شماره شناسنامه 3 صادره از قروه متولد 1343 پدر متوفي 3- سکینه 
اسکندري به شماره شناسنامه 305 صادره از سر پل ذهاب متولد 1337 
مادر متوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. )م الف 2308(
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان 

آگهي مزایده 
در پرونده کالســه970670/اج اجرایي طي رأي صادره از شعبه 122 شوراي حل 
اختالف همدان آقاي محمدعلي همایوني باذن محکومند:  به پرداخت  به مبلغ 
66/470/000 ریال به عنوان اصل خواســته در حق خانم سیده اکرم سپهر سید 
یادگاري و مبلغ 3/323/500 ریال به عنوان نیمعشر دولتي لذا با توجه به اینکه 
محکوم علیه- علیهما- علیهم نسبت به برائت ذمه خویش اقدامي نکرده است 
این اجرا به درخواست )محکوم له(، لهما، لهم اقدام به توقیف اموالي به شرح ذیل 
نموده که در تاریخ 97/6/26 ســاعت 18 اقدام به عملیات مزایده جهت تأدیه 
دین محکوم علیه، علیهما، علیهم مي نماید معهذا کساني که تمایل به شرکت در 
مزایده دارند مي توانند در مدت پنج روز قبل از روزي که براي فروش معین شده 
است اموال مشروحه ذیل را مالحظه نمایند. ضمناً مزایده در دایره اجراي احکام 
مدني شــورای حل اختالف همدان برگزار مي گردد. اموال مورد مزایده 1- یک 
دســتگاه اجاق گاز طرح  فر مدل پیرا به ارزش 4/000/000 ریال 2- یک دستگاه 
لباسشــویي پاکشــوما 8 کیلویي به ارزش 20/000/000 ریال  3- یک دستگاه 
پخچال فریزر هیمالیا به ارزش 19/000/000 ریال 4- یک دســتگاه تلویزیون 43 
اینچ با مشــخصات 43H2000-DLE به ارزش 19/000/000 ریال 5- یک تخته 
فرش ماشیني 12 متري 700 شانه نگین کاشان به ارزش 13/000/000 ریال جمعًا 
به مبلغ 75/000/00 ریال  بدیهي اســت برنده مزایده کســي تلقي مي گردد که 
بیشترین قیمت پیشنهاد نماید و مي بایست ده درصد في را في المجلس و مابقي 

را ظرف مدت یک ماه تأدیه کند.)2312(
اجراي احکام شورای حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي امیر منیري فر به شــماره شناســنامه  4883 به استناد 
شــهادتنامه و گواهــی فوت و رونوشــت شناســنامه ورثه، 
درخواســتی به شــماره 970311 تقدیم این شورا نموده چنین 
اشــعار داشته اســت که شــادروان  علي منیري فر به شماره 
شناســنامه  3861668173 در تاریخ شــنبه 30 تیر 1397 در 
گذشــته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- معصومه 
به نشان فرزند احمد به شماره شناسنامه 71 مادر متوفي 2- امیر 
ابراهیم شماره شناســنامه 4883 پدر متوفي  منیري فر فرزند 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه 

تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 472(
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف بهار

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326034000456 مورخه 1397/5/17  هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
جواد شعبانلو فرزند ترابعلي به شماره شناسنامه 176 صادره از مالیر در  ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 160/54 مترمربع پالک4508 فرعی از 18 اصلی   واقع در 
همدان بخش حومه 2 میدان امام حسین )ع( خیابان ده متري رضوان کوچه شهید 
صدوقي خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي محمود خضریان محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 2139(
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/6/3

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/18
موسی حنیفه 

رييس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

آگهي حصر وراثت
خانم شهین مرادي خدمت به شــماره شناسنامه  870 به استناد 
شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستی 
به شماره 970315 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان علي مرادي خدمت به شماره شناسنامه        در تاریخ 
جمعه 2 مرداد 1394 در گذشــته و ورثه وی در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1-گالبتون اســدي فرزند فرج اله به شماره شناسنامه 
111 همســر متوفي 2- شــهین مرادي خدمت فرزند علي شماره 
شناســنامه 870 فرزند متوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. )م الف 471(
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف بهار

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 137960326009000084 مورخه 97/2/22 هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي شهرســتان فامنین تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای 
محمود حیدری فرزند عبداهلل به شــماره شناسنامه 4152 صادره از فامنین 
به شــماره ملي 5029612114 دراعیانی شش دانگ بانضمام عرصه 79 شعیر 
مشاع از 96 شعیر ششدانگ یک باب خانه به مساحت سیصد وهفتاد وهشت 
متر مربع و بیســت و نه صدم مترمربع قســمتی از پالک 99 اصلی واقع در 
بخش پنج همدان اراضي ماماهان خریداري از مالک رســمي آقای رجبعلی 

قنبری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.)م الف 85(
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/4/27
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

آگهي حصر وراثت
آقاي بهمن چهاردولي فرزند عبادا... دارای شــماره شناسنامه  904 به شرح دادخواست کالسه 
970509 از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عبادا... چهاردولي فرزند شعبانعلي به شــماره شناسنامه  1 در تاریخ 1382/09/20 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفي منحصر است به: 1- بهمن چهاردولي 
فرزند عبادا... به شماره ملي 3932884231 پســر متوفي 2- محمود رهبري فر فرزند عبادا... 
به شــماره ملي 3920116232 پســر متوفي 3- احمد رهبري فر فرزند عبادا... به شماره ملي 
3934469329 پســر متوفي 4- صفر چهاردولي فرزند عبادا... به شماره ملي 3932793137 
پســر متوفي 5- فاطمه چهاردولي فرزند عبادا... به شماره ملي 3934534775 دختر متوفي 
6- مریم چهاردولي فرزند عبادا... به شماره ملي 3933830631 دختر متوفي 7- زهرا یوسفي 
فرزند علي مراد به شماره ملي 3933656281 همســر متوفي والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در یــک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. )م الف 460(
نجفي ـ قاضي شعبه شماره 111 شوراي حل اختالف مالير

آگهي حصر وراثت
خانم بتول علي محمدي فرزند پرویز دارای شــماره شناســنامه  
509 به شرح دادخواست کالسه 970489 از این حوزه درخواست 
گواهی حصــر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
گلین خاکور فرزند حاتم به شــماره شناســنامه  350 در تاریخ 
1395/08/29 در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفیه منحصر اســت بــه: 1- بتول علي محمدي 
فرزند پرویز به شــماره ملــي 3932503554 دختر متوفیه 2- 
 3932526491 ملي  به شــماره  پرویز  فرزند  علي محمدي  زهرا 
دختر متوفیه 3- بانو علي محمدي فرزند پرویز به شــماره ملي 
3932541588 دختــر متوفیه 4- محمــد علي محمدي فرزند 
پرویز به شــماره ملي 3932583078 پســر متوفیه 5- احمد 
 3932614836 به شــماره ملــي  پرویز  علي محمــدي فرزند 
پســر متوفیه 6- رضا علي محمدي فرزند پرویز به شــماره ملي 
انجام تشریفات  با  اینک  متوفیه والغیر.  3932678494 پســر 
مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. )م الف 463(
نجفي ـ قاضي شعبه شماره 111 شوراي حل اختالف مالير

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

1

2

3

پیشخوان

کمیته انضباطی آرا جدید خود
 را صادر کرد

 به گزارش  ســایت رسمی فدراسیون فوتبال، كمیته انضباطی 
تازه ترین آرا خود را به شرح ذیل اعالم كرد:

* سعيد الهويی، مربی تيم سپاهان به دليل رفتار غير مسئوالنه كه منجر 
به اخراج وی در مسابقه با پيکان شد، وفق ماده 54 مقررات انضباطی 

به توبيخ كتبی محکوم شد.اين رای قطعی است.
* باشگاه سپاهان به دليل فحاشی تماشــاگرانش به داور بازی ديدار 
با پيکان، بر اســاس ماده ۸6 مقررات انضباطی به پرداخت مبلغ ۱۰۰ 

ميليون ريال محکوم شد. اين رای قطعی است.
* باشــگاه تراكتورســازی به دليل اهانت عده ای از تماشاگرانش به 
ســرمربی تيم حريف و پرتاب سنگ به ســوی تيم مقابل در ديدار با 
سايپا، وفق ماده ۸6 مقررات انضباطی به مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال جريمه 

نقدی محکوم شد. اين رای قابل تجديدنظر است.
كميته انضباطی ضمن يادآوری بند يــک ماده ۸6 مقررات انضباطی، 
انتظار دارد با رعايت موارد مندرج توســط باشگاه ها كاهش آثار سوء 

رفتار تماشاگران مالحظه شود.
* دو باشگاه پرسپوليس و نفت مسجدسليمان به دليل درگيری تعدادی 
از تماشــاگران خود در پايــان ديدار دو تيم وفق مــاده ۸6 مقررات 
انضباطــی به توبيخ كتبی و درج در پرونده محکوم شــدند. اين رای 

قطعی است.
* تيم ذوب آهن اصفهان به دليل داشتن ۸ بازيکن اخطاری و اخراجی 
در ديدار با ســپاهان  مطابق قانون 57 مقررات انضباطی، به پرداخت 
مبلــغ 64 ميليون ريال جريمه نقدی محکوم شــد. اين رای قطعی و 

قابل اجرا است.
* جالل اميديان، مربی تيم ســپاهان بــه دليل اعتراض به تصميمات 
داوری و رفتار غير ورزشــی با داور و تحريک تماشــاگران كه منجر 
به اخراجش شد مطابق ماده 54 مقررات انضباطی، ضمن توبيخ كتبی 
به پرداخت مبلغ 3۰ ميليون ريال جريمه نقدی محکوم شــد. اين رای 

قطعی و قابل اجرا است.
* احســان بعيــدی، مديــر رســانه ای ذوب آهــن بــه دليل اعتــراض و 
رفتــار غيــر ورزشــی بــه داور كــه منجــر بــه اخــراج وی شــد، وفــق 
ــه پرداخــت  ــی ب ــخ كتب ــن توبي ــررات انضباطــی، ضم ــاده 54 مق م
ــن رای  ــد. اي ــوم ش ــدی محک ــه نق ــال جريم ــون ري ــغ ۱۰ ميلي مبل

قطعــی و قابــل اجــرا اســت.
ــه  ــل فحاشــی تماشــاگرانش ب ــه دلي * باشــگاه فــوالد خوزســتان ب
داور مســابقه بــا نســاجی قائمشــهر، بــه پرداخــت مبلــغ ۱۰۰ ميليــون 

ريــال جريمــه محکــوم شــد.
* كيانــوش رحمتــی و محمــد ســعيد اخبــاری مربيــان نســاجی و 
ــه  ــر ب ــه منج ــات داوری ك ــه تصميم ــراض ب ــل اعت ــه دلي ــوالد ب ف
اخــراج آنــان شــد مطابــق مــاده 54 مقــررات انضباطــی هــر نفــر بــه 

توبيــخ كتبــی محکــوم شــدند. ايــن رای قطعــی اســت.
ــری آب و  ــاب بط ــی و پرت ــل فحاش ــه دلي ــتقالل ب ــگاه اس * باش
ــه داور  ــم ب ــن تي ــواداران اي ــده ای از ه ــه از ســوی ع اشــيای متفرق
مســابقه بــا پــارس جنوبــی وفــق مــاده ۸6 مقــررات انضباطــی بــه 
پرداخــت مبلــغ ۲۰۰ ميليــون ريــال جريمــه محکــوم شــد. ايــن رای 

قابــل تجديــد نظــر اســت.
همچنيــن باشــگاه پــارس جنوبــی جــم بــه دليــل پرتــاب ســنگ از 
ســوی هوادارانــش در ايــن بــازی، مطابــق هميــن مــاده بــه پرداخــت 
مبلــغ ۱۰۰ ميليــون ريــال جريمــه محکــوم شــد. ايــن رای قطعــی و 

قابــل اجــرا اســت.
* كميتــه انضباطــی همچنيــن اعــالم كــرد بــه دليــل عــدم حضــور 
ــدم  ــت ع ــه عل ــابقه ب ــن مس ــز در زمي ــازی تبري ــين س ــم ماش تي
ــق  ــران، وف ــادران ته ــل ب ــدار مقاب ــان در دي ــدور كارت بازيکن ص
مــاده 6۱ مقــررات انضباطــی نتيجــه ايــن بــازی 3 بــر صفــر بــه نفــع 

ــادران اعــالم مــی شــود. ب
ــون  ــه پرداخــت مبلــغ 5۰ ميلي ــن باشــگاه ماشــين ســازی ب همچني
ريــال جريمــه نقــدی محکــوم شــد. ايــن رای قابــل تجديــد نظــر 

اســت.

بیش از 360 هزار بانوی ایرانی 
در ورزش همگانی فعالیت دارند

 براســاس آخرين آمار موجود، 369 هزار و ۲6۸ بانوی ايرانی در 
ورزش همگانی فعاليت دارند.

نائب رئيس فدراســيون ورزش های همگانی در حاشــيه نشســت 
هيات های استانی ورزش همگانی منطقه هفت كشور به ايرنا افزود: 
فدراســيون ورزش های همگانی در همين راستا رتبه نخست را در 
حوزه بانوان در بين فدراسيون های مختلف به خود اختصاص داده 

است.
ميترا روحی خاطرنشــان كرد: اين تعداد ورزشکار سازمان يافته در 

سيستم سال گذشته بيمه شدگان ثبت شده اند.
وی اضافه كرد: در سال گذشته در بخش آموزش نيز رتبه نخست را 
بين فدراسيون های ورزشی كسب كرديم و امسال نيز در اين حوزه 

پيشتاز كشور هستيم.
ــگاه  ــروزه از جاي ــور ام ــی كش ــرد: ورزش همگان ــان ك ــی بي روح
ــم در  ــته اي ــت و توانس ــوردار اس ــه برخ ــعه يافت ــترده و توس گس
ــای  ــته ه ــن رش ــی را در بي ــل توجه ــد قاب ــوان رش ــوزه بان ح

ــيم. ــته باش ــی داش ورزش
ــان  ــه بي ــی در ادام ــای همگان ــيون ورزش ه ــس فدراس ــب رئي نائ
ــدال  ــاز م ــی از امتي ــه در ورزش قهرمان ــود اينک ــا وج ــت: ب داش
ــی  ــی و قهرمان ــوع ورزش همگان ــا در مجم برخــوردار نيســتيم ام

ــم. ــن فدراســيون هــا شــده اي ــه ســوم بي ــه رتب ــق ب ــز موف ني
وی بــا اشــاره بــه اينکــه اســتقبال بســيار خوبــی از ســوی بانــوان 
پيرامــون رشــته هــای زيــر مجموعــه ورزش هــای همگانــی شــاهد 
هســتيم گفــت: برگــزاری مســابقات مختلــف، كالس هــا و كارگاه 
هــای آموزشــی، برنامــه هــای مناســبتی و نيــز ورزش در خانــواده 
در گرايــش بانــوان بــه ورزش هــای همگانــی بســيار موثــر بــوده 

اســت.
ــه  ــری و داوری ب ــای مربيگ ــزاری دوره ه ــر برگ ــد ب ــا تاكي وی ب
صــورت منطقــه ای گفــت: انتظــار داريــم هيــات هــای ورزشــی از 

مدرســان بومــی در تدريــس دوره هــا اســتفاده كننــد.
ــت  ــه هف ــی منطق ــای همگان ــات ورزش ه ــای هي ــت اعض نشس
ــان اســت. ــی شــهر همــدان در جري ــه ميزبان كشــور هــم اينــک ب

برگزاری مسابقات ورزشی کاراته، 
دو و میدانی و اسکیت در کبودراهنگ 

 بمناســبت گراميداشــت هفته دولت و فرا رسيدن چهل سالگی 
انقالب مســابقات ورزشی رشته های كاراته، دو و ميدانی و اسکيت 

در شهرستان برگزار شد.  
به گزارش روابط عمومی اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان 
بمناسبت گراميداشت هفته دولت و فرا رسيدن چهل سالگی انقالب 
اســالمی مسابقات ورزشــی در رشــته های كاراته، دو و ميدانی و 
اسکيت به ترتيب در محل سالن های ورزشی انقالب، شهيد شعاعی 

و واليت شهرستان برگزار شد.
در مســابقات كاراتــه بيــش از ۱5۰ نفــر ورزشــکار در قالــب 
ــان،  ــاد، وي ــداق آب ــاد، داق ــان آب ــای خ ــگاه ه ــم از باش ــج تي پن
ــه اوزان و  ــه در هم ــاق تپ ــوژه و قب ــگاه شــهيد ن ــگ، پاي كبودراهن
ــا يکديگــر  ــان ب ــاالن و نوجوان ــای ســنی خردســاالن، نونه رده ه
بــه رقابــت پرداختنــد كــه در پايــان تيــم روســتای ويــان اول شــد 
و تيــم هــای كبودراهنــگ و پايــگاه نــوژه بــه ترتيــب در جايــگاه 

ــتادند  ــوم ايس دوم و س
در مســابقات دو و ميدانــی نيــز نونهــاالن و نوجــوان كبودراهنگــی 
در مــواد پــرش طــول، پرتــاب وزنــه، دوهــای ۱۰۰ و ۱5۰۰ 
ــی،  ــان نظــری، بيرام ــت آقاي ــه در نهاي ــد ك ــت كردن ــه رقاب ــر ب مت
ــوان  ــه عن ــی ب ــفی و قابل ــی، كاش ــتی، كوچک ــرداری، سرمس س

ــدند. ــی ش ــر معرف ــرات برت نف
همچنيــن در رقابــت هــای اســکيت ســرعت كــه در رده های ســنی 
مختلــف خردســال، نونهــاالن و نوجوانــان برگــزار شــد خانــم هــا 
ــه  ــادی و يوســفی ب ــان، زارعــی، هاشــملو، بيــوک آب اســدی مهرب

عنــوان نفــرات برتــر معرفــی و تجليــل شــدند.

همایش کوه پیمایی ویژه بانوان در 
شهرستان مالیر برگزار شد 

 هيأت همگانی شهرســتان مالير با برگزاری همايش كوه پيمايی 
ويژه بانوان هفته دولت و دهه امامت و واليت را گرامی داشت.

به گــزارش روابط عمومــی اداره كل ورزش وجوانان اســتان 
همايش كوه پيمايی ويژه بانوان به مناســبت گراميداشــت هفته 
دولــت و دهه امامت و واليت به همت بانــوان صبحگاهی كار 
ايســتگاه تختی شهرســتان مالير و با همکاری هيئت همگانی و 
مســئول امور ورزش بانوان اداره ورزش وجوانان با سرپرستی 
مريــم رضايــی از مربيان حاذق و شايســته در رشــته آمادگی 
جســمانی و موسس سمن سفيران پاكی در دامنه های زيبای كوه 

برگزار شد شهرستان  اين  گرمه 
ــوی  ــی كاران بان ــکاران و صبحگاه ــر از ورزش ــت نف ــداد بيس تع
ماليــری كــه تحــت پوشــش هيئــت همگانــی در ايســتگاه تختــی 
ايــن شهرســتان فعاليــت ميکننــد در ايــن همايــش شــركت كردنــد 
و بــا حضــور ســبز خــود هفتــه دولــت و دهــه امامــت و واليــت 

را گرامــی داشــتند 
ــه را از  ــوه گرم ــه ك ــری دامن ــير دو كيلومت ــدگان مس ــركت كنن ش
آبشــار بــام ماليــر تــا اســتراحتگاه اول كــوه گرمــه طريــق نمودنــدو 
ــاز گشــتند و در  ــی ب ــه اســتاديوم تخت ــه ب ــس از صــرف صبحان پ
ــدگان  ــركت كنن ــر از ش ــج نف ــه پن ــه ب ــد قرع ــه قي ــز ب ــان ني پاي
ــی از  ــدر دان ــاس ق ــه پ ــی ب ــت همگان ــوی هيئ ــزی از س جواي

ــد. ــداء گردي ــا اه ــات آنه زحم

تیم طناب زنی همدان سوم مسابقات ورزشی 
دانش آموزان کشور شد

 معاون تربيت بدنی و ســالمت آموزش و پرورش همدان از كسب 
مقام سوم مسابقات ورزشــی دانش آموزان كشور توسط تيم طناب زنی 

دوره ابتدايی استان خبر داد.
عبدا... جعفــری در گفت وگو با فــارس با بيان اينکــه تيم طناب زنی 
دانش آمــوزان دوره ابتدايی اســتان مقام ســوم مســابقات ورزشــی 
آموزشــگاه های كشور را كســب كرد، اظهار كرد: اين تيم از آموزشگاه 

۱3 آبان شهرســتان فامنين به عنوان نماينده استان در مسابقات شركت 
كرده بود.وی با اشــاره به اينکه مسابقات ورزشی آموزشگاه های كشور 
در اســتان مازندران، شهرستان رامسر برگزار شد، افزود: آنچه كه جامعه 
امروز از آموزش  و پرورش به عنوان نهادی كه بهترين اســتعدادها را در 
اختيار دارد مطالبه می كند شناسايی همه استعدادها در زمينه های مختلف 

به  خصوص ورزش است.
معاون تربيت بدنی و ســالمت آمــوزش و پرورش همدان با بيان اينکه 
بايد در اين حوزه استعداديابی انجام و دانش آموزان نخبه به دستگاه های 
ورزشــی، اوليا و ساير دستگاه ها معرفی شوند، گفت: كشور ايران معدن 

استعدادهای زيادی در ورزش است كه بايد كشف شود و با آموزش هايی 
كه از همان سنين پايين می بينند، بتوانند آينده ورزش كشور را بيمه كنند.
وی استعداديابی را امری مهم قلمداد كرد و خاطرنشان كرد: دانش آموزان 
با تصميمات شورای ورزش مدارس و مديريت مدير آموزشگاه و معلم 
تربيت  بدنی در قالب تيم های كالسی و بين كالسی در مسابقات ورزشی 
شــركت می كنند. جعفری با بيان اينکه هر زمان نگاه مســووالن نسبت 
به ســالمت دانش آموزان از بعد شــعار خارج و به مرحله عمل نزديک 
می شود وضعيت مطلوب در مدارس احساس می شود، عنوان كرد: امسال 

تيم ها وضعيت مطلوب تری نسبت به سال گذشته دارند.

قضاوت مسابقات گرند 
اسلم تنیس آمریکا به 
داور همدانی سپرده شد

 فدراســيون جهانی تنيس قضاوت 
مســابقات گرند اســلم جهانی كه در 
آمريــکا برگــزار می شــود را به داور 

همدانی سپرد.
مديــر روابط عمومــی اداره ورزش و 
جوانان همدان گفت: سيدعادل برقعی 
امروز برای حضور در اين مســابقات 

عازم كشور آمريکا شد.
حمــداهلل چاروســايی در گفت وگو 
با ايرنا اظهار داشــت: مســابقات آزاد 
تنيس آمريکا يکی از چهار گرند اسلم 
بزرگ تنيس جهان اســت كه امسال با 
حضور ستارگان تنيس جهان از جمله 
»راجر فدرر« سوئيسی و »رافائل نادال« 

اسپانيايی برگزار می شود.
چاروســايی يادآور شــد: برقعی داور 
نشــان برنز همدان به مدت ۲ هفته در 

اين مسابقات قضاوت می كند.
برقعــی داور پرافتخار تنيس همدان به 
شــمار می رود كه تاكنون بيش از 3۰ 
قضاوت در مســابقات مهم جهانی را 
عهده دار بوده اســت.وی يکی از فعال 
ترين داوران تنيس جهان و رئيس هيات 

تنيس استان همدان است.
مسابقات تنيس آمريکا يکی از قديمی 
ترين رويدادهای معتبر تنيس به شمار 
می رود.اين رقابــت ها پر بيننده ترين 
رويداد تنيســی محســوب می شود و 
مهمترين شــاخصه آن زمينی است كه 

اين بازی ها در آن انجام می شود

کانوپولوی دختران 
ایران قهرمان بازی های 

آسیایی شد
 تيم ملی قايقرانی دختران ايران در 
بخش كاناپولو با برتری مقابل سنگاپور 
با اقتدار به مقــام قهرمانی هجدهمين 
دوره بازهای آســيايی ۲۰۱۸ اندونزی 
رســيد.به گزارش ايرنا، در ديدار فينال 
مســابقات كه روز چهارشــنبه برگزار 
شد، تيم ايران در مصاف با سنگاپور با 
نتيجه 5 بر ۲ به پيروزی رسيد و عنوان 

قهرمانی را بدست آورد.

برتری قاطع قطری ها 
مقابل نمایندگان ایران در 

سال 201۸
 ســايت اســتاد الدوحه قطر آمار 
ديدارهای نمايندگان اين كشور با ايرانی 
ها در ليگ قهرمانان آسيا در سال ۲۰۱۸ 

را منتشر كرد.
به گزارش فارس، ســايت الدوحه قطر 
پس از ديدار اســتقالل و پرسپوليس با 
تيم های السد و الدحيل قطر آماری را 
ارائه داد كه باشگاه های قطری برتری 
قاطعی را در سال ۲۰۱۸ بر باشگاه های 
ايران در ليگ قهرمانان آســيا در كسب 

نتايج داشتند.
با نگاه به آمــار رويارويی قطری ها  با 
ايرانی ها در ليگ قهرمانان آسيا در سال 
۲۰۱۸ مشاهده می شــود كه ۱۰ بازی 
انجام شده اســت. قطری ها 7 برد، ۲ 
شکست و يک تساوی در اين ديدارها 
كسب كردند و به وضوح برتری آنها بر 

تيم های ايرانی ديده می شود.

 فدراسيون ورزش های همگانی آمادگی 
دارد برنامــه های مهم بين المللی را ميزبانی 
كــرده و اجرای آن را به شــهرهای تبريز و 
همدان كــه در چارچوب رويــداد ۲۰۱۸ 

انتخاب شده اند، واگذار كند.
رئيس فدراســيون ورزش های همگانی در 
نشست با مســئوالن ورزشی استان همدان 
اظهار داشــت: انتخاب همــدان به عنوان 
پايتخت گردشــگری آســيا در سال ۲۰۱۸ 
ميالدی افتخار ارزشــمندی اســت كه بايد 
از اين ظرفيت ايجاد شــده به نحو احســن 
در معرفی اين اســتان در عرصه بين المللی 

استفاده شود. 
به گزارش ايرنا علی مجــدآرا ادامه داد: از 
دســت اندركاران فدراسيون خواسته ايم تا 
ميزبانی های مهم بين المللی را به شهرهای 
تبريز و همدان واگذار كنند تا در رويدادهای 

۲۰۱۸ بتوانيم تاثيرگذار باشيم.
مجدآرا بيــان كرد: ورزش های همگانی در 
ســطح جهان از جايگاه بســيار ارزشمندی 
برخوردار اســت و در رشته های مختلف 
فعاليــت گســترده دارد و می تواند بســتر 
مناســبی برای معرفی ظرفيــت های منطقه 

باشد.
 سند تحول قانون اساسی ورزش 

همگانی 
رئيس فدراســيون ورزش هــای همگانی 
كشــور در ادامه گفت: ســند تحول قانون 
اساســی ورزش همگانی در اين فدراسيون 
مورد توجه اســت و در همين راســتا برای 
همگام شــدن هيات های استانی با سياست 
های فدراســيون در چارچوب سند تحول 
ورزش همگانــی، توصيه هــای الزم انجام 
شده و خط مشی همه شهرستان ها نيز تبيين 

شده است.
وی اضافه كرد: ۱4 طرح امسال در وزارتخانه 
تصوب شده و استان ها در قالب اين طرح 
ها به توسعه ورزش های همگانی بپردازند 
ضمن اينکه كتاب های منتشر شده پيرامون 

تحول بايد به دقت مطالعه و اجرا شود.
مجدآرا بيان كرد: اين ســند در عرصه های 

كارگری، مدارس، شــهرداری ها و ســاير 
قشرهای جامعه اجرايی می شود.

ایستگاه ورزش صبحگاهی   200 
در همدان فعال است

رئيس ورزش هــای همگانی همدان نيز در 
اين نشســت گفت: هم اكنون ۲۰۰ ايستگاه 
ورزش صبحگاهی در سطح اين استان فعال 

است.
هادی ســبزواری افزود: تمامــی اين تعداد 
ايستگاه ورزش صبحگاهی دارای شناسنامه 

و برنامه منظم و مستمر است.
وی بيان كــرد: در حال حاضر 53 رشــته 
ورزشــی در قالب كميته های مختلف زير 
مجموعه هيات ورزش های همگانی استان 

همدان فعال است.
ســبزواری اضافه كرد: در راســتای توسعه 
فراگير ورزش همگانی تمامی ســالن های 
ورزشــی اين استان از ســاعت 6 تا هشت 
صبح به صورت رايــگان در اختيار ورزش 

های صبحگاهی هستند.
شــورای  برنامــه  ايــن  در  افــزود:  وی 
اســالمی شــهر و شــهرداری و نيــز آموزش 

ورزش  دســتگاه  كنــار  در  پــرورش  و 
ــد. ــته ان ــه داش ــه جانب ــت هم حماي

وی با اشــاره بــه ايجاد جاده ســالمت در 
همدان گفت: شهرداری همدان در اين راستا 
همکاری خوبی داشته است و در اين راستا 
بلوار ارم با ايجاد طرح آرام ســازی، مسير 

ايجاد جاده سالمت خواهد بود.
رئيــس هيــات ورزش هــای همگانــی 
ــای  ــت ه ــی از حماي ــا قدردان ــدان ب هم
ــرای  ــتان در اج ــن اس ــتگاه ورزش اي دس
ــش از 5۰  ــال بي ــت: امس ــا گف ــه ه برنام
تقويــم  در  را  همگانــی  ورزش  برنامــه 
اجرايــی قــرار داده ايــم و تاكنــون بــه 
بهتريــن شــکل ممکــن انجــام شــده اســت.

وی فعاليت چشــمگير ورزش همگانی در 
سطح شهرســتان ها را قابل تقدير دانست 
و گفــت: امــروزه ورزش همگانی با اتحاد 
و همدلی مسئوالن و مردم همدان به شکل 

گسترده در حال رشد و پيشرفت است.
نشست اعضای هيات ورزش های همگانی 
منطقه هفت كشور هم اينک به ميزبانی شهر 

همدان در جريان است.

درخواست رئيس فدراسيون ورزش همگانی:

ميزبانی برنامه های بين المللی 
به همدان واگذار شود

فوتبال باشگاهی 
ایران دلچسب 
نيست
 مربی اســبق تيم ملی فوتبال ايران در 
تحليل شرايط فعلی اين رشته گفت: نتايج 
فوتبال ايران در ليگ قهرمانان آسيا دلچسب 
نيست ولی فکر می كنم پرسپوليس بتواند به 

نيمه نهايی برسد.
ــر،  ــا مه ــو ب ــی در گفتگ ــر ابراهيم ناص

ــر  ــر صف ــک ب ــت ي ــوص باخ در خص
پرســپوليس مقابــل الدحيــل قطــر در 
ديــدار رفــت مرحلــه يــک چهــارم نهايی 
ليــگ قهرمانــان آســيا گفــت: ايــن نيتجــه 
اميدواركننــده بــود تــا پرســپوليس بتوانــد 
ــگاه  ــود در ورزش ــت خ ــازی برگش در ب

آزادی حريفــش را شکســت دهــد.
مربی اســبق پرســپوليس ادامه داد: سبک 
بازی پرسپوليس نشان داد می توان الدحيل 
را شکســت داد. البته مشــکل گلزنی در 
پرسپوليس بايد حل شود تا اين تيم بتواند 

به مرحله بعدی صعود كند.

ــاره  ــپوليس درب ــگاه پرس ــوت باش پيشکس
عــدم گلزنــی مهاجمــان ايــن تيــم تصريــح 
ــه گــردن  ــزدن تيــم را ب كــرد: اينکــه گل ن
ــل  ــور در نق ــگاه از حض ــت باش محرومي
و انتقــاالت بيندازيــم منطقــی نيســت. 
ــه  ــی ب ــت و ربط ــم گل زدن اس كار مهاج
ــن  ــه م ــدارد. البت ــگاهی ن ــکالت باش مش
ــب  ــه مناس ــدم تغذي ــی را ع ــت اصل عل
آنهــا  در طــول نــود دقيقــه، توســط هافبک 
ــی  ــط ميان ــان خ ــم. بازيکن ــی دان ــا م ه
ــان  ــه مهاجم ــد ك ــد كاری كنن ــد بتوانن باي
پرســپوليس در موقعيــت گل قــرار بگيرند.
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موفقیت محققان ایرانی در افزایش عملکرد 
گیاه استویا

 محققان پژوهشــگاه بيوتکنولوژی كشــاورزی موفق به افزايش 
عملکرد كمی و كيفی محصول در كشت گياه استويا شدند كه منبعی 
طبيعی برای توليد شــيرين كننده های جايگزين قند و شکر است.به 
گزارش مهر ، فواد مرادی عضو هيات علمی پژوهشگاه بيوتکنولوژی 
كشاورزی و مجری طرح اظهار داشت: ميـــزان مجاز شـکر مصرفی 
بـرای هر فرد عادی حدود ۱۸.5كيلوگرم در سـال است در حالی كـه 
سرانه مصرف شکر در ايران حدود ۲9 كيلوگرم است. اين سرانه باالی 
مصرف قند و شــکر عمده علت گســترش بيماری ديابت در كشور 
است و موثرترين راه برای كاهش مصرف قند و شکر، جايگزين كردن 

شيرين كننده های طبيعی از جمله اسـتويوزايد است.

جایگاه ممتاز پژوهشگاه رویان 
در سطح بین المللی

 رئيس پژوهشگاه رويان اظهار داشت: پژوهشگاه رويان توانسته جايگاه 
علمی و اجتماعی ممتازی را در جامعه علمی در سطح ملی و بين المللی 
رقم بزند.به گزارش مهر، عبدالحسين شاهوردی در نوزدهمين جشنواره 
بين المللی تحقيقاتی رويان )پزشــکی توليد مثل-ســلول های بنيادی( 
اظهار داشــت:خدا را شــاكرم كه فرصتی ديگر در اختيارمان قرار داد كه 
بستر گردهمايی پژوهشگران، انديشمندان و دانشجويان را در جشنواره 
بين المللی رويان جهت ارزيابی تازه های علوم پزشکی، توليد مثل، علوم 
ســلولی، سلول های بنيادی و زيست فناوری فراهم كنيم.وی افزود: اين 
جشــنواره با همت و تالش زنده ياد دكتر كاظمی آشتيانی ۱9 سال پيش 

آغاز شد و بعد از درگذشت ايشان ۱۲ دوره طاليی را برگزار كرده ايم. 

570 فراخوان پژوهشی سازمانی
 به ثبت رسید

 بيش از 57۰ فراخوان پژوهشــی در موضوعات مختلف توســط 
ســازمان های كشور در سامانه عرضه و تقاضای پژوهش )ساعت( به 
ثبت رسيد.به گزارش پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ايران، از 
ابتدای راه اندازی ســامانه عرضه و تقاضای پژوهش )ساعت( تا پايان 
بهار ســال جاری، ۱6۸ ســازمان و بيش از 3 هزار و 55۰ پژوهشگر 
در اين ســامانه نام نويســی كرده اند و همچنين بيش از 57۰ فراخوان 
پژوهشــی در موضوعات مختلف توسط ســازمان های كشور در اين 
ســامانه به ثبت رسيده اســت.در مجموع بيش از 4۲۸۰ پژوهش در 
موضوعات مختلف در ســامانه وجود دارد كه كاربر می تواند آنها را 

ببيند و برای آگاهی بيشتر يا انجام آنها با سازمان تماس بگيرد. 

فراخوان عمومی اپراتور ماهواره های 
مخابراتی اعالم می شود

 رئيس ســازمان فضايی ايران با اشــاره به تدوين پروانه اپراتوری 
ماهــواره های مخابراتی گفت: تا دو هفته آينده فراخوان عمومی بهره 

برداری از اين اپراتور، اطالع رسانی می شود.
به گزارش سازمان فضايی ايران، مرتضی براری در نشست حمايت 
از بخش خصوصی و توســعه  كســب وكارهای فضا پايه، بر لزوم 
توســعه كســب وكارها در كل زنجيره ارزش فضايی كشور تاكيد 
كرد و گفت: تدوين پروانه اپراتوری ماهواره های مخابراتی اولين 
گام اجرايــی در تحقق اين هدف بود كه در ســازمان فضايی ايران 
صــورت گرفت و ظرف يکی دو هفتــه آينده فراخوان عمومی آن 

اطالع رسانی می شود.

سرقت اطالعات از طریق المپ های هوشمند!
 در پژوهشی مشخص شد كه می توان از برخی المپ های هوشمند 
از طريق ضبــط الگوهای روشــنايی، برای اســتخراج اطالعات از 

دستگاه های شخصی استفاده كرد.
به گزارش مهر ، در پژوهش جالبی مشخص شد كه می توان از برخی 
المپ های هوشمند از طريق ضبط الگوهای روشنايی برای استخراج 
اطالعات از دستگاه های شخصی اســتفاده كرد. برای اينکه منبع نور 
زمينه ای برای انجام حمالت شــود، برخی الزامات مانند پشتيبانی از 
تصويرسازی چندرســانه ای و قابليت های مادون قرمز بايد در منابع 
وجود داشته باشد.در اين حمله برای استخراج اطالعات نيازی به نفوذ 
به شبکه داخلی نيست و تنها يک اتصال مستقيم بين دستگاه هدف و 

چراغ ها در فرايند استخراج كافی است.
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■ حدیث:
امام علي)ع(:

خداوند ، مرا پیشوای َخلقش قرار داده است . از این رو ، بر من واجب نموده که در باره خودم 
و خورد و خوراک و پوشاکم ، همانند مردمان محروم باشم تا نادار ، به نادارِی من تأّسی کند و 

توانگرِی توانگر ، او را به طغیان نکشاند .
الکافي: ج 1 ص 410 ح 1

 تیم حفاظت یا سیاهی لشکر...؟!؟
پرویز محمدی   «

  شــهر همدان اين هفته ميزبان كنفرانس بين المللی گردشــگری 
آسيا با عنوان " همدان ۲۰۱۸ بود ".

ــداد مهــم فرهنگــی و اقتصــادی را  ــار رســمی ايــن روي حتمــًا اخب
همــکاران رســانه ای منتشــر كــرده و بــا جزئيــات بــه ســمع و نظــر 

مخاطبــان رســانده انــد .
پخش مســتقيم آيين افتتاحيه همايش از شــبکه های مختلف صدا و 
ســيما هم عالقمندان را بی نياز از پيگيری اخبار دست چندم رسانه 

ها بويژه از نوع مکتوب و مجازی نموده است .
اما آنچه مطمح نظر نگارنده از تحرير اين وجيزه است نگاهی از سر 
دقت به حاشــيه ای مهم در برپايی اين همايش و برنامه های مشابه 
در سراسر كشور اســت و آن چيزی نيست جز پرداختن به عملکرد 

تيم های حفاظت مقامات بلند پايه و ميان پايه  كشــوری است .
عالی ترين مقام رسمی ای كه در اين همايش حضور داشت اسحاق 
جهانگيری معاون اول رئيس جمهور بود . آنچه بيش از هرچيز توجه 
عابرين از مســير بلوار بعثت و جلوی ساختمان استانداری همدان را 
جلب می كــرد نيروهای پر تعداد نظامی و انتظامی و نيز نصب نرده 
های اهنين با هدف كنترل شــديد تردد ها چه برای خودروها و جه 

عابرين پياده از جلوی ساختمان استانداری بود . 
به راســتی اين همه ســخت گيری و بگير و ببنــد،  كنترل و نصب 
دســتگاههای الکترونيکی حســاس به مواد محترقه و منفجره و نيز 
تفتيش بدنی افراد برای حضور در مراسمی كه يک مقام دولتی قصد 
حضــور در آن را دارد با چه هدف و انگيزه ای صورت می گيرد ؟ 

از يکســری اتفاقــات تروريســتی اوائــل انقــالب از ســوی عوامــل 
ــدام  ــته ك ــال گذش ــر در ۲۰ س ــم مگ ــه بگذري ــن ك ــرود منافقي مط
يــک از مقامــات كشــور آنهــم در يــک جلســه ی رســمی دولتــی 
ــان  ــب از مي ــراد شــناخته شــده و اغل ــن آن از اف ــه تمــام مدعوي ك
مديــران اجرايــی هســتند و بــا كارت تــردد حــق ورود بــه جلســه 
ــزوم  ــه ل ــد ك ــه ان ــرار گرفت ــتی ق ــد تروريس ــورد تهدي ــد م را دارن

ــد ؟ ــر كن ــه پذي ــات نمايشــی را توجي ــن اقدام چني
نگارنــده كه بعنوان مدعو قصد ورود و شــركت در اين همايش را 
داشــتم با ديدن آنهمه نيروی نظامی و بگير و ببند و ســخت گيری 
های بی مورد و غير ضرور ، بی اختيار ياد ســخنان چندی پيش دبير 
شورای عالی امنيت ملی افتادم كه در اظهار نظری  صريح، به درستی 
گفته بودند موضوع حفاظت فيزيکی از مقامات كشــور بيش از اينکه 

بُعد امنيتی داشته باشد بار تشريفاتی دارد ! 
علی شــمخانی می گويد : من بعنوان عالی ترين مقام امنيتی كشــور 
بدون محافــط و حتی راننده به تنهايی در همــه جا تردد ميکنم بی 
آنکه كوچکترين نگرانی ای از تهديد يا بيمی از ترور احتمالی داشته 

باشم.
ــركل  ــم م ــری از خان ــمخانی تصاوي ــارات ش ــن اظه ــر اي ــالوه ب ع
ــاق  ــه باتف ــه چگون ــت ك ــم رژه رف ــان در ذهن ــم آلم ــدر اعظ ص
ــای  ــان ه ــی در خياب ــا محافظ ــراه ي ــچ هم ــدون هي ــرش و ب همس
برليــن پيــاده روی مــی كنــد بــی آنکــه هيــچ فرقــی بيــن خــود و 

ــود . ــل ش ــی قائ ــادی آلمان ــهروندان ع ــاير ش س
شــور ايــن معركــه زمانــی بيشــتر نمــود يافــت كــه برخــالف تمــام 
برنامــه هايــی كــه در ســالن شــهدای اســتانداری برگــزار مــی شــود 
ايــن بــار مدعويــن حــدود 4 ســاعت را بــدون امکانــی برای نوشــيدن 
ليوانــی آب گذراندنــد! و وقتــی علــت قــرار نــدادن بطــری هــای آب 
روی ميزهــای ســالن را جويــا شــديم فهميديــم تيــم حفاظت اســحاق 
خــان جهانگيــری از تــرس اينکــه مبــادا احــدی از حضــار بطــری آب 
ــد از گــذاردن آب در دســترس  ــاب كن ــه طــرف معــاون اول پرت را ب

ميهمانــان جلوگيــری كــرده انــد !!!
واقعا تعجب آور نيست ؟

11 شهريورماه
آئین اختتامیه جشنواره 

کتابخوانی رضوی در همدان 
برگزار می شود

 مديركل كتابخانه های عمومی اســتان همدان از 
برگزاری اختتاميه هشتمين جشنواره كتابخوانی رضوی 
۱۱ شــهريورماه در همدان خبر داد.عاطفه زارعی ، از 
برگزاری آئين اختتاميه هشتمين جشنواره كتابخوانی 
رضوی استان همدان خبر داد و اظهار كرد: اين مراسم 
در راســتای تجليل از منتخبين جشنواره كتابخوانی 
رضوی همدان برگزار خواهد شد.وی بيان كرد: آئين 
اختتاميه جشــنواره كتابخوانی رضوی در همدان ۱۱ 
شهريورماه از ســاعت 9 الی ۱۲ در سالن اجتماعات 

دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار می شود.
مديركل كتابخانه های عمومی استان همدان با اشاره 
به اينکه در اين مراســم ميهمانان استانی و كشوری 
حضور دارند، گفت:  »اميد معنوی« نيز در اين برنامه 

آهنگ های مختلفی را اجرا خواهد كرد.
وی با بيان اينکه مسؤوالن ارشد و برگزيدگان استانی 
از ميهمانان جشــنواره كتابخوانی رضوی  هســتند، 
افزود: از خانواده های عشــايری و روستايی در اين 
مراسم دعوت شده است.زارعی به اهميت برگزاری 
جشنواره كتابخوانی رضوی اشاره كرد و گفت: عالوه 
بر توسعه كتاب خوانی، معرفت افزايی در خانواده ها 
و ترويج فرهنگ رضوی در جامعه مورد توجه است.

وی نقش كتابخانه ها را به عنوان يک پايگاه فرهنگی 
و اجتماعی در جامعه مهم دانست و افزود: بايد برای 

رسيدن به اهداف تالش های فراوانی داشته باشيم.

جزئیاتی جدید از 
وام 20 میلیونی خبرنگاران

 معــاون امور مطبوعاتی وزير فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی جزئيات جديدی از تسهيالت ۲۰ ميليون 

تومانی به خبرنگاران را اعالم كرد.
»محمــد ســلطانی فر« معــاون امــور مطبوعاتی و 
اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در اين 
باره به مهر گفــت: تفاهمنامه ای با يک بانک در اين 
رابطه منعقد شــده و ما هم در معاونت مطبوعاتی، 
كميته سه نفره ای تشکيل داده ايم كه به محض عودت 
متن تفاهمنامه از بانک به وزارتخانه و در واقع آغاز 
روند اجرايی آن، اين كميته كار تشخيص صالحيت 
خبرنگاران را برای تخصيــص وام و اينکه به كدام 
خبرنگاران چه مقدار وام تعلق بگيرد، شروع می كند.

به گفته وی، سقف تسهيالت يادشده كه به صورت 
قرض الحســنه و با ســود كارمزد 4 درصد پرداخت 
می شــود، برای هر خبرنگار ۲۰ ميليون تومان است 
و البته اعتبار تخصيص يافته هم نامحدود نيست و به 
همين خاطر فرآيندی برای بررسی وضعيت فعاليت 
خبرنــگاران متقاضی در نظر گرفته شــده و پس از 
طی اين فرآيند، همه يا بخشــی از تسهيالت يادشده 
به متقاضيان داده خواهد شــد؛ مکانيســم بررســی 
صالحيت های مورد اشــاره هم به زودی از ســوی 

معاونت مطبوعاتی اعالم خواهد شد.
معاون مطبوعاتی وزير ارشــاد همچنين در مورد وام 
ديگری كه گفته شده اســت سقف آن ۱7۰ ميليون 
تومان اســت و به اهالی رسانه تعلق خواهد گرفت، 
افزود: اين پيشــنهاد هم از جانب همين بانک مطرح 
شــد و ما هم در بادی امر از آن اســتقبال كرديم اما 
بانک اعالم كرد كه ۱5۰ ميليون تومان آن را از سهم 
وزارت ارشاد می گيرد و سهم خودش را ۲۰ ميليون 
تومان در نظر گرفته اســت؛ ضمن اينکه در شرايطی 
بسيار ويژه، داده خواهد شد. جزئيات اين تسهيالت 

هم بعداً اعالم می شود.

سینـما

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

 در آييــن قرائــت بيانيــه كنفرانس 
گردشگری  پايتخت  بين المللی»همدان، 
كشــورهای آسيايی در ســال ۲۰۱۸« ؛  
آمادگی همدان  بــرای ايجاد دبيرخانه 
آسيائی  گردشگری  پايتخت های  دائمی 
)ATC( در بيانيه ای كه توســط بهزاد 
نــژاد مديركل امور بين الملل ســازمان 
ميراث فرهنگی برای ميهمانان خارجی و 
مدير كل ميراث فرهنگی برای ميهمانان 

داخلی مطرح شد 
در ايــن آيين كه در كنار آرامگاه بوعلی 
سينا  برپا شــد پيام صلح و دوستی در 
عرصه ملی و بين المللی برای  توســعه 
روابط گردشــگری اعالم شــد . آئين 
پايانی كنفرانس بين المللی گردشــگری 
كشــورهای آســيايی با حضور دبيركل 
مجمع گفت وگوهای كشورهای آسيايی، 
ميهمانان خارجی، معاون دفتر تبليغات و 

بازاريابی سازمان ميراث فرهنگی، مسؤوالن استانی، 
فعاالن گردشگری و خبرنگاران برگزار شد.

در ايــن پيام از گردشــگری به عنوان ابــزاری برای 
گفت وگوی ســازنده ميان تمدن ها سخن به ميان آمد 
كه می تواند به بســط روابط فرهنگی، بهبود وضعيت 
اقتصــادی جوامع محلی، ايجاد فرصت های شــغلی 
جديد و تقويت دوســتی ميان كشورهای آسيايی كه 
دارای تمدن كهن و مشترک هستند، كمک شايانی كند.
از اهــداف تدوين شــده در شــکل گيری مجمع 
گفت وگوی آســيا ، ايجاد انسجام و همکاری قوی 
ميان كشــورها با هدف افزايش قدرت و نقش آنها 
در سير تصميمات جهانی و تاكيد بر نقاط مشترک و 

رفع اختالفات ميان آنهاست.

گردشگری همواره به عنوان پل ارتباطی ميان ملت ها 
به توســعه روابط مانــدگار در حوزه های مختلف 
اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصادی، زمينــه ای برای 
تحقق دوستی ها بوده است. توانمندی های فرهنگی، 
طبيعی و تاريخی موجود در كشــورهای آســيايی، 
قابليت بســيار بااليی در امر توسعه گردشگری در 
آنها ايجاد كرده اســت. اســتفاده از تجربيات موفق 
در نشســت هايی مانند كنفرانس بين المللی همدان 
۲۰۱۸ می تواند بــه معرفی بهتر ايــن ظرفيت ها و 
همين طور بازتاب آنها در ســطح بين المللی كمک 
كند و لذا شــركت كنندگان در كنفرانس بين المللی 
همدان ۲۰۱۸، بر برگــزاری رويدادهای تخصصی 
در حوزه گردشــگری و مشاركت فعال كشورهای 

عضو ACD در رويدادهای يکديگر تاكيد كردند. 
همــدان پايتخت اولين تمدن شــکوهمند آريايی و 
زادگاه شکل گيری تمدن بزرگ ايرانی، همواره محور 
تحــوالت و رويدادهايی بوده كــه اين قاره كهن به 
خود ديده اســت. ظهور بزرگانی چون بوعلی سينا 
نامدارترين پزشک ســده های اول دوره اسالمی و 
صاحبان علم و ادب مانند باباطاهر، اين شــهر را به 
يکی از تاثيرگذارترين مراكز رشد و بالندگی فرهنگ 

ايرانی و اسالمی تبديل كرده است.
برخورداری از جاذبه هــای طبيعی فراوان مانند غار 
عليصدر كه يکــی از بزرگترين غارهای آبی جهان 
اســت و نيز توانمندی باالی هنرمندان در خلق آثار 
صنايع دستی ارزشمند و كم نظير، اين شهر را مهيای 

پذيرش گردشــگرانی با ساليق مختلف 
كرده است.

پايتخت  انتخــاب همدان بــه عنــوان 
ســال۲۰۱۸  در  آســيايی  گردشــگری 
توســط ACD ، توانست نقش موثری 
در معرفی اين شــهر به عنــوان مقصد 
جديدی در گردشگری آسيا ايفا كند؛ لذا 
شــركت كنندگان در كنفرانس بين المللی 
۲۰۱۸ بــر تعامل و همــکاری و انتقال 
تجــارب و هــم افزائی بين شــهرهائی 
كه از ســوی ACD به عنوان پايتخت 
گردشــگری آســيايی انتخاب می شوند 
تاكيد كردند و همــدان آمادگی خود را 
برای ايجاد دبيرخانه دائمی پايتخت های 

گردشگری آسيائی )ATC( اعالم كرد.
گردشگری روستايی به عنوان يک ابزار 
كارآمد توسعه پايدار، می تواند بر مبنای 
ميراث ناملموس، تنوع فرهنگی، ســبک 
زندگی، فرهنگ غذائی، آداب، سنن، معماری، لباس 
و موســيقی، محصوالت متنوعی را برای سالئق و 

عالئق مختلف گردشگران فراهم كند.
اگرچــه اغلــب كشــورهای دنيــا دارای تجارب 
ارزشمندی در توسعه گردشگری روستائی هستند، 
ليکن وجود روستاهای بی شــماری با ويژگی های 
منحصر به فــرد و دارا بودن ظرفيت های توســعه 
در نقــاط مختلف جهــان، ايجاد شــبکه ای برای 
انتقال تجربيات موفق كشــورهای پيشرو در حوزه 
گردشــگری روســتائی را ضروری می كنــد؛ لذا 
شركت كنندگان در كنفرانس بين المللی همدان ۲۰۱۸ 
بر تشکيل شبکه جهانی روستاهای گردشگری تاكيد 

كردند.

 در دوميــن روز برگزاری ســی امين نمايشــگاه 
بين المللی صنايع دستی تفاهمنامه همکاری و اعطای 
تسهيالت ارزان قيمت به فعاالن صنايع دستی كشور، 
بين بانک گردشــگری و ســازمان ميراث فرهنگی، 

صنايع دستی و گردشگری به امضا رسيد. 
علی اصغر مونســان، معــاون رييس جمهور و رييس 
سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
و رضا كامران عضو هيات مديره و سرپرســت بانک 

گردشگری اين تفاهمنامه را در غرفه بانک گردشگری 
در سی اُمين نمايشگاه صنايع دستی امضا كردند.

مونسان در اين مراســم با بيان اينکه سازمان ميراث 
فرهنگی به دنبال اســتفاده از ظرفيت های بخش های 
مختلف اقتصادی از جمله شبکه بانکی برای تقويت 
و هم افزايی حوزه ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و 
گردشــگری اســت، اظهاركرد: به منظور استفاده از 
ظرفيت ها و پتانسيل شبکه بانکی با چند بانک  مذاكره 

كرديم و نهايتا بانک گردشگری به عنوان حامی ويژه 
اين حوزه انتخاب شد.

وی افــزود: با اين اقدامات حداكثــر تالش خود را 
می كنيم كه از امکانات برون سازمانی و تسهيالت مالی 
شبکه بانکی در راستای حمايت از بخش های صنايع 

دستی و گردشگری استفاده كنيم.
رئيس سازمان ميراث فرهنگی تصريح كرد: هنرمندان 
و صنعتگران صنايع دســتی نيازمنــد حمايت های 

بيشتری هستند و بانک گردشگری در اين تفاهمنامه 
اعطای تسهيالت با سود ۱۰ درصدی را به عهده گرفته 
اســت تا فعاالن صنايع دستی از اين تسهيالت برای 

توسعه فعاليت های خود بهره مند شوند.
وی بــا بيان اينکه دولت هــم امکانات خوبی برای 
توســعه اين حوزه پای كار آورده است، افزود: طبق 
تفاهم سه جانبه ای كه بين سازمان ميراث  فرهنگی و 
ســازمان  برنامه و بودجه و صندوق  توسعه  ملی به 
امضا رسيد، ۸ هزار و هفتصد ميليارد تومان تسهيالت 
ارزان قيمت به هر سه بخش ميراث فرهنگی، صنايع 
دســتی و گردشــگری تخصيص می يابــد كه اين 
تســهيالت تحوالت بزرگی در هر سه بخش ايجاد 
می كند.در برابر ما هم متعهد شــديم ۱57هزار شغل 
در اين حوزه ايجاد كنيم كه اغلب اين مشاغل برای 

جوانان و فارغ التحصيالن دانشگاه ها می باشد.
مونسان در مورد جزئيات تفاهمنامه امضا شده با بانک 
گردشگری نيز گفت: حجم اين تسهيالت در فاز اول 
4۰۰ ميليارد ريال و با سود ۱۰ درصد می باشد اما اين 
زمينه از سوی بانک گردشــگری وجود دارد كه در 

فازهای بعدی حجم تسهيالت را افزايش دهد.
در اين تفاهم مقرر شــد بانک گردشگری ضمن 
اســتارتاپ های حوزه صنايع دســتی  از  حمايت 
زمينه رشــد بيشــتر اســتارتاپ ها در اين صنايع 
را فراهــم ســازد. همچنين مقرر شــد در جهت 
حمايت از كاال و توليد داخلی حراج های بزرگ 
بانک گردشگری  توســط  صنايع دســتی كشور 
برگزار شــود تا دغدغه های توليدكنندگان داخلی 
در اين خصوص مرتفع شــود. ســی امين دوره 
نمايشــگاه صنايع دستی از ســوم شهريورماه در 
محل دائمی نمايشــگاه های تهران آغاز شده و 9 

شهريور به كار خود پايان داد .

در بيانيه پاياني اجالس کشورهاي آسيايي 2018 پيشنهاد شد
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