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تیم ملی
به همدان
میآید

کم فروشی
اینترنت استان
درحال بررسی

راهآهن سرمایه نسلهای آینده همدان است
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يادداشت روز

استانداربه بانک هایی که مانع توسعه باشند هشدارداد

توقف فعالیت بانکها

صادرات استان
نیازمند نگاه علمی

 -1ســرانجام پس از گذشت قریب
 50روز از ســال رونق تولید ،نخســتین
جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی استان
برگــزار و هدفگــذاری یــک میلیارد و
سیصد میلیون دالری برای صادرات سال
 98اعالم شد.
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تاکید نماینده ولیفقیه درشورای امربه معروف:

منبتمالیر
و اشترمل این شهر
و روستا را جهانی
می کند

مدیریت ها
نقد عملکرد شوند

پایان انتظار
جهانی شدن
یک شهر و
روستا

2

معاون سیاسی وزیر امور خارجه اعالم کرد

خروج از برجام
دردستورکار

8
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اوقات شرعی ماه مبارک رمضان
سال  1398هجری شمسی  -سال  1440هجری قمری

هديه روزنامه همدان پیام

ﻃﺮح وﯾﮋه اﺷﱰاک98

همراه با همدان پیام

رزرو اشتراک روزنامه 08138253510
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غروب آفتاب

اذان مغرب

نیمه شب

اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر
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تاریخ قمری
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نواقص مخابراتی نهاوند رفع میشود
سرپرســت مدیر مخابرات منطقه همدان با بیان اینکه نوسازی و توسعه شبکه کابلی
در نهاوند در دستور کار است گفت :مشکل آنتندهی دهستان سلگی برطرف میشود.
محمدعلــی گرزیــن در گفت وگو با فارس با اشــاره به مشــکالت مخابراتی و
لــزوم رفع آنها اظهار کرد :ایجاد تحول در زیرســاخت های مخابراتی نهاوند در
برنامه قرار دارد چرا که زیرســاخت های این شهرســتان قدیمی و فرسوده شده
و کارایی الزم را ندارد.
وی با تاکید به اینکه نوســازی و توسعه شــبکه کابل هوایی و زمینی و نیز توسعه شبکه

فیبرنوری نیاز اساســی مخابرات نهاوند است گفت :باید سوییچهای  P c mتعویض و
استفاده از ســویچهای بهروز در راستای توسعه خدمات اینترنت و  A D S Lمورد توجه
قرار گیرد.
سرپرست مدیر مخابرات منطقه همدان با بیان اینکه در زمینه توسعه و تجهیز زیرساخت
مخابراتــی باید برای ســالهای آینده نیز برنامهریزی کرد افــزود :با وجود تالشها طی
سالهای قبل متاسفانه توسعه مقطعی نبوده و نیاز آینده پیشبینی نشده است.
گرزین با اشاره به بازدید از مخابرات روستای رزینی نهاوند گفت :دستور بازسازی شبکه
هوایی و کابلهای مخابراتی این روستا داده شد.
وی با تاکید به اینکه ســرویسدهی مناســب به مردم در گرو همکاری و رعایت حسن

همجواری آنها با تاسیسات مخابرات است افزود :ساختمان مخابرات این روستا نیز باید
نوسازی شود.
سرپرســت مدیر مخابرات منطقه همدان با اطمینان خاطر به مردم در خصوص زیانآور
نبودن دکلهای مخابراتی گفت :هنوز هیچ مرجع رســمی و علمی و در هیچ کجای دنیا
ثابت نکرده که دکلهای مخابرات زیانآور است.
وی افزود :همکاران مخابرات همواره با آنتنها و امواج سرکار دارند و اگر این امواج مضر
بود ابتدا به آنها آسیب میرسید.
گرزین بیان کرد :به زودی با نصب دکل در روستای رزینی ،مشکل آنتندهی در دهستان
سلگی برطرف خواهد شد.
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يادداشت روز

صادرات استان نیازمند نگاه علمی
 -1ســرانجام پس از گذشت قریب  50روز از سال رونق تولید،
نخستین جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی استان برگزار و هدفگذاری
یک میلیارد و سیصد میلیون دالری برای صادرات سال  98اعالم شد.
اگر رقم نزدیک یک میلیاردی صادرات سال  97را بپذیریم ،تحقق این
رقم رشدی تقریبا  30درصدی در صادرات استان را نشان خواهد داد.
امــا آنچه اهمیت دارد ضرورت توجه با نگاه علمی به مقوله صادرات
است.
 -2در صــادرات فعالیت گمرک و عالقــه و تمایل صادرکنندگان به
انجام صادرات از گمرک استان بســیار اهمیت دارد ،در حالی که در
همین جلســه ،میزان صادرات از گمرکات اســتان در  12ماهه سال
گذشــته  155میلیون و  50۶هزار دالر اعالم شده که تقریبا  15درصد
صادرات انجامی به نام همدان را شامل می شود.
این ضعف بزرگی اســت کــه قریب  85درصد صادرات اســتان از
گمرکات استان های دیگر انجام شود و ما از این خوشحال باشیم که
صادرات انجام شده از منشا استان همدان بوده است.
-3آمار ارائه شــده از صادرات استان دچار اشکال است قطعا گمرک
هر اســتان میزان صادرات را به نام خود ثبت می کند و این به معنی
این است که صادراتی که منشا استانی دارد اما از گمرک دیگری انجام
شده ،دوباره شماری شده و به حق در آمار صادرات آن استان آمده و
همدان هم در آمار خود آورده اســت .در حالی که حق این است که
این آمار در آمار اســتانی که گمرک آن توانسته صادرکننده را جذب
کند،محاسبه شود.
با این حســاب صادرات واقعی همدان در سال  98همان  155میلیون
و  50۶هزار دالری اســت که از گمرکات استان صادر شده است که
کمتر از سال گذشته است.
 -4گمرک اســتان که چندی است دچار حاشیه شده باید حاشیه را از
خود دور و نسبت به جذب صادرکنندگان اقدام کند و با تعامل نگذارد
آنها برای صادرات سراغ گمرکات دیگر بروند.
بررسی علمی چرایی این اقدام صادرکنندگان می تواند بسیار در اتخاذ
برنامه ای مناسب در این زمینه موثر باشد.
 -5در چند ماه گذشته پس از کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای
خارجــی  ،صادرات بی برنامه رونــق گرفت و هر محصولی به دلیل
ارزان بودن در آن ســوی مرزها و جاذبه ارز خارجی در این ســوی
مرزها صادر شد.
قطعا ایــن نوع صادرات که باعث به هم ریختگــی در بازار  ،کمبود
محصوالت و گرانی آنها می شــود با هدف صادرات همخوانی ندارد
و نیازمند مدیریت است.
 -۶صــادرات مــواد خام یا خام فروشــی ،بالیی اســت که گرفتار
محصوالت اســتان به خصوص در حوزه کشــاورزی شــده و این
نــوع صادرات از ارزش افزوده برخوردار نیســت و زیان آن بیشــتر
از صادرات اســت و باید با توســعه صنایع تبدیلی از خام فروشی و
صادرات مواد خام پیشگیری کرد.
-7تولیــد صادرات محور مهمترین برنامه ای اســت که در صادرات
استان الزم است پیگیری شود و مشخص باشد که کدام محصوالت و
به چه میزان برای صادرات تولید می شوند.
این برنامــه هم به حفظ بازارهای صادراتی اســتان کمک می کند و
هم در توســعه بازارها موفق خواهد بود و هــم موجب رونق تولید
خواهد شد.
البتــه اتاق بازرگانی هــم می تواند به افزایش صادرات اســتان با
اجــرای برنامه هایی کمک کنــد که با توجه به عملکرد  4ســال
گذشته که بیشتر درگیر شناخت غنا بود ،نمی توان انتظاری از اتاق
در این زمینه داشت.
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کاالهای پرمصرف ماه رمضان
کیفیت سنجی میشود
مدیرکل اســتاندارد همدان از اجرای طرح بازرســی کاالهای پر
مصرف ماه رمضان خبرداد و گفــت :در این طرح  150نمونه از این
دسته محصوالت از شــبکه توزیع استان خریداری و در حال کیفیت
سنجی است.
محمد مددی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت :از هفته گذشته طرح
بازرسی و کیفیت سنجی کاالهای پرمصرف ماه رمضان آغاز و تا پایان
این ماه ادامه دارد.
وی با بیان تاکنون یک هزار بازرســی از شــبکه توزیع سراسر استان
انجام شــده است ،افزود :در این بازرســی ها از  150محصول نمونه
هایی خریداری و برای ارزیابی به آزمایشگاه های تخصصی استاندارد
ارسال شده است.
مدیرکل اســتاندارد همدان خاطرنشان کرد :کاالهایی که در این طرح
کیفیت سنجی می شوند مشمول استاندارد اجباری هستند و هرگونه
نبود انطباق با موازین استاندارد ،تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی
دارد.
مــددی ،فرآورده های لبنی ،انواع روغن های خوراکی ،خرما و زولبیا
و بامیــه را برخی از اقالم اولویت دار در این طرح اعالم کرد و گفت:
ارزیابــی کیفیت کاالهــا از وظایف اســتاندارد در حمایت از حقوق
مصرف کنندگان است.
بــر اســاس آخریــن آمــار  ۶۶0واحــد صنعتــی و خدماتــی
تحــت پوشــش اســتاندارد اســتان همــدان قــرار دارنــد کــه در
ایــن صنایــع  880کاالی مشــمول اســتاندارد اجبــاری تولیــد
مــی شــود.

تاکید نماینده ولیفقیه درشورای امربه معروف:

مدیریت ها نقد عملکرد شوند
نبایــد فراموش کنیم تا در این جلســات
خودمــان را نقــد نکنیم رشــد نخواهیم کرد
و هماننــد مدیــری که پس از ســالها دچار
روزمرگی میشــود ما نیز به این مشکل دچار
میشویم.
نماینده ولیفقیه در اســتان همدان در شورای
امــر به معروف و نهی از منکر اســتان با بیان
این که مسئولیت شرعی سنگینی بر عهده اعضا
این شورا است ،اظهار داشت :ما باید پاسخگو
فریضه امــر به معروف و نهــی از منکر ،این
واجب فراموش شده در جامعه باشیم.
به گزارش تســنیم ،حجتاالســالم حبیبا...
شعبانی با اشاره به اینکه مدیریت غیرعلمی و
پرمشغله از معضالت امروز کشور است ،افزود:
نباید فراموش کنیم تا در این جلسات خودمان
را نقد نکنیم رشــد نخواهیم کــرد و همانند
مدیری که پس از ســالها دچــار روزمرگی
میشــود ما نیز به این مشکل دچار میشویم
چرا که این امری طبیعی است بنابراین باید در
مقابل ،اقدام مناسبی انجام دهیم.
امام جمعه همدان توجه به آینده را بسیار مهم

دانســت و گفت :از جمله نقاط ضعف ما در
مدیریت ،نبود مدیریت مطالعه محور در کشور
است چرا که مدیران آنقدر گرفتاریهای کاری
دارند که فرصتی برای مطالعه نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه در ســتاد احیا امر به معروف
الزم اســت کمیته مطالعاتی متشــکل از افراد
متخصــص و متعهد و دارای وقت کافی برای
رصد مشکالت فرهنگی و ارائه راهکار مناسب
تشــکیل شــود ،تصریح کرد :با توجه به این

موضوع باید از جوانان و نخبگانی که فرصت
مطالعه داشته و در این زمینه می توانند کمک
کنند اســتفاده کرد اقدامی کــه نتیجه آن را در
پویایی جلسات به طور حتم خواهیم دید.
شعبانی مقام نقد را مقام رشد انسانها دانست
و تاکیــد کرد :هر جا کار فرهنگی جنبه آماری
پیدا کند آســیب خواهد دید بنابراین باید در
موضوعات فرهنگی با دیدی جهادی به سمت
جلو حرکت کنیم و بــه فرموده رهبر انقالب

نامه به دادستان برای پیگیری وضعیت
کارگران کارخانه «کیوان»
معــاون صنایــع ســازمان صنعت،
معدن و تجارت همدان با بیان اینکه در
کمیسیون کارگری بحث کارخانه کیوان
مطرح و تصمیماتی گرفته شــد گفت:
با دادســتان در مورد وضعیت کارگران
کارخانه «کیوان» مکاتبه شده است.
به گــزارش فارس  ،بررســی وضعیت
کارگــران کارخانــه کیــوان یکــی از
سوژههایی اســت که در سامانه فارس
من با عنوان «کارگــران کارخانه کیوان
را از تعدیل و اخراج های پیاپی نجات
دهید» درج شده است.در این مورد پیش
از این با رئیس ســازمان صنعت ،معدن

يادداشت

و تجارت ،مدیــرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اســتان و دبیــر خانه کارگر
همدان صحبت کردیــم و در ادامه این
پیگیریهای با معاون صنایع ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت اســتان نیز به
گفتوگو نشستیم.حمید بهزادیشریف
در گفتوگو با فارس با بیان اینکه درباره
کارخانه «کیوان» تصمیماتی گرفته شده
است اظهار کرد :این تصمیمات محرمانه
است اما اقدامات در این زمینه در حال
انجام اســت.وی با اشــاره به اینکه در
کمیسیون کارگری بحث کارخانه کیوان
مطرح شــد و تصمیماتی گرفتیم افزود:

اقداماتی انجام دادیم که در راستای حل
مشکل و بازگرداندن کارگران به کارخانه
بوده است.
معاون صنایع ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان همدان تصریح کرد :شنبه
هفته آینده نشســتی با کارگران کارخانه
کیوان خواهیم داشــت و با آنها حرف
خواهیم زد.
وی با بیان اینکه طبق مصوبه کمیسیون
کارگری نامه الزم را به دادستانی ارسال
کردیم ادامــه داد :اقداماتی که تا کنون
انجام شده را به اطالع کارگران کارخانه
خواهیم رساند.

باید آرایش جنگی در این زمینه بگیریم.
وی توجه و تمرکز بر آمار عملکرد و گزارش
آفت کار فرهنگی اســت ،عنوان کرد :بسیاری
از آمارهایی که توســط مدیران ارائه میشود
در نگاه اول بســیار عالی اســت اما زمانی که
بنده شخصا در بین مردم حضور پیدا میکنم،
میبینــم که خبری از این آمــار ها در جامعه
نیســت .نماینده ولی فقیه در اســتان با اعالم
اینکه وقت جلسات بیشتر به ارائه گزارش می
گذرد درصورتیکــه باید وقت کافی برای پیدا
کردن راهکار مناســب اختصاص یابد ،اظهار
داشــت :ضرورت تشکیل کمیته مطالعاتی را
زمانــی درک خواهیم کرد که بدانیم در عرصه
فرهنگی اگر ما در اســتراحت باشــیم دشمن
بیدار و مشغول کشیدن نقشه است.
وی با اشــاره به اینکه کمیته مطالعاتی باید با
همه نهادها ارتباط داشته و مورد تایید همه آنها
نیز باشــد ،ابراز کرد :اعضــا این کمیته باید از
مشکالت پشت پرده با خبر و با حضور خود
در اجتماع دائما در این عرصه مشــغول انجام
وظیفه باشند.

اورژانس بیمارستان
جوابگوی نیاز مراجعان نیست

مدیر بیمارســتان امام حســین(ع) مالیر گفت :اورژانس
فعلی این بیمارستان با توجه به حجم باالی مراجعان به عنوان
بزرگترین مرکز درمانی جنوب اســتان همدان ،جوابگوی نیاز
بیماران نیست و روند تکمیل اورژانس جدید باید سرعت گیرد.
رامین فراهانی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت :هم اکنون
اورژانس جدید بیمارستان امام حسین(ع) در زمینی به مساحت
چهار هزار متر مربع در  2طبقه در حال ساخت است.
وی افزود 11 :میلیارد ریال اعتبار برای ســاخت این اورژانس
پیش بینی شــده و طبق قرارداد تابستان امسال باید تکمیل و به
بهره برداری برسد.
فراهانــی ابراز امیدواری کرد :با ســاخت و بهــره برداری از
اورژانس بیمارســتان امام حسین(ع) ،شــاهد افزایش رضایت
مندی مراجعان و ارتقای سطح خدمات به بیماران باشیم.
مدیر بیمارســتان امام حســین(ع) ادامــه داد :درحال حاضر
اورژانس این بیمارستان با پیشرفت فیزیکی  70درصد در حال
ساخت است و دارای بخش های مختلفی است.

راهآهن سرمایه نسلهای آینده همدان است

« مهدی ناصرنژاد

احداث راهآهن با سرمایهگذاریهای کالن
در همدان یکی از ارزشــمندترین گام دولت
در کنار بخش خصوصی برای هدایت اســتان
به سمت افقهای توســعه و فردایی ایمن در
فرآیندهای اقتصادی است.
بدون شــک برنامهریزی دولتمردان جمهوری
اســالمی در توسعه شــبکه راهآهن کشور به
مناطق غربی و مرکزیت همدان در گام نخست
با هدف یک سرمایه زودبازده نیست ،کما اینکه
راهآهن و شــبکه حملونقل ریلی در هر نقطه
از جهــان به محض حرکت ارزشهای افزوده
خــود را بروز میدهد و این اتفاق در اســتان
همدان و خود شهر همدان از آغاز فعالیتهای
حملونقلــی و برقراری قرار مســافری بین
همدان و شــهر مقدس مشــهد افتاده است و
با اقبال قابل انتظاری از جانب قشرهای مردم
روبهرو میباشد.
برقراری معدود قطارهای بــاری نیز از چند
نقطه کشورمان به همدان با بازتابهای مثبت
همــراه بوده ،ولیکن در عمــل موفقیت کلی
وجود راهآهن در همدان بســتگی به عملکرد
عوامــل دیگری دارد که شــاید به ظاهر هیچ
ارتباطی هم با بودن یا نبودن کانون اقتصادی
نوظهوری به نام راهآهن در همدان نداشــته
باشد.
در این ارتباط قطعــ ًا موفق نبودن برنامه قطار
مســافری بین همدان و تهران در برهه کنونی
به گــردن همان عواملی اســت کــه خود را
ملــزم به ارتباط کاری بــا راهآهن نمیدانند و
بر ادامه روشهای ســنتی خویش برای انجام
مأموریتهایی که دارند اسرار میورزند.
از جمله این عوامل دفاتر خدمات مســافری

و گردشــگری و یا همان آژانسهای مسافری
اســت که متأســفانه در پروژه قطار مسافری
از تهــران به همدان و بالعکــس آن خود را تا
حدودی کنار کشــیدهاند و یقین ًا دچار غفلتی
هســتند که دیر یا زود حسرت آن را خواهند
خورد.
به طور کلی ما مردم ایران بســیار ســنتگرا
هســتیم و این گرایش بــه دالیل گوناگون در
همدان پررنگتر از نقاط دیگر کشورمان و در
بین اقوام ایرانی است.
البته ســنتگرا بودن در تمام زمینهها رویکرد
غلطی نیســت و در رســم و رســوم ایرانی
بســیار هم به جا و یک همدلی بایسته است
که ریشــه فرهنگ اصیل ایرانی را در آب نگه
مــیدارد ،ولیکن برخی کنشهای انســانی و
اجتماعــی در عمل نمیتواند واکنش ســنتی
محسوب شود و بلکه اصرار بر یک روش و
انتخاب غلط اســت که به ظاهر فکر میکنیم
هر چیزی قدیمیترش بهتر اســت ،در حالی
که قبــول نداریم ریســکپذیر نیســتیم! و
محافظهکارانه اقدام میکنیم! در همین شــهر
همدان بسیاری نقاط اقتصادی و حتی مناطق
پررونق مسکونی و پرطرفدار وجود دارد که
شاید تا سیسال پیش کسی مایل بر یک ریال
ســرمایهگذاری روی آن نبود ،در صورتی که
هماینک جــزو گرانترین مراکــز تجاری و
نواحی قابل سکونت به شمار میآید و ما هم
در این نوشــتار از آن اســم نمیبریم تا بلکه
گرانتر از این نشود!
امــا در خصــوص زیرســاختهایی مهم و
سرنوشتساز در یک شهر و استان و فراتر از
آن کشور ،اصرار داریم نام ببریم و اطالعرسانی
کنیم که روزی حسرت خواهیم خورد ،ای دل

غافل فرودگاه شــهرمان و یا راهآهن یا همین
دانشــگاه و بیمارســتان نعمــت بزرگی بوده
اســت که بیتفاوت از کنار آن گذشــتهایم و
نخواستهایم از اول ســهامدار موفقیتهای آن
باشیم.
قطار مسافربری تهران -همدان و بالعکس در
آســتانه ســال نو کلید خورد و هفتههای اول
فصل جــاری نیز کما کان فعالیت داشــت و
هماینک نیز تعطیلی آن اعالم نشــده است و
به قولی مسئوالن راهآهن همدان منتظر هستند
تا مردم و البته مسافران همدان -تهران بیایند تا
قطار راه بیفتد!
امــا نباید در این برهه و در این مقطع از تاریخ
وجود و حیات قطار در همدان ،به طور کامل
گناه را گردن مردم بیندازیم.
اســتقبال کــم مردم همــدان از قطــار برای
مسافرت رفت و برگشت به تهران به عواملی
بســتگی دارد که عامل اول آن را اســم بردیم
و مشخص اســت که آژانسهای مسافری در
همدان چنانچه بخواهند در آینده بسیار نزدیک
از ظرفیت راهآهن سهم داشــته باشند باید از
هماینک آغاز کنند و اگر شــده از جیب خود
خرج نماید.
آژانسها باید اهمیت و رفاه مســافرت با قطار
را برای مشــتریان خود تبیین نمایند و به قولی
تبلیــغ کنند و همه میدانند یک ریال تبلیغ 10
ریال بازدهی خواهد داشت.
عامل دیگر اینکه خود مســئوالن راهآهن الزم
اســت تا برنامههای فرهنگی خــود برای جا
انداختن قطار در همدان را شــدت بخشند و
فرهنگســازی بیشتری داشته باشند و در کنار
آن تعامل و نشســت و گفتمان با آژانسهای
مســافری و گردشــگری و دیگر سازمانهای

فرهنگی همدان نیز تنگاتنگ همین برنامه دیده
شود.
عامل دیگر عادت مردم همدان به مســافرت
با اتوبوس اســت و معنی حرفمان این نیست
بــا رونق فعالیــت قطار ،ترمینال مســافربری
اتوبوسی همدان تعطیل شود چرا که در شرایط
کنونی مســافرت با اتوبوس نســبت به قطار
برای مردم ســهلالوصولتر مینماید در این
ارتباط هر روزی که به ایســتگاه قطار همدان
در منطقهای قابل دسترستر و محدوده داخلی
شهر نزدیکتر باشیم به هدف نهایی نیز بیشتر
نزدیک خواهیم شد.
نقطه دیگر ســاعت ورود و خــروج قطار به
همدان اســت که همدانیها به شدت وابسته
به آن هســتند و یک ریال ضرر یا نفع انتخاب
قطار یا اتوبوس و یا هر وســیله دیگر را برای
مسافرت خویش را محاسبه میکنند.
نکته دیگر و عامل از همه مهمتر این است که
شرکت راهآهن اگر شــده برای یک سال تنها
با چهار مســافر و واگنهای خالی روی ریل
همدان -تهران و برعکس آن حرکت کند ،باید
ادامه دهد تا مردم همدان به این باور صددرصد
برسند هر ساعت مقرر و هر روز و سال و ماه
به هر طریق ممکن خود را به ایســتگاه قطار
برسانند .به سمت تهران حرکت خواهند کرد!
متأسفانه یکی از دالیل اصلی رکود پروازهای
همدان به تهران از فرودگاه همدان نیز در طول
 70سال گذشته این است که یک روز هواپیما
بوده و چند روز نبوده و مردم همدان در تمام
 70سال گذشــته در این خصوص بالتکلیف
بوده و هستند.
این تجربــه در خصوص راهآهن همدان نباید
تکرار شود تا هدف نهایی تحقق یابد.
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شنیدهها

 -1معاون چهارم استاندار بزودی معرفی می شود .گویا این معاون از
نیروهای بومی استان است.
گفتنی است معاونت اقتصادی و توسعه منابع استانداری به دو معاونت
اقتصادی و معاونت توسعه منابع تفکیک شده و بزودی معاون توسعه
منابع معرفی خواهد شد.
 -2پنج شنبه ها در استان تعطیل می شود .گویا تعطیلی پنج شنبه های
ادارات به استان ابالغ شده است.
گفتنی اســت ادارات چند اســتان مجاور همدان پنج شنبه ها تعطیل
هستند.
 -3اعتراض بسیاری به سخنان یکی از نمایندگان استان درباره حدود
وظایف خبرنگاری انجام شده است.
گویــا این اعتراضات به نماینده بهار و کبودراهنگ در فضای مجازی
بوده اســت .گفتنی اســت پور مختار در واکنش به بازداشــت یک
خبرنگار در حاشیه تجمع روز کارگر گفته است ،خبرنگار حق ندارد
هر چیزی را منتقل کند.

خبـر
مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار:

همدان؛ پایلوت باشگاه کارآفرینان
نوجوان ایران
■ باید نرخ بیکاری همدان به  1/7درصد برسد

اســتان همدان به دلیل پیشرو بودن در عرصه کارآفرینی و اشتغال
به عنوان پایلوت طرح باشگاه کارآفرینان نوجوان کشور انتخاب شده
است.
مدیرکل دفتر توســعه کارآفرینی وزارت کار در کارگروه اشــتغال و
سرمایه گذاری استان با اشاره به ابعاد طرح باشگاه کارآفرینان نوجوان
کشــور ،اظهار کرد :ما در عرصه اشــتغال باید به سمت بهکارگیری
افرادی برویم که گرایشــی زیادی موضــوع اقدام و عمل دارند یعنی
افرادی پرسشگر باشند و بتوانند نوآورانه فعالیت کنند.
به گزارش ایسنا ،رحیم سرهنگی با تأکید براینکه موتورهای متحرک
اشــتغال در همدان به راه افتاده و خوشههای صنعتی نیز فعال هستند،
تصریح کرد :اگر می خواهیم فعالیتهای اقتصادی اســتان در عرصه
اشــتغالزایی ادامه داشته باشد نگاهمان به صنایع باید صادرات محور
باشد مانند همان چیزی که درباره صنایع چرم استان رخ داد.

همدان رتبه دوم اشتغال زایی کشور را دارد

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی گفت :اســتان همدان در بخش بهبود نرخ اشتغال
رتبه دوم کشور را دارد.
ســرهنگی افزود :اشتغال یک مساله چند وجهی و چند پسی است و
اعداد آن بر اساس برآیند ســخت ترین سیاست گذاری ها به دست
می آید .وی اظهار داشت :نرخ بیکاری در همدان  8.3درصد است که
رسیدن به آن نشان از سخت کوشی و تالش مسئوالن این استان دارد.
وی با بیان اینکه اشــتغال یک مســئله چند وجهی است یعنی برای
تحقق آن باید چندین متغیر در کنار هم فعال شــوند تا اشتغال پایدار
به وجود آید ،افزود :در اشــتغال پایــدار متغیرهایی که به کار گرفته
میشوند باید قابل اتکا باشد به همین دلیل سیاست گذاری در حوزه
اشتغال سخت است.
وی با اشــاره به تجربه کشــورهای مختلف در عرصه ایجاد اشتغال
پایدار ،تصریح کرد :دلیل موفقیت آنها وجود یک فرماندهی مشــترک
است که همه دستگاهها در نهادهای مختلف را برای تحقق این هدف
هماهنگ میکند.
ســرهنگی با تاکید بر اینکه توسعه کارآفرینی و اشتغال یعنی کسب و
کاری راه بیندازیم که بتوانیم خوشــههای آن را یک سطح ارتقا دهیم،
گفت :ما برای به دســت آوردن کســب و کارهای نوآورانه که سبب
ایجاد اشتغال پایدار شود به سیاست کلی تربیت نیروی انسانی ،بهبود
فضای کسب و کار و توجه به کارآفرینان با استعداد روی آوردهایم.
باید نرخ بیکاری همدان به  1/7درصد برسد
استاندار همدان نیز گفت :در پایان برنامه ششم توسعه باید نرخ بیکاری
اســتان به  1.7درصد برسد تا به همه تعهدات در زمینه اشتغال عمل
شــده باشد .به گزارش فارس ،سید سعید شاهرخی ضمن قدردانی از
رتبههای استان در بحث اشــتغال کرد :این آمارها امیدوارکننده است
اما کافی نیست.
اســتاندار همدان ادامه داد :ظرف هفت سال به طور میانگین  5میلیارد
تومان در این زمینه سرمایهگذاری میشود و قرار است ساالنه  20هزار
شغل و در مجموع  ۶0هزار شغل ایجاد شود.
وی تاکید کرد :در پایان برنامه ششم توسعه باید نرخ بیکاری استان به
 1.7درصد برسد تا به همه تعهدات در زمینه اشتغال عمل شده باشد.
پیشبینی  4هزار و  800میلیارد تومان برای اشتغالزایی در همدان
مدیــرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان نیز از پیشبینی
 4هزار و  800میلیارد تومان منابع مالی برای ایجاد اشــتغال در ســال
جاری خبر داد.
احمد توصیفیان اظهار کرد :سال گذشته  2هزار و  ۶72میلیارد تومان
تسهیالت اشتغال در استان همدان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه طبق گزارشــات روند تسهیالت اشتغال از سال
 92از یکهــزار و  319میلیارد تومان به بیش از  2هزار میلیارد
رسیده است افزود :براســاس برنامههای پیشبینی شده طی سه
ســال آینده منابع مالی در حوزه اشــتغال باید به  5هزار میلیارد
تومان برسد.
وی با اشــاره به اینکه نرخ بیکاری از  10/4درصد در سال  9۶به 8/3
درصد در سال گذشته رسید خاطرنشان کرد :خوشبختانه نرخ بیکاری
سال گذشته نسبت به سال  ،9۶دو درصد کاهش یافته است.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

قانون مداری مهمترین خواسته مردم از عشایر است
معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی فرمانداری اسدآباد گفت :قانون مداری مهمترین
خواســته مردم از عشــایر بوده و با هر گونه رفتار غیر قانونی باید برخورد شود و در
شرایط موجود تنها راه حل برون رفت مشکالت عشایر با کشاورزان و روستاییان عمل
به مر قانون اســت و هیچ گونه خط کشی در این امر وجود نداشته و قانون شامل همه
می شود.
به گزارش ایسنا  ،یزدان آزرمی در جلسه بررسی و پیگیری مشکالت عشایر با کشاورزان
و روســتاییان اظهار کرد :طبق مجوز عشــایر باید با  57خانوار و  3هزار و  700دام وارد
شهرســتان شوند که هرســاله  3برابر میانگین این مجوز دام عشایر وارد اراضی و مراتع

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

سطح شهرستان می شود و این امر مشکالت محلی بسیاری را برای عشایر و روستاییان
و قشر کشاورز اسدآبادی ایجاد کرده است.
آزرمی با بیان اینکه متاسفانه عشایر صدمات جبران ناپذیری را با این میزان دام به طبیعت
زده و موجبات از بین رفتن چراگاه ها می شــود تصریح کرد:از آنجا که اســدآباد قطب
دامداری به شــمار می رود ،ورود بیش از اندازه دام به منطقه پوشش گیاهی را ضعیف و
دام را در راستای چرا دچار مشکل می کند.
آزرمی همچنین خاطر نشــان کرد:کوچ زودهنگام و خروج دیر هنگام و نزدیک شــدن
عشایر به حاشیه روستاها و اراضی کشاورزی موجب نارصایتی کشاورزان و روستاییان از
عشایر در این شهرستان شده است .وی باتاکید بر اینکه عشایر نقش مهمی در تولید دارند
افزود:ما با عشایر مخالف نیستیم اما عشایر نیز باید قانون مدار بوده و قانون گریز نباشند.
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تنظیم مقررات می گوید زیاده فروشی هم داریم!

کم فروشی اینترنت استان درحال بررسی
مدیرکل تنظیــم مقررات و ارتباطات
رادیویی منطقه غرب کشور از بررسیهای
فنی در خصوص کمفروشــی اینترنت در
همدان خبر داد و گفــت :البته در برخی
مناطق زیادهفروشی هم هستیم.
پــس از اعالم وزیــر ارتباطــات درباره
کمفروشی شــرکتهای اینترنتی ،رئیس
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات
رادیویی نیز اظهار کرد که بررســیهای
میدانی در برخــی اپراتورهای ارتباطات
ثابت نشــان میدهد بیــن  5تا  8درصد
مغایرت در حجم بســتههای درخواستی
مشترکین وجود دارد.
بــه گــزارش فــارس بــه گفتــه حســین
فــالح جوشــقانی تمــام شــرکتها
تــا پنــج درصــد و شــرکت مخابــرات
ایــران در اســتان خراســان شــمالی،
شــرکت دادهگســتر عصــر نویــن
(هــایوب) در اســتان فــارس ،شــرکت
پارسآنالیــن در اســتانهای فــارس،
همــدان ،کردســتان و کرمانشــاه ،شــرکت
پیشــگامان توســعه ارتباطــات در اســتان
کهکیلویــه و بویراحمــد ،شــرکت
فنــاوری ارتباطــات شــاتل در اســتان
بوشــهر ،شــرکت دادهپــردازی فــنآوا در
اســتان کهکیلویــه و بویراحمــد  .شــرکت
انتقــال دادههــای آســیاتک در اســتان
همــدان تــا  8درصــد کمفروشــی
داشــته اند.
نام  2شــرکت اســتان همــدان در بین
شــرکتهای کمفروش اینترنــت دیده
میشود که به همین دلیل به سراغ مدیرکل
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه
غرب کشور رفتیم تا نحوه برخورد با آنها

افزود :وقتی این شــرایط ایجاد میشــود
دیگر اپراتور جریمه نمیشود تا حقوق را
به مردم مستقیم برگرداند بلکه به صورت
عمومی اعالم میشــود کــه درصدی به
حقوق مردم اضافه شود و شرکت درصدد
بهبود شبکه نیز برآید.

اگــر کلمه کمفروشــی مطرح
شده به مســئله زیادهفروشی نیز
رسیدهایم

را سوال کنیم.
سیامک نوری با بیان اینکه فع ً
ال پیگیریها
در حال انجام اســت اظهار کرد :مسائل
فنی در خصوص وابســتگی اپراتورها به
شــبکه وجود دارد و گاهی ممکن است
شــبکه قابلیتهای کامل را ارائه ندهد و
مشــکالتی به وجود آید که البته همدان
قابلیت شبکه وضعیت خوبی دارد.
وی با بیان اینکه گاهی به ســراغ بدترین
نمونهها میرویم تا وضعیت را بســنجیم
گفــت :کار نظارت برعهده ماســت و به
همین دلیــل بدترین نمونههــا را مورد
بررسی قرار میدهیم تا وضعیت مشخص
شود.
مدیــرکل تنظیــم مقــررات و ارتباطات
رادیویــی منطقه غرب کشــور بیان کرد:

بدتریــن نمونهها در نقاطی قرار گرفتهاند
که فاصله شــبکه ممکن اســت با مرکز
مخابراتی بسیار باشد و باعث شود شبکه
کارایی الزم را نشان ندهد.
وی با بیان اینکه کمفروشی دیده میشود
اما به واسطه کمفروشی اجباری به شمار
میآوریم چرا که شــرکتها دســتی در
این مســئله ندارند افزود :در حال حاضر
بــه خاطر اینکه مردم آســیب نبینند ،پنج
درصدی به دســتور معاون نظارت تنظیم
مقررات به حجم اینترنت آنها افزوده شده
است.
نوری با اشــاره بــه اینکه بــه دنبال این
هســتیم به صــورت پایهای مشــکالت
رفع شــود گفت :بررسیها در خصوص
بدترین نمونههــا بود امــا منفعت را به

عمــوم رســاندهایم تا بتوانیم براســاس
شبکههای مخابراتی نواقص را تا حدودی
بهبود دهیم تا مردم از حق خود به خوبی
استفاده کنند.
وی بــا بیــان اینکــه همچنــان کار
در حــال بررســی اســت و ماهیــت
صحبتهــای وزیــر ارتباطــات و رئیــس
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات
رادیویــی درســت بــوده اســت گفــت:
هــرگاه مشــترکین بــه انــدازه مبلــغ
پرداخــت از ســرویس الزم بهرهمنــد
نشــوند ،عنــوان کمفروشــی اســت امــا
وقتــی بررســیهای فنــی و موضــوع
جرایــم اپراتــور مطــرح شــود ،تمــام
جوانــب را میســنجیم.
مدیــرکل تنظیــم مقــررات و ارتباطــات

رادیویــی منطقــه غــرب کشــور بــا بیــان
اینکــه ابتــدا بررســیهای اولیــه انجــام
و نتایــج در اختیــار مســئوالن باالســت
قــرار میگیــرد ،چــون حقــوق مــردم
مطــرح اســت گفــت :مســئوالنی کــه
مصاحبههایــی داشــتهاند بــر اســاس
نتایــج مبنــای پولــی اســت و مبلغــی
کــه مــردم بــرای دریافــت ســرویس
میپردازنــد امــا وقتــی تعهــدات
اپراتورهــا بررســی میشــود ،مســائل
فنــی نیــز مدنظــر اســت کــه آیــا عمــدی
بــوده یــا غیــر اختیــاری اتفــاق افتــاده
اســت.
وی بــا بیان اینکه مشــکالت فنی وجود
دارد و گاهی وابســتگی به خاطر اپراتور
با اپراتور دیگر باعث این مســئله اســت

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیههای صنفی
اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان نهاوند  -اتحادیه طال و جواهر

بر اساس ماده  6آییننامه اجرایی انتخابات اتحادیههای صنفی ،در نظر است انتخابات
هیأت مدیره و بازرس اتحادیه طال و جواهر شهرستان نهاوند برگزار گردد .لذا از واجدین
شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط آنان
اعالم گردیده دعوت به عمل میآید از روز شنبه مورخ  98/2/21لغایت روز سه شنبه
مورخه  98/3/7به مدت  15روز کاری (بدون احتساب ایام تعطیل) با مراجعه به سامانه
( i r a n i a n a s n a f .i rقسمت ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحادیه های صنفی در صفحه
اول سامانه) نسبت به ثبتنام و اخذ کد رهگیری اقدام سپس شخصا با در دست داشتن
مدارک ذیل و کد رهگیری اخذ شده به هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های
صنفی واقع در میدان امام اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان نهاوند مراجعه و ثبت
نام نمایند.

شرایط داوطلبین

)1تابعیت جمهوری اسالمی ایران
)2اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
)3عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی و افالس
 )4نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر (در این خصوص استعالم
مربوطه از سوی هیأت اجرایی صادر میشود).

تاریخ انتشار98/2/21 :
نوبت اول

 )5عدم اشتهار به فساد
 )6داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره
اتحادیه (مدرک تحصیلی و یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش).
 )7حداکثر سن در زمان ثبتنام هفتاد و پنج سال
 -8داشتن پروانه کسب معتبر دائم :پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که تاریخ اعتبار
آن منقضی نگردیده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و
یا اجاره نداده  ،واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.
 -9وثاقت و امانت

مدارک مورد نیاز ثبت نام:

 -1دو قطعه عکس  3×4جدید
 -2یک برگ تصویر پروانه کسب همراه اصل آن
 -3یک سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه همراه اصل آن
 -4یک برگ تصویرکارت ملی همراه اصل آن
 -5یک برگ تصویر مدرک تحصیلی (دیپلم به باال) به همراه اصل آن
 -6یک برگ تصویر اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیأت مدیره می
باشند.

نقی کاکاوند -رئیس هیأت اجرایی انتخابات

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیههای صنفی

شرایط داوطلبین

)1تابعیت جمهوری اسالمی ایران
)2اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
)3عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی و افالس
 )4نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر (در این خصوص استعالم
مربوطه از سوی هیأت اجرایی صادر میشود).

عملیات اجرایی  2پروژه آموزشی
در شهر صالح آباد آغاز شد

مدیر آموزش و پرورش شهرســتان بهار گفت :آموزشــگاه صدر
با زیربنــای  1050مترمربع در دو طبقه  9کالس و فضاهای جانبی با
اعتباری بالغ بر یک میلیــارد و  800میلیون تومان از محل تخریب و
بازســازی توسط اداره کل نوسازی مدارس در مدت یک سال ساخته
خواهد شد.
یوسف ســعیدی ادامه داد :همچنین عملیات اجرایی آموزشگاه شهید
آقامحمدی شهر صالح آباد نیز در زمینی به مساحت  4هزار متر مربع
و زیربنای 1050متــر مربع در دو طبقه و  9کالس و فضای جانبی با
اعتبــاری بالغ بر یک میلیارد و  750میلیــون تومان از محل اعتبارات
تخریب و بازسازی توسط اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس
استان در مدت یک سال ساخته خواهد شد.

آگهي فراخوان عمومي (نوبت اول)

شــهرداري نهاونــد در نظــر دارد در اجــراي مــاده  13آییــن نامــه مالــي شــهرداریها و بــا عنایــت بــه بنــد  2از  165جلســه شــوراي اســالمي شــهر در
نظــر دارد حمــل و بارگیــري و تخلیــه نخالــه هــاي ســاختماني و خاکهــاي مــازاد در ســطح شــهر را از طریــق آگهــي فراخــوان عمومــي و بــه مــدت
یکســال و بــا شــرایط ذیــل بــه اشــخاص حقیقــي و حقوقــي واجــد صالحیــت واگــذار نمایــد:
 متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه اداره فنــي و عمرانــي شــهرداري و معاونــت خدمــات شــهري و جهــت گرفتــن اســناد فراخــوانبــه شــهرداري (امــور قراردادهــا) مراجعــه نماینــد
شرح

ردیف

مبلغ پایه( کارشناسی ) ریال

1

هزینه حمل،بارگیری و تخلیه نخاله هایی ساختمانی و
خاک مازاد سطح شهر بوسیله نیسان

برای هر سرویس مبلغ 300/000

2

هزینه حمل،بارگیری و تخلیه نخاله هایی ساختمانی و
خاک مازاد سطح شهر بوسیله خاور

برای هر سرویس مبلغ 350/000

هزینه حمل،بارگیری و تخلیه نخاله هایی ساختمانی و
خاک مازاد سطح شهر بوسیله کامیون

برای هر سرویس مبلغ 450/000

3

مبلغ سپرده شرکت
در مناقصه(ریال)

100/000/ 000
00

مدت اجاره

یکسال 12ماه

شرکت تعاونی دهیاری های بخش اللجین

محمد حسین پور -شهردار نهاوند

 )5عدم اشتهار به فساد
 )6داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره
اتحادیه (مدرک تحصیلی و یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش).
 )7حداکثر سن در زمان ثبتنام هفتاد و پنج سال
 -8داشتن پروانه کسب معتبر دائم :پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که تاریخ اعتبار
آن منقضی نگردیده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و
یا اجاره نداده  ،واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.
 -9وثاقت و امانت

مدارک مورد نیاز ثبت نام:

 -1دو قطعه عکس  3×4جدید
 -2یک برگ تصویر پروانه کسب همراه اصل آن
 -3یک سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه همراه اصل آن
 -4یک برگ تصویرکارت ملی همراه اصل آن
 -5یک برگ تصویر مدرک تحصیلی (دیپلم به باال) به همراه اصل آن
 -6یک برگ تصویر اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیأت مدیره میباشند.

نقی کاکاوند -رئیس هیأت اجرایی انتخابات

شرکت تعاونی دهیاریهای بخش اللجین در نظر دارد به استناد مجوز شماره  98/101هیأت مدیره اقدام به واگذاری جمع آوری زبالهها و پسماندهای روستاهای بخش اللجین نماید.
 -1متقاضیان میتوانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  98/2/21به شرکت تعاونی دهیاران بخش اللجین مراجعه نمایند.
 -2شرکت تعاونی دهیاران در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -3تمامی هزینههای مربوط به حق کارشناسی ،چاپ آگهی و نقل و انتقال بر عهده برنده مناقصه میباشد.
 -4کمیسیون رسیدگی به پیشنهادات قیمت در روز  98/2/27در محل شرکت تعاونی تشکیل و به پاکتهای واصله رسیدگی خواهد شد.
 -5متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری  98/2/26مهلت دارند پیشنهاد خود را به شرکت تعاونی دهیاران اللجین تحویل دهند.
آدرس :اللجین  ،بلوار آیت ا ..خامنه ای ،ساختمان بخشداری ،طبقه همکف

C M

نخستین جلسه شورای سیاســتگذاری کنگره ملی حکیم متأله
حضرت آیتا ..محمدهادی تألهی همدانی(ره) به ریاســت صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی و با حضور اعضاء این شورا در دفتر
وزیر ارشاد برگزار گردید.
در این دیدارک با حضور حجت االسالم شعبانی نماینده مقام معظم
رهبری و امامجمعه همدان ،آیتا ...موســوی اصفهانی رئیس حوزه
علمیه همدان ،شاهرخی استاندار همدان ،بلخاری رئیس انجمن آثار و
مفاخر فرهنگی کشور ،فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمی و حجازی مدیرعامل مؤسسه شهید مدنی همدان و
شخصیتهای فرهنگی دیگر برگزار گردید.
در ابتدای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بر لزوم و شناساندن
این عالم ربانی در ســطح ملی ،چاپ آثار و مکتوبات ایشان و معرفی
شخصیت عرفانی ،اخالقی آیتا ...تألهی تأکیدکرد .
در ادامه حجازی نیز به عنوان دبیر این کنگره گزارشــی در خصوص
اقدامات صورت گرفته به منظور برگزاری این کنگره بیان داشت.
نماینده مقام معظم رهبری و امامجمعه استان نیز دراین جلسه گفت:
اکرام به این عالم بزرگوار ،اکرام به علم و ولی خدا میباشد.
حجت االسالم حبیب ا ...شعبانی حضرت آیتا ...تألهی را گنجی که
در کنج نشسته بود توصیف و بر معرفی جنبههای اخالقی عرفانی و
انقالبی وی به جامعه تاکید کرد.
همچنین آیتا...موسوی اصفهانی در توصیف این عالم ربانی در بر 3
محور علمی – تقوا و انقالبی ایشان تاکید واظهار داشتند :از آنجایی
که نخســتین قدم در راه اصالح امور جامعه توســط روحانیون و به
امامت حضرت امام خمینی(ره) برداشته شد الزم است روحانیونی که
در خط انقالب بوده و می باشند از جمله مرحوم آیتاهلل تألهی بیشتر
به جامعه معرفی گردد و برگزاری کنگره می تواند کمک شایان توجه
به این موضوع نماید.

تاریخ انتشار98/2/21 :
نوبت اول

آگهي مناقصه

شماره تماس34528559 :

اکرام به آیت ا...تألهی همدانی
اکرام به علم است

متقاضیان مي بایست مبلغ  100/000/000ریال سپرده شرکت در فراخوان را به صورت وجه نقد به شماره حساب  0104868466003نزد بانک ملي
شعبه زاگرس شهرداري واریز و فیش واریزي را به داخل پاکت (( الف )) قرار داده و درب پاکت را ممهور و امضاء نمایند .متقاضیان به جاي وجه نقد
مي توانند از ضمانتنامه بانکي و یا اسناد خزانه اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند.
متقاضیان مي بایست اسناد فراخوان ،رزومه کاري در داخل پاکت ((ب)) قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند.
اخذ مجوزهاي الزم جهت جهت تردد در سطح شهر با آرم مخصوص مورد تایید شهرداري بر عهده برنده فراخوان مي باشد.
متقاضیان مي بایست فرم پیشنهاد قیمت را در داخل پاکت ج قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند.
پرداخت هزینه محل بارگیري و تخلیه نخاله هاي ساختماني و خاک هاي مازاد توسط مالک و یا متقاضي صورت مي گیرد شهرداري هیچگونه
مسئولیتي در قبال پرداخت هزینه ندارد.
شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار مي باشد.
به پیشنهادهاي مخدوش ،مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
متقاضیان مي بایست اسناد فراخوان پیشنهادهاي خود را تا آخر وقت اداري مورخ  98/3/11تحویل شهرداري نمایند.
مسئولیت اطالع رساني  ،کنترل  ،نظارت و اجراي طرح از ابتدا تا انتها (تخلیه در محل دپو نخاله و پخش آن ) بر عهده برنده فراخوان مي باشد.
هزینه انتشار آگهي فراخوان و هزینه کارشناسي و دیگر هزینه هاي احتمالي بر عهده برنده فراخوان مي باشد.
متقاضیان مي بایست فعالیت حمل،بارگیري و تخلیه نخاله هاي ساختماني در سطح شهر را زیر نظر اداره شهرسازي و معماري و معاونت خدمات
شهري انجام داده و مورد تایید آنها قرار گیرد.
متقاضیان مي بایست کلیه اصول ایمین را رعایت نموده و در صورت هرگونه حادثه جاني،مالي بر عهده متقاضي بوده و شهرداري هیچگونه مسئولیتي ندارد.
پرداخت کلیه کسورات قانوني ( بیمه،مالیات و  ) ...بر عهده برنده فراخوان مي باشد.
کمیسیون عالي معامالت ساعت  11مورخ  98/3/12روز شنبه د رمحل شهرداري تشکیل و پیشنهادهاي رسیده در صورتیکه حداقل سه پیشنهاد
باشد مفتوح و نتیجه را اعالم مي نماید.
چاپ آگهي نوبت اول98/2/21 :
چاپ آگهي نوبت دوم98/2/29 :

اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان نهاوند  -اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی  ،آرایشی و خرازی
بر اساس ماده  6آییننامه اجرایی انتخابات اتحادیههای صنفی ،در نظر است انتخابات
هیأت مدیره و بازرس اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی و آرایشی و خرازی شهرستان
نهاوند برگزار گردد .لذا از واجدین شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف
مزبور که در ذیل شرایط آنان اعالم گردیده دعوت به عمل میآید از روز شنبه مورخ
 98/2/21لغایت روز سه شنبه مورخه  98/3/7به مدت  15روز کاری (بدون احتساب ایام
تعطیل) با مراجعه به سامانه ( i r a n i a n a s n a f .i rقسمت ثبت نام داوطلبین در انتخابات
اتحادیه های صنفی در صفحه اول سامانه) نسبت به ثبتنام و اخذ کد رهگیری اقدام
سپس شخصا با در دست داشتن مدارک ذیل و کد رهگیری اخذ شده به هیأت اجرایی
برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی واقع در میدان امام اداره صنعت معدن و تجارت
شهرستان نهاوند مراجعه و ثبت نام نمایند.

نوری با اشــاره به اینکه ممکن است در
فاصله دور از مرکــز موضوعات نقایص
فرســودگی و نبــود هماهنگی تجهیزات
مطرح شود گفت :اشــکالی که در شبکه
به وجود آمده آنچنان جدی نیســت و در
برخی از جاها برعکس رفتار شده که مث ً
ال
مبلغــی که باید دریافت میشــد کمتر از
هزینه حجم اینترنت است.
وی بــا تاکیــد بــه اینکــه اگــر کلمــه
کمفروشــی مطــرح شــده بــه مســئله
زیادهفروشــی نیــز رســیدهایم امــا درحــال
بررســی اســت تــا شــرکتها چگونــه
مشــکالت را برطــرف کننــد خاطرنشــان
کــرد :در صــورت احــراز کمفروشــی،
برخــورد بــا شــرکت و برگشــت حقــوق
مــردم مــورد توجــه اســت.
مدیــرکل تنظیــم مقــررات و ارتباطات
رادیویــی منطقه غرب کشــور بیان کرد:
موضوعات فنی اســت و اگــر در برخی
از شــرکتها نظیــر همدان کمفروشــی
عنوان شــده در جاهای دیگر برای گروه
دیگری از مشــترکین نزدیــک مرکز که
راحتتر ســرویس را دریافت میکردند،
درصد محاســبه سرویس معکوس بوده و
زیادهفروشی شده است.
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اتحادیه اروپا با اعالم پایبندی به برجام
اولتیماتوم ایران را رد کرد

اتحادیه اروپا و فرانسه ،انگلیس و آلمان در بیانیه خود در واکنش
به کاهش تعهدات برجامی کشورمان با تاکید بر اینکه به برجام پایبند
هســتند ،تصریح کردند که اولتیماتوم ایران درخصوص این توافق را
نمیپذیرند.به گزارش ایسنا ،مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
و وزیران امورخارجه فرانسه ،انگلیس و آلمان در بیانیهای مشترک به
تصمیم جدید ایران برای کاهش تعهدات برجامیاش واکنش نشــان
دادند.
در این بیانیه آمده است :ما هر گونه اولتیماتوم را رد میکنیم و پایبندی
ایران را بر اساس چگونگی اجرای تعهدات مرتبط هستهای ایران تحت
برجــام و معاهده انپیتی ارزیابی میکنیم .در همین راســتا ،ما نقش
کلیدی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نظارت و راستیآزمایی اجرای
تعهدات مرتبط هستهای ایران را یادآوری میکنیم.
ما همچنین از ایران میخواهیم تا به پایبندی به فرمتها و سازوکارهای
ایجاد شده برجام ،شامل کمیسیون مشترک برجام ادامه دهد.
ما بهطور همزمان بر تعهد مستحکم خود تحت این توافق ،شامل رفع
تحریمها برای بهرهمندی اقتصــادی مردم ایران تاکید میکنیم .از این
رو ،مــا از وضع مجدد تحریمهای آمریکا علیــه ایران پس از خروج
از برجام ابراز تأســف میکنیم.ما مصمم هستیم تا به پیگیری تالشها
برای ممکن ساختن ادامه تجارت مشروع با ایران ،شامل عملیاتی کردن
سازوکار اینســتکس ادامه دهیم.ما از کشورهای غیر عضو در برجام
میخواهیم تا از هر گونه اقدامی که میتواند طرفهای باقی مانده در
توافق را از پایبندی به تعهداتشان باز دارد ،پرهیز کنند

سند امضاء شده ظریف و الوروف،پروتکل
الحاقی به موافقتنامه تسهیل روادید بود
ســفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه گفت :سندی که توسط
وزرای خارجه ایران و روســیه به امضاء رســید ،پروتکل الحاقی به
موافقتنامه تسهیل روادید با هدف تسهیل بیشتر رفتوآمد تجاری
بین دو کشــور بود .به گزارش ایســنا ،مهدی سنایی سفیر کشورمان
در مســکو در حساب توئیتری خود نوشت« :سندی که دیروز توسط
ظریف و الوروف امضاء شــد ،پروتکل الحاقی به موافقتنامه تسهیل
روادید سال 1394با هدف تســهیل بیشتر رفت و آمد بخش تجاری
دو کشــور و دریافت روادید طوالنی مدت برای آنان بود.این الحاقیه
به دنبال گالیههای بخشهای تجاری ،طی جلســات اتاق بازرگانی و
بخش کنسولی وزارت خارجه تهیه شد».

«ظریف» به کمیسیون امنیت ملی میرود
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس
شــورای اسالمی از حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در
جلسه روز یکشنبه این هفته این کمیسیون خبر داد.
کمال دهقانی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :قرار بود هفته گذشته
آقای ظریف برای پاســخ به ســواالت نمایندگان در کمیسیون امنیت
ملی حاضر شوند که به دالیلی این اتفاق رخ نداد ،این جلسه یکشنبه
هفته آینده برگزار میشــود و در آن جلســه وزیــر خارجه عالوه بر
پاسخگویی ســواالت نمایندگان درباره اقدامات اخیر ایران در برجام
توضیح خواهد داد.
وی ادامه داد :همچنین در این جلســه موضوع ســفر آقای ظریف به
روسیه و مذاکرات انجام شــده با همتای روسیاش نیز مورد بررسی
قرار میگیرد.
چهارشنبه هفته گذشته شورای عالی امنیت ملی در بیانیهای خطاب
به کشــورهای عضو برجام اعالم کرد که ایــران خود را متعهد به
رعایــت محدودیتهای مربوط به نگهــداری ذخائر اورانیوم غنی
شده و ذخائر آب سنگین نمیداند و برخی اقدامات خود در توافق
برجــام را متوقف میکند ۶0 .روز مهلت به کشــورهای باقیمانده
در برجام برای اجــرای تعهدات خود به ویژه در حوزههای بانکی
و نفتی داده شده است.
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یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد :اکنون
زمانی اســت که اروپاییها باید در عمل پایبندی به تعهداتشــان در برجام را
نشان دهند؛ چون دیگر برای ما گفتار بی عمل فایدهای ندارد.
سید حسین نقوی حســینی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به بیانیه شورای
عالــی امنیت ملی دربارهی اقدامات ایران دربــارهی برجام و دادن مهلت
 ۶0روزه به کشــورهای باقیمانده در برجام برای اجرای تعهداتشان گفت:
امروز در جامعه بینالملل کام ً
ال آشــکار اســت که آمریکا و غرب باعث
ناکام ماندن توافق برجام شــد .وی افزود :حق مســلم جمهوری اسالمی
ایــران انجام اقدام متقابل نســبت بــه عدم پایبندی طرفهــای برجام به
تعهداتش است.

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه «اقتصاد
آزاد میتواند رقابت سالم هم در پس کیفیت و هم در پس قیمت در بین تولید
کنندگان ایجاد کند» ،گفت :میتوان اقتصاد آزاد را بهترین راه پیشروی اقتصاد
کشور دانست.
علی ابراهیمی در گفتوگو با ایسنا،بیان کرد :سیستم کوپن که یکی از راههای
پیشنهادی اقتصادی است ،زمینه رانت ،سوءاستفاده و فساد را فراهم میکند ،وی
ادامه داد ،سیستم کوپنی شدن راهکار مناسبی برای برونرفت از بحران اقتصادی
نیست .شاید حتی میتوان گفت که استفاده از کوپن و این نوع سیستمها باعث
شــده تا فساد به تدریج در اقتصاد کشــور رخنه کند و بازار داللی و بیزینسی
تقویت شود.

خروج از برجام دردستورکار
آمریکا به دنبال فضاسازی و جنگ
روانی اســت تا روحیــه ایرانیها را
بشکند

معاون سیاســی وزیر امور خارجه با تاکید
بر اینکه ایران تاکنون از برجام خارج نشــده
است ،گفت که جمهوری اسالمی ایران خروج
از این توافق بینالمللی را در دســتورکار قرار
داده است.
ســید عباس عراقچی در برنامه گفتوگوی
ویژه خبری شــبکه دوم ســیما گفت که هیچ
کشوری نمیتواند ایران را به خروج از برجام
یا نقض ایــن توافق متهم کنــد چرا که همه
اقدامات ایران از جمله اقدامات اتخاذ شــده
امروز در قالب برجام بوده است.

خروج مرحله به مرحله از برجام را
در دستورکار قرار دادهایم

وی گفت :ما تاکنون از برجام خارج نشدهایم
اما خروج از این توافق را در دســتورکار قرار
دادهایم و این خروج مرحله به مرحله خواهد
بود.معاون سیاســی وزیر امور خارجه تاکید
کرد :ما خروج از برجام را در دستور کار قرار
دادهایم اما مرحله بــه مرحله و آمادگی داریم
در هر مرحله خواســتههایمان را انجام دهیم.
سیاســت ما فرصت دادن به دیپلماسی است
و در این سیاســت یک قســمت مهم کاهش
تعهدات هستهایمان است که بر همین اساس
محدودیت در ذخایر حساس هستهای از این
جمله اســت .این حساسیت شــامل ذخایر،
تعداد ماشــینهای ســانتریفیوژ ،سطح غنی
ســازی ،راکتور اراک و ســایت فردو است و
اینها ســتونهای اصلی هستند و ما در مرحله
اول یکی از اینها را که میزان ذخایر مقرر شده
اورانیوم غنی شده و آب سنگین است را هدف
قرار دادیم .به این معنــا که دیگر از امروز به
ســقف تعیین شــده در برجام برای تولید آن
پایبند نیستیم.
به گزارش ایسنا،عراقچی گفت :اینکه پس از
تصمیــم ایران این ذخایر به چه میزان افزایش
پیدا میکند دســت خودمان است .با توجه به
ظرفیت ،نیاز و تعامل و مذاکراتی که میتواند
وجود داشته باشد این میزان تغییر میکند

از امروز سقفی برای ذخایر اورانیوم
و آب سنگین خود نداریم

معاون ظریف گفت :در سه سال و نیم گذشته
ما هیچ وقت در تولید اورانیوم غنی شــده و
یا آب سنگین متوقف نشدهایم و با شیوههای
مختلف تولید ادامه داشــته است اما از امروز
دیگر سقفی برای تولیدات خود نداریم.
 .اگر ظرف دو ماه خواســته ما محقق شود بر
میگردیم به شــرایط قبل اما اگر محقق نشود
گام دوم را در پیــش میگیریم و گام دوم هم
کام ً
ال روشن است.

آنها به دنبال فضاســازی و جنگ روانی علیه
ایران هســتند تا روحیه ایرانیها را بشــکنند.
آقای ترامــپ در حال تجربه کــردن تجربه
شکست خورده  40سال گذشته است

پیشرفتها در سطح کارشناسی در
چارچوب اینستکس کند است

پایبند نبودن به غنای  ۳.۶۷درصد
و بازگشت به طراحی قدیمی اراک گام
پسی ماست
عراقچی درباره گام پســی پس از مهلت ۶0
روزه اظهار کرد :ستون پسی درصد غنی سازی
است .یعنی اینکه ما دیگر به غنای  3.۶7درصد
پایبند نیســتیم و هر درصدی که بخواهیم بر
اساس نیازمان تولید میکنیم

ایران برای مذاکره در همه سطوح
آمادگی دارد
وی با بیان اینکه نقشــه راه روشــن است و
تصویر واضحی مقابل چشمان  4+1قرار دارد،
تاکید کــرد :با همه اینها ایران برای مذاکره در
همه ســطوح آمادگی دارد اگــر طرف مقابل
مراجعه کند.
معاون ظریف خاطرنشــان کرد :در فاصله ۶0
روزه  4+1یا هر کدام از این کشــورها یا آمریکا
اگر به شــورای امنیت سازمان ملل مراجعه کند
و قطعنامههای گذشــته را برگرداند یا قطعنامه
جدیدی علیه ایران طراحی کند ایران یک پاسخ
قاطع و محکم خواهد داشــت و این پاســخ را
رئیس جمهور در نامهای که به سران پنج کشور
نوشته است با تمامی ابعادش بیان کرده است

...

مهلت  ۶۰روزه تمدید نمیشود مگر

عراقچی در پاسخ به اینکه مهلت  ۶0روزه اول
قادر به تمدید شدن است گفت :بستگی دارد
خواســتههای ما چگونه تأمین شود .ما قصد
ایجاد تنش نداریم .مهم منافع ایران است .وی
تاکید کرد :این دو ماه قابل تمدید نیست مگر
آنکه خواسته ما تأمین شود و خواستههای ما
هم که کام ً
ال روشــن اســت .اگر ما احساس
کنیم در طرحهایی که ارائه میشــود منافع ما
تأمین میشود آنها را بررسی میکنیم ولی اگر
احساس کنیم که طرحهای ارائه شده سرکاری
است و برای خریدن زمان است پس از پایان

 ۶0روز وارد مرحله پسی خواهیم شد.

خواهان اجرای کامل برجام هستیم،
نه یک کلمه کمتر و نه زیادتر

ما به طرفهای مقابلمان گفتهایم آماده مذاکره
در مورد برجام و فراتر از برجام نیســتیم و تا
وقتی که برجام به تجربه موفقی تبدیل نشــود
به مذاکرات دیگری فکر نمیکنیم .چه برســد
که وارد مذاکره شــویم و همانطور که رئیس
جمهور گفتند ما خواهان اجرای برجام هستیم،
نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه زیادتر.

منطقه مــا بدون برجــام منطقه
امنتری نخواهد بود؛ این یک تهدید
نیست ،واقعیت است

وی همچنین در مورد دیــدگاه اروپاییها در
ارتباط با برجام نیز گفت :طی این سالها تنها
موضوعی که در منطقه ما از طریق دیپلماسی
با آن برخورد شد و به یک راه حل برد  -برد
دست پیدا کرد موضوع هستهای ایران و برجام
بود و اکنون ترامپ میخواهد این دســتاورد
را از بین ببرد .از بین رفتن این دســتاورد تأثیر
منفی در منطقه و اروپا میگذارد.

اگر تحریمها تشــدید شود ممکن
است از خواهران و برادران افغانستانی
بخواهیم ایران را ترک کنند

این دیپلمات ارشد کشورمان در بخش دیگری
از صحبتهای خود در این راســتا گفت:در
طول  40ســال گذشــته ما پذیرای برادران و
خواهــران مهاجر خود از افغانســتان بودهایم
.بیــش از  400هــزار دانش آمــوز افغان در
مدارس ما بر اساس حکم مقام معظم رهبری
رایگان تحصیل میکنند که به طور متوسط هر
دانشآمــوز  ۶00یورو هزینه دارد .بیش از 23
هزار دانشجوی افغانســتانی در دانشگاههای
ایران تحصیل میکننــد .این آموزشها هزینه
دارد که برآورد میشود ساالنه  15هزار یورو
هزینه دارد.

روز گذشــته دوســتان ما در وزارت خارجه
جلســات کارشناســی با تیم اتحادیــه اروپا
داشــتند که تا آخر شب گذشــته (سهشنبه)
من از دوستان جویا شدم آنها گفتند که تغییر
خاصی نبوده است و پس از این موضوع که ما
دیدیم که تغییر خاصی نبوده  8صبح سفرا را
خواستیم و نامه رئیسجمهور را به آنان تسلیم
کردیم.

آمریکاییهــا دوره میگردنــد تا
فشارها را تشدید کنند

عراقچی در بخش دیگری از صحبتهای خود
در مورد اهداف سفر پمپئو به عراق اظهار کرد:
آمریکاییها کشور به کشور ،بانک به بانک و
شرکت به شرکت میروند تا فشارها به ایران
را قویتر کنند البته ما نیز در برابر چنین اقدامی
را انجام میدهیم تا فشارها را کاهش دهیم.
وی در بخــش پایانــی صحبتهــای خود
افزود :ما منتظر هســتیم کــه در مورد اهداف
ســفر آقای پمپئو به عراق بیشتر بشنویم ولی
به نظر میرســد این سفر در راســتای وارد
کردن فشار بیشتر به عراق بوده است چنانکه
میدانید حجم مبــادالت تجاری میان ایران و
عراق در حد قابل توجهی است و ما شنیدهایم
آمریکاییها به دنبال باجخواهی از عراق برای
دادن برخی معافیتها هستند ،در حالی که این
یک امر خالف اســت و ما با دوستان عراقی
خود در این زمینه صحبت میکنیم.
وی در بخــش پایانــی صحبتهــای خود
افزود :ما منتظر هســتیم کــه در مورد اهداف
ســفر آقای پمپئو به عراق بیشتر بشنویم ولی
به نظر میرســد این سفر در راســتای وارد
کردن فشار بیشتر به عراق بوده است چنانکه
میدانید حجم مبــادالت تجاری میان ایران و
عراق در حد قابل توجهی است و ما شنیدهایم
آمریکاییها به دنبال باجخواهی از عراق برای
دادن برخی معافیتها هستند ،در حالی که این
یک امر خالف اســت و ما با دوستان عراقی
خود در این زمینه صحبت میکنیم.

بین الملل
ادعای فرمانده سنتکام درخصوص وقوع جنگ با ایران

■ ایســنا :در ادامه رویکرد خصمانه واشــنگتن درقبال کشــورمان
فرمانــده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه ،خطاب به ایران گفت که
هر گونه حمله علیه منافع آمریکا با پاســخ بیرحمانه مواجه خواهد
شد .به نقل از پایگاه خبری واشنگتن اگزمینر ،ژنرال کنت مک کنزی
فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و شــمال آفریقا موسوم به
سنتکام ،با مخاطب قرار دادن مقامات ایران مدعی شد که اگر جنگی
دربگیرد ،یک جنگ عادالنه نخواهد بود.
این ادعای مک کنزی پس از آن انجام گرفته اســت که واشــنگتن
یک ناو هواپیمابر را به منطقه اعزام و اعالم کرده اســت که به دلیل
مشاهده برخی تحرکات از سوی ایران در خلیج فارس دست به این
اقدام زده است .مک کنزی گفت که استقرار این ناو در منطقه پیامی
آشکار به دشمنان و همچنین متحدان است.

ارتش ســوریه مراکز النصره را در ادلب و حماه گلوله
باران کرد

■ ایرنا :نیروهای ارتش سوریه پنجشنبه هفته گذشته مراکز تروریست
های وابسته به جبهه النصره را در اطراف استان ادلب و حماه در شمال
غرب این کشــور گلوله باران کرد .به نقل از خبرگزاری سوریه (سانا) ،
در جریان این گلوله باران مخفیگاه های تروریست های جبهه النصره در
شهرک های الهبیط و قلعه المضیق در حومه های حماه و ادلب منهدم
شــد .گلوله باران این مناطق که در شــمار مناطق کاهش تنش در این
منطقه است به دنبال نقض مکرر توافق برای ایجاد این مناطق از سوی
تروریست ها صورت می گیرد.

ترامپ :ایران باید رفتار خود را بهصورت بنیادین تغییر
دهد

■ فارس  :رئیسجمهور آمریکا ضمن ابراز امیدواری برای مالقات
با ســران ایران ،همزمان تهدید کرد که در صورت عدم تغییر رفتار،
تهران باید منتظر تحریمها و محدودیتهای بیشتری باشد.ترامپ در
بیانیهای مرتبط با تحریمهای اعالمــی ،علیه صادرات فلزات ایران،
مدعی شد« :من چشــمانتظار روزی هستم که باالخره با سران ایران
برای تدوین توافقی دیدار کنم و گامهایی بســیار مهم برداریم برای
ارائه آیندهای که ایران شایستهاش است.

باید به برجام بازگردیم

■ مهر :سناتور ایالت ورمونت آمریکا با انتقاد شدید از ترامپ اعالم
کرد :باید به برجام بازگردیم .برنی ســندرز ســناتور ایالت ورمونت
آمریــکا در واکنــش به موضع گیــری برجامیِ تهران کــه به دلیل
ادامه اقدامات خصمانه دولت کشــورش به انجام رســید در پیامی
توئیتــری اعالم کــرد :ترامپ با خروج از توافق هســتهای ایران در
اقدامــی مخالف با دیدگاه مقامات بلندپایه امنیتی ،آمریکا را در میان
نزدیکترین متحدانش منزوی کرده و ما را در مسیر خطرناک دیگری
قرار داده است.سناتور ایالت ورمونت آمریکا در این خصوص ادامه
داد :ما باید به این توافق بپیوندیم و با متحدان خود همکاری کنیم تا
این توافق به طور مؤثری اجرایی شود.

عراق سکوی حمله به دیگران نخواهد بود

■ تســنیم :رئیس جریان حکمت ملی عراق تاکید کرد که کشورش
ســکوی حمله به دیگران نخواهد بود.عراق نمی پذیرد که سکویی
برای حمله به دیگران باشــد.وی افزود :عراق سیاست درهای باز را
در قبال کشورهای منطقه و جهان دنبال می کند و تالش جدی دارد
تــا روابطی متوازن مبتنی بر منافع مشــترک ایجاد کند.حکیم گفت:
عراق در تالش برای تحکیم ثبات در منطقه اســت و بر بی طرفی و
استقالل تصمیم گیری خود تاکید دارد.

چین :مخالف تحریمهای یکجانبه علیه ایران هستیم

■ تسنیم  :دولت چین بر مخالف خود با تحریمهای یکجانبه آمریکا
علیه جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد .به نقل از خبرگزاری رویترز،
وزارت بازرگانی چین اعالم کرد :پکن مخالف تحریمهای یکجانبه
آمریکا علیه ایران اســت و محدودیتهای اعمال شــده علیه نفت
ایران تنها به افزایش بی ثباتی در بازارهای انرژی جهان منجر خواهد
شــد".قاوونگ" ســخنگوی وزارت بازرگانی چین بــه خبرنگاران
گفت :ایران و چین شــرکای مهم تجاری هســتند و پکن از حقوق
شرکتهای خود دفاع خواهد کرد.

طرفهای برجام پایبندی به این توافقنامه
را در عمل نشان دهند

محکومیت شدید تحریم صنعت فلزات ایران
از سوی آمریکا
در ادامه سیاســتهای خصمانه علیه کشــورمان ،ترامپ با صدور
دستوری بخش فلزات و معادن ایران را مشمول تحریمهای ظالمانه کرد.
به گزارش ایســنا،این تحریمها شامل صادرات آهن ،آلومینیوم ،فوالد و
مس اعالم شــده است.ترامپ در این دستور به اشخاص حقیقی و همه
کشــورها هشدار داده است که هر گونه معامله با ایران در بخش فلزات
و یا اجازه دادن به ورود محصوالت این بخش به بندرهای این کشورها
برای آنها پیامدهــای وخیمی از جمله مصادره اموال و قرار گرفتن در
لیست تحریمهای آمریکا به دنبال خواهد داشت و ناقضان این تحریم از
ورود به آمریکا منع میشوند.
در همین زمینه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
تصمیم اخیر رژیم ایاالت متحــده مبنی بر تحریم صنعت فلزات ایران
را شــدیدا محکوم کرد و گفت :این اقدام ایاالت متحده مغایر تعهدات
بین المللی این رژیم بوده و موجبات مسئولیت بین المللی آن را فراهم
خواهد آورد.
به گزارش ایســنا ،موسوی خاطر نشــان کرد :این تحریم همانند سایر
تحریــم های یکجانبه آمریکا مغایر اصول و قواعد اساســی روابط بین
الملل بوده و مشــخصا مغایر تعهدات بین المللی ناشــی از منشور ملل
متحــد ،بیانیه های الجزایــر ،معاهده مودت و قرار دیــوان بین المللی
دادگستری است که به دلیل اعمال متخلفانه بین المللی از طرق قضایی
باید پاســخگو باشد .مسئولیت جبران خســارات وارده بر عهده رژیم
آمریکا خواهد بود.

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه به شخصه نسبت به
تحوالت اخیر پیرامون برجام نگران است ،گفت :حفظ توافق هستهای مسئلهای
مربوط به امنیت ما و جهان است.
به گزارش ایســنا ،فدریکا موگرینی در جمع خبرنگاران در پاســخ به سوالی
درباره برجام گفت :شــما احتماالً بیانیه مشــترک ما با وزیران خارجه فرانسه،
انگلیس و آلمان را دیدهاید .من به شــخصه به شــدت نسبت به این تحوالت
اخیر نگران هستم.
موگرینی ادامه داد :ما بهطور کامل به اجرای دقیق برنامه جامع اقدام مشــترک
(برجام) متعهد هستیم .این مســئلهای مربوط به امنیت ما و امنیت تمام جهان
اســت .سرمایهگذاری اتحادیه اروپا در عدم اشاعه کماکان یکی از اولویتهای
اصلی ما باقی خواهد ماند.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه اعالم کرد
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

جمهوری اسالمی در  ۶۰روزه آینده اقدامات
اروپاییها را رصد میکند

سیستم کوپنی شدن راهکار مناسبی برای
برونرفت از شرایط نیست

موگرینی :نگرانم

اینفوگرافیک :ایرنا

فراکســیون امید مجلس شورای اســالمی با اعالم حمایت قاطع
از اطالعیه شــورای عالی امنیت ملی و تقدیر از موضعگیری سنجیده
رئیسجمهــوری ،مهلــت  ۶0روزه ایران به طرفهــای باقیمانده در
برجام را آزمون پایبندی به تعهدات آنها دانست و تاکید کرد :آنها باید
پایبندی خود به برجام را در عمل نشان دهند.
به گزارش ایرنا  ،در بیانیه فراکســیون امید مجلس شــورای اسالمی
به مناســبت ســالگرد خروج یکجانبه آمریکا از برجــام و بیانیه روز
چهارشنبه شــورای عالی امنیت ملی کشــورمان در خصوص کاهش
تعهدات برجامی ،آمده است :در سالگرد خروج یکجانبه و غیرقانونی
دولــت آمریکا از برجــام ،ایران تصمیمات جدید خــود را به اطالع
کشورهای باقیمانده در برجام رسانده و با شفافیت مردم را در جریان
قرار داده است.
فراکسیون امید مجلس شورای اســالمی همچنین در این بیانیه ضمن
اعــالم حمایت قاطع از اطالعیه شــورای عالی امنیــت ملی ،و تقدیر
از موضعگیری ســنجیده ریاســت محترم جمهــوری ،تصریح کرد:
طرفهــای باقی مانــده در برجام باید در عمــل پایبندی خود به این
توافقنامه را نشــان دهند؛ مهلت  ۶0روزه ایران به آنها آزمون پایبندی
به تعهداتشان است.
در ایــن بیانیه آمده اســت :ملت بزرگ ایران یکپارچه و منســجم راه
توسعه را در پیش میگیرد و برای حفظ صلح و امنیت منطقه و تامین
منافع ملی خویش از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد و از دشمنی
دشمنان واهمه ندارد.
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ثبتنام  ۷2هزار نفر در کاردانی به کارشناسی ۹۸

داروخانه بیماریهای نادر راه اندازی میشود

مشاور عالی سازمان سنجش گفت :تاکنون بیش از  72هزار نفر در آزمون کاردانی به
کارشناسی ناپیوسته سال  1398ثبت نام و انتخاب رشته کرده اند.حسین توکلی در گفتگو
با مهر افزود :با توجه به مهلت تمدید شده برای متقاضیان شرکت در آزمون کاردانی به
کارشناسی ناپیوسته سال  ،1398داوطلبان تا امروز شنبه  21اردیبهشت فرصت دارند با
مطالعه دفترچه راهنمای آزمون و انتخاب رشــته که همزمان با ثبت نام بر روی سایت
سنجش قرار میگیرد ،در این آزمون ثبت نام کنند.وی گفت :با توجه به اصالحات اعالم
شــده در تاریخ  1۶اردیبهشــت ماه  98برای دفترچه و تغییراتی در ظرفیت و کدرشته
محلها ،الزم است داوطلبان با توجه به این اصالحات نسبت به انتخاب رشته و ثبت نام
و همچنین اصالح فرم ثبت نام خود در صورت نیاز ،اقدام کنند.

مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر گفت :بیماران نادر مشکالت زیادی برای تهیه دارو
دارند و وزیر بهداشت قول مساعد داد که داروخانه مخصوص این بیماران راه اندازی
شود .کارهای نهایی این داروخانه در حال انجام است و به زودی راه اندازی میشود.
حمیــد رضا ادراکی در گفتوگو با ایرنا افزود :ســازمان غذا و دارو هم قرار اســت
همــکاری الزم را برای راه اندازی این داروخانه انجام دهد .داروخانه تخصصی برای
بیماران نادر با داروخانههای دیگر متفاوت است و این داروخانه مخصوص داروهای
بیماران نادر خواهد بود.مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر ایران گفت :بیماریهای نادر
در منابع پزشــکی وجود دارد که این نوع از بیماریها شیوع کمی دارند و در واقع در
هر  10هزار نفر ،یک تا دو نفر دچار بیماری نادر هستند.

يادداشت

وزیر بهداشــت از آغاز طرح بسیج ملی کنترل فشارخون باال از  27اردیبهشت ماه
خبر داد و افزایش آگاهی مردم از فشــار خون و اثرات سوء آن را از اهداف این طرح
برشمرد.به گزارش ایسنا  ،سعید نمکی خبر داد و گفت :این طرح خانه به خانه نیست
و به زودی جزئیات آن توســط معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشستی خبری به
مردم ارائه می شود.نمکی افزایش فشــار خون و نارسایی کلیه و سکتههای مغزی و
قلبی که علل عمده آن فشــار خون است را علت اجرای طرح بسیج ملی فشارخون
دانســت و افزود 40 :تا  50درصد مردم از بیماری فشار خون خود اطالعی ندارند و
در واقع افزایش آگاهی مردم از فشار خون و اثرات سوء آن از اهداف این طرح است.

مسجد سیدالشهدا(ع) شهرک مدنی مهد استعدادهای قرآنی

انقالب ساسی مانکن در مدارس ایران
« مهردادحمزه

چند روزی است که در فضای مجازی فیلمهایی از شادی و نشاط
دانشآموزان دختر و پســر در مدارس با آهنگ جدید ساســیمانکن
دســت به دســت میچرخد و واکنشهای متفاوتی را به دنبال داشته
اســت تا جایی که برخی خواهان استیضاح وزیر آموزش و پرورش
شدهاند!
اما به راســتی چــرا یک آهنگ ،آن هم آهنــگ درجه چندم به لحاظ
هنری اینگونه با استقبال دانشآموزان حتی در مقاطع ابتدایی مواجه
میشود!؟ چرا کسی قبل از آنکه از معلم تا وزیر آموزش و پرورش را
زیر ســوال ببرد ،از خودش نمیپرسد که چرا این همه گرایش به یک
آهنگ وجود دارد!؟ چگونه اســت که نسلهای سوم و چهارم پس از
انقالب اینگونه کلمه به کلمه یک آهنگ دست چندم که نه محتوای
قابل قبولی داشته و نه از لحاظ موسیقیایی جایگاه ویژهای دارد را حفظ
کرده و گاهی حتی قشنگتر از خواننده آن را میخوانند!
قطعا این اتفاق تنها برای آهنگ این خواننده رخ نداده است و همین
افراد بخش قابل توجهی از آهنگهای خوانندگان درجه چندم کشور
از حمید هیراد تا بهنام بانی گرفته و برخی دیگر که حتی همنسالن من
و قبل از آن تلفظ درست نامشان هم بلد نیستند را از بَر بوده و هستند!
اوج این اتفاق در ماجرای مرگ مرتضی پاشایی بود .مرگی که اگر چه
برای همه تلخ بود اما واکنشها به این مرگ و حضور میلیونی هواداران
او در خیابان و همخوانی آهنگهای پاشایی باهم ،اتفاق بسیار نادری
بود که شــاید هیچوقت تکرار نشود اما قطعا تحلیل آن اتفاق و دیگر
اتفاقاتی شبیه حضور آهنگ این خواننده زیر زمینی در مدارس ایران،
یک نیاز اساســی است و نباید ســاده از کنار گزارههای این اتفاقات
عبور کرد.
به تعبیری و به زبان ســاده میتوانیم بگوییم ایــن آهنگ مانکن در
مدارس ایران انقالب کرد!؟ اما چرا این اتفاق افتاد؟ در حالی که چهل
سال اســت از همه روشها برای حذف موسیقی در مدارس استفاده
کردیم! در حالی که محتوای همه کتابهای آموزشی را تنها براساس
سلیقه شــخصی خودمان تغییر دادیم! در حالی که شاهنامه فردوسی،
بوســتان و گلستان ســعدی ،مثنوی مولوی و دیوان حافظ را از نظام
آموزش و پرورش کشور حذف کردیم! امروز باید شاهد این اتفاقات
در مدارس ایران باشیم.
در تمام این سالها چه خوراکفرهنگی به دانشآموزان دادهایم که حاال
انتظار داریم کودک خردســال ما با وجود آنکه معنای برخی کلمات
ترانه خواننده زیر زمینی را نمیداند اما کلمه به کلمه با خواننده تکرار
میکنــد و در اوج لذت بردن از آهنگ ،جیغ بنفش میکشــد! امروز
نوجوان ما حتی بسیاری از شاعران ،نویسندگان و هنرمندان شاخص
دوران معاصر را نمیشناســند ،چرا که تیغسانسور اجازه نداده حتی
آنها حتی نام این بزرگان را بشنوند.
ترانه جدید ساســی مانکن تمثیلی از وضعیت کنونی فرهنگی جامعه
ما است .جامعهای که در برهههای مختلف داشتههایش را انکار کرد،
حاال باید بنشیند و نظاره کند آنچه از فرهنگ دیگران در بین مردمانش
رخنه کرده و خودنمایی میکند.
همین روزها اگر کسی بگوید چرا ربنای استاد شجریان از صداوسیما
پخش نمیشــود ،خیلیهــا بر او خرده خواهند گرفــت و او را ضد
فرهنــگ خواهند نامید اما گویی خود را به خواب زده و نمیخواهند
ببینند با این فضایی که ایجاد کردهاند ،جایگزین امثال اســتاد شجریان
کسی نیست چون تتلو و....
چرا کســی نمیخواهد به جای متهم کردن ایــن و آن ،بپذیرد که راه
فرهنگی که در این سالها طی کردهایم غلط بوده و امروز اگر نخواهیم
در این راه بازنگری کنیم قطعا با شکســت جدی مواجه خواهیم شد!
امروز حضور پر رنگ ساسی مانکن در همه بخشهای جامعه به ویژه
آموزش و پرورش نتیجه تصمیمات غلط فرهنگی اســت که پشــت
درهای بسته گرفته میشود و سردمداران فرهنگی ما نمیدانند در بطن
جامعه چه میگذرد!؟ آهنگ ساسی مانکن و گرایش جوانان و به ویژه
نوجوانان به این آهنگ نشان از تغییرذائقه فرهنگی جامعه و نیز خالء
محتوای فرهنگی دارد که بیتردید همه ما در این اتفاق مقصریم.
البته هیچگاه نمیتوان کسی را بخاطر گوش دادن به یک آهنگ مورد
مذمت قرار داد اما بحث اینجاست که در سرکوب موسیقی فاخر این
مملکت ،در حذف ادبیات غنــی ایران و در نادیده گرفتن انگارههای
فرهنگی یک جامعه ،چارهای نیســت جز آنکه شاهد انقالب فرهنگی
با انگارههای کم ارزش باشیم .استقبال از آهنگ ساسی مانکن و امثال
آن نشــان از تشنگی جامعه دارد ،جامعهای که میخواهد شاد باشد ،با
موسیقی ارتباط بگیرد و شادی حلقه مفقوده جامعه امروز ماست .اگر
نتوانیم فکری برای نیازهای طبیعی این جامعه بکنیم ،قطعا روز به روز
شاهد افول فرهنگ و هنر و سطح سلیقه مردم خواهیم بود .اتفاقی که
ترسناکتر از وقوع جنگ جهانیسوم است .همین.

درد زانو
و راههای درمان

زانو درد ممکن اســت هر فردی را در هر سنی
تحت تاثیر خود قرار دهد ،به همین خاطر برای یافتن
روش درمانی موثر افراد باید در ابتدا علت زانو درد
خود را یافته و سپس اقدامات درمانی را انجام دهد.
زانو بزرگترین مفصل بدن به شــمار میرود که هر
روز و هر لحظه مورد اســتفاده بشر قرار دارد .کار
اصلی مفاصل زانو خم و راست شدن ،تحمل وزن
بدن همراه با مچ پا و لگن اســت اما جالب اســت
بدانیم درســت اســتفاده نکردن از زانــو میتواند
دردهای متفاوتی را ایجاد کند.
درد زانو ممکن اســت ناشی از ســاختار ضعیف
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 ۴۰تا  ۵۰درصد مردم از بیماری فشار خون خود
اطالعی ندارند

افطاریها را ساده برگزار کنید
« فیضا ...مظفرپور

مســجد کلمهای که در قــرآن  28بار به
کار رفتــه و  22بار آن به صــورت مفرد و ۶
بار به صورت جمع بکار رفته اســت .و از 22
مورد مفرد آن  15بار مقید به قید مسجدالحرام
و یک بار مقید به قید مســجداالقصی و یک
مورد نیز مقید به اضطرار شده که همان مسجد
ضرار است و  5مورد به صورت مفرد مطلق به
کار رفته اســت و  ۶مورد که به صورت جمع
بکار رفته است سه مورد مقید به قید ا ...است
(مساجد ا )...از  3موردی که به صورت جمع
بکار رفته به طور مطلق مسجد آمده است.
 15آیــه درباره مســجدالحرام و  2آیه درباره
مسجداالقصی میباشد.
مســجدالحرام در مکه و مســجد االقصی در
قدس اشغالی از مقدسترین مکانهای جهان
میباشد.
همچنین مسجدالنبی در مدینه ،مقدس کوفه و
ســهله در عراق و مسجد مقدس جمکران در
ایران از جایگاه ویژه بین مســلمان و به ویژه
شیعیان برخوردارند.
در ســوره نــوح آیــه  18میفرمایــد« :و ان
المســاجد هلل فال تدعو مع اهلل احدا ً «مساجد
برای خداست پس هیچکس را غیر از خدا در
آنجا نخوانید».
پیامبر اســالم فرموده است« :کسی که مسجد
خانه او باشــد (مرتب به مسجد رفت و آمد
کند) خداوند آســایش و کامیابــی و عبور از
صراط را برایش ضمانت کرده است».
در ادامه سلسله گزارشــات راجع به مساجد
به شهرک شهید مدنی (بزرگترین شهرک) در
شــمالیترین نقطه همدان رفتیم تا از مسجد
سیدالشهداء(ع) که از فعالترین مساجد همدان
میباشد گزارشی را تهیه کنیم.
این مسجد در فاز  2شهرک مدنی و سهراهی
مســجد سیدالشــهداء و جنب بوستان شهید
مدنی واقع شده است.
به گفتــه علیاکبر علی بلندی یکی از اعضای
هیأت امناء مســجد بنای اولیه این مسجد به
اوایــل دهه هشــتاد برمیگردد ولــی به طور
رسمی در ســال  138۶به بهرهبرداری رسیده
است.
اگر چه گفته میشود .پیش از بنای مسجد نیز
در همــان محل نماز جماعــت در فضای باز
برگزار میشده است.
در هر حال این مسجد امروز مهد فعالیتهای
قرآنی و پرورش استعدادهای قرآنی است .به
ویژه در ماه مبارک رمضان که بهار قرآن است
و فعالیتها اوج گرفته است این مسجد یکی
از  150مســجد استان اســت که جزء خوانی
قرآن در آن انجام میشــود و به گفته غفاری
مدیر کانون قرآنی مســجد این برنامه  1۶سال
است ادامه دارد.
حجتاالسالم و المســلمین رضا بهرامی که
دانشــجوی دوره دکتری دانشگاه تهران است
مدت  10سال اســت که در این مسجد نماز
میخواند وی عالوه بر امامت جماعت رئیس
هیأت امنای مسجد نیز میباشد.
بهرامی در ســخنرانی خود در مســجد ضمن
بیان احکام روزه میگویــد :وقت نیت روزه
ماه رمضان از اول شب تا اذان صبح فرداست
و وقت نیت روزه قضــای ماه رمضان از اول

استخوان یا پیری باشــد اما از سایر علل رایج زانو
درد میتوان به شکستگی ،آسیبهای رباتی ،سفتی
مفصل به علت آرتریت ،آســیبهای منیســک یا
جابهجایی مفصل زانو اشاره کرد.
به گزارش ایرنا ،بر اســاس آمار رســمی کشور 40
تا  50درصــد ایرانیها افراد چاق هســتند که این
اشــخاص در ابتدا با ناراحتی زانو و مشکالت آن و
سپس بیماریهای قلبی و ریوی مواجه خواهند شد.
کمبــود ویتامین دی در کشــور در تمامی ســنین
بسیار شــایع است ضمن اینکه رژیم غذایی افراد و
به خصوص بچهها نامناســب بوده و لبنیات کمتر
مصرف میکنند و بیشتر به سمت فست فود گرایش
دارند و این امر موجب کمبود ویتامین دی در بدن و
در نهایت باعث تغییر شکل زانوها میشود.
یــک مدرس تربیت بدنی و علوم ورزشــی در این
باره به ایرنا گفت :علت عمده شــیوع زانو درد در

شمشیری است که در راه خدا زده شود.
شــب تا اذان ظهر فرداست و وقت نیت روزه
مهــدی غفاری مدیــر کانون قرآنی مســجد
مستحبی از اول شب تا اذان مغرب فرداست.
سیدالشــهدا میگویــد :ایــن کانــون محور
وی سپس به موضوع سختی در عبادت با اشاره
فعالیتهای قرآنی مســجد اســت و پرورش
به حدیثی میگوید :بهترین اعمال اعمالی است
یافتگان قرآنی زیــادی را تحویل جامعه داده
که با سختی انجام میشوند .روزه هم همینطور
است و هماکنون نیز برنامههای قرآنی را همین
است و در ایام گرم فضیلت بیشتری دارد.
افراد به عهده دارند.
در گذشته برای رفتن به حج  ۶ماه سختی سفر
وی میگویــد :در
را برای خود هموار میکردند
مــاه مبــارک رمضــان
و یا بــرای رفتن بــه عتبات
جزءخوانــی قــرآن از
عالیات همینطور ولی امروزه با
ســاعت  18:45آغــاز
هواپیما در چند ساعت به مکه
میشــود و ابتــدا دکتر
میروند و حداکثر یک ماه این
مسعود عباسی از اساتید
سفر طول میکشد پس سختی
در هر حال این مســجد
دانشــگاه که حافظ کل
ســفر حج در گذشته فضیلت
امروز مهــد فعالیتهای
است تفســر همان جزء
بیشتری داشته است.
قرآنــی و پــرورش
را میگویــد و پــس به
در خصوص روزه همینگونه
استعدادهای قرآنی است.
وســیله قاریــان ممتاز
است اگر کســی در تابستان
به ویــژه در مــاه مبارک
استان که پرورش یافته
روزهاش را بشــکند و در
رمضان که بهار قرآن است
همین مســجد هستند و
زمســتان قضای آن را بگیرد
و فعالیتهــا اوج گرفته
معموالً حافظ کل قرآن
مســلم ًا پاداش روزه تابستان
است این مسجد یکی از
میباشــند .جزء خوانی
را ندارد پیامبر اســالم فرمود:
 15۰مسجد استان است
انجــام میشــود .مثل
«روزه گرفتــن در فصل گرما
که جزء خوانی قرآن در آن
آقای مسعود داوری که
جهاد است».
انجام میشود
نفر اول حفظ کل قرآن
وی با اشــاره بــه روایتی از
اســتان همدان اســت.
امام صــادق(ع) کــه فرموده
علیرضــا علیزاده که از مربیــان ممتاز قرآن و
اســت« :اگر شــخص روزهداری یک روز از
حافظ کل میباشــد و پسرشــان محمد جواد
فصل تابســتان را روزه بگیرد .خدا هزار ملک
علیــزاده که حافظ کل قــرآن از نفرات ممتاز
مقــرب را وکیل میکند برای او که صورت او
قرآنی دانشگاه آزاد همدان میباشد.
را نوازش میکنند تا اینکه موقع افطار میرسد
و صالح شــبیری کــه حافظ کل و اســتاد
و به وی میگویند :ای روزهدار چه قدر خوش
دانشــگاه اســت و آقایان رضا دوســتی و
عطر هســتی و خداون بــه مالئکه میفرماید
امیر حســین مرتضوی که جز خوانی انجام
شهادت بدهید که این بنده روزه گرفته است و
میشــود .غفاری همچنین میگوید :هیأت
من او را میآمرزم».
محبان قرآن ،اهل بیت نیز روزهای شــنبه به
بهرامی همچنین به حدیثــی از امام علی (ع)
صورت سیار در منازل فعالیت قرآنی دارد و
اشاره کرد و گفت حضرت میفرماید :سه چیز
محافل انس با قرآن در ایام سال فصلی یک
از دنیای شما را دوست دارم  -1روزه تابستان
بار برگزار میشود.
 -2دعوت از میهمان و افطاری دادن وی گفت
همچنین خســرو خاشــع نوری مدیر کانون
در اســالم تشــویق به افطاریهای ساده شده
فرهنگــی هنری و مســئول پایــگاه مقاومت
اســت حتی اگر دانه خرما یا شربت آبی باشد
مســجد سیدالشــهدا درباره فعالیتهای این
که از دل رویات صلهارحام بیرون میآید.
مسجد میگوید :جشن بزرگ نیمه شعبان که
وی گفت :افطاریها ساده باید برگزار شود نه
 11سال است به طور مرتب برگزار میشود و
برای رو کم کنی آنهم از پول بیتالمال باشد.
در بوستان شهید مدنی که جنب مسجد است
و سومین چیزی که امام علی(ع) دوست دارد

نوجوانان و جوانان ایرانی ،رژیم غذایی نامناســب،
مصرف غذاهای چرب ،تحرک بدنی کم و ســبک
زندگی نادرست اســت و برای درمان آن ،این افراد
باید برنامه غذایی مناسبتری داشته باشند.
بهروز حاجیلو اظهار داشت :یکی دیگر از شایعترین
علتهــای درد زانــو در جوانان ایرانــی بیماری
کندروماالسی کشــکک ( Ch o n d r o m a l a c i a
 )p a t e l l aاست.
وی اضافه کرد :ســن شــایع این بیماری در دوران
جوانی بین  20تا  30سالگی است و به طور معمول
درد در جلو زانو وجود دارد که این بیماری در واقع
از ساییده شدن غضروف کشکک توسط استخوان
ران به وجود میآید.
این مدرس فدراسیون ورزش های همگانی کشور
یادآور شد :یکی از علتهای ساییده شدن غضروف
حرکت نامتعادل کشــکک در مفصل زانو اســت

بنابراین رفتار نامناسب با زانو در حین فعالیتهای
بدنی و حتی اســتفاده زیاد از آن در سنین جوانی و
پرتحرکی یا ورزشی ،ضربه و یا ضعف عضالت ران
باعث ساییده شدن غضروف میشود در نتیجه فرد
احساس درد در زانو خواهد داشت.
حاجیلو بیان کرد :افرادی که بیشترین مراجعه را به
مراکز درمانی دارند گاهی دچار انحراف کشکک نیز
هســتند که این عارضه را میتوان با جراحی درمان
کرد به این صورت که کشــکک آزاد میشود و در
جای مناسب قرار میگیرد ،این مشکالت در افرادی
که دچار شــلی لیگامانی یا نرمی مفصلی هســتند،
شایعتر است.
وی اظهار دشت :برخی افراد اغلب در پاهای خود
صدا احســاس میکنند ،اگر این صدا همراه با درد
نباشــد برای فرد مشکلی ایجاد نخواهد کرد اما اگر
همراه با درد باشد برای فرد مشکلساز خواهد بود و

در فضای باز و اگر هوا ســرد و بارانی باشــد
در مجموعه فرهنگی و ورزشــی شهید مدنی
با حضور حدود  3000نفر برگزار میشــود و
برنامههای متنوعی داریم و همچنین جشنهای
میالد امام رضا(ع) و عید غدیر برگزار میشود.
وی میگوید از دیگر برنامه در فصل تابستان
و در جمعهها هر هفته برنامه زیارت عاشورا را
با حضور بســیجیان و اعضای کانون در جوار
شهدای گمنام در دشت میشان برگزار میکنیم
از دیگر برنامههای اجرای رژه دوچرخهسواری
در روز غدیر با حضور  100دوچرخه سواری
اســت اجرای طرح بچههای رمضان که شامل
برنامههایی چون جزءخوانی حفظ سورههای
کوچــک و حفــظ احادیــث و حکمتهای
نهجالبالغــه و تهیــه روزنامه دیــواری برای
مناسبتهای ماه رمضان است و برای افراد زیر
 10ســال اجرا میشود که در پایان ماه رمضان
نیز جوایز منتخبین اهدا میشود.
خاشــع نوری :برگزاری دورههای تخصصی
مهدویت برای ســنین مختلف بــا دعوت از
اســاتید متخصص در همدان و قم را از دیگر
برنامهها اعالم کرد وی برگزاری انواع مسابقات
فرهنگی و ورزشــی را به مناسبتهایی نظیر
رحلت امام(ره) دهه فجر ،هفته بسیج از دیگر
برنامهها نام میبرد همچنین برگزاری مسابقه
فوتســال تحت عنوان جام افسران جنگ نرم
ویژه حلقههای صالحین را از دیگر برنامههای
کانون و پایگاه بسیج مســجد سیدالشهدا نام
برد و تشــکیل صندوق خیریــه ابوتراب که
دستگیری از مستمندان محل را به عهده دارد
از ابتکارات این مسجد میداند.
و در پایان برخی از رتبههایی که این مســجد
به دســت آورده را به شرح ذیل برمیشمارد:
 -1مسجد برتر شهرستان همدان در سال 95
از طرف سازمان تبلیغات اوقاف و سپاه
مسجد الگوی همدان در سال 139۶
پایــگاه نمونــه کشــور  1395و کانــون
فرهنگی و هنری برتر مساجد در سالهای
متنــاوب کســب رتبههــای ورزشــی در
ســال های مختلف با سپاس از همه فعالین
در مساجد به ویژه مسجد سیدالشهداء(ع)
و سپاسگزاری ویژه از آقای سعید احمدی
برای تهیه عکس.

باید به پزشک مراجعه کند.
این مدرس تربیت بدنی و علوم ورزشی خاطرنشان
کرد :در افرادی که شــلی لیگامانی دارند لبه پشت
استخوان ساق بیشتر درگیر میشود بنابراین افراد باید
تالش کنند وزن خود را هنگام ایســتادن به سمت
عقب نداده و به حالت ایستادن و راه رفتن خود دقت
کنند که همیشه در مسیر مستقیم وزن منتقل شود.
وی افزود :در برخی افراد جوان تروماهای کوچک
و مستمر نیز شــایع است ،این بیماری بیشتر در اثر
تردمیلهای بدون ضربه گیر و در سرعتهای باال و
دوچرخه سواری در فرد ایجاد میشود.
وی با اشــاره به توصیه های پزشکی اظهار داشت:
ورزشــکاران به طرز استفاده از وسیلههای ورزشی
توجه کنند اگر از وســیلههای ورزشی برای تناسب
اندام اســتفاده میکنید باید قبل از آغاز ورزش اندام
خود را گرم و پس آغاز به ورزش کنید.
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نیش و نوش
ایران :شکارچی به جای گراز برادرش را کشت
برادرش خواسته گرازا منقرز نشن!
همشهری :امنیت کارتهای بانکی با رمزهای یکبار مصرف
یکبار مصرف قبالنا بی ارزش بود!!!
اطالعات :خوردن علوفه یخ زده عامل مرگ  1۶0رأس کل و میش
نمردن! بزارین جلو آفتاب یخشون باز میشه
شرق :الیحهای برای وابستگی به جیب دولت
دولت پول تو جیبی می ده ما هم بیایم ؟!
ایران ورزشی :در مصدومیت دوست نداشتم فوتبال ببینم
والیبال میدیدی؟!
شرق :امضاهای رانتی
امضا هم به سبد سیاست پیوست!!
جام جم :بازی پوچ اینستکس با تجارت ایران
گل یا پوچ بهتره پول هم نمیخواد
شروع :هاتگرام و طالگرام به زودی مستقل میشوند
عجب!
فرهیختگان :چرخ پژوهش و اقتصاد دنیا با هم میچرخد
بستگی داره از این پژوهش ها چقدر استفاده بشه
خبر ورزشی :فرهاد لباس رزم پوشید
تو میتونی!
همدانپیام :سونامی دونامی
دونامی بعضی وقتا آدمارو از سونامی نجات میده !
گل ورزشی :رحمتی بیمه نشد ،بیرانوند اسنپ نگرفت!
ورزشکارا چه کارا که نمیکنن !
هدف ورزشی :صدای تیشه فرهاد
حاال فرهاد یه اشتباه کرد عاشق شد ،تیشه خرید!!!
همدانپیام :طالقهایی که ثبت نمیشود
کاغذ گرونه شفاهی ثبت می کنن
اعتماد :پیشنهاد خوردن هویج برای نظامیان
شاید الزمه!

نکته

 ۶نوع غذایی که شما را به آرامی می کشند

 )1شــکر بســیار اعتیــاد آور اســت و بــه غیــر از افزایــش میــزان
قنــد خــون و ایجــاد چربــی ،مــی توانــد منجــر بــه بیمــاری قلبــی
شــود .بنابرایــن بــرای کاهــش خطــر ابتــال بــه دیابــت ،ســرطان،
چاقــی ،بیمــاری هــای قلبــی از مصــرف شــکر خــودداری نماییــد .و
بهتــر اســت در دســتورالعمل هــای غذایــی بــه جــای مصــرف شــکر
از عســل اســتفاده کنیــد و لــذت ببریــد.
 )2رب گوجــه فرنگــی کنســرو شــده یــک قاتــل پنهــان اســت زیــرا
یــک منبــع پنهــان شــکر اســت و مــی توانــد منجــر بــه افزایــش
خطــر ابتــال بــه چاقــی ،دیابــت ،بیمــاری قلبــی و حتــی پوســیدگی
دنــدان شــود .بــرای جلوگیــری از ایــن ســمائل از گوجــه فرنگــی
تــازه اســتفاده کنیــد و ســس غذاهــا را خودتــان درســت کنیــد.
 )3نوشــابه هــا یکــی از بهتریــن دشــمنان بــدن شــما هســتند آنهــا
مــی تواننــد روی همــه قســمت هــای بــدن از پوســت گرفتــه تــا
ســطح قندخــون ،هورمــون هــا و خلــق و خــوی شــما تاثیــر منفــی
بگذارنــد.
تبلیغــات و تمامــی برچســب هایــی کــه ادعــا مــی کننــد بــرای شــما
مناســب اســت و یــا حــاوی مــواد مغــذی و یــا ویتامیــن هــا هســتند
را فرامــوش کنیــد .زیــرا تمامــی آنهــا یــک دســته از قنــد ،رنــگ غذا
و مــواد نگهدارنده هســتند.
 )4انــواع ژامبــون هــا پــر از نیتــرات ،ســدیم ،مــواد نگهدارنــده
و مــواد افزودنــی هســتند .ایــن مــواد مــی تواننــد خطــر
ســرطان ،دیابــت و حتــی مشــکالت رفتــاری و مشــکالت
یادگیــری را در کــودکان افزایــش دهنــد .بــرای کاهــش اثــرات
منفــی بهتــر اســت یــاد بگیریــد کــه از مصــرف آنهــا اجتنــاب
کنیــد.
 )5آب میــوه هــای تجــاری اغلــب شــامل شــکر ،رنــگ ،نگهدارنــده
هــا مــی باشــند و مــی تواننــد مــواد مغــذی خــود را در طــی
پاســتوریزه از دســت بدهنــد .از ایــن رو بهتریــن راه حــل این اســت
کــه آب میــوه را در خانــه خودتــان درســت کنیــد.
 -۶نمــک نقــش مهمــی در تنظیــم فشــار خــون شــما ایفــا مــی کند.
اگــر نمــک زیــاد مصرفــی مــی کنیــد ،خطــر ابتــال بــه فشــار خــون
بــاال و بیمــاری قلبــی عروقــی را افزایــش مــی دهیــد کــه یکــی از
علــل اصلــی مــرگ و میــر در جهــان اســت .توصیــه مــی شــود
هرگــز مصــرف نمــک را از رژیــم غذایــی خــود حــذف نکنیــد
زیــرا بــدن شــما روزانــه بــه مقــدار مجــاز  3/75گــرم نمــک بــرای
ســالمتی نیــاز دارد.
* مترجم :نوشین فرهنگ پور
دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
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اختصاص  ۶۹۰تن برنج هندی به استان
هیچ استقبالی از این برنج نشد
سرپرست شرکت بازرگانی دولتی ایران نمایندگی همدان گفت ۶90 :تن برنج دولتی
"هندی  "1121به استان اختصاص داده شده اما متاسفانه این برنج مشتری ندارد.
علی رحمانیفر در مورد میزان اختصاص ســهمیه برنج دولتی به اســتان همدان اظهار
داشــت :برنج دولتی " هندی  "1121به استان اختصاص داده شده اما متاسفانه این برنج
مشتری ندارد.
وی با اشاره به اینکه  ۶90تن برنج دولتی به استان اختصاص داده شده ،به تسنیم گفت:
حدود یک ماه است که این میزان سهمیه به استان اختصاص داده شده اما اقبالی نداشته و

متاسفانه نمیدانیم به چه دلیل مردم تمایلی به خرید و توزیع این برنج ندارد.
سرپرست شرکت بازرگانی دولتی ایران نمایندگی همدان بیان کرد :قیمت در نظر گرفته
شده برای فروش این برنج هر کیلو  7هزار تومان است اما حتی یک کیلو از این برنج در
استان خریداری نشده است.
رحمانیفــر با بیان اینکــه یک مقدار اقبال به مصرف برنجهــای هندی کاهش یافته در
حالی که قیمت برنج هندی در بازار نسبت به سایر ارقام پایینتر است ،تأکید کرد :برنج
هومالی کیفیت کمتری نســبت به برنج هندی دارد اما قیمتــش در بازار خیلی باالتر از
قیمت هندی است.
وی عنوان کرد :مردم ترجیح میدهند برنج هومالی را مصرف کنند ولی به ســمت برنج
هندی که قبال مصرف آن بیشتر بود نمیروند.

استانداربه بانک هایی که مانع توسعه باشند هشدارداد

نگاه
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی پاسخ داد:

بدون نفت چند سال دوام میآوریم؟

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت :آمریکا با تشدید تحریمها
علیه ایران پا را از جنگ اقتصاد فراتر گذاشــته و همان طور که آقای
ظریف گفته ایران را هدف "ترور اقتصادی" قرار داده است.
سیدکمال ســیدعلی افزود :ترور تنها برخورد فیزیکی و نظامی را در
بر نمی گیرد چرا که فشــارهای اقتصادی وارده بر ایران نیز به نوعی
ترور محســوب می شود و باید برای آگاهی جامعه بین المللی از این
شرایط اقدام کرد.
این کارشــناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در شــرایط فعلی نیز ایران
با وجود تمامی فشــارها از پس اداره خــود بر می آید ،به خبرآنالین
گفت :این حرف من نیســت ،صندوق بین المللی پول در گزارشــی
میزان ذخایر ارزی ما را  130میلیارد دالر اعالم کرده اســت ،این بدان
معنی اســت که حتی بدون فروش نفت ما قــدرت آن را داریم که 5
سال کشــور را اداره کنیم و بی تردید در این دوره زمانی راهکارهای
تازه ای اندیشیده می شود پس اقتصاد ایران حتی بدون نفت نیز قادر
است به حیات خود ادامه دهد نکته اما اینجاست که حضور ایران در
بازار جهانی نفت حق ماست و ایران از این بازار حذف شدنی نیست.
وی اضافه کرد :منابع ارزی حاصل از فروش نفت در دیگر کشورهای
خریــدار نفت ،نیز از میان نرفته و در نتیجه می توان از آن برای ورود
کاال بهره گرفت .او با تاکید بر اینکه در شــرایط مذکور الزم اســت
متناسب با تاکتیک های جنگی دشمن در حوزه اقتصاد تصمیم گیری
کرد ،به اینکه ممانعت آمریکا از ورود مواد اولیه به ایران اشاره کرد و
گفت :تالش برای متوقف کردن چرخ تولید و  ...زندگی طبقه مولد و
کارگر را در ایران نشانه می رود.
ســید علی اضافه کرد :اما باید در نظر داشت که اقدامات آمریکا در
منطقه نیز بحرانزاست و این کشور تالش گسترده ای برای مداخله و
ایجاد بحران در این کشورهای در دستور کار دارد.

قول و عمل یکی نیست

سیدعلی با اشاره به اینکه قول آمریکا با عمل این کشور مطابقت ندارد،
گفت :آنها عنوان می کنند که مشــکلی در ورود مواد غذایی و دارو به
ایران وجود ندارد اما دیدیم در حادثه سیل اخیر چگونه مانع از ورود
کمک ها به کشور شدند .وی با اشــاره به اینکه در مواردی پزشکان
آمریــکا مبالغی را برای کمک به مصدومان زلزله و ســیل جمع کرده
بودند ،گفت :با این حال به رغم صــدور مجوزها در آمریکا ،فضای
تهدید به قدری گسترده شــد که بانک ها این بار ،مانع از انتقال پول
شده و خود را کنار کشیدند .این کارشناس ارشد ارزی با تاکید بر اینکه
ترور اقتصادی وضعیت مردم را نشانه رفته است ،با تاکید بر ضرورت
تبیین این موضوع در ســطح جهانی ادامه داد :هر چند فشار بر ایران
افزایش قابل توجهی را تجربه کرده اما واقعیت این است که نشانه های
شکســت سیاست آمریکا نیز در حال آشکار شدن است و این تنها ما
نیستیم که از بابت این سیاست ها متاثر می شویم.
مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ادامه داد :بی تردید بخشی
از این فشارها زندگی مردم آمریکا را نیز تحت تاثیر قرار می دهد چرا
که باال رفتن قیمت نفت خود موجبات رشــد قیمت فرآورده ها را از
یک سو و افزایش هزینه تولید را از سوی دیگر فراهم می کند.
او اضافه کرد :بازارهای جهانی نفت نیز کم کم به تشــدید فشار علیه
ایران واکنش نشــان می دهند و کارشناسان بین المللی نیز پیش بینی
میکننــد قیمت ها افزایش یابد ،به این ترتیــب اقتصاد آمریکا نیز از
سیاست های خصمانه ترامپ آسیب خواهد دید.سید علی گفت :تعدد
منابــع ایران و قدرت ژئوپلتیک ما البته نشــان می دهد با تحمل این
شــرایط سخت ،می توانیم فشارها را کاهش دهیم چرا که به هر روی
دیگر تولیدکنندگان نیز قادر به پرکردن جای ایران در بازار نفت نیستند.

ضرورت توجه به کانال های مالی

وی با اشــاره به اینکه ایران باید در این شرایط بیش از پیش به ایجاد
کانال های مالی با دیگر کشــورها و خصوصا همسایگان اقدام کند،
ادامه داد :حذف ایران از بازار نفت رویایی بیش نیســت و از ســوی
دیگر با اســتفاده از این کنال های مالی می توان مشــکالت را تا حد
زیادی مدیریت کرد.

توقف فعالیت بانکها
در نشست شــورای هماهنگی بانک ها
استاندار همدان به رسم همه جلسات ابتدایی
سال که سرشــار از وعده است ،خطاب به
مدیران عامل بانکهای استان آنها را به خرج
کردن اعتبارات بانکها در استان دعوت کرد
و هشــدار داد که از راه ها و اهرم هایی که
می دانــد ،برای متوقف کردن فعالیت برخی
از بانکهای غیرهمســو با مسیر توسعه استان
استفاده خواهد کرد.
در مدیریت های پیشــین نیــز بارها اتفاق
افتاده بود که استانداران برای نوعی پاسخ به
مطالبات روزافزون سرمایه گذاران و در مقابل
بدعهدی و عدم همکاری بانکها با موسسات
و نهادهای تولیدی؛ هرازچند گاه یکبار تشری
به مدیران بانکها زده و تا پایان سال دیگر هیچ
اقدامی صورت نمی دادند.
ایــن رویه البته معلول نظــام پیچیده بانکی
و تبعیــت محض آنها از مرکز اســت و به
دلیل نبود هیــچ اهرم و ابزار قانونی ،همواره
هشدارها ناشنیده مانده و مدیران و سرپرستان
بانکهای دولتی و خصوصی منابع جمع آوری
شده از اســتان را به مرکز انتقال داده اند و
نســبت به مصارف استانی این منابع امساک
ورزیده اند.
در نیت خیر استاندار برای اینگونه تشر ها هیچ
تردیدی نیســت اما باید بدانیم چرا و به چه
دلیل سیستم بانکی همچنان با فشار بر مشتریان
تولیدگر نسبت به آنها سخت گیری می کنند.
در ســالی که رونق تولید نام گرفته و مردم
چشم انتظار تحولی در عرصه تولید و سرمایه
گذاری هستند باید دید اینگونه نشست ها چه
کاربردی دارند.
استاندار همدان در نشســت اعضای شورای
هماهنگی بانکها گفت :بانکهای خصوصی
اســتان باید منابع جمعآوری شــده در همدان
را برای رونق تولید و اشــتغال این دیار هزینه
کنند و نگاهشان توسعه استان باشد .اگر بانکها
بخواهند به حرکت متوازن همراه با توسعه در
اســتان خدشــه وارد کنند ،از ابزار و اهرمهای
بسیار قوی و ســریع برای توقف فعالیت آنها
استفاده میشود.
سید سعید شاهرخی اظهار داشت :برای این کار
به وابستگی بانکها به افراد ،نهادها و پیشتیبانان
آنها توجهی نکرده و با بهرهگیری از ابزار استانی
از فعالیت آنها جلوگیری میشود.
به گزارش ایرنا ،اســتاندار همــدان تأکید کرد:
بانکهــای دولتــی ،خصوصــی و بنگاههای
اقتصادی باید با تعامل و دوســتی کنار هم کار
و فعالیت داشته باشند.
شــاهرخی تأکید کرد :هر چه چرخش پول در

اســتان بیشتر شــود رونق و دستیابی به هدف
نیز شتاب بیشتری میگیرد ،بنابراین بانکهای
خصوصی نگاهشان باید به توسعه استان باشد.
وی تصریح کرد :هیچ منطقی به ما این اجازه را
نمیدهد که منابع را در استان فعال و جمعآوری
کرده ســپس آن را به خارج از استان برده بلکه
در این زمینه اســتاندارد را بایــد رعایت کرد.
استاندار همدان از مســئوالن خواست در یک
نشســت خصوصی آمار تفکیکی نقش و سهم
بانکهای خصوصــی و دولتی در رونق تولید
بررســی و تدابیر الزم برای فعال کردن بانکها
صورت گیرد.
شاهرخی ،کار بانک ها را سخت توصیف کرد
و افزود :با وجود مســئولیت سنگین بانکها،
توقعها از رؤسای بانک زیاد است چرا که تاثیر
بسزایی در رونق تولید ،ایجاد اشتغال ،رفع موانع
و تامین منابع مالــی دارند.وی افزود :خروجی
فعالیت بانکها برای استان بسیار حایز اهمیت
است چراکه با چالشهای کنونی جامعه شامل
رونق تولید و اشتغال ارتباط مستقیم دارد.
استاندار همدان اضافه کرد :محقق شدن رونق
تولید ،ایجاد فرصتهای شغلی و بهبود وضعیت
معیشت مردم مســتلزم حمایت از تولید کننده
است تا عالوه بر حفظ مشاغل موجود مشاغل
جدید دایر کنیم.
شاهرخی بیان کرد :به گفته وزیر کشور ،استانها
جبهه اصلی مقابله با دشــمن هســتند و باید
ظرفیتهای موجود در اســتان را بهکار گرفت
تا از این شرایط عبور کنیم.
وی اضافه کرد :میانگین نسبت منابع و مصارف
در کشــور  75درصد و در اســتان همدان ۶8
درصد اســت که برای رفع این عقب ماندگی
باید تالش کرد.
استاندار همدان خواستار روانسازی در پرداخت
تسهیالت با در نظر گرفتن قوانین شد و افزود:
مدیران بانکها میتوانند با استفاده از اندوخته و
تجربیات گرانبهای خود و بخشنامههای موجود

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان:

دامداران استان
دامهای خود را پالک گذاری کنند

معــاون بهبــود تولیــدات دامی ســازمان
جهادکشــاورزی اســتان همــدان از ابــالغ
دستورالعمل خرید و فروش حمل و نگهداری
دام زنــده خبــرداد و گفــت :براســاس این
دستورالعمل تمامی دامداران استان باید نسبت
به نصب شماره گوش و ثبت اطالعات دامهای
خود در سامانه اقدام کنند.
محمدنظرپور با بیان اینکه ســال گذشــته در

راستای مبارزه با قاچاق دام به خارج از کشور
مشکالت زیادی وجود داشــت ،افزود :استان
همدان جزو اســتانهای گروه الف (حســاس)
در زمینه خروج دام قــرار دارد بنابراین تمامی
مالــکان دام زنــده موظفند آمــار و اطالعات
دامهای خــود را در ســامانه پنجــره واحد
کشاورزی ثبت ،پالکگذاری و تغییرات آن را
به روز کنند.

وی بیان کرد :براساس این دستورالعمل فرصت
ثبت اطالعات دام ســنگین  ۶مــاه و برای دام
سبک یک سال از زمان ابالغ ضوابط است.
نظرپور به ایســنا گفت :پس از ابالغ دســتور
العمــل خرید ،فروش ،حمــل و نگهداری دام
زنده ،نگهــداری دام زنده صرف ًا با نصب پالک
معتبر  15رقمی و ثبت مشــخصات دام زنده از
طریق سامانه پایش بیماریهای دامی و سامانه

نسبت به روان کردن پرداخت تسهیالت اقدام
کنند البته بنا نداریم پول را به کســی بدهیم که
بازنگرداند.
شــاهرخی خواســتار تشــکیل کمیتهای در
استانداری برای وصول مطالبات بانکها شد و
اضافه کرد :این کمیته باید متشــکل از بانکها،
دســتگاههای اجرایی و اســتانداری باشــد تا
راهکاری برای وصول مطالبات ارایه دهند.
وی تاکید کرد :واحدهای تولیدی که به تملک
بانکها درآمده باید هر چه ســریعتر به چرخه
تولید برگردند و در این راستا کمیته تخصصی
واگــذاری بنگاههای اقتصــادی ذیل کارگروه
شورای برنامهریزی تشکیل شود.
استاندار همدان با بیان اینکه باید کمیته ارزیابی
عملکرد بانکها با همکاری بانکها و دبیرخانه
شورای هماهنگی تشکیل شود ،گفت :هدف از
فعالیت این کمیته مچگیری نیست بلکه تشویق
بانکهای موفق و مدیران عامل کشــوری آنها
است.

بانکهای همــدان  1۰هزار میلیارد
ریال مطالبات معوق دارند

دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان همدان
هم گفت :سیســتم بانکی این استان  10هزار
میلیارد ریال مطالبات معوق دارد که معادل 9/7
درصد کل مصارف یا همان تسهیالت پرداختی
است.
محمد طوماسي افزود :مطالبات معوق بانکهای
این استان نســبت به زمان مشابه سال گذشته
حدود  19/2درصد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد :نســبت منابــع ارزان قیمت به
گران قیمت  21/2درصد شامل منابع جاری و
قرض الحسنه است که به میزان  33هزار میلیارد
ریال بوده و مابقی شامل  122هزار میلیارد ریال
منابع گران قیمت و بلند مدت است.طوماســي
اولویتهای سیســتم بانکی در سال جدید را
تغییــر قوانین و مقرات نظام بانکی ،تامین مالی
بنگاههای دانشبنیان و کاهش بنگاهداری توسط

هویــت دام در پنجره واحد کشــاورزی مجاز
است.
وی با تأکید براینکه خرید و فروش و جابهجایی
دام زنده فاقد پالک ممنوع اســت،یادآور شد:
خریدار و فروشــنده موظفند خرید و فروش
خود را در سامانه هویت ثبت کنند.
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان
جهادکشــاورزی اســتان همدان با اشــاره به
ضوابط جابهجایی و حمل و نقل دام زنده ،بیان
کرد :مالکان یا مباشــران حمل محمولههای دام
زنده از مبداء تمامی اســتانهای کشور به مقصد
اســتانهای گروه الف(حســاس) و بالعکس و
همچنین جابجایی درون اســتانهای گروه الف
موظفند در هنگام تردد نســبت به اخذ ســند
حمل بار از ســازمان راهداری و حمل و نقل

بانک برشمرد.
طوماسی افزود :در همین ارتباط سند اقتصاد پویا
و سند تحول دیجیتال در چهار ماهه اول امسال
باید توسط سیستم بانکی تهیه و در اختیار وزیر
امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.

پرداخــت  1۰۷هــزار میلیارد ریال
تسهیالت بانکی

وی اظهار داشــت :میزان منابع بانک ها تا پایان
سال گذشــته  155هزار و  217میلیارد ریال و
مصارف آن  107هــزار و  18میلیارد ریال بود
که نســبت مصارف  14بانک عضو کمیسیون
هماهنگی تا پایان ســال گذشــته حدود ۶8/9
درصد است.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان همدان
با بیان اینکه پیشتر تسهیالت جاری تنها به عنوان
مصارف در نظر گرفته می شد ،گفت :هم اینک
طبق جدول طراحی شــده توســط کمیسیون
هماهنگی بانک های کشــور ،کل مصارف از
جمله جــاری ،مطالبات ،مطالبــات از دولت،
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی و تعهدات بابت
ضمانت نامه ها را شامل می شود.
طوماســی ادامه داد :افزایش اختیارات مدیران
اســتانی بانک ها در رشد مصارف تاثیر مثبت
دارد و اگر تنها به افزایش پرداخت تســهیالت
خُ رد بسنده شود تاثیر چندانی در ارتقای درصد
نسبت مصارف ندارد.
وی اظهار داشــت :اختیارات واگذار شــده به
مدیران بانکی متعلق به پنج سال پیش است در
حالیکه مواد اولیه ،تجهیزات و نهاده ها از اواسط
سال گذشته تاکنون چهار برابر شده است.
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان همدان
با تاکید بر اینکــه افزایش اختیارات در کاهش
زمان رسیدگی به پرونده ها تاثیر دارد ،یادآوری
کرد :همواره فرصت و زمان به عنوان ســرمایه
مــورد نیاز واحدهای تولیدی مطرح اســت و
زمانبر شــدن پرونده ،طرح هــای اقتصادی و
صنعتی را از توجیه ساقط می کند.

جادهای کشور و گواهی بهداشتی حمل دام از
اداره دامپزشکی اقدام کنند.
نظرپــور با بیــان اینکه از زمــان اجرای این
دســتورالعمل هرگونه خرید و فروش و جابه
جایــی دام بدون پالک ممنوع اســت ،تصریح
کرد :از صدور بارنامه بــرای دامها فاقد پالک
جلوگیری خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه دام عشایر در زمان
کوچ اســتثنا دارند ،ادامه داد :عشــایر در
زمان و مســیر معین کــوچ منطبق بر تعداد
منــدرج در دفترچه عشــایری معتبر صادر
شــده توسط تشــکل های عشــایری مورد
تأیید وزارت جهاد کشــاورزی ،صرف ًا برای
جابجایــی دامهای خود از شــمول ضوابط
حمل دام مثتثنی هستند.

اگر به دنبال آگهی های استخدامی میباشید
لطف ًا به کانال تلگرامی زیر مراجعه نمایید

@bazarehamedan
برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی لطف ًا
عدد  5را به شماره  09035157351ارسال نمایید.

بیمه نامه پارسیان خودرو پراید وانت به شماره بیمه نامه
 111058741097000402به شماره پالک 979ط 11ایران 18به شماره
موتور  135668200Mو شماره شاسیNAF451100G4955024
به نام علی گروسیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بیمه نامه کوثر خودرو پراید جی تی ایکس آی به شماره بیمه نامه
 1397/1010/462293به شماره پالک 479و 56ایران 22به شماره
موتور  2607216و شماره شاسیS1412287840114به نام رضا
فیاض مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خبر

سرویس کولر آبی نرخ مصوب ندارد

رئیس اتحادیه آهنســازان با اشاره به اینکه فصل خرید و تعمیر
کولرهای آبی فرارسیده است ،گفت :تعمیر و سرویس سالیانه کولرهای
آبی نرخ مصوبی ندارد.
حبیبا ...بشارتی در رابطه با هزینه حق سرویس و تعمیر کولرهای آبی
اظهار کرد :به دلیل آنکه کولرهای آبی در محل مشــخص و یکسانی
نصب و مورد اســتفاده قــرار نمیگیرند اتحادیه نــرخ ثابتی را برای
سرویس سالیانه کولرهای آبی در نظر نگرفته است.
رئیس اتحادیه آهنســازان تاکید کرد :عدم نرخگذاری دستوری ثابت
برای سرویس کولرهای آبی به معنای آن نیست که اتحادیه نظارتی بر
فعالیت تعمیرکاران مجاز ندارد و هزینه دستمزد تعمیرکاران به بررسی
و تأیید اتحادیه میرسد.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر فصل تعمیر و خرید کولر آبی
فرارسیده است ،به ایســنا گفت :متأسفانه در ایام استفاده از کولرهای
آبی ،تعمیرکاران غیرمجاز فعالیت خود را آغاز میکنند و این موضوع
مشکالت فراوانی را برای اتحادیه و متقاضیان به همراه دارد.

جزئیات عرضه ماکارونی با  ۱۵درصد
زیر قیمت مصوب
رئیس مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران
از آغــاز عرضه ماکارونی  15درصد زیر قیمت مصوب در ماه مبارک
رمضان خبر داد.
مهدی آثاریان گفت :انجمن کارخانجات ماکارونی ایران تصمیم گرفته
که به مناســبت ماه مبارک رمضان همه کارخانهها ماکارونی را حداقل
 15درصد ارزانتر از قیمت مصوب به فروشندگان عرضه کنند.
وی افــزود :بنابراین در ماه جــاری همه فروشــگاههای زنجیرهای
هر بســته ماکارونی را حداقل  15درصد کمتــر از قیمت مصوب به
مصرفکنندگان عرضه میکنند.
او خاطرنشان کرد :البته با توجه به اینکه امکان نظارت بر همه مغازهها
و خردهفروشــیها وجود ندارد ،نمیتوانیم بــا قطعیت بگویم که در
مغازهها نیز این قیمتهای مصوب رعایت خواهد شد یا نه.
رئیس مدیره انجمن صنفــی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران
با اشــاره به اینکه عمده خرید مردم در فروشگاههای زنجیرهای انجام
میشود ،اظهار کرد :این تخفیف حداقل  15درصد در نظر گرفته شده
و ممکن است برخی کارخانهها تخفیف بیشتری را نیز در نظر بگیرند.
همچنین بــه گفته وی در قیمت مصوب ماکارونی مالیات نیز در نظر
گرفته شده است.
به گزارش ایســنا ،اخیرا ً با تصویب سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان قیمت هر بســته ماکارونی  700گرمی به عنوان مبنای
تعیین قیمت این محصول با  75درصد افزایش به  5.450تومان رسید
و قیمت سایر انواع ماکارونی نیز بر این اساس تغییر کرد؛ بنابراین با در
نظر گرفتن تخفیف  15درصدی هر بسته ماکارونی  700گرمی باید در
ماه رمضان به قیمت  4.۶30تومان عرضه شود.
در ایــن زمینــه بررســیهای میدانی نشــان میدهد کــه برخی
کارخانههای تولیدکننــده ماکارونی عرضه این محصول با تخفیف
 15درصدی را آغاز کردهاند .به عنوان مثال یکی از تولیدکنندگان،
اســپاگتی  700گرمی تولیدی در شــانزدهم اردیبهشــت را که در
برخی از فروشــگاههای زنجیرهای توزیع شــده به قیمت 4.700
تومان قیمتگذاری کرده است.

اطالعیه فراخوان

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

براساس تبصره  2ماده 7آیین نامه های ورزشی در نظر دارد از متقاضیان
احراز تصدی
ریاست  :بوکس
طبق شرایط ذیل ثبت نام به عمل آورد .لذا از عالقمندان واجد شرایط
دعوت می گردد جهت ثبت نام و ارائه مدارک از تاریخ نشر آگهی روز
شنبه مورخه  98/2/21لغایت روز شنبه  98/2/28به مدت یک هفته
کاری به دفتر امور مجامع مستقر در اداره کل ورزش و جوانان استان
مراجعه نمایند.
شرایط احراز:
-1اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران  -2تابعیت جمهوری اسالمی
ایران  -3اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور  -4عدم اعتیاد و سوء
سابقه کیفری  -5دارا بودن حداقل  25سال سن  -6دارا بودن تحصیالت
لیسانس
مدارک مورد نیاز:
-1تکمیل فرم ثبت نام  -2فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت
ملی  -3فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در
نیروهای مسلح  -4فتوکپی از آخرین مدرک تحصیلی (حداقل لیسانس)
 -5دو قطعه عکس  3*4پشت نویسی شده  -6ارائه برنامه پیشنهادی
شامل (میان مدت و بلند مدت) و نحوه تامین منابع مالی به صورت
مکتوب  -7معرفی و پیشنهاد دبیر و نایب رئیس بانوان (کلیه مدارک باید
به صورت اصل و تصویر آن ارائه گردد)
ستاد مجمع انتخابات ریاست های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان
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پیشخوان

تیم ملی
به همدان می آید

در نشســت هیأت کشتی اســتان وجمعی از قهرمانان با سرپرست
فدراسیون کشتی میزبانی همدان برای اردوی تیم ملی وعده داده شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان،در نشست
مشترک هیأت کشتی استان همدان و جمعی از قهرمانان و مربیان سازنده
استان همدان با سرپرست فدراسیون کشتی ،بهروز نعمتی با بیان جایگاه
گذشــته کشتی استان همدان گفت :کشــتی استان همدان از دیرباز مهد
مدال آوران و قهرمانان بنام کشوری و جهانی بوده است که متاسفانه در
چند سال گذشته بدالیل مختلف سیر نزولی داشته است.

بهروز نعمتی گفت :با تالش و همدلی می شود کشتی استان را بار دیگر
احیا کرد و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
عضو هیأت ریســه فدراسیون کشتی گفت :برای کشتی همدان با آمدن
جناب یاری حساب ویژه داریم و از ایشان توقعات برای اعتالی کشتی
بسیار است که امیدواریم این مهم صورت پذیرد.
وی در خاتمه گفت :سعی داریم به همدان امتیاز میزبانی اردوی تیم ملی
را در ماه آینده بدهیم.حمید رضا یاری نیز در این دیدار گفت :از روزی
که خادمی کشتی همدان را پذیرفته ام انصافا همه جامعه کشتی باالخص
قهرمانان ،پیشکسوتان و داوران بنده را همراهی کرده اند .
وی گفت :کشتی همدان اینروزها حال و روز خوبی ندارد و برای تحول

در آن دست یاری به سوی همه دراز کرده ام .
یاری خاطرنشــان کــرد :مجموعــه درخواســتهایی را مکتوب تقدیم
فدراسیون خواهیم کرد و چشم به حمایت ویژه فدراسیون کشتی داریم.
در پایان مربی ســازنده کشتی اســتان همدان گفت:با آمدن حمید رضا
یاری تفکراتی نو به کشــتی اســتان ورود کرده است و می طلبد همه
جامعه کشتی اســتان به دعوت او لبیک بگویند و برای پیشرفت کشتی
از هیچ کوششــی دریغ نکند .تورج ظفری افزود :کشــتی استان همدان
گنجینه ای از استعدادهای ناب است که در صورت توجه و حمایت باز
می شود مدالهایی چون ســعدی نژاد و رضایی و ابراهیمی و جوکار و
گودرزیها تکرار شود.

اقلیم کردستان عراق
متقاضی آموزش بهکاپ
همدان شد

خبـر
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان:

افزایش زیرساختهای ورزش شهروندی
در همدان در دستور کار است

رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای شهر همدان گفت:
افزایش زیرساختهای ورزش شهروندی در دستور کار قرار است و
در هر ناحیه شــهرداری همدان باید حداقل یک فضای ورزشی ایجاد
شود.
رضوان سلماســی در گفتگو با مهر با اشــاره بــه برنامه ریزی برای
گسترش زیرســاختهای ورزش شهروندی در همدان اظهار داشت:
طبق برنامهریزیهای انجام شده زیرساختهای ورزشی سطح شهر را
در چند بخش مورد بررسی قرار دادیم.
وی با بیان اینکه زیرســاختهایی که در حال حاضر موجود است و
نیاز به تعمیر ،بازسازی و تجهیز دارد شناسایی شده که باید مشکالت
آنها رفع شود ،افزود :زیرساختهایی که سال گذشته عملیات اجرایی
آنها آغاز شــده و بیش از  50یا  ۶0درصد پیشــرفت کاری دارند نیز
مشخص شــده و اعالم کردهایم باید برای تابستان  98به بهرهبرداری
برسند .وی با بیان اینکه زمینهایی را شناسایی کردهایم که باید در آنها
زیرساخت ورزشی ایجاد شده و حداکثر تا پایان سال به بهره برداری
برسد ،گفت :باید در هر  12ناحیه شهرداری همدان فضاها و زمینهای
ورزشی وجود داشته باشد.
سلماســی با بیان اینکه به شــهرداران مناطق چهارگانه همدان تاکید
شــده که باید در همه نواحی تحت مدیریت خود حداقل یک فضای
ورزشی برای ورزش شــهروندی یا به عبارتی همان ورزش محالت
ایجاد کنند ،عنوان کرد :همچنین بایــد فضاهایی ویژه بانوان ایجاد و
ایمنسازی شود تا آنها به راحتی بتوانند بدون نگرانی از مشرف بودن
زمین ورزشی در آنجا ورزش کنند.

همگانی کردن ورزش در دستور کار است

وی بــا بیان اینکه شــهرداری منطقــه  4قول احداث یــک زمین با
ویژگیهای مورد نظر را برای بانوان داده است ،گفت :همگانی کردن
ورزش در دستور کار است و قصد داریم به نوعی برنامهریزی کنیم که
زمینهای ورزشی برای همه اقشار جامعه اعم از آقایان و بانوان و نیز
در همه ردههای سنی در سطح شهر گسترش یابد.
سلماســی با تاکید بر اینکه در ســال جاری نگاه ما به ورزش بانوان
پررنگتر از گذشــته است و امســال تأکید کردهایم تعداد رشتههای
ورزشــی بانوان افزایش یافته و حداقل  30درصد سانسهای ورزشی
در اختیار بانوان باشــد ،گفت :این اقدام در راســتای همگانی کردن
ورزش بانوان به کار گرفته شود.
رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان عنوان کرد:
همچنین یکی از برنامههای سال  98ورود ورزش به کانون خانوادهها
اســت و سیاســت ما در این زمینه برگــزاری المپیادهای فرهنگی و
ورزشــی خانوادگی در کنار برگزاری مســابقات ورزشهای بومی و
محلی است.
سلماسی با اشاره به اهمیت استعدادیابی در ورزش گفت :سال گذشته
برای نخستین بار فوتبال پایه محالت را فعال کردیم و امسال نیز نگاه
ما اســتعدادیابی و توجه به ردههای پایه خواهد بود کمااینکه باید در
بحث ورزش محالت آموزش و استعدادیابی در دستور کار قرار گیرد
تا از ورزش محالت خروجی مناسبی داشته باشیم.
وی افزود :در بحث آموزش باید بسیار بیشتر ورود پیدا کنیم و در این
راه از پتانسیلهای مردمی در محالت غافل نشویم.

چه تیمهایی خواهان طارمی هستند
مهدی طارمــی باید در
تابســتان تیم جدید خود را
برای فصل پس مشــخص
کند.
به گزارش ایســنا و به نقل
از اخبار فوتبال صربســتان،
قــرارداد مهــدی طارمی با
الغرافه رو به اتمام اســت و
رداستار بلگراد قهرمان لیگ
صربستان به شدت خواستار

جذب این بازیکن شده است.
عالوه بر این تیم ،گزینه بازگشت به پرسپولیس تیم سابق او نیز وجود
دارد.
همچنین هادرزفیلد انگلیس ،براگا پرتغال ،دیناموکیف و یک باشــگاه
اسپانیایی و چند تیم ترکیهای نیز خواستار جذب این بازیکن شده اند.

اقلیم کردســتان عراق به طور رســمی
متقاضی آموزش رشــته ورزشی بهکاپ از
سوی مربیان شهر همدان شد.
رئیس هیأت گلف همدان گفت :از آنجا که
همدان از قطب های اصلی این رشته ورزشی
به شمار می رود و بهکاپ در این شهر ثبت
جهانی شــده است ،به همین جهت دانشگاه
ســلیمانیه عراق نیــز خواســتار برنامههای
آموزشی شد.
علی اصغر ســالوند اظهار داشت :هم اینک
علی قاسمی مسئول کمیته بهکاپ همدان به
اقلیم کردستان عراق عزیمت کرده تا نسبت
به فراهم سازی بسترهای الزم برای آموزش
فراگیر این رشته ورزشی اقدام کند.
سالوند اظهار داشت :راه اندازی این رشته در
اقلیم کردستان عراق با هماهنگی فدراسیون
کشــورمان صورت مــی گیرد و دانشــگاه
سلیمانیه آزمونه اجرای این ورزش است.

گزینه تیم ملی در حال بررسی مسابقات لیگ است
رئیــس فدراســیون فوتبــال میگویــد
گزینــه مــورد نظــر ســرمربیگری تیــم
ملــی در حــال بررســی مســابقات لیــگ
برتــر فوتبــال ایــران اســت.
به گزارش ایســنا ،مهدی تاج اظهار کرد :ما
با کیروش پیشــرفتهایی داشــتیم و باید
ســرمربی آینده تیم ملی کسی باشد که در
راستای پیشــرفت فوتبال ما قدم بردارد .ما

عجلهای برای انتخاب ســرمربی نداریم اما
سعی میکنیم تا در فیفادی آینده سرمربی تیم
ملی مشخص شده باشد .مردم بدانند گزینه
مورد نظر ما در حال پیگیری مسابقات لیگ
برتر اســت و به این شکل نیست از فوتبال
ایران دور باشد.
او دربــاره زالتکــو کرانچــار ســرمربی
برکنــار شــده تیــم ملــی امیــد گفــت:

آگهي حصر وراثت

آقــای عبدالــه محمــدی دارای شــماره شناســنامه  4305بــه شــرح دادخواســت کالســه
91/98ش112ح از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه
شــادروان زهــرا محمــدی بــه شــماره شناســنامه  10430در تاریــخ  98/1/26در اقامتــگاه دائمــی
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حینالفــوت آن متوفی/متوفیــه منحصــر اســت بــه-1 :عبدالــه
محمــدی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه  4305متولــد  1315پــدر متوفیــه  -2طــرالن
کامرانــی دلیــر فرزنــد قربانعلــی بــه شــماره شناســنامه  5704متولــد  1331مــادر متوفــی اینــک
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــي مينمایــد تــا هــر
کســي اعتراضــي دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــي
ظــرف یــک مــاه تقدیــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.
(م الف )60
رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف اللجین

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱3آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر رأي شــماره  139760326006000083مــورخ  1398/1/29هیــأت اول/دوم
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد
ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک مالیــر تصرفــات
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای احمــد رضایــی فرزنــد اصغــر بــه شــماره
شناســنامه  15825صــادره از مالیــر در شــش دانــگ یــک کارگاه بــه مســاحت
 236/78مترمربــع قســمتی از پــالک یــک اصلــي اراضــی دولتآبــاد واقــع در
بخــش چهــار مالیــر خریــداری از مالــک رســمی منصــور نصیــری نــژاد محــرز
گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــي ميشــود ،در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند ميتواننــد از تاریــخ انتشــار اولین
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ
رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود
را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد .بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد
شــد(.مالف )57
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/5 :
محمدرضا امینی ،رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر
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وی گفت :همکاری با اقلیم کردســتان عراق
در راســتای توســعه صنعت گردشــگری
ورزشــی اســت ضمن اینکه امسال یکی از
هدفگذاری های مهم بهــکاپ همدان ارایه
آموزش های مبتدی تا حرفه ای در ســطح
ملی و بین المللی است.
سالوند یادآور شد :دانشــگاه سلیمانیه یکی
از بزرگتریــن دانشــگاه های کشــور عراق
محســوب می شــود و قرار است به زودی
کارگاه آموزشی بهکاپ در این منطقه برگزار
شود.
رئیس هیــأت گلف همدان اظهار داشــت:
همچنین با توجه به اینکــه دکتر دیارمحمد
صدیق رئیس دانشگاه سلیمانیه عراق رئیس
فدراسیون ورزش های دانشجویی عراق نیز
به شــمار می رود ،در رابطه با راه اندازی و
گسترش تدریجی بهکاپ در سایر شهرها نیز
قول مساعدت داده شد.

رشــته ورزشی بهکاپ شبیه به پاتینگ گلف
اســت که در آن به جای حفــره از دروازه
اســتفاده می شــود و دو بازیکــن رقیب با
توجه به قوانین و تکنیک ها می کوشــند تا
توپ های کاشته شده توسط حریف را وارد
دروازه کنند.
بازیکنان در رشــته بهکاپ باید توجه داشته
باشــند در زمان زدن ضربات توپ هایشان
به خارج نرود یا بــه توپ های درون زمین
برخورد نکند و بازیکنی که در انتهای مسابقه
تــوپ بیشــتری را وارد دروازه کند ،برنده
مسابقه محسوب می شود.
انجمن ورزش بهکاپ پــس از طی فعالیت
خود در فدراسیون ورزش های همگانی ،در
دی ماه ســال  1394با تایید معاونت ورزش
هــای قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و
جوانان به فدراسیون گلف جمهوری اسالمی
ایران منتقل شد.

آگهي حصر وراثت
آقــای پیمــان عطایــی دارای شــماره شناســنامه  4000166492بــه شــرح
دادخواســت کالســه 114/980147ح از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علیآقــا عطایــی بــه
شــماره شناســنامه  44در تاریــخ  97/11/9در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود
زندگــی گفتــه ورثــه حینالفــوت آن متوفی/متوفیــه منحصــر اســت بــه:
-1پیمانعطاییفرزندعلیآقابهشمارهشناسنامه 4000166492پسرمتوفی
-2احسان عطایی فرزند علی به شماره شناسنامه  205پسر متوفی
-3مهنــاز عطایــی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه  4000065963دختــر
متوفــی
-4امید عطایی فرزند علی به شماره شناسنامه  11750پسر متوفی
-5سجاد عطایی فرزند علی به شماره شناسنامه  1026پسر متوفی
-6شــهال بکائــی فرزنــد علیاصغــر بــه شــماره شناســنامه  77همســر متوفــی
و الغیر.
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت
آگهــي مينمایــد تــا هــر کســي اعتراضــي دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــي
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــي ظــرف یــک مــاه تقدیــم دارد
واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.
(مالف )127
رئیس حوزه شماره  114شوراي حل اختالف اسدآباد

بایــد از او تشــکر کنیــم .بــا کرانچــار یــک
توافــق خــوب داشــتیم .قــرار شــد فقــط
دو مــاه از حقوقــش را پرداخــت کنیــم.
ایــن مســاله زرنگــی مــا نبــود و بزرگــی
زالتکــو کرانچــار بــود .بــزودی بــا یــک
ســرمربی ایرانــی بــه توافــق خواهیــم
رســید و االن اســم او را اعــالم نخواهــم
کــرد.
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تیم ملی فوتسال ایران
در رده سوم جهان

شنبه

بر اساس جدیدترین ردهبندی تیمهای
ملی فوتسال جهان ،تیم ملی ایران در رده
سوم برترینهای جهان قرار گرفت.
به گــزارش مهــر ،جدیدترین رنکینگ
تیمهای ملی فوتســال جهــان (ماه می
 )2019در ســایت ( F u t s a l W o r l d
 )R a n k i n gاعالم شد که بر اساس آن
تیم ملی فوتسال ایران با  1۶۶3امتیاز ،در
رده سوم جهان قرار گرفت.
در ایــن ردهبندی برزیل با  187۶امتیاز
در رتبه اول و اســپانیا بــا  17۶3امتیاز
دوم اســت .تیمهای آرژانتین و پرتغال
هم در رتبههای چهــارم و پنجم قرار
گرفتهاند.
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ورزش قبل از افطار سبب تحلیل عضالت و
افت قند میشود
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هالک برزیلی ،بهترین
بازیکن هفته آسیا
ستاره برزیلی تیم شانگهای  s i p gبه
عنوان بهترین بازیکن هفته لیگ قهرمانان
آسیا انتخاب شد.
به گزارش ورزش ســه ،فوق ستاره تیم
شــانگهای درخشش بســیار خوبی در
بازی با کاوازاکی فرونتاله داشت و نقش
پررنگی در پیروزی پرگل تیمش ایفا کرد.
او دو گل زد و  25پاس صحیح هم داد که
برای یک مهاجم آمار بسیار خوبی است.
باتوجه به همین عملکرد ویژه نیز هالک
به عنــوان بهترین بازیکن این هفته لیگ
قهرمانان انتخاب شد.
پس از او جوئیلیانو ستاره تیم النصر که
یــک گل زد و یک پاس داد با نمره 8.5
در رده دوم قرار گرفت .بهترین بازیکن
آســیایی هفته نیز کیم دائه چون شد که
یک گل زد و  44پاس صحیح نیز ارسال
کرد.
در رده ششم این جدول نام جالل الدین
ماشاریپوف به چشم میخورد .ستاره تیم
پاختاکور در مقابل پرســپولیس عملکرد
بسیار خوبی داشت و در طول  90دقیقه
در سمت چپ این تیم نمایش فوق العاده
ای را ارائه کرد.

عضو انجمن پزشکان ورزشی ایران گفت :یکی از مهمترین فواید
ورزش در ماه مبــارک رمضان افزایش اعتماد به نفس ،صبر و تحمل
در برابر سختیها و مشکالت است که گرفتن روزه این امر را تقویت
میکند.
حسین ســعادت مهر در گفت و گو با ایســنا ،درباره روزه داری در
مــاه مبارک رمضان اظهار کــرد :ورزش در ماه رمضان باعث افزایش
گردش خون در بدن میشود و سبب خواهد شد فرد روزهدار از نشاط
و شــادابی بیشتری برخوردار باشــد و کمتر دچار خستگی و ضعف
عضالنی گردد .همچنین انجام تمرینات ورزشــی از تجمع چربیها
در بدن جلوگیری میکند و مانع کاهش میزان متابولیسم بدن میشود.
وی گفت :بهترین زمان ورزش در ماه رمضان  2ساعت پس از صرف
وعده افطار است .بنابراین بهتر است در این وعده از خوردن غذاهای
ســنگین و پرخوری اجتناب کنید .جهــت جلوگیری از پرخوری در
وعده افطار میتوانید با یک لیوان آب ولرم و دو عدد خرما روزهتان را
بازکنید و پس از آن مقداری سوپ میل کنید.
عضو انجمن پزشــکان ورزشــی با بیان این که بدترین زمان ورزش
قبل از افطار اســت ،تصریح کرد :قبل از افطار چون ذخایر بدن خالی
اســت ،با انجام ورزش عضالت تحلیل میرود و فرد دچار افت قند
خون و در نتیجه سردرد و سرگیجه میشود .در این زمان بدن نیاز به
استراحت دارد و آماده دریافت مواد مغذی برای ادامه بقا خود است و
اگر استرس جدیدی به آن وارد کنیم به لحاظ جسمی و روحی قطع ًا
آسیب خواهیم دید.
وی ادامه داد :پس از بیدار شدن میتوانید حدود  10دقیقه به حرکات
کششی بپردازید تا بدن برای فعالیتهای روزانه آماده شود.
اگر در خانه ورزش میکنید  10دقیقه تمرینات هوازی مثل د ِو ثابت،
دوچرخــه یا دویدن درجا را انجام دهید و ســپس به مدت  10دقیقه
تمرینات ورزشی با کش بدنسازی و دمبل را انجام دهید و پس از آن
 10دقیقه به انجام حرکات کششی بپردازید.
ســعادت مهر خاطرنشــان کرد :اگر در فضای باز و پارکها ورزش
میکنید  15دقیقه پیادهروی به صورت اینتروال (یک دقیقه پیادهروی
آهســته یک دقیقه تند) با شدت متوسط انجام دهید و سپس به مدت
 10دقیقه به انجام تمرین با لوازم ورزشی پارک بپردازید و در پایان 5
دقیقه حرکات کششی انجام دهید .اما اگر در باشگاه ورزش میکنید و
ورزشکار حرفهای هستید  45دقیقه تمرین کافی است .البته بهتر است
در ابتدا به انجام تمرینات مقاومتی بپردازید و در پایان تمرینات هوازی
را اجرا کنید .توجه داشــته باشید که انجام تمرینات ورزشی در هنگام
سحر خواب شما را مختل خواهد کرد.
وی افزود :در قبل ،حین و پس از ورزش آب بنوشید و اگر تمایل به
کاهش وزندارید میتوانید به آب خود مقداری زنجبیل تازه ،یک تکه
چوب دارچین ،نصف لیموترش تازه و یک قاشق عسل اضافه کنید و
از این نوشیدنی چربی سوز لذت ببرید.
انجمن پزشکان ورزشی ایران اظهار کرد :شدت تمرینات ورزشی نباید
زیاد باشد و بهتر است با شدت متوسط و کم با توجه به شرایط بدنی
خود ورزش کنید .انجام تمرینات ورزشی با شدت باال میتواند باعث
آســیب به بافتهای بدن از جمله آتروفی عضالت شود و تأثیر منفی
داشته باشد.
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پاریسن ژرمن ،جدیترین
رقیب رئال مادرید در
بازار نقل و انتقاالت
باشگاه پاریسن ژرمن در بازار نقل و
انتقاالت دست روی بازیکنانی گذاشته که
رئال مادرید هم به دنبال جذبشان است.
به گزارش مهر ،قرار است یک بار دیگر
تیم فوتبال پاریسن ژرمن در تابستان نقل
و انتقاالت رقیب رئال مادرید باشد .این
باشــگاه قب ً
ال فلورنتینو پرس را در خرید
بازیکنانــی مانند کیلیــان امباپه و نیمار
شکســت داده و گفته میشــود دوباره
بازیکنانی را در لیست خرید دارد که رئال
مادرید آنها را میخواهد.
سفیدپوشان آمادهاند تا در بازار پیش رو
بازیکنان زیادی را بفروشند و قرار است
چندین تغییر در ترکیب تیم ایجاد کنند.
اما بسیاری از رسانههای فرانسوی مدعی
شدند این تیم به دنبال جذب لوکا یوویچ
از آینتراخت فرانکفورت و دنی فان دبیک
از آژاکس است ،درست همان بازیکنانی
که پاریس هم آنها را میخواهد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)
اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان در نظر دارد پروژه ذیل را طبق فهارس بهاء ابنیه ،تاسیسات برقی و مکانیکی سال 1398و از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  w w w .s e t a d i r a n .i rبه مناقصه عمومی بگذارد.
عنوان پروژه

مبلغ کل برآورد
(ریال)

مبلغ تضمین
(ریال)

محل تامین اعتبار

نوع قرارداد

مدت اولیه
پیمان

شماره فراخوان
سامانه ستاد

احداث طرح توسعه کتابخانه شهید
مطهری شهر فامنین

6/137/900/539

307/000/000

اعتبارات تملک
دارایی و داخلی

بر اساس بخشنامه
سرجمع

8ماه

200970565200001

احداث کتابخانه کوی ماماهان فامنین

5/927/537/926

297/000/000

اعتبارات تملک بر اساس بخشنامه
سرجمع
دارایی و بنیاد برکت

8ماه

2098005652000001

شرایط شرکت در مناقصه عمومی :
 - 1مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ،مطابق مبلغ ذکر شده فوق به صورت ضمانتنامه بانکی (که بایستی ضمانتنامه ارائه شده و پیشنهاد قیمت حداقل  3ماه از تاریخ ارائه ،اعتبار
داشته باشد) و یا واریز وجه نقد به شماره حساب  2172615617006نزد بانک ملی شعبه مهدیه می باشد.
 - 2مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  98/2/21لغایت  98/2/25خواهد بود .
 - 3مهلت ارائه (بارگذاری) پاکتها از تاریخ  98/2/26لغایت  98/3/4ساعت 14خواهد بود .
 -4محل تسلیم پاکت الف (حاوی اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا فیش واریزی) دبیرخانه اداره کل کتابخانه های استان همدان بوده و عالوه بر بارگذاری ،تحویل دستی
پاکت ب و ج نیز الزامیست.
 - 5تاریخ بازگشایی پاکت ها روز سه شنبه مورخ  98/3/7راس ساعت  9صبح در محل سالن اجتماعات اداره کل خواهد بود.
 - 6پیمانکاران بایستی دارای گواهینامه تعیین صالحیت و رتبه بندی در رشته ابنیه با رتبه حداقل  5باشند.
 -7اعتبار پروژه فوق الذکر به صورت پرداخت ریالی و اوراق اسناد خزانه اسالمی می باشد.
 -8تبعیت از دستورالعمل ایمنی در زمان کار و ارائه گواهینامه ایمنی (  )H S Eدر اسناد پاکت ب الزامی است.
 -9حد نصاب مناقصه یک مناقصه گر می باشد.
 -10نشانی دستگاه مناقصه گزار :همدان ،چهار راه تختی ،تپه مصلی ،کتابخانه مرکزی ،اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان
شماره تماس  32674011و  32672012داخلی ( 208کارشناس عمرانی)
( م الف )219
اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان

روزنامه اجتماعي ،سیاسي ،فرهنگي ،اقتصادي

T h e Me s s a g e O f Ma d e s t a n ' s H i s t o r y & Ci v i l i z a t i o n & Cu l t u r e

www.HamedanPayam.com

صاف تا کمی ابري  -وزش باد

شهرستان

مالير
همد ان

نهاوند

تويسرکان

رزن

کبودراهنگ

قهاوند

فامنين

« منبع :موسسه ژئوفیزیک تهران
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 5رمضان 1440
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اسدآباد

پيام تاريخ ،تمدن و فرهنگ مادستان

شنبه

ارتباط با روزنامهinfo@Hamedanpayam.com..........................
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
ارتباط با مديرمسئولmodir@Hamedanpayam.com................
ارتباط با سردبيرsardabir@Hamedanpayam.com................
سرويسآگهیagahi@hamedanpayam.com.............................
سرويس اشتراکeshterak@hamedanpayam.com................
چاپخانه پيام رسانهlitohoma@yahoo.com.....................................

اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب
نيمه شب شرعي

■ آب و هوا

پیشبیني وضع هوا:
گل تپه

روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول :نصرت ا ...طاقتي احسن
سردبير :يدا ...طاقتي احسن
مديراجرائی:سيده ثريا 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

پايگاه اينترنتیwww.Hamedanpayam.com...............................
ارتباط با روزنامه10006066 ......................................................................

■ اوقات شرعي

■ حدیث:

پیامبراکرم (ص):

20 24 25 24 24 22 24 25 24 24 24
5

8 10 8

4

5

5

5

8

5

8

30 40 20 25 30 30 40 25 35 35 40

هر کس ماه رمضان را روزه بدارد و پاک دامنی ورزد و زبانش را حفظ کند و آزارش را به
مردم نرساند ،خداوند گناهان گذشته و آینده او را میآمرزد و از آتش آزادش میکند و
موحدان گنهکار به تعداد کوه های به
در سرای ابدی جایش میدهد و شفاعت او را درباره ّ
هم پیوسته ،می پذیرد .
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■ دوبیتي:

بیته یارب به بستان گل مرویاد

بیته هر گل به خنده لب گشاید

وگر روید کسش هرگز مبویاد

رخش از خون دل هرگز مشویاد

باباطاهر

شماره 3469

فناوري

گرد و غبار مریخی ،سطح "اینسایت"
را پوشاند

وزش باد در مریخ باعث شــد که گرد و غبارهای سطح کاوشگر
اینسایت پاک شــود.به گزارش ایسنا چندی پیش در سطح صفحات
خورشیدی مریخنور "اینســایت"(  )I n S i g h tناسا که تنها چند ماه
پیش روی ســیاره ســرخ فرود آمد ،گرد و غبار نشســته بود که البته
وزش باد باعث از بین رفتن این گرد و غبار شد.به لطف حسگرهای
هواشناسی "اینسایت" ،محققان ناسا توانستند به تازگی و برای نخستین
بار ،اثر متقابل میان گرد و غبار و وزش باد در مریخ را اندازهگیری کنند
تا بینشی جدید برای اکتشافات پسی اینسایت ارائه دهند.
ناســا اعالم کرد که این برای نخستین بار است که ما میتوانیم وزش
باد در مریخ را اندازهگیری کنیم که این از نظر ما خارقالعاده است.

افسردگی با عملکرد رودهها مرتبط است

تشخیص سرطان پستان  ۵سال زودتر از ابتال!

تولید پالستیک قابل بازیافت

زنان «پزشکان» بهتری هستند

شواهد علمی دو مطالعه جدید نشان میدهد که ایجاد افسردگی با
مکانیسم روده مرتبط است.
به گزارش ایسنا  ،محققان مرکز پزشکی دانشگاه "کلمبیا " نشان دادند
کــه میزان کم " ســروتونین "(  )s e r o t o n i nکه نوعی انتقالدهنده
عصبی مرتبط با افسردگی اســت ،میتواند مستقیم ًا نتیجه اختالالت
رودهای باشد.
درون دســتگاه گوارش ما یک شــبکه عصبی گسترده وجود دارد که
بزرگتریــن مجموعهی نورونهای موجود در بــدن در خارج از مغز
به حساب میآید و معموالً روده به عنوان "مغز دوم " معروف است.
نورونهای روده مســئولیت تولید  90درصد سروتونین مورد استفاده
بدن را به عهده دارند .سروتونین موجب تنظیم تحرکات روده میگردد.

محققان  MI Tیــک روش جدید مبتنی بر هوش مصنوعی برای
دیــدن تصاویر ماموگرافی اختراع کردهاند که میتواند در تشــخیص
سرطان پستان در زنان تا  5سال زودتر عمل کند.
به گزارش ایسنا یک مدل یادگیری عمیق که توسط یک تیم از محققان
آزمایشــگاه هوش مصنوعــی  MI Tو آزمایشــگاه هوش مصنوعی
"  " CS A I Lو بیمارســتان عمومی ماساچوســت ایجاد شــده است
میتواند براساس یک ماموگرام پیشبینی کند که آیا یک زن در آینده به
سرطان پستان مبتال خواهد شد یا نه و بر خالف روشهای قدیمیتر،
به خوبی روی بیماران ســیاه پوست کار میکند.سیستمهای قبلی در
تشخیص و پیشبینی سرطان پســتان در بیماران سیاه پوست مشکل
داشتند ،اما این سیستم به خوبی روی هر دو کار میکند.

محققان البراتوار برکلی نوع جدیدی از پالستیک را طراحی کردند
که قابلیت تجزیه شدن به اجزای مولکولی تشکیل دهنده خود را دارد.
به گزارش ایرنا  ،این پالستیک جدید که p o l y d i k e t o e n a m i n e
یا به اختصار  P D Kنام دارد با اســتفاده از تکنیک خاصی ســاخته
میشــود تا در آینده بتوان آن را به اجزای مولکولی ســازنده تبدیل
کرد .کوچکترین واحدهای مولکولی ســاختار پالســتیک با عنوان
مونومر شــناخته میشــوند کــه از پیوند آنها به یکدیگر و ســایر
ترکیبات شــیمیایی ،پلیمرها به دست میآیند .مونومرهای پالستیک
جدیــد ،بهگونه ای طراحی شــدهاند کــه به ســادگی از یکدیگر
جدا میشــوند و پس از آن قابلیت برقــراری پیوند مجدد و تولید
ساختارهای جدید را دارند.

نتایج یک بررســی جدید نشان میدهد ،پزشــکان زن انگلیسی
عملکرد بهتری نسبت به پزشکان مرد این کشور دارند.
بــه گــزارش فــارس هنــری مــارش معتقــد اســت ،جــراح مغــز
و اعصــاب بیمارســتان زنــان پزشــک انگلیســی از ایــن جهــت
کــه در برقــراری ارتبــاط مهــارت بیشــتری دارنــد و تنهــا بهبــود
بیمــار مدنظرشــان اســت عملکــرد بهتــری نســبت بــه پزشــکان مــرد
دارنــد؛ ایــن درحالیســت کــه پزشــکان مــرد بــه طــور مــداوم درگیــر
حواشــی هســتند.
جامعه پزشــکی انگلیس با ادعاهای تبعیض جنســیتی روبرو شــده
و انجمن پزشــکی انگلیس ماه گذشــته به همین منظور اعالم کرد
تحقیقات در مورد اعضای آن آغاز خواهد شد.

گزارش

منبت مالیر و اشترمل این شهر و روستا را جهانی می کند

گردشگري

پایان انتظار جهانی شدن
یک شهر و روستا در همدان

گردشگران مسلمان
ماه رمضان به ایران سفر کنند

معــاون گردشــگری از هماهنگــی با اســتانها و هتلهــا برای
خدماترسانی مطابق ضوابط شرعی و عرفی در ماه مبارک رمضان که با
فصل سفر گردشگران خارجی به ایران تداخل پیدا کرده است ،خبر داد.
ولی تیموری با توصیه به مســافران برای حفظ حرمت این ماه مبارک و
رعایت شــأن و منزلت روزهداران ،درباره هماهنگیهای صورت گرفته
برای خدماترســانی به مسافران مخصوص ًا گردشــگران خارجی که
همزمان با ماه رمضان به ایران سفر کردهاند ،به ایسنا گفت :هر سال قبل
از ماه مبارک رمضان بخشــنامهای به همه استانها ابالغ میشود مبنی بر
اینکه با رعایت احترام و حفظ شئون در واحدهای گردشگری ،شرایط
خدماترســانی را اطالعرســانی و محیطهایی مثل نمازخانه را برای
حضور روزهداران آماده کنند.
او اطمینــان داد که مشــکل چندانی متوجه گردشــگران خارجی که با
تور به ایران ســفر میکنند ،نیست و در ادامه بیان کرد :چون بیشتر این
گردشــگران گروهی و با تور در ایران سفر میکنند و هماهنگیهایی از
قبل برای پذیرایی از آنها انجام شده است ،بنابراین کمتر با مشکل روبرو
میشــوند .برای گردشگران انفرادی هم اصناف معموالً فضاهایی را در
ماه رمضان آماده میکنند تا خدماترســانی به این گروه از مسافران نیز
با چالش مواجه نشود.
وی همچنین از آمادگی هتلها و مراکز اقامتی برای خدماترســانی به
مهمانان و مســافران مقیم در این مراکز خبــر داد و اظهار کرد :با توجه
به موقعیت جغرافیایی رســتورانهای بینراهی که بیرون از شهرها واقع
شدهاند ،مشکلی برای فعالیت و خدماترسانی آنها نیز وجود ندارد.

ایران سرآمد ثبت جهانی شهر و روستا
در دنیا است

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
همدان گفت :ایران با ثبت جهانی هفت شهر و روستا
رتبه نخســت دنیا را در این زمینه به خود اختصاص
داده است 28 .شــهر و روستای جهانی در دنیا ثبت
شده است که ایران با هفت نمونه آن ،در رتبه نخست
و کشور چین با  ۶منطقه جهانی در رتبه دوم قرار دارد
و حاال یک شهر و یک روستای همدان انتظار ورود به
فهرست جهانی را می کشد.
علی مالمیر زمان روند ارزیابی تا اعالم نظر نهایی را
سه ماه عنوان کرد و گفت :گزارش ارزیابی ها پس از
تنظیم به شورای جهانی صنایع دستی مستقر در کشور
انگلیس ارسال ،از آنجا پنج قاره که اعضای این شورا
در مناطق دیگر هســتند نظر می دهند و رای نهایی
مجدد در شورای جهانی صنایع دستی صادر می شود.
وی با اشــاره به تاثیر جهانی شدن یک هنر در تولید
و فروش آن اظهار داشــت :نمونه تاثیر ثبت جهانی
شدن را در روستاهای دیگر ایران همچون کلپورگان
سیســتان و بلوچستان می توان مثال زد به طوری که
پس از این برند ســازی میزان فروش و تولید صنایع
دستی بسیار افزایش داشته است.
مالمیر یادآور شــد :انتخاب روستای اشترمل و شهر
ملی منبت مالیر به عنوان روستا و شهر جهانی منبت
در صادرات این محصول به عنوان یک برند بســیار
موثر خواهد بود.
وی با بیان اینکه استفاده و ارزش قائل شدن برای این

هنر بســیار مهم است گفت :هر چه یک تولید بیشتر
استفاده شــود به تداوم آن و رونق اقتصاد و معیشت
مردم کمک می کند.

تاثیر این هنرها در وضعیت اقتصادی مردم

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
اظهار داشــت :یکی از شــاخص هایی که شــورای
جهانی برای انتخاب شهرهای ملی و جهانی در نظر
دارنــد تاثیر این هنرها در وضعیت اقتصادی مردم به
خصوص هنرمندان است.
وی توانایی فعاالن صنایع دســتی را در تولید بیشتر
و افزایش فروش موثر دانست و افزود :استعدادهای
خوبی دراســتان همدان برای هنر منبت وجود دارد
که با اســتفاده از مواد اولیه مرغوب و امکانات ،این
هنر را به تولید می رســانند .وی با اشاره به فراموشی
تولید صنایع دستی در یک برهه از زمان گفت :اشتیاق
نسل جدید به سمت تولید هنرهای سنتی به خصوص
توبافی نشان از ارتقای وضع اقتصادی این هنر دارد و
برند سازی جهانی آن به رونق بیشتر کمک می کند.
مالمیر عنوان کرد  :روستای «اشترمل» در یک منطقه

کوهستانی واقع است که نقاط باالدست و پاییندست
روستا اختالف سطح زیادی دارند و بیش از  70درصد
مردم این روستا به صنعت مبل و منبت مشغول هستند
به طوریکه این هنر و صنعت موجب شده تا در این
روستا مهاجرت معکوس اتفاق بیافتد و مهاجرت افراد
به روستا موجب افزایش جمعیت آن شده است.
مالمیر  ،تولیــد مبل و صنعت منبت کاری را یکی از
ارکان اصلی اشتغال در مالیر دانست و تصریح کرد:
هم اکنون هشــت هزار و  400منبــت کار در مالیر
به طور مستقیم مشــغول به کار هستند و با توجه به
فعالیت زیرمجموعه هایی نظیر رنگ کار ،نجار ،ماشین
کار و پارچه کوب کــه در خارج از کارگاههای مبل
فعالیت دارند ،هر کارگاه بین  3تا  15نفر اشتغالزایی
می کند .
وی افــزود :از بین  85هزار ســرویس مبلمان منبت
تولیدی در کشور بیش از  ۶2درصد آن در شهرستان
مالیر تولید می شود .
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دســتی وگردشگری
استان تصریح کرد :ظرفیت باالی تولید مبلمان مالیر

■ قدس . ................................تگزاس -چهارانگشت
■ قدس .........................2غالمرضا تختی-پيشونی
سفيد  -متری شيشو نيم-چهارانگشت

■فلسطين ........................ 1زندانیها -ژن خوک
فلسطين ..................................2متری شيشو نيم
■ سينما کانون.........پيشونی سفيد  -ژن خوک
 -قانون مورفی

■بهمن مالير........... .زندانيها-متری شيشو نيم

■ آزادي تويســرکان -پيشــونی سفيد  -متری
عطر گل محمدی در دل کویر(خراسان جنوبی)

می تواند از صادرات نفتی کشــور بیشتر باشد و این
صنعت نیاز به حمایت و فراهم شدن زیرساخت ها
برای صادرات به اروپا و همه کشورهای جهان را می
طلبد که با جهانی شــدن مالیر این اتفاق به زودی
می افتد

اشــتغالزایی ســهم مهمی در صادرات
غیرنفتی

«اشترمل» یکی از چندین روستای صنایع دستی استان
همدان است که شغل غالب مردم روستا صنایع دستی
است و استان همدان دارای روستاهای بسیاری بوده
که در حوزه رشته های مختلف صنایع دستی مانند،
قاب سازی ،مروا بافی ،چرم و غیره فعال هستند.
روستاهای هدف صنایع دستی در استان همدان عالوه
بر اشتغالزایی سهم مهمی را در صادرات غیر نفتی ایفا
می کنند و می توانند عالوه بر رونق اقتصادی موجب
جذب گردشگری به استان همدان شوند و از همین
رو قرار بر این اســت که هر ســاله یک یا دو روستا
از روستاهای هدف صنایع دستی استان همدان برای
جذب اعتبارات و ردیف بودجه ای معرفی شوند.

سه شنبه شب ،جشنواره ســریالهای رمضانی
تلویزیــون کلیــد خورد و نخســتین قســمت از
دستپخت برنامهســازان رسانه ملی پخش شد .آنچه
از این قســمتها قابل دریافت بود ،نه وجود آدمها
و فضاهای منبعث از مــاه مبارک رمضان ،خصوصا
قصههای با کشف و شهود ،بود و نه معنویت خاص
این ماه و حال و هوای روحیه ســاز و حال خوب
کن؛ بلکــه روایتهایی بود تلخ و غم پراکن .مهمتر
اینکه ،اساســا هیچ کدام به قــول معروف چنگی به
دل نزدند .اصوالً ســریالها از همین قســمتهای
ابتدایی میبایســت مخاطب را جذب کرده و او را
ترغیب به تماشای ادامه کار کنند ،حال آنکه اینها
قالبشــان کج و کند است و فعال مخاطب چندانی
صید نکردهاند!
اثر «محمدرضا آهنج» ،شــبکه ســه ،موضوعی
مناســبتی دارد کــه برای قضــاوت دقیقتر باید
قسمت های پســی آن را تماشــا کرد« .برادران
محمودی» ،شــبکه دو ،در گرایــش تینایجری،
از کار قبلیشــان یعنی «سایه بان» عقبتر ظاهر
شــده و همان روند قبل را تکرار کردند ،با این
تفاوت که «دلدار» ،عشــق تو در توی غلیظتری
را بــه تصویر میکشــد و نگاه دختر و پســرها
روی صورت هم مکث بیشتری دارد.
امــا از «بهــرام بهرامیان» ،شــبکه یــک ،انتظار
بیشــتری میرفــت که بــرآورده نشــد ،البته تا
اینجــا! کاری شــلوغ و در هم ریختــه که غالب ًا
مشــکل میزانســن و قاب های ناقص دارد .یک
کپی دست چندم از ســریال خانگی «شهرزاد».
فاجعهتــر از همه ،اســتفاده از کروماکی و پرده
برای نشــان دادن فضای خیابانیِ دوران پهلوی
اول اســت .حرکت ماشین در خیابان ،که به نظر
یک جک زیر ماشــین گذاشــتهاند و سرنشینان
گویی ســوار بر اسب فقط باال و پایین میروند،
واقع ًا باعث انبساط خاطر میشود.
اجراها حتی از اجراهای اســتودیویی دهه بیســت
ســینمای آمریکا عقبتر اســت .کاله مخملیها و
جاهلهایی که ساخت و پرداختشان ،الاقل در اثر
آهنج ،حداقلی ست؛ با اینحال ،نوع مدرن آنها در
قامت حســام منظور قابل تحمل تر اســت .بدتر از
همه ،تنها زن چادری مورد تعقیب آژانهاســت که
زنی ُمنگول ،بیســواد و مضحکه اســت .بگذریم!
یکی دو شــب دیگر تحمل میکنیم تا شاید فرجی
شــود ،وگرنه مثل بقیه سریالهای اخیر قید دیدنش
را میزنیم.

 ۴عنوان کتاب با موضوع نماز
در همدان تولید شد

سینـما

شيشونيم-چهارانگشت

« محمدتقی فهیم

« مریم مقدم

عک

نحوه فعالیت هتلها ،رستورانها
و مراکز گردشگری در ماه رمضان

سه سریال درا ِم تلخ و غمبادآور
برای ماه شیرین و
مبارک رمضان!

اســتان همدان در سال جاری در حوزه شهرها و
روستاهای جهانی صنایع دستی نامزد است  .مدیرکل
میراث صنایع دستی و گردشگری همدان با اعالم این
خبر گفت  :شهر ملی منبت مالیر و روستای اشترمل
تویسرکان از نامزدهای شهر و روستای جهانی در سال
 2019در حوزه جهانی صنایع دستی است .
علی مالمیر در ادامه گفت  :همدان از جمله استانهای
پیشرو کشور در حوزه صنایع دستی است که در سه
سال اخیر کسب عنوان شهر جهانی سفال در اللجین ؛
شهر ملی منبت در مالیر و نشان ملی جغرافیایی منبت
در تویسرکان را در کارنامه خود دارد .

س
روز

مدیرکل بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری از انجام هماهنگی
الزم برای معرفی ظرفیتهای گردشــگری مذهبی کشور در ماه مبارک
رمضان ویژه کشورهای مسلمان خبر داد.
به گزارش روابطعمومی معاونت گردشــگری سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشــگری ،محمدابراهیم الریجانــی گفت :وجود
زیرساختهای مناسب برای اقامت طوالنی مدت ،بهویژه اقامت  10روز
و بیشــتر در ایران به خصوص در شــهرهای زیارتی و برگزاری مراسم
ویژه ماه مبارک رمضان در شــهرهای مختلف در قالب جشــنوارهها و
برنامههای فرهنگی و قرآنی و اجرای آداب و رسوم خاص این ماه در هر
منطقه با ارائه خدمات گردشگری حالل در کشور ،فرصتی مناسب برای
جذب گردشــگران مسلمان کشورهای همسایه بویژه عراق ،آذربایجان،
افغانستان ،عمان و سایر کشورها به شمار میرود.
او با تاکید بر ضرورت اطالعرســانی فرصت پیــشرو از طریق دفاتر
ایرانی مســتقر در سایر کشــورها ،اظهار کرد :ضروری است تا وزارت
امورخارجه ،ســفارتخانهها و نمایندگی کنسولگریهای ایران در سایر
کشــورها ،رایزنهای فرهنگی ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی،
شــبکههای برون مرزی صدا و ســیما ،دفاتر خدمات مسافرتی و دفاتر
اطالعرســانی گردشگری ایران در کشورهای اسالمی ،نسبت به تشویق
اتباع این کشورها برای سفر به ایران در ایام ماه مبارک رمضان اقدام کنند.
وی فرهنگ و مراســم مذهبی رمضان به شیوه ســنتی در هر منطقه از
کشــور ،غذا و هنرهای ایرانی اســالمی موجود را از جمله جاذبهها و
ظرفیتهای موجود در این زمینه دانست و یادآور شد :سفر گردشگران
مسلمان از ســالهای پیش در کشور سابقه داشته و در حال حاضر نیز
اتباع کشورهایی مثل عراق به دلیل شرایط آب و هوایی کشور خودشان
اقامتگاههایی را به خصوص در استانهای خوش آب و هوای ایران برای
یک ماه اجاره و ماه مبارک رمضان را در ایران سپری میکنند.

فرهنگ

عکس :مهر

معاون امور فرهنگی اداره کل ارشــاد اســتان
همدان بــا بیان اینکه برنامههای حوزه گســترده
نماز نیازمند پیوســت فرهنگی اســت گفت :در
ســال گذشــته  4عنوان کتاب با موضوع نماز در
همدان تولید شد.
مجید فروتن در نشســت فصلی دبیران اقامه نماز
دســتگاههای اجرایی اســتان همدان اظهار داشت:
مقوله فرهنگ میتواند تاثیر بســیاری در جذب و
آموزش حوزه نماز داشته باشد.
وی با اشــاره بــه اینکــه فعالیتهــای قرآنی را
میتوانیــم با زبان فرهنگ و هنر گســترش دهیم،
افزود :با اســتفاده از زبان فرهنگ میتوانیم هم در
نظام ســازمانی و هم در جامعه حیطه گســتردهای
بــه خصوص جوانان را به ســمت برنامههای نماز
جذب کنیم.
به گزارش تســنیم  ،معاون فرهنگ اداره کل ارشاد
استان همدان گفت :زبان فرهنگ و هنر نیازی است
کــه امروز باید جامعه به آن توجه کند و بر این مبنا

در حوزه نماز اقدام کند.
فروتــن با بیــان اینکه باید در برنامهها پیوســت
فرهنگی برای حوزه گســترده نمــاز ایجاد کنیم،
بیان کرد :در حیطه گســترده نمــاز باید به دنبال
پیوست فرهنگی باشیم و اگر بتوانیم این پیوست
ها را تنوع ببخشیم میتوانیم در رسالت خودمان
موفق باشیم.
وی با اشــاره به اینکه در حوزه نماز سیاستهای
اداره کل ارشــاد همدان بیشتر جنبه حمایتی است،
ابراز کرد :برای نشــر و انتشار کتاب و تهیه فیلم در
حوزه نماز اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی حمایت
میکند.
معاون فرهنگی اداره کل ارشاد استان همدان با بیان
اینکه ســال گذشته  4عنوان تولید کتاب با موضوع
نماز انجام شــد ،ابراز کرد :ابزارهایی که امروز در
حــوزه فضای مجازی به وجود آمــده میتواند در
خدمت نماز قرار گیرد و بایســتی استفاده بهتری از
این ظرفیتها داشته باشیم.
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