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شــرکت مخابرات دو هفته پیش کابلهاي
شهرک صنعتي بهاران را بهخاطر آبگرفتگي یک
روز قطع کرد تا تعمیر کند .این هفته عملیات
کابل برگردان را در همان نقطه آغاز کرد.

زندانیان مهریه
تا  2هفته دیگر
آزاد می شوند

مجتمع تاریخ پژوهي غرب کشور در همدان ایجاد ميشود
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ســـال شـــانزدهم

سنگینیآسفالت
شانههای هگمتانه
را خم کرد

انتصاباتی با آینده نگری!

روز گذشــته ،در ادامه انتصاباتی که این
روزها و هم زمان با شــکل گرفتن ســتاد
انتخابات استان برای ساماندهی مدیریت ها
انجام می شود  ،فرمانداران مالیر و تویسرکان
هم تغییر کردند تــا وضعیت فرمانداران به
عنوان مجریان اصلی انتخابات مشــخص
تر شــود.در این تغییرات مدیری که سابقه
فعالیت به عنوان مســئول ستاد اصولگرایان
حامی روحانی را داشت از لرستان به همدان
آمد تا فرماندار مالیر شود و مدیری دیگر که
ســابقه فرمانداری در دولت اصولگرایان در
فرمانداری فامنین را داشت.
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فرماندار
جدید مالیر
معرفی شد

■ مالمیر :پیگیری پرونده هگمتانه با آسفالت و خودرو دشوار است
■ تا  1400الویت همدان جهانی شدن باشد
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وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با
اشــاره به ترخیص  6تــا  10هزار تن

میرمعینی تاکید کرد :تحقیقات گویای
افزایــش روز افزون ابتــال به بیماری
آسم است و طبق بررسیهای صورت
گرفته تا  10ســال آینده  25درصد ،به
مبتالیان به آسم افزوده میشود.
وی آلودگــی محیط ،آلودگی هوا ،نوع

تغذیه ،تمایل کودکان به مصرف مواد
غذایی که به تازگی رایج شده ،مصرف
مواد خوراکــی رنگی ،مواد نگهدارنده
که به غذاها افزوده میشوند مولفههایی
هستند که در تشدید بیماری آسم تاثیر
دارند.

در چند ماه اخیر مطرح شده مسئله مهم
همه کســانی به شمار می رود که حوزه
فرهنگی فعال هستند.
وی با اشــاره به اینکه عناوین مختلفی
در این قضیه دخیل و تأثیرگذارهستند
اظهارداشــت :تولید کشور ما در حوزه
کاغذ بسیار کم است .سه کارخانه کاغذ
در کشور وجود دارد که به طور اسمی
 1۷0هزار تن تولیــدات دارند اما باید
گفت تولیدات این کارخانهها در سال

 96حدود حدود  10هزار تن و در سال
 9۷حدود  20هزار تن بوده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید
براینکــه نیاز کاغذ ما در ســال حدود
 400هزار تن است در حالیکه که سهم
تولیدات ما بسیار اندک است بنابراین
نیاز به واردات داریم و از ســویی باید
در موضوع خودکفایی از قبل اقدامات
الزم را انجــام میدادیــم .تولیــدات
کارخانههای کاغذ ما بسیار اندک است.

رئیس شورای شهر همدان:

تعلل شهرداری همدان در ارائه گزارش قطع درختان قابلقبول نیست
رئیس شــورای شــهر همــدان با
تأکید بر اینکه اقدامات شــهرداری باید
بر اســاس قانون باشــد ،گفت :تعلل
شهرداری در ارائه گزارش از وضعیت
قطع درختــان اردوگاه فجر قابل قبول
نیست.
بــه گزارش مهــر ،کامران گــردان در
یازدهمین جلســه صحن شورای شهر
همــدان اظهار کرد :با توجــه به اینکه
قطع درختان اردوگاه فجر در رســانهها
و فضــای مجازی بازتاب گســتردهای
داشت؛ متأسفانه سازمان سیما ،منظر و
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فضای سبز شهری شــهرداری همدان
گــزارش دقیقی به شــورا ارائه نکرده
است که به دلیل تعلل در ارائه گزارش
از وضعیــت قطع درختان اردوگاه فجر
توسط شهرداری ،شــاهد اخبار ضد و
نقیض در این زمینه هستیم.
وی گفت :بر اساس بررسی رسانهها و
بازدید برخی از اعضای شــورای شهر
همدان و همچنین اعالم رسمی مدیرکل
کمیته امداد امام خمینی (ره) ،مشخص
شد که در این اردوگاه ،تعدادی درخت
فرسوده یا پاجوش قطع شده است.
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آماری از ابتالیان به آسم وجود ندارد

حدود 30
هزار تن کاغذ
بزودی وارد
کشور می شود

همدان بیباغ و بر

■ قدرت ا ...ولدی :
مالیر باید در کشور
پایلوت شود

ضرورت اجرای برنامه غربالگری آسم در استان همدان

کاغــذ از گمرک تــا دو هفته آینده ،از
ورود حدود  20تا 30هزار تن کاغذ به
کشور در آینده نزدیک خبر داد و گفت:
با این ورود این حجم کاغذ مشکالت
نشر کتاب و مطبوعات برطرف خواهد
شد.
ســید عباس صالحی در حاشیه جلسه
هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره
به جزئیات و روند امور درباره مسائل و
مشکالت کاغذ ،گقت :موضوع کاغذ که

يادداشت

/عكس :مصطفی شیرمحمدی

صنعت چاپ و نشر
گرانفروشي
همدان در خواب
در بازار
خرگوشی
ظروف یکبار مصرف

مدیر گروه بیماری های غیرواگیر
معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علوم
پزشکی ابن سینا همدان از عدم اجرای
برنامــه غربالگــری بیماری آســم در
همدان خبر داد.
راضیه الســادات میر معینی مدیرگروه
بیمــاری هــای غیرواگیــر معاونت
بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی ابن
سینا همدان بیان کرد :در استان همدان
برنامه غربالگری تاکنون اجرایی نشده
بنابرایــن آماری در مــورد مبتالیان به
بیماری آسم وجود ندارد.
وی گفت :آســم در حقیقــت زمینه
افزایش حساســیتی است که فرد دارد
سپس حساســیت او با عوامل محیطی
تحریک میشود.
مدیر گــروه بیماری هــای غیرواگیر
معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علوم
پزشکی ابن ســینا همدان اضافه کرد:
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يادداشت روز

در چند قدمی جهانی شدن

ایــن تحریــک اگــر به
درجهای برسد که دارای
عالئمــی باشــد در یک
فردی بــه صورت آلرژی
این حساسیت بروز کرده
و در شــخص دیگــری
میزان حساسیت به قدری
باال میرود که به صورت
عالئم آسم ظاهر میشود.
مدیــر گــروه بیمــاری
های غیرواگیــر معاونت
بهداشتی دانشــگاه علوم
پزشکی همدان بیان کرد:
بر اســاس مطالعات صــورت گرفته
شــیوع آســم در افراد بالغ  9درصد و
کــودکان  11درصد اســت و از این
تعداد مبتالیان به آسم  10درصد دچار
آسم شدید هستند و نیاز به بستری در
بیمارستان و دریافت دارو دارند.

خدماترسانها براي مردم
مزاحمت ایجاد ميکنند

گــردان خطاب به شــهردار همدان به
عنوان مدیر شــهر ،گفت :پیش از این
هم تأکید داشتم که باید گزارش جامعی
از سازمان سیما ،منظر و فضای شهری
در راســتای قطع یا عدم قطع درختان
اردوگاه فجر و وضعیت آن ،دریافت و
این مهم اطالعرســانی میشد اما تعلل
شهرداری در اطالعرســانی این اتفاق،
موجب شــد تا خانه مطبوعات استان
از شورای شــهر همدان به عنوان ناظر
درخواست کند تا در این زمینه ،حرف
آخر را بزند.

وی با تأکید بر اینکه شــورای شــهر
با قطع هرگونه درخت توســط افراد
حقیقــی و حقوقــی ،مخالــف بوده
گفت :موضع شــورای شــهر همدان
در راســتای قطع درختان شهر کام ً
ال
مشخص اســت و مخالف قطع حتی
یک درخت هستیم.
گــردان ادامه داد :باید هر شــخص یا
ارگانی در راستای هرگونه اقدام؛ پیش
از واکاری و قطع درختان فرســوده یا
پاجوش ،مجوزهای الزم را از کمیسیون
ماده  ،۷دریافت کند.

درســت یادم میآید در اواســط دهه
شصت و حدود سالهای  64-65که تازه از
روستا جهت ادامه تحصیل به همدان آمده
بــودم برای تأمین هزینههــای تحصیل در
روزهای تعطیل و به ویژه تعطیالت تابستان
به عنوان کارگر در کارهای ساختمانی کار
میکردم .و آن روزها شــهرک مدرس در
حال ساخت بود و فضای سبز و جنگلهای
جاده حیدره که امروزه از آن کمربند ســبز
همدان یاد میکنند .در حال تخریب بود و
آن روزها با کمال تأســف بحثهایی نظیر
محیط زیست ،منابع طبیعی و...
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 27واحد غیربهداشتی در همدان پلمب شد
کارشناس بهداشت محیط
معاونت بهداشتی استان همدان
گفت 2۷ :واحد متخلف استان
به علت رعایت نکردن نکات
بهداشتی از ابتدای ماه رمضان
تاکنون پلمب شده است.
یوســف افشار در گفت و گو
با ایرنــا بیان کرد :این واحدها
شــامل آشــپزخانه و اغذیه
فروشی ،چلوکبابی ،رستوران
سنتی ،نانوایی ســنتی ،سفره
خانه و کارگاه تولید شــیرینی
است.
وی ادامه داد :همچنیــن کارگاه قنادی،
مرکز تهیه غذای بیرون بر ،مرکز تولید و
عرضه نان فانتزی و واحد سرو بستنی و
آبمیوه به علت رعایت نکردن مولفه های
بهداشتی پلمب شدند.
کارشــناس بهداشــت محیط معاونت
بهداشــتی اســتان همدان اضافــه کرد:
همچنیــن  35واحد متخلــف به علت

تقدیر و تشکر

شماعی
فرماندار
محترم
شهرستان فامنین

نواقــص بحرانی و غیر بحرانی به مرجع
قضایی معرفی شدند.
افشــار ،نواقــص بحرانی را شــامل
مواردی دانســت کــه رعایت نکردن
آنها به طور مســتقیم موجب به خطر
افتادن ســالمت انسان می شود و آن
را طبــق آییــن نامه مــاده  13قانون
مواد خوردنی ،آشــامیدنی ،آرایشــی

و بهداشــتی در چهار بخش بهداشت
فــردی ،لوازم و ابزار کار ،بهداشــت
ســاختمان و بهداشــت مواد غذایی
معرفی کرد.
وی اضافــه کــرد :چنانچــه بازرســان
نواقص بحرانی نظیر تمیز نبودن دســت
هــا ،تفکیک نکردن مــواد خام از پخته،
تنظیم نبودن دمای یخچال و نامناســب

بودن سیستم آبرسانی و
موارد مشابه را مشاهده
کنند عالوه بر تذکر 48
ســاعت برای رفع این
نواقص مهلــت داده و
در صورت بی توجهی،
واحد یاد شده را پلمب
می کنند.
کارشــناس بهداشــت
محیط معاونت بهداشتی
استان همدان ،از انجام
 2هــزار و  405مــورد
بازرســی خبــرداد و
گفت :عالوه بر بازرســی های یاد شده،
بازرسی از اماکن عمومی و نمونه برداری
و کلرسنجی از آب آشامیدنی نیز صورت
گرفته است.
افشــار ادامه داد 219 :مورد امحای مواد
غذایی فاسد و غیرقابل مصرف به میزان
 15تــن و  436کیلوگــرم از ابتدای ماه
رمضان تاکنون صورت گرفت.

جناب آقایان

حیدری
معاون
محترم فرماندار
شهرستان فامنین

مهندس شاهسوند
معاون محترم حفاظت
و بهرهبرداری
آب منطقهای همدان

مهندس شهبازی مدیر
محترم امور باغبانی
سازمان جهاد کشاورزی
استان همدان

■ مهندس شکوهی (مدیر محترم منابع آب شهرستان فامنین)

■ مهندس کاویانی (مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان فامنین)
■ مهندس عقیلی (رئیس محترم شرکت گاز شهرستان فامنین)

■ مهندس شیخی جانی (رئیس محترم شرکت توزیع برق شهرستان فامنین)

از اهتمام ویژه شما عزیزان در حل مشکالت متقاضیان احداث گلخانه در شهرستان فامنین کمال تقدیر و تشکر را داریم.

مجتمع گلخانهای بهرامی

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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يادداشت روز

انتصاباتی با آینده نگری!
روز گذشته ،در ادامه انتصاباتی که این روزها و هم زمان با شکل
گرفتن ستاد انتخابات استان برای ساماندهی مدیریت ها انجام می شود
 ،فرمانداران مالیر و تویسرکان هم تغییر کردند تا وضعیت فرمانداران
به عنوان مجریان اصلی انتخابات مشخص تر شود.
در این تغییرات مدیری که ســابقه فعالیت به عنوان مســئول ســتاد
اصولگرایان حامی روحانی را داشــت از لرســتان بــه همدان آمد تا
فرماندار مالیر شــود و مدیری دیگر که ســابقه فرمانداری در دولت
اصولگرایان در فرمانداری فامنین را داشــت به فرمانداری تویسرکان
رفت تا کار در فرمانداری دولت برآمده از حمایت اصالح طلبان را نیز
به سابقه خود اضافه کند.
همزمان با این تغییرات در فضای مجازی اســتان همدان ،اعتراض به
اســتاندار در خصوص استفاده از لرها در مدیریت های استان شدت
گرفت و حتی ســخن از درگیری لفظی مسئوالن یک حزب اصالح
طلب با استاندار در این ارتباط رفت و این در حالی بود که رسانه های
استان لرستان از اقدامات سید سعید در انتصابات خوشحال بودند و از
فراخوان های وی برای لرها تیتر می زدند.
به نظر می رســد چالش فراخوان مدیران لر مهمترین چالشی خواهد
بود که افکار عمومی اســتان با استاندار در ماه های اخیر داشته و در
آینده با ادامه این روند  ،خواهد داشــت و پس از آن چالش انتصاب
مدیران زن است که قبال به آن پرداخته شد.
در انتصابات اخیر مدیران استانداری  ،با اینکه استاندار تنها یک مدیر
غیر بومی آورده بود و وی فردی اصالح طلب و هم رزم دوران دفاع
مقدس اســتاندار اســت ،افکار عمومی این انتصاب را با چالش غیر
بومی مواجه کرد تا حساســیت خود را بــه این نوع انتصابات باز هم
نشان دهد.
در این شرایط و با اطالع از حساسیت افکار عمومی و در شرایطی که
قبال استاندار در واکنش به این حساسیت ها از اولویت نیروهای بومی
در انتصابات ســخن گفته بود ،آوردن مدیرانی دست چندم از لرستان
که امید مردم را به دولت ناامید می کند از چه تدبیری حکایت دارد؟
در پاســخ به این سئوال شاید بتوان یک پاسخ را مطرح کرد و آن هم
عالقه اســتاندار یا همان سید سعید لرســتانی به گسترش حوزه نفوذ
خود در لرستان است.
در واقع ســید سعید به عنوان یک فعال سیاسی همدان را حوزه نفوذ
خود می داند و می خواهد با امکاناتی که در این حوزه در اختیار دارد،
حوزه نفوذ خود در لرســتان را افزایش داده و تیمی همراه از مدیران
لرســتانی برای تاثیرگذاری به موقع بر تحوالت ،بخصوص تحوالت
سیاسی و انتخابات های لرستان داشته باشد.
در برخی گمانه زنی ها ماموریــت این تیم هماهنگی برای انتخابات
آینده مجلس و زمانی است که کار دولت تدبیر و امید به پایان رسیده
و اســتاندار به دنبال راهی به مجلس و ادامه فعالیت خود با کرســی
نمایندگی از استان لرستان است.
با این تحلیل ها و گمانه زنی ها  ،اســتاندار انتصاباتی با آینده نگری
انجام می دهد و در پی ساختن آینده خود با کادر سازی سیاسی برای
لرســتانی ها در استان همدان اســت اما واقعیت آن است که باید به
تحلیل های قوی تر هم در این روند اعتنا کرد و آن هم تحلیلی است
که استانداری سید سعید در همدان را تا آغاز به کار مجلس آینده می
داند که در ابتدای سال  99خواهد بود.
تجربه استاندار ســابق نشان داد که وی توانست بر سر ماندن خود با
نمایندگان تعامل کرده و با برکناری معاون سیاسی خود در استانداری
بماند اما گویا دســت شــاهرخی از این تعامل نیز خالی است و ابزار
الزم بــرای تعامل با نمایندگان مجلس آینده و تداوم اســتانداری در
همــدان را ندارد .با این اوصاف این وظیفه مرجع صادر کننده احکام
و درخصوص فرمانداران ،وزیر کشــور است که حساسیت همدانی
ها نســبت به فراخوان مدیران لر برای کار در همدان و بی توجهی به
ســرمایه های اســتان را درک کنند و این حساسیت را به چالشی بی
پایان تبدیل نکنند.

مجتمع تاریخ پژوهي غرب کشور در همدان ایجاد
ميشود

مدیرکل امور اجتماعي استانداري همدان بابیان اینکه حجم کار تخصصي و محتوایي
در سازمان اسناد و کتابخانه ملي باال است ،از پیگیري احداث مجتمع تاریخ پژوهي غرب
کشور در همدان خبر داد.
مهرداد نادري فر در جمع فعاالن اسنادي و کارکنان مدیریت اسناد و کتابخانه ملي منطقه
غرب کشور در همدان بابیان اینکه از سال 13۷1که اولین مدیریت منطقهاي سازمان اسناد
و کتابخانه ملي ایران در همدان افتتاح شد تا به امروز برنامههاي بسیار خوب و اثر بخشي
در حوزه حفظ میراث مســتند از سوي این مدیریت اجرا شده است ،گفت :برنامهها در
چند سال اخیر با ارتقا ي سطح کیفي و کمي قابل توجهي همراه بوده است.

فرماندار جدید مالیر معرفی شد
■ قدرت ا ...ولدی  :مالیر باید در کشور پایلوت شود

عصــر روز گذشــته مراســم تودیع و
معارفه فرماندار شهرستان مالیر برگزار شد
در این مراســم قدرت ا ...ولدی به عنوان
فرماندار مالیر معارفه شــد تا هم فرماندار
ویژه آن شــهر و هم معاون استاندار شود و
از خدمات باب ا ...فتحی تقدیر شد.
اســتاندار همدان در این مراسم با اشاره به
بیان نکات کلیدی مقــام معظم رهبری در
جمع کارگزاران نظــام اظهار کرد :رعایت
تقوا و امانتداری به عنوان مهمترین شاخص
مدیران دستگاههای اجرایی و متولیان است.
ســید سعید شــاهرخی بر ضرورت تالش
شــبانهروزی و کار جهادی بــرای مردمی
که طی چهل ســال وجود خــود را وقف
ارزشهای انقــالب کردنــد تأکید کرد و
گفت :در این شــرایط که دشــمنان قســم
خورده نظام ،ملت و کشــور را هدف قرار
دادهاند رســالت بسیار سنگینی داریم و راه
مقابله می تواند اســتقامت به معنی پرکاری
و خالقیت و جدیت در کار باشد.
وی با بیان اینکه در این شــرایط احساس
اســتانها در خط مقدم میباشند ،افزود :ما
برای بهرهوری و اثرگذاری بیشــتر برنامه
ســند راهبردی را به عنوان نقشه راه تنظیم
و تدوین کردیم.
شــاهرخی با تأکید بر اینکه اولویت اول ما
توجه به معیشــت و اشتغال در سایه رونق
تولید است ،گفت :فردی را برای ادامه این
مسئولیت سنگین و خطیر انتخاب کردیم که
در این زمینه کارنامه درخشانی دارد.
شاهرخی با بیان اینکه ولدی فرماندار جدید
مالیر ســالها در دولــت خاتمی مدیریت
صنعت و معــدن و تجــارت و در دولت
روحانی در سمت مدیرکل صنعت و معدن
و تجارت فعالیت کردند ،خاطرنشــان کرد:
ولدی در حوزه اقتصــادی ،صنعتی ،تنظیم
بازار سابقه زیادی دارد و در وزارت صنایع
صاحب برند و نام است.
اســتاندار با تأکید بر اینکه ولدی در قامت
یک مدیر قوی اســتانی ظاهر شــده است،
گفت :انتخاب ما بر این بود شخصی به این
سمت برسد که اقتصاد شهر را شکوفا کند
و در این شرایط دشوار در مدیریت منابع و
تنظیم بازار پیشرو باشد.
شــاهرخی خطاب به فرماندار جدید تأکید
کرد :مهمترین هدف اجرای سند راهبردی
اســت که مالک ارزیابی فرماندار و مدران
دســتگاههای اجرایــی اســت و این مهم
محقق نخواهد شــد مگر با کار و خدمت
شبانهروزی.
وی با توجه به سیاست دولت که براساس

پایداری جو حاکم در همدان

کارشــناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناســی استان همدان از
پایداری جو حاکم در استان و افزایش دما با شیب مالیم تا  3روز آینده
خبر داد.شهرام حکیمی در گفتوگو با ایسنا ،در تشریح این خبر بیان
کرد :تا ســه روز آینده جو حاکم در استان پایدار بوده و ادامه خواهد
داشت و همچنین دمای هوا نیز با شیب مالیمی افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد :از روز آینده موج ضعیفی سراســر استان را تحت تأثیر
خــود قرار میدهد و در ســاعات بعدازظهر با افزایــش ابر ،رگبار و
رعدوبرق پیشبینی میشود.
حکیمی با اشــاره به اینکه تا پایان روز جمعه پدیده مهمی در استان
نخواهیم داشــت عنوان کرد :از امروز دمای هوا  1تا  2درجه افزایش
مییابد و در دمای شبانه نیز تغییرات محسوسی پیشبینی نمیشود.

عقالنیــت و تدبیر ،صداقت ،شــفافیت و
اعتدال است ،گفت :اگر از این مدار خارج
شویم مسلما باید در جایگاهمان تجدیدنظر
شود.
شــاهرخی مــالک خــود را در انتخــاب
همــکاران در فرمانداری و دســتگاههای
اجرایی شایستهساالری عنوان کرد و افزود:
طبیعتا اولویت انتخاب مــن با بومی بودن
است ،چنانچه بیش از  90درصد مسئولین
اســتان بومی هســتند .و از  1۷0پســت
مدیریتی استان حدود 160نفر بومی هستند
نماینده مــردم مالیر در مجلس شــورای
اســالمی نیز بــا بیــان اینکه طبــق گفته
کارشناســان آمریکایــی یک فقــر از این
تحریمها در هر کشــوری اعمال شــود آن
کشــور از هم فرو میپاشد ،تصریح کرد :ما
مســئولین باید قدر این مردم را بدانیم و در
خدمت مردم باشیم و باید تقواپیشگی همه
هم و غم خــود را در خدمت به این مردم
معطوف کنیم.
محمد کاظمی گفت :فتحی فرماندار سابق
مالیــر تمام هم و غم خود را در پیشــبرد
اهداف دولت و رفع مشکالت مردم به کار
برد .ثبت جهانی انگور و برگزاری جشنواره
مبل و منبت را در کارنامۀ خود ثبت کرد.
همچنین میتوان بــه عملکرد خوب فتحی
در جذب تسهیالت اشــتغال و تغییر رتبه
شهرستان از آخر به صدر جدول اشاره کرد.
کاظمی ضمن خوشــامدگویی به فرماندار
جدید گفت :به شــهر خوبــی آمدید ،قدر
مــردم را بدانید و تمام تــوان خود را برای
خدمت ب مردم به کار گیرید و ادامهدهنده

اقدامات انجام شده باشید.
دیگر نماینــده مردم در مجلس شــورای
اســالمی نیز بیان کرد :فتحی تمام ظرفیت
خــود را برای توســعه شهرســتان به کار
گرفت.
حجتاالســالم احد آزادیخــواه بیان کرد:
دولتهــا و مجلسها تمام میشــود چه
قابل انتقاد یا غیرقابل انتقاد ،آنه مهم اســت
انسانیت است که جامع همۀ اینهاست.
وی با اشــاره بــه اینکه دولــت روحانی
برنــد خود را اعتدال معرفــی کرد خطاب
به فرماندار جدید بیان کرد :شــما نماینده
دولت اعتدال هســتید و بایــد بر این مدار
حرکت کنید.
وی با بیان اینکه ما نمایندگان با دو گرایش
سیاســی ثابت کردیم که میشود با تعامل
کارکــرد تأکید کرد :شــما باید بــا مدیران
دســتگاههای اجرایی بــرای ایجاد محیط
تعامل تالش کنید تا مردم رنگ توســعه و
آرامش را ببینند.
معــاون اســتاندار و فرمانــدار مالیر خود
را خــادم ویژه مردم عنوان کــرد و گفت:
بــه عنوان بــرادر کوچکتان بــه تیم موفق
شاهرخی آمدیم که مالیر را به جایگاه خود
برسانیم.
قدرتا ...ولدی توســعه و پیشرفت را در
گروه توسعه دانست و گفت :باید در عمل
ثابت کنیم و برای توســعه باید دســت به
دســت هم دهیم و کاری کنیم که مردم از
ما راضی باشند.
وی با تأکید بر اینکه هدفش ایجاد توســعه
پایدار اســت ،گفــت :باید مالیــر الگوی

کشور باشــد و هرجا خواستند پایلوتی را
معرفی کنند از مالیر نــام ببرند و این مهم
جز با همت و تالش و وحدت به سرانجام
نخواهد رسید.
فرمانــدار جدیــد افزایش ســرانه درآمد
مردم را مالک اصلی خود معرفی و تأکید
کرد :رفع موانع تولید و ایجاد رونق تولید
جــزء اهداف و وظایف اصلی ماســت و
همفکــری ،همــکاری و ســعه صدر و
آرامــش را نیاز اصلی دانســت تا به این
هدف دست یابد.
فرماندار ســابق مالیر نیز در این مراســم
در سخنانی اظهار داشــت ، :ایجاد آرامش
توام با نشــاط و ســرزندگی در شهرستان
نخستین هدف من و همکارانم در مجموعه
فرمانداری ویژه شهرســتان مالیر بود که با
همراهی و همگامی شورای تامین به خوبی
و شایستگی محقق شد.
باب ا ...فتحــی ادامه داد :همچنین افزون
بــر اســتقرار فضایی امن و آرام ،شــاهد
برگزاری رویدادهای متعــدد فرهنگی و
هنری از قبیل ده ها یادواره برای شهدای
واالمقام شهرســتان ،جشنواره های بزرگ
ملــی چون دومین جشــنواره شــهر ملی
منبت ،شــصتمین جشنواره منطقه ای فیلم
و عکس سینمای جوان ،جشنواره خوشه
برتر ،کنفرانس ملی انگور ،مراســم آیینی
شــیره پزی در روستای هدف گردشگری
مانیزان ،جشــنواره استقبال از بهار ،ده ها
کنســرت ،چندین نمایــش تئاتر و دیگر
برنامــه هــای فرهنگی و هنــری در این
شهرستان فرهنگی بودیم.

ولدی حامی دولت جای فتحی اصالح طلب آمد
« معصومه کمالوند

خبر

وي اظهار داشــت :همدان مدعي پایتختي تاریخ و تمدن ایران زمین اســت و با تالش
کارکنان این مدیریت در ثبت اسناد و کتب خطي و تاریخي اثبات این ادعا بیش از پیش
میسر و ممکن است.
مدیرکل امور اجتماعي اســتانداري همدان افــزود :پیگیري برنامههاي حافظه جهاني در
استان ،اجراي طرح «مکتب و مهتاب» ،پیگیري احداث مجتمع تاریخ پژوهي غرب کشور،
برگزاري جلسات منظم و مستمر کمیته آموزش ،پژوهش و اسناد دفاع مقدس ،برگزاري
نمایشــگاههاي ملي و محلي نظیر هفته تاریخ محلي همدان در کتابخانه ملي ،برگزاري
کارگاههاي متعدد آموزشــي از قبیل تدوین تاریخ شفاهي دستگاههاي اجرایي و انتشار
چندین عنوان کتاب تاریخ شــفاهي از جمله فعالیتهاي این مدیریت است که به جاي
تقدیر و تشکر دارد.

وي ابراز امیدواري کرد :مشــکل کوچک بودن فضاي اداري این مدیریت به زودي و با
همکاري دســتگاههاي مربوطه رفع و فضاي مناسبي در اختیار این مدیریت قرار گیرد تا
بیش از پیش در خدمت محققان و تاریخ پژوهان باشند و اسناد ملي و هویتي منطقه غرب
کشور به خصوص همدان را ثبت و ضبط کنند.
نادري فر با بیان اینکه حجم کار تخصصي و محتوایي در ســازمان اسناد و کتابخانه ملي
بسیار باالست ،گفت :کارکنان این سازمان سربازان گمنام عرصه فرهنگ و تاریخ پژوهي
هستند.مدیر اسناد و کتابخانه ملي منطقه غرب کشور نیز با ارائه گزارش عملکرد مدیریت
در ســالهاي اخیر و مقایسه آن با عملکرد سایر استانها افزود :استان همدان در بسیاري
از شــاخصهاي ارزیابي عملکرد داراي رتبههاي برتر و از اســتانهاي موفق سازمان به
شمار ميرود.

عصر دیروز 25اردیبهشــت قدرت ا...
ولدی از اســتان همجوار خــرم آباد بعنوان
فرمانــدار شهرســتان ویژه اســتان(مالیر)
معرفــی و از تالش های فتحــی فرماندار
سابق این شهرستان قدردانی شد.
نخســت اینکه موج تغییرات فرمانداران و
آمدن گزینــه های تازه نفــس در میانه راه
قرار دارد.
در سالی که سایه رویدادی به نام انتخابات
آن را تحــت تاثیر قــرار داده اســت این
تغییرات که اســتقبال هم شده و جای رخ
دادن هم داشــت ،حساسیت خاص خود را
هم دارد که از روزهای پایان 9۷از معاونین
اســتاندار بنا به ضرورت بازنشستگی آغاز
و حــاال میانه راه قرار گرفتــه و در مرحله
تغییرات در حوزه فرمانداری ها و مسولین
ارشد شهرستان که (حاال یا برای حضور در
انتخابات مثل حبیب وند تویسرکان ،استعفا
داده اند و گزینه جایگزین برای فرمانداری
معرفی می شود یا اینکه بحث تغییر آنها بنا
به ضرورتی است که استاندار تشخیص داده
اســت) ،در حال پیش روی به سمت سایر
ارگان ها است.
باب ا ...فتحی فرماندار سابق مالیر با وجود
ظرفیــت ها و پتانســیل هــای خاص این
شهرســتان ویژه  ،برخالف سایر فرمانداران

پیش از خود شــاید آنچنان کــه انتظار می
رفت در قامت فرمانداری یک شهرســتان
ویــژه و البته معاون اســتاندار برای مطرح
کردن مالیر ظاهر نشــد ناگفته نماند اتفاق
هــای خوبی برای مالیــر در این مدت رخ
داد اما شــاید اگر تعامل یا تالش بیشــتری
نمود پیدا می کرد نتیجه بهتر از آنچه هست،
می بود.
فتحی آمدنش به سکانداری شهرستان ویژه
مالیر به یک ســال هم نرسید گزینه ای که
هفته نخســت مرداد سال 9۷به مالیر آمد و
حاال  25اردیبهشت  98با این شهرستان در
آئینی خداحافظی کرد.
فتحی روز نخست آمدنش به مالیر اولویتش
را اجراي سیاستهاي دولت اعالم کرد.
وی زمانی که به مالیــر آمد با مدرک فوق
لیسانس در رشــته علوم سیاسي با بیش از
 26ســال ســابقه خدمت ،در حال تحصیل
در مقطع دکتراي علوم سیاســي با گرایش
سیاســتگذاري عمومــي در دانشــگاه آزاد
اسالمي واحد زنجان بود.که گرایش سیاسي
اصالحطلــب و عضــو جبهــه دوم خرداد
(اصالحطلبان) زنجان بود.
از ســوابق خدمتــي و مدیریتــي وی از
دهداری دهســتان انگوران  2سال ،مسئول
سیاســي انتظامــي بخشــداري انگــوران،
مسئول امور عمراني و اجتماعي فرمانداري

ماهنشان ،بخشــدار بخش افشار شهرستان
خدابنــده به مدت  44ماه (دوره دوم دولت
اصالحــات) و کارشــناس مســئول امور
سیاســي و اجتماعي فرمانداري خدابنده و
مدیــرکل اداري و مالي اســتانداري زنجان
در ســال  1392و بیش از  41ماه فرماندار
شهرســتان خدابنده ،سرپرســت اداره کل
پدافند غیرعامل اســتانداري زنجان در سال
 ،1396کارشناس حوزه دفتر امور روستایي
و شوراهاي اســتانداري زنجان را می توان
دید.
فتحی توســعه مالیــر را از جمله اهدافش
اعــالم کرده بود که به آگاهــی مردم مالیر
هم خواهد رســاند کــه روز پایانی هنزمان
آئین تودیع خود متنی را به ضمیمه گزارش
عملکردش به مردم ارائه کرد.

ولدی اصولگرای حامی دولت

این طرف ماجراهم قدرت ا ...ولدی فردی
که بعنــوان فرماندارویژه مالیــر و معاون
استاندار همدان معرفی شده است.
یک گزینه هم والیت اســتاندار انتخابی که
انتظار و یا حاکی از شــناخت کامل و قابل
اتکایی نسبت به او می رود.
قدرت ا ...ولدی از تیره ولدبیگی (سلســله
مهم طایفه ُرک ُرک) از دیار خرم آباد است
که صراحــت در گفتار ،ویژگــی بارز این
طایفه قلمداد میشود.

از ســوابق اجرایی و فعالیــت های ولدی
می شــود  10ماه مدیرکلی بازرگانی استان
لرســتان،رئیس ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت لرســتان ،دبیری ســتاد راهبردی و
مدیریت اقتصاد مقاومتی اســتان لرستان را
نام برد.
فرمانــدار جدید مالیر کــه در دوازدهمین
دوره انتخابات ریاســت جمهوری ،ریاست
ســتاد اصولگرایان حامی روحانی در استان
لرســتان را عهــده دار بود پــس از روی
کار آمــدن روحانی «سرپرســت اداره کل
هماهنگی امور اقتصادی استانداری ،مشاور
اجرائی اســتاندار ،و مدیرکل دفتر مدیریت
عملکــرد ،بازرســی و امــور حقوقی در
استانداری لرستان خدمت کرده است.
این گزینه کــه به جمع دیگر هم اســتانی
های خود(لرستان) در رآس آنها شاهرخی
اســتاندار ،در ســاختمان سبز اســتانداری
همدان می پیوندد ،با  2نماینده از دو طیف
مقابل اما همکار روبرو خواهد بود.
یک فرمانــدار اصولگــرای حامی دولت
با یــک نماینده اصالح طلــب و یکی هم
اصولگــرا در شهرســتان ویــژه مالیر که
موقعیت خاصی نسبت به سایر شهرستان ها
دارد در سال حساس انتخابات یقینا عملکرد
اجرایی و رفتار سیاســی وی هم قابل توجه
خواهد بود.
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شنیدهها

 -1اخبار انتصابات استان در رسانه های استان لرستان ویژه پوشش
داده می شود .
گویا این رســانه ها برعکس رسانه های اســتان همدان ،انتصابات
لرها در همدان را ویژه و با خوشــحالی بســیار پوشــش می دهند.
گفتنی است یک رسانه لرستانی برای خبر انتصاب فرماندار نهاوند با
خوشــحالی فراوان هشتگ زده است ،سید سعید یک لرستانی دیگر
را به همدان فراخواند!
 -2امید مستاجرهای همدانی به انصاف صاحب خانه هاست .گویا با
نزدیک شــدن فصل عقد قراردادهای اجاره و گرانی روزافزون مبالغ
اجاره این امید ایجاد شده است.
گفتنی است تا کنون از دولت برنامه ای برای نظارت بر بازار مسکن
و بازار اجاره مشاهده نشده است.
 10 -3درصد ظرفیت بیمارســتان های استان به گردشگری سالمت
اختصاص می یاید.
گویــا این اقدام در پی توافق ســازمان میــراث فرهنگی و وزارت
بهداشت انجام می شود .گفتنی است بر اساس اعالم سازمان جهانی
گردشگری هر گردشگر ســالمت  2400دالر ارزآوری برای کشور
مقصد دارد.

خبـر

خالههای ساختمانی ،نفس رودخانهها را
به شماره انداخته است

رئیس اداره حفاظت محیط زیست استان همدان با اشاره به اینکه
نخاله و پســماندهای ساختمانی مربوط به ساختوسازهای غیرمجاز
است گفت :این پسماندها معضلی برای آلودگی رودخانههای حاشیه
شهر شده است.
ســید عادل عربی در گفتوگو با ایسنا ،در تشریح این خبر بیان کرد:
برخالف الزام شهرداری نسبت به اینکه پسماندها باید در سایتهای
مجاز تخلیه شوند اما متأســفانه همچنان شاهد آلودگی رودخانههای
حواشی شهر هستیم.
وی ادامه داد :افراد در ساختوسازهای غیرمجاز داخل باغهای اطراف
شهر ،نخاله و پسماندهای ساختمانی را بهدوراز انظار عموم به داخل
رودخانهها تخلیه کرده که این اقدام غیرقانونی است و موجب آلودگی
رودخانهها میشود.
عربی با اشــاره به اینکه برخورد با افــراد خاطی این موضوع نیازمند
گزارشهای مردمی اســت عنوان کرد :معموالً تخلیه این پســماندها
درزمانی از روز انجام میشــود که در منظر عموم نباشــد و کسی از
این اقدام غیرقانونی مطلع نشود بنابراین مردم در صورت مشاهده این
موضوع به سازمان محیطزیست اطالع دهند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست استان همدان در پایان خاطرنشان
کرد :ســامانه  1540آماده دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر هر نوع
تخلف محیط زیست است و شهروندان میتوانند با این سامانه تماس
برقرار کنند.

 ۶۳نفر در روستای «قوره جینه»
کبودرآهنگ دچار مسمومیت تنفسی شدند
مدیــر اورژانس کبودرآهنــگ گفت 63 :نفر بر اثر استنشــاق
گازهــای گوگــردی مرکاپتــان در روســتای«قوره جینــه »دچار
مسمومیت تنفسی و تنگی نفس شده و در مراکز درمانی به صورت
سرپایی درمان شدند.
به گزارش مهر ،داوود مرادی با اشاره به علت این مسمومیتها افزود:
یکــی از اهالی این روســتا که مبادرت به خریــد و فروش ضایعات
میکند با خرید تانکر  200لیتری ذخیره ســوخت که حاوی  10لیتر
از این گاز گوگردی بوده موجب این اتفاق شد به طوری که با تخلیه
این مواد ســمی و بخار حاصل از این تخلیه ،مشکالت تنفسی برای
اهالی روستا ایجاد کرد.
وی اضافه کرد :با اعزام دو دستگاه آمبوالنس از مراکز بهداشتی درمانی
علیصــدر و کوهین  ۷نفر از این افراد که دچار مســمومیت تنفســی
شدیدی بودند به بیمارستان امام رضا کبودرآهنگ اعزام و پس از چند
ساعت مراقبت و درمان مرخص شدند.
وی گفت :روســتای قوره جینه با  985نفر جمعیت در بخش مرکزی
شهرستان کبودرآهنگ واقع است.

برگزاری جشن گلریزان در  ۲۳ماه رمضان
رئیس ســتاد دیه همدان از برگزاری جشــن گلریزان در  23ماه
رمضان در استان خبر داد.
رئیس ســتاد دیه همدان با بیان اینکه  3۷0زندانی جرائم غیر عمد در
استان شناسایی شــده افزود :از این میزان  12نفرخانم و مابقی آقایان
هستند.
روحانی منش با اشاره به اینکه سال گذشته  302نفر از زندانیان جرائم
غیرعمد با کمک خیرین آزاد شــدند گفت :بیش از  24میلیارد تومان
برای آزادی این زاندانیان پرداخت شده است.
رئیس ســتاد دیه همدان کمکهای مردمی را  3میلیارد و  100میلیون
تومان اســت ،ادامه داد 3:میلیارد و  ۷0میلیون تومان وام نیز از طریق
بانکهای عامل پرداخت شده است.
روحانی منش گفت :از ابتدای سال تا کنون  31نفر از زندانیان جرایم
غیر عمد آزاد شدند که از این تعداد یک نفر خانم بود و مابقی آقایان
بوده است.
وی ادامــه داد 6:میلیارد و  193میلیون تومان برای آزادی این زندانیان
پرداخت شده است.

Y K

 1۲هزار لیتر سوخت قاچاق در کبودراهنگ کشف شد

کشف  110شی تاریخی هزاره قبل از میالد در فامنین

کبودراهنگ -خبرنگار همدانپیام :دو دستگاه خاور تانکردار حامل  12هزار لیتر گازوئیل قاچاق در کبودراهنگ توقیف شدند.
فرمانده نیروی انتظامی شهرســتان کبودراهنگ با بیان این مطلب افزود :مأموران مبارزه با قاچاق کاال و ارزش این شهرستان با اجرای
ایســت و بازرســی در محور اصلی شهرستان از دو دستگاه خاور تانکردار مخصوص حمل آب 12 ،هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد
مجوز کشف کردند.
مجید گلی خاطرنشان کرد :دو متهم نیز در این خصوص با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.
وی در پایان عنوان کرد :پلیس همیشــه با اقتدار در حوزه مبارزه با قاچاق با قانون شــکنان برخورد خواهد کرد و از همشهریان عزیز
تقاضا داریم هر گونه تخلفات را با پلیس در میان بگذارند تا رفاه آرامش و آســایش بهتر و بیشــتری در شهرستان حاصل شود ناگفته
نماند که شهرستان کبودراهنگ از امنیت بسیار باالیی در سطح استان قرار دارد.

ماموران انتظامی شهرستان فامنین با اجرای طرح ایست و بازرسی مقطعی ،موفق به کشف  110قطعه انواع اشیاء تاریخی و عتیقه
مربوط به هزاره قبل از میالد شدند.
به گزارش ایرنا ،ماموران انتظامی این شهرســتان با پایش محورهای مواصالتی به یک دســتگاه خودروی سواری که از محور تهران -
همدان در حال حرکت بود مشکوک و آن را متوقف کردند.
در بازرسی های صورت گرفته از این خودرو 110 ،قطعه انواع اشیاء تاریخی و عتیقه شامل  24قطعه انواع سکه ،دستبند ،کتیبه ،انگشتر،
پی سوز سنگی و فلزی و مهره کشف شد.
 2متهم در این باره دستگیر شدند .بگفته کارشناسان میراث فرهنگی این اقالم دارای قدمت تاریخی از هزاره اول قبل از میالد تا دوره
اسالمی هستند.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو:

خبر

پژوهشکده انگور مالیر
بزودی افتتاح میشود

مالیر  -خبرنگار همدان پیام :دانشــگاه مالیر با وجود رشته های
دانشــگاهی و پتانســیل ها ی باال در زمینه هــای مختلف می تواند
پاســخگوی نیازهای مبل ومنبت شهرستان مالیر باشد تا مبل ومنبت
مالیر در کنار متخصصین و کارگاه های متعدد از یک برند دانشگاهی
نیز برخوردار شود.
رئیس دانشــگاه مالیر با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران ،رسالت
دانشــگاه را در تأمین هزینه های خود و خدمت به جامعه در راستای
کمک به کشاورزی  ،صنعت و سبک وسیاق زندگی مردم عنوان کرد
و گفت :رشته هایی که سبب تولید منابع و علم شود در اولویت اصلی
دانشگاه مالیر است.
خســرو سایه وند با اشاره به پژوهش محور بودن دانشگاه و برآورده
کردن نیازهای جامعه همچنین با توجه به آوازه شهر ملی منبت افزود:
رشــته مبل ومنبت و مهندســی مبل  ،رشته مورد نیاز شهرستان است
که در این زمینه کارهای مقدماتی انجام شــده است و در حال رایزنی
برای جذب هیأت علمی هستیم  ،امید است در کنار پژوهشکده انگور
با پژوهشــکده مبل ومنبت برندی دانشگاهی برای مبل ومنبت مالیر
بوجود آوریم که باعث توسعه اقتصادی شهرستان شود.
وی همچنین یکی از دستاوردهای ارزشمند دانشگاه مالیر را پژوهشکده
انگور دانســت و با بیان اینکه پژوهشکده  3گروه پژوهشی و  2مرکز
دارد خاطر نشان کرد:این پژوهشکده با رویکرد برطرف کردن مشکالت
انگور و کشمش بعد از ماه مبارک رمضان رسم ًا افتتاح می شود.
سایه وند بیا ن کرد :پژوهشکده انگور با  ۷دانشجوی دکترای پژوهش
محور  24 ،دانشــجوی فعال و با هدف آموزش شــیوه های نوین
کشــاورزی وباغداری در حال خدمت می باشد وی همچنین قدرت
پژوهشــکده انگور را در قدرت مردمی دانســت و ضمن تشــکر از
باغداران گفت  :باغداران  26باغ خود را در اختیار پژوهشــکده قرار
دادند تا دانشجو ها کارهای تحقیقاتی خود را انجام دهند که  36طرح
تحقیقاتی به اتمام رسیده و  12طرح نیز در دست اجرا است.
ســایه وند با بیان اینکه عملکرد پژوهشکده محلی ومنطقه ایی است
اما دیدی ملی و بین المللی دارد توانســته در لیســت سازمان های
تحقیقاتی دنیا قرار گیرد.
رئیس دانشگاه مالیربا اشاره به نقش مهم دانشگاه مالیر در ثبت جهانی
انگور گفت :دانشــی که باغداران با تجربه وبا ارث بردن از گذشتگان
کســب کرده اند برای فائو بسیار با اهمیت بوده است  ،دانشگاه مالیر
خود را در مقابل این تجربه ها قرار نمی دهد بلکه در کنار این تجربه
ها قرار می گیرد.
ســایه وند با اشاره به اینکه باغداران در استفاده از سم وکود اطالعات
مناســبی ندارند تأکید کرد :یکی از اهداف پژوهشــکده آموزش در
این زمینه اســت زیرا صادرات با باقی مانده سموم امکان پذیر نیست
،افزایش برداشت از  15تا  25تن در هکتار به بیش از  60تن و افزایش
صادرات امکان پذیر اســت در صورتیکه اســتفاده از سموم وکود را
مدیریت کنیم.
وی از همچنین از  ۷رشته تحت عنوان علوم و مهندسی محیط زیست
 ،باغبانی گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت  ،باغبانی گرایش
اصالح و بیوتکنولوژی  ،صنایع غذایی گرایش شــیمی مواد غذایی،
صنایع غذایی گرایش زیســت فناوری مواد غذایی  ،آدرو تکنواوژی
گرایش فیزیولوژی ،بیوتکنولوژی کشاورزی در پژوهشکده انگور خبر
داد.رئیس دانشگاه مالیر از تحصیل  16دانشجو از کشورهای آسیایی
وآفریقایی در دانشــگاه مالیر خبرداد و افزود عالوه بردانشــجو چند
پروژه بین الملل نیز داریم و امیدواریم بتوانیم تبادل اســتاد و دانشجو
با سایر کشــورهایی که در پروتکل وزرات علوم تعریف شده است
داشته باشیم.
وی همچنیــن پروژه های عمرانی از جمله کتابخانه با  4هزار متربع و
 80درصد پیشــرفت فیزیکی و پروژه آمفی تئاتربا ظرفیت  600نفر و
 85در صد پیشــرفت فیزیکی را از پروژه های نیمه تکمیل نام برد که
ردیف بودجه ملی آن ها به اتمام رسیده که برای تکمیل آن ها از درآمد
اختصاصی دانشگاه استفاده می شود.
گفتنی است دانشگاه مالیر دومین دانشگاه بزرگ استان است که 52۷9
دانشجو با  2۷رشته در مقطع کارشناسی  31،رشته در مقطع کارشناسی
ارشد و  14رشته در مقطع دکترا دارد.

غربالگری فشارخون  5۲هزار نفر
در اسدآباد
سرپرســت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از غربالگری بیش از
 52هزار نفر از مردم شهرســتان اســدآباد در طرح بسیج ملی کنترل
فشارخون خبر داد.
فرید یوسفی در گفتوگو با فارس با اشاره به برگزاری جلسه ستاد
اجرایی بســیج ملی کنترل فشار خون در اســدآباد گفت :این طرح
همزمان با سراسر کشــور از  2۷اردیبهشت ماه سال جاری همزمان
با روز جهانی فشارخون آغاز میشــود و تا  15تیرماه ادامه خواهد
داشت.سرپرست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد بیان کرد :آموزش و
اطالعرسانی از  2۷اردیبهشت تا  1۷خردادماه در دستور کار است و
پس از پایان ماه رمضان نیز طرح اجرایی میشود.
وی با اشــاره به اندازهگیری فشــار خون افراد  30تا  ۷0سال ،زنان
باردار و بیماران کلیوی شهرســتان اســدآباد در ایــن طرح گفت:
پیشبینی میشــود بیش از  52هزار نفر جمعیت هدف شــهری و
روستایی شهرستان غربالگری شوند.
سرپرســت دانشکده علوم پزشکی اســدآباد با اشاره به فعال کردن
کلینیک فشار خون در طول مدت طرح در بیمارستان اسدآباد گفت:
 9پایگاه ثابت و ســیار ،یک پایگاه بسیج جامعه پزشکی و اورژانس
بیمارستان دراین طرح فعال هستند.
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معلمان رکن اصلی تعلیم و تربیت هستند
معلمــان رکن اصلی تعلیــم و تربیت و
کارگزار اصلی آموزش و پرورش هستند.
مدیرآمــوزش وپرورش ناحیــه دو ،ضمن
گرامیداشــت یــاد وخاطره شــهید مطهری
ونکوداشــت مقام مع ّلم ،اظهار داشت :تقدیر
از مقام معلم تقدیر از علم و دانایی است.
محمد باب الحوائجی گفت :هدف از اجرای
برنامههــای هفته بزرگداشــت مقــام معلم،
اعتــالی فرهنگ عمومــی در تکریم مقام و
منزلت معلمان در جامعه است.
وی با اشــاره به حدیث پیامبراکرم(ص)که
فرموده اند:من معلم مبعوث شــده ام افزود:
این حدیث نشان دهنده جایگاه رفیع معلمی
اســت وبازدرحدیث دیگری می خوانیم که
زکات علم نشــرآن است واین انتشار علوم ،
وظیفه خطیر معلمان رانشان می دهد.
باب الحوائجی در ادامه به مقام شامخ معلم
و جایگاه معلمان در توســعه جوامع بشری
اشاره کرد وخواســتار توجه ویژه همه مردم
و مسئوالن به حوزه آموزش و پرورش شد.
وی همچنیــن برگزاری اینگونه جلســات
را گام کوچکــی درراســتای تکریــم و
تجلیل ازمعلمان دلســوز و فداکاردانســت
وابرازامیدواری کرد گامهــای موثری درراه
پیشــبرد اهداف نظام تعلیم وتربیت برداشته
شود..
باب الحوائجی جایگاه مع ّلم ومع ّلمی افتخار
کــرد واز تالش هــای همکارانش در حوزه
های مختلف این مدیریت تشکر کرد.
مدیرآموزش وپــرورش ناحیه دو ،برگزاری

یادواره شــهدای فرهنگی و
تجلیــل از  18نفــر معلمان
به عنــوان معلم منتخب برتر
منطقــه ای و  6نفر به عنوان
معلــم نمونه منتخــب برتر
اســتانی با حضور مسئوالن
اســتان ،دیدار بــا خانواده
معظــم شــهدای فرهنگی و
دانشآمــوز ومتوفی،صعب
العالج،مربیان پیش دبستانی
وآموزشیاران نهضت سواد آموزی را از جمله

برنامه های برگزار شده
در طــول هفتــه معلم
برشمرد.
باب الحوائجی حضور
و
مدیر،معاونیــن
همــکاران اداری در6۷
آموزشــگاه از مدارس
روســتایی وحاشــیه
شــهر در قالــب  ۷تیم
و اهــدای شــاخه گل
وشــیرینی ،برگزاری مراسم غبار روبی مزار

شهدا ،برگزاری مسابقات ورزشی ،فرهنگی
 ،فضاســازی و انجــام تبلیغــات محیطی و
برنامهریــزی برای به کارگیــری امکانات و
فرصتهــای اجتماعی برای اعتالی فرهنگ
عمومی را از دیگر برنامه ها عنوان کرد..
وی در پایــان گــزارش خود با بیــان اینکه
تجلیل از معلمان باید توسط سایر دستگاهها
انجام شــود ،گفت :انتظار میرود با دستور
اســتاندار همه نهادها و سازمانها در تکریم
مقام و منزلت معلم به نحو شایسته همکاری
کنند.

طبق سند توسعه راهبردی کبودراهنگ

تا پایان سال  1400باید برای بیش از  4586نفر شغل ایجاد شود
کبودراهنگ -عظیمی مجذوب -خبرنگار
همدانپیام :طبق ســند راهبردی شهرســتان
کبودراهنگ تا سال  1400بیش از  4586نفر
اشتغال باید ایجاد شود.
فرماندار کبودراهنگ در جلسه امور اقتصادی
و تولیدی شهرستان با بیان این مطلب گفت:
برای هر شهرســتان سند راهبردی دیده شده
اســت که تا پایان سال  1400باید انجام شود
و ایجاد اشتغال در حوزههای مختلف تولیدی
از جمله (مفاد این ســند میباشد و طبق این
ســند کلیه دســتگاهها و ادارات و نهادهای
دولتــی بایــد در طول  3ســال  98تا 1400
تعهد ایجاد اشــتغال برای بیش از  4586نفر
را عملیاتی کنند.
حجتاالسالم مهدوی گفت :تعهد ادارات و
نهادها در ســال  )1509( 98نفر اشتغال برای
سال  1529 ،99نفر و برای سال 1548 ،1400
نفــر که در مجموع  4586نفر اشــتغال تعهد
شــده شهرستان در ســند راهبردی است که
برای رســیدن به این رقم تالش مضاعف و
شــبانهروزی همه مسئولین را میطلبد و این
تعهد باید راستیآزمایی شود ،سوری نیست
رئیس مرکز بهداشت نهاوند گفت :انهدام
کشــت ســبزیهای آلوده در نهاوند بعد از
گذشت  12سال هنوز بالتکلیف و روی زمین
مانده است.
علیاحسان خویشــوند اظهار داشت :بررسی
کشتهای ســبزی آلوده در شهرستان نهاوند
در جلسات و کمیته سالمت و امنیت غذایی
با حضور فرمانداری ،شبکه بهداشت و درمان،
محیطزیســت ،اداره آب و جهاد کشاورزی
بارها برگزار شده است.
وی در گفــتو گو با تســنیم،تصریح کرد:
متاسفانه پس از چندین سال هنوز این موضوع
رسما حل نشده است و هنوز زمینهای زیادی
در حومه شــهر با این آبهــای آلوده آبیاری
میشوند.خویشــوند افزود :در  12ســالی که
موضوع کشت سبزی آلوده در نهاوند مطرح
اســت ،این موضوع هر بار در نشســتهای
کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان در
اولویت بوده اما همچنان بالتکلیف مانده است.
وی عنوان کرد :اهمیت این موضوع در فصل
گرما و با توجه به مصرف باالی این محصول
توســط خانوادهها و امکان شیوع بیماریهای

و باید برای مــردم و همه ملموس و به عینه
و رویت شود.
وی با اشاره به این که تمام اشتغالهای ایجاد
شــده باید در راســتای تولید و رونق تولید و
اقتصادی باشــد گفت :با توجه به کشاورزی
بودن شهرســتان و پتانســیل باالی این حوزه
تعهد حوزه کشــاورزی شهرستان برای ایجاد
اشتغال بیش از  626نفر در طول  3سال است
که باید با تالش مســئولین این حوزه محقق
شود.
همچنین ایجاد اشتغال در حوزه صنعت معدن
و تجارت بیــش از  1043نفــر و در حوزه
گردشگری و میراث فرهنگی  64۷نفر تعهد
شهرستان است.
مهدوی با اشاره به نرخ  10/3درصد بیکاری
شهرستان گفت :نرخ بیکاری شهرستان طبق
آمار مرکز آمار  10/3درصد است که با توجه
به پتانســیلها و مزیتهای باالی شهرستان
باید در حوزههای مختلف با ایجاد اشــتغال
این درصد را پایینتر آورد.
وی فروش مهربان و نژاد گوسفند مهربان را از
جمله پتانسیلهای این شهرستان خواند که با

توجه به این حوزه و توسعه و رونق این صنایع
در شهرستان باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان نیز در این
جلسه با اشاره به ظرفیتهای تولید کشاورزی
در شهرســتان گفت :با توجه به کاهش منابع
و ذخایر زیرزمینی آبی در شهرســتان توسعه
و رونق کشتهای گلخانهای از راهکارهای
توسعه کشاورزی شهرستان است.
حمیدرضا اســماعیلی گفت :در حال حاضر
بیش از  15هکتار کشت گلخانهای شهرستان
است که طبق سند توسعه راهبردی شهرستان
این میزان در طول  3ســال و تا پایان ســال
 1400باید در ســال  10هکتار به مســاحت
گلخانههای شهرستان افزوده شود.
اســماعیلی با اشــاره به محصوالت تولیدی
گلخانههای شهرســتان گفت :صیفیجات از
جمله محصول عمده گلخانههای شهرســتان
اســت که کشــت محصول توت فرنگی و
گل رز و انگــور نیز برای نخســتین بار در
گلخانههای شهرستان کشت میشود.
وی ادامــه داد :در حال حاضــر بیش از 22
واحد گلخانه فعال در شهرستان است که دو

مصوبه انهدام کشت سبزیهای آلوده
در نهاوند بالتکلیف مانده است
گوارشی و انگلی بیشتر است.
رئیس مرکز بهداشت نهاوند بیان کرد :مزارع
کشت سبزی در شهرستان شامل چهار بخش
اســت که از این چهار بخش فقط مزارع دو
بخش شهرستان با آب سالم آبیاری میشوند و
دو بخــش دیگر از آب فاضالب خام و بدون
تصفیه استفاده میکنند و ســبزی این مزارع
دارای آلودگی بسیار باالیی است.
خویشــوند گفت :بخش اول مزارع کشــت
سبزی در شهر نهاوند شامل منطقه حسنآباد
و منطقه پشت استادیوم علیمرادیان است که
نوع کشــت این مزارع سبزی خوردن است و
چون آب آبیاری این مزارع از آب قنات و آب
چشمه است سبزی این مزارع بدون آلودگی و
خوردن آنها بالمانع است.
وی تاکیــد کرد :همچنین بخــش دوم مزارع
کشت سبزی شهرستان شامل مزارعی است که

با نهر راج آبیاری میشــوند و به دلیل اینکه
فاصله کمتری با شــهر دارد آلودگی کمتری
وارد آن میشــود و سالمت سبزی این مزارع
تا هنگامی که بیماری خاصی شیوع پیدا نکند
قابل قبول است.
خویشوند اظهار داشــت :بخش دیگر مزارع
کشت سبزی در شهرستان شامل مزارع جاده
قدیم کفراشراه و میدان  1۷شهریور و مزارعی
است که با نهر شعبان آبیاری میشود که این
مزارع عمدتا تولید بذر میکنند.
وی تصریح کرد :شــواهد نشــان میدهد که
ایــن مزارع تا زمانی که بــه مرحله تولید بذر
میرسند ســبزی تولیدی خود را روی زمین
و در بــازار عرضــه میکننــد و از فاضالب
خام ســاختمانهای باالدست حاشیه شهر و
فاضالبهایی که در میدان  1۷شهریور جاری
میشود آبیاری میشوند که سبزی این مزارع

واحد دیگر نیز در حال ســاخت و راهاندازی
اســت که به زودی تعداد این واحدها به 25
خواهد رســید و این واحدهــای گلخانهای
توانســته اشــتغال پایدار برای  180نفر را به
دنبال داشته باشد.
معاون عمرانی فرماندار نیز در این جلســه با
اشاره به خســارتهای وارده از بارندگیها
و سیل در ســال جاری به حوزه کشاورزی
شهرســتان گفــت :متأســفانه بارندگیهای
فروردین ماه سال جاری بیش از  10۷میلیارد
تومان خســارت به بخشهای مختلف حوزه
کشاورزی شهرستان وارد کرده است.
فاطمــه حبیبی با اشــاره بــه ظرفیت باالی
کشــت گلخانــهای در شهرســتان گفــت:
توســعه کشــتهای گلخانه و تنوع بخشی
به محصوالت تولیــدی این واحدها ظرفیت
کشــاورزی شهرســتان را باالتر می برد و ما
باید پیگیری سریعتر در راستای مرتفع شدن
مشــکالت واحدهــای گلخانهای باشــیم و
جذب ســرمایهگذار برای توسعه گلخانهها
در ســه بخش شهرستان را اولویت کار خود
قرار دهیم.
آلودگی باالیی دارند و برای خوردن مناســب
نیستند.خویشــوند افزود :آلودگی آب به دو
صورت شیمیایی و میکروبی است و متاسفانه
سبزیهایی که با فاضالب و آبهای آلوده به
مواد شــیمیایی آبیاری میشوند خطرناکند و
ما توصیه میکنیم از این محصوالت اســتفاده
نشــود.وی عنوان کــرد :آبهای آلــوده به
فاضالبهای شیمیای دارای آالیندههایی مانند
نیترات و فلزات ســنگین و سمی است که با
حرارت یا شستوشو و ضد عفونی کردن از
بین نمیروند و در نتیجه آثار جبرانناپذیری
روی کودکان و جنین دارند.
رئیس مرکز بهداشت نهاوند بیان کرد :فلزات
سنگین با توجه به ثبات شیمیایی ،تجزیهپذیری
ضعیف و داشتن قدرت تجمع زیستی در بدن
موجودات زنده به سرعت به آالیندههای سمی
تبدیل میشوند.وی اظهار داشت :وجود فلزات
سنگین در آب آشامیدنی نوزادان شیرخوار و
خردساالن میتواند باعث کندذهنی و اختالل
در یادگیری ،اختالل در حافظه ،آسیب دیدن
سیستم عصبی و اختالالت حرکتی نظیر تشنج
یا بیشفعالی آنها شود.
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«حسینی» فرماندار تویسرکان شد
طی مراســمی با تقدیر از زحمات حبیب مومیوند فرماندار سابق
تویســرکان ،رسول حســینی به عنوان فرماندار جدید این شهرستان
معرفی شد.
روز گذشته در مراسمی با تقدیر از زحمات حبیب مومیوند فرماندار
ســابق تویســرکان ،رســول حســینی به عنوان فرماندار جدید این
شهرستان معرفی شد.
فرماندار سابق تویسرکان در این مراسم با اشاره به اینکه برای توسعه
و پیشــرفت یک جامعه همه با هم باید همت کننــد اظهار کرد:ما با
برنامهریزی ،وحدت و همدلی مسئوالن این شهرستان امروز در مسیر
توسعه قرار دارد.
حبیب مومیوند با بیان اینکه طی این ســالها با همکاری و همراهی
مســئوالن در خدمت مردم بودیــم و امروز بزرگتریــن پروژهها در
شهرستان داریم که در پنج محور تعریف شده است گفت :ستاد توسعه
گلخانهها در تویسرکان تشکیل شــده و امروز  20هکتار گلخانه در
عرصه تولید فعال است.
وی طرح ملی سرشــاخهکاری گردو را یک پــروژه اقتصاد مقاومتی
بزرگ دانســت و با اشــاره به اینکه این طرح مزایای زیادی از جمله
مقاوم کردن درخت گردو در مقابل ســرما دارد افزود :متاســفانه 40
درصد از گردوی تویسرکان امسال سرمازده است که با این طرح این
آسیب کاهش خواهد یافت.
به گزارش فارس فرماندار ســابق تویســرکان با بیان اینکه هر آنچه
در اســتان همدان انجام شــده برابر آن در بحــث اصالحات باغات
در تویســرکان بوده ،از تالش تغییر الگوی کشــت به عنوان یک نیاز
ضروری برای شهرســتان خبر داد و بیان کرد :امروز کشتهای آببر
در تویســرکان با انجام کارهای زیــادی در حوزه ترویج به یک دهم
کاهش پیدا کرده است.
معاون سیاســی ـ امنیتی اســتاندار همدان نیز با بیان اینکه با پیروزی
انقالب توطئههای دشــمنان علیه ما آغاز شد و از آنجایی که انقالب
ما الهی بود دشمنان نتوانستند کاری از پیش ببرند اظهار کرد :دشمنان
بعد از پیروزی انقالب انواع توطئهها را به کار بردند که با تبعیت ملت
ایران اسالمی از والیت خنثی شد.
مصطفــی آزادبخت با بیان اینکه انقالب به دنیا صادر شــده و امروز
دشــمن متوجه شده که اگر این روند ادامه داشته باشد حتم ًا نیروهای
استکباری ،صهیونیســت ارتجاعی و بالد کفر زمینگیر خواهند شد
افزود :دشمنان به شیوههای مختلف به دنبال تضعیف نظام جمهوری
اسالمی هستند و امروز دشمن به جنگ اقتصادی و روانی روی آورده
اســت ،چراکه طبق سخن رهبری دشــمن توان مقابله نظامی با ما را
ندارد.
وی بــا تاکید بر اینکه اصل توان انقالب را مردم عزیز و خون شــهدا
میدانیــم و ضمن اینکه از نظر نظامی هم جایگاه ویژهای داریم تاکید
کرد :امروز دشــمن جنگ اقتصادی را آغاز کرده و ما هم طبق سخنان
رهبری باید آرایش نظامی بگیریم.
معاون سیاســی ـ امنیتی استاندار همدان رمز موفقیت در برابر دشمن
را وحدت ،هماهنگی و انســجام با محوریت والیت فقیه دانســت و
بیان کرد :والیت ،مردم و مســئوالن ســه ضلع مهم برای خنثی کردن
توطئههای دشمن هستند.
معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار همدان در بخش دیگری از سخنانش
با اشاره به بحث انتخابات افزود :با محوریت استاندار و سیاستهای
وزیر کشور و دولت انتخابات بیطرفی را برگزار میکنیم.

تغییر در  ۳حوزه شهرستان بهار
فرماندار بهار درباره تغییرات در ســه حوزه این شهرستان گفت:
هفته گذشــته خانم نیکبخت به عنوان معاون برنامه ریزی وعمرانی
فرمانداری منصوب شــد و یوســف ســعیدی که پیش از این مدیر
آموزش و پرورش شهرســتان بهار بود به عنوان معاون پرورشــی و
فرهنگی استان انتخاب شد .احسان قنبری گفت :زهرا شعبانی به جای
سعیدی به سمت سرپرســت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان
بهار منصوب شد.
همچنین حسینی مدیر کمیته امداد شهرستان بهار به دلیل بازنشستگی
تغییر کرد .

بودجه دانشگاه مالیر  ۲5درصد
افزایش یافت
رئیس دانشــگاه مالیر گفت :امسال  560میلیارد ریال بودجه برای
این دانشگاه اختصاص داده شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
این رقم  25درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا خسرو ســایوند در جمع خبرنگاران اظهار داشت :با
توجه به بودجه های دانشگاه بویژه در حوزه عمرانی ،رفاهی و هزینه
های جاری ،جا دارد که این رقم افزایش پیدا کند.
رئیس دانشــگاه مالیر با اشاره به اســتقالل این دانشگاه در سال 83
از دانشــگاه بوعلی ســینای همدان بیان کرد :در حال حاضر دانشگاه
مالیر دارای پنج معاونت ،هفت دانشکده و پژوهشکده ،حدود  6هزار
دانشــجو و  1۷0عضو هیأت علمی زیر نظر وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری است.
ســایوند با بیان اینکه دانشگاه مالیر با هفت هزار دانشجو ،عضو
هیأت علمی و کارکنان و اســاتید به عنــوان یک بنگاه اقتصادی
است و می تواند به چرخه این شهرستان در امور مختلف کمک
کند ،از مســئوالن این شهرستان درخواســت کرد :نگاه ویژه به
این دانشــگاه داشته باشند و به رشد و پیشرفت این محیط علمی
کمک کنند .وی با اشــاره به سند راهبردی و چشم انداز توسعه این
دانشگاه خاطرنشان کرد :با توجه به تقسیم دانشگاه ها به نسل سوم و
چهارم ،رسالت دانشگاه مالیر این است که بتواند هزینه های خود را
به سادگی تامین و به جامعه و مردم خدمت کند.
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«محمــد جواد ظریف» وزیر امور خارجــه به دعوت همتای ژاپنی خود از
دهلی نو عازم توکیو شد.
به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ،رئیس
دستگاه دیپلماسی که در روزهای اخیر به عشق آباد و دهلی نو سفر کرده بود،
در ادامه تور دیپلماتیک خود راهی توکیو شد.
وزیــر امــور خارجــه قــرار اســت امــروز بــا شــینزو آبــه نخســت وزیــر
ژاپــن دیــدار و در خصــوص روابــط دوجانبــه ،مســائل منطقــه ای و بیــن
المللــی گفــت وگــو کنــد.
رئیــس دســتگاه دیپلماســی پیــش از ســفر بــه ژاپــن بــه کشــورهای
ترکنســتان و هنــد ســفر کــرده و پــس از مذاکــره بــا همتایــان ترکنســتانی و
هنــدی خــود عــازم ژاپــن شــده اســت.

نایب رئیسفراکســیون امید با اشاره به تصمیم شورای عالی امنیت ملی در
مقابل خروج آمریکا از برجام گفت :امیدواریم این موضع ایران موجب ترغیب
اروپا به اقدامات عملی شود نه اینکه بخواهد در کنار آمریکا قرار بگیرد و این
وضعیت را تشدید کند که به امنیت و صلح منطقه و صلح پایدار جهانی لطمه
زیادی وارد شود.
محمدرضــا تابــش در گفتوگــو بــا ایلنــا ،در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
آیــا احتمــال دارد ایــن اتفــاق رخ دهــد کــه آمریــکا کشــورهای اروپایــی را
بــا خــود همــراه کنــد و پرونــده ایــران را بــه شــورای امنیــت ببــرد ،گفــت:
بلــه ،یکــی از اهدافــی کــه آمریــکا انجــام آن را مــد نظــر دارد همــراه کــردن
کشــورهای اروپایــی بــا خــودش اســت کــه مــا هــم در مقابــل ،انصافــ ًا
هوشــمندانه نگذاشــتیم کــه آمریــکا بــه هدفــش برســد.

پارلمان

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

محمد جواد ظریف عازم توکیو شد

هدف آمریکا همراه کردن اروپا با خود است

اروپاییها در مقابل اقدامات خالف قانون آمریکا
ایستادگی نکردند

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که
«اروپاییها در مقابل اقدامات خالف قانون آمریکا نســبت به برجام ایستادگی
نکردند» گفت که فرانســه و انگلستان کمتر از حیثیت و استقالل خود دربرابر
دیدگاه برتری آمریکا در روابط بینالملل عکس العمل نشان دادهاند.
کمال دهقانی فیروزآبادی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به واکنش فرانسه نسبت
به کاهش تعهدات برجامی ایران گفت :ما شاهد این هستیم که ترامپ نه برای
حیثیت آمریکا جایگاه و شــأنی در روابط بینالملل قائل شده نه برای شورای
امنیت ســازمان ملل به عنوان عالیترین رکن ســازمان ملل در برقراری نظم و
امنیت جهانی و قطعنامههای آن و نه توافقنامههای بینالمللی .عالوه بر این که
کشورهای اروپایی را هم عددی حساب نمیکند.

رهبر انقالب اسالمی:

جنگ نخواهد شد
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دولت با طرح استانی شدن انتخابات
موافق است
معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت :دولت با طرح استانی شدن
انتخابات موافق اســت و در صورت تبدیل این طرح به قانون ،تالش
خود را برای اجرای کامل آن به کار خواهد بست.
حســینعلی امیری درباره طرح استانی شــدن انتخابات گفت :طرح
استانی شــدن انتخابات را نمایندگان مجلس تهیه و ارائه کردند ،این
طرح احکام متعددی داشت از جمله آن استانی برگزار شدن انتخابات
مجلس شورای اسالمی است و دولت نیز با این موضوع موافقت دارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری اظهار داشــت :الیحه جامع اصالح
قانون انتخابات که از ســوی دولت به مجلس ارائه شــد ،نتیجه کار
کارشناسی بسیار مفصل ،مبسوط و دقیق با مشارکت گروه های سیاسی
 ،کارشناســان مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی ،شورای
نگهبان و کمیسیون های مختلف مجلس و دولت بررسی و تهیه شد.
امیری تصریح کرد :الیحه اصالح قانون انتخابات از جامعیت باالی و
غنای کارشناسی خوبی برخوردار است.
وی گفت :درخواســت ما از مجلس شورای اسالمی این بود که این
الیحه در دســتور کار قرار گیرد که به رای گذاشــته شد و نمایندگان
مجلس به قرار گرفتن طرح اســتانی شدن در دستور کار مجلس رای
موافق دادند ،مجلس این طرح را بررسی و مصوب کرد ،این طرح در
ادامه فرآیند بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
امیری افزود :دیروز شورای نگهبان ،بخش هایی از این طرح را دارای
ابهام دانسته و به نظر می رسد که بخش هایی از آن نیز خالف اصول
قانون اساسی است.
وی گفــت :دولت هر چند معتقد اســت که الیحه دولت از جامعیت
کافــی برخوردار بوده و کماکان اصرار دارد که این الیحه در دســتور
کار مجلس قرار گیرد ،با این وجود اگر طرح مجلس درباره اســتانی
شدن انتخابات به قانون تبدیل شــود ،دولت تمام و کمال در اجرای
این قانون برخواهد آمد.

آغاز توقف برخی تعهدات برجامی بر اساس
دستور شورای عالی امنیت ملی
یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی اعالم کرد :اجرای برنامههای
مربوط به توقف برخی تعهدات کشــور در برجام که در بیانیه شورای
عالی امنیت ملی بر آن تاکید شده آغاز شده است.
به گزارش ایســنا ،وی خاطرنشــان کرد :توقف برنامههای مربوط به
رعایــت ســقف تولید اورانیوم غنی شــده و همچنیــن تولید بدون
محدودیت آب ســنگین در تاسیســات اراک کــه در دوره  60روزه
مربوط به گام اول بر انجام آن تاکید شــده ،برنامههایی اســت که با
جدیت دنبال میشود.
واعظی :

از  ۶0روز کوتاه نمیآییم

رئیس دفتر رئیس جمهور ما به هیچ وجه از مهلت ارائه شــده60
روزه کوتــاه نمی آییم تاکید کرد که به آنچه که اعالم کردیم اقدام می
کنیم .
محمود واعظی در حاشــیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با
اشــاره به مصوبات جلسه امروز دولت اظهار کرد :الیحه بسیار مهم
شــفافیت را تمام کردیم که بیش از چهل ماده دارد و موضوع مهمی
اســت و ما آن را هرچه زودتر به مجلس ارائه میکنیم .همچنین آقای
روحانی بخشــی از جلسه را به دســتورات دیروز رهبری اختصاص
دادند که درباره مســائل اقتصادی ،رونق تولید ،ایجاد کردن فضا برای
سرمایهگذاری ،ایجاد اشتغال و اینکه چگونه بنگاه های اقتصادی که
در تصدی دولت و نیروهای نظامی است را به مردم واگذار کنیم ،بود.
به گزارش ایســنا ،وی افزود :در مجموع مقــداری از وقت امروزمان
به عملیاتی کردن دســتورات رهبری اختصــاص یافت .همچنین به
این موضوع که در این شــرایط برای مقابله با فشــارهایی که آمریکا
ایجاد میکند چطور باید به یک مدیریت قدرتمند و متمرکز برسیم تا
شجاعت در تصمیم گیری را عملی کنیم ،پرداخته شد.
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به مباحثی که درباره کاالبرگ الکترونیکی
مطرح شــده است گفت :ارز چهار و دویســتی با همان تصمیم گیری
سال گذشــته به قوت خودش باقی است و مسائلی که درباره کاالبرگ
الکترونیکی مطرح است یا روشهای دیگر ،پیشنهاداتی است که سازمان
برنامه و بودجه یا سایر دستگاه ها مطرح کردند و در کارگروهی بررسی
می شود که اگر در آینده الزم شد و کارآمدتر بود از آنها استفاده کنیم.
واعظی درباره انتخاب ســخنگوی دولت ،گفت :این موضوع بررسی
شده اســت و یک نفر هم نامش مطرح اســت که خود آقای رئیس
جمهور ان شاا ...اعالم میکنند.
وی با بیان اینکه درباره سهمیه بندی بنزین فعال با شرایط پیش آمده،
دولت قصد اعالم تصمیم گیری نهایی را ندارد ،گفت :در این موضوع
قبل از اینکه دولت تصمیم بگیرد و هماهنگ شــود به علت مشکلی
که در اطالع رســانی پیش آمد و یک اشتباه در خبررسانی انجام شد،
آن مسائل پیش آمد ،اما مسئوالن واقعیت را گفتند که هنوز ما تصمیم
گیــری در این زمینه انجام نداده ایم و فعال تصمیم گیری نهایی را در
این زمینه به زمانی سپردیم که آرامشی ایجاد شود.

حضرت آیت ا ...خامنــه ای رهبر معظم
انقالب اســالمی عصر ســه شــنبه در دیدار
مســئوالن و کارگزاران نظام با تأکید بر اینکه
حل مسائل و مشکالت اقتصادی باید بهطور
جدی در دســتور کار مســئوالن قرار گیرد،
خاطرنشــان کردند :اقتدار و آبروی کشور در
«خودکفایی» است و باید نیازهای مهم کشور
را خودمان تولید و تأمین کنیم.
پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری
گزارش داد :حضرت آیــت ا ...خامنه ای در
این دیدار با تأکید بر ضرورت تقوای مسئوالن
بویژه در «رسیدگی به امور مردم ،رعایت بیت
المال و اجتناب از اشــرافیت» به بیان وظایف
اساسی مسئوالن سه قوه برای حل مشکالت
اقتصادی و رونق تولید پرداختند و با اشاره به
اقدامات خبیثانه امریکا برای «تغییر محاسبات
و تسلیم شدن مسئوالن» و نیز «فاصله گرفتن
مردم از نظام» افزودند :گزینه قطعی ملت ایران
در مواجهه با دشــمن ،مقاومت در همه زمینه
هاست ،چرا که مذاکره با دولت کنونی امریکا
ســم مضاعف است ،البته جنگی نخواهد شد
ّ
بلکه برخورد ،برخورد اراده هاست و در این
زمینه ،اراده ملت ایران و نظام اسالمی قوی تر
از دشــمن اســت و به فضل الهی این بار هم
پیروز خواهیم شد.
رهبــر انقالب اســالمی «تقــوا و امانتداری»
را جزو مهمترین شــاخصها در ســپردن امور
و مســئولیت ها دانســتند و بر لزوم مراقبت
مسئوالن در رعایت بیتالمال ،خویشتنداری
در برابــر طغیــان نفــس و پرهیــز جدی از
مالاندوزی و میل به اشرافیت ،سخن گفتند.
رهبر انقالب اسالمی سخنان خود را با ورود
به مباحث و مسائل اقتصادی کشور ادامه دادند
و با اشاره به ســخنان رئیس جمهور مبنی بر
لزوم جدی تر شدن مدیریت ها و برنامه ریزی
ها ،گفتند :سخنان آقای رئیس جمهور ،سخنان
درستی است که باید انجام شود و انجام دادن
آن هم به دست خود مسئوالن و دولت است
و راه هم در این زمینه باز است.
حضرت آیت ا ...خامنه ای مهمترین مســئله
کشور را در شــرایط کنونی «مسئله اقتصاد و
مشــکالت معیشتی و فشــار بر مردم بهویژه
طبقات ضعیف و متوسط» دانستند و افزودند:
مشکالت اقتصادی و نداشتن برنامه اقتصادی
عالوه بر اینکه به اعتبار هر کشوری لطمه وارد
می کند ،به دلیل آنکه مردم و طبقات ضعیف
تحت فشــار قرار می گیرند ،زمینه ساز طمع
دشمن نیز می شود.
ایشان با تأکید بر اینکه حل مسائل و مشکالت
اقتصــادی باید بهطور جدی در دســتور کار
مســئوالن قرار گیرد ،خاطرنشــان کردند :در
زمینه مســائل اقتصادی موانع وجود دارد ولی
هیچ بن بستی وجود ندارد.
رهبــر انقالب اســالمی افزودند :مســائل و
مشــکالت اقتصادی باعث شــده اســت که
دشــمنان ما و در رأس آن امریکا به زعم خود
تصور کنند ،با تحریم های بی سابقه می توانند

الیحه شفافیت
در جلسه
هیأت دولت
تصویب شد

هیأت وزیران در جلســه روز گذشــته
الیحه شفافیت را تصویب کرد که این الیحه
در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی ،مهم
ترین حوزه های شفافیت را مورد توجه قرار
داده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت
جمهوری ،هیأت وزیران در جلسه به ریاست
حجت االسالم والمســلمین حسن روحانی
رئیس جمهور ،با بررســی مــواد دیگری از
الیحه شــفافیت ،کار بررسی و تصویب این
الیحه را به پایان رساند.
الیحه شــفافیت در دو سطح تکالیف عام و
اختصاصــی ،مهمترین حوزههای شــفافیت
را مورد توجه قرار داده که در ســه دســته
«شفافیت وظایف ،اختیارات ،مأموریتها و

به ایران ضربه بزنند در حالی که فلز جمهوری
اســالمی به همت مردم و مسئوالن مستحکم
است.
حضرت آیت ا ...خامنه ای افزودند :متأسفانه
در سالهای اخیر بهطور مکرر ،اقتصاد کشور به
تصمیم های دیگران گره زده شــد و بسیاری
از کارها به تصمیم های امریکا موکول شد و
در نتیجه ســرمایه گذار و فعال اقتصادی نیز
کارهای خود را موکول به این امور کرد.
«سهولت کســب و کار» دیگر مسئله ای بود
که رهبر انقالب به عنوان دستور کار عمومی
قوا مطرح کردند و افزودند« :مقررات و قوانینِ
بسیار و گاه متناقض» عم ً
ال مانع رونق فضای
کســب و کار شده است که باید خیلی جدی
این مشکل دست و پا گیر را برطرف کرد.
رهبر انقالب بخش کشاورزی را دارای اولویت
خواندنــد و افزودند :این بخش ،هم از جهت
تأمین مواد غذایی و هم از جهت سهم اشتغال،
بســیار مهم اســت و باید با احــداث صنایع
تبدیلی در روســتاها و برطرف کردن مشکل
فروش محصوالت کشــاورزی روستاییان ،به
آن توجــه کامل کرد چرا که در پیشــرفت و
قدرت کشور بسیار مؤثر خواهد بود.
رهبر انقالب اســالمی در بخــش دیگری از
سخنانشان به موضوع تالشها و اقدامات ضد
ایرانی امریکا پرداختند و خاطرنشان کردند :در
مواجهه با دشــمن دو راه بیشتر وجود ندارد
یا عقبنشــینی ما و پیشروی متقابل آنها و یا
مقاومت و ایستادگی که تجربه ما در جمهوری
اسالمی نشان میدهد هر جا در مقابل دشمن
مقاومت کردیم ،جواب گرفتیم.
ایشان مقاومت در عرصه اقتصادی را متفاوت
از مقاومــت در عرصــه نظامی دانســتند و
افزودند :مقاومت در عرصه اقتصادی به معنای
مستحکم کردن ساخت اقتصادی کشور است
کــه الزمه آن هم برخورد جدی با مســائل و
پیگیری امور است.
ایشان با تأکید بر اینکه عالوه بر دولت ،مردم
نیز باید بــرای حل مســائل اقتصادی ،نقش

آفرینی کنند ،گفتند :مردم با خرید محصوالت
داخلی و اســتمرار حمایت از کاالی ایرانی،
پرهیز از اسراف ،توجه نکردن به شایعات در
فضای مجازی و زیاده روی نکردن در خرید،
می توانند به رونق تولید کمک کنند.
حضرت آیت ا ...خامنه ای در ادامه ســخنان
خود ،در تبیین طراحی امریکاییها در شرایط
فعلی گفتند :آنها تمام تــالش خود را به کار
گرفته اند تا با فشارهای شدید اقتصادی ،اوالً
نظام محاسباتی مســئوالن را بهگونهای تغییر
دهند تا آنان مجبور به تسلیم شوند و ثانی ًا مردم
را در مقابل نظام قرار دهند.
ایشــان با تأکید بر اینکه طراحی و محاســبه
امریکا همانند محاســبات چهل سال گذشته
غلط اســت و به نتیجه هم نخواهند رســید،
افزودند :امریکاییها این بار نیز قطع ًا شکست
خواهند خــورد و در این موضــوع تردیدی
نیست.
رهبــر انقالب اســالمی خاطرنشــان کردند:
سردمداران امریکا به دلیل بغض و کینه ای که
به جمهوری اسالمی ایران دارند ،کور شده اند
و نمی توانند درست محاسبه کنند.
حضــرت آیــت ا ...خامنــه ای با اشــاره به
مخالفت بســیاری از صاحبنظران در امریکا با
شــیوه برخورد با ایران و گروههای مقاومت
گفتند :مســئوالن کنونی امریــکا واقع ًا درک
درستی نسبت به مسائل گوناگون و همچنین
جمهوری اسالمی ندارند.
ایشان با تأکید بر اینکه هیچکس نباید از هیبت
ظاهری ،تشــرها و هیاهوهای امریکا بترسد،
افزودند :ابرقدرتها معموالً کار خود را با تشر
و هیاهــو پیش می برند و هرگونه جا زدن در
مقابل این تهدیدها خطا است.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :عالوه
بر امریــکا ،از ثروت قارون های منطقه خلیج
فارس نیز نباید ترســید زیرا هیچ غلطی نمی
توانند بکنند.
ایشــان با تأکید بــر اینکه دشــمنی امریکا با
جمهوری اسالمی بیشتر نشــده بلکه نسبت

صالحیتها»« ،شفافیت فرآیندهای سازمانی»
شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت
اطالعات سازمانی» تقسیمبندی شده است.
هیــأت دولــت همچنیــن بــه منظــور
ترغیــب کارفرمایــان و کارآفرینــان
بخش خصوصــی و تعاونــی به جذب
فارغ التحصیــالن دانشــگاهی جوان به
صــورت کارورز ،آییــن نامــه اجرایی
مربوط را به تصویب رساند.
شیوه معرفی ،زمینههای کاری اولویت دار و
نحوه تأمین هزینه ،از مهمترین سرفصلهای
این آییننامه اجرایی به شمار میرود.
برایــن اســاس ،مطابق قانون برنامه ششــم
توســعه ،کارفرمایــان و کارآفرینــان بخش
خصوصــی و تعاونــی در صــورت جذب
نیروی کار جوان با حداقل مدرک دانشگاهی
کارشناســی به صورت کارورز ،از پرداخت
سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ
شروع به کار معاف می شوند.

سال  1398را مشخص کرد.
براین اســاس ،نصاب معامالت کوچک تا
سقف  328میلیون ریال ،معامالت متوسط
با مبلغ بیش از ســقف معامالت کوچک و
تا ســقف سه میلیارد و  280میلیون ریال و
معامالت بزرگ بــا مبلغ برآورد اولیه بیش
از سه میلیارد و  280ریال ،معین شد.
افزون براین ،نصاب معامالت یاد شــده ،به
مواردی که معامله بــه صورت مزایده انجام
می شود ،تسری می یابد.

نصاب معامــالت قانون برگزاری
مناقصات در سال  1398تعیین شد

هیأت وزیران در این جلسه همچنین نصاب
معامالت موضوع قانون برگزاری مناقصات
برای مناقصات کوچک ،متوسط و بزرگ در

تصویب تعدادی از پیشــنهادات
شــورای عالی مناطق آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت
هیــأت وزیــران ضمــن تصمیــم گیری
درخصوص تعدادی از پیشنهادات دبیرخانه
شورای عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و
ویژه اقتصادی ،بودجه ســال  1398سازمان
های مناطق آزاد کیش ،قشــم ،چابهار ،ارس،
اروند ،انزلی و ماکو و شرکتهای تابعه آنها
و اصالحیه بودجه سال  139۷این سازمانها
را تصویب کرد.
همچنین بــا تصمیم دولــت ،گرایش مجاز
منطقه ویــژه اقتصــادی کازرون از «صنایع
تبدیلی -کشــاورزی» به «صنعتی با اولویت

خبر

پیام پمپئو به ایران از کانال عراق

به چهل سال گذشته ،آشــکارتر و صریح تر
شده اســت افزودند :باید بدانیم ،کسی که با
صدای بلند تهدید میکند ،قدرت و توانایی او
به اندازه آن صدای بلند نیست.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با اشــاره به ادعا و
جنجال مقامــات فعلی امریکا از جمله رئیس
جمهور این کشور مبنی بر اینکه سیاستهای ما
موجب تغییر در ایران شده است ،گفتند :بله،
تغییر در ایران ایجاد شــده اما این تغییر به این
صورت بوده اســت که نفرت مردم از امریکا،
ده برابر شده است.
ایشان «دست نیافتنی تر شدن منافع جمهوری
اسالمی»« ،افزایش همت جوانان» و «افزایش
آمادگــی نیروهای نظامی و امنیتی» را از دیگر
تغییرات در ایران برشــمردند و تأکید کردند:
سخنان مقامات امریکایی نشانگر میزان دوری
آنها از واقعیات و محاسبات اشتباه و غلط آنها
است.
رهبر انقالب با اشــاره به اینکه امریکا مجبور
به عقــب نشــینی در مقابــل مقاومت ملت
ایران خواهد شــد افزودنــد :بحث مقاومت،
بحث برخورد نظامی نیســت و اینکه برخی
در روزنامه یا فضای مجازی مســئله جنگ را
مطرح می کنند ،حرف بیخود و غلطی است.
ایشــان تأکید کردند :بنا نیســت جنگی انجام
بگیــرد و انجام هم نخواهــد گرفت ،چرا که
ما ابتدا به ســاکن هیچگاه دنبال جنگ نیستیم
و آنهــا هم می دانند که جنگ به صرفهشــان
نیست.
رهبر انقالب در پایان سخنانشــان خاطرنشان
کردند :رویارویی کنونی ،برخورد اراده هاست
و چــون ما اراده ای قــوی تر داریم و به خدا
توکل می کنیم ،انشاءا ...آینده خوبی در انتظار
ملت است.
ایشــان تأکید کردند :جمهوری اسالمی ایران
به فضل الهی ،در پرتو ایســتادگی ،هوشیاری
و اراده ملــت و مدیریتها و تدابیر جدیدی که
رئیس جمهور محترم اشاره کردند پیروز این
میدان خواهد بود.
صنایع تبدیلی -کشاورزی» تغییر یافت.
طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شــیراز و
گرمســار تعیین و هر گونه عملیات اجرایی،
ملزم به رعایت کلیه ضوابــط و مقررات از
جمله مالحظات زیســت محیطــی (برنامه
مدیریت زیست محیطی) و منطبق با آمایش
صنعتی ،معدنی و تجاری شد.
هیأت وزیران در ادامه ،عالوه بر تعیین طرح
جامع منطقه آزاد انزلی و نقشــه ها و ضوابط
فنی آن ،ســازمان منطقه مذکور را موظف به
حفظ اراضی کشاورزی ،جنگلی و تاالب و
ایجاد پارک لجستیک به مساحت  90هکتار
کرد.
افــزون برایــن ،ســازمان برنامــه و بودجه
کشــورمکلف شد نســبت به تعیین تکلیف
پروژه پل ارتباطی خلیج فارس اقدام نماید.

تعیین نماینده و اعالم نظر دولت
درخصــوص تعــدادی از طرح های
نمایندگان مجلس شورای اسالمی

دولــت در ادامــه ،ضمن اعــالم نظر در
خصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان
مجلس شورای اســالمی نمایندگان خود
را بــرای پیگیری ایــن موضوعات تعیین
کرد.

یک منبع مطلع از نشست اخیر وزرای امور خارجه عراق و آمریکا
ادعا کرده است که پمپئو در این دیداراز عبدالمهدی خواسته تا این پیام
را به تهران برســاند که آمریکا به دنبال جنگ نیست و فقط یک توافق
هستهای جدید میخواهد.
به گزارش ایســنا ،یک منبع مطلع از دیدار هفته گذشته مایک پمپئو با
عادل عبدالمهدی اظهار کرد که پمپئو از عبدالمهدی خواســته است تا
پیامی مبتنی بر این که آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیســت و در واقع
دونالد ترامپ خواهان یک توافق هستهای جدید به نام خود است را به
تهران برساند.
این منبع مطلع همچنین به میدل ایست آی گفت :پمپئو گفت که آمریکا
مشــتاق توافقی جدید است .عبدالمهدی در پاسخ او گفت که ایرانیها
ملتی ســرافراز هستند و آن توافق را از سر نخواهند گرفت اما در عین
حال پیشنهاد کرد که ایران ممکن است مشکلی با یک پروتکل الحاقی
نداشته باشد .پمپئو نیز در جواب گفت که پروتکل الحاقی میتواند ایده
خوبی باشد.
این منبع مطلع در ادامه ادعا کرد :لحن پمپئو مثبت بود و ایران را تهدید
نکرد .روز بعد عبدالمهدی یک مأمور سیاسی به ایران فرستاد تا آنها را
از این موضوع با خبر کند.
به گزارش ایسنا ،آمریکا در چند وقت اخیر از طریق اقداماتی مبتنی بر
سیاســتهای جنگطلبانه کابینه دونالد ترامپ و به ویژه جان بولتون،
مشــاور امنیت ملی وی ،یک جنگ روانــی در منطقه خاورمیانه به راه
انداخته است که از جمله این اقدامات بزرگنمایی اعزام برخی ادوات
جنگی به خلیج فارس اســت که گزارش حاکی از آن هســتند که این
اعزامها روالی عادی اســت و پیش از این نیز در خلیج فارس حضور
داشتهاند.
ییس دیوان محاسبات کل کشور:

ابهامات افزایش حقوق ها در نشست
سه جانبه بررسی شد
رئیس دیوان محاسبات کل کشور از برگزاری نشست سه جانبه بین
دیوان محاسبات ،سازمان امور استخدامی و مجلس برای بررسی و حل
و فصل ابهامات در افزایش حقوق ها خبر داد.
بــه گزارش خانه ملت ،عادل آذر با اشــاره به پیگیری موضوع افزایش
حقوق ها در دیوان محاســبات گفت :پس از آنکه دولت بخشنامه ای
در خصوص احکام مرتبط با افزایش حقوق ها بر اســاس بودجه سال
 98صادر کرد ،ابهاماتی از ســوی حسابرسان دیوان محاسبات و برخی
نمایندگان مطرح شد.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به نامه نگاری حمید حاجی
بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با دیوان محاسبات ،اظهار داشت:
با دریافت نامه و ابهامات پیش آمده ،بخشنامه های دولت مورد بررسی
قرار گرفت و به این جمع بندی رسیدیم که تفاوت و انحرافاتی در زمینه
افزایش  18درصدی حقوق بازنشســتگان برای همسان سازی و اعمال
افزایــش  400هزار تومانی و ضریــب  10درصدی به حقوق کارکنان
وجود دارد.
آذر تاکید کرد :در این راســتا مقرر شد نشست سه جانبه بین سازمان
امور اســتخدامی ،دیوان محاسبات کل کشــور و نمایندگان مجلس
برگزار شــود تا ابهامات و اختالفات رفع و رجوع شود و پس از آنکه
به فرمول واحد در زمینه افزایش حقوق ها رســیدیم ،احکام اجرایی
صادر و ابالغ شود.

آمریکا کارمندان غیرضروری را از عراق
خارج می کند
وزارت امــور خارجه آمریکا در اطالعیه ای از "کارمندان غیر مهم"
در سفارت و کنسولگری اربیل خود خواست ،خاک عراق را ترک کنند.
وزارت امــور خارجه آمریکا در اطالعیه ای که در رســانه های عراقی
بازتاب یافت ،از آن دسته از اتباع خود که کارهای ضروری در سفارت
در بغداد و کنسولگری این کشور در اربیل ندارند ،خواست خاک عراق
را ترک کنند .همزمان سفارت آمریکا در بغداد نیز در اطالعیه ای مشابه
ضمن تاکید بر این امر ،از توقف خدمات معمول کنســولی در بغداد و
اربیل خبر داده است.
در این اطالعیه آمده اســت که دولت آمریکا توان محدودی در تامین
خدمات امدادی و فوریتی برای شهروندان خود در عراق دارد.

گزارش هفتم روند اجرای برجام آماده
بررسی است
رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسالمی گفت :گزارش شش
ماهه هفتم در مورد اجرایی شدن برجام در این کمیته تهیه و آماده مطرح
شدن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است.
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری اظهار داشت :گزارش شش ماه پنجم و
ششم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد برجام
را تجمیــع کردیم و در قالب گزارش یکســاله مراحل تصویب آن در
کمیسیون امنیت ملی طی شد.
وی افزود :هم اکنون چندین ماه اســت که این گزارش را برای قرائت
در مجلس به هیأت رئیســه مجلس ارسال کردیم ولی هنوز وقتی برای
خواندن این گزارش داده نشده است.
وی ادامه داد :ما از هیأت رئیســه و کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس مطالبه گری کند ،حق ملت و نمایندگان است که این
گزارش را استماع کنند و این حق قانونی کمیسیون است که گزارش را
در مجلس ارائه کند.ذوالنوری اضافه کرد :گزارش شش ماهه هفتم نیز
در کمیته هســته ای مجلس آماده شده و چند هفته است که در انتظار
طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است تا در آنجا
مورد بررسی قرار بگیرد.
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زندانیان مهریه تا  ۲هفته دیگر آزاد می شوند

ماه میزبان یک بانوی فضانورد میشود

توزیع سبد کاال در بین مددجویان کمیته امداد

معاون آمار و فناوری اطالعات دادگســتری استان همدان گفت :با توجه به تاکید
و پیگیری های رئیس قوه قضاییه در زمینه تعیین و تکلیف زندانیان مهریه 48 ،تن از
زندانیان این استان تا  2هفته دیگر از زندان آزاد می شوند.
حســن خانجانی در جمع خبرنــگاران بیان کرد 143 :تن بــه علت مهریه هم
اینــک در زندان به ســر می برند کــه  48تن از این تعداد شــرایط آزادی را
دارنــد و مابقی عالوه بر مهریه محکومیت هــای دیگری نیز دارند.معاون آمار
و فناوری اطالعات دادگســتری اســتان همدان اضافه کــرد :در مورد زندانیان
مهریه اصل بر «اعســار» آنها اســت مگر اینکه طرف مقابــل تمکن مالی داماد
را ثابت کند.

به لطف پروژه جدید ناســا ،تا سال  2024میالدی برای نخستین بار یک فضانورد
زن به ماه فرستاده خواهد شد.
پایگاه خبری «ساینس الرت» گزارش کرد :تمام  12فضانوردی که تاکنون شانس سفر
به ماه را داشــتهاند ،مرد بودهاند و تابهحال هیچ زنی بر ســطح این قمر قدم نگذاشته
است.ناســا اجرای مأموریت فضایی جدیدی را طرحریزی کرده که با الهام از نام الهه
یونانی و خواهر دوقلوی آپولو ،آرتمیس نامگذاری شده است.
در جریان مأموریت آپولو  11ناســا در ژوئیه  ،1969بشــر برای نخستین بار به سطح
ماه قدم گذاشــت.حال با گذشت  5دهه ،در جریان پروژه آرتمیس نخستین زن نیز به
ماه فرستاده خواهد شد.

معاون توســعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد گفت :در ماه مبارک رمضان سبد
کاال در بین مددجویان کمیته امداد توزیع میشود.
بــه گــزارش فــارس ،علیرضــا عســگریان ،عنــوان کــرد :ســال  9۷نســبت بــه ســال
 50 ، 96درصــد در جشــن عاطفههــا رشــد کمکهــای مردمــی داشــتیم ،ایــن در
صورتــی رخ داد کــه ســال  9۷ســال ســختی بــود و امیدواریــم ســال  98اوضــاع
بهتــر شــود.
وی افزود :با آنکه در تابستان سال  9۷قیمت ارز به  19هزار تومان رسید و یک شوک
به مردم وارد شــد ولی در جشن نیکوکاری و جشن عاطفهها مردم کمکهای زیادی
داشتند .در سال  96نسبت به سال  23 ،95درصد رشد در جشن عاطفهها داشتیم.

هزارتوی زنانگی با خدیجه

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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نیاز زنان به شناخت اسوههای صدر اسالم

يادداشت

همدان بیباغ و بر
« فیضا ...مظفرپور

درســت یادم میآید در اواســط دهه شــصت و حدود سالهای
 64-65که تازه از روســتا جهت ادامــه تحصیل به همدان آمده بودم
برای تأمین هزینههای تحصیل در روزهای تعطیل و به ویژه تعطیالت
تابســتان به عنوان کارگر در کارهای ســاختمانی کار میکردم .و آن
روزها شهرک مدرس در حال ساخت بود و فضای سبز و جنگلهای
جــاده حیدره که امروزه از آن کمربند ســبز همــدان یاد میکنند .در
حال تخریب بود و آن روزها با کمال تأســف بحثهایی نظیر محیط
زیســت ،منابع طبیعی و ..مطرح نبود و رسانهها نیز چندان گسترش
و قدرت نفوذی نداشــتند که موضوعات از این دست را مورد نقد و
تحلیل قرار دهند.
و به راحتی لودرها و بولدوزرها را انداخته بودند و درختان تنومند را
از ریشه درآورده بودند.
در آن روزهــا من نوجوان به یاد ایــن ضربالمثل قدیمی افتاده بودم
که میگفتند «تیشه نزن به ریشه» و در خصوص لزوم کاشت درخت
یاد داستانی که در کتاب های درسی ابتدایی و از یک پیرمردی که در
حال کشــت درخت گردو بود افتادم که او گفته بود دیگران کاشتند و
ما خوردیم ما بکاریم و دیگران بخورند.
این ضربالمثلهای ســاده بــرای من نوجــوان باالترین درسهای
حفظ منابــع طبیعی و جنگل و به اصطــالح امروزیها درس حفظ
محیطزیست میداد.
بگذریم در حالی در شــهرک مدرس ریشه درختان قطع شده بود که
ریشههایی از جنس بتن و فلز به عنوان خانه بنا میشد .این بنای ناساز
و بنایی که در اصل از پای بســت ویران بود .بعدها در کمربند ســبز
همدان همچنان گسترش یافت و باغات و جنگلها در محدوده باالتر
از بلوار بعثت را که امروزه تا دامنههای کوه الوند نیز گسترش یافته و
اصطالح جدید کوه خواری به آن اطالق میشود گسترش یافته و دقیق ًا
کمربند سبز همدان که از محدوده شهرک مدرس تا دره مرادبیگ بلکه
تا مناطقی چون پردیس و اعتمادیه را شامل میشود از بین برده است.
در همدان هر از چندگاهــی خبرهایی از تخریب باغات و جنگل ها
و قطع بیرحمانه درختان به گوش میرســد .و قطع درختان اردوگاه
فرهنگــی -تربیتی فجر در روزهای اخیر دوباره بر ســر زبانها افتاده
است.
موضوعی که افشــار فرماندار همدان نیز از تخریب باغهای محدوده
طرح جامع همدان ابراز نگرانی کرده و گفته :دستاندازی و تخریب
باغهای شــهر که در محدوده طرح جامع توســعه قرار دارند نگران
کننده است.
و از مسئوالن خواسته که در زمینه تغییر کاربری زمینهای کشاورزی
حســاس باشند و شهرداری و جهاد کشــاورزی در این زمینه وظیفه
قانونی دارند.
افشار همچنین گفته است :دستگاههای نظارتی باید تالش کنند تا در
این مسائل هیچگونه مماشاتی نشود .و به این نکته کلیدی اشاره کرده
که باید در ابتدای تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و باغی باید جلو
کار آنها گرفته شود .و با افراد خاطی برخورد شود.
حال که امســال با بارشهای شدید بهاری ســیل در مناطق مختلف
کشــور و از جمله همدان جاری شــد البته با وسعت کم و خسارات
کمتر نسبت به استانهای دیگر بر همگان مشخص شد که یکی از علل
جاری شــدن سیل همان نابودی جنگلها و مراتع در دهههای گذشته
است .شــاید بتوانیم این ضربالمثل که گفتهاند .جلو سیل را باید از
سرچشمه گرفت را به صحبت افشار فرماندار همدان که گفته باید در
همان ابتدا شــروع تغییر کاربری زمینها جلو افراد متخلف را گرفت
ارتباط داد زیرا که هر دو موضوع به هم ارتباط دارند.
با نگاهی به تاریخچه و سوابق تغییر کاربریها در همدان و شهرهای
دیگر به نکتهای پی میبریم .و آن کوتاهی و چشمپوشی دستگاههای
مسئول در قبال تخریب منابع طبیعی و جنگلها و موضوعاتی از این
دست و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانهها و ...و همه
دست در دســت هم داده که طبیعت بکر و دست نخورده همدان را
از بین برده برج و بناهایی که در همدان در محدوده کمربند ســبز چه
با مجوز و چه بدون مجوز ســاخته شده نشان دهنده کوتاهیهایی در
این زمینه است .که امروزه دامن همدان را گرفته و به تعبیری ریههای
همدان را بســته است و پس باید هر چه زودتر فکری کرد و حداقل
برای جلوگیری از تخریبها و آســیبهای بیشــتر به منابع طبیعی و
محیط زیســت همدان دست به کار شــد به نظر میرسد دادستانها
به عنوان مدعیالعموم میتواننــد در این موضوعات ورود پیدا کرده
و دســتهای خاطی که افشار از آنها یاد میکند را از دست درازی به
جنگل و کوه و رودخانه کوتاه کرد .نماینده و افراد متخلف و همچنین
مسئولینی را که کوتاهی کردهاند را محاکمه و مجازات نمایند.

ثبتنام کودکان
 ۶سال تمام
در پایه اول
مجاز است
معاونت آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و
پرورش اعالم کرد که بر اســاس مصوبه شورای
عالی آمــوزش و پرورش شــرط اصلی ثبت نام
کودکان در سال تحصیلی جدید ،سن  6سال تمام
است.
به گــزارش مهر ،در اطالعیــه معاونت آموزش
ابتدایــی وزارت آمــوزش و پــرورش دربــاره
ثبتنام کودکان در پایه اول ابتدایی آمده اســت:
«از آنجــا که بر اســاس مصوبه شــورای عالی
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« شكوفه رنجبر

روز گذشته مصادف بود با سالروز وفات
حضــرت خدیجه کبری (س) ،لذا شایســته
اســت نگاهی به شخصیت و نقش خاص آن
حضــرت در فرایند تاریخی ظهور اســالم و
یاری و همراهی ایشان با پیامبر بزرگوار اسالم
داشــته باشــیم و به قیاس اجمالی شخصیت
ایشان بهعنوان شخصیتی واال و انقالبی و زنی
که درست در سن چهل سالگی توانست نمو
کاملی از چهره زن به عنوان یک شــخصیت
دارای قــدرت چه در بعــد اجتماعی و چه
اقتصادی و حتی سیاست باشد بپردازیم.
شناخت شــخصیت واالی آن بانوی بزرگوار
در ایــن زمان بدیــن لحاظ بــرای ما مهم و
باارزش است که خدیجه(س) در سختترین
و مهمترین دوران حیات پیامبر ،یعنی آغازین
روزهای رســالت و بعثت ایشــان ،بیشترین
یاری و کمک را بهلحــاظ مادی و معنوی به
آن حضرت رسانده و نقش مهمی را به عنوان
یک زن که نه تنها به واسطه همسر پیامبر بودن
بلکه به عنوان یک شخصیت زنانه مستقل در
شکوفایی و به انجام رسیدن این رسالت عظیم
برعهده داشتند.
قطع به یقین اینکه  40سالگی اوج شکوفایی
شــخصیت این بانــوی ارزشــمند به لحاظ
تاثیرگــذاری عمیق در سیاســت ،اقتصاد و
فرهنــگ اجتماع خــود که از قضــا جامعه
تحریف شده عرب نیز میباشد خود به تنهایی
نســخهای کامل برای تجویز قدرت به زنان
جامعه امروزی ما اســت که چهل سالگی را
گاهی یک مرز میدانند و گاهی هم مانع برای
اینکه بتوانند نقطهای برای تغییر دادن زندگی
خود در آن پیدا کنند.
امروزه بــا اینکه جنبشهای زنانه متعددی در
راســتای ترویج قدرت به شخصیت زنان در
جامعه وجود دارد و حمایت زنان از یکدیگر
در قالبها و عناوین مختلف به وفور به چشم
میخورد اما در بیشتر موارد هنوز زنان ایرانی
فاصله بین ســنت و مدرنیته بــودن را بدون
داشــتن الگوهای ممتاز زنانــه طی میکنند
اســوههایی که میتواند نسل به نسل در دایره
زمان هزار و اندی سال بگذرد تا به زنان موفق
امروز که تعدادشــان در همدان نیز کم نیست
برسد.
نام و نشانهایی که گاه از دباغ جبههها و گاه از
میرهادی بی بضاعتان برای درمان خبر میدهد
و میرســد به حال حاضر که لیست نام بردن

آنها در جبهههای مختلف اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی به قدری بلند باالست که
توان شــمارش خارج از حوصله این گزارش
اســت با این حال ســوالی که هدف اصلی
نگارنده را پی میگیرد مهجور بودن شناخت
واقعی زنان از بانوان اســوه در تاریخ تشــیع
است که در بیشتر موارد متاسفانه جز سوژهای
برای ســوگواریهای بی نتیجه از شــناخت
حقیقــی آنــان اطالعاتی در دســترس برای
معرفتشناسیو درک عمیق این شخصیتها
را به دنبال ندارند تا بتوانند آنها را چراغ راه و
الگو قرار دهند.

نقش آداب و رســوم در پرورش
عزت نفس زنان

یک کارشــناس ارشــد روانشناســی در این
خصوص به همدان پیام گفت :آدابورسوم و
محیطی که زنان ما در آن پرورش پیدا میکنند
بسیار مهم است متاسفانه هنوز در برخی نقاط
بــه زن به عنوان یک دارایی نگاه میشــود و
حس تملک کاذب هنوز در حاشیههای شهر
در خصــوص زنان ما وجــود دارد و همین
سبب شــده تا شخصیتهای زنان چار نوعی
دوگانگی شود در حالیکه ما در تاریخ اسالم
شــخصیتهایی داریم که بهترین الگو برای
زنان در جامعه و حضــور تاثیرگذار آنان در
بعدهای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی میتواند باشد.
مریــم رافع افزود :با یک بررســی اجمالی به
این واقعیت پی می بریــم که قریب به نیمی

از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند بر
این اساس امروزه نیروی انسانی،اصلی ترین
ثروت هر کشــور و جامعه ای محسوب می
شــود و طبیعتا با در نظر گرفتن این واقعیت
و اصل پذیرفته شده،قریب به نیمی از ثروت
جوامــع و ُد َول و کشــورها،وامدار و متاثر از
جمعیت زنان است.
وی با بیان اینکه نقش تربیتی زنان در جامعه
ایرانی و فرهنگ و مکتب اسالم،از مولفه هایی
اســت که به طرق مختلف به بحث و بررسی
گذاشته میشــود ،عنوان کرد :طبیعتا تضعیف
کارآمدی زنان در هر جامعه ای،به معنای فلج
کردن نیمی از استعدادهای جمعیتی آن خواهد
بود که به تبع در چنین شرایطی،مولفه توسعه
با موانع و هزینه هــای جدی مواجه خواهد
شد.
وی گفت :بــا وجود تقویت نقــش آفرینی
زنان در حوزه سیاسی،اقتصادی و بخصوص
اجتماعی هنوز کم نیستند زنان و بانوانی که به
توانایی ها و حقوق خویش آگاهی ندارند و یا
به تعبیری آن را نپذیرفته اند.
رافع عنوان کرد :با لحاظ کردن مولفه های فوق
و فاصله گرفتن و پرهیــز از نگاه های صرفا
جنسیتی از سوی افراد،اقشار و گروه هایی که(
بر خالف سیاســت های کلی نظام و شریعت
اســالمی) به زن به عنوان یک عنصر و مولفه
تاثیرگــذار در تحــوالت اجتماعی نگاه نمی
کنند از ضروریاتی است که رعایت آن،نقش
بسزایی در توانمند سازی و به تبع،موفقیت هر

چه بیشتر زنان ایفا خواهد کرد.

ضرورت فرهنگ ســازی آشنایی
زنان به حقوق خود

وی افــزود :در مرحله بعد،آموزش و فرهنگ
ســازی صحیح از ضروریاتی اســت که باید
بصورت جدی مــورد توجه قرار گیرد که به
نوعی هر آنچه موفقیت بیشتری در این عرصه
حاصل شــود به همان میزان بــاور و آگاهی
بــه حق و حقوق و توانمنــدی های زنان نیز
تقویت خواهد شد.
اگرچه افزایش ظرفیت ها برای نقش آفرینی
زنــان در ســطوح مدیریتــی در طول قریب
بــه چهار دهه اخیر چشــمگیر بــوده و گام
های ارزنــده ای در این خصوص برداشــته
شــده اســت و با نگاهی گذرا به پست های
مدیریتی،با چهره ها و عناصری از زنان روبرو
می شویم که بر کرسی های مهم و تاثیرگذاری
تکیه کرده انــد اما همچنان افزایش و تقویت
هر چه بیشــتر آن ضرورتی اجتناب ناپذیر به
نظر می رسد.
بر این اســاس به نظر میرسد یکی از اصلی
ترین،پیش نیازهای تقویــت عزتنفسزنان
،آشــنایی زنان به حق و حقــوق و توانمندی
هــای خویش در کنــار شناســاندن الگو و
اســوههای اسالمی به آنها است،زیرا طبیعتا تا
زمانی که در خصوص موضوعی،باور و اعتقاد
قلبی حاصل نشود،تحقق توفیقات موثر در آن
با دشــواری ها و پیچیدگی های جدی همراه
خواهد بود.

سرانجام «بیمه درمان اعتیاد

»

درحالی که کارشناســان حــوزه اعتیاد
نســبت به آنچه که "حــذف ردیف بودجه
درمــان اعتیــاد در ســازمانهای بیمهگر"
میخواننــد ،انتقاداتــی دارنــد و این بیمه
درمانــی را روش بهتری برای گســترش
درمان معتادان میدانند ،اما مسئوالن سازمان
بیمه سالمت معتقدند که این بودجه حذف
نشده و به ردیف بودجه ستاد مباره با مواد
مخدر منتقل شده است.
مدیرکل دفتر خدمات تخصصی ســازمان
بیمه سالمت در پاســخ به انتقادات برخی
کارشناســان حوزه درمان اعتیــاد مبنی بر
حذف ردیف بودجه درمان اعتیاد در ســال

آمــوزش و پــرورش ،حداقل ســن ثبتنام در
پایۀ اول دبســتان  6ســال تمام تعیین شده است
و آموزش و پرورش وظیفه تحت پوشــش قرار
دادن همه کودکان الزمالتعلیــم را بر عهده دارد
و موظف است شرایط را برای بهرهمندی از این
فرصــت برای کودکان فراهــم نماید و با عنایت
به لزوم اجرای نظرات شــورای عالی آموزش و
پرورش که طی نامه شماره  120/100431مورخ
 98/02/15در پاسخ به اســتعالم این معاونت با
موضوع فوقالذکر تنظیم و ارســال شــده است،
مــوارد ذیل جهــت ثبت نام کودکان با ســن 6
ســال تمام مــورد تاکید قرار میگیــرد و انتظار
دارد با اطالع رسانی به موقع و گسترده ،از بروز
هرگونه تخلف در مدارس در سال تحصیلی آتی
جلوگیری شود:
 -1حداقل ســن ثبتنــام در پایۀ اول دبســتان 6
ســال تمام خواهد بود و مطابق اســاسنامه دوره

جــاری ،در گفتوگو با ایســنا ،با بیان این
که این بودجه تنها از ســازمانهای بیمه گر
به ســتاد مبارزه با مواد مخدر منتقل شده،
گفت :البته این ســتاد ســازوکار بیمهای با
سازمانهای بیمهگر ندارد .سابقا نیز به دلیل
ضوابطی که ما داشــتیم ،اســتقبال چندانی
برای دریافت خدمــات به صورت بیمهای
نمیشد.
حنان حاجیمحمودی ،ایــن انتقال بودجه
را در راســتای متمرکز شدن اهداف کاهش
تعداد معتادان مؤثر دانست و افزود :به نظر
میرسد با این انتقال ،ســتاد مبارزه با مواد
مخدر بتواند اقدامات بهتری انجام دهد.

پیشدبستانی ،کودکان گروه سنی  4تا  6سال تحت
پوشش برنامههای این دوره قرار میگیرند ،لذا ثبتنام
کودکان  6سال تمام فقط در مدارس ابتدایی به عنوان
دانشآمــوز پایۀ اول مجاز اســت و ثبتنام آنان در
سایر مراکز از جمله مراکز پیشدبستانی ممنوع است
لــذا مدیران محترم مدارس و مراکز پیشدبســتانی
موظفاند در ثبتنام شرایط سنی را رعایت کنند.
 -2در مــواردی که کودک  6ســالهای با توجه به
اســتانداردهای تعیین شده (سنجش بدو ورود به
دبستان) ،آمادگی الزم برای ثبتنام در پایۀ اول را
نداشــته باشد ،سازمان آموزش و پرورش کودکان
استثنایی تصمیمگیری میکند و مرجع تعیین عدم
امکان ثبتنــام و حضور کودک با  6ســال تمام
در پایــۀ اول و صدور مجــوز ثبتنام در این پایه
با ســنین باالتر (در چهارچوب ســن متعارف)،
کمیســیون خاص منطقــه ،با ذکــر دالیل (عدم
دسترسی به مدرسه ،بیماری و  ...است.

مدیرکل نوســازی و
تحول اداری ســازمان
بیمــه ســالمت نیــز
در ایــن بــاره گفت:
ایــن ردیــف بودجه
چند ســالی در اختیار
ســازمان مــا بــود و
بخش هزینههــای درمان معتــادان مانند
متادونتراپــی را بــر اســاس تعرفههای
مصوب پرداخت میکرد.
مهدی نوروزیان ،با اشــاره به حذف این
بودجه در ســال  98گفــت :اما یک نکته
حائز اهمیت اســت که اگــر این معتادان

در کنار اعتیاد ،بیمــاری و اختالل روانی
داشته باشــند ،بخشــی از هزینهها شامل
هزینه دو ماه بســتری بیمارستانی و شش
ماه بســتری مزمن را سازمان بیمه سالمت
طبق تعرفههــای موجود پرداخت خواهد
کرد.

بقاع جعلی تخریب می شود

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت :در صورت تایید کارشناسان
این سازمان مبنی برجعلی بودن برخی بقاع فاقد سند و شناسنامه معتبر ،پس از انجام مراحل قانونی این
اماکن تخریب یا تغییر کاربری داده می شوند.
حجت االسالم محمد نوروزپور در گفت وگو با ایرنا افزود :اماکن مذهبی دارای سندیت و شناسنامه معتبر
درقالب بقاع متبرکه شامل پیامبران ،امام زادگان ،علما ،بزرگان و مشاهیرهستند.
مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی ســازمان اوقاف و امور خیریه گفت :بیشترین بقاع متبرکه کشور در
استان های مازنداران ،فارس و گیالن وجود دارد.
وی ادامه داد :هم اکنون هشت هزار بقاع متبرکه معتبر و دارای سند و شناسامه مورد تایید این سازمان در
سطح کشــور وجود دارد.وی در خصوص ساخت برخی بقاع جعلی توسط عده ای سودجو و فرصت
طلب برای کســب درآمد ،گفت :در طول تاریخ  40ســاله جمهوری اسالمی بقعه های مختلفی که فاقد
ســندیت و اعتبار بوده یا مثال به واسطه خواب ،یک فرد اقدام به ساخت بقاع کرده اند پس ازعدم تایید،
قانونا با آن ها برخورد شده و آن اماکن تخریب شده است.
حجت االسالم نوروزپور تصریح کرد :سازمان اوقاف به جدیت با این گونه اماکن برخورد کرده و آن ها
را پس از طی مراحل قانونی تخریب خواهد کرد یا اینکه ضریح ساخته شده جمع آوری و آن مکان در
صورت دارا بودن شرایط الزم به حسینیه تبدیل شده است.

نیش و نوش
گل ورزشی :دانه درشتها سرسنگین هستند
وزنشون سنگین نیست جیباشون پره!
مهر :ربات نقاش ایرانی طراحی شد
بچه ها تونو کالس نقاشی نفرستید
هدف ورزشــی :ویلموتس بلژیکی بــه زودی روی نیمکت تیم ملی
ایران مینشیند
این نیمکت ک ً
ال شدن
اعتماد :چهار گونه پرنده در آستانه انقراض قرار دارند
تخمها شونو نگه دارید
هفت صبح :ارز  4200تومانی به جیب کدام دهک رفت؟
هر کی جیبش بزرگتر بود
اطالعات :شهردار لندن :نباید برای ترامپ فرش قرمز پهن کرد
شما بگید ،فرش چه رنگی؟!
ابرار اقتصادی :بلوکه کردن بخشی از وام مشتریان غیر قانونی است
فعأل که هر چی از جیب مردم می ره قانونیه!!
مردمساالری :آیا برگ سبز همان سند رسمی خودرو است
شاید؟ احتماال ؟ ممکنه..
همشهری :بازگشت امید به مطبوعات
بگید به اقتصاد هم سری بزنه!
اعتماد :حرکت الک پشتی سرخها به سوی جام
آروم برو همیشه برو !
ابرار :رئیس جمهور :میدانیم مردم در فشار سخت و سنگین زندگی هستند
دکتر جان پس منتظرید معجزه بشه؟!
کسب و کار :افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق
نکنه منظورت اونایی که توصف ها استخدام شدن؟!
دنیای اقتصاد :سرگیجه دولتی در بازار کاال
شکر نخورده فشارشی افتاده
قدس :دم قیمتها یا قسم وزارتخانهها؟!
هر کدوم نقده
جوان :بازار غذا شیب ارزانی گرفت
ماه رمضانه مردم نمی خورن!!

نکته

مابهالتفاوت حقوق فروردین بازنشستگان
خرداد پرداخت میشود

معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی گفت :امسال ،مستمری
بگیران حقوق اردیبهشــت را بــا اعمال افزایشهــا دریافت کردند و
مابهالتفاوت حقوق فروردین بازنشستگان خرداد پرداخت میشود.
به گزارش مهر ،رحیم اردالن با بیان اینکه ســال گذشته ما به التفاوت
افزایش مستمری فروردین حداقل بگیران در شهریور و سایر سطوح
مهر پرداخت و تفاوت افزایش حقوق اردیبهشــت حداقل بگیران در
خرداد و سایر سطوح مرداد پرداخت شده است ،عنوان کرد :امسال نیز
خرداد ما به التفاوت فروردین پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی دو گروه مستمری بگیر شامل
حداقل بگیران و ســایر سطوح دارد که در ســال  9۷درصد افزایش
مستمری سایر ســطوح  13درصد بوده است ،گفت :در سال  98این
رقم به  13درصد و  261هزار تومان رسیده است.
اردالن با اشــاره به اینکه میزان حداقل دستمزد از یک میلیون و 111
هزار و  269تومان در سال  9۷به یک میلیون و  516هزار و  881تومان
در سال  98رسیده است ،افزود :میزان درصد افزایش مستمری در سال
 9۷حدود  19.5درصد و این رقم به  36.5درصد در سال  98رسید.
وی ادامه داد :همچنین حق همسر از  44هزار و  491تومان سال  9۷به
رقم بیش از  50هزار و  2۷5تومان ،حق اوالد از حدود  8هزار و 985
تومان به  10هــزار و  153تومان ،بن از  43هزار به  48هزار تومان و
حق مسکن از  18هزار و  500تومان به  22هزار تومان رسید.
معاون اداری و مالی ســازمان تأمین اجتماعی گفت :میزان حق همسر
برای مستمری بگیرانی که زیر  20سال سابقه ،بین  20تا  25سال ،بین
 25تا  30سال و باالی  30سال به ترتیب  30هزار 45 ،هزار 60 ،هزار
و  90هزار ریال به مبلغ پایه مندرج آنها اضافه میشود.

خط تولید آنژیوکت در هاللاحمر
دوباره راهاندازی شد
مدیرعامل شــرکت تجهیزات پزشــکی هالل ایران از راهاندازی
مجدد خط تولید آنژیوکت بومی در هالل احمر با ظرفیت تولید ساالنه
شش میلیون عدد آنژیوکت خبر داد.
فرزاد ســاالرالدینی در گفتوگو با ایسنا ،دراین باره گفت :خط تولید
آنژیوکت یکی از خطــوط قدیمی تولید محصوالت یکبار مصرف و
تجهیزات پزشکی در هالل احمر است که در سالهای گذشته به علت
کمبود مواد اولیه و عدم انتخاب صحیح سایزهای تولیدی ،فعال نبود،
اما خوشــبختانه در حال حاضر خط تولید اصالح شده و محصول به
تولید آزمایشی رسیده و کیفیت آن نیز تأیید شده است.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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محموله نهاده دامی با قطار وارد همدان شد

مدیر تنظیم بازار جهادکشاورزی استان همدان گفت :طی جلساتی با پشتیبانی امور دام
مقرر شد مرغهای تولیدی به ازای هر کیلو  11هزار تومان خریداری شود.
احد ظفری با بیان اینکه یکی از موارد مهم برای ســازمان جهاد کشاورزی تقویت تولید
جوجه یکروزه اســت اظهار کرد :با تقویــت تولید جوجه یکروزه درصد جوجهریزی
باال خواهد رفت.
وی با اشــاره به اینکه تا یک ماه گذشــته قیمت مرغ حالت نجومی داشت ادامه داد :پس
از برگزاری جلسات برگزار شده در استانداری و سازمانهای مرتبط مقرر شد تا نهاده با

شماره 3474
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خدماترسانها براي مردم مزاحمت
ایجاد ميکنند
« غزل اسالمي

شــرکت مخابرات دو هفته پیش کابلهاي شهرک صنعتي بهاران
را بهخاطــر آبگرفتگــي یک روز قطع کرد تا تعمیــر کند .این هفته
عملیــات کابل برگردان را در همان نقطه آغــاز کرد و براي  3روز
تلفن واحدهاي صنعتي را قطع کرد .قطعي تلفن در این شهرک در 6
ماه گذشته به  3بار رسیده است.
دیروز شــرکت برق بهخاطر عملیات کابــل برگردان ،برق مهدیه را
براي  3ســاعت قطع کرد .این اتفاقها محــدود به این دو نقطه در
شهر نميشود .بســیاري مواقع شاهد هستیم که یا بهخاطر خرابي و
یا بهخاطر کابل برگرداني و اصالح لولهها ،آب ،برق و تلفن مناطقي
از همدان براي ســاعتها و یا روزها قطع ميشود .همین قطعيهاي
وقت و بي ِ
وقت تأسیسات ،خســارت مالي و رواني زیادي به مردم
وارد ميکند .این قطعيها همیشه در ساعاتي از روز اتفاق ميافتد که
واحدهاي اقتصادي و ادارهها مشــغول بهکار هستند و اغل مردم نیاز
مبرم به استفاده از این خدمات را دارند.
ایــن شــرکتهاي خدماترســان ســاعاتي را بــراي تعمیــر و
اصــالح برميگزیننــد کــه بــراي خودشــان راحتتــر اســت.
بــا اینکــه اغلــب ایــن پروژههــا دســت پیمانــکاران و بخــش
خصوصــي اســت امــا ســاعات اداري را بــراي ایــن اقدامــات
اختصــاص ميدهنــد .آنهــا در ایــن وضعیــت اقتصــادي کــه بایــد
هزینههــا را کاهــش بدهنــد و فشــار بیشــتري بــه مــردم وارد
نکننــد ،خســارتهاي مالــي فراوانــي بــه واحدهــاي اقتصــادي
مســتقر در محلهــا موردنظــر و افــرادي کــه بــا ایــن واحدهــا
مــراوده دارنــد ميزننــد تــا خودشــان مجبــور نشــوند بــه
کارگــران و مهندســان مبلــغ ناچیــزي بــراي شــبکاري بپردازنــد.
ایــن اقــدام آنهــا نــه تنهــا منابــع مالــي اســتان و مــردم را هــدر
ميدهــد بلکــه بــا اعصــاب مــردم بــازي ميکنــد و آنهــا را در
شــرایط کنونــي عصبانيتــر ميکنــد.
نکتــه دیگــري کــه شــرکتهاي خدماترســان بــه آن توجــه
نميکننــد و از ایــن طریــق هــم منابــع را هــدر ميدهنــد ایــن
اســت کــه وقتــي خرابــي در منطقــه رخ ميدهــد و مجبــور بــه
تعمیــر هســتند و بهعنــوان مثــال برنامــه کابــل برگردانــي آن
منطقــه را بــراي دو هفتــه دیگــر دارنــد هــر دوي ایــن اقــدام را
یکبــاره انجــام نميدهنــد .در صورتيکــه منطقــي ایــن اســت
کــه کابلبرگردانــي را دو هفتــه جلــو بیندازنــد و همــه اقدامــات
الزم را یکبــاره انجــام بدهنــد تــا نــه هزینــه مضاعــف روي
دســت اســتان و شــرکت بیندازنــد و نــه بــه مــردم خســارت بزننــد
و نــه بــا اعصــاب آنهــا بــازي کننــد.
وقتي تلفن قطع ميشود یکسري کاروکاسبيها ميخوابد ،وقتي برق
و آب قطع ميشــود کارهاي دیگري تعطیل ميشــود .بنابراین الزم
است که شرکتهاي خدماترسان منافع استان ،مردم و خودشان را
یکجا درنظر بگیرند و خسارتهاي ناشي از این بيتدبیريها را به
مردم تحمیل نکنند.
شــرکتها و دســتگاههاي دولتــي نــه تنهــا در درون ســازمان
خــود نميتواننــد طــوري برنامهریــزي کننــد کــه هزینههــاي
مضاعــف بــه مــردم و اســتان تحمیــل نکننــد بلکــه نميتواننــد
بــا هــم هماهنــگ باشــند تــا دوبارهکاريهــا و هزینهتراشــيها
صــورت نگیرنــد .آســفالتي کــه شــهرداري در کوچــه و خیابانهــا
ميریــزد ســادهترین مثــال بــراي ایــن موضــوع اســت.
در بســیاري مــوارد دیدهایــم کــه یــک مــاه پــس از آســفالت
کوچــه و خیابانــي نگذشــته کــه یکــي از ایــن شــرکتها همــان
نقطــه را ميکنــد تــا اصالحاتــي در تأسیســات خــود انجــام بدهــد.
ایــن ناهماهنگــي درونســازماني و بیــن ســازماني فقــط وقــت،
انــرژي ،راحتــي و منابــع مــردم و اســتان را از بیــن ميبــرد و
مانــع رســیدن بــه توســعه اقتصــادي و رشــد فرهنگــي و اجتماعــي
مي شــود.

ظروف یکبار مصرف در برخي مناسبتها
و ماهها مانند ماههــاي رمضان ،محرم و صفر
مصرف بیشتري دارند .همین موجب ميشود
تا قیمتها با افزایش روبهرو شــوند .هرچند
که نرخ مصوب اتحادیه ابالغ شــده باشد اما
بسیاري از فروشندگان آن را رعایت نکرده و
گرانفروشي را پیشه ميکنند.
نرخ مصوب ظروف یکبار مصرف مشــخص
است اما در بســیاري مواقع مردم موقع خرید
آنها بــا قیمتهاي نجومي مواجه ميشــوند.
رئیــس اتحادیه چینی و بلور اســتان همدان
نیز بر این موضوع صحه گذاشــته و گفته که
مغازهداران  10درصــد باالتر از نرخ مصوب
این اقالم را به دســت مشــتري ميدهند اما
مشــاهدات میداني خبرنگار همدانپیام این را
تأیید نميکند بلکه قیمتها موقع خرید باالتر
از آنچیزي است که وي اعالم کرده است.
هرچنــد که طبق قوانین نظارتــي و تعزیرات
حکومتي نرخ هماني است که از سوي اتحادیه
مصوب و اعالم شــده و در صورت مشاهده
گرافروشــي و یا وجود شکایت مردمي با آن
برخورد خواهد شد .اما گرانفروشي در ظروف
یکبار مصرف به حدي عادي شــده که حتي
رئیــس اتحادیه هم در رســانهها آن را عنوان
کرده و گفتــه که مغازهداران  10درصد گرانتر
ميفروشند.
سالهاي زیادي اســت که خطر عادي شدن
گرانفروشي بر سر بازار همدان سایه انداخته و
اکنون به معضلي تبدیل شده که حتي بازرسان
هم نميتوانند با آن به درستي برخورد کنند.
در بسیاري مواقع دیده شده که هرگاه شکایتي

گرانفروشي در بازار
ظروف یکبار مصرف

به یکــي از مراجع نظارت بــر اصناف منتقل
ميشــود در ماههاي بعد همان مغــازهدار با
جسارت بیشتر به گرانفروشي ادامه ميدهد.
این تهدیدي است که تاکنون بازار همدان با آن
مواجه بوده و مردم نیز از آن ناراضي هستند.
رئیــس اتحادیه چینی و بلور اســتان همدان
دربــاره قیمت اقالم مورد نیــاز در ماه مبارک
رمضان به ایسنا گفته که لیوان کاغذی بستهای
 6الی  ۷هزار تومان ،لیوانهای پالستیکی 500
عددی با درنظر گرفتــن کیفیت و وزن آن از
 16الی  25هزار تومان ،کاسههای آش کوچک
دانــهای 180الــی  240تومان و ســطلهای
مخصوص حلیم دانهای  250الی  530تومان

توســط اتحادیه به بازار ابالغ شده است ،که
قیمت ظروف گیاهی با اختالف بسیار ناچیزی
در مقایسه با قیمتهای ظروف یکبار مصرف
پالســتیکی در بازار عرضه میشود .اما طبق
گزارشهای رســیده ،قیمتهــای موجود در
بازار  10درصد با قیمت اتحادیه تفاوت داشته
و مغــازهداران طبق تعرفه بــازار با  10درصد
بیشتر در بازار عرضه میکنند.
اصغر یاورییگانــه در ادامه گفته :افزایش 20
درصدی قیمت توســط اتحادیه چینی و بلور
در فروردین  98امری طبیعی است و هرساله
در آغاز سال جدید با توجه به افزایش حقوق
کارگران و کارمندان ،اتحادیه چینی و بلور نیز

خبر
جهتگیری سیاستهای حمایتی باید تغییر کند

یارانه پولدارترینها  ۴برابر یارانۀ
فقیرترینها در ایران

نرخ جدید را اعالم کرده که این میزان در سال
جدید با توجه به شــرایط اقتصادی  20درصد
بوده است.
وی سپس به افزایش کاذب قیمت اقالم یکبار
مصرف در سال گذشته اشــاره کردو و ادامه
داده :در ســال گذشته شــاهد روند صعودی
قیمتها بــه صورت کاذب بودیــم که نزول
قیمتی در پی آن بازار را متشنج کرد اما در سال
جدید شاهد ثبات بازار هستیم .به طوريکه در
ماه مبارک رمضان هیچگونه افزایش قیمت در
بازار ظروف یکبار مصرف نداشته و قیمتها
از فروردین  98به صورت رســمی توســط
اتحادیه به مغازهداران اعالم شده است.

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران از تغییر وضعیت بازار خودرو خبر داد:

کسانی که با قیمتهای باال خودرو خریدند منتظر زیان باشند
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران کشور
گفت :کسانی که با قیمت های باال در یک ماه
اخیر خودرو خریدهاند در انتظار زیان باشند.
سعید موتمنی افزود :قیمتها در بازار خودرو
طی بیست روز اخیر بسیار غیر منطقی باال رفته
بود .بازار در حال تعدیل خود است از این رو
بسیاری ازفعاالن بازار در انتظار تعدیل هستند
و معتقدنــد ریزش قیمت هــا در این بازار به
زودی آغاز میشود .
وی با اشــاره بــه اینکه میــزان ریزشها و
تحــوالت قیمتی در بــازار وابســته به نحوه
عملکرد خودروسازان است،گفت :در شرایط
کنونی خرید و فروشــی در کار نیســت و در
نتیجه اخباری که در خصوص رشد قیمت ها
منتشر می شود مبنای درستی ندارد.

آگهي مزایده
شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان در
نظر دارد 5000تن کود خیس و دو نم و خشک دام
سنگین را از طریق مزایده بفروش رساند.
لذا متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده
از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته به محل
مزایده واقع در مالیر روستای آورزمان شرکت
کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان مراجعه
نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های :
 081-32463690-1تماس حاصل نمایید.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

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.

قیمت دولتی در اختیار مرغداران قرار گیرد.
مدیر تنظیم بازار سازمان جهادکشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه نهاده با ارز 4200
تومــان در اختیار مرغداران قرار خواهد گرفت بیان کــرد :این موضوع به افزایش تولید
جوجه یکروزه و جوجهریزی بسیار کمک میکند تا نظم خاصی در بازار داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه جلساتی با پشتبیانی امور دام برگزار شد تا مرغهای تولیدی از سوی
پشتبانی امور دام به ازای هر کیلو  11هزار تومان خریداری شود افزود :پشتبانی امور دام
مرغها را خریداری و نگهداری میکند تا مرغداران ضرر نکنند.
ظفری تصریح کرد :در برنامه قرار است تولید جوجه یکروزه را به میزانی برسانیم که نیاز
داخل را تأمین کرده و بتوان به خارج هم صادرات انجام داد.
وی با بیان اینکه در اســتان همدان یکمیلیون و  800هزار قطعه جوجهریزی انجام شده

است افزود :در حال تالش هستیم تا جوجهریزی را به  2میلیون  200هزار قطعه برسانیم.
مدیر تنظیم بازار ســازمان جهادکشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر
قیمت مرغ در بازار پایین بوده و به ضرر تولیدکننده اســت بیان کرد :هماهنگ شــده تا
مرغداران با کشتارگاهها قرارداد ببندند و محموله را تحویل کشتارگاه بدهند ،سپس وارد
فاز سردخانه و پشتبانی امور دام شوند.
وی افزود :از اسفند سال گذشته تاکنون  2۷هزار تن نهاده دامی به استان همدان تخصیص
داده شد که  14هزار و  500تن وارد استان شده است.
ظفری با اشاره به اینکه امروز نخستین محموله نهادههای دامی از طریق راهآهن وارد استان
میشــود ادامه داد :یکی از مشــکالت موجود در بندر نبود کامیون برای حمل نهادهها به
استان بود چراکه باید پشت بارنامه به کامیونها بدهند تا بار را استان همدان حمل کنند.

موتمنــی تاکید کــرد :دیــروز دعوتنامه های
خودروی  2008ارســال شــد و ناگهان ،تنها
به واســطه ارسال این دعوتنامهها  ،قیمت این
خودرو در بازار  23میلیون تومان کاهش یافت،
پس می بینیم تحویل به موقع خودروها اتفاقا
سبب می شود بازار به تعادل برسد و قیمتها بی
ضابطه باال نــرود .او در توضیح این مطلب
ادامــه داددر دوره افزایش شــدید قیمتها ،
 2008حتی به قیمــت  480میلیون تومان هم
رســید اما در حال حاضر حدود  3۷5تا 380
میلیــون تومان فروخته می شــود  .این یعنی
نوســان قیمت این خودرو در دوره ای کوتاه
نزدیک به صد میلیون تومان بوده است.
کدام بازار ؟ کدام خرید و فروش؟
وی با تاکید بر اینکه قیمت خودروها در حال

آگهي مزایده
شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان در نظردارد دامهای
غیر اقتصادی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند لذا
متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده به محل شرکت واقع در
مالیرکیلومتر25جاده نهاوند،جنب پمپ بنزین روستای آورزمان ،مراجعه
نمایند.
شرایط مزایده:
شرکت در مزایده برای عموم آزاد است.
مهلت تحویل پیشنهاد مکتوب قیمت از تاریخ درج آگهی به مدت یک
هفته میباشد.
محل دریافت فرم پیشنهاد قیمت  ،به آدرس درج شده یا آدرس اینترنتی
w w w . p r o t e i n h a m e d a n . p e g a h . i rمی باشد.
حضور شرکت کنندگان یا نماینده قانونی آنها در مزایده بال مانع است.

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

آگهی مناقصه

(نوبت اول)

شهرداری تویسرکان قصد دارد پروژه کمربندی ضلع شمالی شهر تویسرکان
را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد صالحیت واگذار نماید .لذا
متقاضیان پس از درج آگهی نوبت دوم در تاریخ  98/3/1با مراجعه به سامانه
ستاد نسبت به مراحل بعدی اقدام نمایند.
(م الف )57

روابط عمومی شهرداری تویسرکان

حاضر افزایش چندانی ندارد،درباره نرخ های
متعدد و متفاوت بازار گفت :برخی خودروها
را با قیمت باال خریــده اند و در حال حاضر
مقابــل قبول قیمت بــازار مقاومت می کنند .
به عنوان مثال می بینیــم یک خودرو در یک
نمایشگاه  5میلیون تومان باالتر از نمایشگاهی
دیگر است و علت به قیمت خرید باز می گردد
اما به نظر می رسد باید بپذیرند که این قیمت
ها غیــر واقعی بوده و بازار باید با قیمت های
تازه که امکان خرید و فروش را داشته باشند،
کار کند .به گفته وی بخش مهمی از قیمت ها
در  20روز گذشته تنها روی کاغذ باال رفت و
معامله ای بر پایه آن صورت نگرفت.
موتمنی در جواب این پرســش که آیا قیمت
پراید  111به  5۷میلیون تومان رســیده است

یا خیر؟ به خبرآنالیــن گفت :این مدل پراید
حتی قیمت  60میلیون تومــان را هم دید اما
در حــال حاضر برخی قیمت ان را  5۷میلیون
تومان اعالم میکنند در حالی که قیمت خرید
و فروش این مدل خودرو  54میلیون و پانصد
هزار تومان است.به گفته وی قیمت پراید 131
حدود  52میلیون تومان است که با قیمت 50
میلیون تومان نیز خرید و فروش می شود .او
قیمت پژو  405را  84میلیون تومان ،سمند ال
ایکس را بین  85تــا  86میلیون تومان و پژو
 206را تا  103میلیون تومان اعالم کرد.
رئیس اتحادیه صنف نمایشــگاهداران کشور
گفت :تیبــای صندوق دار حــدود  53تا 54
فروخته می شــود و قیمت تیبا دو  60میلیون
تومان است.

برآوردها از سیاست اعطای یارانه به واردات کاالهای اساسی حاکی
از آن است که حتی با فرض آنکه در فرآیند تخصیص یارانه به کاالهای
اساسی هیچ انحرافی هم وجود نداشته باشد ،دهک دهم در حدود چهار
برابر دهک اول یارانه دریافت میکند.
به گزارش خبرآنالین ،با وجود آنکه طبقه فقیر در حال حاضر نیازمند
حمایت و جبران هزینههای افزایش یافته هســتند ،اما یارانه تخصیص
یافته به کاالهای اساسی بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،لزوما
منجر به حمایت از طبقه فقیر نخواهد شد .به طور کلی ،یارانه کاالیی در
شــرایطی که قیدی برای مصرف قایل نیست ،به گروههایی که مصرف
باالتری دارند ،خواهند رسید.
نگاهی به میزان مصرف خانوارها از کاالهای اساســی نشــان میدهد
که مصرف کاالهای اساســی در دهکهای مختلف درآمدی به شدت
متفاوت است .این میزان مصرف متفاوت باعث میشود تا یارانه دریافتی
گروهها نیز با یکدیگر متفاوت باشد.
محاسبات صورت گرفته از یارانه دریافتی هر یک از دهکهای درآمدی
به ازای برخی از کاالهای اساســی که براساس میزان مصرف هر یک از
دهکها از کاالهای منتخب و همچنین اختالف نرخ ارز  4200تومانی
با  8000تومان سامانه نیما صورت گرفته است ،نشان میدهد که حتی با
فرض آنکه در فرآیند تخصیص یارانه به کاالهای اساسی هیچ انحرافی
هم وجود نداشته باشد و فرآیند تخصیص به طور کامل و با قیمتهای
مصوب صورت گیرد ،دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول یارانه
(با فرض ثبات وضعیت مصرف در ســال  139۷نسبت به سال )1396
دریافت میکند.براساس برآوردهای انجام شده ،یارانه دهک دهم به طور
سرانه ماهانه در حدود  ۷3هزار تومان و یارانه دهک اول در حدود 18
هــزار تومان خواهد بود .این در حالی اســت که اگر این یارانه به طور
مساوی بین همه مردم تقسیم میشد ،هر فرد در حدود  380هزار تومان
در ماه یارانه نقدی دریافت میکرد.
بنا به این محاســبات ،دهک اول نزدیک به  5هزار تومان یارانه برنج۷ ،
هزار تومــان یارانه مرغ 2 ،هزار تومان یارانه روغننباتی 2 ،هزار تومان
یارانه تخممرغ ،یک هزار تومان یارانه گوشت گوسفند و کمتر از هزار
تومان یارانه گوشت گوساله میگیرند.
این در حالی است که در دهک دهم  22هزار تومان یارانه برنج 18 ،هزار
تومــان یارانه مرغ 3 ،هزار تومان یارانه روغننباتی 4 ،هزار تومان یارانه
تخممرغ ،نزدیک به  18هزار تومان یارانه گوشــت گوسفند و  5هزار
تومان یارانه گوشت گوساله میشود.
در ایــن میان ،یارانه دهک پنجم نیز که تقریبا طبقه متوســط جامعه را
در برمیگیرد ،به طور ســرانه ماهانه  33هزار ارزیابی شده است .به این
ترتیب ،برای این گروه  8هزار تومــان یارانه برنج ،نزدیک به  11هزار
تومــان یارانه مرغ 2 ،هزار تومان یارانه روغننباتی 3 ،هزار تومان یارانه
تخممرغ ،نزدیک به  6هزار تومان یارانه گوشــت گوســفند و  2هزار
تومان یارانه گوشــت گوساله ارزیابی شــده است.نکته اینجاست که
مقادیر محاســبه شــده به معنای یارانهای که در حال حاضر هر دهک
دریافت میکند نیست ،بلکه به معنای آن است که سیاست فعلی اعطای
یارانــه ،در صورتی که به طور کامل اجرا شــود ،هر کدام از دهکهای
درآمدی را چقدر بهرهمند میســازد.در این میــان ،هرچند با توجه به
تورم فزاینده ســال  139۷و احتمال ادامه این روند در سال  1398اکثر
گروههای درآمدی نیازمند حمایت هستند ،اما این شیوه حمایت منجر
به حمایت بیشتر از دهکهای باالی درآمدی نسبت به دهکهای پایین
خواهد شد .محاسبات باال نشان میدهد که حتی اگر میزان انحراف منابع
اختصاص یافته به واردات کاالهای اساسی صفر بود و قیمت این کاالها
در بازار ثابت میماند .مرکز پژوهشهای مجلس در جمعبندی گزارش
خود اعالم کرده سیاســت اعطای یارانه به واردات کاالهای اساسی ،به
لحاظ تعیین جامعه هدف دچار مشکل است ،بنابراین با توجه به لزوم
سیاســتهای حمایتی در شرایط افزایش شدید قیمتها ،الزم است تا
حمایت به شیوه دیگری صورت گیرد.

آگهی مزایده عمومی
اتحادیــه صنــف قنــادان و آجیــل فروشــان همــدان در نظــر دارد پیــرو صورتجلســه هیــأت مدیــره اتحادیــه و مجــوز
شــماره  2670/26/98اتــاق اصنــاف همــدان ،یــک بــاب مغــازه بــه شــماره پــالک ثبتــی  3502/3499/9/0/0بــه نشــانی
بلــوار آیــت ا ...کاشــانی ،محوطــه قاشــق تراشــان  18متــری قــدس (کوچــه ســنگكی) پــالک  36بــه کــد پســتی
 6517686748بــه متــراژ حــدودا  27متــر را از طریــق مزایــده عمومــی واگــذار نمایــد.
مهلــت ارائــه پیشــنهادات ازتاریــخ درج ایــن آگهــی بــه مــدت  5روز کاری تــا پایــان وقــت اداری  1398/02/31مــی
باشــد کــه بایــد پاکــت پیشــنهادی را بصــورت مهــر و مــوم شــده در ســاعات اداری بــه دفتــر اتحادیــه واقــع در همدان،
خیابــان میــرزاده عشــقی روبــروی تــاالر حافــظ مجتمــع فرهنگــی آموزشــی ولیعصر(عــج) طبقــه دوم واحــد  6تحویــل
داده و رســید دریافــت نمائیــد.
قیمــت پایــه در نظــر گرفتــه شــده 5/000/000/000ریــال مــی باشــد کــه متقاضیــان شــرکت کننــده در مزایــده بایــد
مبلــغ  5/000/000/000ریــال را بــه عنــوان تضمیــن شــرکت در مزایــده بــه شــماره حســاب جــاری  2407073099نــزد
بانــک تجــارت شــعبه ایثــار گــران همــدان واریــز و اصــل فیــش واریــزی را تحویل دفتــر اتحادیــه قنــادان همــدان داده
و رســید دریافــت نمایند.بــه پیشــنهادات افــرادی کــه مبلــغ تضمیــن در مزایــده را واریــز نكــرده باشــند ترتیــب اثــر
داده نخواهــد شــد.
اتحادیه صنف قنادان و آجیل فروشان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
زمــان بازگشــایی پاکــت :راس ســاعت  8:30دقیقــه صبــح روز چهارشــنبه مورخــه 1398/02/31بــا حضــور نماینــده
محتــرم اتــاق اصنــاف و هیــأت مدیــره اتحادیــه میباشــد .
حضور متقاضیان در جلسه بازگشایی پاکت بالمانع است.
شماره های تماس 09186803776:
38321128-38321127

محمدارغوان -رئیس اتحادیه صنف قنادان و آجیل فروشان همدان
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

پیگیری سلطانیفر از نوبخت برای پرداخت کامل پاداش
مدالآوران
وزیــر ورزش و جوانان قرار اســت موضوع تکمیل پاداش مــدالآوران را از رئیس
سازمان برنامه و بودجه پیگیری کند.
پیمان نصیری مدالآور دوومیدانی ایران در بازیهای پاراآســیایی  2018در گفتوگو با
تســنیم ،درخصوص دیدار تعدادی از ورزشکاران با مسئوالن وزارت ورزش و جوانان
اظهار داشت :من به همراه حسین کیهانی ،بهداد سلیمی و امین بوداغی به دیدار محمدرضا
داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان رفتیم تا درخصوص پاداش مدالآوران با این مقام

مسئول صحبت کنیم.
وی افزود :در این نشســت صحبتهای زیادی درباره این پاداشها مطرح کردیم و قرار
شد تکلیف نهایی میزان پاداش تا  10روز آینده مشخص شود.
ملیپوش دوومیدانی معلوالن ادامه داد :طبق گفته مســئوالن ،قســمت عمدهای از مبلغ
مورد نیاز برای پرداخت پاداشها تأمین شده و تکلیف باقیمانده آن نیز قرار است پس از
دیدار مسعود سلطانیفر وزیر ورزش با محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس
سازمان برنامه و بودجه مشخص شود.
نصیری گفت :امیدواریم در صورتی که سکه نمیدهند ،حداقل مبلغ حوالهها را به اندازه
قیمت سکه کنند تا ورزشکاران متضرر نشوند .به هر حال ما برای باال بردن پرچم ایران

تالش میکنیم و انتظار داریم مسئوالن به وعدههای خود عمل کنند .طبق گفته داورزنی،
مبالغی برای پرداخت حوالهها به حساب فدراسیونها واریز شده و تالش خواهد شد که
این مبلغ بیشتر شود .وی همچنین وعده داد که وزارت ورزش تالش خود را برای تبدیل
حوالهها به قیمت سکه انجام خواهد داد.
وی در پایــان عنــوان کرد :امیدواریم این اتفــاق رخ بدهد تا ما با انگیزه بیشــتری
ادامه بدهیم .اگر قرار به عدم تحقق این وعده باشــد ،ورزشــکاران حاضرند جلوی
مجلس بروند ،مدالهای خود را به حراج بگذارند و حتی در مراسم اهدای پاداشها
نیز شــرکت نکنند .البته این کارها نه در شــأن وزارت ورزش اســت و نه در شأن
ورزشکاران و مدالآوران.
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ورزش شهروندی همدان در سال 98

علم ورزش

یوگا و پیادهروی بهترین ورزشها
در ماه مبارک رمضان

دانشــیار دانشکده تربیت بدنی دانشــگاه خوارزمی معتقد است:
تمرینات کششی به دلیل پایین بودن انرژی مصرفی آن بهترین ورزش
در ایام ماه مبارک رمضان برای پیشگیری از گرفتگی عضالت است.
حمید رجبــی در گفتوگو با ایســنا ،افــزود :ماه رمضــان از نظر
فیزیولوژیکی یک شرایط جدیدی را برای بدن ایجاد میکند تا بتواند
خود را با این شــرایط سازگار دهد .کسانی که در این ایام به فعالیت
ورزشــی میپردازند باید به این مســاله توجه داشــته باشند که اگر
تمرینات آنها از نوع مقاومتی و یا هوازی اســت باید حجم تمرینات
خود را کاهش دهند .البته اگر ورزشــکاری مجبور اســت تمرینات
مقاومتی و یا هوازی ســنگین انجام دهد باید زمان تمرینات خود را
به بعد از افطار موکول کند تا از نظر فیزیولوژیکی دچار مشکل نشود.
وی بــا بیان اینکه  2ســاعت بعد از افطار بهترین زمــان برای انجام
فعالیتهای ورزشی اســت ،گفت :البته این مساله بستگی به آن دارد
که افطار شما سبک یا ســنگین باشد .اگر غذای شما سبک و از نوع
کربوهیدراتها باشــد 2 ،ساعت بعد از افطار زمان ایدهآل برای انجام
ورزش است.
این متخصص علم تمرین با اشــاره به اینکه پیادهروی و یوگا بهترین
فعالیت ورزشــی در این ایام اســت ،تصریح کرد :پیاده روی و یوگا
ورزشی است که در هر ساعت از این ایام انجام دهید ،مشکلی ایجاد
نمیکند و فرد ضمن روزهداری به فعالیت ورزشی نیز میتواند بپردازد.
رجبــی تصریح کــرد :در ماه رمضــان چون تعادل امــالح بدن بهم
میخورد ،ورزشکار ممکن است دچار گرفتگی عضالت شود بنابراین
توصیه میشــود در هنگام افطار یا سحر از مصرف سبزیجات غافل
نباشــید ،زیرا ســبزیجات به بهبود امالح بدن کمــک میکند و مانع
گرفتگی عضالت میشود.
دانشــیار دانشــکده تربیت بدنی دانشــگاه خوارزمی در پایان گفت:
تمرینات کششــی بویژه یوگا ســبب میشــود تا عضالت از حالت
خمودگی خارج شود ،این نوع فعالیت ورزشی چون به انرژی زیادی
نیاز ندارد در اثر انجام آن دمای بدن افزایش پیدا نمیکند و فرد بدون
هیچ مشکلی در هر ســاعت از روز میتواند به این ورزش بپردازد و
مانع گرفتگی عضالت خود شود.

مستطیل سبز

خسرو حیدری امروز از فوتبال
خداحافظی میکند
بازیکن تیم استقالل
امروز در بازی با سپیدرود
رشــت از دنیای فوتبال
خداحافظی میکند.
بــه گــزارش تســنیم،
حیــدری
خســرو
بازیکــن باتجربــه تیــم
فوتبــال اســتقالل در
صحبــت بــا مســئوالن
باشــگاه اعــالم کــرد
کــه قصــد دارد در
دیــدار پایانــی لیــگ
برتــر مقابــل ســپیدرود
رشــت از دنیــای فوتبــال

خداحافظــی کنــد.
حیدری با وجود اینکه از  2،3تیم پیشنهاد داشت اما تصمیم گرفت که
با پیراهن استقالل از دنیای فوتبال خداحافظی کند.
حیدری که سالهاســت پیراهن استقالل را بر تن میکند ،سابقه بازی
در تیمهای پاس ،پیکان و سپاهان را هم دارد.
او همچنیــن بازیکن تیم ملی ایران در جام جهانی  2014برزیل بود و
برای تیم ملی بازی کرد.

جریمه  ۲5درصدی و مشروط کادر فنی و
بازیکنان تراکتورسازی
کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال تراکتورسازی به دلیل نتایج ضعیف
جریمه شدند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم ،بازیکنان و کادرفنی تیم تراکتورسازی
به دلیل کســب نتایج ضعیف (کسب تنها  2امتیاز از  5بازی اخیر) 25
درصد جریمه شــدند .کانال اطالعرسانی باشگاه تراکتورسازی اعالم
کرده که امکان بخشــش این حکم در صــورت پیروزی مقابل فوالد
خوزستان وجود دارد.
تراکتورسازی امروز در آخرین هفته لیگ برتر ساعت  21:30در اهواز
به مصاف فوالد خوزستان خواهد رفت.
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مشارکت خانوادهها و افزایش
حضور بانوان در المپیاد ورزش محالت
بنا بر وعده شــورای اســالمی شــهر و
شهرداری ،ورزش شهروندی همدان در سال
 98با مشــارکت خانوادهها ،افزایش حضور
بانوان و توسعه زیرساختها روزهای پررونق
و خوبی را پشتسر میگذارد.
گسترش زندگی شهرنشینی و تغییر در سبک
زندگــی شــهروندان باعث شــده از تحرک
جسمی و بدنی افراد جامعه کاسته شود.چاقی،
بیماریهای قلبی و عروقی ،پوکی استخوان و
افسردگی و در نتیجه به خطر افتادن سالمت
فــردی و اجتماعی از پیامدهــای ناگوار کم
تحرکی و نداشتن فعالیتهای ورزشی است.
به گزارش تسنیم ،کارشناسان حوزه سالمت
اعتقاد دارند روزانــه  15تا  20دقیقه ورزش
میتواند ضامن ســالمتی و پویایی افراد باشد
و از هزینههای سنگین درمان بکاهد؛ به همین
دلیل قانون اساســی وظایفی را در این جهت
برای برخی وزارتخانهها و ارگانهای دولتی و
خصوصی تعریف کرده است.
جــدا از وزارت ورزش و جوانــان،
فدراسیونها و هیأتهای ورزشی که وطیفه
اصلی توسعه ورزش همگانی و قهرمانی را
بر دوش دارنــد ،وظایفی نیز در این جهت
برای برخی از دستگاهها و ارگانهای دیگر
به ویژه در بخش توســعه ورزش همگانی
تعریف شده است.
شــهرداریها به عنوان یک نهــاد خدماتی،
اجتماعــی با بر دوش گرفتن وظیفه توســعه
ورزش شــهروندی نقش پررنگی در توسعه
ورزش همگانی و در نتیجه افزایش ســالمت
جسمی و روانی شهروندان برعهده دارند.
در گذشــته وظایــف شــهرداریها در این
زمینــه به نصــب تجهیزات و دســتگاههای
ورزشــی در پارکها و بوستانها و در اختیار
گذاشــتن این امکان برای ورزش صبحگاهی
و عصرگاهــی ختم میشــد ،امــا رفته رفته
وظایف شــهرداریها در امر ورزش افزایش
یافت و با برگزاری مســابقات ورزشــی در
محالت ،تأسیس زیرساختهای ورزشی در
نقاط مختلف شــهر ،ایجاد مدارس ورزشی،
توجه به ورزش کارمنــدان و حتی تیمداری
در لیگهای کشــوری بار عمدهای از توسعه
ورزش همگانی ،قهرمانــی و حرفهای را در
کشور برعهده گرفتند.
شــهرداری همدان نیز در ســالهای اخیر با
برگــزاری المپیاد ورزش محالت ،توســعه
زیرســاختهای ورزشــی در مناطق  4گانه
شهر ،تأسیس مدارس ورزشی از جمله مدرسه
فوتبال و تیمداری در لیگ دســته سوم و دوم
فوتبال باشگاههای کشور سهم قابل توجهی از

آمار خیره کننده
گواردیوال اینبار
بامنچسترسیتی

سرمربی اسپانیای همچنان به رکورد شکنی
خود با تیمهای بزرگ اروپایی ادامه میدهد
به گزارش ایلنا ،شاگردان گواردیوال توانستند
در رقابتی حســاس و مهیج با لیورپول برای
قهرمانی در این فصل لیگ جزیره با شکست
آگهی دعوت از مجاورین

چــون خانــم مرضیــه کولیونــد وکیــل وراث مرحــوم
عبــاس ترابــی مالــک مشــاعی ســه دانــگ از
ششــدانگ پــالک  3فرعــی از  1331اصلــی بخــش 1
نهاونــد برابــر درخواســت شــماره /98ن 952/مــورخ
 1398/2/23تقاضــای در قالــب صــدور ســند تــک
برگــی پــالک فــوق را از ایــن اداره نمــوده اســت
و متقاضــی مدعــی اســت کــه مجاوریــن را نمــی
شناســند و دسترســی بــه مالكیــن نــدارد ،لــذا بــه
اســتناد کــد  914مجموعــه بخــش نامــه هــای قبتی
در خصــوص تعییــن طــول اضــالع و مســاحت دار
کــردن اســناد مالكیــت و همچنیــن مــاده  18آییــن
نامــه اجرایــی مفــاد اســناد رســمی الزم الجــرا بــه
کلیــه مالكیــن مجــاور پــالک فــوق الذکــر ابلــغ
مــی گــردد کــه در روز 2شــنبه مــورخ 1398/04/24
ســاعت  9صبــح در محــل وقــوع ملــک واقــع در
نهاونــد ،کوچه گیــان راه جنب ســاختمان سیاوشــی
 ،بدیهــی اســت عــدم حضــور مجاوریــن و مالكیــن
مشــاعی مانــع از انجــام عملیات نقشــه بــرداری نمی
گــردد چنانچــه نیــاز بــه آگهــی مجــدد باشــد در
همیــن روزنامــه درج مــی گــردد ( .م الــف )43
جلیلوند
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

بار ورزش همگانــی و قهرمانی همدان را بر
دوش کشیده است.
بیتردید برگزاری المپیاد ورزشــی محالت
همدان با وجود مشکالت فراوان در برگزاری
و اختتامیه و نیز میزان ســرانه ورزشی مناطق
و نواحی شــهر با استانداردها فاصله دارد ،اما
شورای اسالمی شهر و شهرداری همدان وعده
دادهاند با رفع مشکالت و افزایش بودجه در
این بخش ورزش شهروندی همدان در سال
 98روزهای پررونق و خوبی را پشــت سر
بگذارد.
افزایش بودجه ورزش در شهرداری همدان
مدیرعامل سازمان فرهنگی ،ورزشی شهرداری
با بیان این که بودجه ورزش شهرداری همدان
با حمایت اعضای شورا و شهردار همدان در
ســال  98به رقم قابل توجهای افزایش یافته
اظهار داشــت :با ایجاد عزم همگانی ،ورزش
شــهروندی و محالت در امسال رنگ و بوی
بهتری نســبت به سالهای گذشــته به خود
میگیرد.
سعید خوشــبخت افزود :در سال  98شورای
اجتماعــی محــالت در همه محالت شــهر
همدان گســترش پیدا میکند و این شــورا
در توســعه ورزش شــهروندی و محالت به
سازمان کمک خواهد کرد.
وی با اشــاره به این که در سال  9۷در المپیاد
ورزش محالت  4هزار و  300نفر مشــارکت
داشتند گفت :المپیاد ورزش محالت در سال
 9۷در رشــتههای فوتبال ،فوتســال ،کشتی،
والیبال و هندبال برگزار شد.
وی عنوان کرد :بانوان برای نخســتین بار در

سال گذشــته در ورزش محالت و در رشته
هندبال به رقابت پرداختند و برای ســال 98
در پی آن هســتیم که تعداد رشتههای ورزش
بانوان را افزایش دهیم.
خوشبخت با اشاره به این که ورزش محالت
زیرمجموعه ورزش شــهروندی اســت که
توسعه آن در دســتور کار شهرداری همدان
قــرار دارد تصریح کرد :در ســال  98درنظر
داریم در المپیاد محالت مســابقاتی را برای
خانوادههــا برگــزار کنیم و بــه نوعی پای
خانوادههای همدانی را به ورزش و تحرکات
بدنی باز کنیم.
وی عنوان کرد :مدرســه فوتبال شــهرداری
همــدان نیز پــس از پایان ســال تحصیلی
فعالیت خــود را آغاز میکند .امســال برای
مدرسه فوتبال شهرداری برنامه خاصی تدارک
دیدیم و قصد داریم برای نوآموزان اردوهای
فرهنگی و گردشگری برگزار کنیم.
خوشــبخت تاکید کرد :با توجــه به ظرفیت
شــهرداری همدان در زیرســاخت رشته شنا
قصد داریم امسال کالس اختصاصی واترپلو
را برای عالقمندان به این رشته برگزار کنیم.
وی در رابطه بــا وضعیت و آینده تیم فوتبال
شــهرداری همــدان پس از تغییر اساســنامه
شــهرداریها و تاکید بر این کــه این ارگان
نمیتواند به ورزش حرفهای ورود کند گفت:
با بررســیهایی که صورت گرفت مشخص
شــد منظور از ورزش حرفهای تیمداری در
لیگ برتر اســت و لیگ دســته دوم حرفهای
محسوب نمیشــود؛ بنابراین تیم شهرداری
همدان امسال با قدرت در لیگ  2حضور دارد.

 4بر  1برایتون برای ششمین بار قهرمان لیگ
برتر شوند .گواردیوال و شاگردانش توانستند
در این  10سال تبدیل به نخستین تیمی گردند
که از عنوان قهرمانی خود در لیگ جزیره دفاع
میکند ،آخرین بار منچستریونایتد با هدایت
فرگوســن موفق شد در ســالهای  2009و
 2008دو ســال پیاپی از عنوان قهرمانی خود
دفاع کند ،همچنین گواردیوال پس از مورینیو
در چلسی و فرگوسن در منچستریونایتد تبدیل
به سومین مربی شد که در تاریخ لیگ جزیره از

عنوان قهرمانی خود دفاع میکند.
این مربی اسپانیای نخستین مربی میباشد که
توانســته در اللیگا ،بوندسلیگا و لیگ جزیره
قهرمان گردد ،همچنین از ســال  2008که او
به عرصه مربیگری وارد شده در این ده سال
تنها در دو ســال آن هم در سالهای  2012با
بارسلونا و  201۷با منچسترسیتی نتوانسته در
انتهای فصل قهرمان لیگ خود گردد ،از جهتی
در ســال  2010در انتهای فصل درحالی رئال
مادرید با  96امتیاز نتوانســت قهرمان اللیگا

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانون و مــاده  13آییننامه قانون تعیین تكلیف وضعیت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139860326005000056مورخ 1398/1/25هیأت اول موضوع
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاونــد تصرفات مالكانه و بالمعارض
متقاضي قربانعلی بایســته فرزند فرج ا ..به شماره شناسنامه  829شماره ملی
 3960399766صادره ازنهاوند به میزان دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک
قطعه زمین مزروعی آبیزار به مســاحت  75099/90مترمربع قسمتی از پالک
 69اصلی بخش  3نهاوند واقع در نهاوند روستای شیراوند اراضی زراعی معروف
به نظرعلی حقوق ارتفاعی ندارد خریداري از مالک رســمي همت ا ..زارع فرد
تصرفات مالكانه متقاضی نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده اســت .لذا به
منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در
صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته
باشند ميتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي است در
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت
صادر خواهد شد( .م الف)26
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/26 :
محمد علی جلیلوند -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

رئیس کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی شورای
اسالمی شهر هم با بیان این که بودجه ورزش
شهروندی همدان برای سال  98افزایش پیدا
کــرده اظهار داشــت :از مهمترین برنامههای
مــا در این بخــش ورود ورزش بــه کانون
خانوادههای همدانی است.
رضوان سلماســی افزود :قرار است در سال
 98المپیاد فرهنگی ،ورزشــی خانوادگی در
محالت همدان برگزار شود.
وی با اشــاره به این که توسعه همگانی کردن
ورزش بانــوان از اهداف شــورای شــهر و
شهرداری همدان در امسال است عنوان کرد:
در نظر داریم تعداد رشــتههای ورزشی انوان
را در المپیــاد ورزش محالت همدان افزایش
دهیم و حداقل  30درصد از سانسهای اماکن
ورزشی ما هم در اختیار بانوان باشد.
سلماســی با اشــاره به این که در این راستا
زمینهایی شناســایی شده تا در آنجا فضای
ورزشی ایجاد شود تصریح کرد :همچنین به
مدیران مناطق تاکید کردیم فضاهایی را باید
برای ورزش بانوان مهیا کنند که کســی به
آنها اشراف نداشته باشد و ایمنسازی شود.
سلماســی در رابطه با عملکــرد تیم فوتبال
شــهرداری همدان در فصل گذشــته لیگ
دسته دوم فوتبال باشــگاههای کشور هم با
اشــاره به این که خروجی تیم شهرداری در
این فصل مناســب نبود گفت :برای بررسی
عملکرد تیم شــهرداری از مسئوالن باشگاه
درخواســت کردیم که گزارش مفصلی در
مــورد عملکرد مالی ،اجرایی و نتایج تیم به
شورا ارائه کنند.
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برای کشتی یک روز بالتکلیفی هم بد است

نایبقهرمان المپیک  2004آتن گفت :برای کشــتی که رشــتهای
المپیکی است و سال آینده همه از آن انتظار مدال دارند ،یک روز هم
یک روز است تا بتواند برنامههایش را اجرا کند.
مســعود مصطفی جوکار در مورد وضعیت هیأت کشتی همدان بعد
از انتخاب رئیس جدید اظهار داشــت :خوشبختانه بعد از آمدن یاری
کارها سروسامان گرفته ،ما هم در کنار هیأت هستیم .بدون پست هم
به کشتی همدان کمک میکنم چون تنها با همدلی است که میتوانیم
در انتظار روزهای خوب باشیم.
وی در گفتوگو با تسنیم تاکید کرد :قطعا بازگشت به روزهای خوبِ
کشتی همدان زمان خواهد برد ،اما همه تالش خواهیم کرد با همکاری
هم این اتفاق هر چه زودتر رخ دهد و بار دیگر شــاهد درخشــش
کشتیگیران این استان در سطح تیم ملی باشیم.
عضو پیشین تیم ملی کشتی آزاد با اشاره به وضعیت تیم ملی گفت :جا
دارد که قهرمانی تیمهای آزاد و فرنگی بزرگساالن در مسابقات آسیایی
را به کادرفنی دو تیم و کشــتیگیران تبریک بگویم .در سا ِل پیش از
المپیک هستیم و آمادگی بچهها خیلی اهمیت دارد چون باید سهمیه
بگیریم .امیدوارم اینبار هم با بیشترین سهمیه در المپیک شرکت کنیم
و نتیجه بگیریم.
جــوکار در مورد عدم تعیین تکلیف ریاســت فدراســیون کشــتی
خاطرنشــان کرد :درست است که سرپرســت جدید هم دارد کارها
را انجام میدهد اما کشــتی از بالتکلیفی لطمــه خواهد خورد .برای
کشــتی که رشتهای المپیکی است و سال آینده همه از آن انتظار مدال
المپیــک دارند ،یک روز هم یک روز اســت تا بتواند برنامههایش را
اجرا کند .وقتی رئیس رأس کار باشد کارها و برنامهها مطمئنتر پیش
میرود .همه کاندیداهای ریاست فدراســیون هم از قهرمانان بزرگ
کشتی هستند و امیدوار هســتم همانطور که اعالم شده نهایتا بعد از
ماه رمضان انتخابات برگزار شود و کشتی صاحب اصلیاش ،کسی که
بیشتر از همه میتواند به این رشته خدمت کند و اسپانسرها را سمت
کشتی بیاورد ،را بشناسد.
وی ادامــه داد :با انتخاب رئیس ،کارهــا روی زمین نخواهد ماند و
تیمهای ملی هم بالتکلیف نخواهند بود .همیشه مسئوالن ورزش در
آســتانه المپیک یاد کشــتی ،وزنهبرداری و تکواندو میافتند و از این
رشــتهها مدال میخواهند و این خیلی بد است که کشتی بالتکلیف
باشد.

سرمربی جدید تیم ملی وارد ایران شد
مارک ویلموتس ،ســرمربی جدید تیم ملی فوتبال کشورمان وارد
تهران شد.
به گزارش تســنیم ،پس از توافق نهایی فدراســیون فوتبال با مارک
ویلموتس برای سپردن هدایت تیم
ملی به این مربی بلژیکی ،بامداد
دیروز وی با استقبال مسئوالن
فدراسیون وارد ایران شد.
ویلموتس که از اســتانبول به
تهران آمد ،با استقبال مسئوالن
فدراسیون فوتبال در CI P
فــرودگاه امــام
خمینی (ره)
مو ا جــه
شد.

گردد که بارســلونا با گواردیوال با کسب 99
امتیاز باالتر از آنها قهرمان شــد در سال بعد
نیز رئال مادرید با مورینیو موفق شد  92امتیاز
کسب کند اما آبیواناریها با هدایت پپ اینبار
هم باالتر از کهکشــانیها آن هم با  96امتیاز
توانســتهاند قهرمان گردنــد در این فصل نیز
منچسترسیتی تحت هدایت پپ در حالی با 98
امتیاز موفق به کســب عنوان قهرمانی شد که
لیورپــول تحت هدایت کلوپ با  9۷امتیاز در
جایگاه دوم قرار گرفت.

آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  1۳آییننامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي

برابر رأي شــماره  139860326009000047مورخــه  98/1/31هیأت
موضوع قانــون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي
فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان فامنین تصرفات
مالكانه و بالمعارض آقای علیاکبر سلیمانی فرزند محمدولی به شماره
شناسنامه  18صادره از فامنین به شماره ملي  5029873503در شش
دانگ اعیانی بانضمام عرصه  79شــعیر مشاع از  96شعیر ششدانگ
یک باب خانه به مساحت صدو هشتاد و پنج مترمربع و شصت و هفت
صدم مترمربع قســمتي از پالک  99اصلي واقع در بخش پنج همدان
اراضي ماماهان خریداري از مالک رســمي آقای فرجا ...قنبری محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهي ميشود ،در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد
شد(.مالف )36
تاریخ انتشار نوبت اول1398/2/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/2/26 :
رضا بیات -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139860326005000057مورخ  1398/1/25هیأت اول موضوع
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي
علیداد بایســته فرزند فرجاهلل به شماره شناسنامه  4به شماره ملی 3962031936
صادره از نهاوند به میزان چهار دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي
آبیزار به مســاحت  75099/90مترمربع از پالک  69اصلي بخش ســه ثبت نهاوند
واقع در نهاوند روستای شــیراوند اراضی زراعی معروف به نظر علی حقوق ارتفاقی
ندارد خریداري از مالک رســمي همتا ...زارع فرد تصرفات مالكانه متقاضی نسبت
به مورد تقاضا محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت
متقاضي اعتراضي داشته باشــند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي
اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالكیت صادر خواهد شد.
(مالف )25
تاریخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه 1398/2/11
تاریخ انتشار نوبت دوم :پنجشنبه 1398/2/26
محمدعلی جلیلوند -رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

روزنامه اجتماعي ،سیاسي ،فرهنگي ،اقتصادي
www.HamedanPayam.com
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نيمه شب شرعي

■ آب و هوا

پیشبیني وضع هوا:
اسدآباد

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):

گل تپه

پيام تاريخ ،تمدن و فرهنگ مادستان
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بدبخت واقعی  ،کسی است که این ماه از او بگذرد؛ ولی گناهانش آمرزیده نشوند .
پس آن گاه که نیكوکاران به جوایز پروردگار کریمشان دست می یابند  ،او زیانكار
(بازنده) می گردد .
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■ دوبیتي:

اگر شیری اگر میری اگر مور

دال رحمی بجان خویشتن کن

گذر باید کنی آخر لب گور

که مورانت نهند خوان و کنند سور

شماره 3474

باباطاهر

فناوري

چسب جادویی در  ۲0ثانیه زخم را درمان می کند
محققان چینی چســبی ابداع کرده اند که در مجاورت نور ماورای
بنفش زخم هــای مرگبار را در  20ثانیه کنتــرل و درمان می کند.به
گزارش دیلی میل ،محققان دانشــگاه پزشکی ژجیانگ در چین یک
چســب جادویی ابــداع کردهاند که میتواند زخمهــای خطرناک را
فقط در چند ثانیه درمان کند.این چســب روی خوکها آزمایش شده
است .ماده مذکور که شبیه ژل است و با کمک نور مافوق بنفش فعال
میشود ،پس از تابیدن  20ثانیه نور مذکور زخم را میبندد.ژل مذکور
از آب ،ژالتین و ترکیبی از مواد شــیمیایی اســت که به بافت زخمی
تزریق میشود .در ویدئویی که محققان آن را منتشر کرده اند این ماده
پس از فعال شدن به وسیله نور مافوق بنفش به سرعت از نشت مایعی
شبیه خون جلوگیری کرد.

رونمایی از لپ تاپ جدید اچ پی با دو
نمایشگر

شــرکت اچ پی از تولید لپ تاپ جدیدی خبر داده که دارای دو
نمایشگر بزرگ و کوچک اســت و برای اجرای بازیهای ویدئویی
طراحی شده است.
بــه گزارش ورج ،در کنار نمایشــگر بزرگ و اصلــی این لپ تاپ
کــه  ۲S O m e n Xنام دارد ،یک نمایشــگر کوچک هم طراحی
شــده که در باالی صفحه کلید قرار دارد و به کاربران امکان میدهد
در زمانی که از طریق نمایشــگر اصلی در حــال اجرای بازیهای
ویدئویی هســتند ،از طریق آن از اینترنت یا اپلیکیشــنهای گپ و
گفتگو استفاده کنند.
نمایشگر کوچکتر  6اینچی بوده و دارای دقت  1080پیکسلی است.

نخستین پیوند سلولهای بنیادی
در بیمار مبتال به ایدز

نخستین پیوند سلولهای بنیادی خونساز در بیمار مبتال به اچ آی
وی ،برای نخستین بار در ایران و خاورمیانه انجام شد.
به گزارش مهر ،مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز دانشــگاه
علوم پزشــکی تهران ،ظهر چهارشــنبه در نشســت خبری که در
محل مرکز تحقیقات ایدز دانشــگاه علوم پزشــکی تهران برگزار
شــد ،گفت :ایــن عمل پیوند ســلولهای بنیادی خون ســاز در
بیمــار مبتال به عفونت اچ آی وی ،برای نخســتین بار در ایران و
خاورمیانه انجام شده است.
وی با اشاره به اهمیت این پیوند در بیمار مبتال به عفونت اچ آی وی،
افزود :در ماه  200بیمار مبتال به ایدز در این مرکز ویزیت میشوند.

ترامپ همکاری شرکتهای مخابراتی آمریکا
با هواوی را ممنوع می کند

قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به زودی فرمان اجرایی
جدیدی را صادر کند تا مانع از استفاده شرکتهای مخابراتی آمریکایی
از تجهیزات تولیدی شــرکت هواوی شــود .به گزارش رویترز ،بهانه
ترامپ برای صدور این فرمان نگرانیهای کاخ ســفید در حوزه امنیت
ملی اســت .اما چنین اقدامی باعث خواهد شد تا تجارت شرکتهای
مختلف تجاری با هواوی در آمریکا به طور کامل مختل شود.ســه مقام
دولت آمریکا که از این تصمیم ترامپ مطلع هستند ،به رویترز گفته اند
وی از یک ســال قبل در حال بررسی شــرایط به منظور صدور فرمان
مذکــور بوده و به احتمال زیاد بــه زودی آن را صادر میکند .هر چند
ممکن است مالحظاتی صدور فرمان یادشده را باز هم به تأخیر بیندازد.

شارژ  ۲0ثانیهای وسایل برقی ممکن شد
یک شــرکت فرانســوی از تولید انبوه قریب الوقوع خازنهای
پیشــرفتهای برای شارژ سریع وســایل برقی خبر داده که مجهز به
نانولولههای کربنی هســتند .به گزارش نیواطلس ،خازنهای یادشده
جایگزینی مناسب برای باتریهای لیتیومی محسوب میشوند که نه
تنها قادر به شــارژ سریع وســایل الکترونیکی مختلف هستند ،بلکه
میتوانند به سرعت شارژ آنها را در صورت لزوم خالی کنند.
افزایش ســرعت شــارژ باتریهای لیتیومی با محدودیتهای زیادی
مواجه اســت ،زیرا افراط در این زمینه میتواند به نابودی سلولهای
لیتیومی منجر شــود .اما خازنهای کربنی تولیدی شــرکت N a w a
چنین مشکلی ندارند و میتوان آنها را در عرض تنها  20ثانیه به طور
کامل شارژ کرد.

گزارش

در چند قدمی جهانی شدن

گردشگري

 ۲8اردیبهشت بازدید از موزهها رایگان است
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری همدان گفت:
 28اردیبهشــت روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث فرهنگی بازدید از
موزهها و اماکن تاریخی زیر پوشش همدان رایگان است.
علــی مالیمر اظهار کرد 28 :اردیبهشــت روز جهانی موزه و آغاز هفته
میراث فرهنگی بازدید از تمام اماکن تاریخی زیر پوشش استان همدان
رایگان است.
وی با اشــاره به آغاز عملیات حفاظــت و مرمت اموال منقول تاریخی
مکشــوفه از میدان امام (ره) همدان در ایــن هفته اظهار کرد :برگزاری
کارگاه آموزشی کودک و حفاظت از دیگر برنامهها به شمار میرود.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشــگری استان همدان به
برگزاری نمایشــگاه عکس از بناهای تاریخی مرمت شده اشاره کرد و
گفت :این نمایشگاه در موزه هگمتانه به مدت هفت روز برپا خواهد بود.
وی برپایی کارگاه باستانشناســی کودک در محل سایت باستانشناسی
هگمتانــه را از دیگر برنامههای هفته میراث فرهنگی در اســتان همدان
برشمرد.
مالمیر با بیان اینکه به مناســبت هفته میراث فرهنگی رونمایی از کتاب
«ســیمای گردشگری مالیر» انجام خواهد شد گفت :هماندیشی انجمن
دوستداران و حافظان میراث فرهنگی و شاهنامهخوانی در مالیر و بازدید
دانشآموزان از کارگاه و آزمایشــگاه مرمت اموال منقول تاریخی موزه
هگمتانه نیز از دیگر برنامههای این هفته به شمار میرود.
وی به برگزاری کارگاه آموزشــی نقاشــی کودکان بــا موضوع میراث
فرهنگی در مالیر اشــاره کرد و افزود :اجرای مسابقه گزارشنویسی و
نقاشی از آداب و رسوم مردم ،مسابقه عکاسی از آثار تاریخی در اسدآباد،
تجلیــل از خادمان و حامیان میراث فرهنگی و برپایی نمایشــگاه اموال
فرهنگی تاریخی در تویسرکان از دیگر برنامههاست.

فراخوان سی و یکمین جشنواره تئاتر استان
همدان منتشر شد
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان از انتشار
فراخوان ســی و یکمین جشنواره تئاتر اســتان همدان خبر داد  .علی
مرادینور با بیان اینکه سی و یکمین دوره جشنواره تئاتر استان همدان از
اول تا پنجم شهریور ماه برگزار خواهد شد؛ اظهار کرد :اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اســالمی با همکاری انجمن هنرهای نمایشی استان ،با هدف
کشف و شکوفایی استعدادهای جوان و بهروری از تجربیات ارزشمند
پیشکسوتان این دوره از جشنواره را برگزار میکند.
مرادینــور با تأکید بــر اینکه گروههای نمایشــی متقاضی حضور در
جشنواره تا پیش از مرحله ارزیابی و انتخاب آثار باید اجرای عمومی
خود را پشــت سر گذاشته باشند؛ خاطرنشان کرد :سرپرست گروه باید
ضمن ارائه تأییدیه و پروانه اجرا ،درخواست خود را حداکثر تا  10مرداد
ماه به انجمن هنرهای نمایشی یا اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
مربوطه ارائه کند.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان همدان درج خبر
اجرای عمومی در درگاه تئاتر استان همدان را یکی از شروط الزم برای
حضور در مرحله ارزیابی و انتخاب آثار برای شرکت در سی و یکمین
جشنواره تئاتر استان همدان اعالم کرد و گفت :از  15تا  20مرداد هیأت
انتخاب به ارزیابی آثار پرداخته و پس از جمع بندی نهایی ،آثار راه یافته
به جشنواره در روز  25مرداد معرفی خواهند شد.
وی از انتخاب دو اثر برای معرفی به دبیرخانه جشنواره بین المللی فجر
جهت ارزیابی خبر داد و گفت :امســال بخش مرور نیز در کنار بخش
اصلی و رقابتی به جشــنواره اضافه شــده اســت و یک نمایش از آثار
هنرمندان پیشکســوت اجرا خواهد شد .عالوه بر این دو نمایش هم در
بخش صحنه ای به صورت غیر رقابتی حضور خواهند داشت.

سینـما
■ 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
شيشونيم-چهارانگشت

سنگینیآسفالت شانههای هگمتانه را خم کرد
■ مالمیر :پیگیری پرونده هگمتانه با آسفالت و خودرو دشوار است
■ تا  1400الویت همدان جهانی شدن باشد

« مریم مقدم

یک روز سهشنبه که اسفند 1396به نیمه رسیده
بود کارگران شهرداری دســت به کار شدند و از
ابتدای جنــوب غربی محوطه تاریخــی هگمتانه،
ِ
ورودی گردشــگرا ِن این محوطهی ارزشمند،
یعنی
که بخشــی از"هگمتانه" بود را آسفالت کردند تا
راه را برای آهنفروشهای شــهر همدان باز کنند!
ریختن این آســفالت بر شــانه هگمتانه همان و به
آرزو پیوســتن هگمتانه جهانی در نگاه کارشناسان
و رسانه ها همان ...
رســانه ای هــا یکپارچه پای کار آمدنــد و دغدغه
مردم و کارشناســان را به تصمیم گیــران این اتفاق
منتقل کردند اما کار از کار گذشت و سایت تاریخی
هگمتانه آسفالت شد و آســفالت ماند ....حاال پس
از یک ســال و چند ماه به وضوح از متولیان کار می
شنویم یکی از دالیل اصلی به طول انجامیدن جهانی
شدن هگمتانه به همین میهمان ناخوانده (آسفالت )
وا بسته است .

حذف سواره با حذف آسفالت

حذف آســفالت و خودرو الزمه پیگیری
هگمتانه جهانی

مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
استان همدان از کند شدن پرسه پیگیری پرونده ثبت
جهانی هگمتانه به دلیل آسفالت و تردد خودروها از
داخل سایت هگمتانه خبر داد.
علــی مالمیــر ،در ایــن بــاره در کمیســیون اقتصاد،
سرمایهگذاری و گردشگری شورای شهر همدان که در
رابطه با مشــکالت پیاده راه اکباتان برگزار شد صحبت
کــرد .وی ادامه داد :در خصوص پارکینگ تپه هگمتانه
که مورد استفاده گردشگران بود استاندار وقت و معاون
میراث فرهنگی فعالیت آن را متوقف کردهاند و نمیتوان
فضا را در اختیار خودروها قرار داد.

سند راهبردی الزمه ساماندهی هگمتانه

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
اســتان با بیان اینکه موضوع و مشــکالت پیاده راه
اکباتــان به تپه هگمتانه متصل اســت و باید در یک
برنامه جامع دیده شــوند ابراز کرد :در سند راهبردی
توســعه استان بر ســاماندهی محوطه هگمتانه برای
آمادگی ثبت جهانی تاکید شده و باید شیوهای لحاظ

شود که مالحظات یکدیگر را ببینیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه عرصه تپه هگمتانه باید
تملک شــود اظهار کرد :همین االن به خاطر اجرای
آسفالت و تردد ماشــینها از داخل سایت هگمتانه
پرونده ثبت جهانی هگمتانه تا رفع موانع به مشــکل
برخورد کرده و پیشرفت آن متوقف شده است.
وی بــا بیان اینکه بایــد به طور جامــع به موضوع
بپردازیم و کار فنی و منطقی که مشاور آن را پشتیبانی
میکند در دســتور کار قرار گیرد گفت :ســالی یک
میلیارد تومان هزینه نگهداری تپه هگمتانه است.
مدیــرکل میراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایع
دســتی استان همدان با بیان اینکه شکل گیری کمیته
ســاماندهی در راســتای اقدامات الزم است اضافه
کرد :ســند راهبردی استان بر ثبت جهانی هگمتانه و
ساماندهی تملک عرصه تاکید دارد.

تا  1400با هگمتانه جهانی

وی در توضیــح این مورد عنوان کــرد  :در صنعت

راهبردی 1400برنامهای پیشبینی شــده است که بر
اســاس آن پیگیری آمادهسازی هگمتانه برای به ثبت
جهانی رسیدن به نتیجه خواهد رسید.
بر این اســاس بایــد گفت ؛ این مهــم نیازمند
تشــکیل یک کمیته جهت پیگیری موارد مرتبط
اســت کمیته ای مرکب از ارگان های مرتبط که
شامل اســتانداری ،میراث فرهنگی و شهرداری
می شــود .در این کمیته می توان تا سال 1400
موانــع ثبــت جهانــی هگمتانه را بررســی و
برطرف کرد .یکی از شــاخص های موانع تردد
خودرو در هگمتانه است با زبان ساده می توان
گفت بســاط تردد با خــودرو از هگمتانه باید
برچیده شــود و این به آن معناست که آسفالت
ریخته شــده بر شــانه های هگمتانه  3000ساله
سنگینی می کند.
بر اساس مطالعات موجود الزم است برای تسریع در
پروسه ثبت جهانی هگمتانه کل عرصه این سایت آزاد

شود که این مهم نیز خود پیگیری مصوبات و نظرات
کارشناسانه و ورود ارگانهای مرتبط را میطلبد.
آسفالت شدن بخشی از هگمتانه که به بهانه ایجاد راه
دسترســی اکباتان به بازار آهن فروشها در سالهای
گذشته با تصمیمگیری شهرداری انجام شد یک اقدام
اشــتباه بود .این گفته بسیاری از کارشناسان مرتبط با
حوزه ثبت جهانی ،میراث فرهنگی به ویژه ســایت
هگمتانه است.

سواالت بی جواب

این ســواالت بیجواب را چه کســی پاسخ خواهد
گفــت که هگمتانــه به کدامین بهــا فرصت جهانی
کردن همدان را از دست داد آیا تا به حال به صورت
ریشهای بررسی شده اســت که چرا پرونده چندین
ســاله ثبت جهانی هگمتانه روز به روز سنگینتر و
بدون خروجیتر میشود .غیر از این است که تدابیر
الزم برای باز بودن راه جهانی شدن این سایت در نظر
گرفته نشده است آیا متولیان امر میدانند هگمتانه تنها

صنعت چاپ و نشر همدان در خواب خرگوشی
در حالی که همدان در سال  1402پایتخت کتاب
اســالمی میشود صنعت چاپ و نشر کتاب در استان
همدان وضعیت مطلوبی ندارد و در سال گذشته به ازای
هر همدانی  ۷صدم جلد کتاب چاپ شده و شمارگان
کتاب هم به  50و  20جلد کاهش یافته است.
به گزارش تســنیم  ،در کشــورهای توسعه یافته با
درک اهمیت کتاب و کتابخوانی صنعت چاپ و نشر
کتــاب صنعتی پویا و درآمدزا اســت و کتابها در
این کشورها تیراژی میلیونی و فروشی میلیون دالری
دارنــد .اما در ایران با وجود یک جهش خیره کننده
در صنعت چاپ و نشــر کشور در دهه  60و  ۷0از
اواسط دهه  80به ویژه در دهه  90به دالیل مختلفی
از جمله توسعه فضای مجازی و شبکههای اجتماعی
این صنعت با رکود و افت چشمگیری مواجه شد تا
جایی که شــمارگان کتــاب از  30هزار جلد به زیر
هزار جلد تقلیل یافت ،ســرانه مطالعه در کشور با
کاهش چشمگیری مواجه شد و بسیاری از ناشران و
کتابفروشیها ورشکست شدند.
صنعت چاپ و نشــر کتاب در استان همدان نیز از

دارایی شاخص اســتان همدان برای جهانی کردنش
میباشد .آیا در کشور پهناوری همچون ایران سایت
تاریخی در بافت اصلی شهر با ویژگیهای هگمتانه
جای خوش کرده است؟
گاهی شــهرداری به میدان میآیــد و گاهی میراث
فرهنگــی ،شــهرداری دغدغه حفظ بافــت را دارد
و میــراث فرهنگی حیــران از مجوزهای ســاخت
ســاختمانهای بلندی است که ســایه آنها بر همین
بافتهای تاریخی سنگینی میکند.
به راستی چرا وقتی پارکینگ طبقاتی سینا درست در
چند قدمی تاریخیترین میدان شــهر قد علم کرد از
میراث فرهنگی اســتعالم نشد و اگر شد چرا میراث
فرهنگــی موافقت کرد حاال حریم میدان زیر ســایه
سنگین این پارکینگ زیر ســوال رفته است و موارد
مشابه این که در سطح شهر مشهود و مشخص است.

قاعده موجود در کشــور مستثنی نیست و با وجود
رضایت نســبی متولیان این حوزه از وضع موجود،
ناشران ،نویســندگان و فعاالن حوزه پخش و چاپ
استان از شــرایط فعلی ناراضی هســتند و این در
حالی اســت که شهر همدان در سال  1402با شعار
(( همدان شهر همهدانایی اســت)) پایتخت کتاب
اسالمی میشود.

چاپ  249عنوان کتاب در سال  97در
همدان
معــاون فرهنگی و رســانهای اداره کل فرهنگ و
ارشاد اســالمی اســتان در گفتوگو با خبرنگار
تسنیم در همدان با ابراز رضایت نسبی از وضعیت
صنعت چــاپ و نشــر کتاب در همــدان اظهار
داشت :در سال گذشته  2۷0عنوان کتاب در استان
همدان مجوز گرفتند ،اما  249عنوان با شــمارگان
بین  300تا  500نســخه به مرحله چاپ و توزیع
رســید .مجید فروتن افزود :اداره کل ارشاد استان
 120میلیون تومان کتاب نیز شــامل  5۷عنوان از
ناشران و مؤلفان خریداری کرده است .وی عنوان

کرد :در بحث ســهمیه کاغذ با وجود مشــکالت
موجود در این حوزه ســهمیه کاغذ ناشران استان
برای سالهای  95و  96بر اساس آمار کتابهایی
که در  2سال گذشته چاپ و در کتابخانه ملی ثبت
کردند در اختیارشان قرار گرفت.
فروتن با بیان این که استان همدان یکی از  10استان
کشور اســت که مجوز چاپ کتاب در خود استان
صادر میشــود گفت :تالش کردیم فرآیند صدور
مجوز را سرعت ببخشــیم .در حال حاضر از زمان
ارائه کتاب از ســوی ناشر به اداره کل تا اخذ مجوز
حدود  2ماه زمان میگذرد
فروتن در مورد پیــش بینی وضعیت صنعت چاپ
و نشــر اســتان در ســال  98هم گفت :برای سال
 98مبنای اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان
همدان در حوزه چاپ کتاب بر محتوای کتاب است
نه تعداد نسخه چاپ شده.وی تاکید کرد :اگر ناشران
نیز با این دیدگاه فعالیــت کنند هزینهها و مصرف
کاغذشــان کمتر میشــود و دیگر کتابها در انبار
خاک نمیخورد.

تیــراژ کتابها در همــدان به  20جلد
رسیده

مدیر مســئول انتشــارات نارنجی در گفتوگو با
خبرنگار تســنیم در همدان با بیــان این که صنعت
چاپ و نشر کتاب در استان همدان وضعیت مطلوبی
ندارد اظهار داشــت :متأسفانه تیراژ کتابها به  50و
حتی  20جلد رســیده اســت.دانیال سلطانی افزود:
در حوزه شــمارگان کتاب در استان نظارت وجود
ندارد و مســئوالن به آمار ارائه شده از سوی ناشران
اکتفا میکنند؛ به همین دلیل بین آمار ارائه شــده از
سوی ارشاد با آمار واقعی شــمارگان کتاب فاصله
زیادی هســت.وی با بیان این که اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی نســبت به تعهد خود برای سهمیه
کاغذ سالهای  95و  96عمل کرده تصریح کرد :در
همدان بســیاری از ناشران فقط برای این که بتوانند
مجوز خود را حفظ کنند ســالی  3و  4عنوان کتاب
با شمارگان بســیار محدود چاپ میکنند.سلطانی
عنوان کرد :البته شرایط ناشــرانی که در حوزههای
تخصصی از جمله کتابهای آموزشی ،دانشگاهی و

تنها اینجا می توان امیدوار بود سند راهبردی به زودی
منتشــر شود تا شاید به واسطه آن و با مدیریت مدیر
ارشــد استان ضوابط و قوانین مرتبط حفظ و رعایت
شود آمادهسازی هگمتانه برای جهانی شدن باید یکی
از اولویتهای مدیران حاضر باشد و اولویت مهم در
این راستا حذف ســواره از هگمتانه است و اولویت
این مهم برچیده شدن آسفالت.
انتظار میرود در راستای حل و فصل این معضل راه
حل بنیادی ارائه شــود که راه حل این مشکل چیزی
جز اجرای طرح تفصیلی نیســت اگر آسفالت جمع
شــود طرح مصوب شــورای فنی تهران که در این
اساس اســت باید اجرا شود در این طرح آمده است
از قسمت پشت موزه منطقهای آسفالتی اجرا شود تا
بتواند راه دسترسی راسته بازارها را به خیابان اکباتان
و بالعکس ایجاد کنــد .اجرای این طرح یک قدم به
جلو برداشتن اســت .چرا که امروز شاهد مشکالت
عدیده بازاریان اکباتان هســتیم کــه از لحاظ تردد با
موانع بســیاری روبرو میشــوند امید آن میرود که
طرح تفصیلی فاز به فاز اجرا شود.

شهرداری بافت نداریم

خالصه آنکــه برخالف آنکه پایتخت تاریخ و تمدن
ایران زمین هستیم و داشتن  1800جاذبه تاریخی این
روزها به پز سخنرانیهای مسئوالن استان تبدیل شده
اســت اما از داشتن یک شــهرداری بافت بیبهرهایم
واحــدی که میتواند به صورت تأثیرگذار پیگیری و
ارائه و اجرای طرحهایی مرتبط و مشــترک با میراث
فرهنگی در حوزه بافتهای تاریخی محقق کند این
در صورتی اســت که بســیاری از شهرهای تاریخی
ایران دارای شــهرداری بافت هستند و این شهرداری
توانسته اســت طرحهای مشترک حائز اهمیتی را به
زمینــه اجرا با موفقیت هدایت کنــد .اگر در همدان
نیز یک شــهرداری بافت داشته باشیم میتوان متولی
اجرای طرحهای مشترک را به صورت اصولی شاهد
باشیم.
مذهبی فعالیت میکنند تا حدی بهتر از بقیه ناشران
همدانی است.
وی با اشاره به این که با شرایط موجود و قیمت کاغذ
و چاپ ناشران همدانی در چاپ کتاب سرمایهگذاری
نمیکنند گفت :در شرایط فعلی هزینه چاپ و حتی
پخش و توزیع کتاب بر عهده مولف است.ســلطانی
تاکید کرد :متاسفانه سیستم توزیع و پخش کتاب در
همدان تعریف نشده و همین یکی از مسائلی است
که به ناشــران و مؤلفین ضربه میزند.وی در مورد
هزینه چاپ کتــاب در همدان هم گفت :بهای تمام
شده چاپ کتاب بستگی به شمارگان کتاب دارد .اگر
شــمارگان هزار تا و بیشتر باشد با چاپ دیجیتال و
کمتر از هزارتا کتاب چاپ افســت میشود.سلطانی
افزود :هزینه چاپ دیجیتال در  6ماه گذشته افزایش
سرسام آوری داشته است .در چاپ افست نیز قیمت
بند کاغذ از  300هزار تومان در طول  2ماه با افزایش
 50درصدی به  600هزار تومان رسیده است؛ بنابراین
بهای تمام شده کتاب امسال نسبت به سال گذشته 2
تا  3برابر افزایش پیدا میکند.وی با اشــاره به این که
با شرایط موجود کار نشر کتاب در حال تعطیل شدن
اســت گفت :در این وضعیت فقط ناشران قدیمی و
بزرگ که پشتوانه مالی دارند میتوانند به حیات خود
در این صنعت ادامه دهند.
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