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دوشـــنبه
ســـال پانزدهـــم شـــماره  12 3381صفحـــه روزنامـــه  +نيازمنديهـــا  1000تومـــان

پرونده مولوي و گياه شناس براي بقا در پارلمان
به نتيجه نرسيد
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یادداشت روز

نشست مدیران و کارشناسان با موضوع حفظ خانههاي تاريخي

خانههای تاریخی تکرارنمیشوند

واسپاري سرانجام
عضو شورا به قانون

فرجام شهرداری غیردولتی

اقتصاد ایران گذشته عجیبی دارد .از وقتی
که رضاخان اســتارت اولیه دولت مدرن در
ایران را زد ،نقــش دولت در اقتصاد همواره
پررنگ بوده اســت .به ویــژه پس از جنگ
جهانی دوم و مسائل مربوط به مکتب مارکس
که بــا اوج گرفتن بحرانها دنیا را بســمت
اقتصاد دولتی کشاند .در ایران سرمایهگذاری
دولتی در زیرســاختها دولت را به سمت
بنگاهداری کشــاند و درآمدهای نفتی کال در
انحصار دولت قــرار گرفت .این اقدامات به
ِ
نوپای بالنسبه
ویژه در دهه  50شمسی اقتصاد
خصوصی ایران را زمینگیر کرد.
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امروز ايران در جام ملتها به مصاف يمن مي رود
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غلبه بر یمن
گام نخست شکست طلسم

یادداشت

حقوق شهروندي آري يا نه؟

7

گفت گوی صمیمانه همدان پیام با خسرو سادات

گردشگری شبهاي همدان
برنامهريزي ميخواهد

از تهران تا چورمق

■ تپه بوقاطی ،منطقه فراموششده در ایران
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انفجار کارگـــاه غیرمجاز شارژ کپــسول
در همــدان
رئیس ســازمان آتش نشــانی همدان از انفجار و
آتش ســوزی کارگاه غیرمجاز شارژ کپسول گاز مایع
در همدان خبر داد و گفت :این آتش سوزی با تالش
آتش نشانان همدانی مهار شد.
محمدرضــا بیاناتــی در گفتگو با مهر اظهارداشــت:
ساعت  ۱۰و  ۵۸دقیقه روز گذشته سامانه  ۱۲۵همدان
گزارشی از وقوع انفجار و آتش سوزی در یک کارگاه
شــارژ کپســول های گاز مایع()lpgدر جاده تهران
دریافت کرد.
وی گفــت :با دریافت این گزارش و با توجه به اینکه
محل اعالم شــده خارج از محدوده خدماتی و حریم
شــهر همدان و در محدوده و حریم شهر جورقان بود

و با احتمال اینکه آتش نشــانی جورقان توانایی مهار
و اطفا آتش ســوزی های گسترده را نداشته باشد پس
از هماهنگی با مســئوالن ذیربط ساعت  ۱۱و  ۴دقیقه
دو اکیپ عملیاتی از ایســتگاه مرکزی و یک اکیپ از
ایستگاه  ۱۵به محل حادثه در کیلومتر  ۱۳جاده تهران
اعزام شدند.
وی گفــت :آتــش نشــانان اعزامــی کــه بــا توجــه
بــه بعــد مســافت و حجــم بــاالی ترافیــک جــاده
در کمتریــن زمــان ممکــن بــه محــل حادثــه رســیده
بودنــد پــس از بررســی اولیــه و مشــاهده شــعله
هــای آتــش کــه از مغــازه شــارژ کپســول زبانــه مــی
کشــید عملیــات اطفــا حریــق را آغــاز کردنــد.
تبریک و تقدیر

تبریک و تقدیر

جناب آقای

مهندس محسن جهانشیر

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت

مدیــر کل محتــرم اداره ورزش و جوانــان
اســتان همــدان را صمیمانــه تبریــک و
تهنیــت عــرض مــی نمائیــم.
همچنیــن از خدمــات ارزنــده جنــاب آقــای
دکتــر رســول منعــم در زمــان تصــدی کمال
تقدیــر و تشــکر را داریــم.

محمد زنگنـــه
ریاست هيأت کاراته استان همدان
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بیاناتــی عنــوان کــرد :پــس از گذشــت دقایقــی از
آغــاز عملیــات آتــش نشــانان بــا ســرعت عمــل و
اتخــاذ تاکتیــک عملیاتــی مناســب موفــق شــدند
شــعله هــای آتــش را مهــار و ضمــن جلوگیــری از
ســرایت آن بــه امــاک مجــاور ســیلندرهای محتــوی
گاز مایــع را بــه خــارج از مــکان حادثــه منتقــل
کردنــد.
وی گفت :با گذشــت  ۵۰دقیقــه و پس از مهار کامل
آتش سوزی و ایمن ســازی محل  ۱۰آتش نشان که
درقالــب  ۳گروه عملیاتی به محل حادثه اعزام شــده
بودند برای ادامه خدمت رسانی به ایستگاه های خود
مراجعت کردند.

جناب آقای

مهندس محسن جهانشیر

مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان
استان همدان
انتصــاب شایســته ی جنابعالــی را در ســمت
جدیــد صمیمانــه تبریــک و تهنیــت عــرض
مــی نمائیــم.
همچنیــن از خدمــات ارزنــده جنــاب آقــای
دکتــر رســول منعــم در زمــان تصــدی کمــال
تقدیــر و تشــکر را داریــم.

هيأت فوتبال استان همدان
تبریک و تقدیر

جناب آقای

مهندس محسن جهانشیر

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت
مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان
استان همدان
کــه نشــان از تعهد،توانمندی و حســن ســوابق
خدمتــی شــما دارد را صمیمانــه تبریــک
و تهنیــت عــرض مینمائیــم ،همچنیــن از
خدمــات ارزنــده جنــاب آقــای دکتــر رســول
منعــم در طــول تصــدی کمــال تقدیــر و تشــکر را داریــم.

هيأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی
استـــان همدان

عمارت تاريخي باغ نظري/عكس:مصطفي شيرمحمدي

آوازه«دکتر سوزنی»

در قوانين مدني و عرف اجتماعي جاي
هــر چيزي و حقوق هر شــهروندي معلوم
و مشــخص اســت و خالف آن جرم و بزه
شناخته ميشود .قوانين با مشارکت و سعي و
سواد و دقت نظر شخصيتهاي خبره جامعه
تدوين ميگردد و چون چنين قاعدهاي متأثر
از شــرايط عمومي يک کشــور و يک ملت
شکل ميگيرد ،چه بسا در برخي موارد دچار
شرايط روز باشد و نارساييهايي هم در عمل
بروز کند که معموالً در گذر زمان و متأثر از
شــرايط جديد ممکن است ترميم و اصالح
بگردد و هيچ ايرادي هم بر آن نيست.
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زلزله ای به بزرگی  5/9درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت
 17و  11دقیقه و  59ثانیه روز گذشته حوالی گیالنغرب کرمانشاه را لرزاند.
بــه گزارش ایرنا ،این زلزله در عمق  10کیلومتری زمین و در طول جغرافیایی
 45.66و عرض  34.16به وقوع پیوســت.تا لحظه تنظیم خبر از خسارت و یا
تلفات احتمالی این زمین لرزه گزارشــی دریافت نشده است 5.تیم ارزیاب به
منطقه زلزله زده گیالنغرب اعزام شدند .نزدیک ترین شهرها به کانون این زلزله،
گیالنغرب با  23کیلومتر ،سومار با  ،31سرپل ذهاب با  38کیلومتر و نزدیکترین
استان ایالم با  90کیلومتر ثبت شده است.
چهارم آذرماه امسال نیز زمین لرزه ای به بزرگی  6/4درجه در مقیاس امواج
درونی زمین (ریشــتر) شهرستان ســرپل ذهاب را در عمق هفت کیلومتری
لرزاند.

خبـر

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

زلزله  5/6ریشتری حوالی گیالنغرب را لرزاند

زمستان همدان نیازمند قدرت بیشتری
در مدیریت بحران است
معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرماندار همدان گفت :مدیریت بحران در
فصل زمســتان در استان همدان نمود بیشتری داشته و برای حل مسائل بحرانی
به قدرت بیشتری نیازمند است .
به گزارش ایســنا ،رضا زمانی در شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان
همدان با اشــاره به سپری شدن فصل ســرما و رسیدگی به امور بحرانی خاطر
نشان کرد:مسئله رسیدگی به سرما و یخبندان در همدان نیازمند همکاری تمام
دستگاههای مربوط به ویژه شهرداری است.
وی در ادامه افزود :آمادگی الزم برای اسکان در سرما و یخبندان به ویژه اسکان
اظطراری از مسائل مهم بوده و باید مکان های الزم برای این موضوع تعبیه شود
و دستگاههای مربوطه اقدامات الزم را مبذول کنند.

پرونده مولوي و گياه شناس براي بقا در پارلمان به نتيجه نرسيد

واسپاري سرانجام عضو شورا به قانون

يادداشت روز

فرجام شهرداری غیردولتی
»»مهدی غالمی

اقتصاد ایران گذشــته عجیبی دارد .از وقتی که رضاخان اســتارت
اولیه دولت مدرن در ایران را زد ،نقش دولت در اقتصاد همواره پررنگ
بوده است .به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و مسائل مربوط به مکتب
مارکس که با اوج گرفتن بحرانها دنیا را بسمت اقتصاد دولتی کشاند .در
ایران سرمایهگذاری دولتی در زیرساختها دولت را به سمت بنگاهداری
کشاند و درآمدهای نفتی کال در انحصار دولت قرار گرفت .این اقدامات
ِ
نوپای بالنســبه خصوصی ایران را
به ویژه در دهه  50شمســی اقتصاد
زمینگیر کرد .با وقوع انقالب اســامی ،اصول قانون اساسی به گونهای
تصویب شــد که عم ً
ال اقتصاد ایران به یکی از دولتیترین و بستهترین
اقتصادهای زمانه خود بدل شد.
بعد از هشــت ســال جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی ،مشکالت
عدیده ســبب شــد دولت درصدد واگذاری شــرکتهای دولتی به
بخش خصوصی باشــد .اصل  44قانون اساســی در این راستا تدوین
و تصویب شــد و توانست یک ســد محکم در برابر کسانی باشد که
در برابر خصوصیسازی مقاومت میکردند .در نهایت در سال 1385و
با ابالغ سیاســتهای کلی اصل  44بنظر رســید همه چیز حول منافع
خصوصی ســازی است .اما این ابتدای مشکالت در این خصوص بود
چون شیوه عمل و نحوه واگذاریها ،آنقدر عجیب و اشتباه بود که عم ً
ال
واژه خصولتی را وارد ادبیات اقتصاد کرد.
بهترین مثال و نمونه برای مشخص کردن این عملکرد ناقص؛ شهرداری
است .سازمانی که با وجود قرار نداشتن در فهرست شرکتهای دولتی،
در ردیف بودجهای دولت قرار دارد .در حالیکه 13ســال پیش با وجود
تصریح قانون مبنی بر اداره شــهر توسط شوراها و ذکر آن در بندهای
مختلف قانون مبنی بر کوچکســاز 
ی دولت و واگذاری اداره امور به
نهادهای مردمی ،همچنان اداره شهرداریها به انواع مختلف در اختیار
دولت اســت .با این شرایط نمیتوان امیدوار بود که ناکارایی اقتصادی
کاهش یابد ،دولتها به وظایف ذاتی خود که سیاستگذاری اقتصادی و
تولید کاالی عمومی اســت متمرکز شوند و از همه مهمتر مانع از فساد
حاصل از ورود دولت به سازمانها و بنگاهها شوند .بلکه برعکس ،به
شــیوهای عمل شــد که نهتنها بار مدیریتی این سازمان از دوش دولت
برداشــته نشد بلکه به شکل حاد و گســتردهای ،هم موجبات استفاده
ناکارا از منابع فراهم آمد و هم به دلیل روابط گســترده مدیرانشــان با
ســازمانهای دولتی و حاکمیتی ،رانت اطالعاتی بهشدت وسیعی پیش
روی آنان قرار گرفت .این قدرتی که از سوی دولت به شهرداری اعطا
شد ِ
باعث از بین رفتن شفافیت ،پاسخگویی و کیفیت نیز شد .بدتر از آن
اینکه ایندست سازمانها و بنگاههای باصطالح خصوصی ویا غیردولتی
به دلیل وابستگیهای پنهان و آشکارشان به نهادهای قدرت ،میتوانند
قدرتهای فراقانونی داشــته باشند و با اســتفاده از منابع مالی خود با
رانت ،بر شرکتهای دولتی که برای خصوصیسازی به فروش گذاشته
میشوند ،مسلط شوند .امروز بیشتر مناقصاتی که در حوزههای مختلف
شهری در شهرداری بسرانجام میرسد با همین وابستگیهاست .بهمین
خاطر اســت که اغلب دیده میشود پیروز مناقصه قبال معاون یا معاو ِن
معاون و یا فامیل معاون و  ...برگزار کننده بوده است.
کمااینکه امروز در سازمان شهرداری بسیاری از شهرهای کشور و حتی
همــدان این اتفاق میافتد .دولت هم خیلی راغب به حل این مســئله
نیست و در این راه هرچه شهرداری بخواهد انجام میدهد .همین قانونی
که جدیدا در مجلس بنفع شهرداریها تصویب شده مبنی بر مقرر شدن
 ۱۰هزار میلیارد ریال در اختیار شهرداریها ،خود گویای خروج دولت
از برنامه کوچکسازی است .تا جاییکه قدرت شورا را هم از آن سلب
کرده است.
ِ
اقدامات تضاددار در قانونگذاری و اجرا باعث شــده اســت
همه این
شهرداریها از آن به بهترین شکل بهرهبرداری کنند تا جاییکه پایینترین
هزینههای خود را به حساب دولت میگذارند و در بزنگاه ِ
های بودجهای
و آمرانه خود را دولتی میدانند .اما وقتی پای درآمد و هزینهکرد و مهمتر
از همه نظارت رســانهای به میان میاید آنچه بیان میکنند اینســت که
شهرداری سازمانی غیردولتی است و تابع قوانین مربوط به خصوصی
سازی است؟! این وضعیت جز چوب حراج زدن به سرمایههای ملی،
فراخ کردن قلمرو و تسلط گروههای مرتبط با ساختار قدرت و تعمیق و
گسترش فساد دستاورد دیگری ندارد.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان همدان

رشد 25درصدی تشکل های
کارگری وکارفرمایی
استان همدان

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان همدان ،نقش
تشــکل های کارگری و تعامل آنان با کارفرمایان را در امر
تولید موثر خواند و گفت :هر قدر این هم افزایی بیشتر باشد
به طور قطع شاهد رونق تولیدات داخلی خواهیم بود.
احمد توصیفیان اظهار کرد :تشکل های کارگری و کارفرمایی
در اســتان با تعامل ســازند وهم افزایی می توانند به رونق
تولید کمک نمایند.
وی همسو شدن تشــکل های کارگری و کارفرمایی را نیاز
اقتصاد مقاومتی دانســت و گفت :تشــکل های کارگری و
کارفرمایی نقش زیادی در این خصوص دارند.
توصیفیــان تالش در جهت صیانت از نیــروی کار را امری
مهم خواند و گفت :توسعه ارتباطات و تعامل بین تشکلهای
کارگری و کارفرمایی به این امر خطیر کمک می کند.
مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی اســتان همــدان در ادامه
نقش آموزش را در باال بردن و ارتقاء سطح دانش کارگران و
کارفرمایان مهم خواند و گفت :سعی داریم با ارائه آموزشهای
الزم از قبیل بهداشت و حفاظت کار ،ایمنی و بازرسی کار و
قوانین و مقــررات کار و تامین اجتماعی فضای کارایمن را

»»سمانه جهانگیری عرش

پــس از کســب ِ
رأي نهایــی مراجــع
ذیصــاح بــه اينکــه جــواد گیــاه شــناس
عضــو عليالبــدل جــاي ابراهیــم مولــوی
عضــو اصلــي کــه غيبــت طوالني از شــورا
داشــت را بگيــرد ،باالخــره تصمیــم بــر آن
شــد کــه عضويــت هــر کــدام از آنهــا در
شــورا ،بــدون حاشيهســازي بــه قانــون
ســپرده شــود.
ابراهيم مولوي که با مرخصي اســتعالجي
مدتي براي مداوا به کشــور آلمان رفته بود،
پس از مداوا به همدان برگشت اما با توجه
به طوالني شــدن غيبتهايــش بايد طبق
قانون ،عضو عليالبدل جاي او را ميگرفت
که در جلسه نوزدهم آذرماه سالجاري ،جواد
گياهشناس با نظر استانداري و فرمانداري بر
صندلی او تکیه زد اما همين موضوع پس از
حضور مولــوي در همدان مورد بحث قرار
گرفت.
مولوي از اينکه شــورا بدون در نظر گرفتن
شرايط درمانی وی ،بدون فوت وقت براي
جايگزينــياش اقدام کرده بــود ناراضي و
گياهشناس نيز با تمکين به قانون به شورا راه
يافته بود تا به عنوان عضو اصلی برای شهر
تصمیمگیری کند.
مولــوی کــه درصــدد بــود موضــوع
اعتــراض خــود را در فرصــت  6مــاه
قانونــی ،پیگیــری کنــد در جلســه هفتــه
گذشــته شــورا شــهر همــدان ،چــون
موضــوع ،در دســتور کار شــورا نبــود
اجــازه بررســي مــدارک در صحــن بــه
وي داده نشــد کــه در نهايــت در جلســه
ايــن هفتــه ،مولــوي بــا در دســت داشــتن
مدارکــي از بيمارســتان هامبــورگ آلمــان،
بــه صحــن شــورا آمــد تــا اینبــار جلســه
بــا  12عضــو برگــزار شــود.
در ایــن جلســه بــا اعــام نظــر هــر
يــک از اعضــا ،رأي بــر آن شــد کــه
طــي نامــهاي مــدارک پزشــکي مربــوط
بــه بیمارســتان آلمــان بــه "معاونــت
درمــان بنيــاد شــهيد" کــه مســئول اعــزام
جانبــازان جنــگ تحميلــي بــراي مــداوا
بــه خــارج از کشــور اســت ســپرده شــود
تــا بــا پاســخ بــه نامــه شــورا رای نهایــی

برای آنان فراهم کنیم.
ایشــان همچنین ،حضور و تعامل نمایندگان تشــکل های
کارگری و کارفرمایی استان در سطح کشور را ارزنده خواندو
با اشــاره به رویکرد و سیاست گذاریهای وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در توسعه تشکل ها ،گفت :تقویت و توسعه
این تشکل ها به بهبود فضای کسب و کار کمک می کند.
وی در پایان گفت :اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
در خدمت تشــکالت کارگری و کارفرمایی بوده و خواستار
تقویــت فعالیت های انجمن های صنفی به عنوان شــرکای
اجتماعی دولت در راســتای اهداف متعالــی نظام مقدس
جمهوری اسالمی و اهداف دولت تدبیر و امید است چرا که
تشکل های کارگری و کارفرمایی در تعامل سازنده با یكدیگر
امنیت شغلی را فراهم می كنند.
توصیفیــان تصریح کرد :تالش درجهــت حفظ وصیانت از
نیروی کاررا دغدغه اصلی استان و توسعه ارتباطات و تعامل
بین تشکلهای کارگری و کارفرمایی به این امر خطیر کمک
میکند .توصیفیان در پایان به رویکرد و سیاســت گذاریهای
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در توســعه تشکلها نیز
اشاره و تقویت و توسعه این تشکلها را موجب بهبود فضای
کسب و کار دانست و اضافه کرد  :در بحث شورای اسالمی
کارتحقــق 100درصدی ودرنماینده کارگــران تحقق 141
درصدی که در کل شــاهد رشــد 25درصدی را در بحث
تشکل های استان داشته ایم.

صــادر شــود.
در هــر حــال در ايــن جلســه رئيــس
شــورا شــهر همــدان گفــت :در تاریــخ 15
آبــان مــاه کــه آقــای مولــوی نامــه تمدیــد
مرخصــی خــود را ارســال کردنــد بــا
وجــود رای مثبــت شــورا ،کمیتــه انطبــاق
فرمانــداری آنــرا تاییــد نکــرد و آقــای
گیــاه شــناس هــم وفــق قانــون اقــدام الزم
را بــرای حضــور در شــورا انجــام داد.
کامــران گــردان اظهــار کــرد :در تاریــخ
پانزدهــم آذر مــاه بــود کــه مــدت  2مــاه
مرخصــی متوالــی ایــن عضــو شــورای
شــهر همــدان پایــان یافــت و طبــق قانــون
و نظــر اســتانداری بایــد عضــو علــی
البــدل معرفــی میشــد.
وی بیان کرد :آقــای مولوی در تاریخ دهم
دی ماه سالجاری  14برگ پزشکی از آلمان
و نامه بنیاد شهید را برای اعالم موجه بودن
غیبت خود به شورا تحویل دادند که در این
جلسه مورد بررســی و تصمیم گیری قرار
گرفت.
گردان با بیان اینکه در این خصوص اعضاي
شورای شهر دنبال حاشیهســازی نبودهاند
و حتــي در برخي موارد پاســخ منتقدان را
نیز دادهاند گفت :شــورا براي تصمیم برای
پشتیبانی از عضو اصلی خود ،در مورد غیبت
دو ماهه هم به توصيــه اعضا تعلل کرد اما
پس از آنکه نامه فرمانداري و پیگیری آقای
گیاه شــناس برای حــق قانونی خود اعالم
شد ،موضوع در دســتور کار قرار گرفت و
همان زمان در مراســم تحلیف به آقای گیاه
شــناس گفته شد که در اين فرصت  6ماهه
آقاي مولوي میتواند مدارک الزم برای غیبت
موجه خود را ارسال و به شورا برگردد.
رئیــس دورهای شــورای شــهر همــدان از
دو طــرف خواســت در ایــن خصــوص
موضــع گیــری نکننــد و موضــوع را بــه
قانــون بســپارند.
وی ادامــه داد :چــون مــدارک بــه
دســت آمــده بــه صــورت التيــن اســت
و بايــد ترجمــه شــود رأيگيــري بــرای
مثبــت بــودن غیبتهــا را طبــق بنــد  16و
 26قانــون را بــه روز ديگــری موکــول
میکنيــم تــا بتوانيــم ايــن مســئله را بــا

حســن نيــت بــه ثمــر برســانيم.
ابراهیــم مولــوي نیــز کــه در ایــن جلســه
حضــور یافتــه بــود در توضیــح طوالنــی
شــدن مرخصــی خــود گفــت :بحــث
درمانــي در خــارج از کشــور بــه ســختی
انجــام شــد چــرا کــه بايــد از تمــام
فيلترهــاي امنيتــي ميگذشــتيم .فــاز اول
درمــان کــه تمــام شــد تقريبــا کارهــا تمــام
شــده بــود و در راه برگشــت بــودم کــه
اعــام کردنــد مــورد مشــکوکی وجــود
دارد کــه مــرا بــه بيمارســتان ديگــري
بــراي چــکاب فرســتادند.
اما در هر حــال بعــد از دو هفته زجرآور
مشــکل حل شد .سفري هم از هامبورگ به
شــهری دیگر در آلمان و به بیمارستانی که

مولوي از اينکه شورا بدون
در نظر گرفتن شــرايط
درمانــی وی ،بدون فوت
وقت براي جايگزينياش
اقدام کرده بود ناراضي و
گياهشناس نيز با تمکين
به قانون به شورا راه يافته
بود تا به عنوان عضو اصلی
برای شــهر تصمیمگیری
کند
متعلق به پروفســور سميعي است داشتم که
راهنمايي الزم را دریافت کردم.
وی ادامــه داد :قبــل از تعطيــات
کريســمس کارهــا تمــام شــد امــا گرفتــن
ت بــه خاطــر ممنــوع کــردن پــرواز بــه
بليـ 
ايــران ســخت شــده بــود کــه بــا  5الــي 6
برابــر قيمــت بليــت گرفتــم.
مولــوی اظهــار کــرد :خوشــبختانه
اختالفــي در ایــن خصــوص بــا آقــای
گیــاه شــناس و اعضــای شــورا کــه بــه
قانــون عمــل کــردن نيســت منتهــا بنــده
ســامت خــودم را بــراي امنيــت ايــن

آب و خــاک دادم اخالقــي نبــود روي
تخــت بيمارســتان باشــم حــرف از فــرار،
اختــاس و ...بزننــد و خانــواده مــرا بابــت
ايــن مباحــث ناراحــت کننــد .دهانهــاي
کثيفــي بــه ايــن موضــوع آلــوده شــدند
کــه بايــد پاســخگو باشــند.
وی بیان کرد :از اوایل سال  97پيگير درمان
خودم بودم ،شــوراي عالي پزشــکي مرا به
سه پزشــک معرفي کرد .کار اعزام از سوي
معاونت درمان بنياد شــهيد انجام شــد اما
تمامي هزينهها شــخصی بود حتي ماشين
زيرپايم را فروختــم و تبديل به يورو کردم
تا کار درمانم انجام شود.
مولــوی اظهــار کــرد :خواســته مــن ايــن
اســت کــه ايــن بحــث را بــه دقــت
بررســي کننــد بــراي برگشــت بــه شــورا
و خدمــت بــه مــردم  100درصــد انگيــزه
دارم امــا بــراي برگشــت بــه پارلمــان
بــه خاطــر خــودم انگيــزهاي نيســت.
هدفبيشــتر اعــاده حيثيــت اســت.
دیگر عضو شــورای شهر همدان نیز گفت:
آنچه اتفاق افتاد بر مبنــاي قانون بود .بنده
درخواست شخصي به آقاي فرماندار دادم تا
مسائل را پيگيري کند .قطع ًا توجه به قانون
مورد تأکيد بنده و تمام اعضاي شورا است
همانطور که آقاي مولوی براي دفاع از رأي
خود اقدام کردند بنده هم به خواست مردم
اقدام کردم .اگر تصميم بر اين باشــد که در
خدمت شــورا باشم و يا اينکه آقاي مولوي
در خدمــت شــورا باشــند در هر صورت
خوشــحال خواهم شــد مســابقهاي براي
تصدي صندلي نيســت و هــر چه تصميم
شورا و فرمانداري و استانداري باشد به آن
تمکين ميکنم.
در این جلسه بنياد شــهيد در خصوص
اعزام مولــوی برای مداوا بــه آلمان با
تاریــخ مشــخص قرائت شــد و مقرر
گردید کــه با توجه بــه تخصصی بودن
مــدارک مولوی ،نامهای تهيــه و به بنياد
شــهيد ارسال شــود که با مرجعیت این
نهــاد مدارک تأييد و با ارجاع مدارک به
کميســيون پزشــکي و یا معاونت درمان
بنیاد پاســخ الزم برای پیگیــری و نظر
نهایی شورا اعالم شود.

شناسایی امالک دولت در استانها
با راه اندازی ســامانه ســادا اموال منقول
و غیر منقول دولت در اســتانها شناسایی و
اطالعات دقیق برای ساماندهی آنها در اختیار
مسئوالن قرار میگرد.
مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان همدان با
بیان اینکه  55سازمان مهم و اثرگذار زیر نظر
وزارت اقتصاد و دارایی در کشــور و به تبع
آن در استان فعالیت میکنند اظهار کرد :یکی
از وظایف مهم و اساسی ما در استان نظارت
بر هزینهکرد دستگاهها ،تخصیص اعتبارات و
ستاد بودجه استان است.
توگو با فارس با
سیدناصر محمودی در گف 
بیان اینکه حساســیت ویژهای بر اداره امالک
دولتی حاکم است افزود :امروز ما نمیدانیم
دولت چه میزان بدهــی و چه میزان دارایی
دارد بنابرایــن طرحی با عنوان مولدســازی
دارایی دولت در کشــور اجرا میشــود تا
دارایی دولت شامل اموال منقول و غیر منقول
مشخص شود.
مدیرکل اقتصاد و دارایی همدان با اشــاره به
اینکه این اقدام برای شناســایی اموال مازاد

ی برای آنها
دستگاههای دولتی و تصمیمگیر 
در ســتاد ســاماندهی فضاهای اداری انجام
میشود تصریح کرد :با این اقدام بخشنامهای
که دولت در راســتای اقتصــاد مقاومتی و
کوچکســازی صادر کرده است را مدیریت
میکنیم.
وی ادامه داد :در این طرح امالک مازاد دولتی
شناســایی و به بخش خصوصــی فروخته
میشــود تا درآمدهای پایداری برای دولت
ایجاد شود.
محمودی با اشــاره به اینکه برای تحقق این
مهم ســامانهای با نام «ســادا» طراحی شــد
خاطرنشــان کرد :تمام دســتگاههای دولتی
موظف هســتند تا اموال منقول و غیر منقول
خود را در آن سامانه ثبت کنند.
وی با بیان اینکه دولت به دنبال این اســت
که بدهی و مطالبات خود را به ریز مشخص
کند گفت :به همین دلیل ســامانهای طراحی
شد و بدهیها و مطالبات شناسایی شد تا در
بودجهریزی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیــرکل اقتصاد و دارایی اســتان همدان با

اشــاره به اینکه برای بودجهریزی ســالیانه،
کشور نیاز به اطالعات دقیق دارد اظهار کرد:
با جمعآوری اطالعات دقیق ،بودجه مصوب
کاربرد بیشــتری پیدا کــرده و به واقعیتها
نزدیکتر میشود.
وی تصریح کــرد :بالغ بر  75درصد فعالیت
اقتصــاد و دارایی برونســازمانی اســت به
طوری که فعالیتهای دســتگاههای دیگر را
رصد میکند.محمودی با بیان اینکه دولت با
اجرای پروژه خزانهداری الکترونیک به دنبال
شفافسازی و هوشمندسازی عملیات مالی
دستگاههاست تصریح کرد :با این پیشبینیها
دولت امکانات را مدیریت میکند تا در مقاطع
خاص تدابیر الزم را به کار گیرد.
وی با اشــاره بــه اینکه در ایــن طرح تمام
حسابهای مازاد دستگاههای اجرایی استان
مسدود و یک حساب در بانک مرکزی ایجاد
شده اســت ادامه داد :در نتیجه بانک مرکزی
درآمد و هزینه خــود را رصد میکند و یک
چک واحد برای دســتگاه در اســتان صادر
میشود.

تشکیل اولین هیأت بدوی رسیدگی به پرونده
فوت رئیس کتابخانه مرکزی همدان
رئیس نظام پزشــکی استان همدان از تشــکیل اولین هیأت بدوی رسیدگی
به پرونده فوت رئیس کتابخانه مرکزی همدان در هفته گذشــته خبرداد.علیرضا
مدرکیان در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه برای اعــام آخرین نظر و صدور
حکم ،آماده دریافت گزارش علت تامه فوت پزشکی قانونی هستیم ،افزود :تمامی
اظهارات دادستانی ،بازپرس و کارشناســان مربوطه آماده است و منتظر گزارش
نهایی پزشــکی قانونی هستیم .وی با اشاره بهاینکه ادامه رسیدگی به این پرونده
بدون ارسال گزارش نهایی پزشکی قانونی امکان پذیر نیست ،بیان کرد :امیدواریم
این گزارش تاپایان این هفته به دست هيأت رسیدگی برسد.گفتنی است؛ منصوره
حسینیشعار ،رئیس کتابخانه مرکزی همدان حدودا  35ساله بود که  21آذرماه پس
از تولد نخستین فرزندش در بیمارستان بوعلی همدان جان باخت.

shenide@hamedanpayam.com

شنیدهها

 -1بخشــی از بدهیهای کنگره ملی آیــت ا ...نجفی همدانی زمین
مانده است.
گویا علیرغم تخصیص کامل بودجه کنگره مذکور اغلب تعهدات مالی
برگزاری این برنامه همچنان بالتکلیف مانده است.
گفتنی اســت دســت اندرکاران قصد برگزاری دور بعدی این کنگره
را دارند.
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يادداشت

حقوق شهروندي آري يا نه؟
»»مهدي ناصرنژاد

در قوانيــن مدنــي و عــرف اجتماعــي جــاي هــر چيــزي و
حقــوق هــر شــهروندي معلــوم و مشــخص اســت و خــاف آن
جــرم و بــزه شــناخته ميشــود .قوانيــن بــا مشــارکت و ســعي
و ســواد و دقــت نظــر شــخصيتهاي خبــره جامعــه تدويــن
ميگــردد و چــون چنيــن قاعــدهاي متأثــر از شــرايط عمومــي
يــک کشــور و يــک ملــت شــکل ميگيــرد ،چــه بســا در برخــي
مــوارد دچــار شــرايط روز باشــد و نارســاييهايي هــم در عمــل
بــروز کنــد کــه معمــوالً در گــذر زمــان و متأثــر از شــرايط جديــد
ممکــن اســت ترميــم و اصــاح بگــردد و هيــچ ايــرادي هــم بــر
آن نيســت.
حــال چنانچــه هــر فــردي در هــر موقعيــت اجتماعــي بخواهــد
بــا نظــر شــخصي خــود در قوانيــن ورود پيــدا کنــد و بــه ميــل
خــود تفســير غريبــي از قانــون بدهــد ،قطعـ ًا بــه بنبســت خواهــد
خــورد و در هيــچ محکمــهاي حقــي بــراي او قائــل نميشــوند.
بــا ايــن حــال جامعــه پــر اســت از آدمهايــي کــه بــا ســليقه و
تفکــر گوناگــون خــود بــه تمــام ارگان وصــل ميشــود و خيلــي
جاهــا هــم گوشــش بــه چيــزي بدهــکار نيســت!
بديهــي اســت اجــراي قانــون و مقــررات اجتماعــي و صالبــت و
قاطعيــت مجريــان قانــون بــراي ايجــاد نظــم و انضبــاط در هــر
زمــان مــکان در نهايــت بــراي احقــاق حقــوق شــهروندان جامعــه
ايرانــي اســت و هيــچ مرجــع غيــر رســمي هــم نميتوانــد و
اصــوالً هــم مجــاز نيســت تــا در قامــت يــک مجــري قانــون در
محيــط خــود ظهــور کنــد و عمــل نمايــد.
بنابرايــن وظيفــه ســازمانها و نهادهــا در اجــرا و اعمــال قانــون
و مقــررات مشــخص و مبرهــن ميباشــد و قشــرهاي مــردم نيــز
غيــر از ايــن انتظــار ندارنــد.
توي خانه ،هنگام خواب و اســتراحت يا در حــال رانندگي در
نقاط شلوغ شــهري يا جادههاي بياباني هستي که صداي پيامک
گوشــي همراه بلند ميشود و در هر شــرايطي صاحب گوشي و
شماره را وسوسه ميسازد تا پيامک را بخواند ،چه بسا پيام مهمي
باشــد و او بايد در جريان امر قرار بگيــرد ،اما در کمال بهت و
نابــاوري و ناراحتي و غضب مالحظه ميکني پيامک از فالن دکه
يا مغازه تازه کاري رســيده است که ميگويد جنس خوب داريم
و تا فرصت باقيست بشتابيد! يا يک شماره تماس مجهول برايت
ارسال شده تا در يک فرصت حداکثر يک ساعته تماس بگيري و
از آدرس و نحوه دريافت جايزهات با خبر شوي و خالصه اينکه
 99درصد پيامکهاي امروزي همين مطالب الکي و ارســالهاي
غيرمجاز و غيرقانونيست که مســئوالن محترم ارتباطات بارها و
بارها وعده دادهاند با عوامل پيامکهاي مزاحم برخورد ميشــود
و اعمــال قانون ميگردد ،وليکن تمــام وعدهها در مرز حرف و
شعار باقي ميماند و مزاحمان هم جريتر ميشوند .پس چه شد
حقوق شهروندي؟!
يــا بيخبــر از همــه جــا و غــرق در افــکار روزمــره زندگــي
هســتي و طــول پيــادهرو را گــز ميکنــي کــه ناغافــل و بيخبــر
خودرويــي کــه خيلــي بــا عجلــه و حــق بــه جانــب قصــد ورود
يــا خــروج از کوچــه و مســير فرعــي را دارد ،بيــخ گوشــت ظاهــر
ميشــود و اگــر هــم بــه راهــت ادامــه دهــي و عقبگــرد ناگهانــي
نداشــته باشــي ،ســير فحــش و بــد و بيــراه از طــرف راننــده محترم
نثــارت ميشــود کــه مگــر کــوري و ســر ميبــري و حواســت
کجاســت؟! يکــي نيســت بــه چنيــن راننــدگان تــازه بــه دوران
رســيده و بيخبــر از همــه جــا بگويــد کــه اي بابــا شــما داريــد
وارد حريــم پيــاده و پيــادهرو ميشــويد و شــما قصــد ورود يــا
خــروج از فرعــي يــا اصلــي را داريــد ،وظيفــه شماســت که ايســت
کنيــد و بــا کمــال ادب و حوصلــه بايســتيد تــا پيــاده کــه چــه بســا
هــم پيرمــرد يــا پيرزنــي خســته و ســاک بــه دســت باشــد عبــور
کنــد آن وقــت شــما هــم بــا احتيــاط و رعايــت مقــررات و نوبــت
ديگــران بتــازي و بــه ماشينســواريت ادامــه دهــي.
واقعــ ًا چــه ميشــود حقــوق شــهروندي و کجاينــد مجريــان
دلســوز و مســئوليت پذيــر تــا اعمــال قانــون نماينــد؟!
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اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در  ۱۰.۵هکتار از اراضی
همدان

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون در سطح
 ۱۰هزار و  ۴۶۰هکتار از اراضی کشــاورزی استان همدان طرح کشاورزی حفاظتی اجرا
شده است.
رضا عباسی در گفتگو با مهر اظهارداشت :از ابتدای سال جاری تا کنون در سطح  ۱۰هزار
و  ۴۶۰هکتار از اراضی کشاورزی استان همدان توسط شرکت های تعاونی تولید روستایی
طرح کشاورزی حفاظتی اجرا شده است.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان اجرای طرح کشاورزی حفاظتی را بهترین روش

در کاهش اثرات کم آبی و همچنین توسعه پایدار بخش کشاورزی دانست.
وی بابیان اینکه با توجه به بحران کم آبی فرهنگ سازی و توسعه اجرای این روش در بین
کشاورزان بیش از گذشته در اســتان همدان ضرورت دارد ،اضافه کرد :یکی از مشکالت
اساسی در زمینه کشاورزی حال حاضر ،عالوه بر محدودیت منابع آب ،بحث کاهش مواد
آلی خاک و به هم خوردن ساختمان خاک است.
عباسی در ادامه به اجرای طرح کشت مشارکتی در استان همدان از سوی تعاونی ها اشاره
کرد و گفت :سال گذشته  ۷۱۱هکتار کشت مشارکتی در استان همدان توسط تعاونی ها اجرا
شــده است.مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان همچنین از تامین میوه طرح تنظیم
بازار ایام پایانی سال در استان همدان خبر داد.

رضا عباسی گفت :بر اساس ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر واگذاری مأموریت تنظیم
بازار سیب و پرتقال مورد نیاز طرح تنظیم بازار میوه شب عید به سازمان تعاون روستایی،
کمیته اســتانی طرح تنظیم بازار متشکل از دستگاه های اجرایی از جمله استانداری ،جهاد
کشاورزی ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت تشکیل شده و تا کنون  ۲جلسه برگزار کرده
است.
وی ادامه داد :بر اســاس دستورالعمل ذخیره سازی میوه سیب و پرتقال مشخصات کیفی
محصوالت به استان ها اعالم شده که میوه استان نیز بر این اساس تامین می شود.
عباسی یادآور شد :تجربه اجرای طرح توزیع میوه ایام پایانی سال در همدان با موفقیت انجام
شده که امیدوارم امسال نیز این طرح در استان اثرگذار باشد.
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خبـر

 47درصد اعتبارات شهرستان کبودراهنگ
تخصيص يافته است

کبودراهنــگ -اکرم حميدي -خبرنــگار همدانپيــام :اعتبارات
پروژههاي عمراني خدماتي شهرستان کبودراهنگ امسال  39ميليارد و
 760ميليون تومان اســت که تاکنون  18ميليــارد و  600ميليون تومان
تخصيص يافته است.
رئيس دبيرخانه شــوراي برنامهريزي و توســعه اســتان و دبير کميته
برنامهريزي شهرستان کبودراهنگ با بيان اين مطلب در نشست شوراي
اداري شهرستان کبودراهنگ اظهار داشت :از اين مبلغ  5ميليارد تومان به
صورت نقدي و  10ميليارد و  500ميليون تومان به صورت اســناد يک
ساله بوده است و  3ميليارد و  200ميليون تومان به صورت اسناد دو ساله
ميباشد که  47درصد تخصيص اعتبار را شامل ميشود.
جواد پيري افزود :به تفکيک منابع از سرمايههاي استاني  62درصد ،از
اعتبــارات  27درصد ،ارزش افزوده  65درصد ،از  3درصد نفت و گاز
 85درصد و از اعتبارات متوازن از امکانات کشوري  11درصد ،اعتبارات
ارتقاء شاخصهاي توسعه يافته  48درصد به شهرستان کبودراهنگ ابالغ
شده است.
امام جمعه کبودراهنگ نيز در اين نشست به مديران شهرستان تأکيد کرد:
که با خوش اخالقي و رفتار حسنه با ارباب رجوع برخورد کنند تا مردم
به راحتي بتوانند مسائل و مشکالتشان را با آنهادر ميان بگذارند همچنين
مسئوالن ادارات بايد تمام تالش خود را در جهت رفع مشکالت مردم
داشــته باشند .چراکه مردم اين روزها فشار اقتصادي زيادي را متحمل
هستند و با اين مشکل جدي دست و پنجه نرم ميکنند.
حجتاالســام نقي باقري از حضور مسئوالن در حماسه  9دي تقدير
کرد و افزود :مديران اين شهرستان در اين زمينه سنگ تمام گذاشتند و
يکبار ديگر اتحاد ،همدلي ،همبستگي را به تمام جهانيان ثابت کردند.
نماينده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شوراي اسالمي نيز در اين
نشست گفت :سال  97با مجموعهاي از چالشها و تنشهاي مختلف
در حوزه سياست خارجي و بينالمللي و تحريمها بود و اثرات مختلف
رواني ،علمي در مســئله اقتصادي توليــد واردات ،صادرات و افزايش
شــديد قيمتها مواجه بوديم که خوشبختانه با تحمل مردم و شناخت
خوب مردم از فضاي بينالمللي و توطئههاي دشمنان مديريت شد.
محمدعلي پور مختار افزود :رمز ماندگاري اين مقام و انقالب همبستگي
و هماهنگي و وحدت و همدلي و حضور مردم در صحنه و خون پاک
شهيدان است که همچنان حاضر و ناظرند در هر صورت نيازمند تدبير و
تدبر و بررسي عميق موضوعات و مسائل که پيشرو است ميباشيم تا
بتوانيم با يک مديريت قوي و شايسته از اين بحران بعور کنيم و نگذاريم
که توطئههاي دشمنان بر ما غلبه کنند.
وي تأکيد کرد :همه مسئوالن شهرستان بايد در حوزه اشتغالزايي و رفع
موانع کســب و کار تالش کنند و مجلس نيز در اين زمينه اقداماتي را
در دست انجام دارد که اميد داريم که بعد از تصويب قوانين شاهد ارائه
تسهيالت بيشتر به توليدکنندگان باشيم.
پور مختار ادامه داد :با توجه به اينکه براي ســال آينده مواجه با بعضي
از ابهامات هستيم دو رقم متفاوت  407هزار ميليارد تومان و  437هزار
ميليارد با اختالف  30هزارمیلیاردی براي بودجه سال  98پیشبینیشده
اســت که اين مشــکل اختالف بودجه با تحقق صادرات نفت مرتفع
ميشود.
وي همچنين خاطرنشــان کرد :با توجه به اينکه منابع محدود اســت
بنابراين بايد اولويت ما را در نظر بگيريم بنابراين از مهمترین برنامههاي
بودجه ســال آينده اين است که به امر اشــتغال توجه بيشتري شود و
اعطاي تســهيالت براي حمايت از کارآفرينان از اولويتها است که با
افزايش  20درصدي تسهيالت ميباشد.
وي بيان کرد :با توجه به اينکه در مســير خلعتآباد -کبودراهنگ چند
روســتا وجود دارد امکان چهار بانده کردن آن در حال حاضر به دليل
مشکالت فني وجود ندارد ولي  25ميليارد تومان براي رفع تبدیلشدن
به یکراه اصلي پیشبینیشــده که  10ميليارد تومان آن امســال تأمين
ميشود و  15ميليارد تومان آن سال آينده اختصاص مييابد که اميدواريم
مسئوالن شهرستان با جذب اين اعتبار بتوانند تا حد زيادي اين مشکل
را مرتفع کنند.
فرماندار شهرستان کبودراهنگ نيز در اين نشست اظهار داشت :در حوزه
سياسي ،اجتماعي و امنيتي اين شهرستان امنترين شهرستان استان است
و همه ما بايد ايجاد امنيت پايدار تالش کنيم چراکه اگر در کشور ،استان
و شهرستان امنيت به وجود آيد نشاندهنده اين است که از افراطوتفریط
و حواشي پرهيز کرديم .بنابراين امنيت ما منوط به اقتدار ملي ماست و
اقتدار ملي ،منوط به اقتصاد مقاومتي است.
حجت ا ...مهدوی ادامــه داد :ما از نماينده مردم بهار و کبودراهنگ در
مجلس شوراي اســامي در کميسيون تلفيق انتظار بيشتري داريم و با
توجه به آنکه شهرستان ،آسيبپذير است و بحث فرو چاله ما به معضل
اساسی در شهرستان تبدیلشده و چند ماه گذشته شاهد پانزدهمين فرو
چاله بوديم بنابراين روستاهايي که در مسير اين فرو چالهها قرار دارند با
خطرات جدي مواجه هستند که بايد در مديريت بحران توجه جدي به
آن شود.وي خاطرنشان کرد 64 :مدرسه در اين شهرستان نياز به توجه
ويژه در بحث فرســودگي دارند که  18مدرسه در گلتپه و  46مدرسه
در بخش مرکزي و شیرین سو ميباشد 23 ،مدرسه سرويس بهداشتي
مختلط دارد 21 ،مدرسه در گلتپه و  35مدرسه در شیرین سو و مرکزي
آبخوري ندارد و  11مدرســه نيز سيستم گرمايشي مشکلدارند و اين
مسئله نيز نيازمند توجه جدي مسئوالن استاني است.
وي همچنين بيان داشت :امســال در بخش مرکزي  57پروژه به مبلغ
 4ميليارد و  57ميليون تومان بخش شــیرین سو  18پروژه با مبلغ 103
ميليــارد و  960ميليون تومان ،بخش گلتپه  97پروژه به مبلغ  9ميليارد
 923ميليون تومان داشتيم و در  7ماه گذشته  242جلسه اين شهرستان
بوده که  40مورد جلسه استاني و  202مورد جلسه شهرستاني که بنده
در آن حضور داشتم .فرماندار کبودراهنگ افزود :در دهه فجر امسال 5
پروژه بااعتبار  5ميليارد و  940ميليون تومان کلنگزني ميشود و 152
پروژه بااعتبار  143ميليارد تومان افتتاح ميشود که در اين خصوص 800
نفر اشتغالزايي موقت و  36نفر اشتغالزايي ايجاد ميشود.
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گفت گوی صمیمانه همدان پیام با خسرو سادات

آوازه "دکتر سوزنی" از تهران تا چورمق
■ تپه بوقاطی  ،منطقه فراموششده در ایران

»»مریم ملکی

از کبودراهنــگ که به ســمت دمق
حرکــت کني ،حد فاصل دو روســتاي
چورمق و قــادر خلــج ميتواني دکتر
سوزني را پيدا کني.
کمتر کسي از اهالي محلي پيدا ميشود که
نام دکتر سوزني را نشنيده باشد ،پزشک
حاذقي که دو روز آخر هفته به جای رفتن
به تعطیالت  ،از تهران به این منطقه می
آید و وقت خود را جهت معاينه و معالجه
اهالي روستاهاي محروم و کم برخوردار
اين منطقه می گذارد.
از مطب الکچری تا مطب روستایی
ک مطب های روستايي است
مطب به ســب 
و در گوشه کارخانه گياهان دارويي خسرو
ســادات يا همان دکتر ســوزني بــه زبان
محليها واقع شده است
وارد مطب که ميشوی برخالف تشکيالت
الکچــري اطباء طب ســوزني با ســادگي
وصمیمیت خاص مناطق روستايي روبهرو
ميشوی
يک گوشــه از مطب پر شده از شيشههاي
گياهان دارويي کــه با نظم و ترتيبي خاص
در قفســههاي فلزي چيده شده است و در
گوشــه ديگر اتاق ميز چوبي و ساده ای پر
از کتابهاي پزشــکي به زبانهاي خارجه
به چشــم می خورد و ديوار پشــتي ميز با
تابلوهاي مدارک پزشکي زينت گرفته است.
مطب با پردهاي پارچهاي به دو نيمه ،انتظار
بيمار و اتاق معاينه تقسيم شده است.
مطب هــر لحظــه از بيمارن پــر و خالي
ميشود .ســادات از روستاهاي منطقه رزن
و کبودراهنگ گرفته تا همدان و کرمانشــاه
مراجعه کننده دارد.
در مراجعهکنندگان از هر قشر و سني و نوع
بيماري پيدا ميشود و اکثر آنها با صلوات
و دعــاي خير مطب دکتر ســوزني را ترک
ميکنند.امــا واقع ًا آن مطب ســاده براي آن
همه مراجعه کننده کوچک است و خيلي از
مراجعهکنندگان مجبورند به جای اتاق انتظار
در داخل ماشــين شــخصي خود به منتظر
بمانند.دستیار دکتر دخترک الغر اندامیست
که بیشــتر از بیست سال سن ندارد در حال
مرتب کردن مطــب و مهیاکردن ابزار دکتر
است و ســعی میکند حواسش به همهجا
باشد
دعای خیر بیماران بدرقه هفتگی
دکتر
زهــرا بيگم از روســتاي بابا نظــر از توابع
رزن آمده اســت ،پيرزني که فشار زندگي و
کارهــاي روزمره کمر او را خميده کرده .او
مدام از درد پا شکايت میکند و با چشمهاي
به رنگ دريایش از ســادات طلب معالجه
دارد.زهــرا بيگم ميگويد :دکتر ســوزني با
آمدنش به منطقهها خیروبرکت آورده است
و وجودش مايه آرامش دل ماســت ،خدا را
شکر هنوز پزشکاني وجود دارند که به مردم
روستاها فکر می کنند.
خانواده کریمیان دستهجمعی براي ويزيت
آمدهاند و بعد از نيم ساعت انتظار در ماشين
شخصي شان نوبت به آنها ميرسد.
خانم کریمیــان ميگويد :از خردادماه تحت
نظر دکتر هســتند و در اين مدت شوهرش
کــه قبال از بيمــاري ديابت رنــج ميبرده،
ديگر نيازي به مصرف انســولين ندارد و در
حال حاضر دکتر ســوزنی به درمان آلزايمر
همسرش و ميگرن خودش مشغول است .

راهاندازی مرکز
تحقیقات فرآوری
لیزری مواد در
دانشگاه مالیر

اســتادیار مهندســی مکانیک دانشگاه
مالیر از راهاندازی مرکز تحقیقات فرآوری
لیزری مواد پس از  5ســال با همکاری و
مساعدت مدیران دانشگاه خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه آزاد
مالیــر ،محمود مرادی افــزود :وجود این
مرکز به صورت منحصــر به فرد در ایران

او میافزایــد  :االن چند ماهی میشــود که
کیسه قرصهای خود به کناری گذاشتهام و
فقط از دمنوش های گیاهی سادات استفاده
میکنم.
همانطــور که مادر خانواده صحبت میکند
 ،سادات سوزنهای را یکییکی با صلواتی
در صورت آقای کریمیان فرومیکند ،پیرمرد
آنقدر آرام زیردست دکتر نشسته است که
گویی با فرود هر سوزن در صورتش توسط
پزشک نوازش میشود.
عزیزعلــی فیلــی از همدان بــرای درمان
رماتیســم دختــرش مراجعه کرده اســت
میگوید :دخترم سالهاست که تحت درمان
چندین پزشــک در همدان قرارگرفته دارد
اما گویی درمان ها براش افاقه نکرده اســت
 ،چند وقتی اســت برای درمان پیش دکتر
سوزنی آمدهایم  ،از آن موقع دخترم شبها
میتواند خواب آرامی داشته باشد.
دختر خجالتی پیرمرد سعی میکرد خود را
میان انبوهی از لباسهایی که از زور ســرما
بر تنش کرده بود مخفی کند تا چشم کسی
بر او نیافتد .انگار که از بیمار بودنش شــرم
دارد که سعی بر دزدیدن نگاهش از دیگران
می کند

مانند پاکستان بهصورت گسترده از اين طب
استفاده ميشود.
سادات که مطب اصلیاش در تهران است و
تنهــا دو روز در هفته را به مردم اين منطقه
اختصاص داده اســت  ،بیان می کند :اولين
چيزي که يک پزشک بايد مدنظر خود داشته
باشد ،اعتقاد قلبي و توکل به خدا در درمان
بيماريها است .و من با همین اعتقاد در اين
مدت حدود یکمیلیون ديسک کمر و گردن
بهصورت کامل در ايران طبابت کردهام.
گیاهان دارویی منطقه بوقاطی منحصربهفرد
در دنیا
او با اشــاره بــه منطقه بوقاطی در اســتان
همدان ادامه می دهد :با توجه به تحقيقات
و پرسوجوهايي که انجام دادم به اين نتيجه
رسيدم که خاک اين منطقه بسيار مناسب و
مغذي براي پرورش و کشت گياهان دارويي
است و شايد به جرأت بتوان گفت ،خاک و
طبيعت اين منطقه در کل دنيا منحصربهفرد
است.به همين خاطر کارخانه کشت گياهان
دارويي ســادات را در منطقه ايجاد کردم و
بهواسطه آن حدود  20نفر از افراد محلي نيز
مشغول به کار شدند.
خسرو سادات به هزاران گياهان دارويي که
در کارخانه مورد مصرف قرار ميگيرد اشاره
می کند و می افزایــد :گياهان دارويي را يا
از مزرعهاي خودم برداشــت ميکنم و يا از
کشاورزان محلي تهيه ميکنم.
گياهــان دارويــي در آزمايشــگاه کارخانه
موردبررســی کيفي قرار ميگيرند و سپس
وارد چرخه فرآورده گیری ميشوند تمامي
محصوالت و داروهاي گياهي از عرقيجات
گرفته تا اســانس و تيبــگ و دمنوشهاي
گياهي ،بهصورت مکانيزه تهيه ميشود.
سادات در رابطه با بازار محصوالتش اظهار
می کند :در حال حاضر ما تنها بازار داخلي
را پوشــش دادهايــم و در حــال رايزني و
صحبتهاي اوليه هستيم تا بتوانيم از طريق
عراق ،اسانسهاي گياهان معطر مانند نعنا،
پونه ،آويشــن و ...را به کشورهاي اروپايي
صادر کنيم.
اگر مانع تحريمها برداشــته شود به جرأت
ميتوانم ايــن قول را بدهم کــه داروهاي
گياهي ايراني سراســر جهان را به تســخير
خــود در مي آورند و باعث رونق اقتصادي
کشور ميشــوند و حتي ميتواند جايگزين
صادرات نفت باشند.
او کشــت گياهان دارويي از نظر اقتصادي
و مصرف آب بســيار بهينه میداند و برای

بوده و قابلیت انجام اکثر فرآیندهای صنعتی
با لیزر را فرآهم آورده است.
وی اظهارکــرد :مرکــز تحقیقات فرآوری
لیزری مواد دانشــگاه مالیــر دارای یک
دســتگاه لیزر فیبری یــک کیلو وات بوده
و سیســتم حرکتی آن یک میز سه محور
 CNCاست که با سرعت کنترل شده در
ســه راستای  xو  yو  zمی تواند حرکت
در مسیرهای منحنی را نیز داشته باشد.
مسئول مرکز تحقیقات فرآوری لیزری مواد
دانشــگاه مالیر ادامه داد :همچنین سه هد
لیزر جوشکاری ،برشکاری و پودرپاش هم
محور به همراه یک منبــع تغدیه پودر دو
قلو قابلیتهای مختلف چون جوشکاری

لیزری ،برشــکاری لیزری ،ســوراخکاری
لیزری ،فرم دهی لیزری ،سختکاری لیزری،
پوشــشدهی لیزری و ساخت افزایشی یا
پرینت سه بعدی را محقق ساخته است.
مرادی بابیان اینکه قابلیت انجام شبیه سازی
کلیه فرآیندهای ذکر شده از دیگر توانمندی
های ایــن مرکز تحقیقات اســت ،افزود:
عالوه بر انعقاد چند تقاهم نامه صنعتی در
داخل کشور ،به منظور ارتباطهای علمی و
پژوهشی تاکنون تفاهم نامههای پژوهشی با
دانشگاههای فرتونگن آلمان و پلی تکنیک
دی باری ایتالیا منعقد شده است.
استادیار مهندســی مکانیک دانشگاه مالیر
گفــت :با دانشــگاههای داخل کشــور از

پايه طب ايراني بر اســاس طب
سنتي

دکتر سادات البهالی معاینه و طبابت به نگاه
کنجکاوانه من نیز پاسخ میدهد.
خسرو سادات (شــهریور)خود را نماينده
جامعه گياهشناســي ايران در آســياي ميانه
معرفي ميکند و ميگويــد :قبل از انقالب
 24ســال در شــوروي زندگي ميکردم و
در آنجا دورههاي پزشــکي و طب سوزني
را گذرانــدهام و بعــد از پيروزي انقالب به
خاطر عرق ملي و عالقه بــه هموطنانم به
ايران بازگشتهام.
او معتقد است پايه اصلي طبابت ایرانی ،طب
ســنتي و گياهان دارويي است و ميافزايد:
حدود  42سال در زمينه گياهان دارويي در
حال تحقيق و مطالعه هستم به موارد بسيار
جالبي در اين زمينه برخوردم.
ســادات درباره روش معالجــه بيمارانش
تصریح می کند :من در معالجه بيماران از دو
روش تلفيقي گياهان دارويي و طب سوزني
بهره ميبــرم و در درمانهاي خود هرگز به
سراغ داروهاي شيميايي نميروم.
پايه طب ايراني بر اســاس طب ســنتي که
خاســتگاه آن يونان اســت ،می باشد و در
حال حاضر در کشــورهاي همســايه ايران

آبیاری مزرعه خود از شیوه آبياري قطرهاي
استفاده میکند.
کارآفرینی در دل روستاهاست نه پشت میز
او با اشاره به تعداد کارآموزانی که در زمینه
طب سنتی تربیت و روانه بازار کرده است ،
تصریح میکند:جوانان همدانی نباید نگرانی
از بابــت بیکاری داشــته باشــند .با توجه
بــه اینکه همــدان و علیالخصوص منطقه
بوقاطی مهد گیاهان دارویی اســت باید در
هر خانواده همدانی یک کارشناس داروهای
گیاهی وجود داشته باشد .از جوانان همدانی
میخواهم از شهرهای بزرگ به زادگاه خود
بازگردنــد و به کار در روســتاهای همدان
روی بیاورند.
کارآفرینی همینجاست در دل روستاهایی
کــه فراموششــده  ،کارآفرینــی در میان
همین کشــتهای فراموششــده است با
پشتمیزنشینی و درگیر شدن با بروکراسی
اداری نمیتوان کارآفرین شد.

زاده اصلی زعفران همدان است

سادات زاده اصلی زعفران را همدان میداند
و میافزایــد  :زعفران از همدان به مشــهد
رفته اســت کــه بهتازگی و بــا تالشهای
جهاد کشاورزی کشــت زعفران در همدان
در حال احیا اســت  .همین امر سبب شده
بنده در ایــن منطقه یک زمین یک هکتاری
را به زیر کشــت زعفران ببــرم و همچنین
اراضی را نیز به کاشــت درخت بیدمشک
و بوته گل محمــدی اختصاص دهم .البته
خاک همدان از نوع خاکهای بســیار قوی
محســوب میشود که جوابگو کشت بسیار
از گیاهان است.

سوزنهای بیمزد و منت

هنگامیکــه بــا کوله بــاری از تجربه و
درس اخالق در حــال ترک مطب دکتر
هســتم با پســرکی چهارده پانزدهســاله
روبرو می شــوم که بهسختی سعی دارد
به تنهایی و بدون کمک کســی از روی
برفها عبور کنــد و خودش را به دکتر
سوزنی برساند .
مــادرش که نگاه کنجکاو مــن را نظارهگر
اســت با لبخندی از روی رضایت با لهجه
ترکی فارســی میگوید :پسرم فلج مادرزاد
بــود واالن چند ماهی اســت زیر نظر دکتر
ســوزنی در حال درمان است .امروز از من
خواست با پای خودش به مطب دکتر بیاید
تا شاید با خوشــحال کردنش گوشهای از
زحمات بیمزد و منــت او را جبران کرده
باشد.
جمله دانشگاههای صنعتی شریف ،صنعتی
خواجه نصیــر ،بیرجند و تبریــز و  ...نیز
در قالب پروژههــای تخصصی دکتری و
کارشناسی ارشد همکاریهای گسترده ای
آغاز شده است.
وی بیــان کرد :هم اکنون زمینه همکاری و
ارائه خدمات به مجموعههای دانشگاهی،
صنعتی و پژوهشی کشور وجود دارد و این
مرکز درحال حاضر به درآمدزایی رســیده
است.
مرادی با اشاره به اینکه علم کاربرد لیزر در
صنعت در دنیا روبه گســترش است ،ابراز
امیدواری کرد :وجود این مرکز بتواند باعث
رشد و بالندگی دانشگاه و کشور شود.

الووو پیام
ایمیل
mardomi@hamedanpayam.com
پیامک
10006066
تلفن و پیامگیر
081 - 38279040
من همســر يک راننده تاکســي در خط مهديه هستم .با جابجایی دو
درمانگاه مباشر و شــيخالرئيس از خیابان مهدیه و همچنین در فصل
تابســتا ن با رفتن دانشــجويان اين خط اص ً
ال مسافر ندارد و از طرف
دیگر نداشــتن بيمه تکميلي ،گران بودن قطعات ماشين ،بدون مجوز
کار کردن تاکسيهاي اينترنتي ،تعداد زياد تاکسي در اين خط ،نداشتن
جاي پارک اينها همه مســائلي است که همســران ما با آن سر و کله
ميزنند .همه این مسائل سبب شد ،چند روز پيش رانندگان اين خط
براي افزايش قيمت کرايهها دست به اعتصاب بزنند.
وقتي که یک راننده به خاطر داشــتن قسط مســکن ،قسط خودرو،
شــهريه فرزندان ،قبوض آب و برق ،هزینه های خورد و خوارک و
پوشاک مجبور اســت تا پاسي از شب کار کنند و حتی در آخر شب
دخل قابل توجهي ندارد چاره ای جز اعتصاب برای رساندن صدایش
به مسئولین ندارد.
شــايد تا چند سال پیش ،همين مبلغ حداقلی کفاف مخارج زندگي و
شــهريه فرزندان و  ...را با يکــي دو ماه ديرکرد پرداخت می داد ولي
امسال فقط ميتوانيم خورد و خوراکمان را آن هم به زحمت و قناعت
تأمين کنيم.
مســئولین چاره ای بیندیشند .تمام دغدغه این روزهای ما هزینه های
باال دارو و درمان است که اگر خدا نکرده یکی از اعضا خانواده بیمار
شــود برای تامین این هزینه اجباری و ناخواســته دست به دامن چه
کسی شویم .در صورتی که اگر از بیمه تکمیلی بهره مند باشیم هنگام
مريض شدن به خاطر هزينههاي گزاف در مانمان به تأخیر نمی افتد و
به يک معضل دیگر تبديل نمی شود.
تاکسی داران و خانوادهایشان جزو زحمتکشان اين مملکت اند که
براي رفاه مردم شــبانه روز در سرما و گرما و حتی تعطیالت در حال
ارائه خدمات می باشــند خواهشمند دست اندر کاران تاکسی رانی
استان همدان برای حل این مشکل چاره اندیشی کنند.
جمعي از خانوادههاي تاکسيداران خط مهديه

ورزشکاران همداني حمايت نميشوند
با وجود اينکه بودجههاي کالن در ادارات جهت برنامه های ورزشی
غيرضــروري هزينه مي شــود که نتيجه و خروجــي خاصي هم در
پيشرفت ورزشي و سالمت افراد ندارد .به عنوان مثال تيم پاس است
که انتقال آن به همدان هيچ گونه تأثيري نداشــته است .و فقط باعث
صرف بودجه و هزینه های بسیار باال برای شهر همدان شد.
سوال من به عنوان يک شهروند و جوان ورزشکار همدانی اين است
آيا نبايد استعداد ورزشــي جوانان ورزشکار استان همدان تقويت و
پرورش يابد.
پيشــنهادي هــم بــراي دسـتاندرکاران حــوزه ورزشــي اســتان دارم،
بودجههــاي بيحســاب و کتابــي کــه بــراي تيــم پــاس همــدان
هزينــه ميشــود صــرف حمايــت از اســتعدادهاي ورزشــي اســتان
تخصیــص یابــد .

يک دانشجوي ورزشکار همداني (فوتباليست)

مديران استان همدان در استخدام ها به فکرجوانان مردم هم باشند
در اين شــهر ســاالنه بودجههاي کالن براي پروژههاي غيرضروري
هزينه ميشــود .اســتخدام های رابطه ای صورت مــی گیرد و هيچ
کدام از مســئولين برای ایجاد شغل وحل مشکل جوانان کاری انجام
نمی دهند ،مدیران اســتان برای کشيده شدن جوانان به سمت اعتياد،
افسردگي ،زنداني شــدن ،رفتن آنان به تيمارستان چاره اندیشی کنند
آيا دســتاندرکاران اين استان درباره فرزندان خودشان هم اين گونه
بيتفاوتند.
ما تا چه زماني شاهد افرسودگي جوانمان باشيم مگر نه اینکه در نظام
جمهوری اسالمی باید عدالت رعایت شود .

مادری که  4تا جوان تحصیل کرده بی کار دارد

ارائه خدمات دندانپزشکی در روستای
"ولی سیراب" نهاوند
نهاوند -خبرنگار همدان پیام :مدیر شــبکه بهداشت و درمان
نهاوند از اســتقرار کلینیک سیار دندانپزشــکی در روستای ولی
سیراب نهاوند خبر داد.
مومنعلی دارابی با اشــاره به حضور کلینیک ســیار دندانپزشکی
در نهاوند اظهار کرد :روز گذشــته کلینیک سیار دندانپزشکی در
روستای ولیسیراب بخش زرین دشــت نهاوند حضور یافت و
خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شد.
وی با اشــاره بــه بیــش از  50خدمت دندانپزشــکی رایگان به
دانشآموزان و سایر گروههای هدف گفت :با توجه به آغاز طرح
خدمت به مناطق محروم ،ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب
مورد توجه بوده است.
وی همچنیــن از بازدید تیــم پایش معاونت بهداشــتی از مرکز
بهداشت خبر داد و افزود :روز گذشته تیم پایش معاونت بهداشتی
دانشــگاه علوم پزشــکی همدان از روند اجرای برنامههای طرح
تحول نظام سالمت مرکز بهداشت شهرستان نهاوند بازدید کرد.
وی بیان کرد :در راســتای نظارت بر نحوه ارائه خدمات بهداشتی
بهویژه روند اجرای طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت،
تیم پایش معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی همدان از این
شهرستان بازدید کرد.
ی کردن نقاط ضعف،
دارابی با اشــاره به اینکه این بازدیدها به کیف 
حل مســائل و گسترش ارائه خدمات کمک میکند ،افزود :هدف
اصلی این بازدید تبادل اطالعات و انتقال تجارب خواهد بود.
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اجرای پروژههای شهری نیازمند افزایش عادالنه
عوارض
برای اجرای پروژههای شــهری نیاز به افزایش عادالنه عوارض و حقوق قانونی
شهرداری دارد.
شهردار همدان با بیان اینکه در سال جاری به دنبال اجرای عدالت در قیمت منطقهای
و عوارض منطقهای شهر همدان هستیم اظهار کرد :برای تعریف و اجرای پروژههای
شهری به افزایش عادالنه حقوق شهرداری نیاز داریم.
بــه گــزارش فــارس  ،عبــاس صوفــی بــا بیــان اینکــه نیــاز داریــم در تعییــن و اخــذ
عــوارض قانونــی شــهرداری دقــت کنیــم و نــگاه گــذرا نداشــته باشــیم افــزود:
درآمــد شــهرداری همــدان بیــش از محــل درآمدهــای کوششــی اســت و بیــش از
 90درصــد آن از ایــن محــل تأمیــن میشــود.

نشست مدیران و کارشناسان با

اهمیت نگهداری و احیاء بافت های تاریخی و
تاثیر آن در گردشگری

بهــره بــرداری و اســتفاده صحیــح از بافــت هــای شــهری بــا رویکرد
هویــت تاریخــی شــهرها و بــا تاســی از شــرایط فرهنگــی  ،تاریخــی ،
اقلیمــی و اقتصــادی مناطــق مختلــف مــی توانــد بعنــوان یــک پتانســیل
بالقــوه عــاوه بــر احیــاء بافــت هــای ناکارآمــد شــهری بــا حفــظ میراث
بــا ارزش گذشــتگان بعنــوان جاذبــه هــای گردشــگری در شــهرها و
مناطــق مختلــف جمیعیتــی بــه شــمار آینــد.
کاهــش نشــانه هــا و شــاخص هــای هویتــی شــهرها ســبب گشــته
تمامــی شــهرها در یــک مســیر همســان ســازی قــرار گیرند.بصورتیکــه
دیگــر تفــاوت چندانــی در معیارهــای شهرســازی و تاریخــی و فرهنگی
در آن مشــهود نمــی باشــد.
بــا ایــن اوصــاف تمایــل گردشــگران بــه ســمت و ســوق گردشــگری
تاریخــی در حــال افزایــش مــی باشــد کــه بایســتی بــا شــناخت  ،حفــظ
 ،نگهــداری و احیــاء آثــار و نقــاط بالقــوه گردشــگرپذیر و بــا اهمیــت
تاریخــی و میــراث فرهنگــی در صنعــت رو بــه رشــد گردشــگری و
جهانگــردی بتوانیــم ضمــن تامیــن و توســعه زیرســاخت هــای الزم از
مزیــت هــا و ارزش افــزوده صنعــت پرســود گردشــگری در شــهرها
بهــره منــد گردیــم.
احیــاء بافــت هــا ی تاریخــی و گردشــگری تاثیــرات مثبتــی بــر پیکــره
شــهرها برجــای مــی گــذارد کــه از آن جملــه آشــنایی بــا فرهنــگ و
پدیــده هــای معنــوی  ،هنــری -افزایــش حمایــت از فرهنــگ ســنتی
حاکــم در شــهر و حــوزه پیرامــون آن  ،بــه نمایــش گــذاردن هویــت
قومی،تجدیــد حیــات هنرهــای ســنتی ،جشــن ها،گویــش هــا و-....
احیــاء  ،تقویــت و حفــظ ســنت هــای مثبــت کهــن و آداب و رســوم
دیرینــه ،توســعه و رونــق اقتصــادی -کاهــش بیــکاری و ایجــاد اشــتغال
مســتقیم و ...غیرمســتقیم-افزایش درآمــد مراکــز و واحدهــای خدماتــی-
بازرگانــی و صنعتی(بویــژه صنایــع دستی)شــهر -افزایش درآمد ســرانه و
باالرفتــن ســطح رفــاه عمومــی شــهروندان-ایجاد انگیــزه جهــت توســعه
و تجهیــز مراکــز اقامتی-پذیرایی-خدماتی-احیــاء و توســعه صنایــع
دســتی،بومی و محلــی از طریــق رابطــه متقابــل گردشــگر بــا تولیــد
کننــده هــا را مــی تــوان برشــمرد.
بــا بررســی تجــارب جهانــی و نمونــه هــای موفــق تبدیــل بافــت
هــای تاریخــی بــه جاذبــه هــای گردشــگری از جملــه تبدیــل بافــت
هــای تاریخــی بــه جاذبــه هــای گردشــگری شــهر ســان چیــن،
شــهر کودلینبــورک آلمــان  ،بندرربــاط در کشــور مراکــش  ،لیــس
مارکت،ناتینگهــام کشــور انگلســتان مــی تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید
کــه :توجــه بــه ارتبــاط بیــن گردشــگری باالخــص از نــوع گردشــگری
فرهنگــی و ارتبــاط مســتقیم آن بــا هویــت مناطــق جمعیتــی و شــهرها
مــی توانــد بعنــوان یــک الگــوی پایــدار در توســعه و پیشــرفت شــهرها
مدنظــر قرارگیــرد .و باتوجــه بــه رابطــه جاذبــه هــای گردشــگری و
نیازهــای توریســم و جامعــه پذیرنــده گردشــگر در اماکــن تاریخــی و
بافــت هــای فرهنگــی و قدیمــی،ارزش هــای میــراث معماری و شــهری
بــه عنــوان مهــم تریــن مولفــه مطــرح گردیــده اســت و در راســتای
ارتقــای بهــره وری و کیفیــت فضاهــا و هویــت شــهری راهکارهــای
زیــر مــی توانــد مثمرثمــر واقــع گــردد:
 .1احیــاء بافــت هــای تاریخــی موجــود و میــراث داری اماکــن فرهنگــی
و جاذبــه هــای گردشــگری موجــود و ارتقــاء ســیما و منظــر محــات
قد یمی
 .2جلوگیــری از ســاخت ابنیــه هــای جدیــد بــا مصالــح مــدرن و
ناخوانــا بــا بناهــای بــا ارزش محــات
 .3ثبت ملی و حریم آثار و خانه های قدیمی
 .4تبییــن فعالیــت هــای جــذاب از جملــه جشــنواره ها،مسابقات،مراســم
و آییــن هــای ملــی و مذهبــی
 .5برگــزاری تورهــای گردشــگری فرهنگــی و اطــاع رســانی و برپایــی
نمایشــگاهها جهــت معرفــی شــهر
 .6جــذب ســرمایه گــذار در بخــش میــراث فرهنگــی و آثــار تاریخــی
بــه منظــور احیــاء و نگهــداری آثــار و بهــره بــرداری بــا کاربــری
جدیدی(رســتوران،کافه و )...واحــداث مرکــز اقامتــی تفریحــی بــرای
مانــدگاری بیشــتر گردشــگران
 .7فرهنــگ ســازی مردمــی جهــت برخــورد شایســته و مناســب بــا
گردشــگران و تکریــم میهمانــان و توریســم
* آرزو مبصر سردرودی
دانش آموخته مهندسی معماری

در نظر نگرفتن مالحظات زیست محیطی در
گردشگری واکنش جوامع محلی را در پی دارد
معــاون گردشــگری گفــت :ایســتادگی جوامــع محلــی در برابــر
گردشــگران بــه دلیــل در نظــر نگرفتــن مالحظــات زیســت محیطــی
اســت.
در نظــر نگرفتــن مالحظــات زیســت محیطــی در گردشــگری واکنــش
جوامــع محلــی را در پــی دارد.
بــه گــزارش فــارس ،ولــی تیمــوری بــا بیــان اینکــه اهمیــت نــدادن و
دقــت نکــردن بــه بحــث پایــداری تــا انــدازه زیــادی میتوانــد یــأس
و نــا امیــدی را بــرای فعــاالن و جوامــع محلــی ایجــاد کنــد تصریــح
کــرد :اگــر در برخــی مقاصــد گردشــگری داخلــی بنگریــم مشــاهده می
کنیــم کــه جوامــع محلــی در حــال ایســتادگی و مقاومــت با گردشــگران
هســتند زیــرا کــه احســاس مــی کننــد منافــع آنهــا مــد نظــر گرفتــه
نشــده اســت.
تیمــوری همــراه نبــودن پایــداری بــا گردشــگری در ایــن مناطــق و
در نظــر نگرفتــن مالحظــات زیســت محیطــی را دلیــل ایــن مقاومــت
دانســت.
معــاون گردشــگری در ادامــه بــه برنامــه توســعه گردشــگری کشــور
بــا رویکــرد توســعه پایــدار اشــاره کــرد و گفــت :طیســالهای
 77تــا  80طــرح جامــع گردشــگری توســعه کشــور آمــاده شــد ولــی
بــه دلیــل رفــت و آمدهــای مســئوالن فرصــت اجــرا نیافــت امــا در
حــال حاضــر بــا همــکاری دســت انــدرکاران پژوهشــی و دانشــگاهی
بحــث تدویــن ملــی توســعه گردشــگری کشــور را در دســتور کار
قــرار داده ایــم.

شــهردار همدان با بیان اینکه شهرداری از بودجههای دولتی برخوردار نیست تصریح
کرد :برای اجرای عملیات عمرانی در شــهر و افزایش خدمات و کیفیت شهر نیازمند
درآمد عدالتمحور هستیم.
وی با اشــاره به اینکه اگر مطمئن بودیم منابع دولتی به ما کمک میکند ،اصراری بر
افزایش عوارض نداشتیم ادامه داد :هنوز سهم قانونی شهرداری از محل جرائم رانندگی
محقق نشده است.
صوفی خاطرنشان کرد :میانگین عوارض در منطقه یک همدان  91هزار تومان است و
قیمت هر متر مربع آپارتمان  5میلیون تومان است که در اصل  1.8درصد مبلغ فروش
عوارض اخذ میشود.وی با اشاره به اینکه در منطقه  3مبلغ عوارض  18هزار و 600
تومان است گفت :اگر قیمت آپارتمان  2میلیون تومان باشد تنها  0.9درصد مبلغ را در
این منطقه عوارض اخذ میکنیم.
شــهردار همدان اظهار کرد :قیمت ارزش منطقهای باید منطقی شــود و بر این اساس

ممکن است برای هر یک از نقاط شهری رقم متفاوتی را در نظر بگیریم.
وی بــا بیــان اینکــه مرکــز توســعه همکاریهــای بینالمللــی همــدان راهانــدازی
میشــود افــزود :در حــال حاضــر دبیرخانــه شــهر ســبز پایــدار در شــهرداری
وجــود دارد کــه بــر اســاس برنامهریزیهــای انجــام شــده بــرای پیگیــری مســائل
بینالمللــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
صوفی با بیان اینکه برای تحقق این مرکز جدید نیاز به مکان و نیرو نیســت تصریح
کرد :در حال حاضر همدان جزء شهرهای تابآور ،عضو سازمان جهانی گردشگری
و با چند شهر خواهرخواندگی دارد که پیگیری این امور جدیت بیشتری میطلبد.
وی ادامــه داد :مرکز توســعه همکاریهای بینالمللی شــهرداری همدان با رویکرد
هماهنگی و پیگیری امور بینالمللی ایجاد میشود.
شهردار همدان خاطرنشان کرد :این مرکز زیر نظر شورا مدیریت شده و دارای هیأت
مدیره و رئیس است که به شورا پاسخگو است.

خانــههای تـاریخی
»»مريم مقدم

بافتهــای تاریخی چه در تپههــای هفتگانه رم از دوران
امپراتوری بیزانس به یادگار مانده باشند و چه در هسته مرکزی
شــهر تاریخی همدان به جای مانده از دوران قاجاریه ،همگی
ارزش تاریخی و جایگاه هویتی شهرها را برای بازدیدکنندگان
تعریف میکنند.
آثار باســتانی و بناهای تاریخی هر منطقه پیشــینه آنجا به
حســاب می آید که این آثار دارای ارزش و اهمیت فراوانی
هســتند و هر شــخص ؛ ارگان و نهادی موظف است برای
حفظ این تمدن چند هزار ســاله تالش بسیاری انجام دهد.
چگونگی حفظ هویت تاریخی در استانی همچون همدان که
سالهاســت عنوان پايتخت تاريخ و تمــدن ايران زمين را به
خود اختصاص ميدهد و شهرهایش در حال پیشرفت ،هستند
دغدغه ای است که نه تنها در همدان بلکه در ایران نیز وجود
دارد .در تمام شــهرهای معاصر که به ســرعت پیشرفت می
کنند بیشــترین نگرانی ها در نگهداری از هسته های تاریخی
شهرهاســت که باید بتوانیم میان این دو مســئله داشتن شهر
مدرن و حفظ بناهای تاریخی تعادل ایجاد کنیم.اســتاني در
غرب ايران سالیان سال شهره میشود به پایتختی تاریخ و تمدن

و این عنوان نه تنها در عرصه ملی بلکه در عرصه بین المللی
آوازه ای میشود .
حال چطور ميشــود حفظ این عنوان و سیمای تاریخی شهر
گره خورده با ردپايي از تاريخ و فرهنگ و هنر بماند ؟ چطور
میشود تغییر سیمای شهر و قوانین حفظ آثار بالی جان هویت
تاریخی نشود ؟ آيا غير از اين است که ریشه های داشته های
تاريخي و فرهنگي استان آنقدر بايد قوي باشند که هیچ تلنگری
نتواند آن را سست کند .
به غير از ردپاي آثار تاريخي ماد و معماري اشــکاني که در
اليههاي پنهان و پيداي هگمتانه مشــهود اســت ؛ آثار حایز
اهمیتی از معمــاری در دوره قاجار در همدان به جای مانده
است که بيتوجهي به آنها موجب کمرنگ شدن و از بین رفتن
هویت این دیار خواهد شد
کارشناســان بر این باورند ؛ عدم مطالعه بــر معماري خانه
قديمي در همدان به ندرت موجب شد غني معماري در بافت،
سازههاي اين شــهر رو به تغيير بگذارد و حاال شهر پا به پاي
تغيير جمعيت به جاي حفــظ هويت عرضي با بناهايی روبرو
ميشود که سر به فلک ميکشــند و رد پاي معماري ايران و
اصيل را از بين ميبرند .

دغدغههاي گردشگري و
شهرداري مشترک است
علــي مالمير مدير کل ميــراث فرهنگي
صنايع دســتي و گردشگري اســتان همدان
در نخستين پاســخهاي کارشناسانه خود به
سواالت مطرح شــده که از ســوي فعاالن،
کارشناسان و جامعه محلي به رسانه همدانپيام
منعکس شده بود چنين مطرح کرد که:
امروز چالشي در حوزههاي مختلف رخ داده
اســت به اين صورت که به گونهاي حرکت
ميکنيم که گويا همه امور را دولت بايد انجام
دهد و نقش مــردم را در واقع داريم کمرنگ
ميکنيم و با اين تفاســير و حفظ این شرايط
قطــع يقين در زمینه اتخــاذ تصمیمات برای
خانه های تاریخی ما نميتوانيم به اهدافي که
پيشروي داريم دست پيدا کنيم
براي حفظ بناهــاي تاريخي و تغییر کاربري
خانههــاي مرمــت شــده و مــوارد همانند
دغدغههاي گردشــگري و شهرداري مشترک
اســت و نقش مردم هم تاثیر گذار و به طور
مرتب بايد تصميمگيران اين حوزهها کنار هم
بنشــينيم و روي اشتراک هم افزا تصميمات
جدي بگيريم و حرکت کنيم .
در طــول تاريخ پايه و اســاس دســتيابي به
اهدافي که جامعه محلي را ذينفع ميکند در
مهم انگاشتن نقش مردم است  .در اين زمينه
هم بايد به طــور خاص نقش مالکين بناهاي
تاريخي جدي گرفته شود که اگر اينگونه نباشد
باالخره محدوديت منابــع مالي و امکانات و
اختيارات ارگانها تأثير کافي نخواهد داشت .
البته اين به آن معنا نيســت که مطالبهگري از
دولــت را ناديده بگيريم بلکه نگاه بايد جامع
باشد و به چگونگي اين فرآيند از منظر حقوقي
و ارزشــي نيز متفاوت به موضوع نگاه کنيم .
در پیگیری مطالبات ؛ قانونگذار پيشبينيهاي
خــود را کرده و دســتگاه متولي را مجاب به
اجراي قانون ميکند که در آن ســوي ماجرا
مطالبهکننــدگان هم بايد بــه چارچوبهاي
قانوني واقف باشــد تا پیگیری موارد با نتایج
قابل اجرا انجام شود .
به عنوان مثال ؛ در حال حاضر به ثبت رسیدن
یک بنای قدیمی میتواند شرایط را برای بقای
آن تسهیل کند این مهم در مورد عمارت جنانی
به این ترتیب خواهد بود.
پس از به ثبت ملی رســیدن هــر بنای واجد
ارزشــی مانند عمارت جنانی ،مشــوقهای
خاص در نظر گرفته میشــود ،ضوابط بافت
بر آن حاکم میشــود و برای بناهای ثبت شده
کاربری تعریف میشود که برای آنها هزینهای
نخواهد داشت.

• معافیت از مالیات و پرداخت تسهیالت

همچنین معافیت از مالیات نیز اعمال خواهد
شــد ودر فرآیند مرمت هــم میراث فرهنگی
مشــارکت خواهد کرد در این زمینه  ،موارد
دیگر هم حایز اهمیت است از جمله پرداخت
تسهیالت در قالب تفاهم نامهای که از جمله

خبرهایی که
خبرساز شد
پايه و اسا
س دستيابي به اه
دا
ف
در
مه
م
ان
گاشتن
نقش مردم است
تنها استان هایی هســتیم که با بانک ملی این
تفاهم نامه را منعقد کرده ایم و بر این اســاس
 9درصد میزان ســود از تسهیالت به صورت
یارانه به دریافت کنندگان تسهیالت پرداخت
خواهد شد.
در یــک کالم بناهای تاریخی ارزش و دارایی
ما هســتند و صرف ًا به این بناها انفرادی نگاه
نمیکنیم ،آسیب به بنای تاریخی قابل جبران
نیست و احیای بناهای تاریخی اولویت است
در حــال حاضر بناهایی ماننــد خانه عبادی،
بیژن ،برج قربان و ...اســتعدادهایی برای بهره
وریهای فصل دارند که در نظر گرفته شده تا
بنا حیات خود را حفظ کند
در زمینه مالکان بناهای قدیمی هم به صراحت
عنوان میکنیم هر کدام از مالکان عالقمند به
حفظ منافع اقتصادی هســتند میتوانند پیگیر
طرحهای خود باشند .در مواردی که با مشکل
روبرو میشــویم برای اعطــای امتیازاتی به
بناهای تاریخی ممکن است مکان قرار گرفتن
بنا درحرایم شهر متفاوت باشد
و قوانین حاکمیتی برای هر بنا متفاوت اعمال
شود و به این ترتیب میراث فرهنگی با توجه
بــه ضوابط قانونی ارتفاع و جرایم تاریخی بنا
برای کاربری و ساخت و سازها با شهرداری
به نتایج مشترک میرسند.
در حال حاضر بهســازی (تغییــر کاربری)
نوسازی (تغییر کاربری بنا) و بازسازی که هر
دو مورد را در بر میگیرد برنامهای اســت که
به مالکان بنا القا میشود مالکین تمایل دارند
از بنا نفع اقتصادی ببرند و اینگونه میشود که
با توجه به شــرایط موجود فعالیت بناها خواه
ناخواه به سمت تغییر کاربریها به عنوان سفره
خانهای سنتی روی میآورند در صورتی که از
اعمال مشوقهای تسهیالت و مالیات در زمینه
تبدیل خانهای تاریخی به اقامتگاههای ســنتی
کمتر اطالع دارند .
این مهم مورد اقبال میراث فرهنگی نیز هست
در حال حاضر میراث فرهنگی راغب اســت
مالکان خانهای قدیمی را برای تغییر کاربری
و تبدیل خانهها به اقامتگاهها یا هتلهای سنتی
یاد کند که این مهم میتواند تأثیر مطلوبی نیز
در تحقق توسعه داشته باشد.

یک سال پیش پس از تخريب خانههاي قديمي
محوطه کبابيان توسط شــهرداری به بهانه کمک به
حفظ ســامت جانی مردم منطقه  ،که ديماه ســال
 1396در مســتندات رسانه استان ثبت شد و پس از
تغيير در حرايم بنــاي نورمهال و تالش برای تغییر
وضعیت عمارت جناني توســط مالک و ســکوت
حاکم بررسیدگی اورژانسی به وضعیت این بناهاي
مرمت شده اذهان عمومی را به میدان طرح چراهای
متعدد کشاند .

شرایط می گوید ،نکند حفاظت از خانههاي تاريخي
و قديمي شــهر رو به ناخوشــيرود اين بناها اگر
شناســنامه و هويت پايتخت تاريــخ و تمدن ايران
زمين محسوب شــوند کوتاهي در برابر نگاهداري
آنها توجيــه پذير نخواهد بود .بــراي حفظ هویت
تاریخــی  ،معماري شــهر و نمايانــدن دارایی ها و
تاريخي چند هزار ساله به مردمي خارج از مرزهاي
اين ديار در عرصه ملي يا بينالمللي چه راهکارهایی
پیش رو داریم ؟
در ماه های اخیر هرازگاهــي خبرها بيانگر تخريب
خواســته يا ناخواســته بناي تاريخي ،خانه و محله
قديمي در همدان بود .
خبرهایی که هگمتانه نشینان را به ارائه سواالت متعدد

در جامعه محلی واداشــت
نسبت به نقش حافظان ميراث
هــزار و يــک ســوال در
بســت ســواالتي کــه گاهــي
بــه آنهــا بــه ســمت کار
هدايــت شــدند تــا بــه عن
مــردم و مســئوالن بتواننــد
را متقاعــد کننــد کــه دليــل
و يــا نيازمنــد کنــکاش و ر
کــردن پاســخ بــراي این مـ
در قالــب يــک نشســت تخ
نشســتي بــا موضــوع بررس
حضــور علــي مالميــر مدي

ضوابطی در قالب پیوست اقتصادی
کمک کنیم.
به طرحها اعمال شود
راهکار دیگر این است که برای مناطق خاص شهری که
دارای اهمیت حفظ سیما هستند مانند بازار یا حتی پیاده
یوسفی نويد معاون شهرسازی و معماری شهرداری
راههای شهر میتوانیم سندهای تشویقی به مالکان ارائه
از دیگر میهمانان این نشســت پس از بررســی محتوی
دهیم مث ً
ال در مورد ساختمان پزشکان پیشنهاد بدهیم تا از
سواالت مطرح شده چنین گفت :در زمینه چرایی تخریب
تخفیف عوارض بهره مند شوند.
برخی بناها و طوالنی شدن پرسه پیگیری درخواستهای
و مــورد دیگر این اســت که برای حمایــت از مالکان
مالکان میتوانــد گفت هر ارگان و بخشــی به نحوی
خانههای قدیمی عوارض ابنیه تاریخی را رایگان کرده ایم
تقصیری دارد و گویا همه ما مقصرانی هســتیم که دور
اما بحث تغییر عملکرد بناهای تاریخی ضوابط مشخصی
هم جمع میشویم و با اجماع در تصمیم گیری ها میتوانیم
میخواهد که برای آن الزم است پکیج ضوابط تهیه شود.
راهکاری مناسب را ارائه دهیم .
از نکات دیگر که شــهرداری برای حفظ بناهای قدیمی
رسیدن آســیب احتمالی به بناها در طول سالهای زیاد
اقدام کرد از آنجا که به عنوانشــان برای ارائه طرح سیما
اتفاق افتاده است اما حاال پای کار آمدن رسانهها و فضای
و منظر در جدارهها ضوابطی برای بناهای قرار گرفته در
مجازی خود عاملی شده که موارد هر چه سریعتر منعکس
طرح تعریف داریم در نظر گرفته شد بدون اینکه بناهای
و مورد پیگیری قــرار گیرند و حاال هر اتفاقی دیگر رخ
واجد ارزش شناسایی شوند این مهم انجام نشود و این
نمیدهد و گویا همه بیشــتردر حفظ چنین داشته هایی
بناها را از طرح تعریض خارج کردیم .کوتاه سخن آنکه
در نــوع رفتارها چه ارگانهای حاکمیتی و چه فعاالن و
قدمها را باید در راســتای حفظ بناهای تاریخی سریعتر
افــراد در بخش خصوصی دقت
ح
برداریم و خوب اســت وقتی
میکنند.
فظ خ
انه های تاریخی نیازمند تدوین یک
سند مشترک است خانههای تاریخی شهر شناسایی
کلیات بحث این اســت که نگاه
شــد یک کمیته مشترک برای
شهرداری همواره به بناهای فاقد ضوابطی
در قالب پیوست اقتصادی به طرحها
اعمال شود تهیه سند مشترک ایجاد شود.
ارزش تاریخی بازســازی بوده
پیشنهاد من این است در سال
پیوستهای اقتصادی و فرهنگی هستند.
اســت اما در زمینه خانههای تاریخی و باغات نظریات
 1398زمینه اطالع رسانی و برگزاری نشستها با مالکان
برای این کار میتوان یک ســند مشترک در نظر گرفت
بروی بازآفرینی بنا به صورت جدی متمرکز بوده است.
خانههــای تاریخی را افزایش دهیــم و مردم را پای کار
که در آن راهکارهای الزم به صاحبان خانهای تاریخی به
مواردی هم هســت که قانون دست و پاگیر میشود به
بیاوریم و اطالعات الزم را به آنها منتقل کنیم.
صورت شفاف توضیح داده شود یا افراد بدانند خانههای
عنوان مثال خیلی از کاروانســراهای ما دارای ســرقفی
در کل اگر دنبال حفظ بافت تاریخی شــهر هســتیم
تاریخی چه شرایطی دارند و حفظ یا عدم حفظ آنها چه
هســتند و حقوق مالکان باعث تخریب بنا میشود .در
باید نگــرش را تغییــر بدهیم یا بایــد روی حفظ
اتفاقاتی را رقم خواهد زد.
چنین مواردی اعمال قانون الویت اســت  ،حاال نگاهها
خانههــا و بافــت تاریخی تمرکز کنیــم یا کنترل و
در حال حاضر در کمیسیون ماده  5شهردرای موانع پیش
باید تغییر کند وقتی همه معتقدیم که خانههای تاریخی
کاهــش ترافیک به واقع باید یکــی از اینها اولویت
روی مالکان خانههای قدیمی و تاریخی در حال حل و
باید حفظ شود باید به اصالح قانونهای قدیمی هم توجه
تصمیم گیریها باشد.
فصل شدن اســت به عنوان مثال بناهای واجد ارزش و
شود و روش حفظ بناهایی که دارای قوانین دست و پاگیر
حفظ خانههای تاریخی بــدون در نظر گرفتن مرمت و
مالکینی که میخواهند کاربری خانهها را تغییر بدهند از
هستند هم ارائه شود.
تغییر کاربری به مرور برای مردم و محیط اطراف ایجاد
ایجاد پارکینگ در فضاهای سنتی شهر که موانعی دارند
بــه عنوان مثال ضوابطی در قالب پیوســت اقتصادی به
خطر خواهد کرد اگر مــردم بدانند میتوانند خانههای
معاف خواهند بود.
طرحها اعمال شــود که مردم را مجاب کنیم تا خانههای
قدیمی خودشــان را طبق ضوابط اصولی و مشوقات در
می توانیم از خانههای تاریخی شهر یک بانک اطالعاتی
تاریخی را به چشم یک خانه نگاه نکنند بلکه دریابند این
دســترس حاکمیتی به یک ثروت تبدیل کنند قطع یقین
تهیه کنیم و با ارسال مصوبات قانونی به آنها خانه هایی
خانهها یک ثروت هســتند وقتی مردم در نیابند که این
خودشان پیشقدم خواهند شد و مطمئن ًا هیچ وقت روی
کــه کاربری و حفظ آنها به دلیل عدم اطالع کافی مالک
خانهها خود یک عامل ایجاد ثروت هســتند برای حفظ
تخریب را نخواهند دید.
مغفول مانده اســت را برای رفتن به ســمت احیا شدن
و تعریــف کاربری برای خانهای تاریخی نیازمند به ارائه

Y K

سایتموزه پیادهراه امام(ره) متوقف شود
ســایتموزه پیادهراه امام خمینی(ره) شــهر همدان به دلیــل محدودیتهای مالی و
جلوگیری از معطل شــدن پروژههای مدیریت شهری باید با در نظر گرفتن پروژه موزه
مرکزی تپه هگمتانه ،متوقف شود.
رئیس کمیســیون نظارت ،بازرســی و امور اداری شورای شهر همدان با اعالم
ایــن خبر در جمع خبرنگاران ،گفت :با توجه به کشــف آثار تاریخی در میدان
مرکزی شــهر ،بیش از یک ســال از جانمایی ســایتموزه طراحی شده توسط
دانشــگاه بوعلی ســینا در مرکز میدان امام خمینی(ره) شــهر میگذرد که این
امــر موجب ایجــاد وقفه و تأخیــر در تکمیل عملکرد اجرایی پروژه شــهری
پیاد هرا هســازی امام خمینی(ره) شده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر همدان ،سید مسعود عسگریان افزود :در
نهایت با انتقال اشیای مکشوفه به مکانی دیگر ،اداره کل راهوشهرسازی و میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری استان متعهد شدند نسبت به احداث موزه اقدام شود؛ اما تاکنون
در این زمینه اقدام خاصی صورت نپذیرفته است.
وی بــا بیان اینکه همچنان تعیینتکلیــف و زمانبندی این پروژه در پیــادهراه امام(ره)
مشخص نیست ،ادامه داد :در حال حاضر پیادهراه امام خمینی(ره) به عنوان یکی از مراکز
اصلی گردشگری شهر که جزو آثار فاخر و واجد ارزش میراث فرهنگی به شمار میرود،
به صورت نامناسب ،نابسامان و مخروبه رها شده و موجب نگرانی و نارضایتی صاحب
نظران و شهروندان شده است.
عســگریان همچنین با تأکید بر اینکه باید این نقطه حســاس شهر از منظر زیباسازی و
بازســازی تعیینتکلیف شود ،معتقد است :شایسته است به جای احداثسایتموزه در

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

این محل ،آبنمایی مناســب همراه با تأمین فضای ســبز و محوطهسازی ایجاد کنیم تا به
محیطی مفرح و شــاداب با طراوتی خاص در تمامی فصول ســال برای گردشــگران و
شهروندان تبدیل شود.
وی با اشــاره به اجرایی نشــدن پروژه ســایتموزه پیادهراه ،گفت :پیش از آنکه شاهد
دوبارهکاری و اتالف زمان و هزینه در اجرای پروژههای شــهری نباشیم؛ میبایست مانع
احداث این پروژه شویم ،زیرا در این صورت میتوان با پیشبینی پروژههای دیگر سایر
نیازهای شهروندان را تأمین و اجرایی کرد.
عســگریان در ادامه خواستار چرایی اجرایی نشدن موزه  ۸هزار مربعی هگمتانه واقع در
بلوار علویان شــد و افزود :این موزه به عنوان موزه مرکزی شهر در سال  ۱۳۹۱مصوب
شد که به گفته مسئوالن امر ،باید تمامی اشیای مکشوفه از تپه هگمتانه و سایر مکانهای
حفاری شده در آن مکان ،گردآوری میشد.
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ا موضوع حفظ خانههاي تاريخي

ی تکــرار نمیشوند

خبـر

ایران  ۷۰۰هزار اثر تاریخی فرهنگی دارد

تصمیمات با نگاه نقطهای
نمیتواند به نفع جامعه
محلی باشد

و گویا اذهان جامعه محلي
ث فرهنگي خدشهدار شد .
تصــورات آنهــا نقــش
ي بــراي دريافــت پاســخ
رشناســان و رســانهايها
نــوان حلقــه واســط بيــن
د بــا تحليــل چرايــي آنهــا
ل يــا موجــه بــوده اســت
رســيدگي  .تأمــل و پيــدا
ــوارد دســتاوردي داشــت
خصصــي در همــدان پیام،
ســي بناهــاي تاريخــي بــا
يــر کل ميــراث فرهنگــي

صنايــع دســتي و گردشــگري همــدان ،يوســفي
نويــد معــاون شهرســازي و معمــاري شــهرداري،
رحمانــي دکتــراي برنامهريــزي شــهري صاحــب
محمديانمنصــور دکتــري معمــاري و بهجــت
عباســي مديــر روابــط عمومــي ميــراث فرهنگــي
صنايــع دســتي و گردشــگري اســتان همــدان
در ســالن جلســات دفتــر روزنامــه همدانپيــام
برگــزار شــد.
اما سواالتي که در اين نشست مطرح شد چه بود ؟
 چرا ارگانهــاي دولتي تعامــات الزم را برايتســهيل در اعطاي مجوزها ،کاربــري و حمايت از
صاحبان بناهاي تاريخي آنگونه که بايد ندارند و آيا
راهکاري براي اين مهم نميتوان پيشنهاد داد؟

_چرا بناهاي تحت اختيار ميراث فرهنگي که مرمت
شــدهاند داراي کاربري پويا نســبتند و بعض ًا برخي
بناها ماننــد خانه ضرابي در همــدان فاقد کاربري
اســت -.چرا مالکان خانههــاي تاريخي و قديمي
براي حفظ بنا و تغيير کاربري تمايل زيادي ندارند؟
 چرا برخي مالکان سالهاست درگير کاغذ بازياداري هســتند تا موانع تغيير کاربري بناها را از ميان
بردارند.
 چــرا به بهانه رويــداد همــدان  2018ظرفيتعمارتهاي تاريخي داراي کاربري تحت پوشــش
ميراث فرهنگي و شــهرداري به مردم بيشتر معرفي
نشد و چرا در اين بناها از برپايي برنامههاي فرهنگي
هفتگي يا ماهيانه غفلت شد؟

خانههای تاریخی بیانگر
سبک زندگی و فرهنگ
این شهر است
در ایــن نشســت صاحبــت
محمدیــان منصــور دکتــر معمــاری
دانشــگاه شــهید بهشــتی کــه حــاال
مشــاور پــروژه دامنــه الونــد شــمالی
همــدان نیــز هســت گفــت :همــدان
یکــی از کهــن تریــن شــهرهای ایــران
زمیــن اســت کــه از قدمــت چنــد
هــزار ســاله برخــوردار اســت از
دورههــای قاجــار و پــس از آن آثــار
معمــاری قابــل توجهــی بــه جــای
مانــده اســت کــه در ایــن میــان ســهم
خانههــا قابــل توجــه اســت.
بــر اســاس بررســیهای صــورت
گرفتــه تاکنــون مطالعــه اســت مــدون
و منســجمی در زمینــه خانههــای
همــدان صــورت نگرفتــه اســت .از
طــرف دیگــر بــا توجــه بــه اقلیــم
طالعات معماری قدیمی
ســرد و کوهســتانی
حبت محمدیان منصور  :ا
صا
الگــوی
همــدان،
نیازمند جمع بندی است
همدان
خانههــای همــدان بــا
الگــوی خانههــای اقلیــم
کتــاب بــه
حــوزه خانههــای همــدان اهمیــت
گــرم و خشــک تفــاوت
ایــن ترتیــب شــد کــه بررســیها
ســبک خانــه ســازی در اقلیــم ســرد و
زیــادی دارد و اقلیــم ســرد ســبب
نشــان داد معمــاری خانههــای
کوهســتانی و همچنیــن ســرعت از بیــن
شــکل گیــری خانــه هایــی متفــاوت
ســنتی همــدان ســه گونــه درون
رفتــن خانههــای ســنتی ،لــزوم انجــام
در همــدان شــده اســت کــه در
گــرا قاجــاری ،گونــه التقاطــی و
یــک مطالعــه گــردآوری اطالعــات از
ســایر اقلیمهــا وجــود نــدارد .در
گونــه بــرون گــرای پهلــوی قابــل
خانههــای همــدان را بســیار حائــز
حــال حاضــر معمــاری خانههــای
تفکیــک اســت و حــاال میتــوان بــا
اهمیــت کــرده اســت.
قدیمــی یــک دارای حایــز اهمیــت
در دســترس قــرار دادن ایــن اطالعات
بــرای همــدان محســوب میشــود
علــم بــه روز معمــاری شــهری را بــا
ایــن مهــم موجــب تألیــف کتــاب
و خانههــای تاریخــی بــرای امــرور
فرهنــگ و تاریــخ غنــی گذشــتگان
خانههــای قدیمــی همــدان شــد کــه
بیانگــر ســبک زندگــی و اصــل
شــهر همــراه اســت تــا شــاهد حفــظ
در آن اطالعــات معمــاری قدیمــی
فرهنــگ ایــن شــهر اســت.
هویــت تاریخــی در معمــاری همدان
همــدان جمــع بنــدی شــود و حداقــل
موضــوع عــدم وجــود مطالعــات در
باشــیم.
خروجــی مطالعــات و تالیــف ایــن
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باشــد اما در این
راســتا الزم است
مولفه توسعه در
همدان شناسایی
شــود هنــوز در
تأمین منافع دیده
میشود شهرداری
دنبال ســاخت و
ساز هســت در
صورتی کــه در
برخی موارد حفظ
داشته طبق احترام
بــه قوانین نفع را
بــه جامعه محلی
میرساند.

رحمانی دکتر برنامه ریزی شــهری و
استاد دانشگاه که از کارشناسان حاضر در
این نشســت بود پس از بررسی پاسخهای
ارائه شــده و توسط مســئوالن حاضر در
نشســت گفت :بازتاب عملکــرد برخی
دستگاهها نشان میدهد با تمام تالشی که
صورت گرفته است اما حق مطلب به خوبی
ارائه نشده است .گویا قالب عملکردها این
روزها رنگ و رویی ژورنالیســتی به خود
گرفته است و این رفتارها خطا هایی است
که شــاید موانعی در راه توسعه محسوب
میشود.
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به نوع تصمیم گیری در برابر
ظرفیتهــا ببریم در صورتــی که جوامع
توسعه گردشگری شــهر همدان اولویت
درخواست هایشان را از دست میدهند.
علمــی و دانشــگاهی اســتان همدان می
میراث فرهنگی اســت اما آنچه به عنوان
نگاه اگر نقطهای باشد تصمیمات اتخاذ شده
توانســتند در پیشبرد اهداف تبیین شده در
مانع نمیگذارد اهداف درست پیش برود
نمیتواند به نفع جامعه محلی اعمال شود.
این راســتا تاثیرگذاری محسوســی داشته
میراث نامطلوبی اســت که از گذشــته به
اینکــه ارگانهای دولتــی همچون میراث
باشند .
آنها به ارث رسیده است و حال باید برای
فرهنگــی با منابع خالی دســت به گریبان
هســتند کام ً
در یک کالم میتوانیم بگوییم کالن شــهر
رفع آنها قدمهای جدی برداشــته شود .در
ال محســوس و درست است
شدن همدان یک اتفاق بسیار متعالی است
همیــن موضوع حفظ خانه های تاریخی ،
اما الزم اســت اینها به سمت بهرهبرداری
در صورتــی کــه توجه به حفــظ میراث
اگر خالءهای موجود شناســایی و مورد
از فرصتها قــدم بردارند و به آموزش و
فرهنگی و حوزه گردشــگری اعمال شود
مطالعه قرار گیرد و مردم را به بازی بگیرید
پژوهــش روی آورند  .نمیتوان برای حل
و این مهم میتواند به ســرعت به توسعه
ضعفهای عمده در حفظ هویت شهر حل
معضالت عدیده منتظر باشیم مردم به سراغ
استان کمک فراوانی کند .مجموعه شهری
خواهد شــد .در این زمینه حالت قهر بین
شما بیایند شما سراغ مردم بروید تا زمانی
در کالن شهر شدن انگیزه بسیار خوبی
دانشگاهها و سیستم اداری را از بین ببرید
که شکل تعامالت در چارچوبهای بسته
برای توســعه در غرب ایران اعمال
چرا از زمینهای علمی و ظرفیت دانشگاهها
و نامفهوم باشد نمیتوانیم مردم را با خود
خواهد کــرد امــا راهکارها باید
در پیش برد اهدافتان بهره مند نمیشــوید
همراه ببینیم.
اصولــی و منطبق بر منطق و در
به عنــوان مثال در رویــداد همدان 2018
حفظ هویت و تاریخ فرهنگ این شهر باید
چارچوب مشخص باشد .
نتوانســتیم بهرهبرداری تصور شــده را از
اولویت تصمیم گیریهای ارگانهای مرتبط

رئیس صندوق احیاء سازمان میراث فرهنگی ،از وجود  ۷۰۰هزار
اثر تاریخی فرهنگی در کشــور خبر داد و گفت :تاکنون  ۳۲هزار اثر
ازاینبین در کشور ثبت ملی شده است.
به گزارش مهر ،پرهام جانفشــان عراقی بابیــان اینکه  ۳۲هزار اثر از
بین  ۷۰۰هزار اثر تاریخی و فرهنگی ایران ثبتشــده هســتند ،تأکید
کرد :صندوق احیاء ســازمان میراث فرهنگی نقش واسطه بین بخش
خصوصی و دولتی را ایفا می کند که با پرداخت تسهیالت کمبهره به
کمک و احیاء آثار تاریخی و فرهنگی میآید.
وی بابیان اینکه سرمایهگذاران نقش مهم در احیاء بافتهای تاریخی
و فرهنگی دارند و این نقش باید تقویت شــود ،ابراز کرد :احیاء آثار
تاریخی فرهنگی از وظایف سازمان میراث محسوب می شود.
رئیس صنــدوق احیاء ســازمان میــراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایعدستی گفت :صنعت گردشگری موتور توسعه اقتصادی کشور
است و این صنعت نقش مهمی در رشد کشور دارد.
جانفشان عراقی بابیان اینکه دامغان شهری با قدمت تاریخی فرهنگی
است ،ابراز داشت :این شهرســتان از پتانسیل خوبی در زمینه میراث
فرهنگی برخوردار اســت و معتقدیم که دامغان مهد تاریخ ســازی
فرهنگی در اســتان سمنان محسوب میشود که با وجود آثار تاریخی
می بایست مورد حمایت قرار گیرد.
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اقتصـاد

حذف چهار صفر از پول ملی جدی شد

اقدامات اخیر بانک مرکزی حاکی از آن اســت که موضوع حذف چهار صفر از پول
ملی بار دیگر جدیتر از قبل به جریان افتاده است؛ چراکه به گفته رئيس کل این بانک،
روز گذشته الیحه آن از سوی بانک مرکزی به دولت ارائه شده است.
به گزارش ایســنا ،حذف صفر از پول ملی ایران در جمهوری اسالمی تاکنون چندین بار
مطرح شــده ،اما هیچگاه اقدامات اجرایی به صورت جدی در راســتای آن انجام نگرفته
است که سالهای  ۱۳۷۲و  ۱۳۸۶از نمونههای بارز این موضوع هستند.
آذر دو ســال پیــش بود که برای نخســتین بار ،حذف چهار صفــر از پول ملی به طور
جدیتری از سوی مسئوالن وقت پیگیری شد تا جایی که در جلسه هيأت وزیران ،واحد

پول ایران ،تومان و برابر با  ۱۰ریالتعیین شد.
با این اقدام به نظر میرســید که بانک مرکزی به دنبال حذف صفر از پول ملی است که
ولیاهلل ســیف ،رئیسکل وقت بانک مرکزی گفت که این موضوع به معنای حذف صفر
از پول ملی نیست ،اما دولت و بانک مرکزی به دنبال این موضوع هستند که در الیحهای
جداگانه نسبت به حذف چهار صفر از پول ملی اقدام کنند.
از سوی دیگر ،تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان نیازمند تصویب مجلس و شورای
نگهبان بود که دولت به رغم تصویب این امر در هيأت وزیران ،موضوع را مسکوت نگه
داشت و این تغییر در همین مرحله نیمهتمام ماند و الیحهای از سوی دولت برای حذف
چهار صفر از پول ملی نیز به مجلس ارائه نشد.

امــا این بار و بیش از دو ســال پس از آن اتفاق ،حذف صفــر از پول ملی ایران رنگ و
بوی جدیتری به خود گرفته و به نظر میرســد که حتی اقدامات ابتدایی آن نیز انجام
شده است.
نخســتین جرقه از جدیشــدن دوباره حذف چهار صفر از پول ملی زمانی زده شد که
بانک مرکزی در هفته گذشته از اسکناس  ۵۰هزار تومانی جدید خود رونمایی کرد و در
طراحی این اسکناس نکاتی وجود داشت که توجه برخی را به خود جلب کرد.
نکته مهم نخست ،استفاده از رنگآمیزی متفاوت در ارقام چاپشده روی اسکناس بود به
طوری که چهار صفر بعد از عدد  ۵۰با رنگ متفاوت و کمرنگتر طراحی شــدهاند و در
قسمت پایینی اسکناس نیز عدد  ۵۰به طور جداگانه درج شده است.

eghtesad@hamedanpayam.com

خبـر
بعد از گذشت یکسال

پرداخت خسارت سانچی
در نوبت سامانه نیما

با فرا رســیدن اولین سالگرد تصادف نفتکش سانچی در آبهای
چین و ملزم شــدن شــرکتهای بیمه داخلی به پرداخت  ۳۰درصد
معادل  ۱۰میلیون دالر از کل  ۳۲میلیون دالر از خســارت این سانحه،
هنوز خبری از پرداخت ارز نیمایی به شرکتهای بیمهای توسط بانک
مرکزی نیست.
نفتکش ســانچی دارای بیمه بود که این بیمه توسط شرکتهای بیمه
داخلی و خارجی پوشش میشد .حدود  ۳۰درصد از بیمهنامه سانچی
توسط شــرکتهای بیمه داخلی پوشش داده شد که  ۲۰درصد از آن
از سوی بیمه البرز و  ۱۰درصد آن هم از طرف بیمه ملت بوده است.
از این  ۳۰درصد هم  ۵۰درصد آن توسط بیمه مرکزی پوشش اتکایی
داشته است.
با توجه به اینکه ارزش نفتکش سانچی حدود  ۳۲میلیون دالر برآورد
شــده است ،پرداخت حدود  ۱۰میلیون دالر از این خسارت بر عهده
شرکتهای بیمه ایرانی است که از این رقم پنج میلیون دالر سهم دو
شــرکت بیمه البرز و ملت و پنج میلیون دالر هم ســهم بیمه مرکزی
میشود ۷۰.درصد مابقی پوشش بیمهنامه سانچی متعلق به یک کلوپ
بیمهای بینالمللی اســت که توسط  ۱۱شــرکت خارجی به رهبری
شرکت بیمه نروژی  SKULDبیمه شده است.

همدان مصوبه ستاد تنظیم
بازار کشور را وتو كرد!
مســئوالن اســتان همدان پس از بررســیهای الزم به این نتیجه
رسیدند که اجرای مصوبه قیمت مرغ ستاد تنظیم بازار کشور در استان
همدان کمکی به کاهش قیمت نمیکند.
هفته گذشته قیمت مرغ توسط ستاد تنظیم بازار کشور  10هزار و 500
تومان اعالم شد که فروش بیش از این مبلغ گرانفروشی تلقی میشود.
اما اجرای این مصوبه در همدان به تصمیم مدیران ارشد در ستاد تنظیم
بازار استان منوط شد که در روز یکشنبه برگزار میشود.
بنابراین روز گذشــته در جلســه ســتاد تنظیم بازار استان به بررسی
قیمت مرغ با توجه به شــرایط روز و مشــکالت اقتصادی که متوجه
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است پرداختند.
مدیر ستاد تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان در گفتوگو با فارس با
بیان اینکه در جلسه امروز قیمت مرغ زنده از  9هزار و  200تومان به
 8هزار و  800تومان کاهش داده شد اظهار کرد :قیمت پایه مرغ رو به
کاهش است.مهدی نجفیان درباره ابالغ ستاد تنظیم بازار کشور گفت:
هیچ استانی مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور را اجرایی نکرده است.
وی با توجه به اینکه قیمت نهادها افزایش یافته است ادامه داد :تصمیم
ستاد تنظیم بازار استان حفظ آرامش در بازار و جامعه است.
مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن تجارت همدان نیز در
گفتوگو با فارس به یکسانســازی قیمت مرغ در سطح شهر اشاره
کرد و گفت :مرغ با برندهای متفاوت با قیمت یکسان عرضه میشود.
علیرضا شجاعی با بیان اینکه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قیمت
 10هزار و  500تومان بــرای مرغ مورد توجه قرار نگرفت تصریح
کرد :در حال حاضر قیمت مرغ در بازار مشخص میشود که این مبلغ
به موارد بسیاری بازمیگردد.

تبریک و تقدیر

جناب آقای

مهندس محسن جهانشیر
انتصاب شایسته جنابعالی
به سمت

مدیر کل محترم اداره ورزش و
جوانان استان همدان
را صمیمانــه تبریــک و تهنیــت
عــرض مــی نمائیــم.
همچنیــن از خدمــات بیشــائبه
جنــاب آقــای دکتــر رســول منعــم در زمــان تصــدی
کمــال تقدیــر و تشــکر را داریــم.

هيأت های ژیمناستیک و شمشیر بازی
استان همدان

آگهی مجمع عمومی
موسس انجمن صنفی کار فرمایی
نمایندگان بیمه رازی استان همدان

بــه اســتناد مــاده  131قانــون کار
مقرراســت اولیــن مجمــع عمومــی
موســس انجمــن فــوق در ســاعت
 12ظهــر مورخــه  97/11/10در
محــل ســالن اجتماعــات مجموعــه
فرهنگــی ولیعصــر واقــع در خیابــان
میــرزاده عشــقی-جنب بانــک
تجــارت برگــزار مــی گــردد.
امضاء هيأت موسس

سود سهام عدالت روستائیان
امروز واریز میشود
سازمان خصوصیسازی اعالم کرده که
از فردا ســود ســال مالی  ۱۳۹۶به حساب
روستائیان و عشایر واریز میشود .همچنین
مشموالنی که تاکنون شــماره ِشبای بانکی
خــود را در ســامانه ســهام عدالت ثبت
نکردهاند فرصت دارند که بار دیگر در این
زمینه اقدام کنند.
به گزارش ایســنا ،مدتی اســت که سازمان
خصوصیسازی واریز ســود سهام عدالت
مربوط به ســال مالــی  ۱۳۹۶را آغاز کرده
اســت .این ســازمان اعالم کرده که از فردا
نســبت به به واریز مبالغ ســود به حساب
روستائیان و عشایر اقدام خواهد کرد.
در آذر ماه سال جاری مقداری از سود سهام
عدالت مربوط به سال مالی  ۱۳۹۶به حساب
تعدادی از مشموالن واریز شد .در آن مرحله
به مشــموالنی که مددجــوی کمیته امداد
امام خمینی(ره) یا تحت پوشــش سازمان
بهزیســتی کشــور بودند و از تخفیف ۵۰
درصدی برخوردار شــدند ،مبلغ  ۱۷۵هزار
تومان سود سهام پرداخت شد.
در تازهترین خبرها مربوط به سهام عدالت،
معــاون برنامهریــزی و توســعه و منابــع
انســانی سازمان خصوصیســازی با اشاره
بــه واریز ســود عملکرد مالی ســال مالی
 ۱۳۹۶شــرکتهای سرمایهپذیر به حساب
روســتائیان و عشــایر از روز سهشنبه (۱۸
دی ماه) به صــورت تدریجی ،اعالم کرده
که در ایــن مرحله حــدود  ۱۳میلیون نفر
از مشــموالن ،سود ســهام عدالت خود را
دریافت خواهند کرد که این مقدار سود در
مجموع به مبلغ بیش از  ۱۱۰۰میلیارد تومان
میشود.
داوود خانی درباره توزیع سود سهام عدالت
گفته که در مرحله نخست توزیع سود سهام
عدالت مشموالن در سال جاری نیز حدود

 ۵.۵میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته
امداد و ســازمان بهزیســتی به تدریج سود
ســهام عدالت خود را دریافــت کردند که
ارزش این میزان ســود حدود  ۸۵۰میلیارد
تومان برآورد میشود.
به گفته وی ،روســتائیان و عشــایر سراسر
کشــور که مشمول سهام عدالت هستند ،در
صورتی که ســود عملکرد سال مالی ۱۳۹۵
شرکتهای ســرمایهپذیر را دریافت نکرده
باشند ،این ســود را به همراه سود عملکرد
سال مالی  ۱۳۹۶و به صورت یکجا دریافت
خواهند کرد.
معاون سازمان خصوصیسازی اعالم کرده
که واریز ســود ســهام عدالت روستائیان و
عشــایر در حالی از روز سهشنبه این هفته
به صــورت تدریجی آغاز خواهد شــد که
پرداخت این سود با اولویت بانکهایی مانند

ملی ،صادرات ،کشــاورزی و پســت بانک
اســت که در روستاها شــعبه گستردهتری
دارند.
طبق اعالم خانی ،واریز ســود سهام عدالت
این دســته از مشموالن به صورت تدریجی
و مطابق با ســود دریافتی از شــرکتهای
ســرمایهپذیر انجام میشــود .ســود سهام
عدالت اقشار دیگر مشموالن سهام عدالت
از جمله کارگران فصلی و ساختمانی و سایر
مشموالن نیز به صورت تدریجی و تا پایان
سال به حساب آنها واریز خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،به تازگی با موافقت وزیر
امور اقتصادی و دارایی و بنا به درخواست
سازمان خصوصیســازی ،بار دیگر امکان
ثبت شماره شبای مشموالن سهام عدالت در
ســامانه سهم عدالت از روز یازدهم دی ماه
فراهم شده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان:

میوه شب عید همدان تأمین شد
مدیر ســازمان تعاون روســتایی استان
همــدان از تأمین میوه طرح تنظیم بازار ایام
پایانی سال در استان خبر داد.
رضا عباســی بيان کرد :بر اســاس ابالغیه
مورخ  20آذر؛ وزیر جهاد کشــاورزی مبنی
بــر واگذاری مأموریت تنظیم بازار ســیب
و پرتقال مورد نیــاز طرح تنظیم بازار میوه
شــب عید به ســازمان تعاون روســتایی،
کمیته اســتانی طرح تنظیم بازار متشکل از
دســتگاههای اجرایی از جمله استانداری،
جهاد کشــاورزی ،سازمان صنعت ،معدن و
تجارت تشکیل شــده و تاکنون دو جلسه
برگزار کرده است.
وی ادامــه داد :بر اســاس دســتورالعمل

ذخیرهســازی ســیب و پرتقال مشخصات
کیفی محصوالت به استانها اعالم شده که
میوه استان نیز بر این اساس تأمین میشود.
عباسی یادآور شد :خوشبختانه با هماهنگی
موجود در استان تجربه اجرای طرح توزیع
میوه ایام پایانی ســال در همدان با موفقیت
انجام شده که امیدوارم امسال نیز این طرح
در استان اثرگذار باشد.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان
همچنین به حمل میوه سیب و پرتقال طرح
تنظیم بازار به سردخانههای فنی استان اشاره
کرد و گفت :اتحادیه تعاون روستایی مباشر
تهیه و تدارک میوه ایام پایانی سال است که
قطعا کیفیت میوه را بهصورت ویژه مد نظر

آگهي مــزايده آهنآالت
ساختمـاني

اداره کل اموال و امالک بنياد مستضعفان
انقالب اسالمي استانهاي مرکزي و همدان در
نظر دارد نسبت به فروش ضايعات آهنآالت
ساختماني به صورت حجمي واقع در همدان از
طريق مزايده عمومي به صورت يکجا و نقدي
به فروش رساند .متقاضيان محترم ميتوانند از
تاريخ  97/10/18لغايت  97/10/30همه روزه به
جز ايام تعطيل از ساعت  8:00الي  16:30جهت
اخذ اطالعات بيشتر و بازديد از اقالم و دريافت
فرم شرکت در مزايده نسبت به ارائه پيشنهادات
خود به صورت مکتوب به دفتر مزايده مستقر
در همدان مراجعه نمايند ،بازديد از اقالم و
حضور متقاضيان الزامي ميباشد .ضمن ًا تاريخ
بازگشايي پاکتهاي پيشنهادي رأس ساعت 10
صبح روز سهشنبه مورخ  1397/11/1در محل
دفتر نمايندگي اعالمي فوق ميباشد.
آدرس :همدان ،سيزدهخانه ،پايينتر از برج
آرين ،ساختمان پارسيان ،طبقه چهارم ،واحد 5
شماره تماس08138255543 :
اداره کل اموال و امالک بنياد مستضعفان

قرار میدهد.

توزیع  16هزار تن آرد توســط
شبکه تعاون روستایی در همدان
وی از توزیــع  16هزار تن آرد در اســتان
خبرداد و گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون
بیش از  16هزار و 400تن آرد روستایی بین
روستاییان این استان توزیع شده است.
عباســی تأکید کرد :از ابتدای امسال بیش از
 16هــزار و 400تن آرد خبازی و خانهپزی
توســط شــبکه تعاون روســتایی در تمام
روستاهای استان همدان توزیع شده است.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان
ادامه داد :در راســتای خدماترســانی به
روستاییان و کشاورزان و همچنین براساس

دعوتنامه مجمع عمومی عــادی
سالیــانه

نظام صنفی کـارهای کشـاورزی
شهرستـان همدان
بدینوسیله از اعضای محترم نظام صنفی کشاورزی
شهرستان همدان دعوت بعمل میآید در مجمع عمومی
عادی سالیانه(اصالتا یا وکالتا) در روز دوشنبه 97/11/15
راس ساعت 8:30صبح در محل همدان آرامگاه باباطاهر،
سالن مجتمع رفاهی انصار حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

 -1استماع گزارش هيأت مدیره و بازرس
 -2تعیین تکلیف در خصوص تراز مالی سال قبل و تصویب
بودجه سال 98
 -3اتخاذ تصمیم نسبت به اموری که از اختیارات مجمع
عمومی عادی باشد.
 -4انتخاب هيأت مدیره و بازرس
کلیه افرادی که مایل به کاندیداتوری در هيأت مدیره
و بازرس می باشند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه
 97/10/30مدارک خود را به دبیرخانه نظام صنفی
کشاورزی ارسال نمایند .به درخواستی که بعد از موعد
مقرر ارسال شود ترتیب اثری داده نخواهد شد.
جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  32674346تماس
حاصل فرمایید.
نظام صنفی کشاورزی شهرستان همدان

اشتغال
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران مطرح کرد

 ،۹۸سال سخت کارگران برای زندگی!

بر این اساس ،مشموالنی که تاکنون موفق به
ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه سهام
عدالت به نشانی www.samanese.ir
نشدهاند ،میتوانند نســبت به ورود و ثبت
شماره شبای معتبر بانکی خود در این سامانه
اقدام کنند.
طبق اعالم ســازمان خصوصیسازی ،تعداد
مشموالنی که تاکنون شــماره شبای بانکی
خود را وارد ســامانه سهام عدالت نکردهاند
حدود  ۶.۵میلیون نفر اســت کــه اگر این
افراد شــماره شــبای بانکی خود را اعالم
کنند ،پس از راســتیآزمایی شــماره شبای
بانکی ثبت شــده این دســته از مشموالن،
ســود عملکــرد ســال  ۱۳۹۵و در مرحله
بعد سود عملکرد ســال  ۱۳۹۶آنها توسط
سازمان خصوصیسازی به صورت یکجا به
حسابشان واریز خواهد شد.
وظایف محوله ســازمان تعاون روستایی،
شبکه تعاون در سطح شهر و روستاها اقدام
به توزیع آرد و کاالهای اساسی میکند.
وی با بیان اینکه عمده شرکتهای تعاونی
روستایی عامل توزیع آرد روستائیان هستند،
اعالم کرد :خدمات رســانی به کشاورزان و
روســتائیان از مهمترین فعالیتهای شبکه
تعاونی روستایی اســتان همدان محسوب
میشــود .وی گفت :شبکه تعاون روستایی
همدان بیش از  ۷۸واحد فروشگاه مصرف
روستایی را در روستاهای استان بهصورت
فعال دارد .مدیر ســازمان تعاون روستایی
اســتان همدان هــدف از توزیــع آرد بین
روستاییان را ارائه خدمات بهتر و در راستای
حمایت از روستاییان دانســت و افزود :از
مهمتریــن مزایای این اقــدام تعاونی های
روســتایی ،کاهش رفت و آمد روستاییان،
صرفه جویی در وقت و هزینه است.

یــک مقــام مســئول
کارگری با اشاره به افزایش
شــکاف طبقاتی و کاهش
قدرت خریــد کارگران،
سال  ۹۸را ســال سختی
بــرای معیشــت کارگران
توصیف کرد.
ناصر چمنــی بيان کرد :با
توجه به نوســانات شدید
نــرخ ارز کــه از ابتدای
امســال بر بازارهای داخلی سایه افکند و افزایش هزینهها که معیشت
مردم و کارگران را تحت تاثیر قرار داد ،میتوان گفت که امسال یکی
از سختترین ســالها برای تعیین دستمزد را داریم و قطعا به چالش
کشیده خواهد شد.
وی با اشاره به تاخیر در پرداخت وجه بسته حمایت غذایی کارگران ،به
ايسنا گفت :معتقدیم بسته حمایتی ارتباطی به ترمیم دستمزد کارگران
ندارد و دادن بسته حمایت غذایی یکی از وظایف اجتماعی دولت به
شمار میرود که متاسفانه تاکنون عملی نشده و نحوه پرداخت و زمان
آن برای کارگران مشــخص نیست که نشــان میدهد در توزیع بسته
حمایتی کارگران دچار مشکل هستیم.
نایــب رئیس کانون عالــی انجمنهای صنفی کارگــران با تاکید بر
ضرورت تشــکیل هرچه سریعتر جلســات مزد ،درباره دلیل توقف
جلسات شورای عالی کار ،گفت :در جلسهای که با معاون روابط کار
داشتیم ،دلیل عدم برگزاری جلسات را سفرهای استانی وزیرکار عنوان
کردند در حالی که تاخیر در تشــکیل جلسات شورای عالی کار ،بی
توجهی به خواست و مطالبات  ۴۲میلیون کارگر ایرانی است.
چمنی افزود :وقتکشــیهایی که برای برگزار نکردن جلسات شورا
صورت میگیرد نشان میدهد که از ابتدا هیچ برنامهای برای تقویت
معیشــت و قدرت خرید کارگران وجود نداشت و وزارت کار آماده
گفتمان با نمایندگان جامعه کارگری نبوده و نیســت ،در صورتی که
فرار از گفتمان برای هیچ کدام از شرکای اجتماعی سودی ندارد و در
پایان سال مذاکرات دستمزد را به چالش خواهد کشاند.
این مقام مســئول کارگری درعین حال با ابراز مخالفت نســبت به
تعییــن مزد منطقهای گفــت :وقتی نظام عرضــه و تقاضا در بازار
همخوانی ندارند نمیتوانیم مزد را به شــکل منطقهای تعیین کنیم.
تعیین مــزد منطقهای موجــب مهاجرت از شــهرهای کوچک و
روستاها به کالنشــهرها میشــود لذا صحبت از مزد منطقهای و
برداشــتن حداقل های مزد خیانت به جامعه کارگری و روســتایی
کشور است.
وی همچنین با اشاره به طرح نذر اشتغال که از سوی یکی از نمایندگان
اصفهان در مجلس پیگیری میشود ،گفت :این طرح ،طرحی خطرناک
اســت که بیصدا و در سکوت دنبال میشــود و یک عده کارفرما و
سرمایهدار میخواهند بحث حداقل دستمزد در روستاها را به حاشیه
ببرند و به اســم اشتغالزایی ،با رقم ناچیز  ۴۰۰هزار تومان در روستاها
شغل ایجاد کنند.
بــه اعتقاد نایب رئیــس کانون عالی انجمنهای صنفــی کارگران ،با
برداشــته شــدن حداقلهای مزد در روستاها و شــهرهای کوچک،
مهاجرت گسترده و سرازیرشدن نیروهای کار به کالن شهرها را شاهد
خواهیم بود که مشــکالت اجتماعی و اقتصادی گستردهای در جامعه
به وجود خواهد آورد.
بــا وجود آن که در قانون کار اشــاره صریحی به تعیین مزد منطقهای
نشــده اســت ولی شــرکای اجتماعی میتوانند برای تعیین حداقل
دستمزد به شکل ملی یا منطقهای یا بر اساس نوع فعالیت و صنعت ،به
توافق جمعی روی بیاورند .بر اساس ماده  ۴۱قانون کار ،شورای عالی
کار موظف اســت همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط
مختلف کشــور یا صنایع مختلف بر اساس درصد تورم اعالمی بانک
مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند.

آگهــي مزايـده عمــومي

ر

اداره کل ثبت احوال استان همدان (1397نوبت اول)

اداره کل ثبت احوال استان همدان به استناد کميسيون ماده  2به شماره  970051مورخه 1397/9/28
صادره توسط اداره کل امور اقتصاد و دارايي تعداد  3دستگاه خودروي سواري دولتي ،دو دستگاه پرايد قابل
شمارهگذاري و همچنين يک دستگاه خودروي سواري پژو مدل  2000اسقاطي غير قابل شمارهگذار را از طريق
مزايده عمومي به فروش رساند لذا از متقاضيان دعوت بعمل مي آيد جهت بازديد و شرکت در مزايده عمومي به
مدت  10روز از تاريخ  1397/10/18لغايت  1397/10/29به مدت  10روز کاري از ساعت  8صبح الي ساعت  13به
آدرس ميدان بيمه ايران (منبع آب) اداره کل ثبت احوال استان همدان طبقه همکف به کارشناس مربوطه آقاي
محمدحسين زورمند ،مراجعه و با هماهنگي از خودروهاي مربوطه مستقر در واحد نقليه بازديد بعمل آورند.
متقاضيان محترم از طريق آدرس سامانه تدارک الکترونيکي دولت به نشاني  http://setadiran.irسامانه
شده و نسبت به ثبتنام ،واريز وجه سپرده و اسکن تصاوير و مدارک و بارگذاري آن با استفاده از امضاي
الکترونيکي معتبر اقدام نمايند.

(مالف )3797

اگر به دنبال آگهی های استخدامی
می باشیدلطف ًا به کانال تلگرامی زیر
مراجعهنمایید
@bazarehamedan
ی لطفاً
جهـت عضو در کانال تلگرام نیازمند 
عدد  5را به شماره  09105398964ارسال نمایید.

اداره کل ثبت احوال استان همدان

کارتدانشجوييمحمدطاقتیمحمدپورفرزندمالکاشتر
بهشمارهملي 4020284741رشتهعلومتربیتیدانشگاه
بوعليسينابهشمارهدانشجويي9232268021مفقود
گرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد.
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قضاوت داور پرافتخار همدانی در مسابقات
قطر
نایــب رئیــس هيــأت تنیــس همــدان گفــت :داور پرافتخــار
همدانــی قضــاوت در فصــل جدیــد رقابتهــای ایــن رشــته ورزشــی
را بــا مســابقات قطــر آغــاز کــرد.
امیــر برقعــی بــا بیــان اینکــه نخســتین مســابقات حرفــهای تنیــس
جهــان در ســال  2019در دوحــه قطــر آغــاز شــد اظهــار کــرد :بــا
آغــاز فصــل جدیــد مســابقات حرفـهای تنیس در ابتــدای ســال ،2019

پیشخوان
تنیسبــازان بــزرگ جهــان در نخســتین تــور حرفــهای بــه میزبانــی
دوحــه قطــر بــه میــدان میرونــد.
وی عنــوان کــرد :مســابقات معتبــر اگزونموبیــل  2019امســال بــا
حضــور نــواک جوکوویــچ بهعنــوان بخــت شــماره یــک برگــزار
میشــود.
نایــب رئیــس هيــأت تنیــس اســتان همــدان خاطرنشــان کــرد :بــر
ایــن اســاس ســیدعادل برقعــی داور بینالمللــی نشــان برنــز تنیــس
کشــورمان و پرافتخارتریــن داور اســتان بنــا بــه دعــوت فدراســیون
تنیــس قطــر در ایــن رقابتهــا حضــور خواهــد داشــت.

برقعــی بــا بیــان اینکــه ایــن داور ارزنده ســابقه قضــاوت در مســابقات
مهــم و معتبــر جهــان را در کارنامــه دارد ،عنــوان کــرد :عــادل برقعــی
ســابقه قضــاوت در المپیــک را هــم در کارنامــه دارد کــه ایــن موضــوع
افتخــاری بــزرگ بــرای او ،تنیــس اســتان و کشــورمان و خانــواده
ورزش هگمتانــه محســوب میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برقعــی در مســابقات اســترالیا کــه نخســتین
مســابقه جایــزه بــزرگ تنیــس ســال از بیــن چهــار گرنداســلم اســت
هــم قضــاوت کــرده ،افــزود :اوپــن فرانســه ،ویمبلــدون و اوپــن
آمریــکا ســه گرنداســلم دیگــر ســال هســتند.

امروز ايران در جام ملتها به مصاف يمن مي رود

خبـر

بسکتبال ،رویاپردازیهای چند ساله
بســکتبال همدان را با روزهای درخشان پگاه در لیگ برتر به یاد
داریم .همان ایام به یادماندنیای که ســالن ابنسینا مملو از تماشاگر
میبود و صدها نفر هم هر بازی لیگ برتر پشت سالن میماندند.
آن روزها و هر چند روز یک بار اگر از خیابان شــکریه همدان عبور
میکردیم جمعیتی چند هزار نفری مقابل سالن ابنسینا بودند .یا برای
تماشای سوپرلیگ بسکتبال ،یا دیدن بازیهای شهرداری در لیگ برتر
والیبال ،یا قرض دادن چشم ها به لیگ برتر کشتی و یا حتی بازیهای
پاس در لیگ برتر .اما حاال سالهاســت که دیگر خبری از آن شــور
و اشــتیاق در ورزش نیســت و عدم تیمدرای در رشتههای محبوب
ورزشی ،پویایی را از ورزش همدان برده است.
بسکتبال یکی از آن ورزشها بود .رشتهای که تماشای آن در لیگ برتر
جذابیتی وصف ناشدنی داشت و برای عالقمندان از هیجانی بسیار باال
برخوردار بود ،اما حاال دیگر نه از آن شــور واشتیاقها خبری است و
نه از پویایی بسکتبال و والیبال.
و بیش از همه امیدواریم که محسن جهانشیر مدیرکل جدید ورزش و
جوانان استان همدان به موضوع تیمداری رشتههای مختلف ورزشی با
حمایت بخش خصوصی نگاهی جدی داشته باشد.
قطع به یقین آن روزها را نمیتوان از تاریخ ورزش همدان پاک کرد،
روزهایی که حضور بسکتبالیستهای آمریکایی به جذابیت بازیهای
پگاه همدان میافزود و تب این رشــته ورزشــی را در استان همدان
داغ میکرد.
بــا تمام این ناامیدیها بــا حمایت از جوانــان عالقهمند همدانی به
بســکتبال میتوان دوباره به دوران شــکوفایی این ورزش در استان
بازگشت .ســالهای  1384و  85را باید دوران اوج بسکتبال همدان
نامید؛ ســالهایی که تیم بسکتبال پگاه همدان حضوری درخشان در
لیگ برتر باشــگاههای کشور داشت و با امکانات و بودجهای کمتر از
سایر رقبا دو سال متوالی بین  8تیم برتر مسابقات جای گرفت.
درخشش دو بازیکن آمریکایی با تکنیکی ناب و شوتهای  3امتیازی
دیدنــی در کنار دیگر بازیکنان تیم پگاه ،بهویــژه بازیکنان بومی این
تیم ،شور و شعفی خاص در بین اهالی بسکتبال و عالقهمندان به این
رشته جذاب ورزشــی در همدان ایجاد کرده بود و از ساعتها پیش
از برگزاری بازیهای پگاه در ســالن ابن ســینای همدان جایی برای
سوزن انداختن نبود.
اما عمر دوران طالیی بســکتبال همدان کوتاه بود و با برچیده شــدن
چتر حمایتی پگاه از سر بسکتبال همدان و انحالل این تیم و همچنین
نبود حامی مالی دیگری در استان برای بسکتبال دوران افول این رشته
ورزشی در همدان آغاز شد.
حاال با گذشــت بیش از یک دهه از آخرین حضور یک تیم همدانی
در باالترین سطح بسکتبال کشور چشم امید بسکتبالدوستان همدانی
برای شرکت در یکی از لیگهای بسکتبال باشگاههای کشور همچنان
به حمایت مســئوالن استان و بخش خصوصی دوخته شده است ،اما
رئیس هيأت بســکتبال استان همدان معتقد اســت با توجه به هزینه
سنگین تیمداری در لیگ بسکتبال نه اداره کل ورزش جوانان استان و
نه بخش خصوصی زیر بار این مسئولیت نمیروند.
پرویز ریحانی درباره حضور یک تیم همدانی در لیگهای بســکتبال
باشــگاههای کشور میگوید :با توجه به اســتقبال رسانهها از ورزش
بســکتبال در سالهای اخیر و حضور شرکتها و بنگاههای اقتصادی
قدرتمند بهعنوان حامی مالی در این رشته ،هزینه تیمداری در بسکتبال
به شــدت باال رفته است و برای تیمداری در لیگ برتر باید بودجهای
چند میلیارد تومانی اختصاص داد.
وی با بیان اینکه قرارداد بازیکنان بســکتبال با باشگاهها در لیگ برتر
میلیاردی شــده است ،میافزاید :اگر بخواهیم تیمی را از همدان روانه
مسابقات لیگ دسته یک بکنیم حداقل نیاز به  500میلیون تومان بودجه
اســت که نه اداره کل ورزش و جوانان و نه شــرکتهای خصوصی
اســتان نمیتوانند این بودجه را برای یک فصل رقابتهای بسکتبال
آن هم در لیگ یک که پخش مستقیم تلویزیونی ندارد تامین کنند.
رئیس هيأت بســکتبال اســتان اظهار میکند :البته بیشتر باشگاههای
کشــور چه در رشته بسکتبال و چه در سایر رشتههای ورزشی دولتی
هســتند و از بودجه اســتان خود به ویژه بودجــه اختصاص یافته به
ورزش ارتزاق میکنند؛ اما بودجه همدان ،به ویژه بودجه ورزش استان
به اندازهای ناچیز و کم اســت که اداره کل ورزش جوانان برای تامین
هزینههای جاری خود نیز با مشکل مواجه است.
رئیس هيأت بســکتبال استان با بیان اینکه مشــکل اصلی بسکتبال
همدان نداشــتن حامی مالی اســت به ظرفیت باالی بسکتبال همدان
از نظر بازیکن و زیرســاختهای مناسب از جمله سالن اختصاصی
اشــاره میکند و میگوید :هيأت بسکتبال میتواند در صورت داشتن
حامی مالی از این جمع یک تیم کامال بومی را روانه مســابقات لیگ
باشگاههای کشــور کند .همچنین تعدادی از بازیکنان حرفهای استان
هم در تیمهای بسکتبال سایر استانها فعالیت میکنند که در صورت
فعالیت تیمی در اســتان بیتردید برای ادامه فعالیت حرفهای خود به
همدان باز میگردند.
آگهي حصر وراثت

آقاي مرتضي سلطاني دارای شماره شناســنامه  31به شرح دادخواست
کالســه 949/97ش112ح از این شعبه درخواســت گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان برجعلي ســلطاني به شــماره
شناســنامه  265در تاريخ  96/6/10در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به-1 :معصومعلي
سلطاني فرزند برجعلي به شماره شناسنامه 1121متولد 1339پسر متوفي
-2مرتضي ســلطاني فرزند برجعلي به شــماره شناسنامه 31متولد1342
پسر متوفي -3مهين ســلطاني فرزند برجعلي به شماره شناسنامه1296
متولد 1346پسر متوفي -4اسماعيل ســلطاني فرزند برجعلي به شماره
شناســنامه 4050267632متولد 1348پســر متوفي -5طاوس سلطاني
فرزند برجعلي به شماره شناسنامه 36متولد 1344دختر متوفي -7صديقه
سلطاني فرزند حاجآقا به شــماره شناسنامه 22متولد 1316همسر متوفي
اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي
مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد
از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر
خواهد شد( .مالف )729
رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف اللجين
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غلبه بر یمن
گام نخست شکست طلسم
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بازگشت مسی به تیم ملی
در مادرید؟

دیدار دوستانه آرژانتین برابر ونزوئال
در واندا متروپولیتانو میتواند با بازگشت
ستاره آلبی سلسته به تیم ملی همراه شود.
به گزارش مهر ،تیمهــای ملی ونزوئال
و آرژانتین بیســت و پنجــم مارس در
ورزشگاه واندا متروپولیتانو در یک بازی
دوستانه به مصاف هم میروند .این بازی
در راستای آمادهسازی دو تیم برای کوپا
آمهریکا  ۲۰۱۹انجام میشود.
آخرین رویارویی ونزوئال و آرژانتین به
مرحله مقدماتی جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه
برمیگردد که هر دو بازی با تســاوی به
پایان رســید .در دیدار نخســت که به
میزبانی ونزوئال برگزار شــد دو تیم  ۲بر
 ۲مساوی کردند و در بازی برگشت دو
تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند.
نکته مهم بازی دوســتانه بیست و پنجم
می ،احتمال بازگشت لیونل مسی به تیم
ملی آرژانتین اســت .مهاجم بارسلونا که
پس از حذف کشــورش در مرحله یک
هشــتم نهایی جام جهانی برای تیم ملی
بازی نکرده دیگر نیازی نیست برای این
دیدار دوستانه به آرژانتین سفر کند .این
بهترین فرصت برای بازگشــت مسی به
تیم ملی است.

2

یووه به دنبال جذب
ستاره خط دفاعی بارسا

تیم ملــی فوتبــال ایران امشــب در
نخســتین آزمون خود در جــام ملتهای
آســیا باید از ســد یمن ،تیمی بگذرد که
حداقل روی کاغذ لقمه دهانگیری برایش
محسوب نمیشود و اگر اتفاق خاصی رخ
ندهد ،اولین پیروزی کمدردســر شاگردان
کیروش را در همین گام نخست به نظاره
خواهیم نشست.
ایران ،امســال با تیمی یکدست و قبراق و
با برخورداری از مهرههای خوشتکنیک و
ارزنده ،تنها قهرمانی در جام ملتهای آسیا
را نشانه رفته و از امشب برای برآوردهکردن
رویــای چندیــن ســاله ایرانیهــا گام به
مستطیلسبز امارات میگذارد و در ایستگاه
نخســت باید یمن ،حریف نهچندان خوب
خود را از میان بردارد.
اگرچــه امســال آنطــور کــه همــه واقفیــم،
بــا قرعــه راحتــی مواجــه شــدهایم و
حداقــل تــا مراحــل باالتــر بــه زمیــن
ســفت نخواهیــم خــورد امــا اگــر
وضعیــت مثــل هــر دوره هــم کــه بــود،
مــا از تیــم ملــی خــود نــه اینکــه خاســته
رویایــی داشــته باشــیم امــا بهواســطه
ایــن مهرههــای خــوب و ایــدهآل فقــط
یــک قهرمانــی میخواســتیم.
اتفاقــی کــه سالهاســت انتظــارش را
میکشــیم و بعــد از آن حــذف تلــخ
و دردنــاک برابــر عــراق در جــام ملــت
هــای  ،2015روزهــا و لحظههــا را
شــمردیم تــا امــروز را بــه چشــم ببینیــم
و فرصــت قهرمانــی را از کــف ندهیــم.
تیــم کــیروش بعــد از درخشــش در
جــام جهانــی و نمایــش عملکــردی
قابــل قبــول در گــروه مــرگ آن فســتیوال
رویایــی ،حــاال بــه چشــم خیلــی از
کارشناســان فوتبــال قــاره کهــن ،در کنــار

ژاپــن و کــره جنوبــی مدعــی اصلــی
کســب عنــوان قهرمانــی بــه شــمار
مـیرود و مثــل روز روشــن اســت کــه در
ایــن راه بــه دانــش بــاال و تجربــه چندیــن
ســاله ســینیور کــیروش در تیــم ملــی
بیــش از هــر زمانــی تکیــه خواهیــم کــرد.
تیم فعلــی ،از درون دروازه بگیرید تا نوک
حمله بازیکنانــی را در اختیار خود دارد که
میتوانند گره از کار کــیروش باز کنند و
قطع به یقین در مســیر پر پیــچ و خم این
جام ،تجربه بینالمللی بازیکنانی مثل سامان
قدوس ،اشکان دژاگه ،سردار آزمون ،علیرضا
جهانبخش و دیگر نفرات میتواند حسابی
به کارمان بیاید و برای مربی پرتغالی ،تجویز
نسخهای شفابخش باشد.
اولیــن ماموریــت مــا امشــب در جــام
ملتهــای آســیا در حالــی مقابــل یمــن
برگــزار میشــود کــه اصلیتریــن
نگرانــی ،پیرامــون وضعیــت علیرضــا
جهانبخــش اســت.
جهانبخــش کــه از چنــد هفتــه قبــل دچار
مصدومیــت شــده بــود ،بــا نظــر کارلــوس
کــی روش در فهرســت نهایــی جــام ملت
هــا قــرار گرفــت و تــاش پزشــکان برای
رســیدن او بــه مســابقات ادامــه دارد.
جهانبخــش طــی چنــد روز گذشــته در
تمرینــات گروهــی تیــم ملــی حضــور
داشــته و اینطــور کــه از تصاویــر برمــی
آیــد او مشــکلی بــرای بــازی کــردن
نــدارد امــا مســاله مهــم دربــاره او ایــن
اســت کــه آیــا کــی روش حاضــر مــی
شــود مقابــل یمــن دربــاره جهانبخــش
ریســک کنــد یــا خیــر.
کی روش که هفته گذشــته گفته بود بهتر
اســت جهانبخش مقابل یمن بازی نکند و
از بازی های بعدی بــه میدان برود ،حاال

یاش را درباره ســتاره
هنــوز تصمیم نهای 
ایرانی تیم برایتــون انگلیس نگرفته و باید
منتظــر ماند و دید در نهایت چه اتفاقی در
این خصوص رخ می دهد.
هرچند در چنین فضایی شــاید بهتر باشد
جهانبخش مقابــل یمن که حریف چندان
ســختی برای ما نیست اســتراحت کند تا
آماده مسابقات سخت آینده شود.
در ســوی مقابل تیم ملی یمــن در حالی
تمرینات خود را برای اولین تجربه مرحله
نهایی جام ملت های آســیا و رویارویی با
ایران را پشت ســر گذاشته که این روزها
کابوســی بزرگ روی ســر این تیم سایه
افکنده اســت .گرفتار شدن ســتاره های
کلیدی یمن در بند مصدومیت باعث شــد
تا تمامی اخبار پیرامون این کشــور جنگ
زده حاضر در جام هفدهم تحت الشــعاع
همین موضوع باشد.
این کابوس وقتی جالب تر می شــود که
بدانید دروازه بان اول یمن به عنوان کلیدی
ترین مهره مصدوم در جمع شاگردان جان
کوشیان ســرمربی اسلوواک محسوب می
شود که باعث شــده این مربی  58ساله با
دغدغــه فراوان خود را برای بازی با ایران
آماده کند.
این درحالی است که حصین قاضی هافبک
طراح یمنی ها نیز در بازی با سوریه آسیب
دید تا حضورش در بازی با ایران در هاله
ای از ابهام باشد.
بنا بــه اعالم تیم پزشــکی یمــن هر دو
مصــدوم یمن این روزها در حال ســپری
کردن تمرینــات اختصاصی ویــژه برای
رســیدن به بهبودی کامل هستند تا بلکه به
بازی امشــب با ایران همین طور دو جدال
دیگر با عراق و ویتنام برســند که در این
راه بعید است تالش ها به نتیجه ای برسد.

پیشکسوتان همدان در مسابقات زورخانهای ایران
خوش درخشيدند
مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و
جوانان همدان از کسب سه طال ،یک نقره
و یک برنز توسط پیشکسوتان همدانی در
مســابقات ورزشهای زورخانهای کشور
خبر داد.
حمــداهلل چاروســایی بــا بیــان اینکه
پیشکســوتان ورزشهــای زورخانهای
در مســابقات قهرمانی کشــور سه نشان
طال ،یک نقره و یک نشــان برنز کســب
کردند اظهار کرد :دومین دوره رقابتهای
ورزشهــای زورخانــهای قهرمانــی
پیشکســوتان کشــور با حضــور 360
ورزشکار از استانهای مختلف در رشت
برگزار شد.
وی با بیان اینکه ورزشــکاران حاضر در
این دوره از رقابتها ،در ردههای ســنی
 35تا  45ســال 45 ،تا  55ســال و  55تا
 65سال در دو بخش تیمی و مهارتهای
انفرادی در سالن تختی مجموعه ورزشی
شــهید عضدی رشــت با هم به رقابت

پرداختنــد ،افــزود :تیــم زورخانهای و
هنرهای فردی پیشکسوتان همدان در این
دوره از مسابقات قهرمانی کشور توانست
با مربیگــری علی دلفانی و سیدســجاد
موســوی و همچنین سرپرستی لطفاهلل
خاکساری بدرخشد.
مدیر روابط عمومــی اداره کل ورزش و
جوانان اســتان همدان عنوان کرد :در این
رقابتها و در رده سنی  35تا  45سال و
در رشته میل بازی ،فرشاد حیدررضایی به

مدال طال دست یافت.
وی خاطرنشان کرد :در  45تا  55سال و
در رشــته میلبازی مجید کاظمی به مدال
طال رسید و در رشته سنگ احسان پیری
مدال برنز را به دست آورد.
چاروســایی ادامه داد :در رده سنی  55تا
 65سال و در رشته سنگ عبداهلل یداللهی
بــه مدال طال دســت یافت و در رشــته
چرخ تیز هم هیبتاهلل شهبازی مدال نقره
گرفت.

نشــریه توتو اسپورت مدعی شد که
یوونتوس قصــد دارد یوردی آلبا ،مدافع
بارسلونا را به خدمت بگیرد.
به گزارش ورزش سه ،آلبا تا سال 2020
با بارسلونا قرارداد دارد و فعال صحبتی از
تمدید قــرارداد او با آبی اناری ها مطرح
نشــده است .او سال  2012با  14میلیون
یورو به بارسلونا پیوست و از آن موقع به
یکی از مهره های اصلی تیمش تبدیل شده
است .با این حال ،فعال خبری از تمدید
قرارداد او نیست و در تابستان آینده ،تنها
یک ســال از قرارداد او با بارسلونا باقی
خواهد ماند.بــه این ترتیب ،بارســا به
فروش او فکر خواهد کرد و گزینه ها را
بررسی میکند .یووه قصد دارد با فروش
الکس ســاندرو ،هزینه انتقال یوردی آلبا
را تامیــن کند .مدافع برزیلی یووه ،مورد
توجه منچســتریونایتد ،منچسترسیتی و
پاری سن ژرمن قرار دارد.
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عراق با  ۶غایب بزرگ
در جام ملتها
تی مملی فوتبال عراق نسبت به جام
کشورهای عربی حوزه "خلیج فارس" ۶
تغییر خواهد داشت.
ب ه گــزارش فــارس ،تی مملــی فوتبال
عــراق در مرحله گروهی جام ملتهای
آســیا  ۲۰۱۹با ایران همگروه است و در
نخســتین دیدار خود بــه مصاف ویتنام
خواهد رفت.روزنامه امــارات الیوم در
گزارشی به معرفی تی مملی فوتبال عراق
پرداخت و تاکید کرد که این تیم  ۶بازیکن
تاثیر گذار خود را در جام ملتهای آسیا
در اختیار ندارد.به نوشته این روزنامه در
جام کشــورهای عربــی خلیج فارس ۶
بازیکن تاثیرگذار در ترکیب عراق بازی
کردند که در جام ملت های آســیا شاهد
حضور آنها نیستیم.
جاســتین میرام ،بازیکــن کولومبوس
آمریکا ،ضرغام اسماعیل و مصطفی ناظم
به خاطر آسیبدیدگی در فهرست نهایی
قرار نگرفتند و اما مهند عبدالرحیم بهترین
گلزن الــزوراء و مهــدی کامل بازیکن
الشرطه و سعد عبداالمیر به طرز عجیبی
در فهرست نهایی قرار نگرفتند تا عراق با
 ۶تغییر اساسی نسبت به جام کشورهای
عربی حوزه خلیج فارس به میدان برود.
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تیرانداز همدانی نایب قهرمان ایران شد

رئیس هيأت تیراندازی اســتان همدان گفت :با برگزاری مرحله
چهارم مسابقات آزاد تیراندازی ،نفرات برتر رشته تپانچه بادی بانوان
معرفی و شناخته شدند.
ســید ناصر محمودی اظهار کرد :ایــن دوره از رقابتها با حضور
 140بانوی تیرانداز در محل سالن  80خط مجموعه ورزشی آزادی
برگزار شد که طی آن نفرات برتر شناخته شدند.
وی عنوان کرد :با برگزاری فینال رشته تپانچه بادی بانوان رده سنی
جوانان و نوجوانان ،مائده دهقانی از یزد ،آیلین قلی زاده از سیستان
و بلوچستان و فاطمه قدرت آبادی از سمنان به ترتیب مقامهای اول
تا سوم را کسب کردند.
رئیس هيأت تیراندازی استان همدان خاطرنشان کرد :در فینال تپانچه
بادی بانوان رده سنی بزرگساالن نیز هانیه رستمیان از مازندران ،مینا
قربانی از همدان و ســارا میرابی از تهران به ترتیب در جایگاه های
اول تا سوم قرار گرفتند.
محمودی بیان کرد :در پایان این مســابقات بــا حضور بدرالملوک
کهرنگــی نایب رئیس بانوان فدراســیون تیراندازی مراســم اهدای
احکام و مدال ورزشکاران برگزار شــد.وی عنوان کرد :مینا قربانی
هماکنون یکی از سرمایههای رشته تیراندازی استان همدان است و با
حضور در اردوهای تیم ملی و کسب افتخارات مهم در میادین ملی،
خود را مهیای شــرکت در مسابقات معتبر خارجی میکند و قطع به
یقین آیندهای درخشان در انتظار اوست.

نتیجهگیری کشتیگیران مالیر مرهوت
زحمات مربیان بزرگ است
رئیــس اداره ورزش و جوانــان مالیــر گفــت :نتیجهگیــری
کشتیگیران مالیری در مسابقات اســتانی مرهوت زحمات مربیان
بزرگ این شهرستان است.
مهــدی رضایــی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــتیگیران ایــن شهرســتان
در مســابقات قهرمانــی نوجوانــان اســتان بعــد از ســالها نتایــج
درخشــانی کســب کردنــد ،اظهــار کــرد :کشــتی مالیــر بعــد از
مدتهــا عــرض انــدام کــرد و از مقــام هفتــم اســتان در ایــن ر ده
ســنی بــه رده دومــی رســید.
وی تصریح کرد :کشــتی مالیر خود را در کســب این مقام مرهون
برنامهریزی دقیق هيأت کشــتی شهرســتان و مربیــان بزرگی چون
مسعوی مصطفیجوکار و جالل لطیفی میداند.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مالیر با بیان اینکه شهرستان
مالیر در بیش از  30رشته ورزشــی شامل فوتبال ،کشتی ،فوتسال،
دو و میدانی ،ورزشهای هوایی ،ووشــو ،کاراته ،بسکتبال ،والیبال
و ...فعال اســت و حدود هشت هزار ورزشکار بیمه شده به صورت
ســازمان یافته در این رشتهها فعال هستند ،ادامه داد :کشتی در مالیر
ریشــه در پوست و خون مردم دارد و امثال جوکار افتخار شهرستان
و استان هستند.
رضایی افزود :حدود  15تیم از مالیر در رشتههای مختلف ورزشی
و در ردههای مختلف ســنی در لیگهای اســتانی و بیش از  10تیم
هم در لیگهای کشــوری حضور داشــتهاند و مالیر در سال  96در
رشتههای مختلفی چون فوتبال ،بسکتبال ،کاراته و ...میزبان مسابقات
کشوری و استانی بوده است.

علیپور رئيس فدراسیون انجمن های
ورزشی ماند
علیپور برای ســومین دوره پیاپی رئيس فدراسیون انجمن های
ورزشی شد.
به گزارش ایســنا ،در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون انجمن های
ورزشــی که با ریاســت محمدرضا داورزنی برگزار شــد غالمعلی
محمد علیپور با  34رای از  42رای ماخوذه برای چهار ســال دیگر
در این پست ابقا شد.
این سومین دوره پیاپی ریاست علیپور در این فدراسیون خواهد بود.
احمد اسدزاده  2رای و صمد ولی زاده  6رای کسب کردند.
در حالی که پایان ریاست علیپور در فدراسیون انجمن های ورزشی
از  ۱۷آبــان ماه  ۹۷به پایان رســیده بود اما با ایــن وجود وزارت
ورزش برای این فدراسیون سرپرست انتخاب نکرد و علیپور به امور
فدراسیون رسیدگی می کرد.
در این مجمع شهنازی به عنوان نماینده کمیته ملی المپیک و محمد
شروین اسبقیان نیز حضور داشتند.

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود پوینــدگان پیشــتاز ســاهی درتاریــخ  17/09/1397بــه شــماره ثبــت  13540بــه شناســه ملی
 14007990603ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :ارائــه خدمــات پیمانــکاری در رشــته بــرق و آب و گاز تامیــن نیــروی انســانی جهــت امــور حمــل و نقــل و تعمیــر و
نگهــداری شــامل تعمیــر و نگهــداری تجهیــزات و وســایل اداری (بــه غیــر از امــور رایانــه ) خدمــات فنــی خــودرو و امورآشــپزخانه
ورســتوران شــامل طبــخ وتوزیــع غــذا و اداره رســتوران و بوفــه وخدمــات عمومــی شــامل تنظیفــات ونامــه رســانی وپیشــخدمتی
امــور آبدارخانــه وخدمــات پاســخگویی تلفنــی ونگهــداری وخدمــات فضــای ســبز شــامل خدمــات باغبانــی ونگهــداری فضــای
ســبز و پارکینــگ طبقاتــی و پارکبــان وخدمــات شــهری و امورچــاپ وتکثیــر شــامل صحافــی وحروفچینــی وغلــط گیــری وخطاطــی
وامــور تاسیســاتی شــامل تعمیــر و نگهــداری و بهــره بــرداری از تاسیســات برودتــی وحرارتــی و ارائــه خدمــات بازرگانــی شــامل
واردات وصــادرات و اخــذ و اعطــای نمایندگــی و تهیــه وتوزیــع کاالهــای مجــاز و بازاریابی(غیرهرمــی وغیرشــبکه ای و غیراینترنتــی )
درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی :
اســتان همــدان  ،شهرســتان همــدان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر همــدان ،میــدان شیرســنگی  ،کوچــه شــقایق  ،خیابــان شــهید صنعتــی
 ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی  6515795444ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی میــزان
ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای داود ســحابی بــه شــماره ملــی  0370258479دارنــده  990000ریــال ســهم الشــرکه خانــم
ســمیرا کریمــی بــه شــماره ملــی  5020052620دارنــده  10000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هيــأت مدیــره آقــای داود ســحابی به شــماره
ملــی 0370258479و بــه ســمت رئیــس هيــأت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود خانــم ســمیرا
کریمــی بــه شــماره ملــی 5020052620و بــه ســمت نایــب رئیــس هيــأت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه
اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا ،عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای
عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان همــدان
اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری همــدان ()340054

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

صاف تا کمي ابري  -بارش پراکنده
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اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
نيمه شب شرعي

■ آب و هوا

پيشبيني وضع هوا:

اسدآباد

روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول :نصرت ا ...طاقتي احسن
سردبير :يدا ...طاقتي احسن
مدیراجرائی:سیده ثریا جاللی
نشاني :همدان ،ابتداي خيابان مهديه ،روبروي دبيرستان شريعتي
ساختمان پيام
65155 - 666
صندوق پستي:
نمابر38279013 :
تلفن( 38264433:ويژه)
آگهي38264433 :
سردبير09183151437 :
()081 - 34586731
ليتوگرافي و چاپ :پيام رسانه

پایگاه اینترنتیwww.Hamedanpayam.com...............................
ارتباط با روزنامه10006066 ......................................................................

■ اوقات شرعي

■ حدیث:

امام علي (ع):

گلتپه

پيام تاريخ ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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■ 2018
همدان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 2018

شماره 3381

خبـر

مدل قیمتگذاری اینترنت موبایل اصالح
میشود

وزیــر ارتباطــات از اتمــام بررســی وضعیــت چندماهه اخیر
قیمتگذاری اینترنت موبایل از ســوی اپراتورها و افزایش قیمت آن
با توجه به شــکایت کاربران ،خبر داد و گفت :این مدل تعرفه گذاری
اصالح می شود.
محمدجواد آذری جهرمی  ،درباره شــکایت کاربران تلفن همراه
از افزایش نرخ خدمات اینترنت موبایل از سوی اپراتورها ،اظهار
داشــت :موضوع مدل قیمت گذاری چند ماهــه اخیر اپراتورها
در حــوزه اینترنت تلفن همراه ،در ســازمان تنظیــم مقررات و
ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به زودی
اعالم می شود.

 ۲۳ساخت دستگاه ایرانی گداخت هستهای

یخچال لباسها رونمایی می شود!

نخستین دستگاه محصورسازی پالسمای گداخت هستهای با فناوری
کامال بومی در دانشــگاه صنعتی امیرکبیر طراحی و ساخته شده است.به
گزارش فارس ،محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی و ساخت
نخستین دستگاه محصورسازی پالسمای گداخت هستهای با فناوری کامال
بومی شدند که تمام مراحل طراحی ،شبیهسازی و مرحله عملی ساخت و
تجهیز آن به دست متخصصان کشور و دانشجویان دورههای تحصیالت
تکمیلی دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک انجام شده است .این دستگاه به
دلیل سطح مقطع آن که شبیه سطح مقطع توکامکهای مطرح دنیا است،
بستر مناسبی برای انجام تحقیقات پایهای در مورد فناوریهای مرتبط با
تولید محصورســازی و اندازهگیری پارامترهای پالسما برای دستیابی به
فناوری تولید ،انرژی گداخته هستهای را در کشور فراهم میکند.

یک تولید کننده لوازم الکترونیکی از دســتگاهی رونمایی می کند
کــه هر گونه جرم و باکتری را از لباس ها دور و آنها را اتو کشــیده
نگه می دارد.به گزارش دیجیتال ترندز ،شرکت ال جی قصد دارد در
نمایشــگاه  CES۲۰۱۹میالدی از دستگاه جدید خود به نام LG
 Stylerرونمایی کند.
این دســتگاه برای پاکیزه و صاف نگه داشتن لباس ها ساخته شده و
ویژگی های هوشــمند متعددی دارد که بــا خانه کاربر یکپارچه می
شــود.البته نمی توان کل لباس ها را در  LG Stylerقرار داد بلکه
این دستگاه مهمترین لباس های فرد را تازه و تمیز نگه می داردLG .
 Stylerظرفیت  ۴لباس از جمله یک شــلوار را دارد که در آن قرار
می گیرد.

«اینترنت اشیا» با ارسال  ۱۵۰ماهواره
به فضا جهانی می شود

یــک اســتارت آپ آمریکایی قصد دارد با ارســال  ۱۵۰ماهواره
کوچک شــبکه ارتباطات جهانی برای اینترنت اشــیا فراهم کند .این
ماهواره ها به اندازه کف دست هستند.
به گزارش فیز ،استارت آپ مخابراتی Swarm Technologies
از سازمان کمیســیون مخابرات فدرال ( )FCCدرخواست کرده تا
تعداد بیشــتری ماهواره کوچک به فضا ارســال کند .این درخواست
در حالی اعالم شده که شرکت مذکور برای ارسال  ۴ماهواره به فضا
در ســال گذشته با جریمه  ۹۰۰هزار دالری روبرو شده است.شرکت
«سوارم» در سال  ۲۰۱۷خواستار ارسال  ۴ماهواره آزمایشی به فضا بود
اما درخواست شرکت رد شد.

شیوه جدید فریب کاربران واتس اپ برمال شد
پیامی در شــبکه اجتماعی واتس اپ درباره آپدیت جعلی« واتس
اپ گلد» هشــدار می دهد .این پیام کاربر را به وب ســایتی حاوی
بدافزار هدایت می کند و هکرها کنترل موبایل کاربر را در اختیار می
گیرند .به گزارش دیلی میل ،یک ترفند هک واتس اپ که نخســتین
بار در  ۲۰۱۶میالدی فراگیر شــد ،دوبــاره ظهور کرده و موبایل های
افــراد را تهدید می کند .این ترفند هک به کاربران درباره یک آپدیت
جعلی هشــدار می دهد.در این ترفند ،پیامی به افراد هشدار می دهد
تا پیامرســان های خود را بــه  WhatsApp Goldارتقا ندهند.
 WhatsApp Goldیک آپدیت جعلی است و اطالعات کاربران
را ســرقت می کند .در مرحله بعد کاربران به ســمت لینکی هدایت
می شوند.

گزارش
چمدان

سبکهای نوظهور سفر در سال ۲۰۱۹
سال  ۲۰۱۹درحالی آغاز شده که بررسیها نشان میدهد الگوی سفر
در این ســال با تغییراتی همراه خواهد بود .با توجه به تغییر شیوههای
زندگــی ،امــروزه گردشــگران از روشهای متنــوع و جدیدی برای
ســفرهای تفریحی و کاری خود بهره میبرند که به آنها اجازه میدهد
ســبک جدیدی از سفرها را در نقاط مختلف جهان تجربه کنند .نشریه
«فوربس» در گزارشــی پیرامون سبکهای نوین در صنعت گردشگری
نوشت ه است که برنامهریزی برای سفرهای طوالنی در تعطیالت میتواند
به یک موضوع استرسزا بدل شود .به باور لوئیس دنیل ،یک کارشناس
صنعت گردشــگری ،به همین دلیل اســت که اکنون مسافران با نادیده
گرفتن مســافرتهای یکهفتهای در طول تابســتان به انجام سفرهای
تفریحی کوتاهتر و متعدد روی آوردهاند .بر اســاس گزارش «فوربس»،
در سال جاری میالدی گردشگران بیشتر به سفرهای یکروزه خواهند
رفت .همچنین اینســتاگرام و دیگر شــبکههای اجتماعی به اثرگذاری
بیشتر در توسعه مقاصد گردشــگری ادامه خواهند داد .گردشگران در
سال جاری ،بیشتر به سفرهای سالمتی و تندرستی اهمیت خواهند داد
و در نهایت ،به تدریج مرزهای بین گردشــگری تجاری و تفریحی از
بین خواهد رفت.

گردشگران یک روزه

طبق گزارش مذکور ،افزایش مسافرانی که به دنبال انجام سفرهای کوتاه
بوکارهای محلی دانست؛
هستند را میتوان به معنای افزایش رونق کس 
بهویژه در زمانهایی که افراد سفرهای کوتاه داخلی و محلی در فضاهای
غیرمعمول نظیر چادر و فضای باز را ترجیح میدهند .بر اســاس آمار
کلوک ،یک شرکت ثبت اطالعات سفر با  ۸۰۰کارشناس در  ۱۶کشور،
راهکارهایی برای افزایش هدفمندی مســافرتهای محلی وجود دارد.
در همین راســتا میتوان به یک تور پیادهروی برای دیدار از بازارهای
خیابانی پر زرق و برق در منطقه «مونگکوک» هنگکنگ رفت یا آنکه
پارک پرندگان و باغهای پروانه در یک تور چند ساعته در کواالالمپور
میتواند مقصد جذابی برای افراد باشد.

تعطیالت اینستاگرامی

از ســوی دیگر ،این یکواقعیت اســت که امروزه اینســتاگرام بهطور
فزایندهای در زمینه انتخاب مقصد گردشگران نقشآفرینی میکند .بیش
از  ۴۰درصد افرادی که در ی 
ک نظرسنجی شرکت کردند ،اینستاگرام را
ل در انتخاب مقصد تعطیالت خود عنوان کردند .انتظار
مهمترین عامــ 
میرود در سال  ،۲۰۱۹شبکههای اجتماعی تاثیر قابلتوجهی در صنعت
گردشــگری برجای بگذارد .در سال  ۲۰۱۹یکیاز مقاصد جالب برای
گردشگران حضور در نمایشگاه هنری است که هر سه سال یکبار در
بیش از  ۱۰جزیره واقع در منطقه دریایی ستو در ژاپن برگزار میشود.
سفر به جنگلهای کینتامانی در منطقه بالی در اندونزی یا تجربه عکاسی
در پوکت تایلند از دیگر مقاصد تفریحی برای سال  ۲۰۱۹خواهند بود.

بهبود سالمتی

براســاس گزارش «فوربس» ،انتظار میرود گردشگری با هدف بهبود
تندرســتی در طول سالهای آتی به سرعت رشد داشته باشد .از همین
رو موسســه جهانی تندرستی پیشبینی کرده که سرعت رشد این نوع
گردشگری تا دو برابر نسبت به سالهای گذشته افزایش یابد .بر اساس
آمار این موسســه ارزش این نوع از گردشگری در سال  ۲۰۲۲به ۹۱۹
میلیارد دالر میرســد؛ این در حالی اســت که این رقمدر سال ۲۰۱۷
معادل  ۶۳۹میلیارد دالر بوده است .اقامتگاههای دارای مراکز تندرستی،
هتلهای همراه با استخر و سونا و جکوزی ،از این دست مراکز هستند.
اینچنیــن تجربههایی مجالی را برای مســافرت همــراه با روشهای
سبکزندگی بهتر میســر میکنند .برای مثال ،این سبک از گردشگری
را میتــوان در جزیره میامی تجربه کــرد .در این مکان افراد میتوانند
در فستیوالهای موسیقی ،مسابقات حیوانات خانگی و سایر برنامههای
تفریحی شرکت کنند .در سفر به منطقه «آالیا بلیز» نیز میتوان تجربه به
یادماندنی از غواصی و ماهیگیری روی صخرهها را کسب کرد.

تفریح در کنار تجارت

طبــق این گــزارش ،یکی از مهمترین ســبکهای جدید ســفر برای
گردشــگران در سال  ۲۰۱۹که بهطور فزایندهای در حال افزایش است،
مســافرتهایی اســت که در آن افراد عالوه بر انجام امور تجاری ،به
تفریح نیز میپردازند .بر اســاس نظرسنجی اخیر موسسه کرایه خودرو
آویس ۸۷ ،درصد از گردشــگرانی که با هدف انجام کار مشخصی به
ســفر رفتهاند ،تاکید کردهاند که مایل هســتند در همین زمان به سفر
گوبویــی تفریحی بدهند .بــا توجه به اینکــه  ۹۲درصد از
خــود رن 
شرکتکنندگان در این نظرسنجی تایید کردند که در سفرهای تفریحی
خود به انجام برخی از امور کاری نیز میپردازند این آمار تعجببرانگیز
نیســت؛ این در حالی اســت که  ۵۶درصد از گردشگرانی که فرزندان
خود را بههمراه داشتند نیز اعالم کردهاند که در سفرهای کاری خانواده
را نیــز با خود همراه میکنند .در چنین شــرایطی مرز میان ســفرهای
تفریحی و کاری بهطور روزافزونی در حال محو شــدن است .در این
نوع مسافرتها میتوان از هتلهایی که در نزدیکی مراکز تجاری اداری
و همچنین تفریحی قرار دارند استفاده کرد.

رئيس کمیسیون اقتصاد ،سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسالمی شهر:

گردشگری شبهاي همدان
برنامهريزي ميخواهد

«گردشــگری در شــب» به عنوان پدیده ای
نوین در صنعت گردشــگری جهان معرفی شده
اســت و حاال همدان به عنوان پایتخت تاریخ و
تمدن ایران ،ظرفیت های متعددی برای این نوع
گردشــگری دارد که باید بــا برنامه ای مدون به
دنبال اجرای آن بود.
در شــرایطی که گردشــگری به عنوان سومین
صنعت پول ساز جهان شناخته می شود و همواره
مورد توجه کشورها و دولت ها است ،گردشگران
عصر جدید به دنبال جاذبه های نوین ،خوشایند
و در مواردی نامتعارف هستند؛ مولفه هایی که به
بروز پدیده های جدید در این صنعت پاک منجر
شده است.
از شرق آسیا تا غرب آمریکا ،روش های متفاوتی
برای جذب گردشــگر اســتفاده می شود و بهره
بــرداری اقتصادی باعث شــده تا شــیوه جذب
گردشــگر تغییر کند .از طرف دیگر گردشگری
انواع متفاوتــی دارد که از مهمترین آنها می توان
به گردشگری فرهنگی ،هنری ،مذهبی ،ورزشی،
تجاری ،روستایی ،ماجراجویانه ،پزشکی ،علمی و
آموزشی اشاره کرد.
اما حاال «گردشگری در شب» به عنوانه پدیده ای
نوظهور در صنعت گردشگری ،رو به توسعه است
و ایران به عنوان کشوری چهار فصل و با تاریخی
کهن ،سرشار از جاذبه هایی است که می تواند در
این عرصه نیز خوش بدرخشد.
به هر گوشه از این دیار کهن که می نگری جلوه
ای از جاذبه های گردشــگری نمایان می شــود.
جاذبه های متفاوت ایران در حوزه گردشــگری
آنقدر زیاد هست که می تواند هرگردشگری را از
هر نقطه جهان به اینجا بکشاند.
در ایــن بین همــدان به عنــوان پایتخت تاریخ
و تمــدن ایران با بیش از یکهــزار و  800جاذبه
گردشــگری در دسته پنج شــهر گردشگر پذیر
کشــور قرار دارد و انتخاب این دیــار به عنوان
پایتخت گردشگری کشــورهای آسیایی در سال
 2018میــادی و همچنین برگــزاری چهلمین
اجــاس جهانی گردشــگری ( )UNWTOبه
میزبانی این استان ،باعث شده تا نگاه گردشگران
به سمت دیار هگمتانه بچرخد.
غــار علیصدر ،تپــه و موزه باســتانی هگمتانه،
گنجنامــه ،آرامــگاه بوعلــی ســینا ،باباطاهر،
اســترومردخای ،حیقوق نبی(ع) ،ســراب های
نهاوند ،تپه باستانی نوشیجان ،گنبد علویان ،برج
قربان ،موزه تاریخ و طبیعت و دشــت میشان از
جمله جاذبه های گردشگری این استان به حساب
می آیند.
آب و هوای استان همدان نیز در نتیجه وجود کوه
های مرتفع ،رودخانه ها و پســتی و بلندی های
زیاد به شدت متغیر است و زمستان های سرد ،پر
برف و باران و تابستان های معتدل دارد .اینگونه
آب و هوا باعث شــده تا تعداد گردشــگران این
استان در فصل های مختلف تغییر کند.
حال که همدان ســاالنه مخاطبان خاص خود را
در حوزه گردشــگری دارد متولیان امر را ،برای
ماندگاری بیشــتر گردشــگران در این استان به
تکاپو انداخته است و گردشگری در شب راهکار
جدیدی از ماندگاری بیشتر گردشگران در همدان
ارزیابی می شود.
رهایی از ترافیک خســته کننده روز ،آبوهوای
مناسب در شب ،دسترسی آسان به مناطق مختلف
و اســتفاده بهینه از وقت ،ویژگی های مناســبی
است که می تواند زمینه را برای گسترش صنعت
گردشگری در شب مهیا کند.

فرهنگ

سایت دانشنامه مشاهیر نهاوند
به بهرهبرداری می رسد

مدیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان نهاوند
گفت :سایت دانشنامه مشاهیر این شهرستان در ایام
دهه فجر به بهرهبرداری میرسد
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی استان همدان ،زینب سیف از برگزاری بیش
از  ٢٠عنوان برنامه به مناســبت دهه فجر در نهاوند
خبر داد و اظهار کرد :برگزاری عصر شعر و خاطره
با حضور شاعران و اهالی فرهنگ و ادب شهرستان،
برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی و عکس انقالب
از جمله این برنامههاست.
وی بــا بیان اینکــه همزمان با دهه فجــر فیلمهای
سینمایی در سینما اندیشه با  ٥٠درصد تخفیف اکران
خواهد شــد ،خاطرنشان کرد :برگزاری ویژه برنامه
دهه فجر در کانون های فرهنگی و هنری مســاجد،
برگزاری محفل انس با قرآن و تجلیل از فعاالن این
حــوزه و دیدار با خانواده هنرمندان ایثارگر و جانباز
از دیگر برنامههایی اســت که برای این ایام تدارک
شده است.

همزمان با دهه فجر؛ نشست ادبی
در کبودراهنگ برگزار می شود

این اتفاق نه تنها به ماندگاری گردشگر منجر می
شــود ،بلکه به رونق اقتصــادی و کارآفرینی هم
کمک می کند .اما توسعه جاذبه های گردشگری
شبانه و تشویق گردشگران به شبگردی از نکات
ریزی اســت که باید مورد توجــه مدیران قرار
بگیرد.

ایده نوین گردشگری در شب برنامه
ریزی می شود

رئيس کمیســیون اقتصاد ،ســرمایه گــذاری و
گردشگری شورای اســامی شهر همدان گفت:
گردشگری در شــب یکی از ایده های نوین در
حوزه گردشگری است که اجرای آن در این شهر
برنامه ریزی می شود.
حســین قراباغی در گفت و گو با ایرنا افزود :با
فعالسازی گردشــگری شبانه در همدان می توان
عالوه بر ماندگاری بیشــتر مسافر موجب توسعه
اقتصاد در شب شد.
وی اظهار داشــت :در فراخوان طرح «ایده برتر»
چهار موضوع مورد بررســی قــرار می گیرد که
گردشگری در شب یکی از مهمترین موضوعات
این فراخوان است.
قراباغی عنوان کرد :گردشــگری شــب با هدف
اســتفاده بهینه از زمان شــب برای بخش زیادی
از گردشــگران باید به کار گرفته و برنامه ریزی
شود .وی ادامه داد :باید زیر ساخت های شهری
به گونه ای طراحی شــود که گردشگران بتوانند
از جاذبــه های گردشــگری به راحتی اســتفاده
کنند .رئيس کمیســیون اقتصاد ،سرمایه گذاری و
گردشگری شورای اسالمی شهر همدان گفت :با
مرمت و بازسازی کاروانسراها و بافت فرسوده و
برنامه ریزی هدفمند باید جاذبه های مورد پسند
گردشگر ایجاد کنیم.
قراباغــی ادامه داد :پیاده راه های اکباتان و بوعلی
و همچنین محدوده خیابان های  6گانه مرکز شهر
همدان بازسازی شده اند و با بافت سنتی که دارند
می توانند در هر فصلی مورد توجه گردشــگران
باشند.

تپه استخر عباس آباد

تپه عبــاس آباد به عنوان بام همدان که به «ســر
استخر» معروف اســت می تواند یکی از جاذبه
های گردشگری شبانه باشد.
تپــه عباس آباد همدان در نزدیکی و مشــرف به
میدان قائم (میدان داریوش سابق) قرار دارد .این

تپه به دلیل مشرف بودن به شهر همدان ،همواره
از موقعیت ویژه ای برخوردار بود و به عنوان بام
همدان نیز شناخته می شود.
یکــی از پارک های زیبا و دیدنی شــهر ،به ویژه
مناسب برای میهمانان تابستانی همدان ،گردشگاه
استخر عباس آباد است که در باالی تپه عباس آباد
واقع شدهاست .دو جاده یکی از ابتدای بلوار باغ
ارم و دیگری از ابتدای جاده گنجنامه ،دسترسی به
باالی تپه را امکان پذیر می کند .با توجه به قابلیت
های جغرافیایی ،طبیعی و گردشگری این تپه ،در
ســال های اخیر تاسیســات تفریحی ،پذیرایی و
اسکان موقت مناسبی در این منطقه احداث شده
و به مجتمع تفریحی و سیاحتی تبدیل شده است.
از باالی تپه از یک ســو ،چشــم انداز طبیعی دره
سرسبز عباس آباد و از طرف دیگر ،نمایی از شهر
همدان نمایان اســت .در ضلع جنوب شرقی این
مجتمع نیز آبشار مصنوعی زیبایی جلوه گری می
کند.

دهکده گنجنامه

دهکده فرهنگی ،ورزشــی و گردگشری گنجنامه
همدان در پنج کیلومتری شهر ،در میدان گنجنامه
و در مجاورت کتیبه های کهن و آبشــار گنجنامه
قرار دارد.
کتیبه هــای گنجنامه که به خــط میخی بر تکه
سنگی بزرگ حک شده است ،به عنوان یادگاری
از دوران هخامنشی در کنار آبشاری زیبا می تواند
مقصد گردشگران در شب باشد.
مجموعه گنجنامه یکــی از قوی ترین قطبهای
گردشگری ایران بوده و عضوی از سازمان جهانی
گردشگری ( )UNWTOشــده است .دهکده
گنجنامه با ظرفیت پنج هزار تن ،دارای امکاناتی
همچــون امکانات تفریحی ،ورزشــی ،اقامتی و
آموزشی است.
این دهکده با امکاناتی ویژه مانند ســکوی پرش
ی جامپینگ ،کابل پرواز تیرول ،دیواره سنگ
بانج 
نوردی ،پیست تریال ،تعادل هوایی (رنجر) ،سالن
بولینگ ،پینت بال ،غار آکواریوم ،پیست سورتمه
ســواری به همراه خدمات ویژه تفریحی شامل
خط تله کابین رفت و برگشــت ،کافی شــاپ و
رســتوران های متنوع ،شهربازی سرپوشیده ،باغ
گیاهان و پارکینگ های روباز و سرپوشــیده می
تواند ظرفیتی آماده برای پذیرایی از گردشــگران
در شب باشد.

پیاده راه های همدان

بلوار ارم همواره یکی از پرترددترین خیابان های
همدان در شب است .تبدیل این بلوار به پیاده راه
می تواند موج جدیدی از جذب گردشگر شبانه
را ایجــاد کند .مکانی که هر یک از شــهروندان
همدان را به سمت خود جذب می کند و به عنوان
تفرجگاه جوانان محسوب می شود.
بلوار ارم همدان به واسطه نزدیکی به دامنه الوند و
قرار گرفتن در منطقه ای خوش آب و هوا ،مقصد
اتراق و گردشــگری شــهروندان در پایان هفته و
روزهای تعطیل است و از همین رو مسئوالن شهری
با پیاده راه کــردن آن به دنبال بهبود بار ترافیکی و
ظرفیت گردشگری این منطقه هســتند .اما در دل
پایتخت گردشگری کشــور های آسیایی در سال
 2018میــادی ،نبض خیابانی مــی زند که گرچه
پر ســر و صداست ،اما سکوت و سنگینی تاریخ و
هویت مردمان دور آن حاال ویترینی شده که با گام
نهادن در آن ،می توان خود را در آن تاریخ و فرهنگ
و معماری و زندگی مردمانش دید و لذت برد.
خیابانی سنگفرش که در آن خبری از تردد پرسر
و صدای خودروهای دودزا نیســت .خیابانی که
به واســطه قرار گرفتن در بین دو میدان معروف
و قدیمی شــهر ،یعنی آرامــگاه بوعلی و میدان
امــام خمینی (ره) از جمله خیابان های قدیمی و
تاریخی همدان به حساب می آید.
پیاده راهی که با اولویت قرار گرفتن گردشگری
در توسعه استان ،به یکی از نقاط مجذوب کننده
برای گردشــگران تبدیل شــده است و شب ها
دستفروشان با بساط کردن در این پیاده راه بازاری
شــلوغ و پر رونق به راه می اندازند.؛ بازاری که
مورد توجه گردشــگران قــرار دارد و می تواند
منبعی برای اقتصاد خانواده ها باشد.
پیاده راه میــدان امام خمینی (ره) و پیاده راه اکباتان
نیز در امتداد این مســیر ســنگ فرش قرار دارند و
وجود موزه و تپه باســتانی هگمتانه در انتهای پیاده
راه اکباتان باعث شده تا قدم زدن های شبانه بر روی
این ســنگفرش ها ،ذهن ها را به دل تاریخ و تمدن
ایران ببرد.
جاذبه هــای اینچنینی می توانــد حرکتی نوین
در توســعه گردشگری در شب باشــد .این در
حالی است که مسئوالن شــهری به فکر توسعه
زیرساخت ها و گسترش این نوع از گردشگری
هستند.

مدیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرســتان
کبودراهنگ از برگزاری مراســم نشســت ادبی به
مناسبت دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ایران در این شهرستان خبر داد
ناصر قــره باغی با بیان اینکه به مناســبت ایام فجر
فاطمی بیش از  ١٠عنوان برنامه توســط این اداره در
کبودراهنگ برگزار خواهد شــد ،اظهار کرد :برپایی
نمایشگاه روز شمار انقالب و آثار هنرمندان تجسمی
شهرســتان یکی از این برنامههاست که از  ١٢تا ٢٢
بهمن ماه در مجتمع فرهنگی هنری شیخ موسی نثری
برپا می شود.
وی از برگزاری مراســم جنگ شادی هم خبر داد و
گفــت :این برنامه از  ٢٣تــا  ٢٥بهمنماه در مجتمع
فرهنگی هنری جوان برگزار خواهد شــد .قره باغی
در خصوص برگزاری مراسم نشست ادبی هم در این
شهرستان توضیح داد و افزود :این برنامه با محوریت
امام(ره) و انقالب اسالمی با حضور شاعران ،ادبیان
و عالقمندان به شعر و ادب شهرستان  ٢١بهمن ماه
برگزار خواهد شد.
مدیر فرهنگ و ارشاد اسالمی کبودراهنگ برگزاری
مراســم ســوگواره و محفل انس با قرآن ،برگزاری
مســابقه کتاب و کتابخوانی ،اجرای نمایش صحنه
ای ،برگزاری مسابقه نقاشی ،برگزاری مراسم جشن
انقــاب و ...از دیگر برنامههای عنــوان کرد که به
مناســبت دهه فجر در این شهرستان برگزار خواهد
شد.

همدان متقاضی برگزاری
جشنواره فیلم و موسیقی فجر
معــاون فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشــاد
اســامی همدان گفت :همــدان متقاضی برگزاری
جشنواره فیلم و موسیقی فجر شد.
بــه گزارش فــارس  ،چندی پیش دبیر جشــنواره
بینالمللــی فیلم فجر اعالم کرد که ســال گذشــته
فیلمهای جشــنواره در اســتانها نمایش داده شد و
امسال نیز چنین برنامهای مدنظر قرار دارد.
سال گذشته همدان به همراه چند استان دیگر اکران
فیلمهای جشنواره فیلم فجر را داشت که امسال نیز
طبق پیگیریها گویا قرار اســت در همدان نیز اکران
فیلمها را داشته باشــیم.معاون فرهنگی هنری اداره
فرهنگ و ارشــاد اسالمی همدان با بیان اینکه پیگیر
اکران فیلمهای جشــنواره در همدان هستیم ،اظهار
کرد :روز گذشــته جلسهای داشــتیم و اکنون منتظر
مکاتبات تهران در این زمینه هستیم.
هادی فیضمنش بیان کرد :اگر مکاتبات تهران شروع
شــود ،همدان متقاضی برگزاری جشنواره فیلم فجر
است که تاکنون مشخص نشده است.
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