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رئیس پلیس راه استان:

2
تأکید مریم روانبخش:

خجسته نماینده همدان در مجلس:

جرم قطع درخت جنبه عمومی دارد

سوانح عجیب رانندگی در همدان

پرواز حجاج از فرودگاه همدان
باید برقرار شود
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ضرورت روانسازی تولید
استاندار همدان:

در ستاد بازآفرینی پایدار شهری همدان مطرح شد:

 70درصد از محالت شهر
در محدوده بازآفرینی

2

 70درصــد از محالت شــهر همــدان در محدوده
بازآفرینی قرار دارد.
به گزارش خبرنــگار هگمتانه معاون برنامهریزی
و امور عمرانی فرماندار همدان ظهر دیروز در ســتاد
بازآفرینی پایدار شهری شهرستان همدان اظهار کرد:
در راستای نوسازی بافتهای فرسوده شهری تسهیالت
ویژه ساخت مسکن ابالغ شده که فرصت بسیار خوبی
برای توسعه شهر همدان است و امیدواریم حمایت از
ســاخت و تولید مسکن در محالت محدوده بازآفرینی
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شهر صورت بگیرد.
رضا زمانی گفت :بر اســاس تســهیالت ابالغ شده
ســاخت مســکن ،به ازای هر واحد عادی 40میلیون
تومان ،برای انبوه ســازان تا سقف  80میلیون تومان
و برای صنعتی ســازان تا ســقف  100میلیون تومان
تســهیالت با کارمزد 9درصد در نظر گرفته شده است
ضمن اینکه ایــن وامها قابلیت انتقال بــه خریدار را
نیز دارند و فرصت خوبی برای توســعه شــهر همدان
محسوب میشود.
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سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

میانگین فشار خون در مردم همدان
از کشور کمتر است
همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان

عزم جزم همدان بر حذف واسطهها در خرید گندم
پورمجاهد :نگذاریم گندم مرغوب از همدان خارج شود
4
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برای نخستین بار در کشور

فرهنگسرای کسب و کار
در همدان راهاندازی میشود

دستگیری سارق ساختمانهای
نیمهکاره در همدان
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هشدار محیط زیست کبودراهنگ
نسبت به حمله گرگها

اعتبار :

مبلغ  500میلیون تومان
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پیشرفت فیزیکی :

 15درصد
مجری :

4

منطقه سه شهرداری

سرپرست شهرداری اسدآباد
معرفی شد

هگمتانه ،گروه رویداد :مدیرکل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی همــدان گفت217 :
تشکل کارگری و کارفرمایی در واحدهای
اقتصادی استان فعالیت میکنند.
بــه گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی
اداره کل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان
همدان ،احمد توصیفیان ،از فعالیت  217تشکل
کارگــری و کارفرمایــی در واحدهای اقتصادی
استان خبر داد و اظهار کرد :به همت همکاران
اداره تشــکالت کارگری و کارفرمایی این اداره
کل تاکنون  157تشــکل کارگری و  60تشکل
کارفرمایی در استان ایجاد شده است.
مدیــر کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی
همدان با اشــاره به اینکه وضعیت تشکلهای
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تغییر ساعت کاری واحدهای دانشگاه
آزاد اسالمی همدان در فصل تابستان

و کارفرمایــی ب ه عنوان شــرکای اجتماعی در
سالمسازی محیطهای کارگری و ارتقای سطح
بهرهوری و بهطــور کلی در چرخــه اقتصادی
جامعه ایفا میکنند تقویت ،ترغیب و تشــویق
تشــکالت از حیث کمی و کیفی از برنامههای
مهم ایــن اداره کل بوده و در مقایســه آماری
مجموع این تشــکالت که با تــاش همکاران
ضمن حفظ و بهروز نگهداشــتن این تشــکالت
در سال  97حدود  15درصد افزایش داشتهاند.
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
همدان در ادامه افزود :بــا برگزاری کارگاههای
آموزشــی متعدد و دورههای آموزشی مختلف
تشــکلها بیش از  440نفر ساعت آموزشهای
مرتبط ارائه شده است.

جناب آقاي حسن خانجانئ موقر

آگهئ مناقصه عمومئ

شايســتگي هاي بر جسته شما در صحنههاي خدمت صادقانه به نظام و ميهن اسالمي است

همچنين از زحمات جناب آقاي کامران حمزه در زمان تصدي ســمت کمال تشکر و امتنان

رهبري،در برقراري عدالت اجتماعي و استمرار امنيت جامعه موفق و مويد باشيد.
را داريم.

جناب آقاي حسن خانجانئ موقر
دادستان محترم همدان

حسن انتصاب شايســته جنابعالي در سمت جديد که

بيانگر تعهد،کارآمدي،لياقت و شايستگي هاي بر جسته

شــما در صحنههاي خدمت صادقانه به نظام جمهوری

اســالمي اســت را تبريک عرض نمــوده ،موفقيت و
سربلندي شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داريم.

روابط عمومي شهرداري منطقه دو

ا حداث ،نصب  ،راه اندازی و بهره برداری آزمايشی
از سيستم استحصال آب از پساب تصفيه خانه
فاضالب شهرك صنعتي بوعلي به ظرفيت  500متر
مكعب در روز ( به روش ) PC

30000

1500
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 5تاسيسات
و آب

ابنيه-برق-مكانيك-آب
روستايي-قيمت مقطوع

2/000/000

اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت ناحيه صنعتي جوكار

7100

355

4

 5راه

راه و باند سال 1398

2/000/000

احداث شبكه توزيع آب و جمع آوري فاضالب شهرك
صنعتي غذايي بهار

7450

372

5

 5آب

آب روستايي و فاضالب سال
1398

2/000/000

احداث مخزن بتني  500مترمكعبي به همراه ايستگاه
پمپاژ در شهرك صنعتي غذايي بهار

6100

305

9

 5آب

ابنيه-تاسيسات مكانيكي-
جمع اوري و انتقال فاضالب
سال 1398

2/000/000

يك مرحله اي

روابط عمومي شهرداري منطقه چهار

مبلغ تضمين
شركت درمناقصه
(ميليون ريال)

رشته و حداقل
پايه مورد نياز

فهرست بهاي پايه برآورد
اوليه

مبلغ فروش اسناد
(پرداخت درسامانه)

نوع مناقصه

حســن انتخاب شايســته جنابعالي در ســمت جديد که بيانگر تعهد،کارآمدي،لياقت و
نام پروژه

برآورد اوليه
(ميليون ريال)

تبريک عرض نموده ،اميد اســت با استعانت از خداوند متعال و عمل به منويات مقام معظم

نوبت اول

شركت شهركهاي صنعتي استان همدان در نظر دارد پروژه هاي مندرج در جدول زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صالحيت واگذار نمايد .لذا از پيمانكاران  ،دعوت بعمل مي آيد از تاريخ
درج آگهي دوم به مدت  3روزكاري (تا  )98/04 /11براي خريد اسناد به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نماييد.
مدت پيمان (ماه)

دادستان محترم همدان

هگمتانه ،گروه خبر همدان :به علت افزایش دمای هوا ســاعت
کاری در مراکز و واحدهای دانشــگاه آزاد اسالمی استان همدان
تغییر کرد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی دانشــگاه آزاد اســامی استان
همدان ،مدیر روابط عمومی این دانشگاه گفت :با توجه به افزایش دمای هوا و
به استناد مصوبه اخیر شورای اداری سازمان مرکزی دانشگاه ساعت کاری در
دانشگاه آزاد اسالمی همدان تغییر کرد.
مهدی صفرزاده افزود :ســاعت شــروع و پایان وقت اداری در دانشگاه آزاد
اســامی استان همدان در فاصله زمانی نهم تیر تا سی و یکم مرداد  1398از
ساعت هفت بامداد تا ساعت چهارده اعالم میشود.
وی خاطرنشــان کرد :بر اساس تصمیم شورای دانشــگاه آزاد اسالمی در
اســتان همدان ،کالسهای درسی در ترم تابســتان طبق برنامه قبلی در این
استان دایر است.



ته
هفته قوه اـضقئیه رب تمامي فعاالن اين رعهص تبريک و نيت باد.

در این ستون
روزانه به یکی از پروژههای
عمرانی  -خدماتی سال جاری
شهرداری همدان میپردازیم

درشهر

 217تشکل کارگری و کارفرمایی در همدان فعالیت میکنند
کارگــری و کارفرمایــی اســتان مطلــوب
اســت ،اظهار کــرد :خوشــبختانه در همدان
فعالیتهــای خوبــی جهت توســعه و ارتقای
تشکالت صنفی انجام شده است.
وی افــزود :در حــال حاضــر تشــکلهای
کارگــری و کارفرمایی در حــوزه کار و تولید و
تصمیمســازیهای کالن از اهمیــت ویــژهای
برخوردار هســتند و توســعه و تقویت آنها در
محیطهای کار و تولید تأثیر بسزایی در تنظیم
رابطه کارفرما و کارگران ایفا کرده و از تنشهای
کاری ،جلوگیری میکند.
توصیفیان با اشــاره به جایگاه مهم تشکالت
کارگــری و کارفرمایــی عنــوان کــرد :نظر به
اهمیت و نقش بســزایی که تشکالت کارگری

دیوار کشی
رودخانه و پوشش
کانال کوثر

آخرين مهلت
بارگذاري
پيشنهادات

98/4/22

تاريخ بازگشايي
پيشنهادات

98/4/23

خالصه شرايط شرکت در مناقصه :
-1كليه مراحل برگزاري مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
-2نوع تضمين شرکت در مناقصه :به استثناء تضمين هاي معتبر موضوع آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي  ،هيچگونه سند و اوراق ديگري از قبيل چك عادي و بين بانكي و سفته و  .....بابت سپرده
شركت در مناقصه مورد قبول نمي باشد و در صورت عدم رعايت  ،پيشنهاد رد مي شود .
-3شــماره حساب  4001107906376300بنام خزانه داري کل -تمرکز وجوه سپرده داخلي شرکت شــهرکهاي صنعتي استان همدان نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران براي واريز
سپرده شركت درمناقصه.
-4ارائه كد اقتصادي و شناسه ملي براي كليه پيمانكاران الزامي است .
-5حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشائي پاكات مناقصه با ارائه معرفينامه كتبي ،آزاد است.
-6ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است .
-7براي كسب اطالعات بيشتر با تلفن هاي  081 - 38235806 - 8امور قرارداد ها تماس حاصل فرمائيد .
روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان همدان
تاريخ انتشار نوبت اول98/04/05 :

تاريخ انتشار نوبت دوم98/04/06 :

روزنامه فرهنگي ،اجتماعي ،ورزشي صبح استان همدان
صاحب امتياز :شهرداري همدان
مدير مسؤول :عليرضا معتمدزاده
سردبير :سيدحامد تروهيد
زير نظر شوراي نويسندگان

w w w. h e g m a t a n e h - n e w s . i r

امام باقر علیه السالم فرمودند:

رزق و روزی را سرازیر میکند» و حضرت
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هگمتانه ،گــروه فرهنگی :بیان ّی ه گام
دوم ،با ســاخت و نظام ارزشهای جامعه
ارتباط تنگاتنگ و دوســویهای دارد؛ از
سویی بر ساخت اجتماعی و مسائل واقعی
جامعه و در امروز و فردا تأثیرگذار است
و از سوی دیگر برآمده و تأثیرپذیر است
از بافت اجتماعی و تاریخ گذشته و دیروز
انقالب .بر این اساس ،تحلیل کارکردها و
تأثیر این بیان ّیه بر اکنون و آینده ،از نکات
مهم و متناسب با مقولهی جامعهپذیری
این بیان ّیه خواهد بود؛ به ســخنی دیگر
اینکه این بیان ّیه چه ظرفیتهایی دارد و
با تمهید شرایطی چه ضعفهایی از جامعه
شناسایی و رفع میکند و چه افقهایی را
فراروی ما میگشاید.
از راهبردیترین مســائل جامعهی دینی
ــ از صدر اســام تا امروز ــ مســئل ه وحدت
بیانیــ ه گام دوم ،در
مســلمین بوده اســتّ .
ســطوح مختلف جامعه میتواند ــ و باید ــ
مای ه و منبع همگرایی فکری شــود .بر اساس
اشــتراکات و همگراییهای فکری اســت که
جامعــه در الی ه هنجارهــا و ُکنشها نیز به
همگرایی و وحدت نزدیک میگردد و بر اساس
روندی که از الی ه فکر تا ُکنش اجتماعی محقّق
میشود ،ساختارهای جامعه نیز از این فرآیند
تأثیــر خواهد پذیرفت و بتدریج ،اســتحکام
ســاخت درونی نظام و جامعهی اســامی،
افزونتر خواهد شد.
این همگرایــی ،در تــداوم والیتپذیری
جامعه از ولیفقیه نیز ســهمی بسزا خواهد
داشت؛ توصیهها و دستورهای رهبری ،قطعاً
در جامعهای که همگرایــی فکری و وحدت
اجتماعــی در آن رو به تزاید اســت ،بهتر و
درستتر فهم و اجرا خواهند شد.
بیانیه نیز در چهار
عمق تأثیــر واقعی این ّ
ســطح کلّ ّیت جامعهی ایــران ،منطق ه غرب
آسیا ،جهان اســام و جبه ه مقاومت جهانی
علیه استکبار قابل پیجویی است.
* بخشی از یادداشت سعید اشیری پژوهشگر و نویسنده
در تحلیل بیانی ه گام دوم انقالب از زاوی ه تحلیل کارکردها و
اثرات گفتمانسازانه و اجتماعی آن

سعی در بندگی خدا و عبد رب العالمین شدن را داشته باشیم

هگمتانه ،گروه فرهنگی :کجای این خاک
بودی ،زیر کدام آسمان ،آن لحظه که این
کلمات از قلب پرشورت جاری میشد؟ زیر
آتش کدام خمپاره و آماج کدام گلوله برایم
نوشــتی حرفهایت را؟ چه حالی داشتی
وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشــته
بودی البهالی واژگان پرپر و مینوشتی از
عبورت؟ مینوشتی از افقهای گلگون ،از
جوانههای روییده در خاکهای تفدیده .تو
مینوشتی و امروز منم که میخوانمش ،منم
که صدای تو شدهام در خوابهای سنگین
دنیا .تو مینوشتی و امروز ماییم که کلمات
تو را فریادیم ،چشــمهایت را بیداریم و
دستانت را در اهتزاز،ای جاودانه تاریخ!
«بسم اهلل الرحمن الرحیم»
«گمــان مبرید آنان که در راه خدا کشــته
میشــوند مردهاند ،بلکه زندهاند و نزد پروردگار
خویش روزی میخورند».
با ســام بر مهــدی صاحبالزمان(عج) و با
ســام به امام امت خمینی و روحانیت مبارز و

میز مطالعه

ن و شهیدپرور
در خط امام و درود بر ملت قهرما 
که با نثار خونشان درخت اسالم را بارور کردند و
دین خدا را یاری رساندند و نگذاشتند اسالم در
معرض خطر قرار گیرد.
اگر چه به گفته امــام عزیز این وصیتنامه
شهدا انسان را میلرزاند و از خود بیخود میکند.
معتقــدم من نمیتوانم به گرد پای شــهدا هم
برســم؛ زیرا آنها از بندگان خاص خداوند بودند.
چون واجب است لذا چند کلمهای را مینویسم.
امام عزیز در یکی از ســخنرانیهای پرشور
خود فرمودند حضرت علی علیهالسالم بنده خدا
بود و همین بس که این جمله بزرگ از یاد من
نرفت و در قلب من رخنه کرد .وظیفه ماست تا
آنجا که میتوانیم در حد قوت خویش سعی در
بندگی خدا و عبد رب العالمین شدن را داشته
باشیم چون بنده خدا بودن خیلی مشکل است و
اگر هم بنده خدا شوی دیگر پیش هیچ مخلوق
سر بندگی فرود نخواهی آورد.
مطلب دیگر اینکه این دنیا به نقل از پیامبر
گرامی مزرعه آخرت اســت سعی کنیم اعمال

گف
تم اکنون رذهای دیگر بمانم گفت باش

چون رسید این جایگه عطار هن هست و هن نیست

هماورد نداشت .هر دو نفرشان ربیعه ،دختر زیبای
ســعد بن وائل بزرگ قبیله ثقیف را خواستگاری
کرده بودند .هــر دو مردانی جنگاور بودند و بارها
و بارها در نبردهای مختلف لیاقت خود را نشــان
داده بودند اما او یک ویژگی داشــت که برتریاش
بر رقیب را به رخ میکشــید؛ اینکه او عرب بود و
رقیبش ایرانی ،ولی افسوس که دل ربیعه با هرمز
بود .فکر رقیب ایرانی ،لرزش دستش را بیشتر کرد،
به خودش نهیب زد «دل ربیعه مهم نیست ،مهم
این است که من او را میخواهم« ».بعد از چند بار
خواستگاری باالخره کار از حرف به عمل کشید .قرار
شد هرکدام توانست برتریاش را در رزم و تیراندازی
ثابت کند ،برنده این ماجرا باشد و حاال ابننمیر در
کشاکش مسابقه تازه شک کرده بود که این ترفند
میبایست از سوی ربیعه به پدرش القا شده باشد؛
چه او از برتری رزمی هرمز اطمینان داشــت .یاد

لحظهای افتاد که با مطرحشدن کفایت جنگاوری،
عصبیت قبیله و قومش تحریک شد و بدون
بیهوا
ّ
درنگ پیشنهاد مسابقه را پذیرفت و جاهالنه خود
ن شده
را در دامی انداخت که از سوی معشوق په 
بود ،معشوقی که دل در گرو عشق دیگری داشت
و اکنون در لحظه حساس کمانکشی ،این افکار
همچون موریانههای ســرخ ،تنه پوسیده ارادهاش
را میجویدنــد و او را از عاقبــت این نبرد ابلهانه
میترساندند ».شــخصیت این کتاب شخصیتی
تخیلی است که به محضر امام مجتبی(ع) مشرف
میشود .داستان در بخشهایی به تاریخ پهلو میزند
و این سبب میشــود که خواننده در فضایی بین
خیال و واقعیت در رفت و آمد باشد.
رمان «عشــق در برابر عشــق» اثر دیگری از
نویسنده «هفت جن» است که چاپ پنجم آن با
قیمت  29هزار تومان منتشر شده است.

مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیــر حقوقــی دانشــگاه بوعلــی
سینا خاطرنشــان کرد :اگر شکایتی از
دانشجویان دانشگاه در این زمینه شود
نیز کمیته انضباطی دانشجویی باید این
مشکل را مورد پیگیری قرار دهد.
وی در پاســخ بــه اینکه امســال
میــزان تخلفات تحقیقات دانشــگاهی
در دانشــگاه چقدر بوده اســت گفت:
نمیتوان در ایــن زمینه آماری داد اما
اجماالً باید بگویم سر این کمیته در این
زمینه خلوت نبوده و گزارش شکایت در
این مورد زیاد بوده است.
شماره آگهي22105 :

آگهئ مناقصه عمومئ (يک مرحله اي)

دانشــکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اســدآباد در نظر دارد تامين نيروهاي خدماتي و پشــتيباني را در سال

 1398-99از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شــرايط واگذار نمايد .بدين منظور از كليه شــركتهاي داراي تاييد صالحيت ازســازمان كار

و امــور اجتماعــي و نيز داراي تجربه و ســوابق كافي و مفيد در امور مربوطه دعوت مي شــود از تاريخ  1398/04/06لغايت  1398/04/13جهت

دريافت اسناد شركت در مناقصه به آدرس :اسدآباد -ميدان امام (ره) -ساختمان معاونت توسعه ،مديريت امور پشتيباني و رفاهي مراجعه و يا جهت
كســب اطالعات بيشتر با شــماره تلفن  081-33117451تماس حاصل فرمايند.مهلت ارائه قيمت پيشنهادي و تحويل پاكت هاي الک و مهر شده
الف  -ب  -ج از تاريخ  1398/04/15تا ساعت  14روز دوشنبه مورخ  1398/04/24به دفتر حراست دانشكده به آدرس :اسدآباد ميدان امام(ره)
ساختمان ستاد مركزي دانشكده علوم پزشكي بوده(تحويل پاكات مناقصه توسط نماينده شركت با در دست داشتن معرفي نامه كتبي امكان پذير مي

باشد) و به پيشنهادات واصله پس از ساعت و تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد .جلسه كميسيون مناقصه راس ساعت  11صبح روز سه شنبه
 1398/04/25در دفتر سرپرست محترم دانشكده برگزار خواهد شد.
رديف

موضوع مناقصه

کارقابل واگذاری ماهيانه

تضمين شرکت در مناقصه

شماره مناقصه

1

تامين نيروهای خدماتی و پشتيبانی ()38نفر

 7258ساعت

686/187/072ريال

98-2

مدت موضوع قرارداد :يكسال شمسي مي باشد.

تضمين شــرکت در مناقصه :يك فقره ضمانتنامه بانكي كه حداقل ســه ماه اعتبار داشته باشد و براي ســه ماه ديگر قابل تمديد باشد و در وجه
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اسدآباد(دقيقا به نام موضوع مناقصه) يا ضمانتنامههاي صادر شده از موسسات اعتباري غير بانكي
داراي مجوز از بانك مركزي و يا واريز وجه نقد به شماره حساب سپرده  229593768بانك رفاه شعبه اسدآباد و كد اقتصادي  411559961735و
شناسه ملي  14007004442و كدپستي  6541843186ميباشد.
شركت كنندگان در مناقصه بايد بابت دريافت اسناد مناقصه مبلغ  400/000ريال نزد بانك ملي به شماره حساب  2178065768005واريز نمايند.
هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اسدآباد

عطار

کفر و ایمانش نماند و مؤمن و کافر بسوخت

38
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39
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39
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بهار

37
19

39
17

شماره م الف 233:

آموزههای محمدی برای شهروند قرآنی

کاریکلماتور نثر اســت .بازی زبانی دارد تــا بتواند گفتنیها را
دیدنی کند .کاریکلماتور طنز دارد و از نظر معنایی ،صراحت دارد.
از چند معنایی واژهها سود میبرد .کاریکلماتور ،معموال از بدیهیات
و روزمرهها و دم دستیهاســت .سابقهای در ادبیات کهن به عنوان
یک ژانر ندارد .اما میشــود نمونههایی در نثــر و نظم از آن پیدا
کــرد .جمالت در این نوع از نثر بــا ذهن خواننده بازی میکنند و
اندیشــههایی تو در تو را خلق مینمایند .در این ستون جمالتی به
سبک کاریکلماتور آورده شده است.
نوزاد« ،شیرفهم»ترین موجود است.

کشف حجاب ،کاله سر خانمها گذاشت.

داس دست کشاورز بود و شهرتش از آن ِ بیل گیتس.

ساعت عمرم را با چین و چروک صورتم تنظیم میکنم.
کاله بردار ،سر جا لباسی هم کاله گذاشت.

به پدرم هم نگفتم مؤلف این کتاب
خودم هستم
در قرآن کریم آمده است :تنها خدا را بخوانید و دین خود را
برای او خالص کنید هرچند کافران ناخشنود باشند.
پیامبر اسالم(ص) میفرمایند :دلت را خالص کن که در آن
صورت عمل اندک (خالصانه) تو را بس خواهد بود.
حکایت :مرحوم محدث قمــی از علمای بارز نقل میکند
وقتی کتاب منازلاآلخره را تألیف کرده و به چاپ رســاندم،
شیخ عبدالرزاق مسألهگو قسمتهایی از آن را در منبر شرح
میداد .پدرم پای منبر ایشــان رفتــه بود به من گفت آری
شــیخ این کتاب را برای ما شرح میدهد،ای کاش شما هم
میتوانســتی آن را برایم خوانده و توضیــح دهی .چند بار
خواســتم بگویم پدر این کتاب را خــودم تألیف کرده و به
چاپ رساندهام در نهایت خودداری کردم!
باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی
گر سوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو

آگهئ مزايده
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان در نظر دارد بهره برداری از
كالسكه گلفروشی سيار واقع در خيابان بوعلی به اشخاص حقيقی با شرايط تعيين شده مشروحه ذيل اقدام نمايد.
خالصه شرايط شرکت در مزايده:
-1مبلغ تضمين شــركت در مزايده مذكور بصورت واريز نقدی ،ضمانتنامه بانكی ،اوراق مشاركت و يا اسناد خزانه
می باشــد.ضمناً حساب شماره  7408-11-3451625-3نزد بانك قرض الحســنه مهر ايران شعبه رسالت بنام
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های كشاورزی شهرداری همدان جهت واريز نقدی اعالم ميگردد.
-2متقاضيان می بايســتی پيشــنهادات خود را در پاكت های الف -ب -ج (ج ســه پاكت) بصورت دربسته ممهور
شــده تنظيم و حداكثر تا پايان وقت اداری ساعت  14:15روز پنجشنبه مورخ  98/4/13به دبيرخانه سازمان
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های كشاورزی واقع در ميدان پيشاهنگی -بلوار واليت  -روبروی كالنتری 15
رسالت -ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافيك  -طبقه اول تحويل نمايند.
-3متقاضيان جهت دريافت اوراق مزايده به امور قراردادهای سازمان واقع در آدرس فوق مراجعه نمايند.
-4متقاضيان شركت كننده در مزايده نبايد منع قانونی شركت در معامالت دولتی داشته باشند.
-5چنانچه برنده اول مزايده ظرف مدت حداكثر  7روز از تاريخ ابالغ حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شركت
در مزايده وی به نفع سازمان ضبط و به ترتيب در خصوص نفرات دوم و سوم نيز به همين روش اقدام می گردد.
-6در صورت انصراف نفر اول ســپرده ايشــان به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف
نفر دوم نيز ،به همين منوال عمل خواهد شد.
-7سپرده افرادی كه در مزايده برنده نشده اند بجز نفرات اول ،دوم و سوم حداكثر تا پانزده روز مسترد خواهد شد.
-8مســتأجر (بهره بردار) می بايســتی معادل ده درصد كل مبلغ قرارداد را به منظور تضمين حسن انجام معامله
در زمان عقد قرارداد بصورت نقدی بحســاب ســازمان واريز و يا بصورت ضمانتنامه بانكی يا اسناد خزانه يا اوراق
مشاركت بعنوان سپرده به سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های كشاورزی تحويل نمايد.
-9زمان برگزاری كميســيون معامالت روز شنبه ساعت  10صبح مورخ  98/4/15در محل دفتر سازمان انجام
خواهد شد.
-10مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه می باشد.
-11مزايده گذار (سازمان) در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
-12كليه هزينه های درج آگهی و كارشناسی بر عهده برنده مزايده می باشد.
-13ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده درج گرديده است.
-14جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن های  38244440-1تماس حاصل فرمائيد.
-15ضمناً مشاهده اطالعيه فوق در پورتال شهرداری همدان به آدرس www.Hamedan.ir :امكانپذير می باشد.
عنوان مزايده

مبلغ پايه (ريال)

واگذاری بهره برداری
کالسکه گلفروشی سيار
بصورت اجاره

12/000/000

مدت واگذاری
يک سال

مبلغ تضمين شرکت در
مزايده (ريال)
12/000/000

موقعيت
خيابان بوعلی

روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های كشاورزی شهرداری همدان

شماره م الف 480

قانون «مقابله با فروش پایاننامه دانشگاهی» ابالغ میشود

دريافت اسناد شركت در مناقصه توسط نماينده شركت با در دست داشتن معرفي نامه كتبي امكان پذير ميباشد.

رذه دیگر هچ باشد رذهای دیگر بسوخت
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بازديداستاندارواعظايشورايتاميناستانازمرزهايغربکشوروپادگانهاينقطهصفرمرزي

ساعت عمر

چاپ پنجم «عشق در برابر عشق»

سید یونس نورانی افزود :در دانشگاه
بوعلی ســینا کمیتهای تحــت عنوان
کمیته «برخورد با تخلفات پژوهشــی»
تشکیل شده که در آن هرگونه شکایت
از شــخص حقیقــی و حقوقــی مورد
بررسی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه هــر گونه تخلف و
شــکایت در این زمینه بــا ارائه مدرک و
شــواهد معتبر و مستندات مورد بررسی
قرار میگیرد گفت :اگر شکایت از هیأت
علمی دانشــگاه باشــد این موضوع در
هیأت انتظامی و اگر شکایت از کارمندان
دانشگاه باشــد در هیأت تخلفات اداری

بج
کس
ربق استغنا ست از غیب و خا تر بسوخت

کس
دادم آن خا تر آخر رب سر کویش هب باد

کاریکلماتور

هگمتانه ،گروه فرهنگی :رمان «عشق در برابر
عشق» که اثری با محوریت شخصیت امام حسن
مجتبی(ع) است به چاپ پنجم رسید.
چاپ پنجم رمان «عشق در برابر عشق» که امید
کورهچی آن را نوشته توسط نشر کتابستان معرفت
روانه کتابفروشیها شده است.
این رمــان  280صفحهای اثری اســت که با
محوریت زندگی امام حسن مجتبی(ع) نوشته شده
و اشاره مستقیمی به زندگی امام دوم ندارد.
«لرزش دست ،ترسی به دلش ریخت .سعی کرد
روی نشانه تمرکز کند اما ذهنش پر بود از خیاالت
درهموبرهمی که مثل ابرهای سرگردان ،آسمان
ذهنش را تاریک کرده بود .باید هر طور شده هدف
را میزد .باید خودش ،توانش ،حیثیت قبیله و قوم
و ادعای برتر بودنش را اثبات میکرد .حریفش َق َدر
بود .حریفش در رزمآوری و بهخصوص تیراندازی

شیپ دستی کرد عشق و جانم اندر رب بسوخت

نیکــی را در این دنیا انجامدهیم چراکه نتیجه
آن را در آخرت خواهیم دید .خالصه اینکه این
زندگی پرمشــقت و چندروزه دنیا را به بهشت
جاویدان نفروشــیم و خدای ناکرده اگر چنین
شد برای همیشه معذوب خواهیم بود بنابراین
همیشــه باید از خود مواظبت کنیم ســعی در
کنارهگیری از دنیا را داشته باشیم و خدای نکرده
گرفتار وسوسه آن نشویم.
ســخن دیگر آنکه در همه حال شکرگزار
خــدا باشــیم .در یــک لحظه بــه این فکر
کنید کــه آیا میتوانیــد نعمتهای خدا را
بشمارید؟ پس در حد توان خود نعمتهای
الهی را شکرگزار باشید.
خانــواده عزیزم و مــادر مهربانم امیدوارم
زحمات مادرانه تو مورد قبول خدا قرار بگیرد
حقیر نتوانســتم جبران زحمات شما را بکنم
خداوند به شــما خیر عطــا فرماید .برادرانم و
خواهــر عزیزم ضمن ســام خدمت شــما و
خانوادههای شــما نیز از خداوند طلب مغفرت
و رحمت میکنم.

مدیر حقوقی دانشگاه بوعلی سینا:

هگمتانه ،گروه خبــر همدان:
مدیر حقوقی دانشگاه بوعلی سینا
با بیان اینکه قانونی برای مقابله با
فروش تحقیقــات و پایاننامههای
دانشگاهی تدوین شده است ،گفت:
مراحل تدوین و ابالغ آییننامه این
قانون در مراحل نهایی است.
مدیر حقوقی دانشــگاه بوعلی سینا
در گفتگویــی با بیان اینکــه قانونی به
تازگی برای مقابله بــا فروش تحقیقات
و پایاننامههای دانشــگاهی تدوین شده
اســت اظهار کرد :مراحل تدوین و ابالغ
آییننامه این قانون در مراحل نهایی است.

نیستازخشکورتم رددستجزخاکستری
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خبــر همدان

چهارشنبـه  5تیـــــر ماه 1398
سال بیست و یکم شمـاره 4281

خبــر

برای نخستین بار در کشور

فرهنگسرای کسب و کار
در همدان راهاندازی میشود

هگمتانه ،گــروه خبر همــدان :رئیس
ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی
شهرداری همدان گفت :با توجه به فرمایش
رهبر انقالب و تحقق شــعار سال مبنی بر
رونق تولید نخســتین فرهنگسرای کسب
و کار والیت کشــور روز پنجشنبه با حضور
اســتاندار و جمعی از مســؤوالن در دیار
هگمتانه راهاندازی میشود.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی
ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
همــدان ،ســعید خوشــبخت بــا بیــان اینکه
فرهنگسرای کســب و کار والیت به منظور بهبود
فضای کارآفرینی در همدان راهاندازی میشــود
افزود :این فرهنگســرا به همت شهرداری همدان
برای اولین بار در کشــور با هدف ترویج فرهنگ
کســب و کار و ایجاد اشتیاق کسب و کار در شهر
راهاندازی میشود.
وی خاطرنشــان کرد :محوریت راهاندازی این
فرهنگســرا آموزش ،ترویج ،مشــاوره ،پژوهش،
حمایــت ،توانمندســازی و مهارتآمــوزی برای
رشــد و توسعه خالقیت در شــغل و زمینهسازی
کارآفرینی و اشتغال حداکثری و بهرهوری است.
وی اضافه کرد :شــهر همدان به دلیل شرایط
علمی ،اقلیمــی و موقعیت جغرافیایی مناســب،
قرارگیــری در مســیر اصلــی ارتباطــی ایران و
دسترســی به منابع طبیعی ،خدادادی و تاریخی،
دارای ظرفیــت بالقوه و مزیتهای رقابتی فراوانی
نسبت به ســایر استانها در حوزه ایجاد و توسعه
کسبو کارهای شهری است.
خوشبخت با اشاره به طرح جامع فرهنگسرای
کســب وکار و کارآفرینی شهر همدان اضافه کرد:
فرهنگ مشاوره برای بسیاری از مشاغل از جمله
خرید و فروش خودرو و مسکن نهادینه شده است
اما در زندگی برای کســب و کار احساس نیاز به
مشــاور نمیکنیم و اینها نقاط ضعفی اســت که
وجود دارد.
رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شــهرداری همدان گفــت :در همین راســتا در
فرهنگسرای کسب و کار در چهار حوزه مدیریتی،
کارآفرینی ،تخصــص و مهارتی  48کالس متنوع
برگزار میشــود که فرد را در حوزههای مختلف
تقویت میکند.
گفتنی است همدان دارای  18مرکز فرهنگی
و ورزشــی در حوزههای مختلف مدیریت شهری
اســت که فرهنگســرای کســب و کار والیت در
ابتدای ورودی خضر ،ســه راهی وحدت ،خیابان
رسالت واقع شده است.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان:

سایت جمعآوری نخاله
در شورین تعطیل میشود

هگمتانه ،گروه خبر همدان :رئیس سازمان
مدیریت پسماند شهرداری همدان بیان کرد:
اگر ادارات و مسؤوالن مربوطه همکاری الزم
را با سازمان مدیریت پســماند شهرداری
همدان داشته باشند سایت جمعآوری نخاله
در شــورین تا یک سال آینده به طور کامل
تعطیل و به محل جدید خود منتقل میشود.
حسین سیبی در گفتگویی در رابطه با وضعیت
ســایت فعال در جاده شورین گفت :این سایت بر
خالف تصور برخی از افراد سایت دفن زباله نیست
و صرفاً نخالههای ساختمانی به این سایت منتقل
میشود.
ســیبی با تأکید براینکه این ســایت در حوزه
فاصله با مناطق مسکونی شامل قوانین سایتهای
دفن زباله نمیشــود ،عنوان کرد :با این وجود به
دنبال جابجایی و انتقال این ســایت هســتیم و
مکانــی را برای احداث ســایت جدید جمعآوری
نخالههای شهری در نظر گرفتیم.
وی با اشــاره به این که در حال حاضر سازمان
به دنبال مجوزهای قانونی این پروژه اســت گفت:
اگر ادارات و مسؤوالن مربوطه همکاری الزم را با
سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان داشته
باشند سایت فعلی تا یک سال آینده به طور کامل
تعطیل و به محل جدید خود منتقل میشود.

خجسته نماینده همدان در مجلس:

خبــر

پرواز حجاج از فرودگاه همدان باید برقرار شود

در ستاد بازآفرینی پایدار شهری همدان مطرح شد:

اگر امتیاز پرواز حجاج از بین برود نشان از بیعرضگی ماست

هگمتانه ،گروه خبر همــدان :نماینده مردم
همدان و فامنین در مجلس شــورای اســامی
گفت :تذکر شدید به وزارت راه و شهرسازی در
زمینه لغو پــرواز حجاج از فرودگاه همدان داده
شد و لغو پرواز همدان را توهین به مردم همدان
میدانم ،این موضوع به هیــچ وجه قابل قبول
نیست و باید برقرار شود.
امیر خجسته در گفتگویی با بیان اینکه پیگیر استمرار
پرواز حجاج از فرودگاه همدان هســتیم اظهار کرد :اگر
امتیازی از پرواز استان را از دست دهیم امتیازهای دیگر
یکی پس از دیگری از بین خواهند رفت.
وی با بیــان اینکه به هیچ وجه اجــازه نخواهیم داد
پروازها از همدان خارج شود گفت :به نمایندگان استان
در مجلس و مسؤوالن تأکید کردهام اگر این امتیاز از بین
برود نشان از بیعرضگی ماست.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای
اسالمی با اشاره به اینکه مردم همدان به سختی صاحب

چنین امتیازی شــدهاند افزود :تذکر شدید به وزارت راه
و شهرســازی داده شــد و لغو پرواز همدان را توهین به
مردم همدان میدانم ،این موضوع به هیچ وجه قابل قبول
نیست و باید برقرار شود.
خجسته با اشــاره به اینکه جلسهای در کمیسیون
فرهنگــی مجلس برگــزار کردیم که همه مســؤوالن
وزارت راه و شهرســازی ،فرودگاهی و شــرکت ایران
ایر در این جلســه حضور داشتند گفت :در آن جلسه
به صراحت گفتم که اگر مســئله فرودگاه همدان حل
نشود ،وزیر راه و شهرسازی را استیضاح خواهیم کرد.
وی با تأکیــد بر اینکه نامه اســتیضاح وزیر را هم
نوشتهایم گفت :مجمع نمایندگان استان جلسهای در
ساختمان وزارت کشــور با حضور استاندار و معاونان
او برگزار کرد که همه نســبت به برخــورد وزارت راه
و شهرسازی در خصوص همدان موضعگیری کردیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :در جلســه اول مجمع نمایندگان استان با آقای

عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی تماس گرفته و گفتم اگر
دنبال کاسبی هستید جای دیگری را پیدا کنید ،همدان جای
این اتفاقات نیست .وی افزود :این مسؤول ابتدا به مشکالت
مالی و نبود هواپیما اشاره کرد که گفتم جلوی اختالسهای
کالن در برخی از فرودگاههــا را بگیرید؛ چرا پروازها را لغو
میکنید و به مردم آسیب میرسانید؟
خجســته با تأکید بر اینکه وقتی گفته شد هواپیما
نداریــم گفتم مــا هواپیما میخواهیــم چراکه همدان
چهارمین اســتان در دارا بودن امکانات فرودگاهی است
گفت :بعد از تهران ،مشــهد و اصفهان ،چهارمین استان
همدان است که  5هزار حاجی و  30پرواز دارد ،چه فکری
در مورد این استان شده است؟!
وی بــا بیان اینکه با صحبتهای صــورت گرفته در
نهایت قائم مقام وزیر راه و شهرســازی و معاون پارلمانی
قول داد که این مشــکل حل خواهد شد گفت :در حال
حاضر دو معاون وزیر در این زمینه قول دادهاند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای

 70درصد
از محالت شهر در محدوده
بازآفرینی

اســامی گفت :قول معاونان بر حل مشکل است و باید
رســماً ابالغ کنند ،فع ً
ال این قول مورد تأیید ما نیســت،
زمانی آن را میپذیریم که عملی شــود .وی با اشــاره به
اینکه تمام تالش خود را به کار خواهم گرفت تا سفرهای
حجاج از همدان برگردد و قطعاً آن را برمیگردانیم افزود:
اگر پرواز حجاج از همدان خارج شــود برای همیشه این
اتفاق رخ میدهد در صورتی که همدان محور پرواز غرب
کشور اســت .نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس
شــورای اســامی با بیان اینکه تقاضا داشتیم پروازهای
اســتانهای همجوار مثل اراک و لرستان از همدان باشد
تصریح کرد :همدان محور پرواز غرب کشــور اســت و
تعطیلی پروازها را تنها یک توطئه میدانم.

استاندار همدان:

ضرورت روانسازی تولید

هگمتانه ،گروه خبر همدان :استاندار همدان
گفت :آب پتروشیمی هگمتانه تأمین خواهد شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه ،سید سعید شاهرخی
صبح دیروز در کارگروه تســهیل و رفــع موانع تولید
اســتان با تأکید بر اینکه مدیران دســتگاهها باید به
دنبال راهکارهایی برای برداشــتن موانع باشــند بیان
کرد :رونق تولید در گرو حمایت از تولید است.
وی با تأکید بر اینکه موانع تولید باید برداشته شود
اظهار کرد :برخی دستگاهها در حمایت از تولید جلوتر
از ما هستند.
این مســؤول با اشاره به اینکه دستگاههای نظارتی
اســتان نیز درک صحیحی از شرایط دارند اظهار کرد:
باید تالش کنیم که همه دســتگاهها و همکاران ما با
ایده کمک به تولید حرکت کنند.
وی با تأکید بر اینکه میبایست کارهای تولید روان
سازی شود گفت :باید به مصوبات و پروندههایی که در
این جلسه مطرح میشود عمل شود.
شــاهرخی با اشــاره به اینکه از برآیند این جلسه
راضی هســتم عنوان کرد :کســی که به این جلســه
میآید باید امیدوار باشــد و مالک ارزیابی دستگاهها
میزان تحقق برنامه  3ســاله استان است که در پایان
تیر میزان پیشرفت دستگاهها گزارش میشود.
شــاهرخی با تأکید بر اینکه هیــچ کاری مهمتر از
تســهیل امور در شــرایط کنونی نیست گفت :مدیری
شایسته است که اگر مشــکلی در دستگاه است از ما
کمک بگیرد و کار مردم را راه بیندازد.
وی با بیان اینکه میبایســت مدیران دستگاهها در
هگمتانه ،گروه خبر همدان :رئیس کمیسیون
حقوقی و رسیدگی به شــکایات مردمی شورای
اسالمی شهر همدان با بیان اینکه حذف درختان از
شهرهای پرترافیک و آلوده جرم است ،گفت :جرم
قطع درخت جنبه عمومی دارد چرا که خطرات و
آسیبهای آن متوجه همه افراد است.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر همدان،
مریم روانبخش با اشــاره به اینکه الیحه قانونی حفظ و
گسترش فضای سبز که در سال  1359به منظور حفظ و
گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان
تدوین شــده است ،یادآور شد :طبق این الیحه قطع هر
نوع درخت در معابر و میادین بزرگراهها ،پارک ها ،باغات و
محلهایی که به صورت باغ شناخته میشوند در محدوده
قانونی و حریم شهر بدون اجازه شهرداری ممنوع است.
به گفته روانبخش ضوابط مربوط به چگونگی اجرای
ماده مذکور توسط شــهرداری تهیه و با تصویب شورای
اسالمی شهر قابلیت اجرا دارد.
وی اضافه کرد :با توجه به اینکه الیحه قانونی حفظ و
گسترش فضای سبز در سال  59مورد توجه قانون گذار
بوده است به جهت به روز رسانی این الیحه در تاریخ 31
خرداد سال  1390با الحاق دو تبصره اصالح شد.
رئیس کمیســیون حقوقی شــورای اســامی شهر
همدان ادامه داد :بر اساس این تبصرهها به منظور حفظ
و گســترش فضای ســبز و جلوگیری از قطع بی رویه

جلســه حضور یابند و اگر حاضر نباشند کار از جلسه
خارج میشــود ،گفت :هیچ یک از دستگاههای دولتی
نباید واحدهای حسابهای پیمانکاران را مسدود یا از
آن برداشت کند.
شــاهرخی درباره مشکل واحد پرورش ماهی خانم
روز بیانی نیز گفت :برای رفع ابهامات و انجام کارهای
کارشناســی جلسهای تشکیل و موضوع بررسی شود و
همچنین امور آب نباید مزاحمتی ایجاد کند و اقدامات
قضایی نیز علیه تولید کننده متوقف شــود .اســتاندار
همدان همچنین درباره مشــکل پتروشیمی هگمتانه
گفت :قطعاً آب مورد نظر این واحد تأمین خواهد شد.
وی با بیان اینکه استان مجوز  3میلیون مترمکعب
آب را برای منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد در اختیار
دارد گفت :امور آب راه و روشهای مورد نظر برای حل
مشکل این واحد را بررسی کند.
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه منابع
اســتاندار نیز درباره مشکل واحد چرم شهباز با اشاره به
اینکه عملکرد کارمندی که دستور نصب کنتور این واحد
را اجرا نکرده است بررسی میشود گفت :برای استان قابل
پذیرش نیســت و کنتور باید نصب شــود و قسط بندی
قبض این واحد نیز با بهترین شکل انجام میشود.
ظاهــر پورمجاهد درباره مشــکل صنایــع غذایی
ذوالفقار نیز عنوان کــرد :محل طرح مجددا ً ارزیابی و
تعیین تکلیف شود.
پورمجاهد همچنین درباره مشــکل واحد شــوکت
رزن نیز عنوان کرد :تمام تالش را برای حل مشــکل
برق این واحد به کار میگیریم.

این مسؤول همچنین درباره مشکل محل انبار نخاله
ذوب آهن غرب کشور نیز عنوان کرد :ضروری است تغییر
کاربری صورت گیرد و اصالحات الزم انجام شود.
حمیدرضا متین رئیس ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان همدان نیز با بیان اینکه واحد ذوب آهن
غرب کشور در خواست زمین برای انبار و تخلیه نخاله
دارد گفت :تغییــر کاربری زمین  6هکتاری این واحد
به کمیسیون ارسال شده و از سمت دادگاه نیز بالمانع
است که باید تعیین تکلیف شود.
مدیرعامل شرکت شوکت نیز با بیان اینکه 25-24
قلم پروانه تأســیس گرفته ایم گفت :پارسال  20هزار
مترمربع زمین از شرکت شهرکهای صنعتی برای این
تعداد مجوز گرفته ایم .وی با اشاره به اینکه مشکالت
عدیدهای داشــتیم بیان کــرد :در طول  6ماه آینده 6
مورد از این مجوزها پروانه بهره برداری خواهد گرفت.
این کارآفرین با بیان اینکه باید زیرســاختها برای
فعالیت مان آماده باشد گفت :طی رایزنیهای صورت

گرفتــه در صدد هســتیم شهرســتان رزن را آزمونه
استفاده از بخاریهای هوشمند کنیم.
وی بــا تأکید بر اینکه در ترکیه حمایتهای خوبی از
کارآفرینان برتر انجام میشود بیان کرد :در این کشور یک
کارت به کارآفرینان برتر داده میشود که همه مسؤوالن
حتی رئیس جمهور موظف است با آنان همکاری کند و به
حرف هایشان گوش دهد که اگر این کارت نیز در استان
همدان صادر شود بسیار خوب خواهد شد.
مســؤول یک واحد پرورش ماهی در مالیر نیز با بیان
اینکه  4هکتار زمین کشاورزی دارم گفت :در ابتدا مجوز
پــرورش ماهی گرمابــی را اخذ کردم کــه بعدا ً تصمیم
به پرورش ماهیهای ســردابی گرفتم و اســتعالمات و
مجوزهای الزم را نیز در این خصوص دریافت کرده ام اما
همکاریهای الزم صورت نمیگیرد.
فاطمــه روبیانی با بیان اینکه  4ســال اســت که
در رفت و آمد هســتم گفت :مجــوز میدهند اما بعدا ً
میگویند اشتباه تایپی بوده است.

تأکید مریم روانبخش:

جرم قطع درخت جنبه عمومی دارد
درختــان ،قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر
طریقی در معابر و میادین بزرگراه ها ،بوستان ها ،باغات
و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسالمی شهر باغ
شناخته میشود در محدوده و حریم شهرها بدون مجوز
شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است.
روانبخــش در این خصوص افــزود :ضوابط و چگونگی
اجرای این مــاده در چارچوب آیین نامه مربوطه با رعایت
شــرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور
با هماهنگی وزارت راه و شهرســازی ،محیط زیست ،جهاد
کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی
استانها رسید و تبصرههای الحاقی به ماده مذکور اصالح و
واکاوی باغات در حریم شهرها مشمول این ماده قرار نداده
و طبق ضوابط مصوب وزارت کشاورزی انجام خواهد شد.
وی یادآور شــد :از آنجا که درختان پارکها و فضای
سبز شهری در تولید اکسیژن نقش عمدهای ایفا میکنند
مراقبت همگان را میطلبد ،بنابراین در راســتای تحقق
شعار همیشگی پیشــگیری بهتر از درمان است یکی از
راههای گســترش و حفــظ مقوله فضای ســبز اطراف
اهتمام جدی در جهت فرهنگســازی و کاشت درخت
است که میبایست توسط شهروندان با تشویق و ترغیب،

فرهنگسازی شود.
رئیس کمیســیون حقوقی و رســیدگی به شکایات
مردمی شورای اسالمی شــهر همدان همچنین با بیان
اینکه به نظر میرسد به اهمیت روز درختکاری آنگونه که
شایسته و بایسته است پرداخته نشده است ،یادآور شد:
بــا توجه به اینکه درخت یکی از زیباترین مظاهر خلقت
و تجلی آفریدگار است نه تنها تضمین کننده هوای پاک
بوده بلکه در کاهش بالیای طبیعی مثل سیل و کنترل
آبهای زیرزمینی و فرســایش خاک و بیابان زدایی نیز
بسیار مؤثر است.
روانبخش گفت :طبق مــاده  6الیحه قانونی حفظ و
گسترش فضای ســبز مجازات و جزای نقدی بر حسب
نوع درخت در نظر گرفته شده است که شهروندان صرف
نظر از این که بایستی به یاد داشته باشند قطع درختان و
تخریب فضای سبز غیر اخالقی و غیر شرعی بوده ،دارای
مجازات بوده و قانون گذار ضمانت سنگین مجازات حبس
و جزای نقدی را برای آن در نظر گرفته است.
مریم روانبخش ادامه داد :براین اســاس فرقی ندارد
درخت در ملک شخصی باشد یا در حاشیه خیابان ،چرا
که طبق قانون هیچکس حق ندارد بدون دلیل قانع کننده

نسبت به قطع یا خشکاندن درختان اقدام کند.
وی به وظایف ضابطان خاص فضای ســبز شهرداری
نیز اشــاره کرد و افزود :این افراد نباید نسبت به حقوق
شهروندی شهروندان بی توجه باشند چرا که قانون گذار
کشف جرم را وظیفه اصلی ضابطان خاص دانسته است.
وی با بیان اینکه شــهرداری به عنوان متولی فضای
سبز و مسؤول این ضابطها در بحث پیشگیری و آموزش
وظایفی دارد ،گفت :ضابطان قضایی فضای ســبز نقش
مهمی در جلوگیری از تخریب فضای ســبز دارند و آنها
باید با استفاده از تمهیدات بازدارنده مبتنی بر آموزش در
جهت پیشگیری از جرم اقدام کنند.
روانبخش در پایان سخنانش گفت :با توجه به افزایش
ســاخت و سازها ضرورت نظارت بیشتر بر اجرای فضای
سبز بیش از پیش احساس میشود.

 80عکس از بازار کهن همدان در کاروانسرای گلشن به نمایش درمیآید

هگمتانه ،گروه خبر همدان :به همت سازمان
اســناد و کتابخانه ملی ایــران مدیریت غرب
کشور ،نمایشــگاهی از تصاویر خاطره انگیز
مربوط به بــازار کهن همــدان در دهه 1340
شمسی در کاروانسرای گلشن برگزار میشود.
به گــزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی
ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایــران مدیریت
غرب کشــور ،مدیر اســناد و کتابخانه ملی منطقه
غرب کشــور با اعالم این خبر افــزود :با توجه به
جمع آوری مجموعه ارزشــمندی از تصاویر مربوط
به راســته بازارهای همدان در سالهای  1342تا
 1346با همکاری شــرکت عمران و مسکن سازان
اســتان همــدان و اهمیت ثبت مصــور بازار کهن
همدان در حافظه تاریخی و میراث مکتوب کشور،
نمایشــگاهی از این تصاویر در کاروانسرای گلشن
برگزار خواهد شد.
علیرضا تکلو افزود :در این نمایشگاه  80قطعه عکس از راسته بازارهای
مختلــف از جمله نجارها ،صابونی ها ،حلبی ســازخانه ،شیشــه برها ،کاه
فروش ها ،ســبزه میدان ،راسته پیغمبر ،راسته حسین خانی و ...به نمایش
گذاشته شــده و  400قطعه عکس از همین مجموعه به صورت دیجیتال
در معرض دید عالقهمندان قرار دارد .وی خاطرنشان کرد :از جمله اهداف
برگزاری این نمایشــگاه ،ضمن معرفی بخشــی از تاریــخ و فرهنگ مردم

همدان در عرصه داد و ســتد ،شناسایی و جمع آوری اسناد و عکسهای
در اختیار بازاریان و کســبه به منظــور تدوین کتاب تاریخ بازار همدان به
روایت اســناد و عکسهای تاریخی اســت .وی افزود :این نمایشگاه از  9تا
 17تیرماه در حجره قصابیان از کســبه نام آشــنای سرای گلشن همدان
برگزار خواهد شــد که ساعت  10صبح روز یکشنبه نهم تیر ماه به صورت
رسمی افتتاح میشود.

هگمتانه ،گروه خبر همدان 70 :درصد از
محالت شهر همدان در محدوده بازآفرینی
قرار دارد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه معاون برنامهریزی
و امــور عمرانی فرماندار همــدان ظهر دیروز در
ســتاد بازآفرینی پایدار شهری شهرستان همدان
اظهار کرد :در راستای نوسازی بافتهای فرسوده
شهری تســهیالت ویژه ساخت مسکن ابالغ شده
که فرصت بسیار خوبی برای توسعه شهر همدان
است و امیدواریم حمایت از ساخت و تولید مسکن
در محالت محدوده بازآفرینی شهر صورت بگیرد.
رضا زمانی گفت :بر اساس تسهیالت ابالغ شده
ساخت مسکن ،به ازای هر واحد عادی 40میلیون
تومان ،برای انبوه ســازان تا ســقف  80میلیون
تومان و برای صنعتی سازان تا سقف  100میلیون
تومان تسهیالت با کارمزد 9درصد در نظر گرفته
شده است ضمن اینکه این وامها قابلیت انتقال به
خریدار را نیز دارند و فرصت خوبی برای توســعه
شهر همدان محسوب میشود.
زمانــی خاطرنشــان کــرد :در راســتای
توانمندسازی مناطق بازآفرینی  16میلیارد تومان
به شهر همدان اختصاص یافته است که در قالب
پروژههای راه و شهرسازی و نیز شهرداری همدان
اجرا میشود.
وی از تفویض 2پروژه تکمیل ســالن ورزشی
دیزج به اعتبار  450میلیون تومان و تکمیل سالن
ورزشــی حصار به اعتبــار  800میلیون تومان به
بسیج سازندگی خبر داد و افزود :دو پروژه مجتمع
آموزشــی جوالن به اعتبــار 2.5میلیارد تومان و
مجتمع آموزشــی دیزج به اعتبار 2میلیارد تومان
نیز به عهده اداره کل نوســازی توســعه و تجهیز
مدارس و آموزش و پرورش اســت که باید هرچه
ســریعتر نســبت به معرفی زمین و پیگیریهای
احداث اقدام کنند.
وی همچنیــن در خصــوص ســه پیشــنهاد
مطرح شــده توسط شــهرداری همدان مبنی بر
صــدور پروانه برای امالک عــادی دارای کاربری
غیر مسکونی مشــابه امالک عادی دارای کاربری
مســکونی در محدوده مصــوب بازآفرینی ،الحاق
قســمتهایی از شــهر به محــدوده بازآفرینی و
اصالح محدوده بازآفرینی شهر همدان اظهار کرد:
این پیشــنهادات به عنوان مصوبه شهرســتان به
ستاد بازآفرینی استان ارسال میشود و در صورت
تصویب ابالغ خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان همدان نیز
ضمن تأکید بر ضرورت حمایت از تولید مســکن
در محالت محدوده بازآفرینی شهر همدان گفت:
با توجه به یارانه و تسهیالت ویژهای که دولت در
ایــن خصوص به بانک مســکن میدهد انتظار ما
استقبال بیش از این بود.
حسن ربانیارشــد افزود :نزدیک به  70درصد
محالت شــهر همــدان در محــدوده بازآفرینی
قــرار دارد بنابراین انتظار ما این اســت که تعداد
واحدهایی که پروانه برای ساخت میگیرند بیشتر
از این باشد.
رئیــس مرکز مطالعات و برنامهریزی شــهری
معاونت شهرســازی و معماری شهرداری همدان
نیز گفت :از زمانی که ســند ملی بازآفرینی ابالغ
شده اســت یکی از اقدامات خوب در این حوزه و
در شــهر همدان ،تعیین تکلیــف نحوه برخورد با
امالک و اراضی عادی بوده است.
اسماعیل یوسفی خاطرنشان کرد :بخشهایی
از پهنههای شــهری که دارای امالک مســکونی
عادی هستند و در محدوده بازآفرینی واقع نشده
اند این محدودههــا متقاضی دارنــد که همانند
مناطق توانمندســازی در کمیســیون تشخیص
تعیین تکلیف شوند.
وی ادامه داد :همچنین بخشهایی از پهنههای
شــهری که در محدوده بازآفرینی واقع نشده اند
قب ً
ال و در طرح توانمندسازی جزء محدوده بودند
که پیشنهاد میشــود به محدوده بازآفرینی شهر
همدان بازگردانده شوند.
وی تصریح کرد :در مصوبه ســتاد بازآفرینی
استان در ســال 95صرفاً کاربری امالک عادی
مســکونی تعیین تکلیف شــده اند اما کاربری
امالک غیر مســکونی که خــود مالک متقاضی
احداث نیز میباشــد تعریف نشــده است و ما
نمیتوانیــم اینهــا را تعیین تکلیــف کنیم که
درخواست داریم بررسی شود.
وی افــزود :در رابطــه با امالک عــادی حد
نصابهایی که کمیسیون تشخیص قبول میکند
120مترمربع است که شــاخص واحد برای کلیه
محالت شــده اســت در صورتی کــه از جوانب
مختلف محدودههای بازآفرینی ما کام ً
ال شــرایط
متفاوتی دارند که درخواســت میکنیم از حالت
واحد خارج شود.

ایران و جهان
اخبار کوتاه
سامانه جامع روابط کار
تا دو ماه دیگر
راهاندازی میشود

رئیس قوه قضاییه:

آرامشی که داریم در بستر مقاومت است نه مذاکره

آیتا ...رئیســی رئیس قــوه قضائیه از جذب
هفت هــزار نفر در این دســتگاه از طریق آزمون
اســتخدامی خبر داد و گفت :کار آزمون این افراد
انجام شــده البته با کندی مواجه است ولی با این
حال برنامه آغاز جذب آنها را داریم.

شکایت مجلس از دولت
برای عدم اجرای مصوبه
افزایش حقوق کارمندان

«مطهری» نماینده مجلس اعالم کرد :ما مدتی
اســت در مجلس پیگیر اجرای مصوبه مجلس در
خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت هســتیم.
متأسفانه دولت آن خواست مجلس را در خصوص
اجــرای مصوبه مربوط به افزایــش حقوقها اجرا
نکرده اســت؛ چرا که خواســت مجلس این بود
که فاصله بیــن حقوقهای پاییــن و حقوقهای
باال کم شود .یکسری اعتراضاتی از مجلس نسبت
به دولت صورت گرفته اســت که در حال بررسی
است.

اکثر آمریکاییها با درگیری
نظامی با ایران مخالف هستند

نظرسنجی تازه نشــان میدهد که  58درصد
از آمریکاییها «پاســخ غیرنظامی» واشنگتن به
ســرنگونی پهپاد «گلوبال هاوک» توسط ایران را
ترجیح میدهند 19 .درصد آمریکاییها از «حمله
نظامــی محدود» به ایران حمایــت کردند و پنج
درصد هم گفتند آمریکا باید به ایران اعالن جنگ
دهد.

نصب دوربینهای
«تشخیص چهره»
برای رصد دالالن سکه و ارز

رئیس پلیــس پایتخت گفت :با همکاری بانک
مرکــزی اقدام بــه نصب دوربینهای پیشــرفته
و مجهز به ســامانه تشــخیص چهره افراد کردیم
که با اســتفاده از اینسامانهها دالالن سکه و ارز
شناسایی میشود.

هگمتانــه ،گروه ایران و جهــان :رئیس قوه
قضاییه با اشاره به گزارش عملکرد دستگاه قضا
گفت :با همه تالشهایی که تا کنون انجام شده
در گام دوم الزم است تحول پیدا کنیم.
حجت االسالم و المســلمین ابراهیم رئیسی دیروز
در همایش سراســری قوه قضائیه ضمن گرامیداشت
یاد و خاطره شــهدای هفت تیر اظهــار کرد :خدمات
ارزشــمند تمامی کسانی که در تاریخ  40ساله انقالب
اسالمی برای دســتگاه قضائی زحمت کشیدند را ارج
مینهیم .از خدمات آیتا ...بهشــتی و اولین شــورای
عالــی قضائی و خدمــات مرحوم آیتا ...شــاهرودی،
آیتا ...یزدی و آیتا ...آملی الریجانی تقدیر میکنیم.
رئیس قــوه قضائیه عنوان کــرد :همه تالشهایی
که گزارش شــد در سراسر کشور برای ارتقای دستگاه
قضائی دارای اجر ،پاداش و مزد الهی است و تمام این
گزارشهــا که چه در گزارش ســاالنه چه در اقدامات
قضائی  40ساله بیان شد مرهون تالشهای همکاران
است .با همه تالشهایی که تا کنون انجام شده در گام
دوم الزم است تحول پیدا کنیم.
* تحول نیازمند اتاقهای اندیشهورز است
وی بیــان کرد :تحــول نیازمند آن اســت که در
اتاقهای اندیشــهورزی اندیشه و به برنامههای اجرایی
تبدیل شــود .اگر همه برنامه سازمان در ایجاد تحول
نقــش ایفا نکننــد ،تحول مورد تأکیــد رهبری ایجاد
نخواهد شد .حضور همه دست اندرکاران نیاز است.
رئیســی بیان کرد :برای ایجاد تحول در دســتگاه
قضائــی تمام اجــزای ســازمان قضائی کشــور باید
نقشآفرینی کنند؛ نباید تصور کنیم که با نامه نگاری یا
ابالغ دستورالعمل و یا سخنرانی ،تحول ایجاد میشود؛
بلکه تحول نیازمند آن اســت که در اتاقهای اندیشه
ورز ،فکر و اندیشــه تولید شــود و در قالب برنامههای
اجرایی ابالغ شود و به برنامههایی اجرایی تبدیل گردد.
اگر همه اجزای سازمان بزرگ قضائی کشور ،نقش ایفا
نکنند آن تحولی کــه در حکم مقام معظم رهبری بر
روی آن تأکید شده است ،اتفاق نمیافتد.
رئیس قــوه قضائیه بیــان کرد :آن چــه از مبانی
حقوقی میشناســیم و از کالم بزرگان و امامان انقالب
برداشت میشــود و آن چه بزرگان قلم میزنند ما را
متوجه این میکند که در اســام دارای نظام حقوقی
هستیم ،نه فقط احکام قصاص ،حدود و تعزیرات قالب،
محتوا ،ســازوکار پیگیری و اجرا در نظام بخشی نظام
حقوقی اسالمی باید حتماً تعریف شود.
ً
وی افــزود :در گام دوم ما بایــد حتما حضور فعال
داشته باشیم الگوی اســامی ایرانی پیشرفت باید در

سازوکار ما قرار گیرد این موضوع قالبی است متناسب
بــا این محتوا .در این قضیه عجله نیســت با دبیرخانه
الگوی اســامی ایرانی پیشرفت تماس گرفتم و گفتم
در این زمینه کارهای مقدماتی را انجام دادم و توسط
افراد مجرب قضائی و دانش آموختگان حوزه و دانشگاه
انشاءا ...این موضوع عملیاتی خواهد شد.
وی افزود :محورهای اصلی که در دو جلســه قبل
مســؤوالن عالی قضائــی در رابطه بــا تحول مطرح
شــد .مبانی این تحول باید با شــناخت از دســتگاه
قضائی همراه باشــد .اولین گام تحول شناخت وضع
موجود است در  40سال گذشته گامهایی برداشتیم
که باید شــناخت داشته باشــیم و وضع مطلوب را
ترســیم کرده و وضــع موجود را بــه وضع مطلوب
برســانیم و تفاوتهای آنها را بررسی کنیم .بایدهای
ایــن موضوع در مدیریتهای آنــی و میانی باید در
مجموعــه بخشها مــورد توجه باشــد و بدانیم که
چگونه به این مهم گام نهاد.
* به نیروی انســانی کارآمد و ابزار کار نیاز
داریم
رئیس قوه قضائیه از ابر چالشهای دستگاه قضائی
را افزایشهــای ورودی پروندهها به دســتگاه قضائی
داشــتند و تصریح کرد :این افزایش ورودیها مشکل
افزایش قاضی ،افزایش کارمند و افزایش ســاختمان و
محیط کار را به دنبال خود دارد ما به نیروی انســانی
کارآمد و ابزار کار نیاز داریم.
وی با تأکید بر اینکه باید افزایش عمومی به صورت
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اجرایی کشــور باید بــرای کاهــش ورودی پروندهها
تالش کننــد در حوزه قانونگذاری و اصالح قوانین کار
در مجلس شــورای اســامی آغاز شده است در حوزه
تصمیمگیریها نیز باید کار به نحوی باشــد که شاهد
کاهش ورودیها باشــیم .در ایــن زمینه نیز گامهایی
برداشــته شــده اســت .در ارتباط با موضــوع تحول
آنچه مهم اســت این اســت که در ارتباط با برخی از
رسیدگیها اطاله دادرسی وجود دارد البته این موضوع
در همه رسیدگیها و اســتانها یا بخشهای مرکزی
وجود ندارد اما در بعضی از جاها مشاهده میشود.
* در دســتگاه قضائی محور قاضی اســت و
همه اقدامات باید حول قضاوت عادالنه و به حق
قاضی باشد
رئیسی حجم اطاله دادرسی در دادگاههای تجدید
نظــر به طور خاص در اســتانهای تهران ،مازندران و
اصفهان را رو به رو با مشــکالت نگران کننده دانست
و افزود :این دادگاهها درگیر اطاله دادرســی و کمبود
نیروی انسانی هستند از مسؤوالن قضائی آنجا خواهش
کردم تا با خود همکاران قضائی آن مجموعه مشــورت
شــود زیرا قطعاً آن گره گشا هستند در دیوان عدالت
و دیوان عالی کشــور نیز برای کمک به موضوع همت
شده است.
وی اتقان احکام را از موضوعات قابل توجه و مهم در
عرصه تحول دستگاه قضا دانست و تأکید کرد :در صدور
احکام گاهی کمیت یک حکم به اندازه یک کتاب است.
قاضی مهندسی اجرایی قانون را برعهده دارد .در دانشگاه
و حوزه قوانین تجارت ،مدنی و مبانی اصول فقه تدریس
میشود و زمان رسیدگی به پروندهها به کار میآید .گاهی
در یــک حکم از تمام مبانی اصــول فقه و مبانی قانونی
مشاهده میشود و یک حکم دارای همه ابعاد است .یک
حکم همه نکات و دقت نظرات را به همراه دارد .در نتیجه
در حوزه آموزش و بخشهای ابتدایی باید تالش شود تا
وقتی قاضی میخواهد وارد عرصه قضا شود با مشکل رو
به رو نشود.
رئیــس قــوه قضائیــه فراگیریهــای مدیریتی و
نظارتهای بعدی در دادســرا و دادگاهها را قابل توجه
عنــوان کرد و گفت :در دســتگاه قضائی محور قاضی
اســت و همه اقدامات باید حــول قضاوت عادالنه و به
حق قاضی باشــد .بخشهای اجرایی هم در گام دوم
تالش کند نمیخواهیم یک شبه این کار انجام شود اما
در میدان قضا فعالیت کنند .فناوری اطالعات ،معاونت
راهبردی ،منابع انســانی قــوه قضائیه نیاز به این دارد
که دنباله کننده امور قاضی باشد؛ زیرا دستگاه قضائی
را میشناســد اما وقتی با کمبود قضات مواجه هستیم

رئیس قوه قضائیه:

اینکه میگویند هواپیمای دارای سرنشــین را نزدید ظاهر قضیه اســت اما اصل این است که
ایستادگی و مقاومت ایران در عرصه بینالمللی دارد جواب میدهد .اگر به نیروی انسانی اعتماد
شــود از وضعیت دشمن ســاخته بیرون خواهیم آمد .ما نیازمند چهرههای قضائی و نیروهای
کارآمد در دســتگاه قضائی هستیم .سوال این اســت که آیا میتوان از این شرایط به شرایط
بهتری وارد شد؟ بله حتم ًا میشــود .من تردید ندارم که راه حل حتم ًا وجود دارد و الزم است
همکاران گام اثربخش ،آینده ســاز در جهت تحول قضائی طراز امیرالمؤمنین و انقالب اسالمی
را رقم بزند .بخشی در درون خود قوه قضائیه و سازندگی در بخشهای دیگر عمیق ًا معتقدم بر
کشور و دستگاه قضائی امکان اقدام متفاوت برای ما وجود ندارد.
قطعی وجود داشــته باشــد ،گفت :مثل جامعهای که
افزایش جمعیت شهری دارد باید این موضوع نیز مورد
توجه باشــد ما معتقدیم که سرنوشت دستگاه قضائی
مختوم و محکوم نیست و تمام عزیزان در دستگاههای

اصالحيه

سازمان آگهیهای روزنامه هگمتانه

انعکاس

پشت پردهانبار هزاران خودرو در پارکینگهایایرانخودرو و سایپا

در گام دوم الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت باید در سازوکار قرار گیرد

«خدایی» عضو شــورای عالــی کار گفت :بر
اســاس گفته وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی،
سامانه جامع روابط کار تا دو ماه آینده راهاندازی
خواهد شــد که عامل مهمی در پایــان دادن به
مواردی مانند قراردادهای سفید امضا و اجحاف به
حق کارگــران خواهد بود .همان طور که در حال
حاضر فهرســت بیمه تأمین اجتماعی کارگران از
سوی کارفرمایان به صورت صد درصد الکترونیکی
به ســازمان تأمین اجتماعی ارســال میشــود،
کارفرما طبق قانون مؤظف اســت که نسخهای از
قرارداد با کارگر را در ســامانه جامع روابط کار به
ثبت برساند.

 7000پذیرفته شده آزمون
استخدامی جذب قوه قضائیه
میشوند
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بهتر اســت از قضــات در کارهای ســتادی و اجرایی
استفاده کنیم.
رئیســی با تأکید بر اینکه دســتگاه قضائی به قضا
و قضاوتشــان شــناخته میشــود در رابطه با کاهش

جمعیــت کیفری ،گفت :در رابطه بــا موضوع کاهش
جمعیــت کیفری آنجا که شــرع و قانون تکلیف کرده
تابع شرع هستیم اما در مورد صدور قرارها استفاده از
مجازاتهای جایگزین حبس رعایت شــود تا در عمل
کاهش ورودی زندانی به زندان داشته باشیم.
* مســئله کاهش جمعیــت کیفری موضوع
مهمی است.
رئیــس قوه قضائیه با بیان اینکه پشــتیبانی و رفع
مشــکل نیروی انســانی چه در حوزه قضا و در چه در
حوزه اداری اهمیت دارد ،خاطرنشــان کرد :بودجه و
اعتبارات و نیروی انســانی کارآمد به برنامهریزی نیاز
دارد .ما با شــرایط خاص اقتصادی در کشــور مواجه
هســتیم تصور بر آن است که با ایجاد فشار ملت ایران
عقب نشــینی کنند اما زهی خیال باطل .درست است
کشور با مشکالت تأثیرگذار اقتصادی حتی در دستگاه
قضا مواجه اســت و از آن بینصیب نیست اما بدانند ما
مصمم هستیم در حرکتمان گم نشویم و با فشار و کار
مضاعف همکاران مخلص کمبودها را جبران میکنیم.
رئیســی با اشاره به جذب شش تا هفت هزار نفری
کارآموزان در دستگاه قضا ،تأکید کرد :جذب این تعداد
که انجام شــده اســت با کندی انجام میشود اما باید
انجام شود .کار جذب آغاز میشود اما اینکه همه تعداد
جذب شوند زمان بر خواهد بود.
رئیــس قوه قضائیه ســامت در دســتگاه قضائی
و اداری کشــور را امر مهم و قابل توجهی دانســت و
افزود :همکاران و همه دوســتان مدیریتها ،بازرسی
و دادســرای انتظامی در سالمت دســتگاه قضا نقش
مهمی دارند امــا نقش اول برای تــک تک همکاران
است .همکاران باید امر به خوبیها و نهی به زشتیها و
پلشتیها و هیچ کاستی را در دستگاه قضائی برنتابند
و آنجا را مانند خانه خود بدانند .این افراد با نشاطترین
و بهتریــن وقت خــود را در این دســتگاه میگذارند.
شایســته نیســت قضات متدین ،پرتالش و مخلص به
خاطر یک یا چند ناپاکی چهره پاکشان زیر سوال برود.
رئیســی افزود :چهره پاک افراد را باید در اذهان پاک
جلوه داد و نباید اجازه داد در این صفحه سفید و نورانی
یک یا دو یا چند نقطه در استان خودنمایی کند و این امر
به اراده همکاران نیاز دارد و باید به نحوی کار دنبال شود
که سالمت قضائی و اداری انجام و دنبال شود.
رئیس قوه قضائیه سرمایه اجتماعی را مسئله مهمی
برای نظام ،کشور و دستگاه قضائی عنوان کرد و گفت:
سرمایه اجتماعی از سرمایههای بزرگ و بیبدیل است.
خواســته ،قضاوت ،رفع مشــکالت مردم ،نگاه مثبت
مــردم ،رضایت مردم و افزایــش اعتماد عمومی مردم
بسیار مهم اســت و این موضوع امری شعاری نیست.

برای امام (ره) هم این موضوع اهمیت داشت و ایشان
حقیقتاً به مردم باور داشــتند رهبر معظم انقالب نیز
حقیقتاً مردم را باور دارند و خدمتگزاران نیز باید مردم
را در حقیقت باور داشته باشند.
* بازســازی اعتماد عمومی از ســازوکار و
اقدامات مورد توجه دستگاه قضائی است
رئیسی با اشاره به دیدارهایش با رهبری بیان کرد :در
این دیدارها رهبری پس از ارائه گزارشها میپرســیدند
خروجی و رضایت مردمی چیســت؟ بازســازی اعتماد
عمومی از سازوکار و اقدامات مورد توجه دستگاه قضائی
است و گزارش یک نفر یا گزارش سخنگوی قوه قضائیه
کارساز نیست .به سرمایه اجتماعی که سرمایه نظام است
باید توجه شود .این سرمایه در سبد نظام است .در تمام
نظامات گاهی کشورشان با سالح و پول و ...مبتنی است
اما مهمترین مؤلفه کشور ما مردم متدین است که هر چه
بیشتر شــود در سبد نظام است و بیتوجهی میتواند از
این سرمایه بکاهد.
وی چابک ســازی بخشهای ســتادی را از موارد
دســتور کار قــوه قضائیه دانســت و عنــوان کرد :به
دنبال اجرایی شــدن چابک سازی بخشهای ستادی
هســتیم و امیدواریم مجموعه همــکاران تالش کند.
باور و اعتقادمان این اســت که بزرگان در طول تاریخ
مخلصانه کار کردند.
رئیســی با بیان اینکه ما در کشور مسؤولیت داریم،
اظهار کرد :ظرفیت بســیاری در کشور وجود دارد آن
جای که از ظرفیتها استفاده کردیم آثارش را دیدیم.
آرامشی که دیده میشود در بستر مقاومت است نه در
بستر مذاکره و چیز دیگر .امروز شاهد ظرفیت سپاه در
منطقه هستیم .ما در این حوزه به منویات مقام معظم
رهبری عمل کردیم.
وی افــزود :اینکــه میگوینــد هواپیمــای دارای
سرنشین را نزدید ظاهر قضیه است اما اصل این است
که ایستادگی و مقاومت ایران در عرصه بینالمللی دارد
جواب میدهد .اگر به نیروی انســانی اعتماد شــود از
وضعیت دشمن ساخته بیرون خواهیم آمد .ما نیازمند
چهرههای قضائی و نیروهای کارآمد در دستگاه قضائی
هســتیم .سوال این است که آیا میتوان از این شرایط
به شرایط بهتری وارد شد؟ بله حتماً میشود.
رئیس قوه قضائیه در پایان ،تصریح کرد :من تردید
ندارم که راه حل حتماً وجود دارد و الزم است همکاران
گام اثربخش ،آینده ســاز در جهت تحول قضائی طراز
امیرالمؤمنین و انقالب اسالمی را رقم بزند .بخشی در
درون خود قوه قضائیه و سازندگی در بخشهای دیگر
عمیقاً معتقدم بر کشــور و دستگاه قضائی امکان اقدام
متفاوت برای ما وجود ندارد.

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

در خصوص نشــر آگهي مورخه  98/4/1مزايده اجاره بوفه هاي
ســازمان سيما منظر وفضاي سبز شهري شــهرداری همدان در بند 6
آگهي ،بوفه پارک بانوان قسمت مدت واگذاري به مورخه  98/6/1لغايت
 98/5/31اصالح مي گردد.

در پرونده كالســه  971235اجرايي طي راي صادره از شــعبه  112شــوراي حل اختالف ماليرآقاي مجتبي تركمن محكومند به پرداخت مبلغ  273279550ريال بعنوان اصل خواسته در حق آقاي
مصطفي غالمي و مبلغ  8500000نيمعشر دولتي لذا با توجه به اينكه محكوم عليه -عليهما -عليهم نسبت به برائت ذمه خويش اقدامي نكرده اند اين اجرا به درخواست محكوم له -لهما -لهم اقدام
به توقيف اموالي به شرح ذيل نموده كه در تاريخ  1398/4/24ساعت  11الي  12اقدام به عمليات مزايده جهت تاديه دين محكوم عليه -عليهما -عليهم مي نمايد .معهذا كساني كه تمايل به شركت
در مزايده دارند مي توانند در مدت پنج روز قبل از روزيكه براي فروش معين شــده اســت اموال مشــروحه ذيل را مالحظه نمايند -1 .پژو روآ مدل  1385نقره اي گلگير جو ســمت راست رنگ شده
گلگير عقب ســمت راســت و چپ فرورفتگي دارد الستيكها  50درصد فاقد بيمه شخص ثالث تخفيف بيمه  4ســال قيمت كارشناسي  230/000/000ريال مي باشد بديهي است برنده مزايده كسي
تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد و مي بايست ده درصد في را في المجلس و مابقي را ظرف مدت يك ماه تاديه كند.
مدير اجراي احکام حقوقي شوراي حل اختالف مالير

اصالحيه
آگهي مناقصه عمومي و تجديد مناقصه
شهرداري منطقه  3که يکشنبه مورخ  98/4/2چاپ گرديده
است به شرح ذيل مي باشد:

-1محل تامين اعتبار پروژه پوشش رودخانه فجر با دال بتني ساخته
ترافيکي از درآمد هاي عمومي شهرداري منطقه سه همدان مي باشد.
بــه اين پروژه تعديل تعلق مي گيرد اما پيش پرداخت تعلق نمي گيرد.
-2به پــروژه هايي که محل تامين اعتبار آنهــا از کمک هاي عمراني
دولت مي باشد تعديل و پيش پرداخت تعلق مي گيرد.

 22285شماره مالف97 :

اصالحيه
آگهي مناقصه عمومي و تجديد مناقصه
شهرداري منطقه  3که دوشنبه مورخ  98/4/3چاپ گرديده
است به شرح ذيل مي باشد:
-1محل تامين اعتبار پروژه ديوارکشــي رودخانــه صفري از محل
درآمد هاي عمومي شــهرداري منطقه سه همدان مي باشد-2 .به کليه
پروژه هــا تعديل تعلق مي گيرد-3 .به کليــه پروژه ها پيش پرداخت
تعلق نمي گيرد.

در صورت بروز مسموميت در خود يا اعضا خانواده با اورژانس  115تماس بگيريد
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اخبار پلیس

بازداشت  5نفر در «واشان»
مالیر طی نزاع دسته جمعی

فرمانده انتظامی مالیر گفت :پنج نفر به
علت نزاع دسته جمعی در روستای "واشان"
مالیر بازداشت شــدند اما در این درگیری
کسی مصدوم نشد.
ســرهنگ محمدباقر ســلگی بیــان کرد :یک
خانواده اهل روستای واشان مالیر چند سال پیش
با یک خانواده در لرستان وصلت کرده بود و پسر
مالیری در محل زندگی همسرش واقع در لرستان
زندگی میکرد.
وی بیــان کرد :عروس خانــم و برادرش چهار
ســال پیش بنا به دالیلی با داماد مالیری درگیر
شده و او را در این نزاع به قتل میرسانند که پس
از گذشت چند ســال از بروز این قتل ،به تازگی
رأی قصاص برای هر دو متهم صادر شد.
فرمانده انتظامی مالیر بیــان کرد :پنج نفر از
بســتگان قاتل برای دریافت رضایت از لرســتان
راهی روستای واشان مالیر شدند که مردم روستا
از حضــور این افراد مطلع شــده و درگیری بین
روستاییان و بستگان قاتل صورت گرفت.
سرهنگ ســلگی ادامه داد :تیمی از بسیج که
برای مأموریت دیگری در این محل حضور داشتند
با دیدن این درگیری دســته جمعــی طرفین را
دعوت به آرامش میکنند و در این هنگام مأموران
انتظامی نیز در محل حضور یافتند.
وی بــا بیــان اینکه پلیــس بســتگان قاتل
را بازداشــت میکنــد ،گفت :در ایــن درگیری
روســتاییان با پرتاب سنگ و دیگر اجسام سخت
موجب شکسته شدن شیشه و وارد کردن آسیب
به خودروی خانواده قاتل شدند.
فرمانــده انتظامی مالیر اظهار کــرد :خانواده
مقتول معتقدند طرف مقابل برای درگیری به این
روســتا مراجعه کرده است؛ در حالی که بستگان
قاتل این موضــوع را رد کرده و عنوان کردند که
تنهــا برای جلب رضایت شــاکی در این روســتا
حضور یافته و هیچ برنامهای برای نزاع نداشتند.
وی با بیان اینکه در بازرسی از خودرو بستگان
قاتل ســاح شکاری کشف شد ،بیان کرد :پرونده
این افراد تکمیل شــده و در اختیار مرجع قضائی
قرار گرفته است.

دستگیری سارق ساختمانهای
نیمهکاره در همدان

رئیس پلیــس آگاهی اســتان همدان
از شناســایی و دستگیری ســارق و مالخر
ســاختمانهای نیمهکاره و کشــف اموال
مسروقه در این استان خبر داد.
ســرهنگ رضــا زارعــی اظهار کــرد :در پی
وقوع ســرقتهای متعدد شــیرآالت و کالکتور از
ســاختمانهای نیمهکاره در سطح شهر رسیدگی
بــه این موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس
آگاهی قرار گرفت.
وی در ادامــه گفــت :ســارقان بــا نفــوذ به
داخل ســاختمان اقدام به ســرقت جعبه تقسیم
کالکتورهای پکیج و شیرآالت مربوطه میکردند.
رئیــس پلیس آگاهــی همدان بیان کــرد :این
اتفاق باعث بروز خسارتهای زیادی به ساختمانها
میشد و با توجه به سریالی شدن سرقتها و شیوه
و شگردی تازه در سطح شهرستان ،مراتب به صورت
ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی افــزود :در بازدید از محلهای ســرقت و
اطراف آنها عوامل پلیس یکی از سارقان سابقهدار
را حین جابهجایی کالکتورهای مسروقه شناسایی
و دستگیر کردند.
زارعی تصریــح کرد :پس از انتقــال متهم به
پلیس آگاهی ،این فرد به  21فقره ســرقت شیر
آالت و کالکتورهای ساختمان نیمه کاره در شهر
همدان اعتراف کرد.
وی ادامه داد :متهم در تحقیقات تکمیلی اظهار
کرد با خودروی پژو  405متعلق به پدرش ،خود را به
ساختمانهای نیمه کاره میرسانده و در مواردی که
ســاختمان دارای نگهبان بوده در ساعات استراحت
نگهبان اقدام به سرقت کرده است.
رئیس پلیس آگاهی استان همدان خاطرنشان
کرد :متهم تمام شیرآالت و کالکتورهای مسروقه
را بــه یکی از خریداران اموال مســروقه به هویت
معلوم میفروخته است.
وی یادآور شــد :با هماهنگی مقــام قضایی،
خریدار اموال مسروقه نیز دستگیر شد و به خرید
اموال مسروقه اقرار کرد.
زارعی در پایــان اظهار کرد :متهمان به همراه
پرونده تشــکیل شده به دادســرا منتقل و با قرار
صادره روانه زندان شدند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس:

 200میلیارد ریال اعتبار بهسازی روستاهای نهاوند
اتصال به خط ریلی ،نهاوند را از بنبست خارج میکند

هگمتانــه ،گروه شهرســتان :نماینده مردم
نهاوند در مجلس شــورای اسالمی از جذب 200
میلیارد ریال اعتبار برای بهســازی روستاهای
نهاوند و جبران خســارات ناشی از سیل در این
شهرستان خبر داد.
حســن بهرام نیا با اشــاره به خســارات وارده به
روستاهای شهرستان نهاوند در سیل فروردین امسال
اظهار کرد :میزان خسارات وارده به منازل روستاییان
ارزیابی و در راســتای تســریع بهسازی آنها با رئیس
بنیاد مسکن انقالب اسالمی جلسهای برگزار شد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اســامی
عنوان کرد :پس از جمع بندی نهایی در راستای تأمین
اعتبار ویژه برای این بخش اقدام و مبلغ  200میلیارد
ریال اعتبار در این خصوص جذب شد.
وی افــزود :همچنین بابت جبران خســارات وارده
ناشــی از ســیل اعتبارات مناســبی برای ساماندهی
مناطق و ابنیه آسیبدیده اختصاص یافت.
وی در ادامه از پیگیری تأمین آب شــرب ســالم
پنج روســتای نهاوند خبر داد و گفت :در این خصوص
پیگیریهایی انجام شد و اقدامات قابل توجهی صورت
گرفت؛ به طوری که در آیندهای نهچندان دور شــاهد
رفع مشــکل آب آشامیدنی روســتاهای تازناب ،عنبر
قنبر ،دهموســی ،فاماسب ،کرک علیا ،چولک اصلی و
قپانوری خواهیم بود.

* اتصال به خط ریلی ،نهاوند را از بنبســت
خارج میکند
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اســامی
گفت :اتصال نهاوند به خط ریلی کشور ،این شهرستان
را از بنبست خارج میکند.
بهرامنیا اظهار کرد :با حضور وزیر راه و شهرســازی
در شهرســتان نهاوند در حالی کلنگزنی پروژه بزرگ
راهآهــن نهاوند به صورت نمادین صــورت گرفت که
شــرکت ســامان محیط وابسته به شــرکت ساخت و
توســعه زیربناهای حملو نقل کشور یک ماه است که
در منطقه مســتقر شــده و حدود  50درصد عملیات
تجهیز کارگاه صورت گرفته است.
وی تصریــح کرد :رهاورد حضــور و بازدید میدانی
وزیر راه و معاون وی و دیگر مسؤوالن در نهاوند حتما
در تســریع روند احداث و ســاخت راه ریلی مذکور و
تأمین اعتبارات و امکانات الزم تأثیر بســزایی خواهد
داشت.
بهرامنیــا افزود :ایســتگاهی که در شــهر فیروزان
راهاندازی شــدهبا توجه به بعد مسافت  80کیلومتری
ایستگاه فوق با روستاهای باالدست شهرستان ،بخش
قابل توجهی از همشهریان از این مهم بیبهره بودند و
برای استفاده از حملو نقل ریلی به شهرستان همجوار
مراجعه میکردند.
وی عنوان کرد :ایجاد ایســتگاه دوم در شهرستان

نهاوند به طول  22کیلومتر ،در دستور کار قرار گرفت
که خوشــبختانه با اعتبار  174میلیارد تومان آغاز به
کار کرده است.
عضو کمیســیون انرژی مجلس بیــان کرد :اتصال
نهاوند به خط اصلی ریلی کشــور عم ً
ال میتواند نهاوند
را از بنبســت خارج کند و رونق اقتصادی و اجتماعی
مطلوبی را با خود به ارمغان آورد.
بهرامنیا تأکید کرد :یکی از الزمههای توســعه هر
منطقه وجود زیرســاختهای ارتباطی نظیر جادهها و
خطوط ریلی اســت؛ چراکه میتواند در بحث صنعت،
گردشگری و بسیاری از زمینههای دیگر موجب رونق
اقتصادی شود.
وی با اشــاره به اینکه چهار پروژه عمرانی در حوزه
راه و شهرســازی در نهاوند آغاز شده است ،گفت :در
شهرستان نهاوند در بخش راه و شهرسازی چهار پروژه
مهم عمرانی در حوزه راه با اعتبار ملی آغاز شده است.
بهرامنیــا اظهار کرد :تعریــض و چهارخطه کردن
محورهای نهاوند-کرمانشــاه ،نهاوند -بروجرد ،نهاوند-
آورزمــان -مالیر و پروژه ایســتگاه دوم راهآهن نهاوند
که به دست مسؤوالن ارشــد کشور کلنگزنی شد از
مهمترین پروژههای شهرستان است.
وی تصریح کرد :محورهای نهاوند -آورزمان -مالیر
و نهاوند  -کنگاور -کرمانشاه و محور نهاوند_ بروجرد
ســه محور اصلی ،پرتردد و حیاتی شهرســتان است

که در حال حاضر عملیات اجرایی آنها آغاز شــده و
پیمانکاران در حال فعالیت هستند.
بهرامنیا افزود :اجرای پروژه چهار خطه کردن محور
نهاوند-آورزمــان که یکی از مطالبــات اصلی و بهحق
مردم شهرســتان نهاوند و مالیر اســت هشت میلیارد
تومان اعتبار نیاز دارد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای عنوان کرد:
عملکرد شهرســتان نهاوند از نظر اجــرای پروژههای
راهسازی در مقایســه با چهار دهه قبل بهتر شده که
این مهم به همدلی و همآوایی مردم و مســؤوالن باز
میگردد.

اختصاص  282میلیارد تومان برای بازسازی منازل تخریبی نهاوند در سیل

هگمتانه ،گروه شهرستان :مدیر بنیاد مسکن
انقالب اسالمی نهاوند گفت :به منظور بازسازی
منازل و اماکن تخریب شــده ناشی از سیالب
فروردین در شهرســتان نهاوند  282میلیارد
تومان منظور شده است.
علیرضــا نثاری اظهار کــرد :این اعتبــار در قالب
تسهیالت و کمکهای بالعوض و با توجه به پیشرفت
فیزیکی واحدهای آسیب دیده پرداخت میشود.
وی در خصوص اقدامات صــورت گرفته به منظور
پرداخت تســهیالت به مالکان واحدهای آسیبدیده،
افزود :پس از شناســایی واحدهای آسیبدیده در اثر
ســیالب ،تاکنون  480نفر به بانکهای عامل معرفی
شدهاند.
وی ادامه داد :در  92واحد آواربرداری انجام شــده

و تعدادی دیگر از واحدها نیز در مراحل فنداســیون،
دیوارچینی و ساخت سقف قرار دارند.
نثاری از اســکان موقت چندین خانوار آسیبدیده
در چادرهای برپا شــده خبر داد و افــزود :با توجه به
اینکه ســیل به تعدادی از منازل مســکونی خسارت
جدی وارد کرد لذا برای اسکان خانوارهای آسیبدیده
 46فقــره چادر با همکاری هالل احمر برپا شــد تا به
طور موقت در آن اسکان یابند.
وی بــه ارزیابیهای صورت گرفته در خصوص میزان
خسارت سیالب به منازل مسکونی شهرستان گفت :تعداد
واحدهای ارزیابی شده  9هزار و  350واحد بوده که چهار
هزار و  239واحد آن دچار خســارت شــدهاند که از این
تعداد دو هزار و  439واحد نیاز به بازســازی و یکهزار و
 800واحد نیز تعمیری تشخیص داده شدند.

مدیر بنیاد مســکن انقالب اســامی نهاوند گفت:
میزان تســهیالت برای احداث و نوسازی در روستاها
و شــهرهای کمتر از  25هزار نفــر  40میلیون تومان
با بازپرداخت  14ســاله به همــراه  10میلیون تومان
کمک بالعوض است که پس از پیشرفت فیزیکی الزم
پرداخت میشود.
وی افزود :رقم این تســهیالت در شهر نهاوند 50
میلیون تومان به صــورت وام و  12میلیون تومان نیز
کمک بالعوض است.
نثاری در خصوص پرداخت تسهیالت تعمیری نیز
گفت :مبلغ تسهیالت تعمیری در سطح شهر و روستا
 15میلیــون تومان و میزان کمــک بالعوض نیز 2.5
میلیون تومان خواهد بود.
وی افــزود :به منظــور رفاه حــال وام گیرندگان

نرخ ســود تســهیالت در نظر گرفته شــده به صورت
قرضالحســنه چهــار درصد بوده و هزینــه نظارت و
طراحی و صدور پروانه تا متراژ خاص به صورت رایگان
است که در این زمینه انتظار میرود افراد خسارتدیده
برای تکمیل پرونده و تســریع شروع ساخت و سازها
پیگیریهای الزم را به عمل آورند.
مدیر بنیاد مســکن انقالب اســامی نهاوند با بیان
اینکه بازسازی اماکن آســیبدیده میتواند موجبات
ارتقای ایمنی ســاختمانها و سالمت محیط را فراهم
آورد ،افــزود :با توجه به قرار گرفتــن نهاوند در روی
گســل زلزله و باال بودن مخاطرات طبیعی ،نوسازی و
تعمیر واحدهای آســیب دیده میتواند عالوه بر ایجاد
اشتغال ،موجب ارتقای سالمت محیط و سطح ایمنی
ساختمانها در برابر مخاطرات طبیعی باشد.

مدیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رزن:

تحقق  39درصدی سهمیه رزن در ایجاد اشتغال
هگمتانه ،گروه شهرستان :مدیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی رزن از تحقق  39درصد ســهمیه
این شهرستان در ایجاد اشتغال و ثبت در سامان
رصد خبر داد و گفت :ســند توســعه اشتغال
شهرستان رزن تدوین شــده که بر اساس این
طرح سه ساله در هر سال به طور میانگین برای
 775نفر شغل ایجاد خواهد شد.
ایوب ســلطانی اظهار کرد :تعهد امسال شهرستان
 771نفر است که تاکنون برای  226نفر شغل ایجاد و
در سامانه رصد ثبت شده است.
وی بــا بیان اینکــه شهرســتان رزن در پرداخت

تســهیالت اشتغال توسعه روستایی رتبه دوم استان را
دارد ،گفت :در مجموع  330طرح به مبلغ  57میلیارد
تومان برای دریافت تســهیالت بررسی شده که از این
تعــداد  172طرح به مبلغ  34میلیارد تومان پرداخت
تسهیالت مصوب شده است.
مدیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرســتان رزن
ادامه داد :از تعداد طرحهای مصوب شــده  159طرح
به مبلغ  30میلیارد تومان عقد قرارداد شــده که برای
 153طرح به مبلغ  21میلیارد تومان تسهیالت توسعه
روستایی با نرخ شش درصد پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه پرداخت این میزان تســهیالت

اشــتغال  380نفــری را به دنبال داشــته اســت،
خاطرنشــان کرد :شهرســتان رزن توانست با جذب
بیــش از  136درصد از ســهمیه اشــتغال توســعه
روســتایی و با توجه به وجــود ظرفیتها و عملکرد
خوب ســهمیه شهرســتان را به  42میلیارد و 700
میلیون تومان افزایش دهد.
سلطانی با اشــاره به پرداخت تســهیالت اشتغال
فراگیر در شهرســتان گفت :در این حوزه هم بیش از
 14میلیارد و  737میلیون تومان تســهیالت برای 16
طرح با اشتغالزایی  274نفر پرداخت شده است.
وی از تدوین ســند توسعه اشتغال شهرستان رزن

خبر داد و تصریح کرد :بر اســاس این طرح سه ساله
در هر سال به طور میانگین برای  775نفر شغل ایجاد
خواهد شد.
ســلطانی افزود :برای تحقق این امر  660میلیارد
تومان پیشبینی منابع مالی از طریق ســرمایهگذاری
انجام شده است.
وی از معرفــی  140طرح به مبلــغ یکمیلیارد و
 500میلیون تومان تسهیالت اشتغال مشاغل خانگی
به بانکهای عامل خبر داد و افزود :از این تعداد 108
طــرح به مبلغ یکمیلیارد و  100میلیون تســهیالت
پرداخت شده است.

خبــر
امام جمعه تویسرکان:

خانه معلم تویسرکان
وقفی است

هگمتانه ،گروه شهرســتان :امام جمعه
تویسرکان با اشاره به وقفی بودن خانه معلم
تویســرکان گفت :متولیان خانه معلم باید
طبق ضوابط قانونی مطالبات اداره اوقاف را
بپردازند.
حجــت االســام مرتضی موحــدی در دیدار
با رئیس دادگســتری و دادســتان تویســرکان
به مناســبت فرارســیدن هفته قوه قضائیه ابراز
امیدواری کرد متولیان خانــه معلم طبق ضوابط
قانونی مطالبات اداره اوقــاف را پرداخت کنند و
دستگاه قضایی هم پیگیر این امر شود تا در اسرع
وقت این مطالبات پرداخت شود.
وی قــوه قضائیه را عامــل اصلی و فعال ایجاد
عدالت در بین جامعه و مردم دانست و بیان کرد:
قوه قضائیه دستگاهی فعال و واقعبین برای اقامه
عدالت و آرامش در جامعه است.
حجتاالسالم موحدی در ادامه با انتقاد از باال
بودن ســودهای بانکی از مجریان قضایی خواست
با ســودجویان این عرصه مقابله کنند و از طرفی
اجرای قوانین به گونهای باشد که جلوی پیشرفت
طرحهــای اشــتغالزا و کارآفریــن را نگیرد و در
حمایت از سرمایهگذاران واقعی گام بردارد.

سرپرست شهرداری اسدآباد
معرفی شد

هگمتانه ،گروه شهرستان :رئیس شورای
اسالمی شهر اسدآباد از انتخاب سرپرست
شهرداری این شهر خبر داد.
محمد کرمیپایدار اظهار کرد :هفته گذشــته
شهردار شهر اسدآباد درخواست استعفای خود را
تحویل داد که در همین راســتا دیروز جلسهای با
حضور هفت عضو شورای اســامی شهر اسدآباد
به منظور انتخاب سرپرســت شهرداری و تعیین
تکلیف موضــوع موافقت یا رد اســتعفای پیمان
سبزهای ،شهردار شهر برگزار شد.
وی افزود :اعضای شــورا در این جلســه ضمن
موافقت با استعفای پیمان سبزهای ،از بین گزینهها
به عنوان سرپرست ،سه رأی به احمد علی رضایی و
چهار رأی به محمد جمور مسؤول اداری شهرداری
ارائه دادند که با این تعداد آرا ،محمد جمور سرپرست
شهرداری شهر اسدآباد شد.
کرمیپایــدار تصریح کرد :مشــکالت تردد و
قانون جدید وزارت کشور مبنی بر سکونت خانواده
شهرداران در شهر مقصد از دالیل استعفای پیمان
سبزهای شهردار شهر اسدآباد بود.
گفتنی است ،سکان شهرداری شهر اسدآباد در
 13اســفند سال گذشته به دست پیمان سبزهای
سپرده شد و او هفته گذشته بنا به دالیل فوق در
کمتر از چهار ماه از تصدی این پست استعفا کرد.

گرگ  6رأس گوسفند
را در شهرستان بهار درید

آغاز برداشت غالت در مزارع اسدآباد
خرید تضمینی  55هزار تن گندم از کشاورزان اسدآبادی

هگمتانه ،گــروه شهرســتان :مدیر جهاد
کشاورزی شهرســتان اسدآباد از آغاز برداشت
غالت در مزارع این شهرستان خبر داد و گفت:
از  18خرداد برداشــت غالت از اراضی جو دیم
این شهرســتان آغاز شده و کشاورزان با ادوات
کشاورزی و کمباینهای مورد نیاز در مزارع در
حال فعالیت هستند.
ســقراط بیرنگ با بیان اینکــه از پنجم تیرماه نیز
برداشت گندم در مزارع شهرستان شروع خواهد شد،
افزود :امسال از مجموع  28هزار و  244هکتار غالت،
ســطح زیرکشــت گندم دیم و آبی  17هــزار و 734
هکتار و جــو دیم و آبی  10هــزارو  510هکتار بوده
که بر اساس پیشبینیها از این میزان سطح زیرکشت
 70تا  75هزار تن گندم و  35تا  40هزار تن جو قابل
برداشت است.
وی تعداد بهرهبرداران بخش زراعت در بحث گندم
و جو اســدآباد را هفت هزار نفر برشمرد و اظهار کرد:
امسال برای خرید محصول گندم کشاورزان اسدآبادی
بــه نرخ دولتی هفت مرکز در نظر گرفته شــده که بر
اســاس قراردادی که کمباینداران با کشاورزان منعقد

کردهاند ،قرار اســت این مراکــز خرید از پنجم تیرماه
فعالیت خود را آغاز کنند.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان اسدآباد با اشاره به
فعالیت  80دستگاه در بحث برداشت غالت شهرستان
اضافــه کرد :از هفت مرکز خرید در نظر گرفته شــده
شهرستان سه مرکز شامل سیلوی زرین ظفری ،سیلو
زردانــه آقاپور و کارخانه آرد زرین زارعان مراکز خرید
اصلی بــوده و عالوه بر این مراکز چهار مرکز خرید در
مناطق دهســتان کلیایی ،چهاردولی ،روستای موسی
آباد و تعاونی تولید شــهر اسدآباد خرید گندم منطقه
را به قیمت هر کیلو گندم با نرخ دولتی  1700تومان
برعهده خواهند داشت.
وی بــا بیــان اینکه برآورد شــده ایــن مراکز
خرید دولتی امســال  50تــا  55هزار تن گندم از
کشاورزان اســدآبادی خریداری کنند ،خاطرنشان
کرد :ظرفیت ذخیره ســازی ســیلوهای گندم این
شهرســتان  111هزار تن بوده که امسال  77هزار
تن ظرفیت فضــای خالی برای خریــد ،نگهداری
و ذخیــره گندم تولیدی شهرســتان درنظر گرفته
شده است و خوشــبختانه مشــکلی در این رابطه

وجود ندارد.
بیرنگ با تأکید بر کشــاورزان بــرای فروش گندم
خود به مراکز خرید دولتی عنــوان کرد :مراکز خرید
مطالبات گندم خریداری شــده کشاورزان را در اسرع
وقت پرداخت میکنند ضمن اینکه هر کشــاورز که به
بانک کشاورزی یا بانک دیگری بدهی داشته باشد هیچ

بانکی مجاز به برداشــت وصول مطالبات کشاورزان از
محل وجوه گندم نیست.
وی در پایان یادآور شد :با توجه به اینکه به صورت
آزاد خرید جو از کشــاورزان باالتر از نرخ دولتی است
بیشتر کشاورزان در رابطه با جو تولیدی خود راغب به
فروش جو به صورت آزاد هستند.

هشدار محیط زیست کبودراهنگ نسبت به حمله گرگها
هگمتانــه ،گروه شهرســتان :مدیر حفاظت
محیط زیست کبودراهنگ نســبت به احتمال
حضور گونه گرگ در مناطق مسکونی روستایی و
حاشیه شهرها و حمله به احشام و مردم هشدار
داد.
پیمان زرین گفت :با توجه به قرار گرفتن در فصل
زاد و ولد گرگ و نیاز شدید این گونه به غذا و کاهش
طعمــه در طبیعت ،احتمال حضــور گرگ در مناطق
مسکونی زیاد است.
وی اضافــه کرد :چندی پیــش در منطقه بیجار
کردســتان یک قــاده گرگ ،کودک خردســالی را

طعمه خود قرار داد؛ بنابراین گشت و کنترل محیط
بانان کبودراهنگ در روســتاهای مجاور این منطقه
از جمله «کهنه حصار» و «آق بالغ مرشــد» افزایش
یافته است.
مدیر حفاظــت محیط زیســت کبودراهنگ ادامه
داد :همچنین دورههای آموزشــی چهره به چهره برای
دهیاران و اهالی روستاها برگزار و کتابچه «آشنایی با
گرگ» در بین آنها توزیع شده است.
زرین توصیه کرد :اهالی روســتا از ریختن زباله در
کوچه و دفن غیر اصولی الشــه حیوانات پرهیز کنند؛
چرا که این موضوع منجر به جلب گرگ به روستا برای

تهیه غذای مورد نیاز میشود.
وی اظهار کرد :همچنیــن از تردد کودکان و افراد
مســن در مکانهای خلوت به ویژه صبح و شب هنگام
جلوگیری کنند؛ چرا که این افراد توان دفاع از خود در
صورت حمله گرگ را ندارند.
مدیر حفاظت محیط زیست کبودراهنگ بیان کرد:
برای حراست از گوسفندان هنگام چرا ،از چند چوپان
تنومند ،سگهای گله و چوب دستی محکم به عنوان
سالح سرد استفاده شود و به هیچ عنوان افرادکم سن
و سال را با گله تنها نگذارند.
زرین گفت :برخــی از افراد به خاطر باورهای غلط

اقــدام به بر هم زدن النه گرگ و شــکار تولههای آنها
میکنند در حالی که گرگ باهوش بوده و با حضور در
مناطق مسکونی انتقام این کار را میگیرد.
وی یادآوری کرد :امســال چند مورد نزدیک شدن
گرگ به جامعه انسانی گزارش شده که با حضور مردم
گرگ از محل متواری شده و آسیبی به روستانشینان
و گله وارد نکرده است.
مدیــر حفاظت محیط زیســت کبودراهنگ افزود:
رویکرد این مجموعه پیشــگیری بوده؛ بنابراین عالوه
بر ارائه آموزشهای پیشــگیرانه ،در صورت مواجهه با
گرگ اقدام به دفع آن از جوامع انسانی میکند.

هگمتانه ،گروه شهرستان :مدیر حفاظت
محیط زیست بهار از حضور یک قالده گرگ
در آغل و دریدن شش رأس گوسفند خبر داد.
معصومــه پارچیان بیان کرد :گرگ گرســنه
شــب هنــگام وارد یک منزل مســکونی واقع در
روستای «خوشاب اولیا» شهرستان بهار میشود و
گوسفندان در یک آغل با دیوار بسیار کوتاه و سیم
خــاردار نیم متری نگهداری میشــدند که گونه
گرگ با ورود به این آغل ،شــش رأس گوســفند
را درید اما نتوانســت هیچیک از آنها را با خود به
بیرون از خانه مسکونی حمل کند.
مدیــر حفاظت محیط زیســت بهــار افزود:
صاحبخانه الشــه این شــش رأس گوسفند تلف
شــده را در مجاور روســتا و در نیم متری خاک
دفن کــرد که گرگ با اطــاع از این موضوع هر
شش رأس گوسفند را از زیر خاک خارج میکند.
پارچیــان ادامه داد :همچنین چندی پیش دو
قالده گرگ به یک عابر در حاشــیه روستای آق
بالغ حملهور شدند که با حضور بهموقع شاهدان،
گرگهــا بدون وارد کردن آســیبی بــه این عابر
متواری میشوند.
وی گفت :به منظور پیشــگیری از حمله گرگ
به شــهروندان و احشام نشست مشورتی با دهیاران
برگزار و توصیهها و هشدارهای الزم در زمینه عوامل
مؤثر در جلب و جذب گرگ ارائه شده است.
مدیر حفاظت محیط زیســت بهــار دفن غیر
بهداشتی پسماند و دفن غیر اصولی الشه حیوانات
و احشــام را در جلب گونه گرگ مؤثر دانســت و
خواســتار جلوگیری از تردد سالخوردگان و افراد
نابالغ در ساعاتهای خلوت روز در روستاها شد.
پارچیان از دامداران خواســت احشام خود را
بیمه کنند تا در صورت حمله گرگ ،برای جبران
خســارت ،بتوانند ضــرر و زیان خــود را از بیمه
دریافت کنند.

خبــر همدان

چهارشنبـه  5تیـــــر ماه 1398
سال بیست و یکم شمـاره 4281

خبــر
رئیس پلیس راه استان:

سوانح عجیب رانندگی در همدان

هگمتانه ،گروه خبــر همدان :رئیس پلیس
راه استان همدان با اشــاره به سوانح عجیب
رانندگی در همدان گفت :متأســفانه فرهنگ
اســتفاده از وســایل نقلیه در همدان ضعیف
است.
رضــا عزیــزی در گفتگویی با بیــان اینکه در
خردادماه چندین فقره تصــادف فوتی در همدان
رخ داد امــا آمار نهایی متوفیان توســط پزشــک
قانونی اعالم خواهد شد اظهار کرد :سالهای قبلی
افرادی که بــر اثر تصادف در جادهها جان خود را
از دســت میدادند به عنوان فوتیهای ترافیکی و
کســانی که تصادف میکردند امــا در جاده فوت
نمیکردند جزو فوتیهای غیر ترافیکی محســوب
میشدند.
وی بیان کرد :امسال برای نخستین بار تمام این
فوتیهــا در آمار تصادفات ترافیکی گنجانده شــده
اســت زیرا گویا قبال ً برخی اســتانها در آمار سوء
استفاد ه میکردند.

رئیس پلیس راه استان همدان در ادامه سخنانش
گفت :متأســفانه فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه در
استان ضعیف است.
وی با اشــاره به اینکه اتفاقات عجیبی در استان
رخ میدهــد که کمتر در جاهای دیگر دیدهام افزود:
همدان با یزد همگروه اســت ،این اســتان با وجود
اینکه چند روســتا از همدان کمتــر دارد و جادهها
و خودروهای آن نیز بیشــتر اســت ،آمار کشتههای
تصادفی آن تقریباً در طول یک سال  140نفر است
اما در همدان  340نفر.
عزیزی با اشاره به اینکه قب ً
ال این آمار در همدان
به  500نفر هم میرســید گفــت :در تعطیالت عید
فطــر با افزایــش عجیب تردد خودروها در اســتان
مواجه بودیم به طوری که اکثر راهها مســدود شده
بود.
وی در پایان ســخنانش بیان کرد :در ســه ماهه
فصل بهار نیز تردد در جادههای اســتان نســبت به
سال گذشته افزایش  17درصدی داشت.

صدور بیش از  2هزار کارت سالمت
ویژه رانندگان برون شهری در همدان

هگمتانه ،گــروه خبر همــدان :مدیرکل
راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان
گفت :از ابتدای ســال  2هــزار و  873کارت
ســامت ویژه رانندگان ناوگان برون شهری
همدان صادر شد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی اداره
کل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان همدان،
مصطفی پناهنده اظهار کرد :در مدت مشابه پارسال
نیز  2هزار و  976کارت سالمت صادر شد.
وی با اشــاره به فعالیت شش مرکز طب کار برای
بررسی ســامت رانندگان و صدور کارت سالمت در
استان افزود :سه شــرکت طب کار در همدان ،یک
شرکت در مالیر ،یک شرکت در نهاوند و یک شرکت
در اســدآباد زیر نظر این اداره کل همه آزمایشهای
تشــخیص طبی ،معاینات بالینی ،بینایی ســنجی و
ی دهند.
شنوایی سنجی ویژه رانندگان را انجام م 

پناهنــده ادامه داد :با توجه به جایگاه ســامت
شغلی رانندگان حرفهای در کاهش حوادث جادهای
و افزایش بهره وری شاغالن این حرفه ،دریافت کارت
سالمت الزامی است.
مدیرکل راهداری استان همدان ،ارائه کارت سالمت
شــغلی ویژه رانندگان حرفهای را یکی از مدارک مورد
نیــاز برای دریافت و تمدید کارت هوشــمند رانندگی
عنوان کرد و یادآور شد :از ابتدای سال همچنین 106
کارت هوشــمند صادر 126 ،کارت تعویض و کارت 3
هزار و  421راننده نیز تمدید شده است.
این مســؤول اضافه کــرد :معرفی نامــه تأمین
اجتماعی ،کارت سالمت ،صالحیت فردی ،دارا بودن
حداقل مدرک تحصیلی ســوم راهنمایی ،گواهینامه
متناسب با وسیله نقلیه ،دارا بودن مدرک کالسهای
آموزشــی از جمله مدارک و شرایطی است که برای
دریافت کارت هوشمند الزامی است.

عزم جزم همدان بر حذف واسطهها در خرید گندم
پورمجاهد :نگذاریم گندم مرغوب از همدان خارج شود

هگمتانه ،گروه خبر همدان :معاون هماهنگی
امور اقتصادی و توســعه منابع استاندار همدان
با تأکید بر اینکه کمیســیونهای خرید گندم در
روزهای خرید باید از ســاعت  7تا  21فعال باشند
گفت :امسال در استان تالش و عزم جدی بر حذف
واسطهها در خرید گندم است.
به گــزارش خبرنگار هگمتانه ،ظاهر پورمجاهد صبح
دیروز در کارگروه هماهنگی خرید تضمینی گندم استان
با تأکید بر اینکه اکنون تمام تالش آن اســت که گندم
استان را خریداری کنیم اظهار کرد :نباید بگذاریم گندم
خوب استان به خارج از استان برود.
این مســؤول افزود :ضــروری اســت در این زمینه
شیوههای سیاست گذاری به نحوی انجام شود که گندم
مرغوب از استان خارج نشود.
وی در ادامه ســخنان خود بر ضرورت تخصیص نیرو
در مراکــز خرید گندم در زمــان اوج خرید تأکید کرد و
گفت :این اقدام به منظور خرید و تسهیل کار کشاورزان

انجام میشود.
پورمجاهــد با تأکید بــر اینکه مراکــز خرید گندم
باید افزایش یابد یادآور شــد :در این زمینه ســعی شود
پیشگیرانه عمل شود.
وی بر ارائه آموزشهای الزم به اعضای کمیسیونهای
خرید نیز تأکید کرد و گفت :خرید گندم برای تشکلهای
صنفی از طریق ســامانه خرید گندم مشــکلی ندارد و
کشــاورزان نیز میبایســت برای فروش بیشتر از  8تن
محصول خود به مراکز اصلی مراجعه کنند.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه نیز
در این نشســت با بیان اینکه  25مرکز خرید تضمینی
گندم در استان وجود دارد گفت :از  41مرکز معرفی شده
بــرای خرید گندم  25مرکز کام ً
ال تأیید و  9مرکز هم به
علت نقص تجهیزات مجددا بازدید و بررسی خواهند شد.
وی با بیان اینکه  5مرکز تأیید نشده عنوان کرد :برای
آنکه دالالن به کار خرید گندم ورود نکنند خرید توافقی
در نظر گرفته شده است.

این مســؤول تصریح کــرد :در روش خرید توافقی،
تنها تشــکلهای صنفی و کارخانههای آرد و ماکارونی
میبایست از طریق سامانه خریداری کنند.
رحمانی فر با اشــاره به اینکه امســال قیمت خرید
تضمینی گندم یک هزار و  700تومان است اظهار کرد:
در این راســتا  3مرکز خرید گنــدم به بخش خصوصی
واگذار شده است.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه  13با
تأکید بر آموزش دست اندرکاران خرید گندم اظهار کرد:
آموزش کارشناســان و ذیحسابان خرید گندم در هفته
آینده انجام میشود.
*گندم آبی با کیفیت از استان خارج نمیشود
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
اســتان همدان هم با اشاره به اینکه گندم آبی با کیفیت از
استان خارج نخواهد شد گفت :میبایست گندمهای آبی که
دارای کیفیت خوبی هستند از کشاورزان خریداری شود.
شــهرام پرورش همچنین در ادامه ســخنان خود به

موضوع ســن غالت اشــاره و عنوان کرد :در مجموع در
اســتان در زمینه مبارزه با ســن مادر و پوره  216هزار
هکتار مبارزه انجام شده است.
این مســؤول عنوان کرد :به دلیل بارشهای امسال
کشاورزان نتوانستند به خوبی علیه سن مادر اقدامات الزم
را انجام دهند که مبــارزه علیه این آفت به دوره پورگی
موکول شــد .وی با تأکید بر اینکه بیش از  550هزار تن
گندم در صورت تحویل طبیعی کشــاورزان در اســتان
خریداری خواهد شد بیان کرد :پیشبینی میشود نزدیک
به  15درصد نسبت به سال  97این رقم کاهش یابد.
وی با بیان اینکه کار کمباینها نیز مانند سال گذشته
به محض ورود به استان رصد و پاالیش خواهد شد گفت:
سوخت  10روز به آنها داده میشود.
وی با اشــاره به اینکه هماهنگیهای الزم با شرکت
فرآوردههــای نفتی هم در این باره انجام شــده اســت
گفت :ضروری است نیروی انتظامی و پلیس راهور نیز با
کامیونهای حمل گندم هماهنگ باشند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

میانگین فشار خون در مردم همدان از کشور کمتر است

پوشش  50درصدی جمعیت استان در طرح کنترل فشار خون از ابتدای طرح تاکنون
هگمتانه ،گروه خبر همدان :سرپرست دانشگاه
علوم پزشکی ابن سینا با اشــاره به اجرای طرح
بسیج ملی کنترل فشار خون باال اظهار کرد :درصد
میانگین فشار خون همدان از کشور کمتر است.
به گــزارش خبرنگار هگمتانه ،رشــید حیدریمقدم
صبح سه شــنبه در نشست خبری پیرامون طرح بسیج
ملی کنترل فشار خون باال عنوان کرد :از ابتدای آغاز این
طرح تاکنون  51درصد جمعیت باالی  30سال ،بیماران
مزمن کلیوی و مادران باردار تحت پوشــش طرح بسیج
ملی کنترل فشار خون باال قرار گرفتند .وی گفت :فشار
خون طبیعی طبق پروتکل  12روی  8است .وی با بیان
اینکه فشــار  13روی  9پیشفشاری محسوب میشود و
باالتر از آن فشــار خون اســت ،گفت 23 :روی  13فشار
خون خطرناک است که در همان لحظه باید درمان شود.
این مســؤول در ادامه ســخنانش با اشاره به اهمیت
حوزه بهداشــت اظهار کرد :رفتارهای بهداشتی در طول
زمان شکل میگیرد و رسانهها باید به ما کمک کنند که
دغدغههای حوزه سالمت را کاهش دهیم.
حیدریمقدم بیان کرد :اگرچه زیرساختهای درمانی
در طرح تحول نظام ســامت به حد قابل قبول رسیده

است اما در مورد بهداشت باید توجه زیادی داشته باشیم
و بیماریها را کنترل کنیــم .وی در ادامه با بیان اینکه
طرح کنترل فشــار خون باال از  17خرداد تا  15تیر اجرا
میشود ،عنوان کرد :قرار بر این است که تا این تاریخ 50
درصد جمعیت را پوشش دهیم.
سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا ادامه داد:
اســتان همدان به غیر از شهرســتان اســدآباد که خود
دانشــکده علوم پزشــکی جدا دارد ،دارای جمعیت یک
میلیون و  612هزار نفر است که  850هزار نفر افراد باالی
 30سال هستند که البته طرح کنترل فشار خون شامل
مادران باردار و بیماران مزمن کلیوی هم میشود.
حیدریمقدم با اعالم این خبر که از ابتدای آغاز طرح
تاکنون  51درصد از جمعیت استان تحت پوشش طرح
بسیج ملی کنترل فشــار خون باال قرار گرفتند ،تصریح
کرد 320 :هزار نفر جمعیت روســتایی و  530هزار نفر
جمعیت شهری همدان است که جامعه روستایی توسط
بهورزان ،مراکز جامع ســامت و پایگاههای بهداشــتی
کنترل میشــود .وی با اشــاره به اینکه  3شهر همدان،
مالیر و نهاوند دارای جمعیت شــهری باال هستند ،ابراز
کرد :در  15روز اول مراکز روســتایی و در  15روز بعدی

مراکز شهری لکهگیری میشود.
حیدریمقدم ادامه داد :پیشبینی ما این است که این
پوشش را حداقل به  70درصد برسانیم.
وی با اشاره به اینکه در پوشش  50درصدی که اتفاق
افتاده ،درصد میانگین فشار خون همدان از کشور کمتر
اســت ،اظهار کرد :آخرین وضعیت پوشش طرح کنترل
فشــار خون در شهرستان فامنین  72درصد ،رزن 67.7
درصد ،کبودراهنگ  65درصد ،تویسرکان  61درصد ،بهار
 60.5درصد ،مالیر  56.3درصد ،نهاوند  47و همدان 41
درصد است که در مجموع استان  51.6درصد است.
حیدری مقدم با تأکید بر اینکه اطالعرسانی الزم در

این خصوص صورت گرفته است ،عنوان کرد 570 :خانه
بهداشــت و  200مرکز درمانی در اســتان داریم که این
طرح را انجام میدهند.
وی افــزود :میانگین مصرف نمک هر نفر در کشــور
 12.3گرم اســت که اگر  3گرم کاهش داشته باشد ،به
فشار خون بر اثر مصرف نمک مبتال نمیشویم.
وی هدف دانشــگاه علوم پزشــکی ابن سینا را انجام
پروژههای عمرانی ،مرکز جامع سرطان ،ارتقا دانشگاه در
همه بخشها و ...عنوان کرد و گفت :در طرح کنترل فشار
خون ،پایگاهها به صورت برخط رصد میشوند و بازرسان
و سربازرسان آن را کنترل میکنند.

 21تیر نمایشگاه دستاوردهای روستاییان و عشایر در همدان برپا میشود
هگمتانــه ،گــروه خبر همدان :نمایشــگاه
دســتاوردها و توانمندیهای روستاها و عشایر
استان در همدان برگزار میشود.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان ،جلسه
هماهنگی ســتاد برگزاری نمایشــگاه دســتاوردها و
توانمندیهای روســتاها و عشــایر اســتان همدان با
حضور معاون امور عمرانی استاندار و نمایندگان ادارات
و سازمانهای مرتبط در استانداری همدان برگزار شد.

سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
همــدان در این جلســه گفت :هیچ نهــادی به تنهایی
قادر نیســت رویداد بزرگی را برنامهریزی کند ،برگزاری
برنامههای کالن نیازمند هم افزایی بین دستگاه هاست.
علی مرادی نور افزود :در این نمایشــگاه بخشی از
دستاوردهای روستاییان و عشایر استان به نمایش در
خواهد آمد.
وی با تأکید بر اینکه این نمایشگاه  6روز در همدان دایر
خواهد بود ،خاطرنشان کرد :از  21تا  2٦تیر ماه ،مجتمع

تقدیر وزیر نیرو از نیروگاه شهید مفتح
هگمتانه ،گروه رویداد :همایون حائری معاون
وزیر نیــرو در امور برق و انــرژی در اختتامیه
نشست تخصصی ســازگاری با کم آبی با اهداء
لوح تقدیر از نیروگاه شهید مفتح تجلیل کرد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی نیروگاه
شــهید مفتح ،مراســم اختتامیه اولین روز از نشست
تخصصی ســازگاری با کــم آبی با موضوع نشســت
تخصصی صنعــت ،معدن ،صنایع معدنــی و انرژی با
حضور حائری معاون وزیر نیــرو در امور برق و انرژی
برگزار شد.
در اولین روز از این نشســت و نمایشگاه تخصصی
ســازگاری با کم آبی که با حضور وزیر نیرو از ســوم
تیر به مدت ســه روز در وزارت نیرو آغاز به کار کرد،
نمایندگانی از واحدهای صنعتی به ارائه گزارش و ایراد
سخن پرداختند.
بر اســاس ایــن گــزارش ،در بخش انــرژی امین
جیریایی از نیروگاه شهید مفتح در سخنانی به موضوع
تبدیل برجتر به برج خشــک هیبریدی با استفاده از
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پســاب فاضالب شــهری و بازیافت بلودان برجها در
نیروگاه شهید مفتح پرداخت.
در مراسم اختتامیه این رویداد از واحدهای صنعتی
برتر در زمینه سازگاری با کم آبی تقدیر شد.
همایون حائــری معاون وزیر نیــرو در امور برق و
انرژی در اختتامیه این نشســت با اهداء لوح تقدیر از
نیروگاه شهید مفتح تجلیل کرد.
در بخشــی از ایــن تقدیرنامه که بــه امضای رضا
اردکانیان وزیر نیرو رسیده آمده است:
اقدامات آن شــرکت در زمینه مدیریت مصرف آب
شایســته کسب عنوان واحد برتر قابل تقدیر در زمینه
سازگاری با کم آبی شناخته گردیده است.
از اهتمــام آن مجموعه قدردانی نمــوده و توفیق
روزافزون تان را در دستیابی به اهداف سازگاری با کم
آبی و توسعه پایدار خواستارم.
گفتنی اســت نیروگاه هزار مگاواتی شهید مفتح از
سال  94از پســاب تصفیه شده فاضالب شهر همدان
جهت تولید برق استفاده میکند.

فرهنگی سینمایی شــهید آوینی میزبان دستاوردهای
روستاییان و عشایر شهرستانهای استان است.
مرادی نــور معرفی جاذبههــای فرهنگی ،طبیعی
و گردشــگری ،معرفی مفاخر و مشــاهیر روستاییان و
عشــایر اســتان ،ارائه محصوالت قابل عرضه در قالب
برپایی غرفههــای مختلف را از اهــداف برگزاری این
نمایشگاه عنوان کرد.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
استان همدان خاطرنشــان کرد :بر اساس برنامهریزی

ها ،غرفهای هم به خالقیتهــا و نوآوریها اختصاص
داده خواهد شــد؛ عالوه بر این کارگاههای آموزشــی،
اجراهای آیینهای ســنتی ،بازیهای محلی ،موسیقی
ســنتی و برگزاری نمایشگاه عکس از دیگر بخشهای
این نمایشگاه خواهد بود.
مــرادی نور افــزود :برگــزاری کارگاه آموزشــی-
پژوهشــی یک روزه ویژه عشایر و روســتاییان نمونه
غرب کشــور ،از دیگر فعالیتهــای جنبی و تأثیرگذار
این نمایشگاه است.

اجرای عملیات بهسازی
محور قهاوند –شیرین آباد –کمیجان

اختصاص  8/5میلیارد تومان تسهیالت به مددجویان
(ره)
کمیته امداد امام خمینی

هگمتانه ،گــروه خبر همدان :مدیر صندوق
امداد والیت اســتان همدان از پرداخت بیش
از  8.5میلیــارد تومان وام قرضالحســنه به
مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) خبر
داد.
مسعود کرمی دیروز در گفتگویی اظهار کرد :در
ســه ماه نخست ســال  98با همت خیران و تالش
امدادگران اســتان یکهــزار و  581فقــره وام به
مبلــغ  8.5میلیارد تومان به نیازمندان اســتان در
ســرفصلهای خرید مسکن ،ایجاد اشــتغال ،تأمین
جهیزیه و رفع مشــکالت معیشــتی پرداخت شده
است.
وی با اشــاره به اینکه وامهــای پرداختی بدون
ســود و با کارمــزد  3درصــد پرداخت میشــود
افزود :ضمانت آســان و بــاز پرداخت طوالنی مدت

اقســاط یکی دیگر از ویژگیهای این صندوق است
که میتــوان در رفع مشــکل نیازمندان و اقشــار
آسیبپذیر برشمرد.
مدیر صندوق امداد والیت اســتان همدان کمک
به امر اشــتغال را از مهمتریــن برنامههای صندوق
برشــمرد و بیان کــرد :بیــش از  2میلیارد و 200
میلیون تومان از تســهیالت پس از استعدادسنجی
و آموزش در راستای ایجاد شــغل و اشتغال پایدار
پرداخت شده است.
وی از خیران و نیکوکاران اســتان خواست با افتتاح
حساب در صندوق امداد والیت واقع در همدان ،خیابان
شــریعتی بعد از مســجد حاج احمد و یا ادارات کمیته
امداد امام خمینی(ره) در استان و سرمایهگذاری در این
امر خیر و خداپسندانه این صندوق را در یاری رساندن به
محرومان مساعدت کنند.

هگمتانه ،گروه رویداد :معاون مهندســی و
ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان
از اجرای عملیات بهســازی محــور قهاوند –
شیرین آباد –کمیجان شامل الیه نهایی آسفالت
و نیز عالئم ایمنی خبر داد.
بــه گزارش هگمتانــه به نقــل از اداره ارتباطات و
اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان،
مهنــدس حبیب نادیانرفیع بیان کــرد :این پروژه به
طول  16کیلومتــر و با اعتباری بالغ بــر  12میلیارد
تومان در حال اجراست.
وی ادامه داد :در این راســتا برای رفاه حال مردم
عملیات لکهگیری و رگالژ آسفالت این محور به صورت
ویژه در دســتور کار قرار گرفته که هم اکنون هم در

حال اجراست.
وی یادآور شــد :این اقدامات در راســتای تسهیل
عبور و مرور وسایل نقلیه و تأمین رفاه حال شهروندان
صورت میگیرد و تمام تالش مجموعه راه و شهرسازی
ارائه خدمات شایســته به شــهروندان است و در این
راستا از تمام توان و امکانات موجود برای ارائه خدمات
بهتر استفاده میکند.
مهندس نادیــان با بیان اینکه این محور مواصالتی
با اســتان مرکزی اســت و از ترافیــک عبوری باالیی
برخوردار اســت ،ادامــه داد :با اجرای ایــن عملیات
تردد در این محور به صورت کامال ایمن و با ســهولت
بیشــتری انجام شــده و تأثیر زیادی بر کاهش سوانح
رانندگی راههای استان خواهد داشت.

6

ورزش  -ایران و جهان

چهارشنبـه  5تیـــــر ماه 1398
سال بیست و یکم شمـاره 4281

همدان میزبان تنیس روی میز هوپس دختران کشور شد

خبــر

پیشکسوت کشتی نهاوند
درگذشت

هگمتانه ،گروه ورزش :ماشــاءا ...سیفی
از داوران ممتاز بینالمللی و مربیان ســابق
کشتی به دلیل بیماری درگذشت.
مرحوم ســیفی از خادمان کشــتی شهرستان
نهاوند اســت که به دلیل ابتال به سرطان کبد در
بیمارستانی در شیراز فوت کرد.
این پیشکســوت با اخالق از نخستین مربیان
کشتی نهاوند بود که این ورزش را رونق بخشید.
پیکر این مربی و داور پییشکســوت کشــتی
نهاوند قرار اســت امروز چهارشنبه در این شهر به
خاک سپرده شود.
همچنین به همین مناســبت قرار است امروز
چهارشنبه از ســاعت  15تا  17مجلس ختم این
مرحوم در مسجد علمیه واقع در میدان شریعتی
نهاوند برگزار شود.

برگزاری طرح نشاط و شادابی
با بدمینتون

هگمتانــه ،گــروه ورزش :رئیس هیأت
بدمینتون استان گفت :در جهت غنیسازی
اوقات فراغت نوجوانان و جوانان ،طرح نشاط
و شادابی با بدمینتون در استان همدان اجرا
میشود.
هادی تیــپ اظهار کــرد :به منظور توســعه
همگانی و قهرمانی رشــته بدمینتون در اســتان
این هیأت در نظر دارد طرح نشــاط و شــادابی با
بدمینتون را در تابستان  98اجرا نماید.
تیپ افزود :هدف از اجرای این طرح غنیسازی
اوقات فراغت و کشــف استعدادهای این رشته در
بین نونهاالن و نوجوانان دختر و پسر استان است.
وی افزود :در راســتای اجرای این طرح در نظر
داریم کل شهر همدان را پوشش دهیم و سالنهای
مدنظر این طرح ،ســالن ابن ســینا شکریه ،سالن
آموزشــگاهها ،جهــان پهلوان تختی کوی شــهید
بهشتی ،پروین اعتصامی چهار راه پاستور ،پویندگان
دانش کوی شهید مدنی ،دبیرستان رحمانکوی شهید
مدنی ،حضرت مهدی زمین شهری ،شهید مقصودی
خیابان خضریان ،سالنهای کوی فرهنگیان و سایر
سالنهای پیشــنهادی با بررســی هیأت استان و
شهرستان همدان است.
تیــپ یادآورشــد :اجــرای طــرح در ســایر
شهرستانها از طریق معرفی سالن از طرف مربیان
و تأیید هیأت شهرستانها صورت میگیرد.

ایران و جهان

هگمتانــه ،گروه ورزش :نایــب رئیس هیأت
تنیــس روی میز همــدان گفت :بــا موافقت
فدراســیون ،رقابتهای تنیس روی میز هوپس
دختران به میزبانی همدان برگزار میشود.
زهره ابوطالبیان اظهار کرد :این رقابتها در دو رده
ســنی  10و  11سال از دوازدهم تیرماه و به مدت دو
روز به میزبانی شهر همدان اجرا میشود.
وی بیان کرد :مســابقات هوپس دختران به صورت
انفرادی برگزار میشــود و شــانس زیادی برای کسب
مقامهای قهرمانی داریم.
ابوطالبیان افزود :همدان از استعدادهای خوبی در
سطح هوپس برخوردار اســت و میخواهیم از شرایط
میزبانی به نحو احسن استفاده کنیم.
وی خاطرنشــان کرد :هوپس به معنای آیندهنگری
برای رشد و پرورش بازیکنان مستعد است.
نایب رئیس هیأت تنیس روی میز همدان یادآور
شد :این طرح تأثیر خیلی زیادی در بین ورزشکاران
تنیس روی میز داشــته اســت و باعث رقابت بیشتر
بیــن بازیکنــان و افزایــش تمرین و اردوها شــده
و از لحــاظ فنــی و تکنیکی نیز کمک شــایانی به
ورزشکاران شده است.

مربی تیم تنیس روی میز استان همدان با اشاره به
رقابتهای قهرمانی هوپس دختر  10و  11سال کشور
که اخیرا ً به میزبانی استان زنجان برگزار شد و این که
 22اســتان در این مسابقات شرکت کردند ،افزود :این
مســابقات در دو بخش تیمی و انفرادی برگزار شد که
هر تیم دارای چهار بازیکن بود.
زهــره ابوطالبیــان که هدایت تیم اســتان در این

دیابتیها ورزش کنند
هگمتانه ،گروه ورزش :یــک مدرس تربیت
بدنی و علوم ورزشی همدان گفت :ورزش منظم
برای افراد مبتال به دیابت بسیار مفید است.
بهروز حاجیلو اظهار کرد :بســیاری از افراد دیابتی
تــرس از آن دارند که بر اثر ورزش دچــار بدحالی و
انتقال به بیمارســتان شــوند اما به هیچ عنوان چنین
نیست.

وی اضافــه کرد :دیابتیها باید توجه کنند که ماده
گلوکز برای ورود به ســلول نیاز به انســولین دارد تا
گلوکز را وارد ســلول کنــد و یکی دیگــر از راههای
ورود گلوکز به داخل ســلول (بدون نیاز به انســولین)
کانالهای پروتئینی است که در سطح سلول قرار دارد
اما این کانالها بسته هستند.
حاجیلو خاطرنشــان کرد :تنها راه باز شــدن این

همدان میزبان المپیاد کشتی پسران کشور میشود
هگمتانه ،گروه ورزش :سخنگوی هیأت کشتی
اســتان همدان گفت :با رایزنی مدیر کل ورزش
و جوانان و رئیس هیأت کشــتی استان ،همدان
میزبان المپیاد کشتی پسران کشور میشود.
یاســر نصرتی اظهار کــرد :به درخواســت و رایزنی
حمیدرضا یاری رئیس هیأت کشــتی همدان و پیگیری
محسن جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان استان ،همدان
از سوی وزارت ورزش میزبان المپیاد کشتی کشور میشود.
وی افزود :خبرها حکایت از واگذاری این میزبانی
به اســتانهای دیگر داشــت که با اعالم آمادگی و
رایزنی رئیس هیأت کشــتی اســتان و پشــتیبانی

مدیرکل ورزش ،همدان در مــرداد رخدادی مهم و
حائز اهمیت را در کشتی کشور رقم خواهد زد.
سخنگوی هیأت کشتی استان همدان خاطرنشان
کرد :پیشبینی میشــود که اســتان همدان در این
المپیــاد با توجه به رده ســنی نونهــاالن و وضعیت
مطلــوب اســتان در این رده عنوانی در خور شــأن
کشتی استان به دست آورد.
وی در پایان گفت :فضای وحدت و همدلی حاکم بر
کشتی استان هدف اول مدیریت هیأت همدان بوده و
امیدواریم با حمایت همه بزرگان کشتی در این رخداد
مهم کشوری نتیجه مطلوب را کسب کنیم.

روحانی:

دست سپاه و وزارت دفاع را در سرنگونی پهپاد جاسوسی میبوسیم
پهپاد آمریکایی با سامانه داخلی سرنگون شد نه با سامانه اس  300و یا مشابه آن
کارهایی که امروز آمریکا انجام میدهد به معنای شکست قطعی آمریکاست

هگمتانه ،گروه ایــران و جهان :رئیسجمهور
گفــت :میگویند میخواهیم امــوال رهبری را
تصرف کنیم! اموال او یک حســینیه و یک خانه
ســاده اســت .رهبران ما که مثل رهبران بقیه
کشورها نیستند که در حسابهای خارجیشان
میلیاردها پول داشته باشند که بخواهید آنها را
تحریم و تصرف کنید.
حجتاالســام حســن روحانی دیــروز و در جمع
مدیران نظام ســامت با اشــاره به تحریمهای آمریکا
گفت :کار آمریکا تحریم نیســت ،کار ضد بشری است،
فعالیتهایی علیه حقوق بشری است و تمام ملت ایران
را تحریم کرده است.
وی افزود :خوشــبختانه کارهایی کــه امروز آمریکا

انجام میدهد به معنای شکســت قطعی آمریکاست و
در این زمینه تردید نــدارم وگرنه هیچ آدم عاقلی این
کار را انجــام نمیدهد .یعنی در هیــأت حاکمه و کاخ
سفید یک سرخوردگی عجیبی به وجود آمده است ،آن
هم سردرگمی بزرگ .ســرخورده شدند چون هرکاری
میکنند به نتیجه نمیرسند چون توقعشان این بود که
کشور را ظرف دو یا سه ماه بهم میریزد.
رئیسجمهور تصریح کرد :آنها در همه داســتانها
سرخورده شدند .سرخورده شده بودند و اخیرا سردرگم
هم شدند .کارهای عجیب غریبی میکنند و من تا االن
یاد ندارم کســی و کشوری از این دســت کارها کرده
باشد .این به خاطر سردرگمی بزرگی است دچار ناتوانی
شدهاند.
* کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده است
روحانــی با بیــان این مطلب که کاخ ســفید دچار
معلولیت ذهنی شده اســت به انهدام پهپاد جاسوسی
آمریکا اشــاره کرد و افزود :از نظر نظامی کشــف پهپاد
مشکل است و آســان نیســت .پهپاد به دلیل شرایط
راداری و آیرودینامیک بودن ،کشفش آسان نیست.
وی اضافه کرد :وقتی پهپادشــان فضای سرزمینی
کشــور را نقض میکند و در دقایــق اول با واکنش ما
روبرو میشود آنها را عصبانی میکند ،بیشتر هم از این
عصبانی هســتند که با ســامانه داخلی آن را سرنگون
کردیم نه با ســامانه اس  300و یا مشــابه آن .موشک
و رادارش ساخت ایران است ،یعنی با رادار ایرانی سرچ

ریابکوف:

و الک کردیم و با موشــک ایرانی آن را هدف قرار دادم
و این کار عظیم و بزرگی اســت .ما دست همه آنهایی
کــه این صنعت داخلی را ایجاد کردند در وزارت دفاع و
دســت همه آنهایی که در سپاه از آن به خوبی استفاده
کردند میبوسیم که کاری عظیم انجام دادند.
رئیسجمهور در ادامه ســخنانش با اشاره به ادعای
کاخ ســفید در تحریم مقــام معظم رهبری اشــاره و
خاطرنشــان کرد :هیچ حکومتی اگر یــک ذره خرد و
تدبیر داشته باشد نمیآید باالترین مقام یک کشور آن
هم نهتنها مقام سیاســی ،بلکه مقام دینی ،اجتماعی و
معنوی نه یک فرد که فقط رهبر ایران است بلکه رهبر
عاشــقان ایران انقالب اسالمی ،مسلمانان و شیعیان در
جهان اسالم و در سراسر جهان است را تحریم کند.
وی اضافه کرد :این همه مردم در عراق پاکســتان،
ســوریه ،لبنان ،افغانســتان ،کویت ،عراق و در ســایر
کشورها چه شــیعه و غیر شــیعه عالقمند و عاشق و
مطیع مقام معظم رهبری هســتند و آمریکاییها آنقدر
عقلشان را از دست دا دهاند که میخواهند رهبری یک
کشور را تحریم کنند که ایشان به آمریکا نیاید؛ خوشمزه
است! ما شما را راه نمیدهیم بعد میگویید شما نیایید؟
رئیسجمهــور گفت :میگوینــد میخواهیم اموال
رهبری را تصرف کنیم! اموال او یک حسینیه و یک خانه
ســاده اســت .رهبران ما که مثل رهبران بقیه کشورها
نیستند که در حسابهای خارجیشان میلیاردها پول
داشته باشند که بخواهید آنها را تحریم و تصرف کنید.

اعمال تحریمهای جدید ثابت میکند آمریکا قصد مذاکره با ایران را ندارد

هگمتانه ،گروه ایران و جهــان :معاون وزیر
خارجه روســیه تأکید کرد :با وجــود ادعای
واشنگتن درباره آمادگی برای مذاکره با تهران،
تحریمهای جدیــد آمریکا علیــه ایران عدم
عالقهمنــدی واقعی آنها بــه گفتوگو را ثابت
کرده ،چراکه تنها تجدیدنظر در سیاست کنونی
میتواند امکان مذاکره را فراهم کند.
ســرگئی ریابکــوف روز گذشــته در گفتوگو با
خبرگــزاری «تاس» اعالم کــرد :تحریمهای جدید
آمریکا علیه ایران که از روز دوشــنبه اعمال شــده،
گویای عدم عالقهمندی واشــنگتن بــه گفتوگو با
تهران است.
ایــن دیپلمات بلندپایه تأکید کــرد« :این اقدامات
محدودکننــده بیســابقه نشــان میدهد که پشــت
اظهــارات مقامات آمریکایی درباره عالقهمندی آنها به
گفتوگو با ایران چیزی وجود ندارد .واقعیت این است
که آنها دائماً عالئمی را میفرستند که واشنگتن برای

مســابقات را بر عهده داشــت ،اعالم کرد :تیم استان
همدان با شایستگی توانست در فینال موفق به کسب
سکوی قهرمانی گردد.
وی در ادامه افزود :در این دور از رقابتها پسران 8
و  9سال استان موفق شدند در سکوی دومی بایستند.
مربی تیم تنیس روی میز اســتان همدان در ادامه
با تأکید بر اهمیت اســتعدادیابی از سنین پایه در این

رشته ورزشی اذعان کرد :برنامه استعدادیابی به صورت
گســترده با برنامهریزی کمیته استعدادیابی قرار است
در همدان برگزار شود که اولین دور آن در اردیبهشت
برگزار شد.
ابوطالبیان با اشــاره بــه اینکه اســتعدادیابی در
اردیبهشت سال جاری برگزار شد ،اذعان کرد :جامعه
هدف ما مهدهای کودک است که مدیران آنها تمایل
و عالقه برای این کار نشــان میدادند و در گذشته نیز
با ما همکاری داشتند.
مربی تیم تنیس روی میز استان همدان با اشاره به
مشکالت این رشته ورزشی در استان با گفت :اگر زمان
بیشتری برای تمرین در خانه تنیس روی میز ورزشگاه
قدس داشتیم قطعا در بهبود روند کار قهرمان پروری
تأثیر بسزایی داشت.
وی ادامه داد :متأســفانه مشــکل مالــی از جمله
مشــکالتی اســت که اکثر هیأتهای ورزشــی با آن
دســت و پنجه نــرم میکنند و این بحــران دامنگیر
بیشــتر هیأتهای ورزشــی در سراسر کشور است که
امیدواریم هرچه ســریعتر مشــکالت مرتفع شــود تا
بتوانیم در راستای پیشــرفت آیندهداران پینگ پنگ
استان قدمهای مؤثرتری برداریم.

گفتوگو با تهران آماده اســت ،در حالی که مذاکره با
نشان دادن ســاح و پنهان کردن هدف اصلی ممکن
نیست .آمریکا باید در خطمشی خود در جهت اعمال
فشــار حداکثر بر ایران تجدید نظر کند و تنها در این
صورت ممکن اســت شانســی برای پیشــبرد سازنده
گفتوگوها بهوجود آید».
معاون وزیر خارجه روســیه همچنیــن تأیید کرد
که امکان برگزاری نشســت سران روسیه و آمریکا در
حاشیه نشست سران گروه  20در اوساکای ژاپن وجود
دارد ،ریابکوف در پاســخ به ســؤالی در این باره گفت:
«اکنون میتوان گفت به احتمال زیاد چنین نشســتی
ممکن است برگزار شود».
پیــش از این مقامات کاخ ســفید اعالم کردند که
دونالد ترامــپ قصد دارد در دیدار خــود با والدیمیر
پوتین در حاشــیه نشســت ســران گروه 20در ژاپن،
درباره مســائل پیرامون ایران ،اوضاع اوکراین ،کنترل
تسلیحات و بهبود روابط دوجانبه گفتوگو کند.

کانالهــای پروتئینی ورزش منظــم در افراد دیابتی
اســت و با باز شدن این کانالها نیاز به انسولین کمتر
میشــود؛ بنابراین میتوان در رونــد درمان دیابت از
ورزش استفاده کافی برد.
وی یادآور شد :البته دو نکته مهم حائز اهمیت است
و این که ورزش در صورتــی میتواند به افراد دیابتی
کمک کند که شدت ،زمان ورزش و رژیم غذایی روزانه

به طور دقیق زیر نظر پزشک متخصص باشد.
این مدرس فدراســیون ورزشهــای همگانی بیان
کــرد :در صورتی که این موارد رعایت نشــود ،ورزش
تأثیر منفی در روند سالمتی فرد دیابتی میگذارد.
وی افزود :در مجموع ورزش در افراد دیابتی نه تنها
مضر نیست بلکه اگر با رعایت اصول گفته شده باشد،
در روند درمان کمک زیادی میکند.

برگزاری مسابقه دوستانه
مینیگلف بانوان

هگمتانه ،گروه ورزش :بانوان ورزشــکار در
رشته مینیگلف طی مســابقه دوستانهای با
یکدیگر به رقابت پرداختند.
رئیس هیأت گلف استان بیان کرد :این مسابقه به
صورت انفرادی و در یک دور با شــعار " جامعه سالم
عاری از اعتیاد با ورزش " انجام شد.
علیاصغر ســالوند در ادامه افزود :با شــرکت تعداد
زیادی از عالقمندان و ورزشکاران رشته مینی گلف در
این مسابقه که در محل ورزشگاه سردار شهید شمسی
پور واقع در خیابان ســعیدیه برگزار شد شاهد رقابتی

بســیار نزدیک و تنگاتنگ بودیم که در پایان پریســا
رحمانی ،پریا حســینی راد و الهام سهاکی توانستند به
ترتیب عناوین نخست تا سوم را کسب نمایند.
وی گفت :بــا توجه به آغاز تعطیالت تابســتانی
شــاهد افزایش روزافزون تعداد ورزشکاران عالقمند
به این رشــته هستیم که در این خصوص با برگزاری
جلســات و نشســتهای هماندیشــی در خصوص
ســاماندهی ورزشــکاران ،زمان بنــدی تمرینها و
برگزاری مسابقات گوناگون جهت آماده سازی تیمها
برنامهریزیهای خوبی انجام دادهایم.

خبــر
جام قهرمانی والیبال جوانان
استان به همدان رسید

هگمتانه ،گروه ورزش :تیم همدان عنوان
قهرمانی رقابتهای والیبال رده سنی جوانان
استان را کسب کرد.
مسابقات والیبال جوانان استان با قهرمانی تیم
همدان به میزبانی شهرستان مالیر به پایان رسید.
مسابقات والیبال انتخابی جوانان استان همدان
به همت هیــأت والیبال و همکاری اداره ورزش و
جوانان شهرستان مالیر و هیأت والیبال استان در
سالن پوریای ولی به مدت دو روز برگزار شد.
شــش تیم از شهرســتانهای همدان ،مالیر،
نهاونــد ،فامنیــن ،رزن و کبودراهنــگ در این
مسابقات شــرکت کردند و در دو گروه الف و ب
در ســالنهای شــماره یک و دو پوریای ولی این
شهرســتان برای کسب مقام و رتبه برتر با هم به
رقابت پرداختند.
پس از انجام بازیهای دیدارهای مقدماتی چهار
تیم مالیر ،همــدان ،کبودراهنگ و نهاوند به دور
نهایی صعود کردند.
در دیــدار رده بندی این مســابقات تیمهای
کبودراهنگ و نهاونــد مقابل هم قرار گرفتند که
تیم کبودراهنگ توانســت تیم نهاوند را شکست
دهد و مقام ســومی این مســابقات را از آن خود
کند.
تیمهــای همــدان و مالیر به مرحلــه نهایی
رســیدند که در این مرحله تیم همدان توانســت
میزبــان خود را در یک بازی ســخت و نفسگیر
شکســت دهد و پیروز میدان شود و قهرمانی این
دوره از مســابقات را از آن خــود کند .تیم مالیر
نیز به مقام نایب قهرمانی این دوره از مســابقات
بسنده کرد.

اندیشه
هگمتانه ،گروه اندیشه :رهبر انقالب اسالمی
ســال  1398را به عنوان ســال رونــق تولید
نامگذاری کردند و در تشــریح مسائل اقتصادی
پیش روی کشــور در ســخنرانی نوروزی در
حــرم مطهــر رضــوی ( )1/1/1398و دیدار با
کارگران ( ،)4/2/1398ضمن اشاره به مشکالت
خصوصیسازی و سوءاستفادههایی که برخی به
بهانه خصوصیسازی انجام میدهند ،فرمودند:
«بعضــی خریداران کارخانهها بــا از بین بردن
کارخانه ،فروش تجهیــزات آن ،و تبدیل کردن
زمین کارخانه به بُرج ،سوءاستفاده میکنند که
هم ه مسؤوالن در سه قوه ،باید با اینگونه مسائل
مقابلــ ه جدی کنند...از سوءاســتفادهها غفلت
نشود .بعضیها سوءاستفاده کردند؛ سوءاستفاده
میکنند؛ سوءاســتفادهچی وجود دارد؛ انواع
و اقســامی هم [دارد]؛ مســؤوالن بایســت
مراقبت کنند؛ هم قــ ّو ه مجریّه ،هم ق ّو ه قضائ ّیه؛
دستگاههای ناظر بایست مراقبت کنند؛ من این
را به رئیسجمهور محترم گفتم .ایشان در اظهار
عمومی گفتند که مــا میخواهیم کارخانههای
فالن جا را بفروشــیم؛ من گفتم مراقب باشید؛
[چون] طرف میآید کارخانه را از شما میخرد؛
نه به قصد اینکــه کار را ادامه بدهد و تولید را
ادامه بدهد؛ کارخانه را میخرد ،ماشــینآالت
را میفروشــد ،زمین را هم برج درست میکند،
کارگرها را هم بیرون میکند .مراقب یک چنین
افرادی باید بود ،مراقب این سوءاســتفادهکنها
باید بود .طرف میآید».
به همین مناســبت ،بخش اقتصاد پایگاه اطالعرسانی
 KHAMENEI.IRدر پروندهای به تبیین و تحلیل ابعاد
مختلف مسئل ه خصوصیسازی ذیل پرونده«رونق تولید»
میپردازد .در ادام ه سلســله مطالب این پرونده آقای سعید
سیدحسینزاده یزدی ،کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه
اقتصاد ایران در یادداشت زیر به بیان خصوصیسازی کارآمد،
پیش نیاز رونق تولید ملی پرداخته و ابعاد آن را مورد تحلیل
و بررسی قرار داده است.
رهبر انقالب ســال  1398را ســال رونق تولید نام
گذاری کردند و ریل گذاری تحقق شــعار سال ،پیش
از این با ابالغ سیاســتهای کلی از سوی ایشان صورت
گرفته اســت .یکی از این سیاســتها که به نوعی ریل
گــذاری حرکــت به ســمت رونق تولید ملی اســت،
خصوصیســازی در راستای سیاستهای کلی اصل 44
قانون اساسی است .این یادداشت ضمن آسیب شناسی
فرآینــد خصوصیســازی در ایران و بررســی تجارب
جهانی خصوصیســازی ،برخی الزامات و شروط الزم
برای ورود بخش خصوصــی واقعی و کارآمد به عرصه
رونق تولید ملی را بررسی میکند.
* تعریف و اهداف خصوصیسازی
ادبیات نظری و تجارب عملی در علم اقتصاد نشان
میدهد که شــرکتهای دولتی عملکرد خوبی نداشته
و ندارنــد ،به طوریکه کاال و خدمــات تولیدی آنها با
وجود صــرف هزینههای زیاد کیفیــت خوبی ندارد و
در مجموع واحدهای اســرافگر و ناکارآمدی هستند.
همچنیــن به دلیل تالش دولت بــرای ایجاد یا حفظ
اشتغال این شــرکتها از داشــتن نیروی کار اضافی
رنج میبرند .شرکتهای دولتی به دلیل کار کردن در
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خصوصیسازی کارآمد ،پیش نیاز رونق تولید ملی
فضای غیررقابتــی قیمتهای پایینی برای محصوالت
خــود برمیگزینند و این باعث زیانهای هنگفت مالی
شده است .بدیهی است خصوصیسازی به منظور رفع
نقائص کارآمدی دولت مطرح شده است .میتوان گفت
خصوصیسازی فرآیندی به منظور دستیابی به ترکیب
مطلوب دولت -بخش خصوصی به منظور دستیابی به
اهدافی نظیر کارآیی و رشــد بلندمدت اقتصاد است.
در این فرآیند بخشــی از فعالیتهــای ناکارای بخش
عمومی به بخش خصوصی تفویض میگردد ،مشروط
بــر این که بخش خصوصی قابلیــت جایگزینی بخش
عمومی را داشته باشد و قادر باشد کارایی اقتصادی را
در فعالیتهای تفویض شده افزایش دهد.
در مجمــوع اکثر کارشناســان داخلی و خارجی و
نیز مؤسســات اقتصادی داخل و خارج از کشور ،درد
بزرگ اقتصــاد ایران را بزرگی حجم دولت و نقش کم
رنگ بخش خصوصی میدانند .گرچه در این خصوص
بارها اقداماتی صورت گرفته ولــی نتیجه مطلوبی در
بر نداشــته و نتوانســته مانع از تورم شده و یا موجب
رشد متوازن اقتصادی و اشــتغال مولد و رفع بیکاری
گردد .در این یادداشــت چرایی این امر را با بررســی
تجارب جهانی و آسیب شناسی تجربه خصوصیسازی
در ایران مورد واکاوی قرار خواهیم داد.
* تجربه خصوصیسازی در کشورهای مختلف
بررسی تجربه خصوصیسازی در کشورهای مختلف
نشــان میدهد به طور کلــی دولتها برای اصالح نقش
دولت در اقتصاد و مشارکت عمومی مردم در فعالیتهای
اقتصادی تالشهای چشمگیری داشتهاند .در اغلب این
کشورها برنامه خصوصیســازی با اهداف افزایش رشد
اقتصادی ،کاهش کسری بودجه و افزایش کارآیی پیگیری
شده اســت .همچنین در این کشورها پیامدهای منفی
اجتماعی خصوصیسازی که معموالً بصورت مازاد نیروی
کار ،بازنشســتگی پیش از موعد کارگران و ...میباشــد
رخ داده اســت و همین امر نیز باعث شــده تا انتقادات
گستردهای به خصوصیسازی صورت گیرد .بنابراین باید
توجه شود که هدف از خصوصیسازی تنها تغییر مالکیت
نیست ،بلکه هدف عمده افزایش کارآیی اقتصادی و از آن
طریق افزایش سطح رفاه اجتماعی است.
بررسی تجربه کشــورها در زمینه خصوصیسازی
نشــان میدهد تغییــر مالکیت بنگاههــای دولتی به
مالکیت خصوصی (خصوصیســازی) در صورتی مفید
خواهد بود که مقدم بر تغییر مالکیت ،اقتصاد کشــور
از یک محیط رقابتــی و یک دولت تنظیمگر بهرهمند
باشــد .در غیراینصورت خصوصیســازی بنگاههای
دولتی بــه بحران بیشــتر منجر خواهد شــد .ژوزف
استیگلیتز اقتصاددان برنده جایزه نوبل در جمعبندی
از تجربه خصوصیسازی در کشورهای مختلف چنین
اظهارنظر میکند:
تبدیــل انحصــار عمومی به انحصــار خصوصی به
قیمتهای باالتــر و نه کمتر و کارایــی کلی اقتصادی
کمتر و نه بیشتر منجر میشود ،باید تأکید کنیم آنچه

موجب دستیابی به نقطه بهینه پارتو میشود ،مالکیت
خصوصی ،رقابت و اطالعات کامل است.
بنابراین دولت تنظیمگر و محیط رقابتی جزء پیش
نیازهای خصوصیسازی کارآمد است .مقصود از دولت
تنظیمگر دولتی اســت که بتوانــد :از انتقال منابع به
فعالیتهای سوداگری جلوگیری کند ،نظام مالیاتی همه
فعالیتها را تحت پوشش قرار داده باشد و آثار جنبی
فعالیتهــای بخش خصوصی را بــرای بنگاهها درونی
ســازد .خصوصیســازی در فضایی که دولت از انجام
امور فوق ناتوان اســت به احتمال زیاد به رخداد امور
ذیل منجر خواهد شد:
 .1تبدیل داراییهای مولــد صنعتی به فعالیتهای
سوداگرانه؛
 .2انتقــال ســرمایهها به فعالیتهــای زیرزمینی و
بخشهای سودآور؛
 .3افزایــش آثار خارجی منفی و تقلیل آثر خارجی
مثبت (سرمایهگذاری کمتر در نیروی انسانی و تحقیق
و توسعه و خطرپذیری کمتر)
اما در مورد رابطه خصوصیســازی و ایجاد رقابت
باید گفت که خصوصیسازی قبل از ایجاد رقابت منجر
به بســته شــدن فضای رقابتی میشود .از سوی دیگر
رقابت امری است جدا از شــیوه مالکیت و میتوان با
ســازوکارهای مختلف رقابت را میان بنگاههای دولتی
و خصوصی افزایش داد .در همین رابطه چین توانسته
است بدون خصوصیســازی ،به تقویت فضای رقابتی
در اقتصاد نائل شــده اند ،اما کشورهای اروپای شرقی
و روســیه که خصوصیسازی را مقدم بر تقویت رقابت
کرده اند به بحرانهای مختلف دچار شدهاند.
لهستان یکی از نخستین کشورهای اروپای مرکزی
بود که کوشید اقتصادش را از یک نظام سوسیالیستی
با برنامهریــزی متمرکز به یک نظــام مبتنی بر بازار
منتقل ســازد .درســی که میتوان از تجربه لهستان
آموخــت این اســت که تحــول اقتصاد لهســتان که
موجب رشــد اقتصادی و کاهش قیمتها شــد ،بیش
از آنکه به خصوصیســازی واحدهای اقتصادی بزرگ
دولتی مربوط باشــد ،مدیون توسعه بنگاههای کوچک
و میان مقیاس است .دولت لهستان با برداشتن موانع
و محدودیتها ،باعث شــد کــه زمینه بــرای فعالیت
کارآفرینان برای انجام فعالیتهای کوچک تحت نظارت
دولت فراهم شــود .تا اوایل ســال  1993بیش از 1.7
میلیون بنگاه خصوصی به ثبت رســیده بود که بیشتر
آنها بوســیله افرادی راه انداخته شده بود که باری این
کار از پس اندازهای شخصی شان استفاده کرده بودند.
از این گذشــته  61437شــرکت خصوصی داخلی به
ثبت رســید که عنوان تعاونیهای قانونی در 11437
مورد سرمایهگذاری مشترک فعالیت میکردند.
* تجرب ه خصوصیسازی در ایران
خصوصیسازی در راســتای سیاستهای کلی اصل
 44قانون اساسی در خرداد  1384توسط مقام معظم
رهبری ابالغ گردید و با ابالغ این سیاســتها که از آن

به انقالب اقتصادی یاد میشــد ،قرار بود ریل گذاری
جدیدی در اقتصاد کشــور ایجاد گــردد .رهبر انقالب
خالصــه هدف این سیاســت را آزاد شــدن دولت از
فعالیتهــای اقتصادی غیرضرور و باز شــدن راه برای
حضور حقیقی ســرمایهگذار در عرصهی اقتصاد کشور
و...بیــان نمودند .آنچه با بررســی بیش از یک دهه از
ابالغ سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی مشخص
شــده این است که ســهم بخش خصوصی واقعی در
اقتصاد ملی افزایــش نیافته و حتی درامدهای حاصل
از واگذاریها نیز عمدتاً به صورت رد دیون یا در قالب
سهام عدالت توزیع شده است .حجم عظیمی از سهام
شــرکتهای دولتی مشــمول واگذاری به جای آنکه به
ســمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود ،به سمت
ســازمانها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبه دولتیها
منتقل شــده اند .این وضعیت ناشی از نبود استراتژی
مشخص در باب خصوصیسازی است.
یکی از دالیل اصلی ناکامی خصوصیسازی در ایران
این است که خصوصیسازی با اهداف سمت عرضه ( نظیر
رهایی از بار مالی شرکتهای دولتی و کسب درآمد) انجام
شــد و اهداف جانب تقاضا (نظیر بهبود کارآیی شرکتها)
مــورد کم توجهی قرار گرفت .بیتوجهی به جانب تقاضا
باعث شــد دولت از عدم وجود بخش خصوصی یا وجود
بخش خصوصی با توان مالی کم یا وجود بخش خصوصی
غیرمواد غفلت کند و نتیجه این غفلت جایگزین شــدن
بخش عمومی غیردولتی و سایرطلبکاران توانمند دولت
در جانب تقاضای واگذاریها بود.
در ادامه به برخی شواهد پیرامون وضعیت نابسامان
خصوصیسازی و واگذاریها در ایران اشاره میگردد:
واگــذاری طــرح نیمه تمــام فوالد بافق توســط
ســازمان توسعه و نوســازی معدن و صنایع معدنی به
بخش خصوصی کــه از طریق مزایده و در قالب قانون
بودجه ســال  1389انجام شــد ،بنا به دالیل مختلف
دچار مشکالت عدیده شــد .یکی از علل اساسی بروز
مشــکالت و شکســت این نوع واگــذاری میتوان به
رعایت نکردن ســازوکارهای قانونی موجود در قانون
سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،نبود مقررات
گذاری صحیح در مســیر قیمت گذاری ،عدم رعایت
اصل رقابت و شفافیت در واگذاری ،اطالعات نامتقارن
و عدم بسترسازی اشاره کرد.
دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاســبات کشور در
گزارشــی که در صحن علنی مجلس در بهمن ســال
 1397ارائه شد روند واگذاریها در کشور را به صورت
زیر تشریح نمود:
در بین ســالهای  1380تا  835 ،1396شــرکت
دولتی به بخش خصوصی واگذار شــده اســت در این
مدت شــاهد برخی تخلفــات در واگذاریها همچون
ارزش گذاری کم شرکتها و همچنین اهلیت نداشتن
متقاضی خرید به ویژه در شــرکتهای همچون هپکو
اراک ،ماشــین ســازی تبریز ،پاالیش نفت کرمانشاه،
کشــت وصنعت مغان و شــرکت المهدی و هرمزال و

همچنین شرکت توســعه گردشگری بودیم .به عنوان
نمونه شــرکت نفت کرمانشــاه ارزش واقعی آن 617
میلیارد تومان بود که  199میلیارد تومان یعنی کمتر
از یکســوم ارزش واقعی واگذار شده است .شرکتهای
آلومینیم المهدی و هرمزال  914میلیارد تومان واگذار
شده اســت در حالی که بعد از واگذاری  346میلیارد
تومان جدید از داراییها و ارزش واقعی آن کشف شد
که در واگذاری لحاظ نشــده بود .در واگذاری شرکت
کشت و صنعت مغان نیز تخلف عدیده و جدی مشاهده
میشــود .ارزش واقعی این شرکت چهار هزار میلیارد
تومان بود اما به متقاضی  1850میلیارد تومان دادند....
تخلفات فوق به جایی رسید که رهبر معظم انقالب
در ســخنرانی ابتدای ســال  1398به این روند سوء
اســتفاده در خصوصیسازی شرکتهای دولتی واکنش
نشــان دادند و مقابله با آن را یکی از پیش شرطهای
رونق تولید ملی عنوان نمودند:
...یک شرط دیگر هم این است که از سوءاستفادهها
غفلت نشود .بعضی سوءاســتفاده کردند؛ سوءاستفاده
میکنند؛ سوءاســتفادهچی وجود دارد؛ انواع و اقسامی
هم [دارد]؛ این ابتــکار ایرانی ،این ذهن مبتکر ایرانی
همین جــور که در کارهای خوب بــه درد میخورد،
در شــیطنت هــم گاهی اوقــات همیــن ابتکارها به
وجود میآید؛ یک روشــهای عجیب و غریبی را برای
سوءاســتفاده انســان میبیند و در گزارشها مشاهده
میکند .خب ،مســؤوالن بایســت مراقبت کنند؛ هم
قضائیه؛ دســتگاههای ناظر بایست
ق ّوه مجریّه ،هم ق ّوه
ّ
مراقبت کنند؛ من این را به رئیسجمهور محترم گفتم.
ایشــان در اظهــار عمومی گفتند که مــا میخواهیم
کارخانههــای فالن جا را بفروشــیم؛ من گفتم مراقب
باشید؛ [چون] طرف میآید کارخانه را از شما میخرد؛
نه بــه قصد اینکه کار را ادامه بدهــد و تولید را ادامه
بدهد؛ کارخانه را میخرد ،ماشــینآالت را میفروشد،
زمین را هم برج درست میکند ،کارگرها را هم بیرون
میکند .مراقب یک چنین افرادی باید بود ،مراقب این
سوءاستفادهکنها باید بود.
* پیش نیازهای خصوصیسازی در ایران
در عمل واگذاری بخشی از فعالیتهای بخش عمومی
به بخش خصوصی در ایران بعضــاً با ناکامیهایی روبرو
گشــته است که به نظر میرسد دو جریان بر این فرآیند
حاکم اســت .جریان اول مربوط به چسبندگی نهادها و
سازمانهای دولتی ذی نفغ نسبت به واگذاری شرکتها و
کارخانجات تحت پوشــش خود است .مقاومت نهادهای
دولتی از جمله مدیران دولتی در مسیر خصوصیسازی
از مهمترین موانع اجرای سیاستهای کلی اصل  44است.
جریان دوم مربوط به عدم انگیزه بخش خصوصی نسبت
به قبول تصدی فعالیتهای قابل تفویض میباشد.
بررسی روند اجرای خصوصیسازی در ایران نشان
میدهد ،خصوصیســازی بدون تحقق پیش نیازهای
آن ،نمیتواند به رونق تولید ملی منجر شــود و حتی
میتواند اثرات معکوس داشته باشد .بنابراین موارد زیر
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به عنوان پیش نیازهای خصوصیسازی در ایران مطرح
میشود:
 .1تضمین فضای مناســب کسب و کار برای
بخش خصوصی
به طور کلــی بخش خصوصی داخلــی و خارجی
نیازمند محیط کسب و کار مناسب برای فعالیت است،
هر قدر محیط کسب و کار مناسبتر باشد ریسکهای
تجاری و غیرتجاری ســرمایهگذاری و ریسک توسعه
فعالیتهای تولیدی کمتر و هزینههای مبادله در اقتصاد
پایینتر خواهد بود.
 .2شــفاف ســازی اطالعات و مقررات در
واگذاریها
نااطمینانی بخش خصوصی از چشم انداز سیاستها
با توجه به عدم کارآمدی و ســودآوری محیط کسب و
کار ،عدم وجود ثبات و امنیت کامل اقتصادی ،کمبود
قوانین نوین و منســجم ،موانع جدی قانون کار ،دیوان
ســاالری دولتی ،نبود ضمانت اجرایی برای برنامههای
زمان بندی شــده ،شــفاف نبودن عملکردها ،زیان ده
بودن شــرکتهای دولتــی و کتمان حقایــق و وقایع
مالی شرکتهای واگذاری شــده ،باعث میشود انگیزه
خریداران برای شــرکت در مزایدههای خرید کاهش
خواهد یافت .بدین ترتیب شــفاف سازی در داراییها
و امور مالی شــرکتهای واگذار شــده و قیمت گذاری
و ارزشیابی صحیح این شــرکتها از مباحث کلیدی و
پیش نیازهای خصوصیسازی محسوب میشود .رهبر
انقالب نیز بر این امر تأکید جدی نمودند:
...کار سومی که باید انجام بگیرد که قب ً
ال هم اشاره
کردیم ،شفافسازی مقررات است .مقررات را بایستی
شــفاف کرد که جای توجیه و تبدیل و تعبیر و تأویل
نباشد .راههای تقلب بسته بشــود ،جلوی کسانی که
اهل سوءاستفاده از ظواهر قوانین هستند ،گرفته شود.
 .3ایجــاد بخش نظارتی قوی بر مکانیســم
خصوصیسازی
در وهلــه نخســت باید توجــه داشــت منظور از
خصوصیسازی ،رهاســازی دولت نیست ،بلکه تغییر
نگرش به وظایف دولت مطرح اســت و دولت وظایف
حاکمیتــی خود را پس از واگــذاری تصدیها در امر
نظارت و برنامهریزی و راهبــرد اقتصادی مؤثر اعمال
خواهد کرد و دخالت مستقیم در فرآیند تولید ،توزیع
و فــروش و صادارت نخواهد داشــت .این امر منجر به
تقویت ســازمانهای نظارتی و حسابرسی خواهد شد و
بدین ترتیــب از بیت المال محافظت شــده و عدالت
اجتماعی محقق خواهد شد.
 .4افزایش رقابت و بهبود کارآیی
خصوصیســازی هنگامی میتواند منجر به افزایش
کارآیــی داخلی بنگاهها و مؤسســات دولتی گردد که
انتقال مالکیت و مدیریت را در پی داشته باشد .در غیر
این صورت مهمترین هدف خصوصیسازی که افزایش
کارآیی اســت نادیده گرفته شــده است .بدین ترتیب
برای دســتیابی به این اهداف الزم است که بازسازی
ساختاری به معنای آمادگی بنگاه برای حضور در بازار
در بنگاههای دولتی صورت گیرد و ســپس واگذاریها
انجام شود .بازسازی ســاختاری بنگاه شامل اقدامات
اساسی زیر است .1 :اصالح ساختار مالی و بهبود نحوه
ثبت و تنظیم حسابهای بنگاه .2 ،تغییر سازمان بنگاه،
 .3بهبود فناوری بنگاه.

