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ﮕﺎﻫﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻰﺭﻳﺰﻧﺪ!
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فرهنگ
خبر
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ﻓﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻯ ﺑﺮﻕ ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ
ﻣﺪﺕ  45ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻯ ﺣﺪﻭﺩ  14ﺍﻛﻴﭗ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﭘﻴﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ
ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺍﻓﺸــﺎﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﻧﺼﺐ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻟﺤﻈﻪﺍﻯ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ)ﻣﺪﺍﻡ( ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ
باید ﺧﺎﻣﻮﺷﻰﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺷﺪ.
مدیرانﺍﻋﻤﺎﻝ
ﭘﻴﻚ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ
ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻴﻢ ﻛﻨﺘــﺮﻝ ﺩﻗﻴﻖﺗﺮ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺑﺮ
ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ
RDCفساد
ﺍﻓﺰﺍﺭههای
گلوگا
ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﻛﺮﺩﻥ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﺷﻴﻢ،
ﺧﺎﻣﻮﺷــﻰﻫﺎﻯ ﺑﻰﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ را شناسایی کنند
 164ﻣــﻮﺭﺩ ﺭﻳﻜﻠﻮﺯﺭ ﻓﻴﺪﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﭘﺴــﺖ  63ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺘﻰ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﺎ  3ﻓﻴﺪﺭ
ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺎﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﻼﻳﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
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مادستان

ﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ
ﺠﺎﺭﻯ
ﭘﺎﻳﺶ

ﭘﻴﻚ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳــﻬﻤﻴﻪ ﭘﻴﻚ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺍﻧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒ
ﭘﻴﻚ ﺑﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺧﻮﺏ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺮژﻯ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﻧﺸــﺪﻩ ﻃﻰ ﭘﻴﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ  97,4ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺩﻳﺴﭙﺎﭼﻴﻨﮓ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ،
ﺧﺎﻣﻮﺷﻰﻫﺎﻯ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻩﻫﺎﻯ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﻰ  11ﺗﺎ
 18ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺳﻘﻒ ﭘﻴﻚ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
ﻭﻯ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ :ﺍﺯ  15ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣــﺎﻩ ﻃﺮﺡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻳﺴــﭙﺎﭼﻴﻨﮓ ﻭ

| t.me/hamedanpayam

ویژه

ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺩﺭﺻﺪ

||ISNN: 2322-4665

کانال خبری

در تلگرام

کانال نیازمندیهای روزنامه در تلگرام telegram.me/bazarehamedan
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یادداشت روز

ﺧﻮﺩﺭﻭ
استان اعالم کرد
مدیر کل محیط زیست

معرفی 2شهردار و 20دهیاربه مراجعقضایی

ﺍﺭﻧﺪ ﺧﺮﻳﺪﻭﻓﺮﻭﺵ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ

ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ
ﺧﺎﻧﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﻤﻲﭘﺴﻨﺪﺩ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ
ﺷﻮﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ .ﻭﻗﺘﻲ
■
ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪﺍﺟﺒﺎﺭ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﻭﺵ
ﺯﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﻛﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﻨﮕﺎﻩﺩﺍﺭ
ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺻﻮﺭﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻲﺧﺮﺩ
ﻭ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛــﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﺑﺪﻫﺪ ﺑــﻪ ﺩﻻﻻﻥ ﻣﺘﻌــﺪﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ
ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺯﻳﺮﻗﻴﻤﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﻮﻝ
ﻣﻲﺩﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﺜ ً
ﻼﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ  100ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻔﺮﻭﺷﻢ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ
ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳــﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﺳــﺪ .ﻣﻦ ﺩﺭ
ﺍﻳــﻦ ﻣﺪﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﭼﺸــﻢ
ﺩﻳﺪﻩﺍﻡ .ﺑﻨﮕﺎﻩﺩﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺍﻱ
ﻛﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺣﻖ ﻛﻤﺴﻴﻮﻥ ﺭﺍ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﻲ
ﺑﻨﮕﺎﻩﺩﺍﺭ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺧﺮﺩ ﻭ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻳﺎ ﭼﻨﺪﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻫﻢ )ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻣﻠﻚ( ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻂ ﻣﻲﺑﺮﺩ».
ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﻻﻻﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪﻩ
ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺑﻪﺳــﻤﺖ ﺳــﺎﻳﺖﻫﺎﻱ
ﺧﺮﻳﺪﻭﻓﺮﻭﺵ ﻣﻠﻚ ﺑﺮﻭﻧﺪ .ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ
ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﻗﻴﻘﻲ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺩﻻﻻﻥ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻮﺵ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭ
ﺟﻨﺠﺎﻝﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ 6
ﺳﻮﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺮﻭﺩ.

ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻣﻰﺷﻮﺩ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﺩﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎﻯ ﺁﺗﻰ
ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻰ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ.
ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺆﺗﻤﻨﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻛﺮﺩ :ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻓﺮﻭﺵ
ﻭ ﺧﺮﻳــﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳــﺒﺪﻯ ﻭ ﻋﻤﺪﻩ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺷــﺪﻩ ،ﻛﻪ ﮔﺎﻡ ﻣﺜﺒﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺛﺒﺎﺕ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻛﺎﻫﺶ
ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﻭﻱ ﺑﻪ ﺍﻳﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺩﺭ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ،
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻃﻰ ﻣﺪﺕ ﺍﺧﻴﺮ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ
ﺑﻰﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻧﺰﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺭﺯ
ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﻮﺩ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﺩﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ:
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ) 25ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ( ﻣﺎﻩ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ؛ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ،
 35ﺗﺎ  40ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺯ  25ﻓﺮﻭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻰ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺎﻫﺶ
ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ.ﻣﺆﺗﻤﻨﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ
ﺩﺭ ﺩﻯ ﻭ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ
ﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﻩ؛ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.ﻭﻯ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺣﺘﻰ
ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﻮﻧﺘﺎژﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ
ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﺯﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

 800تن زباله در شمال همدان تولید می شود

در مراسم روز ملی صنعت چاپ
عنوان شد

ــﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﻭﺷﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ
ﻮﻣﺎﻥ ﻧﺪﻩ ﻭﻟﻲ
ﺘﺮﻱ ﻛﻢ ﺷﺪﻩ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﮕﺎﻩﺩﺍﺭ ﮔﻔﺘﻢ.
ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺳﺖ.
ﺍﻭ ﻫﻢ ﻗﻴﻤﺖ
ـﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ
ـﺘﺮ ﻧﻤﻲﺍﺭﺯﺩ.
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻥ ﻛﻮﭼﻚ 22
ﺮﺩﻩﺍﻱ؟ ﮔﻔﺖ

معرفی پتانسیلهای
حوزه چاپ در جذب
سرمایهگذار موثر است

ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﻲﺍﺭﺯﻳﺪ .ﻭﺍﮔﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ
ﻣﻲﮔﻔﺖ ﻗﻄﻌ ًﺎﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ ﺭﺍ ﺟﻮﺵ ﻣﻲﺩﺍﺩ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﭼﻨــﺪ ﺑﺎﺭ ﺯﻧــﮓ ﺯﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻜﺎﺭ ﻛﺮﺩﻱ
ﻣﻦ ﻳﻜــﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻢ ،ﺍﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﺟﻮﺍﺑﺶ ﭼﺸﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺯﻧﮓ
ﻧﺰﺩ .ﺗــﺎ ﺁﻥﺭﻭﺯ ﺭﻭﺯﻱ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺯﻧﮓ ﻣﻲﺯﺩ
ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﭼﻜﺎﺭ ﻛﺮﺩﻱ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ
ﺗﺄﻛﻴــﺪ ﻣﻲﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﺎ ﻓــﻼﻥ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻦ!
ﺣﺎﻻ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﺮﺍ
ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﺪﻥ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲﺑﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﻲﺩﺍﻧﺴﺖ
ﻧﻤﻲﺧﻮﺍﻫﻢ.
ﺑﻨﮕﺎﻩﺩﺍﺭﺍﻥ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻗﻼﺑﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻛﻪ ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻧﻤﻲﭘﺴﻨﺪﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﺪﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ

احزاب استان
برنامه محور حرکت کنند

2

در فاصلــه حــدود  6مــاه مانــده تا
انتخابات مجلس شــورای اسالمی فعالیت
هــای احزاب و گــروه های سیاســی به
صورت جسته گریخته و پراکنده ادامه دارد
و به طور طبیعــی این رورها محور اصلی
جلسات بحث انتخابات است.هر از گاهی
نشست های خبری و گفتگوهای رسانه را
نیز شــاهد بوده ایم که بیشتر رنگ و بوی
انتخاباتی داشته است.اینکه فعاالن سیاسی
در طیــف های مختلف در بحث انتخابات
وارد میدان شده و نقش آفرینی کنند.

2

یادداشت

دوران سخت سربازی پایانی
دارد اما بازنشستگی هرگز!

بیش از 30درصد فعاالن حوزه چاپ استان در مرکزچاپ وبسته بندی همدان شاغلند
عکس یادگاری پرسنل پیام رسانه در مراسم روزصنعت چاپ

دوران بازنشستگی و خیل بازنشستگان
در اینجا و آنجای جامعه ایرانی حکایتهایی
دارد کــه به یقین از همه حکایتهای عالم
و عالمیان جدا اســت ،حکایتهای تلخی
کــه همین دیروز ( 5شــهریور ماه) و روز
بازنشســتگان به بهانه معرفی بازنشســته
نمونه برای گروه بازنشســتگان موسوم به
بازنشستگان کشوری در همدان خودنمایی
کرد! با این ســوال بزرگ که مالک انتخاب
یک بازنشسته نمونه کدام شاخص است؟!
و این سوال برگ زمینهای هم دارد مبنی بر
این که حکایت اول...

3

ﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑــﺎ ﺩﻭ ﺍﺗﺎﻕ
ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ
ﺍﺗﺎﻕﻫﺎ ﺣﺘﻲ
ﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻕ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻳﺎ
ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ
ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻪ ﺑﺎﺯﺳــﺎﺯﻱ

ﺎﻩﺩﺍﺭ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ
ﺮﻭﻳﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ
ﻴﻢ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ
ﺮﺱﺗﺮ ﻭ 50
ﺖ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ!
ﺵ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻭ
ﺎ ﺑﺮﻭﻳﻢ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻤﺎﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻪ  280ﻣﺘﺮﻱ،
ﻣﺘﺮ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ ﺭﺍ
ﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ
ﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺻ ً
ﻼ
ﻪ ﻣﻦ ﺭﺍ ﻳﻚ
ﺮﺍﻳﻢ ﺑﺨﺮ ﻳﻚ
ﺎﻧﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ 3

ﮔﺮﺍﻣﻰﺩﺍﺷﺖ ﺷﻬﺪﺍﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﻳﻰ ﻭ ﺑﺎﻫﻨﺮ

ــﺪﺍﻥ
ﻼﺱ
ــﺎﺕ
ﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺑــﺎ
5098
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این آگهی درراستای حمایت از «رونق تولید» دراستان به سفارش کانون کارآفرینان استان
همدان ومشارکت روزنامه همدان پیام به صورت رایگان منتشر می شود.

کارآفرینان وتولیدکنندگان استان برای چاپآگهی رایگان باماتماس بگیرید
تلفن09199015208 - 08138274015:
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شماره 3559

آمادهسازي شهر در آستانه فرا رسيدن ماه محرم
معاون خدمات شهری شهرداری همدان با توجه به فرا رسيدن ماه محرم و ايام سوگواري
حضرت اباعبداهلل الحسين (ع) بیان کرد :فضاسازی و اکران طرح های فرهنگی و تبلیغات
محیطی و سیاه پوش کردن سطح شهر در ایام محرم و صفر با همکاری مناطق چهارگانه
انجام خواهد شد.
وحیدعلیضمیر به جزئیات اقدامات انجام شده توسط مدیریت شهری برای گرامیداشت
ایام عزای حسینی اشاره و اظهار کرد :فضای امسال در شهر با برنامه ریزی صورت گرفته
توسط شهرداری همدان ،فضایی متفاوت خواهد بود که حاصل تالش شبانهروزی پرسنل

خدوم این مجموعه است.وی از اقدامات این ایام ،تبليغات ويژه محرم بر روي تلويزيون
هاي شــهري و تخصیص کلیه پایه بنرهای سطح شــهر به هیئتها برای اکران بنرهای
مذهبی  ،نصب  20هزار متر ریسه پرچم مشکی در سطح شهر  ،نصب المانهای نوري و
نمادهاي متناسب ايام محرم در سطح شهر ،همچنین فضاسازي و سياهپوش کردن تمامي
ميادين ،معابر اصلي  ،پلها و ...را عنوان کرد.
وی در ادامه با اشــاره به آماده باش کامل نيروهاي خدمات شــهري و نظافت شــهر در
ايام عزاداري ســرور و ساالر شهيدان مطابق سالهاي گذشته ،گفت :شهرداري همدان به
پاکســازي ،نظافت و رفت و روب اطراف هيئت ها ،تکايا و مســاجد به صورت مستمر
و جمــع آوري خــاک ونخاله مي پردازد .معاون خدمات شــهری بــا توجه به افزايش

هيئات،ايســتگاه هاي صلواتي و ...جلب مشارکت شهروندان و مسئولین هیئات در حفظ
نظافت و پاکيزگي سطح شهر با تامین مخازن ویژه پسماند خشک ،کیسههای بزرگ ویژه
پســماند از جمله اقدامات ســازمان مدیریت پسماند در این ایام برشمرد و اضافه کرد :با
برنامه ريزي هاي انجام شده و در کمترين زمان ممکن ظروف حاصل از نذورات توزيع
شده در بين عزاداران حسيني جمع آوري مي گردد.
وی با بیان اینکه کلیه ایستگاههای سازمان آتش نشانی در این ایام و در روزهای تاسوعا و
عاشورای حسینی در آماده باش کامل هستند ،ادامه داد :اکیپهای عملیاتی این سازمان در
این ایام خصوصا روزهای عاشورا و تاسوعا در نقاط حادثه خیز و کانون تجمع عزاداران
حسینی مستقر و در صورت نیاز به خدماترسانی می پردازند.

khabar@hamedanpayam.com

يادداشت روز

احزاب استان برنامه محور حرکت کنند
در فاصله حدود  6ماه مانده تا انتخابات مجلس شــورای اسالمی
فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی به صورت جسته گریخته و
پراکنده ادامه دارد و به طور طبیعی این رورها محور اصلی جلســات
بحث انتخابات است.
هر از گاهی نشست های خبری و گفتگوهای رسانه را نیز شاهد بوده
ایم که بیشتر رنگ و بوی انتخاباتی داشته است.
اینکه فعاالن سیاســی در طیف های مختلف در بحث انتخابات وارد
میدان شــده و نقش آفرینی کنند ،امری کامال طبیعی اســت؛ چراکه
انتخابات از مهم ترین عرصه های فعالیت های حزبی است و یکی از
مهم ترین نقش ها و بلکه کارکردهای احزاب نقش آفرینی در رقابت
های انتخاباتی است.
در جامعه ما نیز به جهت ســاختار دموکراتیــک و اهمیت انتخابات،
این مهم مورد توجه قرار می گیرد و فعالیت احزاب سیاســی بخشی
غیرقابل تفکیک از انتخابات است.
با تمام این احوال و به رغم برخورداری از ظرفیت های ارزشــمند در
فعالیت های حزبی  ،چالش های مهمی در این مسیر دیده می شود که
بعضا تازگی نیز ندارند و به سال ها قبل بر می گردند.
شــکل گیری و فعال شدن گروه ها و احزاب شب انتخاباتی از جمله
این چالش هاســت که همچنان به صورت یک دغدغه مطرح است و
البته آسیب های خاص خود را دارد.
ضعف در جلب افکار عمومی و تاثیرگذاری بر نوع و میزان مشارکت
و رفتار انتخاباتی مردم از دیگر چالش های فراروی احزاب به شــمار
می رود .با این که در ســال های اخیــر گام هایی در جهت رفع این
مشــکالت برداشته شده اســت ،اما همچنان ذهن فعاالن حزبی را به
خود مشغول نموده است.
اســتفاده از فرصت ها و ظرفیت های موجود از جمله ظرفیت رسانه
ای از دیگر مباحثی است که احزاب در سال های برگزاری انتخابات
با مشکالتی در این زمینه مواجه بوده اند.
همه اینها کم و بیش در خصوص احزاب استان مصداق دارد و هنوز
انسجام الزم و حرکت هدفمند برای رفع موانع مذکور در میان فعاالن
حزبی و سیاسی استان شکل نگرفته است.
به طور طبیعی هریک از احزاب و گروه های سیاســی فعال در سطح
اســتان به دنبال کسب پیروزی در انتخابات و راهیابی کاندیدای مورد
نظر به خانه ملت است؛ اما در کنار این موضوع باید موارد دیگری را
تیز بی ارتباط با بحث رقابت ها نیست ،در نظر بگیرند.
منافع اســتان ،شناسایی مسائل و مشــکالتی که رفع آنها به پیگیری
نمایندگان ارتباط دارد ،میزان تحقق وعده ها ،نیاز های واقعی استات،
مطالبــات و انتظارات اصلی مردم و افکار عمومی از جمله این موارد
است که باید در فعالیت های احزاب لحاظ شود.
تحقــق این موارد در گــرو دوری احزاب از حرکــت ها و اقدامات
پراکنده و بعضا غیر از یکســو و داشــتن برنامه و حرکت هدفمند از
سوی دیگر است.
به هر حال انتظار می رود احزاب و گروه های سیاسی فعال در استان
برای انتخابات آتی مجلس برنامه ای منســجم داشته باشند و به جای
فعالیــت های پراکنده و بعضا حاشــیه ای که باعث از دســت رفتن
فرصــت ها و کاهش قــدرت مانور احزاب می شــود ،برنامه محور
حرکت کنند و از هم اکنون اهداف و اولویت ها را مشخص و برای
تحقق آنها برنامه ریزی کنند.

مدیر کل محیط زیست استان اعالم کرد

معرفی  2شهردار و  20دهیار به مراجع قضایی
■  800تن زباله در شمال همدان تولید می شود

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان
همدان با بیان اینکه شــهرداری همدان اعالم
آمادگی کرده پاکسازی زباله کل شمال استان را
زیر پوشش قرار میدهد گفت :حجم تولیدی
زباله در این ناحیه  ۸۰۰تن در روز است.
به گزارش فارس  ،سید عادل عربی در نشست
خبری با اصحاب رســانه با اشاره به اینکه در
اداره کل حفاظت محیط زیست تمرکز مجموعه
بر موضوعات اصلی و چالشهای مهم محیط
زیســتی استان اســت اظهار کرد :رسیدگی به
موضوعاتی چون پسماند ،تاالبها ،نظارت بر
استقرار واحدهای اقتصادی ،حفاظت از مناطق
تحت مدیریت ،حفظ گونههای گیاهی و  ...از
وظایف اداره کل محیط زیست است.
وی با اشاره به اینکه در شاخص هوا به مراتب
وضعیت همدان بهتر شــده است بیان کرد :در
حوزه پســماند در تمام شــاخصها وضعیت
رو به بهبود اســت؛ هرچنــد باید وضعیت به
مطلوبتری برسیم.
عربی با اشــاره به اینکه در حوزه پســماند،
شــهرداری عالوه بر مســائل فنی ،اجرایی و
آموزش اقدامات خوبی انجام داده است ادامه
داد :بــرای ماه محرم پویش بزرگ «نه به یکبار
مصرف» راه اندازی شده و این پویش فعالیت
خود را از پنجشــنبه هفته گذشــته آغاز کرده
است.
وی با اشــاره بــه اینکه در حــوزه پایشها و
صنایع آالینده کار ما با قدرت ادامه دارد افزود:
واحدهای آالینده هر سال نیست به قبل کمتر
میشوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان
با اشــاره به اینکه این مجموعه در بین ادارات
محیط زیســت رتبه ســوم را به دست آورده
اســت تصریح کرد :اداره کل حفاظت محیط
زیست استان در جشنواره شهیدرجایی از بعد
شاخصهای عمومی رتبه کسب کرده است.
امســال پاســگاه محیطبانی خانگرمز افتتاح
میشود
وی با بیان اینکه امسال پاسگاه محیطبانی خان
گرمز برای دهه فجر آماده و افتتاح خواهد شد
ادامه داد :ضوابط همیاری محیط زیست ابالغ
شده و از مسووالن ارشد استان دعوت میکنم
به جمع همیاران محیط زیست بپیوندند.
عربی با اشاره به اینکه در برنامه سند راهبردی

ســه ساله اســتان باید دو منطقه را به شخص
حقوقــی یا حقیقی واگذار کنیم افزود :یکی از
مناطق در شهرســتان درگزیــن منطقه کرفس
اســت که بزرگترین منطقه تحــت مدیریت
حفاظت محیط زیســت اســت و این منطقه
قابلیت دارد به عنوان قرق اختصاصی واگذار
شود.
عربی در رابطه با تاالب آقگل با بیان اینکه برای
تدوین مدیریت زیست محیطی این تاالب قدم
برداشــتیم و تا پایان تابستان تصویب خواهد
شــد اضافه کرد :در تصمیم گیریهای دولتی
در استان مشــکل خاصی وجود ندارد چراکه
قانون و ضوابط مشخص است و نمیشود از
آنها عدول کرد.
وی با اشاره به اینکه در کل کشور و دنیا حوزه
ســبک زندگی و جنبه مردمی بــودن محیط
زیست موضوع اصلی است ادامه داد :یکی از
منابع اصلی آلودگی هوا اســتفاده از خودروی
تک سرنشین است و اینجنبه نیاز به آموزش
و فضاسازی دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان
در ادامه به پاکســازی زباله پرداخت و با بیان
اینکه مسئله زبالهها مربوط به شهرداری است
ادامه داد :شهرداری همدان اعالم آمادگی کرده
پاکسازی زباله کل شمال استان را زیر پوشش
قرار دهد و  800تن در روز حجم زباله شمال
همدان است.
وی گفــت :بــرای پاکســازی زبالــه هدف
ناحیهبندی اســت و تمام محلهای دفن زباله
از بین خواهد رفت و فقط دو نقطه برای دفن
زباله باقی میماند.

عربی بیان کرد :پســماند روزانه استان حدود
یکهزار و  200تن اســت و ناحیهبندی برای
دفــن زباله کمک میکند کــه تعداد نواحی و
ســایتهای دفن زباله کم شده و وقتی حجم
پســماند در یک نقطه زیاد شود ،سرمایهگذار
برای بازیافت ،ایجاد کمپوست و  ...ترغیب به
سرمایهگذاری میشود.
وی در ادامه مدیریت پســماند ناحیه بندی که
در استان انجام شده و مصوبه کارگروه پسماند
اســت افزود :تا زمانی که ناحیهبندی به طور
کامل اجرایی نشده ،شهرداران شهرها مجبور به
مدیریت پسماند هستند.
معرفی دو شهردار و  20دهیار به مراجع قضایی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان
با بیان اینکه هر شهردار و دهیاری که از قانون
تخطی کند با او برخورد میشود بیان کرد :دو
شــهردار و  20دهیار را به دلیل عدم مدیریت
پسماند به مراجع قضایی فرستادیم.
وی با اشاره به اینکه بر اجرای کامل مدیریت
پســماند در حوزه صنعتی ،پزشکی ،عادی و
ویژه تاکید داریم افــزود :روزانه نیم تن زباله
عفونی برای بخش خصوصی درمانی است.
عربی به موضوع کیســههای پالستیکی اشاره
کرد و با بیان اینکه کیسههای پالستیکی آسیب
زیادی به محیط زیست میزنند چراکه رایگان
هســتند تاکید کرد :مالیات روی کیســههای
پالســتیکی اعمال نشــده ،از طرفــی تولید
کیسههای پالستیکی تجزیه پذیر دیر آغاز شده
و سرعت روند این کار کند است.
وی بــا بیان اینکه د ر مجلس با اعمال تعرفه یا
مالیات میتوان موضوع کیسههای پالستیکی را

تا حد بسیار زیادی کنترل کرد افزود :زیربنای
حل مشکل از مجلس است اما هنوز در زمینه
کیسههای پالســتیکی قدم برنداشتیم درحالی
که بســیاری از کشــورها تولید آن را متوقف
کردهاند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان
در رابطه با ســگهای بیسرپرســت با تاکید
بر اینکه ما با کشــتار بیرحمانه سگها و هر
حیوان دیگری مخالف هســتیم افزود :با شیوه
کشتار ســگها که در فضای مجازی منتشر و
باعث اعتراض دوســتداران حیوانات شده به
شدت مخالف هستیم.
وی با تاکید بر اینکه موضع محیط زیست این
اســت که باید دستورالعمل مدیریت جمعیت
ســگهای بیسرپرســت اجرایی شود افزود:
با اجرای این دســتورالعمل معضلی نخواهیم
داشت چراکه دســتورالعمل مشخص بوده و
قانون دارد.
عربی با بیان اینکه این دســتورالعمل کشتاری
که در کشــور انجام میشود را منع کرده است
یادآور شــد :طبق دســتورالعمل سگها باید
به روش بیهوشــی یا زندهگیری در مراکزی
نگهداری جمع آوری شده و سپس سگهای
سالم از سگهای ناسالم جدا شود.
وی با اشاره به اینکه دســتورالعمل نگفته که
ســگها با تزریق اسید و یا تفنگ در ساعاتی
که مردم خواب هستند کشته شوند افزود :هیچ
وجدان آگاهی چنین مسئلهای را قبول نمیکند
و دین و قانون ما نیز این اجازه را نداده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان
با اشاره به اینکه هیچ پروژهای نمیتواند بدون
رعایت قوانین مستقر شــود تصریح کرد :در
دشــت کبودراهنگ نباید صنعت آببر مستقر
شود.
وی با اشاره به اینکه در فوالد ویان فعال است
و «خرس سپید شمال» هم مجوز گرفته است
افزود :تمام این موارد پیوســت دارند به طور
مثال فوالد ویان پیوســت محیط زیستی دارد
اما جزو صنایع سبز اســت ولی ماهیت ًا آببر
هستند.
وی با اشــاره به اینکه صنایع آالینده را هر سه
ماهه معرفی میکنیم ادامه داد 20 :واحد در سه
ماه اول ســا ل جاری به عنوان واحد آالینده به
سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شدند.

فرماندار همدان :

مدیران باید گلوگاههای فساد را شناسایی کنند

خبر

 1228بیمار زیرپوشش
مجمع خیرین سالمت همدان

مســئول امور مددکاری مجمع خیرین ســامت همدان از ارائه
خدمات به یکهزار و  228بیمار زیرپوشــش مجمع خیرین سالمت
همدان خبر داد.
حمید شاکریصفت در گفتوگو با فارس اظهار کرد :بیماران گروه
هدف مجمع خیرین ســامت همدان بیماران ســختدرمان مبتال به
ســرطان نیازمند بزرگسال،کودکان ناشنوا و کمشــنوا ،کودکان دارای
بیماری قلبی ،کودکان دارای اختالل رشد ،کودکان دارای بیماری حاد
چشمی و کودکان دارای شکاف لب و کام نیازمند هستند.
وی با بیان اینکه رفع مشــکالت بیماران ســختدرمان هدف ماست
گفت :یکهزار و  228بیمار تا پایان ســال گذشته زیرپوشش مجمع
خیرین ســامت همدان قرار گرفتهاند.مسئول امور مددکاری مجمع
خیرین ســامت همدان با اشــاره به  802بیماری مبتال به کانسر زیر
پوشــش این مجموعه خاطرنشــان کرد :از این تعداد  338بیمار مرد
و  464بیمار زن هســتند.وی با اشاره به ارائه خدمات به  15کودک با
ناراحتی غدد که از این تعداد  6پسر و  9دختر بودند گفت :به  14بیمار
دارای ناراحتی چشم یعنی  9پسر و پنج دختر خدمات ارائه شده است.
شــاکریصفت با بیان اینکه به  42کودک شــامل  26پسر و  16دختر
دارای ناراحتی قلبی کمک شد خاطرنشان کرد :برای  11پسر و  9دختر
حلزون شــنوایی کاشت شد و به سه پسر و یک دختر دارای ناراحتی
شکاف لب و کام خدمات ارائه شد.
وی با اشــاره به اینکه به  243فرد دارای ســایر بیماریها کمک شد
که شــامل  101مرد و پســر و  142زن و دختر بودند گفت :به 88
نفر کمک موردی شــده که این افراد شــامل  40مرد و پســر و 142
زن و دختر بودهاند.مســئول امور مددکاری مجمع خیرین ســامت
همدان با اهمیت به کمک خیرین ســامت در راستای رفع مشکالت
بیماران سختدرمان گفت :نیکوکاران در صورت تمایل به مساعدت
این بیماران میتوانند با شــماره حساب جاری  0106847155009با
شماره کارت  6037991199528096بانک ملی مساعدت نقدی خود
را به حساب مجمع خیرین سالمت همدان واریز کنند.

فرمانــدار همــدان با تاکید بــر ضرورت
شــناخت گلوگاههای فســاد در دستگاههای
اجرایی گفت :اگر در دستگاه اجرایی مصداقی
از فســاد اداری مالحظه شــود عالوه بر فرد
خاطی مدیر مجموعه نیز بواسطه مسئولیتی که
بر عهده دارد تحت پیگرد قرار میگیرد.
حسین افشاری در شــورای اداری شهرستان
همدان اظهار کرد :مدیران دستگاههای اجرایی
باید ضمن توجه بــه کارآمدی و بهبود وضع
موجود در حیطه مســئولیتی که بر عهده دارند
با عملگرایی به دنبــال ارایه خدمت به مردم
باشــند.وی گفت :رونق تولیــد ،بهبود فضای
کسب و کار و اشــتغال و برگزاری انتخابات
سالم با مشارکت گســترده مردم اولویتهای
پیش روی ما در سال جاری است که همه باید
برای تحقق آن در تالش باشیم.
فرماندار شهرستان همدان از افتتاح  121پروژه

تصمیم نهایی تبدیل
وضعیت کارکنان
شهرداری گرفته شد

نماینــده مــردم همــدان و فامنیــن
در مجلــس شــورای اســامی گفــت:
پیگیریهــای مســتمر در خصــوص تبدیــل
وضعیــت کارکنــان قــراردادی و شــرکتی
شــهرداری انجــام و باالخــره تصمیــم نهایــی
آن د ر مجلــس گرفتــه شــد.
امیر خجســته در نشســت شورای اداری

و طــرح عمرانی خدماتی و اقتصادی در هفته
دولــت خبر داد و افزود :ایــن طرحها با 117
میلیارد تومــان به بهرهبرداری رســید و چند
طرح بزرگ در ســطح شهرستان مدنظر داریم
تا پایان سال با حضور مقامات کشوری افتتاح
میشوند.به گزارش فارس وی با اشاره به تعهد
 6هزارو  211نفری اشــتغال شهرستان همدان
در ســال  98تصریح کرد :این میزان به عنوان
حداقل اشــتغال تعهد شــده برای  19دستگاه
اجرایی تا پایان ســال مد نظر قرار گرفته که تا
کنون  48درصد آن محقق شده است.
افشاری افزود :دستگاههای اجرایی که تاکنون
موفق نشــدهاند در ایجاد اشــتغال تعهد شده
عملکرد خوبی داشته باشند با توجه به شرایط
اقلیمی در نیمه دوم ســال باید هرچه سریعتر
فعالیت خــود را برای عملیاتی کردن ســند
اشتغال مضاعف کنند.

وی یادآور شــد 36 :هزار واحــد صنفی در
ذیل  50اتحادیه تولیدی و توزیعی در ســطح
شهرستان داری مجور و در حال فعالیت هستند
و  10تــا  12هزار نیز واحد صنفی فاقد پروانه
داریم که اشــتغال این بخش در آمار اشــتغال
شهرستان نیست.
فرماندار همدان با اشــاره به فرا رســیدن ماه
محرم و دستورالعملهای ابالغی در خصوص
ترویج فرهنگ نورانــی نماز اضافه کرد :اقامه
نماز به عنوان یک موضوع اساسی و کلیدی در
دستگاههای اجرایی باید برای کارکنان و جامعه
هدف مورد توجه قرار گیرد.
وی خواستار تشــدید نظارت بر عرضه کاال
و قیمتها در ماه محرم شــد و افزود :ستاد
اربعین در شهرســتان کار خود را آغاز کرده
تا در کنار ســتاد مردمی اربعین با پشــتیبانی
الزم میزبانی شایســتهای از عزاداران اربعین

شــهرداری همدان با بیــان اینکه حمایت
از کارکنــان خــدوم شــهرداری یکی از
اصولی اســت کــه کیفیــت خدماتدهی
به شــهروندان را تغییر خواهد داد اظهار
کرد :این حمایت باید در ســکان مدیریتی
شهرداری ،مدیران باالدستی و نمایندگان
عملیاتی شود.
بــه گــزارش فــارس  ،وی بــا اشــاره بــه
اینکــه حمایــت از کارکنــان شــهرداری
باعــث میشــود شــرایط زندگــی ایــن قشــر
خــدوم مناس ـبتر از گذشــته شــود افــزود:
پیگیریهــای مســتمر در خصــوص تبدیــل

وضعیــت کارکنــان قــراردادی و شــرکتی
شــهرداری انجــام دادیــم و باالخــره تصمیــم
نهایــی آن د ر مجلــس گرفتــه شــد.
نماینــده مــردم همــدان و فامنیــن در مجلس
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه ایــن
تــاش بــه یــک تحــول کشــوری در حــوزه
حمایــت از کارکنــان شــهرداری تبدیــل
شــده اســت تصریــح کــرد :در تصمیــم
گیــری اخیــر  55هــزار نفــر از کارکنــان
شــهرداری تعییــن تکلیــف خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر
اتفاقــات بســیار مهمــی در خصــوص

حسینی صورت گیرد.
افشــاری بــا تاکید بــر ضرورت شــناخت
گلوگاههای فســاد در دســتگاههای اجرایی
تصریح کرد :اگر در دستگاه اجرایی مصداقی
از فســاد اداری مالحظه شــود عالوه بر فرد
خاطی مدیر مجموعه نیز بواسطه مسئولیتی که
بر عهده دارد تحت پیگرد قرار میگیرد و این
موضوع اهمیت نظارت و پیشــگیری را برای
مدیران دوچندان میکند.
وی با اشــاره به برگزاری انتخابات در ســال
جاری افزود :مدیران دستگاههای اجرایی مجاز
نیســتند از اموال دولتی و عمومی و شخصیت
حقوقی خود در انتخابات استفاده کنند.
فرماندار همدان گفت :شان اداری مدیران نیز
ایجاب میکند وارد دســتهبندیهای جناحی
و سیاســی له یا علیه فرد خاصی در انتخابات
نشوند.
جــذب ســرمایهگذار امکانــات رفاهــی
شــهر صــورت گرفتــه اســت گفــت :ایــن
مهــم نتایــج ســالها تــاش بــرای تکمیــل
زیرســاختهای مواصالتــی ماننــد آزادراه،
قطــار ،فــرودگاه و بــاور همــدان بــه عنــوان
یــک شــهر گردشــگری اســت.
خجســته خاطرنشــان کــرد :شــهرداری
بایــد تمرکــز اماکــن رفاهــی در یــک منطقــه
از همــدان را پایــان دهــد و بــا ایجــاد
پروژههــای بــزرگ و مانــدگار از ترافیــک
شــدید اجتماعــی در ایــن مناطــق جلوگیری
کنــد.

shenide@hamedanpayam.com

شنیدهها

-1حضور همزمان  3هواپیمای پهــن پیکر در فرودگاه همدان دلیلی
بر خوشحالی بسیار مســئوالن فرودگاه همدان شده است .گویا خبر
این اتفاق فوق العاده در حجمی گســترده در فضای مجازی منتشــر
شده است.
گفتنی اســت در حالی که فرودگاه همدان صفــت بین المللی دارد ،
کم رونق بوده پروازهای آن دلیلی بر این هیجان کاذب با مشــاهده 3
هواپیما می تواند باشد.
 -2حضور نیافتن استاندار در مراســم پایانی معرفی شهروندان برتر
همدان از وزانت این مراسم کاسته است .گویا حضور فرماندار همدان
در این مراسم به نمایندگی از وزارت کشور به این مراسم رنگ و بوی
شهرستانی داده است .گفتنی است سال گذشته استاندار سابق حضور
پررنگی در این مراسم داشت و تجلیل شد!
 -3از اقدامات پیشــگیرانه برای مقابله با سیل در استان خبری تاکنون
منتشــر نشده است  .گویا تمام توجه اســتان متوجه بازسازی مناطق
آسیب دیده از سیل سال گذشته است.
گفتنی اســت برخی رودخانه ها در استان نیاز به الیروبی دارند تا در
مواقع بارندگی عامل سیل نشوند.

خبـر
مدیر عامل انتقال خون استان:

صادرات  ۲۰هزار واحد پالسما به اروپا

مدیر عامل انتقال خون استان همدان گفت :سال گذشته  ۲۰هزار
واحد پالسما از استان همدان به کشورهای اروپایی صادر شده است.
افشین محمدی در گفتو گو با ایسنا ،اظهارکرد :پالسما از فرآوردههای
خونی با مدت نگهداری طوالنی است که باتوجه به استفادههای فراوان
از این فرآورده در مصارف دارویی ،صادرات زیادی در این باره انجام
میپذیرد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته  6000واحد خونی به تهران به عنوان
استان پرمصرف ،ارسال شده است ،افزود :برخالف پالسما ،پالکت با
عمر کوتاه  ۳تا  ۵روزه اســت که مدت کمی میتوان این فرآورده را
نگهداری کرد.
مدیرعامل انتقال خون اســتان همدان تأکیــد کرد :باتوجه به در پیش
بودن ایام سوگواری سید و ســاالر شهیدان ،از افرادی که نذر اهدای
خون دارند ،تقاضــا داریم که زمان ادای ایــن فریضه را به روزهای
تاسوعا و عاشورا موکول نکرده و تا اربعین نذر خود را ادا کنند.
وی تصریــح کرد :باتوجه بــه کوتاه بودن زمان نگهــداری پالکت،
شهروندان میتوانند از اول محرم به اهدای خون بپردازند.
محمدی نذر اهدای خون را بسیار ارزشمند و مفید اعالم و عنوان کرد:
اکیپهای سازمان خون در روزهای تاسوعا و عاشورا در شهرستانها
به خصوص در کبودرآهنگ ،فامنین و دمق برقرار است و شهروندان
میتوانند با مراجعه به این اکیپ ها نذر خود را ادا کنند.
وی ادامه داد :فردا مدیر عامل اهدای خون کشور در مرکز استان حاضر
و بازدید و نشســت تخصصی از بیمارســتان ها و مرکز اهدای خون
استان همدان را با رئیس علوم پزشکی خواهد داشت.

بیمهها موظف به ارائه خدمات ناباروری
هستند
نایب رئیس کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی
گفت :بیمهها موظف به ایجاد پایههای بیمهای برای کاهش هزینههای
درمان ناباروری هستند.
محمدحسین قربانی کاهش رشد جمعیت را یکی از معضالت امروزه
کشــور دانســت و اظهار کرد:با توجه به توسعه فضاهای بهداشت و
درمان در سراســر کشور متاسفانه نمودار رشد جمعیت قابل توجه و
مطلوب نیست.
وی بــاال رفتن ســن ازدواج و کاهش عالقه زوجهــای جوان برای
فرزندآوری را از دالیل کاهش رشــد جمعیت برشمرد و افزود:درصد
قابل توجهی از زوجهای جوان دچار بیماری ناباروری هستند و مرکز
جهاد دانشــگاهی بستر بســیار خوبی برای ارائه خدمات به این افراد
ایجاد کرده است.
نایب رئیس کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در
گفتوگو با ایســنا ،بیان کرد :در بودجه عمومی کشور و برنامه ششم
توسعه جایگاهی برای جهاد دانشگاهی در نظر گرفته شده تا این نهاد
انقالبی بتواند بهتر به خانوادههای نابارور کمک کند.
قربانی با اشــاره به هزینه ســنگین درمان ناباروری عنوان کرد:بیمهها
موظف بــه ایجاد پایههای بیمــهای برای کاهــش هزینههای درمان
ناباروری هستند.
وی مرکز جامع زنان ودرمان ناباروری جهاد دانشگاهی همدان را جز
مراکز خوب درمان ناباروری در کشــور معرفی کرد و گفت:جمعیت
زوجهــای نابارور قابل توجه اســت که با کمک مــا و میل آنها در
فرزندآوری نمودار جمعیت رشد چشمگیری خواهد داشت.
قربانی مراکز جامع سرطان،قلب و درمان ناباروری را از مراکز درمانی
الزم برای بانوان در سطح استانها برشمرد.
اگر به دنبال آگهی های استخدامی می باشیدلطف ًا به کانال
تلگرامی زیر مراجعه نمایید

@bazarehamedan
برای عضو در کانال تلگرام نیازمند 
ی لطف ًا عدد  5را به شماره
 09105398964ارسال نمایید.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

همدان؛ رتبه سوم کشوری در پیشگیری از اعتیاد
مدیرکل بهزیســتی استان همدان با اشاره به اینکه ســازمان بهزیستی بزرگترین نهاد
اجتماعی و اجرائی دولت محسوب می شود که با تلفیق  16دستگاه اجرائی و خدماتی در
نظام جمهوری اسالمی ایران شکل گرفت ،افزود :ما در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی
و تأمین سالمت اجتماعی  189وظیفه برعهده داریم.
به گزارش ایسنا ،حمیدرضا الوند در جلسه شورای اداری مالیر با بیان اینکه وظایف این
سازمان متنوع است ،گفت :در حوزه مسائل توانبخشی معلولین ،پیشگیری و کاهش اعتیاد
و طالق ،کودکان و زنان بدسرپرســت و بی سرپرست ،موار مربوط به اورژانس اجتماعی

و  ...ورود پیدا می کنیم.
وی با اشــاره به اینکه در ســطح اســتان همدان  45کمپ زیر نظر اداره کل بهزیستی
اســتان همدان فعالیت دارند ،اظهارکرد :ما سال گذشته در زمینه پیشگیری از اعتیاد رتبه
 24کشــوری را داشتیم اما امســال با تالش ها و اقدامات صورت گرفته رتبه سوم کشور
را کسب کردیم.
الوند با بیان اینکه سال گذشته رتبه  21را در پیشگیری از طالق داشتیم ،افزود :امسال این
رتبه به رتبه  11کشوری رسیده است ،همچنین با ایجاد اشتغال برای هزار و  680نفر در
سال گذشته 146 ،درصد به تعهدات اشتغالزایی خود در سازمان عمل کریم.
مدیرکل بهزیســتی استان همدان با اشــاره به اینکه در حوزه اشتغال جزء  4استان برتر

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

کشــور محسوب می شویم ،اظهارکرد :الزم است در مالیر و سایر شهرستانها هماهنگی
بین بخشی و بین دستگاهی برای ایجاد زندگی سالم و امن و تأمین رفاه مردم ایجاد شود.
الوند با بیان اینکه در تحقق سالمت اجتماعی ،سازمانهای مردم نهاد کمک حال بهزیستی
هســتند ،خاطرنشان کرد :مالیر یکی از بزرگترین شهرستانهای کشور در زمینه فعالیت
سمنها و مسائل خیرخواهانه و عام المنفعه محسوب میشود ،از سوی دیگر  63درصد
اراضی این شهرستان وقفی است که خود گواه این مدعاست.
وی در بخش دیگری افزود :با  5قانون و مصوبه کشوری ارتباط مستقیم داریم و بیش از
 25هزار واحد ارائه خدمت با  22هزار نفر در ســازمان بهزیستی کشور مشغول فعالیت
هستند.
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مادستـان

madestan@hamedanpayam.com

سومین گردهمایی مالیری ها برگزار شد

تجلیل ازمالیری های
برترکنکور

یادداشت

دوران سخت سربازی پایانی دارد
اما بازنشستگی هرگز!
»» مهدی ناصرنژاد

دوران بازنشستگی و خیل بازنشستگان در اینجا و آنجای جامعه
ایرانــی حکایتهایی دارد که به یقین از همــه حکایتهای عالم و
عالمیان جدا اســت ،حکایتهای تلخی که همین دیروز ( 5شهریور
ماه) و روز بازنشســتگان به بهانه معرفی بازنشسته نمونه برای گروه
بازنشستگان موســوم به بازنشستگان کشوری در همدان خودنمایی
کرد! با این سوال بزرگ که مالک انتخاب یک بازنشسته نمونه کدام
شــاخص است؟! و این سوال برگ زمینهای هم دارد مبنی بر این که
حکایت اول بازنشستگی جامعه ایرانی داغ تبعیضی است که از اول
استخدام و آغاز حیات کار و خدمت بر پیشانی کارمندان و شاغالن
زده میشــود و تا پایان عمر باقی میماند و ول کن قربانیان تبعیض
نخواهد بود!
دیگــر حکایــت تلــخ بازنشســتگان ایــن اســت کــه همیشــه از آنــان
ســوال میشــود بازنشســته کجایــی؟ و اگــر بخــت بــا بازنشســتهای
یــار باشــد و حکــم بازنشســتگیاش از ســوی یــک وزارتخانــه یــا
ســازمان عریــض و طویــل و مای ـهدار و اســم و رس ـمدار صــادر
شــده باشــد ،نــوع خدمــات دوران بازنشســتگی او نیــز بــا بســیاری
از همســاالن خــود کــه در ســازمانهای کوچــک و شــرکتهای
درجــه دو و ســه مــوی ســپید کــرده و کمــر خــم کــرده باشــند،
متفــاوت اســت .نظیــر خــود صاحــب ایــن نوشــتار کــه در طــول
حــدود  10ســال گذشــته ،کســی از مســئوالن ســازمان متبوعــه
نامــی و یــادی از مــا نبــرده اســت کــه فالنــی پــس از آن 33
ســال دربــه دری و آوارگــی و مأموریتهــای ســخت و دشــوار در
حــوادث و بحرانهــای درون مــرزی و برونمــرزی ،هســتی یــا
نیســتی و روزگار پیــری را چگونــه میگذرانــی؟!
البتــه عقبــه و سرنوشــت کارکنــان و بازنشســتگان یــک ســازمان
بســتگی بــه کیفیــت مدیریتهــای آن دارد .چــرا کــه هــر اداره و
ســازمانی در هــر شــرایط اقتصــادی و محدودیتهــای اجرایــی و
مالــی بــه راحتــی قــادر خواهــد بــود بــا برنامهریــزی درســت در
روزی بــه نــام بازنشســتگان ،معــدود کارکنــان بازنشســته خــود را
بــرای تجدیــد دیــدار و تقویــت روحیــه چنیــن ســالخوردگان دور
هــم جمــع کنــد و زمینــه تجدیــد خاطــرات بــرای آنــان فراهــم
آورد امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه همیشــه در هــر شــرایطی در
مقابــل خیــل مدیــران بــا کفایــت و توانمنــد مدیرانــی هــم هســتند
کــه چــوب بیکفایتــی آنــان بــر تــن ســه نســل یــک ســازمان
و شــرکت وارد خواهــد شد!(نســل در ســال اشــتغال ،نســل
بازنشســته و نســل تــازه وارد بــه ســازمان)
حکایــت دیگــر بازنشســتگان مــا ایــن اســت کــه دســتهبندی
شــده و در دو محــور مــوازی بــا فاصلــه زیــاد از هــم یکــی بــه
نــام بازنشســتگان کشــوری و یکــی دیگــر بــه نــام بازنشســتگان
تأمیــن اجتماعــی سرنوشــت خویــش را دنبــال میکننــد.
بــا ایــن حــال هنــوز پاســخ آن ســوال اول بــر بســیاری از
بازنشســتگان عزیــز مــا معلــوم نیســت کــه واقعـ ًا مــاک انتخــاب
و معرفــی بازنشســته نمونــه چیســت؟
نکنــد چنیــن بازنشســته خوشــبختی از بیــن خیــل ســالخوردگانی
کــه از روی تنهایــی و بیحوصلگــی روزگار خــود را در
سایهســارهای پارکهــای شــهری میگذراننــد ،انتخــاب
میشــوند و یــا آن بازنشســته حــق بــه جانبــی کــه دائــم بــه
کانونهــای بازنشســتگی خــود ســرک میکشــد و جویــای حــق
و حقــوق ضایــع شــده خــود میباشــد ،در زمــره بازنشســتگان
نمونــه قــرار میگیــرد! و شــاید هــم آن مدیــر الیــق و توانمنــد
دیــروزی کــه اگــر چــه امــروز بازنشســته اســت ولیکــن در دوران
اشــتغال و تــاش بیوقفــه خــود افــراد بازنشســته ســازمان خــود
را نیــز از قلــم نیانداختــه و چــه بســا بارهــا از تجربــه و درایــت
و دلســوزی بازنشســتگان خــود بــرای پیشــبرد اهــداف اداری و
ســازمانی یــاری جســته اســت.

ســومین گردهمایی مالیری ها به همت
کانون فرهنگــی و مردمی دیــار کریم خان
زند با حضــور معاون سیاســی و اجتماعی
فرمانــدار مالیر  ،شــهردار  ،رئیس آموزش
و پــرورش و جمعــی از فرهنگیان فرهیخته
مالیر در خانه امید بازنشســتگان برگزار شد
 .در این گردهمایی از پیشکســوتان فرهنگی
 ،کارآفرینان و دولتیاران و دانش آموزان برتر
کنکور سراسری  98مالیر تجلیل و تقدیر شد
و از کتاب "معلم مصلح" نیز رونمایی شد.
مدیرعامل کانون فرهنگی و مردمی دیار کریم
خان زند به خبرنگار ما گفت :کانون فرهنگی
مردمی مالیر نخســتین کانون فرهنگی مردم
نهاد اســتان اســت  ،با همکاری و همیاری
اعضای کانون و سایر سازمان های مردم نهاد
فرهنگی سبب همبستگی و همدلی همشهریان
شده تا در راســتای اهداف واالی فرهنگی و
اجتماعی شهرستان گامی مثبت بردارد.
نقی رضایی اهدا عیدی به کودکان تاالســمی
تحت پوشــش کانون و همایش سپاسداشت
پیشکســوتان فرهنگی طی  4سال گذشته را
از جمله اقدامات کانون برشــمرد و با اشاره
به تشــکیل انجمن ادبی ماه آباد و برگزاری
محفــل ادبی ماهانــه با حضور شــاعران و
فرهیختگان زاگرس نشین گفت :مبتکر طرح
ایجــاد انجمن ادبی ایران دوســتی با حضور
انجمــن های ادبی مختلف از اقوام ایرانی در
راســتای ایجاد دوستی و همدلی اقوام ایرانی
نیز می باشیم .

ســازمان های مردم نهاد بازوان
توانمند دولت

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری مالیر
در این گردهمایی اظهار کرد :مالیر شهرستان
فرهنگی اســتان همدان است که با دارا بودن
ظرفیت های ویژه فرهنگی در غرب کشــور
شهرستانی ویژه  ،پیشقدم و پیشرو در عرصه
های اجتماعی و فرهنگی است.

سعید کتابی سازمان های مردم نهاد را بازوان
توانمند دولت عنوان کرد و گفت  :دســتگاه
های اجرایی موظف هســتند تســهیل گر و
کمک کننده برنامه های این سمن ها باشند.
وی ادامــه داد :دولــت تدبیــر و امید توجه
و اهتمام ویــژه های به ســازمان های مردم
نهــاد و کمک گرفتــن از آن هــا دارد  ،ما
نیز این سیاســت را به جد پیگیر هســتیم تا
از ظرفیت این ســازمان ها در توســعه همه
جانبه شهرســتان بهره ببریم .کتابی با اشاره
به فعالیت بیش از  50ســازمان مردم نهاد در
زمینــه های مختلف در مالیــر افزود :کانون
فرهنگی مردمی دیــار کریم خان زند  ،یکی
از کانون های فعال فرهنگی و اجتماعی است
که با کارکردهایی مثبت در توســعه فرهنگی
و اجتماعی شهرستان مؤثر واقع شده است.
وی اقــدام کانون فرهنگی در تقدیر و تجلیل
از پیشکســوتان فرهنگی و بزرگان شهرستان
را اقدامی نیکو برشــمرد و تصریح کرد :این

اداره کل ورزش و جــوانان استان همدان در نظر دارد در
اجرای ماده  5و آئین نامه اجرایی (الحاق  )2تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت  ،مزایده عمومی اجاره  12تا  36ماهه
مکان های ورزشی را به پیوست از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا
ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و اعالم
برنده مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت(ستاد ایران)به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم
عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق
سازند .
تاریخ انتشار مزایده در روزنامه  98/06/09لغایت 98/06/10
می باشد .
مهلت زمان مجاز دریافت اسناد مزایده از سایت  :مورخ
 98/06/10لغایت  98/06/12می باشد .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :مورخ  98/06/13لغایت ساعت
 ، 14مورخ  98/06/23می باشد .
زمان بازگشایی سایت  :ساعت  10صبح مورخ  98/06/24می
باشد .
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات
بیشتر در خصوص اسناد مزایده  -داخلی  120خانم مختاری
– 08138260430

(م الف)877

C M

قیمت پایه ماهیانه
(ريال)

زمین چمن شهید شمسی پور

20,000,000

20,000,000

4

سالن شطرنج همدان

3,000,000

20,000,000

5198003398000230 - 5098003398000019

5

سالن کاراته همدان

2,000,000

20,000,000

5198003398000231 - 5098003398000019

7

سالن تکواندو همدان

3,000,000

20,000,000

5198003398000233 - 5098003398000019

سالن بدنسازی قهاوند

2,000,000

20,000,000

5198003398000235 - 5098003398000019

سالن امیر کبیر سامن مالیر

2,500,000

20,000,000

1

2

3

6

سالن کشتی همدان

سالن حصار همدان

8

سالن بوکس همدان

10

خانه شطرنج مالیر

12

سالن تختی ازندریان مالیر

9

11

2,000,000

5,000,000

4,000,000
2,000,000

2,000,000

2,000,000

13

سالن شهید ندافی مالیر

15

سالن ژیمناستیک شهید شاملو مالیر

2,000,000

17

مغازه تجاری شماره یک مالیر

10,000,000

14
16

سالن شهید طالبی مالیر

سالن شهید عارفی جوکار مالیر

18

مغازه تجاری شماره دو مالیر

20

مغازه تجاری شماره چهار مالیر

19

3,000,000

10,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

5198003398000228- 5098003398000019

5198003398000229 - 5098003398000019

5198003398000232 - 5098003398000019

5198003398000234 - 5098003398000019
5198003398000236 - 5098003398000019

28

سالن شهدای سرابی تویسرکان

2,000,000

20,000,000

30

سالن تختی سرابی تویسرکان

2,000,000

20,000,000

5198003398000252 - 5098003398000019

32

سالن بانوان تویسرکان

سالن شهید مومنی تویسرکان
خانه پینگ پنگ تویسرکان

2,000,000

سالن شهید بهرامی تویسرکان
سالن ورزشی روستای المیان تویسرکان

5,000,000

33
35

استخر بانوان تویسرکان

37

سالن کشتی شهید صفایی اسدآباد

36

2,000,000

2,000,000

سالن سید شهاب تویسرکان

34

4,000,000

سالن  1500نفره اسدآباد

6,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000
20,000,000
20,000,000

20,000,000

5198003398000253 - 5098003398000019
5198003398000254 - 5098003398000019

5198003398000255 - 5098003398000019
5198003398000256 - 5098003398000019

2,000,000

20,000,000

5198003398000258 - 5098003398000019

20,000,000

5198003398000260 - 5098003398000019

2,000,000

20,000,000

38

سالن ورزشی شیخ بابائی کبودرآهنگ

40

سالن والیت کبودرآهنگ

4,000,000

20,000,000

1,000,000

5098003398000018

5198003398000257 - 5098003398000019
5198003398000259 - 5098003398000019
5198003398000261 - 5098003398000019

سالن شهداء گل تپه کبودرآهنگ

20,000,000

5198003398000238 -5098003398000019

43

سالن کشتی شهید حاجی بابائی

1,000,000

20,000,000

5198003398000264 - 5098003398000019

20,000,000

5198003398000240 - 5098003398000019

45

سالن شهید حاجی بابایی مریانج ( شماره ) 1

20,000,000

5198003398000266 - 5098003398000019

20,000,000
20,000,000
20,000,000

20,000,000

20,000,000

5198003398000237 - 5098003398000019
5198003398000239 - 5098003398000019
5198003398000241 - 5098003398000019

46

5198003398000242 - 5098003398000019

5198003398000273 - 5098003398000019
5198003398000274 - 5098003398000019

23

خانه پینگ پنگ ( جودو ) نهاوند

2,000,000

25

سالن الغدیر تویسرکان

5,000,000

5198003398000276 - 5098003398000019

2,000,000

20,000,000

5198003398000244 - 5098003398000019

2,000,000

20,000,000

5198003398000246 - 5098003398000019

20,000,000
20,000,000

42

44

سالن کشتی شهدای زرامین نهاوند

20,000,000

41

5198003398000251 - 5098003398000019

50,000,000

2,000,000

39

5198003398000249 - 5098003398000019

90,000,000

20,000,000

سالن بانوان کبودرآهنگ

5198003398000248 - 5098003398000019

5,000,000

2,000,000

24

مبلغ ضمانت نامه شرکت در
قیمت پایه
مزایده (ريال)
ماهیانه (ريال)

شماره سامانه ستاد ایران

20,000,000

20,000,000

سالن ورزشی فیروزان نهاوند

رئیس پلیس راه اســتان همدان گفت :ســوانح رانندگی در معابر
برون شهری این استان هفت کشته و سه مجروح بر جا گذاشت.
رضا عزیزی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد :ســانحه نخست ساعت
ســه بامداد امروز در جاده تهران  -همــدان رخ داد که یک خانواده
تویسرکانی هنگام بازگشت از عروسی دچار سانحه شده و خودروی
آنها به علت خواب آلودگی راننده واژگون شد.
رئیس پلیس راه اســتان همدان بیان کرد :سرنشینان این خودرو از
کمر بند ایمنی اســتفاده نکرده بودند و در این سانحه سه تن فوت
و  ۲سرنشین خودرو مجروح شدند.
عزیزی ادامه داد  :همچنین یک دستگاه خودروی سواری پژو  ۴۰۵در
کیلومتر  ۶۳آزاد راه همدان  -ساوه به پشت یک دستگاه کامیون حامل
کانکس برخورد کرد.
وی رانندگــی در حالت خــواب آلودگی را عامل بروز این ســانحه
دانســت و گفت :در این سانحه چهار سرنشین این وسیله نقلیه جان
باختند و یک تن مجروح شد.
مدیرکل پزشکی قانونی همدان نیز به ایرنا گفت ۱۴۹ :تن چهار ماهه
سالجاری در ســوانح جاده ای همدان جان باختند که این آمار چهار
ماهه سال گذشــته  ۱۴۲تن بوده است.علی احسان صالح افزود۱۰۶ :
تن در سوانح برون شهری ۲۵ ،تن در معابر درون شهری ،پنج تن در
محورهای روســتایی و  ۱۳تن در ســایر معابر جان خود را از دست
دادند.وی با بیان اینکه میزان متوفیان چهار درصد افزایش داشته است
اظهار داشت :متوفیان سوانح جاده ای از نظر جنسیت  ۱۱۵مرد و ۳۴
زن است.

5198003398000250 - 5098003398000019
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26

سالن قائم تویسرکان

7تن در سوانح جادهای همدان
جان باختند

10,000,000

31

10,000,000

سالن میان آبه شهر گیان نهاوند

ردیف

مکان مورد اجاره

نایب رئیس کمیســیون حقوقی و نماینده مردم مالیر در مجلس
شورای اســامی با اشاره به پتانســیل باالی این شهرستان در حوزه
معادن ،گفت :در تالش هســتیم تا نظر افراد مختلفی را برای سرمایه
گذاری در این بخش جلب کنیم.
محمد کاظمی در گفتو گو با ایسنا ،افزود :در همین راستا به تازگی با
مدیرعامل ایمیدرو ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران نشستی داشتیم و اعالم نیاز ورود این سازمان به عنوان هلدینگ
دولتی فعال در بخش معادن کشور به سرمایهگذاری در حوزه معادن
شهرستان مطرح شد.وی اظهارکرد :مدیر سرمای ه گذاری این سازمان
به همراه کارشناســان امــر در مالیر حاضر و در نشســتی دوجانبه،
موضوعات مربوط مورد بررسی قرار گرفت.

20,000,000

شماره سامانه ستاد ایران

20,000,000

10,000,000

رئیــس هیأت مدیــره کانون بازنشســتگان
وزارت آمــوزش و پــرورش نیــزدر ایــن
گردهمایــی ،معلمی را نعمت رشــد یافتن
و رشــد دادن دانســت و بیان کرد :در شغل
مقدس معلمی باید از کســب علم و آموزش
دست برنداشت و رشد هماهنگ ابعاد وجود
دانش آموزان همچنیــن تقویت پیوند دانش
آمــوزان و دانشــجویان با خالق هســتی را
سرلوحه کار خود قرار داد.
احمد صافی در پایان با اشــاره به  850هزار
معلم بازنشســته که  60درصد بازنشستگان
کشور را تشــکیل می دهد تأکید کرد :دوران
بازنشستگی مشــکالتی دارد اما یک فرصت
بی بدیل است که باید از این فرصت در خلق
آثار و قلم زدن استفاده کرد.

29

5198003398000275 - 5098003398000019
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مغازه تجاری شماره سه مالیر

5,000,000

3,000,000

20,000,000

معلمی نعمت رشد یافتن
و رشد دادن

27

مبلغ ضمانت نامه شرکت در
مزایده (ريال)

زمین خاکی( تنیس ) کوثر

بخشــدار شیرین سو درباره برنامه و پروژه های اجرایی در هفته
دولــت در این بخش گفت :امســال با تالش و زحمات مســئوالن
شهرستان و بخش  18پروژه عمرانی و خدماتی وفرهنگی با مبلغ بیش
از 6میلیارد و  500میلیون تومان به بهره برداری رسید.
موســویاز مهمترین این پروژه ها را افتتاح اسفالت ریزی معابر شهر
شــیرین ســو با مبلغ 300میلیون تومان  ،افتتاح ایستگاه هوا شناسی،
محل پل هوایی و آبرســانی به شهر شــیرین سو با مبلغ  315میلیون
تومان ،پســت هوایی عمومی شــهر شیرین ســو همزمان  5نقطه و
بهسازی وآسفالت ریزی روستاهای اقداش و باشقورتران با مبلغ800
میلیون تومان به همراه افتتاح بازسازی حمام تاریخی سنگی روستای
باشقورتران با اعتبار  206میلیون تومان عنوان کرد.
موسوی افزود :در این هفته دیدار با امام جمعه و غبار روبی مزار شهدا
و مسابقات ورزشی و دیدار با خانواده معظم شهدا از دیگر برنامه های
اجرایی در این بخش بود.

عنوان پیر آموزش و پرورش به جهت سابقه
خدمات به عرصه تعلیــم و تربیت در قالب
کتاب "علم مصلح "را نوشتم.
وی  60ســال تدریــس ،تعلیم و مشــاوره
همچنیــن نگارش  40جلد کتــاب در زمینه
تعلیم و تربیت و مســائل مربوط به آموزش
و پرورش و صدها مقاله که در مجالت معتبر
کشــور چاپ شــده اند را از جمله اقدامات
صافی برشمرد .
طاهرنیا با اشــاره بــه اینکه بودجه کشــور
پیشــرفته ژاپن  33برابر بودجه کشور ماست
افزود :سرانه هر دانش آموز در ایران  2میلیون
تومان است و ســرانه هر زندانی  18میلیون
تومــان  ،اگر این مبلغ بــرای تعلیم و تربیت
دانش آموزان هزینه می شد شاید نیاز نبود در
زندان هزینه شود.

افراد کــه در تربیت نیروی انســانی کارآمد
به عنوان ســرمایه های اجتماعی هر جامعه
از هیچ تالشــی دریغ نکرده و در راســتای
پیشــرفت و توسعه فرهنگی و اجتماعی قدم
برداشته اند قطع ًا قابل تقدیر و تجلیل هستند
و ابراز امیدواری کرد که این روند تدوام یابد.
کتابی همچنین تشــویق و ایجاد انگیزه برای
دانش آموزان توسط کانون فرهنگی را مطلوب
ارزیابی کرد و گفــت :امیدواریم این افراد در
آینده در راستای توســعه پایدار و خدمت به
شهرستان نقش مهم و مؤثری ایفا کنند.
ناصر طاهرنیا اســتاد فرهیخته و نویســنده
کتــاب "معلم مصلــح" نیز در ایــن محفل
گفــت :مقرر گردیــد زندگینامــه برخی از
بــزرگان آموزش و پرورش کــه در تعلیم و
تربیت جامعه قدم های بزرگی برداشته و در
تصمیــم گیری های کالن آموزش و پرورش
نقش عمده و مثبتی ایفا کردند نوشته شود بر
همین اساس زندگینامه استاد احمد صافی به

مکانهای ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان  -نوبت چهارم
ردیف

۱۸پروژه با ۶میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان
اعتبار سهم شیرین سو از هفته دولت

گام تازه مالیر برای سرمای ه گذاری
در بخش معادن

فراخوان مزایده عمومی یک مرحلهای اجاره
مکان مورد اجاره

خبر

5198003398000245 - 5098003398000019
5198003398000247 - 5098003398000019
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سالن شهید مهری بهار

2,000,000

سالن ژیمناستیک شهید حاجی بابائی مریانج

2,000,000

سالن شهید تیموری مریانج ( شماره ) 2

6,000,000

استخر اللجین

6,000,000

50,000,000

48

زمین چمن اللجین

5,000,000

50

خوابگاه بهار

3,000,000

49
51

52

53
54

55

زمین چمن بهار

7,000,000

سالن بدنسازی بهار

2,000,000

سالن ووشو بهار

3,000,000

سالن کشتی بهار

سالن شهداء صالح آباد -بهار

سالن شهید جوادی صالح آباد  -بهار

2,000,000

2,000,000

2,000,000

20,000,000
20,000,000

20,000,000

90,000,000

20,000,000
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5198003398000267 - 5098003398000019
5098003398000017
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20,000,000
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20,000,000
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20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000
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اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

ایران و جهان
siasat@hamedanpayam.com

بین الملل

یکشنبه

 10شهریورماه 1398

شماره 3559

بین الملل

4

عضو کمیســیون امنیــت ملی مجلس با بیان اینکــه آمریکاییها با تحریم
نفتکش ایرانــی "آدریان دریا" قوانین حقوق بینالملل را نقض کردهاند ،گفت:
ابزارهای گوناگونی در اختیار دســتگاه دیپلماسی کشور برای مقابله با تحریم
نفتکش "آدریان دریا" از سوی آمریکا وجود دارد.اردشیر نوریان،در ادامه گفت:
در شــرایط موجود دیپلماسی فعال کشــور به همراه تکیه بر قدرت نظامی و
دفاعی ،موجب شــده تا سیاستهای آمریکا برای تشکیل هرگونه ائتالفی علیه
جمهوری اســامی ایران ،با شکست مواجه شود .به گزارش فارس ،وی اظهار
داشت ،معتقدم سیاستهای تقابلی با آمریکا در عرصه دیپلماسی ،از یک طرف
و تکیــه بر توان نظامی و دفاعی بومی میتواند هرگونه تهدید علیه ملت ایران
را خنثی کند.

پارلمان

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

تحریم نفتکش "آدریان دریا" از سوی آمریکا
نقض قوانین بینالمللی است

اولویت ما ایجاد امکان مذاکره
میان آمریکا و ایران است

مخالفان اقدامات ضد فساد قوه قضائیه خود را
اصالح کنند

عضو هیأت رئیســه مجلس گفت :اگر مسئوالن از اتاقهای شیشهای خود
بیــرون بیایند و بین مردم بروند ،میبینند که اقدامات قوه قضائیه موجب ایجاد
امید در بین مردم شده و کسانی که در مقابل اقدامات قوه قضائیه میایستند باید
خود را اصالح کنند.
اکبر رنجبرزاده اظهار کرد :حرکت قوه قضائیه در مبارزه با فساد در بین تودههای
مختلف مردم موجب ایجاد امیدواری شــده و این امیدواری در بین مردم دیده
میشود.به گزارش فارس ،وی افزود :حال که قوه قضائیه مصمم شده با خاطیان
و مجرمان و مفســدان برخورد کند ،میطلبد که دیگر قوا کمکش کنند و اگر
کســی خودش را در مقابل اقدامات قــوه قضائیه قرار میدهد ،باید خودش را
اصالح کند تا اینکه بخواهد جلوی مقابله با فساد گرفته شود.

وزیر امور خارجه آلمان که به همراه وزرای امور خارجه انگلیس و فرانسه
برای رایزنی با فدریکا موگرینی ،مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در
حاشیه نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا در هلینسکی شرکت کرده بود گفت
که این سه کشــور(آلمان ،انگلیس و فرانسه) خواهان پیشبرد رویداد نشست
جی ۷هســتند که دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریــکا بر تمایل به مذاکره با
ایران تاکید کرد.
به گزارش ایســنا ،هایکو ماس در جمع خبرنگاران گفــت :اولویت ما ایجاد
امکان مذاکره میان آمریکا و ایران است .ما درباره تالشهای دیپلماتیک بیشتر
با فرانسویها و انگلیسیها و همچنین در منطقه با تمام کشورهای حاشیه خلیج
فارس ،مذاکره خواهیم کرد.

عراقچی:

خبر

اظهارات بولتون درباره سرقت فناوری،
تهمتزنی محض است
اظهارات مشــاور امنیت ملی کاخ سفید که در آن پکن را به سرقت
ی از دیگر کشــورها متهم کرده بود ،واکنش تند یک مقام دولت
فناور 
چین را به دنبال داشته است.
بــه گزارش فارس ،ســفیر چین در اوکراین به اظهــارات جان بولتون
مشاور امنیت ملی کاخ ســفید درباره دست داشتن پکن در «سرقت از
فناوریهای دیگر کشورها» واکنش نشان داده است.
به نوشته شــبکه «راشا تودی» ،مشاور امنیت ملی کاخ سفید در جریان
سفر اخیر خود به اوکراین با تکرار مواضع ضد چینی مقامهای واشنگتن،
مدعی شــد که چین در اقداماتی از قبیل ســرقت از فناوریهای دیگر
کشورها دست داشته است.
جان بولتون همچنین ادعا کرد که جدیدترین جنگنده ســاخت چین،
بســیار به جنگنده اف  35آمریکا شــباهت دارد .این مقام ارشد دولت
دونالد ترامپ البته اشارهای به نام این جنگنده چینی که مدعی شباهت
آن با جنگنده اف  35شده ،نکرده بود.
«دو وی» سفیر چین در اوکراین در یک نشست خبری در رد این سخنان
مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت« :اظهارات آقای بولتون درباره دزدی
ادعایی چین از فناوری دیگر کشورها ،اتهامزنی محض هستند».
این نخستین باری نیست که مقامهای آمریکایی به چین درباره سرقت
فناوری از دیگر کشورها به ویژه آمریکا اتهام میزنند.
روزنامه وال اســتریت ژورنال پنجشــنبه هفته گذشــته گزارش داد،
دادســتانهای آمریکایی یک تحقیق تازه علیــه «هواوی» غول فناوری
چینی به اتهام اقداماتی از قبیل ســرقت از فناوری از افراد و شرکتها
آغاز کردهاند.
شرکت هواوی که پیش از این بارها با فشارها و تهدیدهای آمریکا مواجه
بوده اســت ،هر گونه دست داشتن در سرقت فناوری را رد کرده و این
موضعگیریهای واشنگتن را اتهامهایی با مقاصد سیاسی خوانده است.

گام سوم باید ملموس باشد
عضو کمیســیون امنیتملی و سیاســتخارجی مجلس شــورای
اسالمی،درباره گام سوم ایران برای کاهش تعهدات برجامی خود ،گفت:
هیچگونه منعی در قالب " "NPTوجود ندارد که ایران به شرایط قبل از
موافقتنامه سوم آذر سال  1393در ژنو بازگردد قطع ًا بازگشت به شرایط
پیش از توافقنامه ژنو دست باال را برای ایران به همراه خواهد داشت.
حشمتا ...فالحتپیشه ،با بیان اینکه ایران در گام سوم کاهش تعهدات
برجامی خود باید گام ملموســی را بردارد ،ادامه داد :در شــرایط فعلی
راهبرد ایران در درجه اول تنشزدایی در منطقه و مانع شــدن از تدوام
پیوند منطقه با یکسری دشمنیها خارج از منطقه است که پس از ساقط
شدن پهپاد آمریکایی این شرایط فراهم شده است چون کشورهای منطقه
نیز تا حدودی به این نتیجه رسیدهاند که باید واقعگرایانه عمل کنند.
به گزارش تســنیم،وی با تاکید براینکه در گام سوم باید قدمی برداشته
شود که شرایط فعال را برای کشور ایجاد کند ،افزود :در شرایط کنونی
زمان به ضرر ایران در حال ســپری شدن است ،ایرانی که برای فروش
نفت خود با مشکل و محدودیت مواجه است به مانند عراق نمیتواند 2
دهه صبر کند تا این شرایط تغییر کند ،ایران هرگز این شرایط را تحمل
نمیکند چون اص ً
ال موضوع عراق و ایران موضوع متفاوتی است.
آگهی دعوت از مجاورین

چون آقایان اســداله و حبیباله همگی شــفاعی هرکدام نسبت به دو دانگ
مشــاع و خانم پریدخت شفاعی1دانگ و خانم شهناز شــفاعی یک دانگ از
ششدانگ پالک  2فرعی از  59اصلی بخش یک نهاوند برابر درخواست شماره
ن 2951/98/مورخ  1398/6/7تقاضای صدور ســند تک برگی پالک فوق را از
این اداره نموده است مدعی میباشد که مجاورین پالک مذکور را میشناسد و
دسترســی به مالکین ندارد ،لذا به استنادکد  914مجموعه بخشنامههای ثبتی
در خصوص تعیین طول اضالع و مســاحتدار کردن اسناد مالکیت و همچنین
ماده  18آییننامه اجرایی مفاد اســناد رسمی الزماالجرا به کلیه مالکین مجاور
پالک فوقالذکر ابالغ میگردد که در تاریخ شــنبه  1398/6/23ساعت  12در
محل وقوع ملک واقع در نهاوند ،خیابان حافظ کوی پاسدران کوچه یکم پالک
شماره  4حضور یابند بدیهی است عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی مانع
از انجام عملیات نقشــهبرداری نمیگردد چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد در
همین روزنامه درج میگردد(.مالف )135

جلیلوند
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

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

آگهي موضــوع ماده  3قانون و مــاده  13آييننامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139860326034000350مورخه  1398/5/8هيأت موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان
منطقه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي محمود مکاریان فرزند محمد به شــماره شناسنامه
 1371صادره از همدان در ششــدانگ يك باب ســاختمان به مســاحت  389/60مترمربع تحت
پالک 175/10289واقع در همدان حومه بخش  2خریداری معالواسطه از محمد و مرتضی عبداهلل زاده
و محمود و قاسم مکاریان محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهي ميشود ،در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند ميتوانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و
پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )707
تاريخ انتشار نوبت اول1398/5/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/6/10 :

موسی حنیفه رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139560326006000174مورخ  1398/5/20هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک مالیر
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد بیات فرزند علیرضا به شماره شناسنامه  79صادره
از مالیر ششــدانگ یک باب مرغداری به مساحت  8000مترمربع قسمتی از اراضی روستای ورچق
پالك  2055اصلی واقع در بخش یک مالیر خریداری از مالک رســمی وراث رحیم سلیمانی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد
شد(.مالف )175
تاريخ انتشار نوبت اول1398/5/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/6/10 :

محمدرضا امینی ،رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

شرط اجرای کامل برجام
تامین خواستههای ایران است
معاون سیاسی وزارت امورخارجه تاکید
کرد :برای بازگشــت ایــران به اجرای کامل
برجام ،باید خواستههایی مانند فروش نفت
و مسائل بانکی مربوط به آن تامین شود.
ســید عباس عراقچی گفت :ما در یکســال
گذشته با سیاســت حداکثری آمریکا مواجه
بودیم که از چند ماه پیش یعنی اواخر ســال
گذشته ( )۹۷یک بعد جدید به آن اضافه شد
و آن سیاست فروش نفت برای ایران بود که
اینها عزم خود را جزم کردند تا فروش نفت
ایران را به صفر برسانند.
وی افزود :در مجموع در یکســال گذشــته
سیاســت خارجی ما یک سیاســت بســیار
پرکار و فعالــی در عرصه های مختلف بود
برای اینکه در مقابل این سیاست حداکثری،
سیاست جمهوری اســامی ایران سیاست
مقاومت و بســیج حداکثــری امکانات بوده
اســت.وی ادامــه داد :ما ایــن را در حوزه
سیاســت خارجی با بســیج تمامی امکانات
سفارتخانه و نمایندگی هایمان در خارج از
کشور انجام دادیم که بتوانیم با این سیاست
فشــار حداکثری مقابله کنیم.معاون سیاسی
وزارت امــور خارجه گفــت :این مقاومت
در چنــد بعد صــورت گرفته اســت ،اول
اینکه اجازه ندهیم آمریکایی ها بتوانند علیه
جمهوری اسالمی ایران یک بار دیگر اجماع
بین المللی ایجاد کننــد ،همان کاری که در
قضیه هســته ای انجام داده بودند و با برجام
این اجماع شکسته شد.
عراقچی تصریح کرد :در یکســال گذشــته
آمریکایــی ها چنــد بار خیز برداشــتند که
پرونده ایران را به شــورای امنیت ســازمان
ملل ببرند هرچند برجام ما را از این شــورا
خارج کرده بود اما اینها دوباره تالش کردند
تا به بهانه موشــکی ،یمن و مســائل داخلی
و  ...ما را به شــورای امنیت ببرند که موفق
نشــدند .وی افزود :در سال گذشته حرکتی
که آنها انجام دادند این بود که ســعی کردند
این اجماع یا ائتالف بین المللی را در خارج
از ســازمان ملل تشــکیل دهند که نمونه آن
کنفرانس ورشو در لهستان بود که با استقبال

کیفیت رأیدهی
نمایندگانمجلس
مطلوب نیست
سخنگوی کمیسیون آییننامه داخلی
مجلس با تاکید بر اینکه باید برخی آرای
نمایندگان شفاف بوده و برخی دیگر هم
مخفی باشــد ،گفت :کیفیــت رأیدهی
نمایندگان مجلس مطلوب نیست.
عــزتا ...یوســفیانمال در گفتوگــو

بین الملل
آمریکا نفتکش «آدریان دریا» را در لیست تحریمها
قرار داد

■ تسنیم :وزارت خزانــهداری آمریکا نفتکش ایرانی آدریان دریا را در
لیست تحریمهای خود قرار داد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا ،طی بیانیهای
اعالم کرد که نفتکش ایرانی «آدریان دریا» در لیست تحریمهای آمریکا
قرار گرفته و بهعنوان اموال مسدود بهشمار میآید.وزارت خزانهداری
آمریکا همچنین کاپیتان این نفتکش را در لیست تحریمهای خود قرار
داد.نفتکش گریس 1حدود  2ماه پیش توســط تفنگداران انگلیس در
تنگه جبلالطارق توقیف شــده بود و ســرانجام جبلطارق حدود دو
هفتــه پیش این نفتکش را آزاد کــرد .گریس 1از آن زمان نامش را به
«آدریاندریا» تغییر داد و با پرچم جمهوری اسالمی ایران حرکتش را
آغاز کرد.

ذخائر اورانیوم ایران از ســقف مجــاز در برجام فراتر
رفته است

برجــام بازگردیم.عراقچی گفــت :ایران در
نکردن کشورها موجب شکست آمریکا شد.
 ۱۸اردیبهشت ســال جاری براساس حقوق
بــه گــزارش ایرنا،عراقچی اظهار داشــت:
سیاســت خارجی ایران در یک سال گذشته
خود در برجام ،تعهدات برجامی را در مقابل
در مقابل فشــار و تهاجم حداکثری آمریکا
بدعهدی آمریکا کاهش داد و برای بازگشت
موفق بوده بطوریکه آثار شکســت فشــار
ایران به اجرای کامل برجام ،باید خواســته
حداکثری آمریکا خود را نشان داده است.
هایی ماننــد فروش نفت و مســائل بانکی
وی ادامــه داد :وقتی که
مربوط به آن تامین شــود.
اروپایــی هــا از جمله
وی در خصوص مذاکرات
فرانســه اکنون با ابتکار
اخیــر صــورت گرفته در
خود ،ترامپ را راضی می
اروپا افزود :خواســت ما
کند ،به این معنا است که
کامال روشــن است و اگر
فشار حداکثری نتوانسته
اروپایــی ها و بقیه اعضای
اجازه ندهیم آمریکاییها
به اهداف خودش برسد
برجام می خواهند که ایران
بتوانند علیــه جمهوری
و شــکاف در آن ایجاد
به اجــرای کامــل برجام
اســامی ایران یک بار
شده و باید بیایند خواسته
بازگردد ،باید خواســته ما
دیگر اجمــاع بین المللی
های ایران را تامین کنند
را در زمینــه فروش نفت
ایجاد کنند ،همان کاری
چرا که مــا گفته ایم باید
تامین کنند.
که در قضیه هســته ای
خواســته های ایران در
عراقچــی گفت :راهی که
انجــام داده بودنــد و با
برجــام بطور مشــخص
مــا جلوی پــای اروپایی
برجام این اجماع شکسته
فــروش نفت و مســائل
ها گذاشته ایم ،این است
شد
بانکی مربوط به آن تامین
که یــا با اخــذ مجوز از
شود تا ما به اجرای کامل
آمریکا برای شرکت های
با فــارس ،درباره لزوم شــفافیت آرای
نمایندگان ،گفت :این شفافیت در خیلی
جاها الزم اســت ولی نباید در این زمینه
افراط و تفریط داشــت بــه طوری که
بگوییم همه آرا باید شــفاف باشد .این
در حالی است که باید نگاهی منصفانه به
این موضوع داشته و خواهان شفافیت در
برخی آرا و مخفیکاری در برخی آرا بود.
وی افزود :وقتــی مصوبهای در مجلس
مطرح میشود بسیاری از مردم در خارج
از صحن پارلمان معتقدند که باید به این
موضوع رأی مثبــت داد و تعدادی هم

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

آگهي موضــوع ماده  3قانون و مــاده  13آييننامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139860326034000359مورخه  1398/5/9هيأت موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان
منطقه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي روح ا ..اکبری فرزند ســرحد به شماره شناسنامه 5
صادره از زرنه در ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 175/77مترمربع تحت پالک1/12025
واقع در همدان حومه بخش  2خریداری معالواسطه از حسین خاکپور مکاریان محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )785
تاريخ انتشار نوبت اول1398/6/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/6/25 :

موسی حنیفه
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره  139860326007000370مورخه  1398/4/24هيأت موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای اسداله غفاری فرزند جعفر به شماره شناسنامه 18523
صادره از بهار در یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمین مزورعی به مساحت 95490/08
مترمربع پالك  10902فرعی از  139اصلی واقع در اراضی بهار بخش بهار بخش 4همدان خریداری از
مالک رسمی وراث عبداله میرزایی منش محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )162
تاريخ انتشار نوبت اول1398/5/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/6/10 :

هادی یونسیعطوف ،رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

معتقدند نباید به این موضوع رأی داد.
سخنگوی کمیســیون تدوین آییننامه
داخلــی مجلــس تصریــح کــرد :اگر
آرای نماینــدگان در خصــوص برخی
موضوعات شــفاف باشــد برخی مردم
معترض میشــوند که چرا رأی نماینده
مثبــت بــوده و برخی دیگــر معترض
میشوند که چرا رأی منفی دادهاید.
یوســفیان مــا تصریح کرد :شــرایط
فعلی مجلس در مــورد آرای نمایندگان
پذیرفتنی نیست زیرا مشکالتی را در پی
دارد ضمن اینکه شــفافیت تمامی آرای

خودشــان از مــا نفت بخرنــد و اگر نمی
توانند ،دولت های آنها معادل همان مقدار
نفتی که ما باید بفروشــیم خطوط اعتباری،
اعتبــارات صادراتی و یا به هرشــکلی که
خودشــان می دانند در اختیــار جمهوری
اســامی ایران قرار دهند چــرا که بدون
انجام اینها بازگشــت ما بــه اجرای کامل
برجام ممکن نخواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه ما مذاکرات سخت
و پیچیده ای را در پیش خواهیم داشــت تا
بتوانیم به یک فرمول مشخص برسیم ،گفت:
از آنجایی که هیچ چــاره دیگری در مقابل
اروپایی ها و دیگر طرف های برجام وجود
ندارد و جمهوری اســامی ایران با قاطعیت
نشان داده است که مسیر کاهش تعهدات را
ادامه می دهد مگر اینکه به خواســته هایش
برســد و چون آنها اراده ما را به طور کامل
متوجه شــده اند ،فکر می کنم که تالش آنها
هم بــر این خواهد بود که یــک راه حل و
فرمولی پیدا بشــود که جمهوری اســامی
ایران هم به بخشــی از خواســته های خود
برسد.

نمایندگان هم مطلوب نیست و باید حد
وسط را در این خصوص در نظر گرفته
و جاهایی که الزم است آرا شفاف اعالم
شــده و جایی که نیاز به روشنگری آرا
نیست مانع شفافیت شویم.
وی خاطرنشــان کرد :اکثــر مجالس
کشورهای غربی هم در مورد شفافیت
آرای نمایندگانشــان حرکــت بینابینی
دارند یعنــی در تعــدادی از اقدامات
شــفافیت و کیفیــت آرای نمایندگان
وجود دارد و در برخی امورات نیز آرا
به هیچ وجه شفاف نیست.

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

آگهي موضــوع ماده  3قانون و مــاده  13آييننامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  667هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان – نایه یک تصرفات مالكانه و
بالمعارض متقاضي آقای عبدالحسین شهباز فرزند تقی به شماره شناسنامه  95016صادره از همدان
در بیست و هفت ممیز چهل و دو صدم شعیر مشاع از نود و شش شعیر ششدانگ عرصه يك قطعه
باغ به مساحت  14843/07مترمربع قسمتی از پالك  27فرعی از  5اصلي حومه بخش یک واقع در
همدان اســتادان ابتدای جاده دیویجین خريداري از مالك رسمي آقای تقی شهباز محرز گرديده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه
از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )878
تاريخ انتشار نوبت اول1398/6/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/6/25 :

علی زیوری حبیبی -رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139860326007000368مورخه  1398/4/24هيأت موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای کامران غفاری فرزند جعفر به شــماره شناسنامه 178
صادره از بهار در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 95490/08
مترمربع پالك  10902فرعی از  139اصلی واقع در اراضی بهار بخش چهار همدان خریداری از مالک
رسمی وراث عبداله میرزایی منش محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )165
تاريخ انتشار نوبت اول1398/5/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/6/10 :

هادی یونسیعطوف ،رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

■ مهر :آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد که ذخائر اورانیوم غنی
شــده ایران از سقف اعالم شــده در برجام فراتر رفته است .به نقل از
رویترز ،بر اساس اعالم آژانس بین المللی انرژی اتمی ذخائر غنی شده
ایران به  ۲۴۱کیلوگرم رسیده است.بر اساس گزارش آژانس بینالمللی
انرژی اتمی ،این میزان بیش از حد تعیین شــده در برجام ،یعنی ۲۰۲
کیلوگرم است.در گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین گفته
شــده که این نهاد از ایران خواســتار همکاری کامل و به موقع بوده و
آژانــس بینالمللی انرژی اتمی این هدف را بــا ایران پیگیری میکند.
مطابق گزارش محرمانه آژانس ،غنیســازی اورانیوم در ایران در سطح
4/5درصدی ادامه دارد که باالتر از ســقف  3/67درصدی است که در
توافق هستهای ایران و قدرتهای جهانی تعیین شده است.ایران پیش از
این اعالم کرده بود که در صورت پای بندی نداشتن و اجرای تعهدات
کشورهای اروپایی ،گام سوم در کاهش سطح تعهدات خود را در برجام
عملی خواهد کرد.محمدجواد ظریــف ،وزیر امورخارجه ایران نیز در
گفتگــوی اخیر خود در مالزی تاکید کرد که ایران به همان اندازه دیگر
اعضای برجام ،به توافق (هستهای) پایبند خواهد ماند.

هشدار عمران خان درباره تقابل پاکستان با هند

■ ایسنا:نخســت وزیر پاکستان هشدار داد کشورش با هند احتماال به
سمت یک تقابل نظامی مستقیم نزدیکتر میشوند.
به نقل از پایگاه خبری هیل ،این صحبتها از ســوی عمران خان ،در
حالی مطرح شــد که تنشها با هند بر سر مناقشه کشمیر شدت گرفته
اســت.عمران خان روز جمعه در ســرمقالهای برای روزنامه نیویورک
تایمز از جامعه بینالملل خواســت تا به مساله کشمیر وارد شوند.وی
نوشت :اگر جهان برای توقف تهاجم هند علیه مردم کشمیر کاری نکند،
پیامدهایی برای تمام جهان در صورت درگیر شدن این دو کشور اتمی
به وجود میآید.وی همچنین ابراز امیدواری کرد که دو کشور میتوانند
بــه گفتوگویی بپردازند و ادامه داد ،دهلی نو در ابتدای امر باید الحاق
غیرقانونی کشمیر را متوقف کند .از طریق گفتوگو و مذاکره دو طرف
میتواننــد به یک راه حل قابل قبول و معتبر برای پایان دادن به چندین
دهه رنج مردم کشــمیر برسند و به سمت صلحی با ثبات و حقیقی در
منطقه سوق بیابند اما گفتوگو تنها زمانی آغاز میشود که هند الحاق
غیرقانونی کشــمیر را پایان دهد ،سرکوب و منع آمد و شد در منطقه را
متوقف و در نهایت نیروهایش را از آنجا خارج کند.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده (نوبت دوم)
شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان نهاوند و فیروزان
شماره ثبت  608و شناسه ملی 10820030828
تاریخ انتشار98/6/10 :
بنا به تصمیم هیأت مدیره شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان
نهاوند و فیروزان جلسه مجمع عمومی فوقالعاده نوبت دوم
رأس ساعت  15عصر روز شنبه مورخ  98/6/23در محل
شرکت تعاونی واقع در نهاوند ،کمربندی طبقه دوم شرکت
تعاونی مصرف فرهنگیان نهاوند برگزار میگردد لذا از کلیه
اعضا و صاحبان سهام دعوت به عمل میآید رأس ساعت و
روز مقرر در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده نوبت دوم حضور
بهم رسانند و یا وکالی خود را طبق ماده  19آییننامه برگزاری
مجامع عمومی مصوب وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی معرفی
نمایند.

دستور جلسه

 -1تغییر نام شرکت تعاونی و اصالح ماده  1اساسنامه مورد
عمل شرکت.
 -2اصالح بند (ب) ماده  11اساسنامه مورد عمل شرکت تعاونی
 -3تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی منطبق با قانون
بخش تعاون و قوانین بانک مرکزی در  63ماده و  36تبصره
خدایاربحیرایی
رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان نهاوند و فیروزان

بیمه نامه رازی خودرو پژو 405به شماره بیمه نامه

 31220073/97/002139به شماره پالک 212ب 82ایران 18به شماره

موتور  12489313188به شماره شاسی NAAM01CA9BE040139

به نام علی اکبر فرهمند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

Y K

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

آمبوالنس برای حمل بیمار است نه جسد

رئیس ســازمان اورژانس کشور ،نسبت به طرح مباحثی مبنی بر لزوم راهاندازی اورژانس ویژه سوانح برای انتقال فوتیهای ناشی
از حوادث ترافیکی واکنش نشان داد.
پیرحســین کولیوند در گفتوگو با ایســنا ،درباره برخی مباحث مطرح شــده مبنی بر لزوم ایجاد اورژانس ویژه سوانح برای انتقال
فوتیهای ناشی از حوادث ترافیکی ،گفت :انتقال فوتیهای ناشی از حوادث ،جزو وظایف و کارهای اورژانس نیست.
وی افزود :به عنوان مثال گاهی اتفاق افتاده که در جادهای پایگاه ما مجبور شــده اســت که یک فوتی را منتقل کند و همان زمان یک
تصادف دیگر اتفاق افتاده ،اما آمبوالنسی برای نجات مصدومان آن تصادف نبوده است .بنابراین عقل حکم میکند که آمبوالنس برای
چنین حوادث احتمالی در پایگاه بماند.کولیوند با بیان اینکه انتقال فوتیهای ناشــی از حوادث و ســوانح باید از ســوی آرامستانها،
ســازمان پزشکی قانونی و وزارت کشور ساماندهی شوند ،اظهار کرد :نام فوریتهای پزشکی کامال گویاست و فوریتهای پزشکی
برای افرادی که فوت کردهاند ،به کار نمیآیند.

مناسبت

به مناسبت آغاز ماه محرم 1441

در ســرزمین مِنی ،در خیمه بزرگ و افراشــته امام حســین (ع)،
دویســت نفر از اصحاب رسول خدا که هنوز حیات داشتند و پانصد
نفر از تابعین گرد آمدند .پس حســین بن علی (ع) در میان آنان به پا
خاســت و پس از حمد و ثنای خدا فرمود« :این طاغی با ما و شیعیان
ما آن کرد که شــما دیدهاید و دانستهاید و شاهدید ...اینك من با شما
ســخنی دارم که اگر بر صدق آن باور دارید مرا تصدیق کنید و اگرنه،
تكذیب .و از شــما به حقی که خدا را و رسول خدا را بر شماست و
به قرابتی که با رسول شما دارم ،میخواهم که این مقام و مجلس را و
آنچه از من شنیدهاید ،به شهرهای خویش باز برید و در میان قبایل و
عشایر و امانتداران و موثقین خویش بازگو کنید و آنان را به حقی که
برای ما اهلبیت (ع) میشناسید دعوت کنید که من میترسم این امر
فراموش شود و حق از میان برود و باطل غلبه یابد.»...
بنا به گزارش برخی از عالمان شــیعی ،امام حســین (ع) در بیست و
هشــتم ماه رجب از مدينه بهسوی مكه رهسپار شد ،و روز هشتم ماه
ذیالحجه از مکه بهسوی عراق حرکت کرد .نامهها پیدرپی از جانب
کوفیان به امام حســین(ع) میرسید و از آن حضرت برای حرکت به
سمت عراق و در دســت گرفتن حکومت دعوت میشد .گفته شده
است شمار نامهها به حدود  12هزار رسید .در یکی از آخرین نامهها
که توسط پیکهایی به محضر امام (ع) رسید ،چنین آمده بود:
«ب ِ ْســ ِم َّ
الل ِ ال َّر ْحمنِ ال َّر ِحي ِم به حسين فرزند على امیرالمؤمنین (ع) از
ســوى شيعيان او و پدرش امیرالمؤمنین (ع) .اما بعد ،بهراستیکه همه
مردم به انتظار تو هســتند ،و رأى و نظرى جز تو ندارند ،پس بشتاب،
بشــتاب اى فرزند رســول خدا ،باغات و بوستانها سرسبز و ميوهها
رســيده ،و زمين پر از گياه و درختان برگ برآوردهاند ،هرگاه ارادهات
تعلق گيرد قدم رنجه فرماى ،چه بر لشكرى وارد مىشوى كه براى تو
آراسته و آمادهاند ،و سالم و رحمت خدا بر تو و بر پدرت از پيش».
با رسيدن كاروان خرد و انديشه به دشت نينوا ،پيشواى آزادى از نام آن
سرزمين پرسيد و بر آن شد تا در آنجا فرود آيد .به عرض رسيد كه نام
اين سرزمين ،كربالست .فرمود :آرى ،سرزمين اندوه و بال ،يا سرزمين
گرفتارى و آزمون! و آن روز ،تاريخ درســت دومین روز از ماه محرم
را نشان مىداد .امام حسين (ع) فرمود :در همين سرزمين پياده شويد!
اينجا فرودگاه ســواران ما ،اقامتگاه و قرارگاه همراهان ما ،شهادتگاه و
آرامگاه الهامبخش هماره ما و ياران دلير و فداكار ماست .آنگاه همگى
پياده شدند و در آنجا رحل اقامت افكندند و خيمهها را برافراشتند.
ساالر شهیدان با نثار خون ،نظام حق را تفهیم کرد
قيام ساالر شــهيدان به دنبال قيام انبياي گذشته ،به مردم جهان تفهيم
ميكند كه نظام حق ،كدام اســت و نظام باطل كدام .آن حضرت براي
تحقيــق و تفهيم اين مطلب ،چارهاي جز نثار خــون و ايثار فرزند و
مال و جان نداشــتند ،زيرا آنقدر رسوبات جاهليت اموي زياد بود كه
ممكن نبود با ســخنراني و نامهنگاري مطلب را حل كرد .اگر مطلب
خيلي ضروري و عميق شــد ،چارهاي جز اســتقبال شهادت نيست.
ازاینرو ،وجود مبارك حسين بن علي (ع) از ذات مقدس رسول اكرم
(ص) اين برنامه را دريافت كردند كه در شــرايط كنوني ،يك سلسله
شهادتها و اســارتها الزم است تا آن ديني كه ميرود به فراموشي
ســپرده شــود ،احيا گردد و در اين هنگام بود كه حسين بن علي (ع)
قيام كردند.
* منابع:
جوادیآملی ،شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی
آوینی ،فتح خون
ابننما حلی ،در سوگ امیر آزادی(ترجمه مثیر االحزان)

افزایش اهدای عضو در ایران
معاون درمان وزارت بهداشت گفت :هر چند هنوز در زمینه اهدای
عضو از اســتانداردهای دنیا عقب هســتیم اما با فعالیت های فرهنگی
انجام شده ،امسال رشد خوبی داشته است.
قاســم جان بابایی اظهار داشت :وضعیت اهدای عضو در برخی استان
ها مثل یزد خیلی خوب اســت و در تالش هســتیم تا در تمام استان
ها بهبود یابد .وی افزود :بر اســاس دســتورالعمل جدید ابالغ شده به
دانشــگاه های علوم پزشکی ،افراد زنده هم می توانند کلیه و بخشی از
کبد را اهدا کنند.
به گزارش ایرنا معاون درمان وزارت بهداشــت به رشــد  ۳۷درصدی
پیوند اعضا در چهار ماهه گذشته نسبت به سال قبل اشاره کرد و گفت:
از تمام گروه های مرجع از جمله رســانه هــا می خواهیم تا در زمینه
فرهنگ سازی وزارت بهداشت را کمک کنند.
جان بابایی از ساماندهی فرآیند اهدای عضو افراد زنده خبر داد و اضافه
کــرد :افراد اهدکننده از طریق ســامانه الکترونیکی ثبت نام می کنند و
واسطه ها دیگر نقش نخواهند داشت و جلوی سوءاستفاده ها گرفته می
شــود.وی افزود ۶۰۰ :خدمت پرهزینه را امسال به بیمه ها ابالغ کردیم
که  ۳۰داروی گران قیمت را شامل می شود.
معاون درمان وزارت بهداشــت به کمبود تخت بیمارستانی در برخی
مناطق و وجود تخت اضافه در برخی نقاط دیگر اشاره کرد و ادامه داد:
در تالش هستیم تا بی عدالتی در زمینه تخت جبران شود.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد :سند درمان در سال  ۹۷تدوین
و امســال بازنگری و ابالغ شد و برای نخستین بار سطح بندی خدمت
برای تمام بیماری ها انجام شــد و هر بیمارستان متناسب با بیماران و
امکانات خود سطح بندی می شود.
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 ۱۰هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی بدهکار هستیم

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد گفت :باید پرداختها را به روز کنیم
براین اساس با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در این زمینه همکاری می کنیم و با توجه به اینکه  ۱۰هزار میلیارد تومان
بدهی به این مرکز داریم برای کنترل و پیشگیری از افزایش بدهی ها اقدام الزم صورت میگیرد.
به گزارش ایرنا ،مصطفی ســاالری افزود :برای پرداخت به روز مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد برنامه داریم و پرداخت به روز
برای مراکز درمانی که از سامانه نسخه الکترونیک استفاده کنند ،انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :ماهانه  ۹۲۰۰تا  ۹۳۰۰میلیارد تومان هزینه ثابت داریم و آنچه وصول داریم  ۸۲۰۰میلیارد تومان است .یعنی ماهانه
یک هزار میلیارد تومان بر اساس وصول حق بیمه کسری داریم و باید از سایر منابع وصول کنیم.
وی گفت :وصول مطالبات از دولت با توجه به ظرفیت های قانون بودجه و سایر امکانات پیگیری می شود بر این اساس ساماندهی
شستا نیز یکی دیگر از برنامه های مهم این سازمان است.

پایاننامههای تقلبی
دانشجویان را بیکار کرده است
به اعتقاد کارشناســان کاهش
بازار کار بــرای فارغ التحصیالن
دالیل مختلفــی همچون کاهش
کیفیت تولید علم در دانشــگاهها
دارد بــه طوریکه ایــن روزها با
حجم بسیار باالیی از اعالمیههای
تبلیغاتی درباره فروش پایاننامه
یــا مقاله  ISIمواجه میشــوید
که بســیاری از موسسات در این
رابطه فعالیت میکنند.
رضا منصوری ،اســتاد دانشگاه
شــریف و مدیــر ســابق طرح
رصدخانه ملــی چندی پیش در
گفتوگویــی اعالم کرده بود که
تعداد این موسســات به یکصد
عدد میرســد که ساالنه بین سه
تا پنجهزار مقاله و پایاننامه تولید
میکنند.
اين آمار زماني نگرانکننده ميشود که حدود
30هــزار پاياننامه و مقاله در ســال توســط
دانشجويان به دانشگاهها ارائه ميشود و حدود
 10تا 15درصد اين پايــان نامهها خريداري
شــده و فاقد ارزش عملي و پژوهشي است.
حتي سال گذشته مجله ساينس آمريکا نوشته
بود که در سال  ،2014يک عضو فرهنگستان
علــوم ايران برآورد کرده که هرســاله حدود
پنجهزار پاياننامه که برابر با دهدرصد پاياننامه
کارشناسيارشد و دکتراي ارائه شده در کشور
است ،از بازار خريداري ميشوند.
بــه گــزارش خبرآنالین ،در تمــاس با چند
موسســه متوجه شديم براي پاياننامه رياضي
کاربــردي حدود چهارميليــون تومان ،علوم
کامپيوتر سهميليون تومان و گرايشهاي رشته
فيزيک بين سه تا چهارميليون تومان ،پاياننامه
مهندسي مکانيک گرايش ساخت و توليد اگر
موضوع پاياننامه به کار عملي نيازي نداشته
باشــد بين چهار تا چهارميليون و پانصدهزار
تومان و رســاله دکتري تا 9ميليون تومان پول
طلب ميکنند.
آنها پايان نام ه را مرحله به مرحله به دانشجو
تحويل ميدهند و استاد اگر به پروپوزال ايراد
بگيرد ،آنها را اصالح خواهند کرد .ظاهرا اين
موضوع تنها مربوط به دانشگاهها نيست و به
نشــريات بينالمللي نيز کشيده شده و تشت
اين افراد در خارج از کشور نيز افتاده است.
سه ســال پيش ،اسپرينگر و نيچر  58مقاله از
محققان ايراني را از  7ژورنال اين دو انتشارات
حذف کردند .ايــن مقالهها کپي نبودند اما به
ســه دليل عمده حذف شــدند :نويسندگان
غيرواقعــي؛ معرفــي داوراني بــا ايميلهاي
غيرواقعي؛ و درجاتي از سرقت علمي ،حتي
نويســنده  24مقالــه از 26مقاله يک نفر بوده

دانشگاههاي ما کاربردي
نيستند

ميشــود و بدون هي 
چ
است.
عضو هیأت علمي دانشــگاه
تخصــص و کار علمي
و عملــي نميتوانــد
عالمه طباطبايــي درباره اين
شــغلي براي خود پيدا
موضــوع ميگويد :مــا نيز با
سالهاســت كه همه اميد
کند و همين امر موجب
اين حجــم از پايان نامهها در
قشر جوان و تحصيلكرده ما
ميشود که امروزه شاهد
دانشــگاه برخــورد کردهايم،
استخدام در ادارات دولتي
است ،اما چنددرصد از آنها
افزايش تلنبار ليسانسها
ولــي مــن دليــل آن را فقط
آنقــدر بار علمي مناســب
و فوق ليســانسها در
کاهش کيفيت علم در کشور
دارند كه با پشتوانه علمي
مشاغل کاذبي همچون
نميدانم .همــه افتخار ما اين
كه در دانشگاه فرا گرفتهاند،
راننده تاکسي ،گارسن
اســت که چهار و نيمميليون
دســت بهكارآفريني بزنند.
رســتورانها ،کارگران
دانشجو در كشــور داريم و
بنــده به جــرأت ميگويم
ســاختماني و مشاغلي
تعداد زيادي از دانشگاهها در
حتــي پنجدرصــد از آنها
از اين قبيل باشيم .البته
کشور و حتي شهرستانهاي
نيز نميتواننــد اين كار را
ما منکــر ناتواني دولت
دور افتــاده فعاليت ميکنند،
انجام دهند ،چون سيستم
در ايجــاد شــغل براي
اما ظاهرا مســئوالن کيفيت را
آموزشي ما مشكل دارد
دانشــجوياني کــه بار
فداي کميت کردهاند.
علمي آنها از دانشگاهها
محمد زاهــدي اصل در ادامه
مثــال زدني اســت ،نميشــويم و طبق آمار
خاطرنشــان ميکنــد :آمــوزش از راه دور،
رســمي حدود 40درصد از دانش آموختگان
آموزش مجازي ،آموزش مكاتبهاي ،دانشگاه
دانشــگاهها بيكار هستند و امكان ايجاد شغل
پيام نور ،دانشــگاه جامع علمــي كاربردي،
براي آنها وجود ندارد.
دانشــگاههاي غيرانتفاعــي و  ...از جملــه
صندلي دانشگاهها خالي مانده است
موسسات و دانشــگاههايي هستند که ساالنه
ایــن در حالی اســت که  ،وزيــر علوم،
هــزاران فــارغ التحصيل به کشــور تحويل
تحقيقات و فناوري با اشــاره به کم شدن
ميدهند .مثال فلســفه شــكلگيري دانشگاه
تعــداد داوطلبــان کنکــور و خالي ماندن
علمي كاربــردي براي كاركنان ضمن خدمت
صندلي و ســاختمانهاي برخي دانشگاهها
در ادارات دولتــي بود كه پس از چند ســال
در گفتوگــو با خبرنــگاران چنین اظهار
اين واحد به دانشــگاه جامع علمي كاربردي
کــرد :در همين راســتا طرح ســاماندهي
تبديل شده و با برگزاري دورهها و رشتههاي
آمــوزش در کشــور در حال اجراســت
مختلف دانشجويان بسياري را پذيرش كرد و
چرا که در برخي اســتانها  40موسســه
حاال اين دانشگاه انبوهي از فارغ التحصيالن را
غيردولتــي و  6دانشــگاه و مرکــز دارند
به كشــور تحويل ميدهد .مشکل اين کاهش
و تراکم ايجاد شــده اســت .دانشگاههاي
علــم و ارائه پايان نامههاي جعلي از ســوي
علمي و کاربردي از جمله دانشــگاههايي
دانشجويان وقتي خود را نشان ميدهد که يک
است که ساماندهي ميشوند.
جوان پس از سالها از دانشگاه فارغ التحصيل

زاهــدي اصل با مطــرح کردن
اين ســوال كه آيا دانشگاههاي
مــا كاربــردي هســتند و
دانشآموختــگان در اين مراكز
چيــزي يــاد ميگيرند يــا تنها
رفــع تكليــف و گرفتن مدرك
مهــم اســت ،صحبتهايش را
ادامه ميدهد :بنــده نميدانم در
پزشكي و مهندسي چه اتفاقاتي
رخ ميدهد ،امــا در حوزه علوم
انســاني و علــوم اجتماعي كه
تخصصــم اســت ،به شــرايط
دانشــجويان نگاه ميكنم ،بخش
قابــل توجهــي از آنهــا در اين
رشتهها اصال كاربردي نيستند و
وقتي از دانشــگاه بيرون ميآيند
كاري از دستشان برنميآيد.
از ســوي ديگر اگر دانشــگاههاي ما كاربردي
هســتند ،پس چرا طــرح دانشافزايي برگزار
ميكنيد ،يعني افرادي كه ســالها در دانشــگاه
درس خواندهاند بايد براي فراگيري رشته خود
در دورههاي سه -چهار هفتهاي شركت كنند تا
كار ياد بگيرند! دانشجويي كه در چهار يا شش
سال كار ياد نگرفته چطور در سه يا چهار هفته
ميخواهد كار ياد بگيرد .سالهاست كه همه اميد
قشر جوان و تحصيلكرده ما استخدام در ادارات
دولتي اســت ،اما چنددرصــد از آنها آنقدر بار
علمي مناسب دارند كه با پشتوان ه علمي كه در
دانشگاه فرا گرفتهاند ،دست بهكارآفريني بزنند.
بنده به جرأت ميگويم حتي پنجدرصد از آنها نيز
نميتوانند اين كار را انجام دهند ،چون سيستم
آموزشي ما مشكل دارد.
در پايان ذکر اين نکته الزامي اســت ،واقعيت
فروش مقاالت علمي و دانشگاهي در کشور
مــا وجــود دارد و اين امر بــر توليد علم و
تخصص در ميان قشــر جوان کشور بيتاثير
نبــوده ،هرچند که تمهيدات بــراي مقابله با
خريد و فروش پاياننامه انديشــيده شــده؛
از راهاندازي ســامانه همانندجو براي کشف
مشــابهتهاي متون پايان نامههاي مختلف تا
نســبت دادن عامالن اين جريان به خارج از
کشور و برنامهريزي براي ورود وزارت کشور
و قوهقضائيه به ايــن مقوله و تعيين مجازات
در کميســيون قضائي مجلس در ســال 96
براي عامالن و پلمب مؤسسه اما آنچه که در
حال حاضر وجود دارد نشــان ميدهد که در
صورتي که حتي عزم الزم براي برخورد با آنها
نيز وجود داشــته باشد ،يک طرف اين ماجرا
موسسههاي مشاوره پاياننامه هستند و طرف
ديگر دانشگاه و دانشجو.

بخشی از دارو چمدانی از کشور خارج میشود
معاون امور دارویی وزیر بهداشــت،
درمان و آموزش پزشکی با اشاره به مساله
قاچاق و روشهای غیرمنطقی در فروش
دارو ،گفــت :بخشــی از دارو به صورت
سازمان یافته و بخشی از آن نیز به صورت
مصرف مردمی و چمدانی از کشور خارج
می شود.
محمدرضا شانه ساز در گفت و گو با ایرنا
افزود :طــی نامهای به بخش گمرک نیروی
انتظامی از آنها خواستیم روی خروج دارو
از کشــور نظارت کنند تا فردی نتواند بیش
از نیــاز مصرف یک نفر ،دارو از کشــور
خارج کند.
وی اضافه کرد :دارو یکی از کاالهایی است که
مسافران خارج کشور برای مصرف شخصی
خــود میبرند چون داروی ایــران با داروی
کشــورهای خارجی ،تفاوت قیمت فاحشی
دارد.
شانه ساز ،خروج دارو برای مصرف شخصی
از سوی مســافران را به نوعی صادرات دارو
خوانــد و گفــت :این روش کاهــش میزان
صــادرات دارو را به نوعی جبران می کند که
منطقی و اصولی نیست.

تشــریح علــل ایجــاد وقفه در
صادرات داروی ایران

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به صادرات
دارو گفت :در مقاطع مختلف به دلیل کنترل
قیمت یا دسترسی آســان تر مردم به دارو و
کاالهای اساســی ،وقفهای در صادرات دارو
پیش می آید.ارزان تر از قیمت واقعی خود آن
ارز محاسبه می شود .در بحث صادرات این
چالش وجود دارد که چگونه ارزی که به دارو
میدهیم در صادرات باید بازگردد.
وی ادامه داد :در برطرف شــدن این چالش،
چند ماهی وقفه افتاد اما اخیرا دستورالعملی از
سوی دولت صادر شده و کارگروهی را تعیین
کرده که براســاس آن مقرر شده مابه التفاوت
اقالمی که ارز  ۴۲۰۰تومانی را گرفتند و با رقم
های باالتر در حال صادر شدن هستند ،آن مابه
التفاوت به حساب خاصی واریز شود.
معاون وزیر بهداشت اظهار امیدواری کرد :با
این راهکار بخشی از کاهش صادرات دارو و
تجهیزات پزشکی طی چند ماه گذشته جبران
شود و از ســوی دیگر خزانه دولت بتواند از
قیمت واقعی ارزی که به دارو تخصیص داده
شده است ،بهره مند شود.

شانه ساز بدون اشاره به میزان آمار صادرات دارو
خاطرنشان کرد :متاسفانه سال گذشته به دلیل
بحث ارز ،میزان صادرات دارو کاهش پیدا کرد.

صادر نشدن دارو به دلیل کمبود

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این سئوال
خبرنگار ایرنا مبنــی براینکه برخی صاحبان
صنایــع دارویی اعالم کــرده اند که به خاطر
کمبودهای دارویی اجازه صــادرات ندارند،
گفــت :در برخی اقالم دارویی همیشــه این
اتفاق می افتد و مربوط به مقطع فعلی نیست.
شانه ساز افزود :در داروهای تولید داخل که
به هر دلیلی کمبودشان را پیش بینی می کنیم
ممکن است محدودیت هایی در صادرات آن
اتفاق بیفتد و همیشــه به این شکل عمل می
شده است.وی اضافه کرد :البته صاحبان صنایع
دارویی حق دارند چون تالش می کنند بازاری
را برای صادرات تصاحب کنند و سهمی را در
بازار بگیرند اما بعد دچار مشکل می شوند،
راهش این اســت که همان تولیدکننده ها در
درجه اول نگذارند کمبودهای دارویی اتفاق
بیفتد.

کاهش نقدینگی صنایع دارویی

معاون وزیر بهداشــت در پاســخ به این

ســوال خبرنگار ایرنا کــه صاحبان صنایع
دارویــی براین باورند کــه کمبود دارویی
وجود ندارد بلکه انباشــت مطالبات آنها،
زنجیره تامیــن دارو را با اخــال مواجه
می کنــد ،گفت :در حال حاضــر به دلیل
باالرفتن هزینه های درمانی و بیمارســتانی
طی چند سال اخیر و جبران نشدن افزایش
این هزینه ها در ســازمان هــای بیمه گر،
داروخانه ها و صنایع دارویی دچار مشکل
پرداخت نشدن مطالبات و در نهایت منجر
به کاهش نقدینگی می شود.
شــانه ســاز افزود :هم اکنون بســیاری از
شــرکت های دارویی در خرید مواد اولیه
خود به دلیل نبود توانمندی در خرید ارزی
که پس از چالش ها و زمان طوالنی به آنها
تخصیص داده شده است ،با مشکل مواجه
می شوند.
وی اضافه کرد :اگر بحث نقدینگی در صنایع
داروسازی از طریق پرداخت مطالبات آنها یا
از طریق پرداخــت وام های کم بهره جبران
شــود به طور یقین یکــی از عوامل مهم در
جبران شدن کمبودهای مقطعی برخی اقالم
دارویی خواهد بود.
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نیش و نوش
همشهری :قطبهای توریسم درمانی ایران
پزشکشم معرفی کن
همدانپیام :دولت پاسخگوی مردم نیست
خطشو مشغول کرده مزاحمش نشن!!
همشهری :شارژ بازار
کدوم خطش؟ خوراک یا پوشاک
همدانپیام :بازار مسکن را بنگاهیها به هم میریزند
اینم یک نوع پارازیت انسانی!!
همشهری :برخالف مسئوالن زندگی مردم واقعی است
مسئوالن بال و پر دار نمی تونن واقعی باشن
زنگان امروز :ارتباط خوشبینی با عمر طوالنی
بدون شرح
همشهری :گرهگشایی از تابعیت فرزندان زنان ایرانی
بادست یا دندون؟!
زنگان امروز 50 :درصد از دانشجویان دانشگاه زنجان غیربومی هستند
این که عالیه .بدون هزینه بیمارستان جمعیتتون زیاد شده!!
بامداد لرستان :نگاهی به معنای زندگی
هم عینکش گرونه هم لغتنامه
همدانپیام :تذکر به شبنشینی انتخاباتی مدیران
شبنشینی آداب و رسوم پسندیده ایرانیان است!!
اعتماد :دوسوم کارتهای بانکی تراکنش ندارند
با صرفهجویی مردم مشکل داری؟؟
اطالعات :راهاندازی رشــته هنرهای نمایشــی ســنتی در دانشگاه
فرشچیان
عروسکاتونو جمع کنید ببرید دانشگاه مدرک بگیرید!!
اطالعات :تلویزیون دشمن خواب کودکانه
تلویزیون قدیمی شده بگو خوابشو ببره تو اینترنت
صدای زنجان :مباحث همسرگزینی و ازدواج آسان در کتب درسی
برای کنکور همسرداری آماده باشید!!
همدان پیام :مدیران استان ویترین همدان را فراموش کردهاند
به نفع ارتقاء شغلیشون نیست!!

خبر

 ۵۰درصد اختالالت روانی در سنین زیر
 ۱۴سال آغاز میشوند

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه درس سواد
رســانهای در پایه دهم تدریس میشــود ولی خوب است که چنین
آموزشهایی از ســنین پایینتر آغاز شود ،اظهار کرد :شمار مشاوران
مــدارس نیز باید افزایــش یابد .مــا در ائتالف نمــاد ،تربیت افراد
چندظرفیته و ایده مددکار مدرسه را مطرح کردیم.
به گزارش ایلنا ،حبیب ا ...مسعودی فرید ،درباره آسیبهای اجتماعی
در جمعیت دانشآموزی گفت :جای اقدامات پیشگیرانه برای کودکان
و نوجوانان خالی است .فراگیری مهارتهای اجتماعی و سبک زندگی
ایرانی اسالمی به گونهای که منجر به تغییر رفتار شود بسیار مهم است.
وی با اشــاره به وضعیت نامطلوب آســیبهای اجتماعی گفت۵۰ :
درصد اختالالت روانی در ســنین زیر  ۱۴سالگی آغاز میشوند ،ولی
مطالعات شــیوع شناسی ما ســنین باالی  ۱۵سال را در نظر دارد .اگر
طرح نماد (نظام مراقب اجتماعی دانش آموزان) فراگیر شود میتواند
در این زمینه کمک کننده باشد.
معاون اجتماعی ســازمان بهزیستی با بیان اینکه درس سواد رسانهای
در پایه دهم تدریس میشود ولی خوب است که چنین آموزشهایی
از سنین پایینتر آغاز شود اظهار کرد :شمار مشاوران مدارس نیز باید
افزایش یابد .ما در ائتالف نماد ،تربیت افراد چندظرفیته و ایده مددکار
مدرسه را مطرح کردیم.
مسعودی فرید با بیان اینکه هشت درصد گزارشات اورژانس اجتماعی
مربوط به کودک آزاری اســت گفت :باید بیشترین نیرو و توان را در
حوزه پیشگیری قرار دهیم .آموزش و پرورش و مدرسه جایی است
که به  ۹۵درصد بچهها در آنجا دسترســی داریم و فرصتی اســت که
همه دســتگاهها باید از آن استفاده و به آموزش و پرورش در راستای
رویکردهای پیشگیرانه کمک کنند.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به کمبود قابل توجه مشاور
و مربی بهداشــتی در مدارس عنوان کرد :معتقدم آموزش و پرورش
راهبردیترین وزارتخانه است .باید مجوز نیروی مشاور برای آموزش
و پرورش صادر شــود .ما اکنون  ۳۵۸مرکــز اورژانس اجتماعی در
تمام شــهرهای باالی  ۵۰هزار نفر داریم که همه آنها روانشــناس و
مددکار دارند.
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 660هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان-
ناحیه یک تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقای حسن شهباز فرزند تقی به
شماره شناسنامه  1464صادره از همدان در بیست و هفت ممیز چهل و دو صدم
شــعیر مشاع از نود و شش شعیر ششــدانگ عرصه يك قطعه باغ به مساحت
 14843/07مترمربع قســمتی از پالك  27فرعــی از  15اصلي حومه بخش یک
واقع در همدان اســتادان ابتدای جاده دیویجین خريداري از مالك رسمي آقای
تقی شــهباز محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )880
تاريخ انتشار نوبت اول1398/6/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/6/25 :

علی زیوری حبیبی
رئیس ثبت اسناد و امالک

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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اقتصـاد

تلفن همراه ارزان خواهد شد
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان تلفــن همــراه بــا بیــان اینکــه در
شــرایط فعلــی تنهــا مســافر واقعــی امــکان رجیســتر کــردن تلفــن
همــراه را دارد ،گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط کاهــش و ثبــات نــرخ
ارز و تامیــن نیــاز بــازار از طریــق واردکننــدگان رســمی ،قیمــت تلفــن
همــراه در هفتههــای آینــده رونــد نزولــی بــه خــود خواهــد گرفــت.
ابراهیــم درســتی در رابطــه بــا بــازار تلفــن همــراه اظهــار کــرد :یکــی
از مهمتریــن مؤلفههــای تاثیرگــذار بــر قیمــت تلفــن همــراه ،ارزش

نــرخ ارز بــه ویــژه دالر اســت کــه در چنــد وقــت گذشــته بــا ثبــات
نــرخ ارز و رونــد کاهشــی آن ،قیمــت تلفــن همــراه نســبت بــه
گذشــته رونــد نزولــی بــه خــود گرفتــه اســت.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان تلفــن همــراه بــه ايســنا گفــت:
همانطــور کــه در گذشــته بارهــا تکــرار شــده اگــر ســهم قابــل
توجهــی از نیــاز بــازار از طریــق واردکننــدگان تامیــن شــود ،در
پــی افزایــش میــزان عرضــه ،قیمــت تلفــن همــراه رونــد نزولــی
بــه خــود میگیــرد.
وی خاطرنشــان کــرد :بنابــر پیشبینــی هــا بــه نظــر میرســد در

هفتههــای آینــده قیمــت تلفــن همــراه بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی
بیــش از گذشــته ارزان شــود و خوشــبختانه بــازار در شــرایط فعلــی
ثبــات قابــل توجهــی بــه خــود گرفتــه اســت.
درســتی بــا تأکیــد بــر اینکــه تنهــا مســافر واقعــی امــکان ورود تلفــن
همــراه بــه کشــور را دارد ،یــادآور شــد :مســافر واقعــی کــه بــه کشــور
وارد شــده از طریــق سیســتم واحــد از ســامانه گمــرک بــه ســامانه
نیــروی انتظامــی ارتبــاط داده خواهــد شــد و تلفــن همــراه آن رجیســتر
شــده و دیگــر شــرایط گذشــته کــه بــا کــد ملــی افــراد تلفــن همــراه
رجیســتر میشــد ،کنــار گذاشــته شــده اســت.

eghtesad@hamedanpayam.com

در مراسم روز ملی صنعت چاپ عنوان شد

نگاه

برداشتن صفرها از پول مفید است ،اگر...

هر یک از ما به شــغلی و کاری مشــغول هســتیم ،عدهای از ما
تعریف و تمجید میکنند ،عدهای هم طعنه میزنند یا تنقید میکنند،
و البته روح ما از تعریف و تمجید خشنود و فربه میشود و از انتقاد
کدر و کسل میشود.
کسانی که از ما تعریف میکنند ،یا عاشق ما هستند که اصال عیوب ما
را نمیبینند ،یا گروه متملقان هستند ،یا گروهی که از ترس بدیهای
ما را خوب جلوه میدهند ،و البته گروه چهارمی هم هســتند که از
فرط دشمنی که با ما دارند از کارهای ناصواب ما تمجید میکنند که
ما را به اشتباه بیاندازند.
منتقدان هم البته برخی از ســر خیرخواهی انتقاد میکنند و برخی از
سر حسد و برای تخریب روحیه و برخی هم چون ذاتا همه چیز را
ســیاه میبینند و خوبیها را هم بدی میبینند .حال این ما هستیم که
باید این تمجیدها و تنقیدها را بشنویم ،و کارهای خود را هم بررسی
کنیم و بفهمیم کدام حرف صحیح و کدام حرف نا صحیح است.
وقتــی یک خبرگزاری معتبر از عملکرد دســتگاه اقتصادی کشــور
تمجید میکند ،خوب است آقایان سردمداران اقتصاد کشور بنشینند
کاله خــود را هم قاضی قرار دهنــد و بگویند خوب ما در مردادماه
ســال  ۹۲ســکان اقتصاد کشــور را با دالر  ۳۲۰۰تومانی در دست
گرفتیم ،االن هم پس از شــش سال ،حدود  ۱۲۰۰۰تومان است ،در
حالی که در این مدت اجازه داده شده که دالر  ۱۸۰۰۰تومان هم در
بازار مورد معامله قرار بگیرد ،و البته دالرهای ســهمیهای (یا به قول
مــن رانتی) هم به قیمتهای پایین تر از بــازار فراوان مورد معامله
قرار گرفته است.
اگر منحنی نمایشی رسم شود ،مشاهده میشود که در این شش سال
چه مقدار از نوسان شکل گرفته و مخصوصا در سال  ۹۷که طوفانی
از نوسانات ویرانگر اقتصاد کشور را مورد هجمه قرار داد .خوب آیا
اگر ســعی میشد نرخ  ۳۲۰۰تومانی با یک شیب مالیم و رو به باال
با احتساب تفاضل نرخهای تورم و بهره داخل و خارج و بدون تاثیر
پذیری از موفقیتهای سیاسی مربوط به برجام ،افزایش مییافت و
البته دالرهای رانتی هــم به هیچ بهانهای حتی خیر خواهانه به بازار
تزریق نمیشد ،بهتر نبود؟ که در آن صورت مسلما قیمت فعلی دالر
از  ۷۵۰۰تومان بیشتر نمیتوانست باشد.
یا اگر نرخ بنزین که شش سال پیش هم همین یک هزار تومان بوده،
اگر همراه نرخ تورم تعدیل میشد ،بهتر نبود؟ و همچنین برای سایر
حاملهای انرژی.
آیا اگر به مســافران خارج از کشور دالر رانتی نمیدادیم و عوارض
خروج از کشــور را هم جوری تعدیل میکردیم که سفرهای داخلی
برای مردم جذابتر میشــد و گردشگری داخلی رونق مییافت و
با اســتفاده درآمد حاصل از محل عوارض خروج از کشــور هتلها
و گردشگاهها و امکانات برای شــهرهای خودمان میساختیم ،بهتر
نبود؟
و دهها سوال دیگر،
آن خبرگزاری که میآید میگوید  ۳۰درصد ارزان شــدن دالر نقطه
مثبتی اســت ،خوب است ما از خودمان بپرسیم ،به چه دلیل میباید
قیمت پول ملی ما تقویت میشد؟
آیا نرخ بهره ما به استانداردهای جهانی نزدیک شده بود؟
آیا نرخ تورم ما نســبت به نرخ تورم کشــورهای حوزه دالر کمتر
نشان میدهد؟
آیا نرخ بیکاری در کشور کاهش یافته است؟
آیا ســرمایهگذاری در صنایع و معادن کشــور افزایش چشمگیری
داشته است؟
پس چرا پول ملی باید تقویت شــود؟ اگر به طور مصنوعی این کار
صورت بگیرد که غلط است ،و اگر بگویند قبال به طور مصنوعی باال
رفته بود و حاال پایین آمده که باید بگوییم با عذر خواهی قبال کاری،
اشتباه کرده بودید که اجازه دادید اینگونه باال برود.
راجع به برداشــتن صفرهــا هم از پول ملی قبــ ً
ا گفته بودم در دو
صورت برداشــتن صفرهــا میتواند مفید یا حتی الزم باشــد .یکی
اینکه وضعیت اقتصادی کشــور روبه بهبود باشد یعنی نرخ تورم و
بهره و نرخ بیکاری به ســطح استانداردهای بین المللی نزدیک شده
باشد و امید این را داشته باشیم که با برداشتن صفرها چند سال دیگر
باز باال رفتن قیمتها ،این صفرها باز نگردد.
و در حالــت دوم اینکه تعداد صفرهای غیر کاربردی به قدری زیاد
باشــد که در عملیات حسابداری اشــکال ایجاد کند که متاسفانه در
مورد اول ،خوشبختانه مورد دوم ،هنوز اتفاق نیافتاده است.
* علیاصغر سمیعی
رئیس اسبق کانون صرافان

از سوی ناظر بانکی و مالی سوئیس

نخستین بانکهای ارز مجازی
مجوز کار گرفتند
ناظر بانکی و مالی ســوئیس به دوشرکت بالکچین مجوز معامله در
بازار پول و اوراق داده اســت تا به نخســتین بانکهای ارز دیجیتال،
تبدیل شوند.
به گزارش مهر ،ناظر بانکی و مالی ســوئیس به دو شرکت بالکچین،
مجوز معامله در بازار پول و اوراق داده اســت تا به نخستین بانکهای
ارز دیجیتال تبدیل شوند.
ســازمان ناظر بر بازار مالی ســوئیس(فینما) ،این هفته به شرکت سبا
کریپتو از شهر زوگ و شــرکت سیگنام از شهر زوریخ مجوز فعالیت
داده است تا این شرکتها به نخستین بانکهای ثبت شده در سوئیس با
تمرکز بر تکنولوژی بالکچین ارزهای دیجیتال ،تبدیل شوند.
طبق مجوز ارائه شــده ،این شــرکتها میتوانند ارزهــای دیجیتالی
بیتکویــن و اتــروم را ارائه ،ذخیره و تجارت کــرده و صندوقهای
سرمایهگذاری آنها را مدیریت کنند.
این بانکها همچنیــن میتوانند ارزهایی ماننــد دالر ،یورو و فرانک
سوئیس را به این دو ارز دیجیتال تبدیل کنند.

معرفی پتانسیلهای حوزه چاپ
در جذب سرمایهگذار موثر است

صنعت چــاپ ســومین صنعت های
تکنولوژی در دنیا با بیش از یک هزار میلیارد
دالر ارزش اقتصادی در جایگاه دوم تا پنجم
جهان شناخته شده است.
این صنعت پیشران و موتور محرکه بسیاری
از صنایع در دنیا اســت و با توجه به اینکه
محصوالت فناوری چاپ بسیار متنوع شده
در همه بخش ها همچون آموزش ،صنعت،
برندسازی و توســعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی نقش آفرین است.
 11شــهریورماه در تقویم کشور روز ملی
صنعت چاپ اســت که به ایــن بهانه روز
گذشته جشــنواره چاپ اســتان همدان با
همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و
اتحادیه چاپخانه داران برگزار شد.
در این جشنواره ضمن تقدیر از برگزیدگان
صنعت چاپ اســتان در سال  98از مدیران
مسئول و پیشکســوتان صنعت چاپ استان
تقدیر شد.

لحاظ تکنولوژی و اقتصادی در جایگاه ســوم
دنیا قرار دارد.
وی با تاکید بــر اینکه این صنعت باید هویت
مســتقلی در کشور ما داشته باشــد ادامه داد:
هویت انواع چاپ های انتشــاری ،بسته بندی،
اداری و ....کامال مجزاســت که با برنامه ریزی
می تواند ارزش افزوده باالیی برای کشور داشته
باشد.
بیطرفان با بیان اینکه اســتان همدان پتانســیل
صــادرات محصــوالت چاپــی را داراســت
خاطرنشــان کرد :مســئوالن و قانونگذاران با

همدان در حــوزه چاپ
ظرفیتهــای قابــل
توجهــی دارد و معرفی
پتانســیلهای این حوزه
میتوانــد در جــذب
ســرمایهگذار و توسعه
صنعت چاپ استان موثر
باشد

چاپ ازاصــول زیربنایی توســعه
فرهنگی

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان
همدان در اين مراســم با بیــان اینکه برای
بررســی مشکالت حوزه چاپ و نشر استان
همــدان و تفکیک وظایف ایــن دو حوزه،
کمیته تخصصی و اتاق های مشــورتی در
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان
تشکیل می شود ،گفت :این صنعت یکی از
اصول زیربنایی توسعه فرهنگی است.
رضا احســانی با بیان اینکه برای دستیابی به
توسعه ،صنعت چاپ استان باید مورد توجه
ویژه قرار گیرد ،گفت :همدان در حوزه چاپ
ظرفیتهــای قابل توجهــی دارد و معرفی
پتانســیلهای این حوزه میتواند در جذب
سرمایهگذار و توســعه صنعت چاپ استان
موثر باشد.
 ۱۳۸واحد چاپــی دارای مجوز در
استان همدان فعال است
وی بــا بیان اینکه در حــال حاضر  ۱۳۸واحد
چاپی دارای مجوز در استان همدان فعال است،
افزود :از این تعداد  ۵۳واحد چاپ افست٢٠ ،
واحد چاپ سیلک ۵۸ ،واحد چاپ دیجیتال۵ ،
واحد لیتوگرافی و  ٢واحد جعبه سازی هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان
عنوان کرد :طی نیمه نخســت امسال  ۴مجوز
دائم و  ۵موافقت تأســیس موقت برای فعاالن
حوزه چاپ صادر شده است.
وی با تأکید بر تالش در راستای تحقق سیاست
های کلی اقتصاد مقاومتــی و برنامه ریزی در
راســتای رونق فضای کسب و کار فعاالن این
حوزه ،گفت :برنامه ریزی و اقدامات مناســب
برای تســهیل در واردات مواد اولیه به منظور
تامین مواد مورد نیــاز چرخه تولید واحدهای
چاپی مدنظر است.
همدان دارای پتانســیل محصوالت
چاپی است
رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران در این
جشنواره ضمن گرامیداشت روز ملی صنعت
چاپ در ایران گفــت :امروز صنعت چاپ نه
تنها به عنوان یک صنعت بلکه در زمره صنایع
راهبــردی در بســیاری از کشــورهای دنیا به
رسمیت شناخته شده است.
محمد بیطرفان با اشــاره به اینکه برنامه ریزی
و تخصیــص منابع از نــگاه صنعت راهبردی
قابل اهمیت اســت افزود :این صنعت با بیش
از یــک هزار میلیــارد دالر ارزش اقتصادی از

و صنعت و معدن و ....درصدد توسعه صنعت
چاپ به عنوان شاخص توسعه کشور است.
وی بــا اظهار تاســف از اینکــه  80درصد
صنعت چاپ کشور وابسته به خارج از کشور
اســت گفت :امیدواریم با همکاری و اتحاد و
همبستگی بیشتر بتوانیم این وابستگی را روز به
روز کمتر کنیم.
بیطرفــان در خصوص جایــگاه صنعت چاپ
ایــران در خاورمیانه بیان کرد :این جایگاه قبل
از تحریم های ظالمانه و نوســانات ارز ششم
بود اما هم اکنون جایــگاه نهم در این صنعت

اهمیت به این صنعت میتوانند بستری را برای
ایجاد ارزش افزوده در کشور ایجاد کنند.
وی با تاکید بر اینکه امروزه صنعت چاپ باید
به سمت کسب و کار دیجیتالی و استارتاپ ها
حرکت کند بیان کرد :در حال حاضر کسب و
کار در این صنعت با ســبک سنتی امکان پذیر
نیســت چراکه نگاه علمی مــی تواند صنعت
چاپ را بالنده و اقتصادی تر کند.
بیطرفــان ادامــه داد :امروزه نبــود ارتباط بین
صنعت و دانشــگاه خال این صنعت در کشور
اســت که پیشنهاد می شــودتفاهم نامه علمی
پژوهشــی و آموزشــی برای ارتقای جایگاه
صنعت چاپ در اســتان با همکاری چاپخانه
داران همدان منعقد شود.
وی با اشاره به اینکه تعرفه فروش محصوالت
چاپی نکته قابل تامل برای صنعت چاپ است
که نیــاز به فرهنگ ســازی دارد تصریح کرد:
انجمن علمی فناوری چــاپ ایران در تالش
است با ایجاد واحدهای بازاریابی و فروش در
بحث مشاوره و کارشناســی این صنعت را با
برنامه به مدیریت مالی الزم برساند.
بیطرفان با اشــاره به اینکــه از نهم تا پانزدهم
شــهریورماه این انجمن بــرای پنجمین بار 7
نشســت تخصصی برای صنعت چاپ کشور
برگزار می کند افزود :این نشست ها با عناوین
مختلفــی همچــون کســب و کار دیجیتالی،
ضرورت هم افزایی وزارت فرهنگ و ارشــاد

را داریم.
وی با بیان اینکه اســتان همدان بهویژه شــهر
همدان می تواند بــه عنوان قطب صادر کننده
محصوالت چاپی در سطح ملی و غرب کشور
فعال باشــد تصریح کرد :امیدواریم صنعتگران
به دنبال کشــف بازارهای جدیــد و نفوذ در
بازارهای بینالمللی و گســترش محصوالت
خود با استفاده از خالقیت و روش های علمی
و مدیریــت علمی این نقش و جایگاه را برای
همدان تحقق ببخشد.
رئیــس انجمن علمی فنــاوری چاپ ایران در
مورد برنامه های انجمن علمی برای توســعه
چاپ در اســتان ها هم یادآور شد :این انجمن
تنها انجمن علمی در خاورمیانه در بخش علوم
فناوری است و به دنبال این هستیم که در استان
ها صنعت چاپ را گسترش دهیم.
وی اضافه کرد :قرار است این انجمن در دوره
های بازاریابی و ارتقای برنامه ریزی مهندسی و
چیدمان ماشین آالت در چاپخانه ها همکاری
داشته باشد.
بیطرفــان با تاکید بر اینکــه اگر صنعت چاپ
بخواهــد به صرفه اقتصــادی و جایگاه اصلی
خود برســد بایدنظام تعرفه دستمزدی را رها
کند اظهار کرد :باید صنعت چاپ به ســمت و
سوی محصوالت چاپی روی بیاورد.
وی با اشــاره به اینکــه مجموعههای کوچک
در صنعت چاپ در چشــم انداز  5تا  10ساله

دچــار رکود و تعطیلی می شــوند تأکید کرد:
این مجموعهها باید با سرمایهگذاری و نگاه به
چاپ بستهبندی توسعه یابند.
بیطرفــان آینــده صنعــت چــاپ ایــران را بــه
ســمت مجتمــع هــای بــزرگ دانســت و
افــزود :در آینــده یکــی از زمینههــای توســعه
و پیشــرفت صنعــت چــاپ توســعه چــاپ
دیجیتــال اســت.
وی در خصــوص جایــگاه رشــته صنعــت
چــاپ در مقاطــع آمــوزش عالــی بیــان کــرد:
از گذشــته در دانشــگاه علمــی کاربــردی
رشــتههایی در مقطــع کارشناســی و
کارشناســی ارشــد در حــوزه چــاپ داشــته
ایــم امــا انجمــن از زمــان تشــکیل بــه دنبــال
ایجــاد رشــته فنــی مهندســی بــا گرایــش
چــاپ در مقاطــع ارشــد و دکتــرا اســت.
بیطرفــان بــا اشــاره بــه اینکــه در دفترچــه
آزمــون مقطــع کارشناســی ارشــد امســال
رشــته مهندســی پلیمــر بــا گرایــش چــاپ
وجــود دارد افــزود :امیدواریــم ســال
آینــده رشــتههای مهندســی مکانیــک بــرق
مدیریــت و روانشناســی بــا گرایــش چــاپ
در دانشــگاههای تــراز اول کشــور افتتــاح
شــود.

پیگیــری مطالبــات صنعت چاپ
درمجلس
در ادامه نماینــده مردم همــدان و فامنین در
مجلس شورای اســامی نیز با اشاره به اینکه
صنعت چاپ مادر همه صنایع اســت گفت :با
توجه به توانمندی و پتانسیل باالی این صنعت
در همدان پیگیر مطالبات این صنف در مجلس
شورای اسالمی هستیم.
امیر خجسته ادامه داد :در آینده صنعت چاپ از
نظر زیرساخت و سختافزار باید زیر مجموعه
صنعــت ،معدن و تجارت قرار گیرد و اتحادیه
نیز با تمام توان باید پیگیر مطالبات این صنف
باشــد تا مجلس از این صنف حمایت الزم را
انجام دهد.

نقش آفرینی همــدان در صنایع به
عنوان قطب منطقه ای و ملی

در ادامــه نماینده مردم همــدان و فامنین در
مجلس شورای اســامی با بیان اینکه همدان
نســبت به اســتان های غرب کشور از لحاظ
پیشــرفت و جمعیت رو به گســترش است
اظهار کرد :شــهر همدان امــروز محدود به
خیابان بوعلی و باباطاهر نیســت باید همدان
بتواند مانند قلب که خون را پمپاژ می کند در
بین استان های غربی کشور نقش آفرین باشد.
حمیدرضا حاجی بابایی ادامه داد :هدف ما این
است که همدان در تمام صنایع به عنوان قطب
منطقه ای و ملی بتواند نقش آفرین باشد.
وی با اشــاره به پیشینه چند هزار ساله همدان
تاکیــد کرد:همدان مــی تواند بــازاری برای
گردشگری کشور باشد و در همه ابعاد همچون
ســاخت راه آهن و اتصال خط ریلی غرب و
جنوب کشــور و صنایع چاپ در سطح ملی
■ دراین مراسم
نقش آفرینی کند.
درکنار تجلیل از پیشکسوتان
صنعتی ترکیبی برای تمام حوزه ها
وفعاالن عرصه چاپ استان از
حامد شفيعي نماینــده مردم مالیر نیــز در این آیین چاپ
پرسنل پيامرسانه را صنعتی ترکیبی و موثر دانســت که نه تنها
( مرکزچاپ وبسته بندی بخش فرهنگ بلکه تمام بخش ها را متحول
همدان) به دليل فعاليت می کند.
تخصصي در حوزه چاپ ليبل حجت االســام آزادیخــواه گفــت :مجمع
و آشنايي با تکنولوژي روز نمایندگان استان قدردان زحمات فعاالن عرصه
تقدير شد.
چاپ و نشر است و برای گره گشایی از مسائل
و مشکالت این صنف کوتاهی نمی کند.

خبر

سرمايه مردم
صرف بنگاهداري بانکها ميشود

■ خبره بانکي :سیستم بانکی آنگونه که باید حق مردم
همدان را نداده است
■ رئيس پارلمان بخش خصوصي :بیشتر فعاالن اقتصادی تا
خرخره به بانکها مقروض هستند
■ مدیر بورس منطقهای همدان :حضور در بورس هم به
سرمایهگذاران نفع میرساند و هم به اشتغال و تولید کمک
میکند
برندهــای خوش نام ،ســپردههای کالن خوابیــده در بانکها و
ســرمایهداران ناشی حتی صنایع راکد و ورشکسته همه به دنبال سود
بیشــتر هستند ،هدف مشترکی که به اعتقاد اهل فن فقط در بازارهای
متنوع بورس میتوان به آن دست یافت و همدان در تکاپوی رسیدن
به این معامله چند سر سود بر دستان بورس بوسه میزند.
همدان صنعتی نیســت ،اما صنایعی دارد که مرزهای داخلی شهرت
را هم پشت ســر گذاشته و رقیب خارجی میطلبند؛ از سویی تمایل
بــه پسانداز و آینده نگری همدانیها موجب شــده قلک بانکها از
سپردههای مردم پر شود؛ سودای سود بیشتر هم برخی سرمایهها را به
سمت کسب و کارهایی کشانده که هیچ خیری در آن نیست.
این صنایع ،ســپردههای بانکی و ســرمایهداران نیــاز به حضور در
بازارهایی مانند بورس و فرابورس دارند تا هم خودشــان سود ببرند
و هم به اقتصاد و اشــتغال و تولید کشــور سود برسانند ،مقولهای که
میتــوان به جرأت گفت همدانیها با آن بیگانهاند ،این بیگانگی نه از
سر کینه و دشمنی که ناشی از فقر دانش و آگاهی است.
سود بیشتر ،نقد شوندگی آسان ،سرمایهگذاری امن ،معافیت مالیاتی و
مشهور شدن برندهای داخلی تنها برخی از مزایای بورسی شدن است
که مدیر بورس منطقهای همدان با آب و تاب فراوان برایم میشمارد
تا رسانهها نیز نقشی در عالقهمند کردن فعاالن اقتصادی و سرمایهداران
استان به بورس داشته باشند.
به گفته علی اســکندری تا کنون فقط یکی دو شــرکت همدان مانند
ســیمان هگمتان و شرکت شیشه به ســرمایهگذاری در بورس روی
خوش نشان دادهاند و چند نفر از صاحبان صنایع مانند صنایع غذایی
ســحر ،کارخانه فیلتر سرکان ،شــیرپگاه و فاران شیمی نيز راغب به
حضور در بورس شــدهاند که البته هنــوز در مرحله مذاکره و رایزنی
قــرار دارد .به گزارش ايرنا ،وی علت بیمیلی همدانیها به بورس را
ناآشــنا بودن آنها میداند و تأکید میکند که اين مشکل با آموزش و
فرهنگسازی درست میشود و تاکنون چند دوره آموزشی برای مردم
و فعاالن اقتصادی برگزار شــده و از این پس کارگاههای آموزشی از
نظر کمی و کیفی افزایش مییابد.
اسکندری این استان را دارای شرکتهای بزرگ و خوشنام در عرصه
ملی و فراملی دانست که جایشان در بورس بسیار خالی است.
مدیر بورس منطقهای همدان به فعاالن اقتصادی اطمینان خاطر داد که
ســرمایهگذاری در این عرصه معاملهای دوسر سود است ،هم به خود
ســرمایهگذاران نفع میرساند و هم به اشــتغال و تولید کشور کمک
میکند.

از بورس غافل بودیم

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی همدان که دل خونی
از سیســتم بانکی این استان دارد ،در دفاع از کارخانه ها و صنایع می
گوید :در شــرایطی که بیشــتر فعاالن اقتصادی تا خرخره به بانکها
مقروض هســتند ،بورس روزنه امیدی اســت که تاکنون از وجودش
غافل بودهایم و باید غفلتها را جبران کنیم.
علی اصغر زبردســت تأکید میکند که شرکتها باید سهامشان را در
بورس عرضه کنند تا از بنبست رکود و رخوت خارج شوند.
زبردســت عالوه بر صنایع ،بورس را برای محصوالت کشــاورزی
همدان هم مفید میداند ،محصوالتی مانند ســیر ،سیب زمینی ،گردو
و کشمش که گل سرسبد تولیدات زراعی و باغی این منطقه هستند.

بورس به جای بانک

 ۱۶۴هزار میلیارد ریال حجم سپرده گذاری مردم استان همدان در ۱۴
بانک دولتی تا پایان تیرماه سالجاری است که رئیس کمیسیون سرمایه
گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی همدان آن را اعالم کرد.
طبق حســاب و کتاب های او پس از کسر ذخایر و اندوختههایی که
باید در حساب شعب بماند ۸۷ ،درصد از پول موجود در بانک ها باید
به صورت تسهیالت در اختیار مردم قرار گیرد ،رقمی که به  ۶۲درصد
هم نمیرسد .هادی خورشیدی که از خبرگان بانکداری این استان به
حســاب میآید ،مدعی است سیستم بانکی آنگونه که باید حق مردم
همــدان را نداده و این کوتاهیها چندین بار به اســتاندار همدان نیز
گزارش شده است .وی با اشاره به اینکه  ۹۰درصد سرمایه واحدهای
تولیدی این استان از طریق تسهیالت بانکی تأمین میشود ،تأکید کرد:
بانکها به تنهایی قادر به حمایت از صنایع نیستند ،زیرا بخش عظیمی
از ســرمایه خود را باید در اختیار مراکز خــود قرار دهند ،که صرف
بنگاهداری میشود .خورشیدی با ارائه این عدد و رقمها میخواهد به
این نکته برسد که وقت آن رسیده از وابستگی به سیستم بانکی خارج
شده و به سمت بهرهمندی از امکانات بورس برویم.
او به سرنوشت شوم برخی از صنایع همدان اشاره میکند که با وجود
دستگاهها و ماشینآالت پیشرفته و تولید محصول بازار پسند به دلیل
بدهی به بانک تعطیل شــدهاند و از مســئوالن بورس میخواهد این
ورشکستهها را هم زیر بال و پر خود بگیرند.

آداب بورسی شدن

یکی از کارشناسان بورس منطقهای همدان نیز میگوید :درهای بورس
همیشه به روی مردم باز اســت و با صبر و حوصله باید و نبایدهای
بورسی شدن را به متقاضیان میآموزیم تا آینده مالی بهتری برای واحد
اقتصادی خود رقم بزنند.البته سرمایهگذاری در بورس نیز تابع مقررات
و آداب ویژهای اســت که صفر تا صد آن قدم به قدم و به زبان ساده
بــرای عالقهمندان در دوره های تخصصی که بورس منطقهای همدان
به طور مســتمر برگزار میکند ،آموزش داده میشود تا سرمایهگذاران
سالیان سال موفق و پیروز در بورس سود ببرند و سود برسانند.

Y K

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

روز سرنوشت ساز
برای بانوی المپیکی همدان
مه لقا جام بزرگ پرافتخارترین بانوی تیراندازی همدان که ســابقه حضور در  ۲دوره
بازی های المپیک را دارد ،روز گذشته برای کسب سهمیه  ۲۰۲۰توکیو به میدان رفت.
جام بزرگ که حضور در المپیک  ۲۰۱۲لندن و  ۲۰۱۶ریو را تجربه کرده است حاال برای
کسب سومین سهمیه این رقابت ها به روی خط آتش رفت.
این بانوی تیرانداز همدانی هم اکنون در پیکارهای جام جهانی برزیل که به میزبانی شهر
ریو در حال برگزاری اســت ،رقابت دارد و دیروز در حســاس ترین مسابقه برای کسب
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سهمیه تالش کرد.
جام بزرگ روز گذشته موفق شد در رشته تفنگ سه وضعیت با پشت سرگذاشتن حریفان
جهانی خود به مرحله رده بندی این ماده صعود کند.
نماینده همدان در تیم ملی بانوان کشــورمان در این مســابقات با کســب ۱۱۶۸
امتیــاز با کســب رتبه هشــتم در گروه دوم راهــی مرحله رده بندی تفنگ ســه
وضعیت بانوان شد.
مسابقات جام جهانی و کسب سهمیه المپیک با حضور  ۵۴۵ورزشکار از  ۷۲کشور جهان
از  ۵تا  ۱۲شهریورماه در شهر ریودوژانیرو برزیل در حال برگزاری است.
جام بزرگ تنها ملی پوش همدانی حاضر در این مسابقات است
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روی موج المپیاد

کبدی هم مدالآور شد

تیم کبدی استان نخستین مدال تیمی استان را از المپیاد کسب کرد.
مســابقات کبدی المپیاد استعدادهای برتر کشور که در زاهدان برگزار
شد با عنوان سومی همدان به پایان رسید.
در این رقابتها تیم کبدی همــدان پس از غلبه بر تیمهای قدرتمند
گلســتان و ایالم به نیمه نهایی المپیاد استعدادهای برتر راه یافت و در
این مرحله مقابل میزبان مسابقات سیستان و بلوچستان شکست خورد
و به مدال برنز این رقابتها دست یافت.
این مدال نخســتین مدال تیمی کاروان همدان در المپیاد استعدادهای
برتر کشور محسوب میشود.

کاراته هم مدالآور شد
تیم کاراته همدان در مسابقات المپیاد یک مدال نقره کسب کرد.
مســابقات المپیاد استعدادهای برتر در رسته کاراته که در شهر ارومیه
برگزار میشود با مدالآوری کاراتهکا همدان همراه شد
در ایــن رقابتهــا و در وزن منفی  54کیلوگرم امیــر نویدنیا در رده
نوجوانان که با شکست حریفان خود به فینال راه یافته بود در مسابقه
آخر مقابل حریف خود شکســت را پذیرفت و مدال نقره مسابقات
را کسب کرد.

توابع تهران فاتح ژیمناستیک در همدان شد
مسابقات ژیمناستیک المپیاد استعدادهای برتر کشور که به میزبانی
همدان در بخش دختران در ســالن پوریای ولی دانشگاه آزاد همدان
برگزار شــد ژیمناستیک کاران توابع تهران به مقام قهرمانی رسیدند و
استانهای تهران و البرز نیز دوم و سوم شدند.
در بخش انفرادی نیز در پرش خرک حنانه عطایی از اســتان خراسان
رضوی در بخش پارالل پانا وحــدت از تهران در بخش موازنه کوثر
محمدنیا از خراسان رضوی ودر بخش حرکات زمینی آناهیتا رحمانی
از البرز عناوین نخست را به خود اختصاص دادند.
در بخش قهرمــان قهرمانان نیز پانا وحدت از تهران قهرمان قهرمانان
شد

دو مدال حاصل کار باستانیکاران
ی اســتان همدان موفق به کسب یک مدال نقره و یک
تیم باســتان 
مدال برنز از مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور شد.
مسابقات المپیاد اســتعدادهای برتر کشور به میزبانی استان کردستان
در مجموعه ورزشی آزادی سنندج برگزار شد و در پایان نفرات برتر
معرفی شدند در این دوره از رقابتها باستانیکاران همدان صاحب دو
مدال از رشته چرخ تیز شدند.
در رشته چرخ تیز و در سنگ ورزشکاران منفی  50کیلوگرم ابوالفضل
کاظمیان از همدان به مدال نقره دست یافت و دوم شد.
در چرخ تیز ســنگ ورزشــکاران  60تا  70کیلوگــرم نیز ابوالفضل
کولیوند به مدال برنز دســت یافت.در این رقابتها  400ورزشــکار
ی از سراسر کشور شرکت داشتند.
باستان 

همدان کاپ قهرمانی جودو را کسب کرد
دختران همدان کاپ قهرمانی مســابقات المپیاد استعدادهای برتر
جودو کشور را باالی سر بردند.
مســابقات جودو قهرمانی المپیاد اســتعدادهای برتر کشور با حضور
 180جودوکار از  27اســتان کشور در ســالن امام علی (ع) در استان
یزد برگزار شــد با قهرمانی جودوکاران همدان همراه گردید .در این
رقابتها همدان با کســب دو مــدال طال ،یک مدال نقره و یک مدال
برنز بر روی سکوی قهرمانی ایستاد و استان تهران با همین تعداد مدال
در جای دوم قرار گرفت و در نهایت خراسان رضوی با یک طال ،دو
نقره و دو برنز به مقام سوم مسابقات رسید.
در این رقابتها مهسا ربیعی در وزن  63کیلوگرم و مهشید صفری در
وزن  57کیلوگرم موفق به کسب مدال طال شدند .در وزن  57کیلوگرم
نادیا کارپسند به مدال نقره رسید در وزن  48کیلوگرم حدیثه قراگوزلو
صاحب مدال برنز شــد در این رقابتها همچنین زینب فاضلی و مینا
ربیعی عنوان پنجم را به دســت آوردند تــا راه را برای قهرمانی تیم
استان هموار کنند.

آغاز رقابت قایقرانی در خراسان شمالی
رقابت قایقرانان  ۱۱اســتان در ســد شــیریندره خراسان شمالی
آغاز شــد مسابقات روئینگ قایقرانی دومین دوره المپیاد استعدادهای
برتر کشــور با حضور قایقرانان  ۱۱اســتان کشور روز گذشته در سد
شیریندره شهرستان مانهوسملقان خراسان شمالی آغاز شد.
در این دوره از مســابقات  ۸۵ورزشکار شامل  ۶۰ورزشکار زن و ۲۵
مرد از  ۱۱استان کشور با هم به رقابت می پردازند.

بانوی همدانی رکورد ملی دو ومیدانی را
جابجا کرد
بانــوی دونده همدانی رکورد ملی دو ومیدانی در ماده ســه هزار
کیلومتر پیاده روی را جابجا کرد.
پیکارهای دو ومیدانی دومین دوره المپیاد اســتعدادهای برتر ورزش
کشور به میزبانی گرگان در جریان است و دونده های همدانی موفق
به کســب  ۲مدال شــدند .در رقابت های ماده سه هزار کیلومتر پیاده
روی صبا فرمان پور از همدان ضمن کسب مدال طال ،رکورد ملی را
نیز جابه جا کرد.همچنین نسا نجاری دیگر دونده همدانی به مدال نقره
این ماده دست یافت.

C M

در کشتی المپیاد همدان ششم شد
»»سلیمان رحیمی

درمســابقات کشــتی آزاد المپیــاد
استعدادهای برتر کشور تیم مازندران قهرمان
شــد و تیم همدان علیرغم میزبانی به مقام
ششم رسید.
رقابتهای کشــتی آزاد المپیاد استعدادهای
برتر کشــور که به میزبانی همدان در سالن
امام علی(ع) دانشــگاه آزاد اســامی واحد
همدان برگزار شــد با قهرمانی مهد کشــتی
کشور مازندران به پایان رسید و تیم لرستان
در رقابتی میلیمتری در جای دوم ایســتاد و
تهران نیز سوم شد.
در این مسابقات تیم کشــتی همدان میزبان
رقابتهــا پــس از توابع تهــران و البرز در
سکوی ششم قرار گرفت.
تیم مازندران با کســب  5مدال طال 2 ،مدال
برنز و با کســب  171امتیاز قهرمان شد تیم
لرستان با  2مدال طال 3 ،مدال نقره و  3مدال
برنز دوم شــد و تیم تهــران با یک طال و 4
نفره در جای ســوم ایستاد و تیم همدان نیز
با کسب یک مدال نقره و  3مدال برنز ششم
شد.
در ایــن رقابتهــا بیــش از  242کشــتیگیر
از  31اســتان در قالــب  34تیــم شــرکت
داشــتند کــه بــا انجــام  598کشــتی در 12
وزن بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد.
تیــم کشــتی همــدان کــه ســال گذشــته
در نخســتین دور ایــن رقابتهــا جایــگاه
هجدهــم را داشــت بــا  12پلــه صعــود
امســال ششــم شــد تــا نشــان دهــد بارقــه
امیــد در ایــن رشــته در حــال شــکوفایی
اســت و تــاش هیــأت کشــتی کمکــم بــه
بــار خواهــد نشســت.
هــر چنــد در ایــن رقابتهــا انتظــار
میرفــت کــه کشــتی اســتان نتایــج بهتــری
بگیــرد و حداقــل یکــی از ســکوهای تیمــی
را تصاحــب کنــد امــا بــه دلیــل برخــی
اتفاقهــا و تجربــه کــم کشــتیگیران ایــن
خواســته اهالــی کشــتی بــرآورده نشــد هــر
چنــد در مجمــوع رضایــت بخــش بــود و
شــادمانی حمیدرضــا یــاری پــس از هــر

بــرد کشــتیگیران همــدان دیدنــی بــود کــه
حکایــت از تعصــب وی بــه کشــتی دارد.
متأســفانه برگــزاری مســابقات از نظــم
خوبــی برخــوردار نبــود و تعــداد زیــاد
کشــتیگیران و عوامــل و ضعــف کمیتــه
مســابقات باعــث شــد تــا در هنــگام توزیــع
مدالهــا ســالن مملــو از کشــتیگیران
و افــراد غیــر مربــوط باشــد کــه چهــره
چنــدان خوشــایندی نبــود و ایــن نمــره
منفــی بــرای برگــزار کنندههــا تلقــی شــد.
برخی از کشــتی گیران با خانــواده به محل
مســابقات آمــده بودنــد که با مســاعدت
حراســت اداره ورزش وجوانان به تماشای
کشتیها نشســتند واین میتواند درب بسته
ورزشگاهها را بروی بانوان باز کند.
■ در پایان این رقابتها نفرات برتر اوزان
مختلف معرفی شدند.
وزن  35کیلوگــرم -1 :حســین جعفــری

(لرســتان) -2محمــد ســاالروند (تهران)
 -3مرتضی رمضانی (کرمان) و امیرحســین
علیزاده (خراسان شمالی)
وزن  38کیلوگــرم -1 :ابراهیم الهی جورن
(مازندران) -2ادریس بوربــور (تهران) -3
امیرمهــدی نجاتی (لرســتان) و احمدرضا
ناصری (منطقه آزاد اروند)
وزن  41کیلوگــرم -1 :علی خرمدل (توابع
تهران)  -2علی کرمپور ( تهران)  -3سجاد
پیروایــه (لرســتان) و محمدرضا حســینی
جاللوند (البرز)
وزن  44کیلوگرم-2 -1 :محمدرضا شاکری
(لرســتان) -3میالد والی زاده (منطقه آزاد )
و مازیار شریفی (کردستان) ابراهیم خواری
(مازندران)
وزن  48کیلوگرم-1 :علی رضایی (مازندران)
-2علــی آقایی (توابع تهران) -3ســیدمعین
حســین زاهدی (منطقه آزاد اروند) و شهداد

خسروی (البرز)
وزن  52کیلوگرم-1 :امیر ســیف فیضالهی
(همــدان) -2رضــا پوالدونــد (لرســتان)
-3مهــدی عباسپور (مازندران) و ســجاد
نرگسی (خراسان رضوی)
وزن  57کیلوگرم-1 :یوسف جابری (تهران)
-2امیرحسین ســیرآوند (منطقه آزاد اروند)
-3محمد امین دارائی (توابع تهران) و محمد
جواد افتخاری (البرز)
وزن  62کیلوگرم -1 :سیدحســین اسماعیل
نژاد (مازندران)  -2مهدی فرخی (خراسان
شمالی) -3امیرحســین عظیمی(همدان) و
عرفان جهانی گلستان (توابع تهران)
وزن 68کیلوگــرم-1 :ابوالفضل یاراحمدی
(لرســتان) -2محمد باقر خیرآباد (خراسان
رضــوی) -3عبــاس زندیه (همــدان) و
امیرحسین شغلی (آذربایجان شرقی)
وزن  75کیلوگرم-1 :هانی فالحی (مازندران)
-2امیرمحمــد مختاری (تهران) -3مســعود
آسترکی (لرستان) و عرفان چنداری (قزوین)
وزن  85کیلوگــرم-1 :حســین دالوری
(مرکــزی) -2امیربهــادر خرمی (لرســتان)
-3عرشیا حسینیان (البرز) و امیررضا جهانی
چهرهبرق (توابع تهران)
وزن  100کیلوگــرم-1 :امیررضــا معصومی
(گیــان)  -2عبــاس لشــگری (البرز) -3
ارشــیا ظهیری (مازندران) و علی ابوالفتحی
(همدان)

■ مدال آوران همدان

بــرای تیم همدان در ایــن رقابتها در وزن
 52کیلوگرم امیر ســیف فیضالهی در فینال
با غلبه بر رضا پوالدوند از لرستان مدال طال
کسب کرد.
همچنیــن در وزن  68کیلوگرم :عباس زندیه
پس از غلبه بر حریف خود از استان مرکزی
به مدال برنز رسید در  62کیلوگرم امیرحسین
عظیمــی هم از تیم دوم همدان با پیروزی بر
کشتیگیر گلستان مدال برنز کسب کرد و در
وزن یکصــد کیلوگرم :علی ابوالفتحی مقابل
حریف خود علیرضا محمدی از کرمانشــاه
پیروز شد و به مدال برنز دست یافت.

 16گل در آغاز لیگ برتر استان رویید
هفتــه نخســت رقابتهای لیــگ برتر
قهرمانی باشــگاههای اســتان یادواره شهید
علیرضا شمسیپور با ثبت  16گل آغاز شد.
در هفتــه نخســت رقابتهای لیــگ برتر
استان تیمهای شهدای ســامن ،هاللاحمر
تویســرکان ،گرین کشــاورز نهاوند و مهر
همــدان بازیهای خود را بــا پیروزی آغاز
کردنــد و  16بــار توپ از خــط دروازهها
گذشت که میانگین  4گل در هر بازی را به
ثبت رســاند که این آمار در هفته اول بسیار
چشمگیر است.
در هفته نخســت هیچ تیمــی احتیاط نکرد
و بــا ارائه فوتبال هجومــی قاعده داربیها
را رعایــت نکردند .در ورزشــگاه شــهید
شمســیپور همدان دو تیــم همدانی مهر
و علــم و ادب مقابل هم قــرار گرفتند .تیم
مهر کــه تجربه حضور در لیگ برتر را دارد
نمایش بهتری در ایــن دیدار ارائه داد و در
همان نیمه اول نســخه تیــم علم و ادب را

پیچید و در نخســتین گام بــه یک پیروزی
قاطع دست یافت.
تیــم مهر تنها  11دقیقــه در انتظار گل باقی
ماند و علی خدابندهلــو مهاجم این تیم در
این دیدار دوبار در دقایق  11و  24برای مهر
گلزنی کرد و ســپس نوبت به سعید زارعی
رسید تا در دقیقه  29گل سوم مهر را به ثمر
برساند و این نتیجه در نیمه اول ثابت ماند.
باآغاز نیمــه دوم علم و ادب نمایش بهتری
ارائــه داد و تــاش کرد تا بــازی باخته را
جبران کند اما تالش شــاگردان باقرجنتی به
جایی نرسید و این مهر بود که باز هم به گل
دست یافت.
رضــا علیپناه در دقیقه  56بازی گل چهارم
را بــرای مهر به ثمر رســاند تا شــاگردان
مصطفی امیری نیک بازی اول را با یک برد
شیرین سپری کنند و با روحیهای بهتر لیگ
را دنبــال کند .در این دیدار جمال فتاحی از
مهر و امیرحسین آقامهدی از علم و ادب از

داور بازی اخطار گرفتند.
قضاوت این دیدار را حجت قپانوری ،ایمان
چگینی و ابوالفضل بیات به عهده داشتند.
در ورزشگاه مالک اشتر سامن تیم شهدای
این شــهر میهمان خود وحــدت مالیر را
گلباران کرد و  5بر صفر به پیروزی رسید.
در ایــن دیدار وحدت مالیر نشــان داد که
حرفی برای گرفتن ندارد و رقابتهای لیگ
را با شکست سنگین آغاز کرد.
در ورزشــگاه علیمرادیــان نهاونــد نیز
فوتبال پرگلی را شــاهد بودیم و داربی
نهاوند دیداری تماشایی و جذاب ازآب
درآمد .در این بازی تیم گرین کشــاورز
مقابل همشــهری خود پاسارگاد نوین به
برتری  5بر یک رســید تــا گام اول را
محکم بردارد.
و ســرانجام بازی دو تیم تویسرکانی با یک
گل به سود هاللاحمر به پایان رسید.
در ایــن دیدار دو تیم هاللاحمر و ســتاره

مجیدی شادان پرافتخارترین
ورزشکار استان

به دست آورد.
قهرمان شــطرنج اســتان ابتدا در مســابقات
استاندارد با بدســت آوردن  6پیروزی و یک
تساوی و کســب  6/5امتیاز به مقام قهرمانی
رســید و نخســتین مدال شــطرنج استان را
تصاحــب کرد .مجیدی در رقابتهای رپید یا
همان شطرنج سریع نیز نمایش خارقالعادهای
داشــت و در این بخش نیز به مقام قهرمانی و
مدال طال دست یافت.
علی مجیدی شادان در بخش پایانی مسابقات
در مسابقات برقآسا شرکت کرد و موفق شد
سومین مدال طالی شــطرنج استان را از این
رقابتها کسب کند و با به دست آوردن مدال
طال هتریک کرد.
این شطرنج باز استان نقش پررنگی در جایگاه
اســتان در ردهبندی مدالها خواهد داشت که

شایسته اســت به نحو مطلوب از وی تجلیل
و تشویق شود.
در بخش شــطرنج ســریع که  120شطرنج
باز شــرکت داشــتند و  7دور برگزار شــد
علی مجیدی شــادان بــا  6/5امتیاز قهرمان
و صاحب مدال طال شــد و دیگر شــطرنج
باز استان محمد ارشــیا آقامحمدی نیز با 6
امتیاز در جایگاه دوم ایســتاد و به مدال نقره
دست یافت.
مسابقات بلیتس یا همان شطرنج سریع نیز با
شرکت  119شــطرنج باز کشورمان در رشت
برگزار شــد که در این رشته نیز علی مجیدی
شادان به مدال طال رسید.
ت و در مجموع اســتاندارد ،سریع
در این رقاب 
ق آســا تیم البرز به مقام قهرمانی رسید،
و بر 
اســتان گیالن دوم شــد و تیم اصفهان نیز در

هتریک مجیدی
در کسب مدال طال

علی مجیدی شــادان شــطرنج باز همدان
هتریــک کــرد و با کســب  3مــدال زرین
پرافتخارتریــن ورزشــکار اســتان در المپیاد
استعدادهای برتر کشور شد.
مســابقات شطرنج المپیاد اســتعدادهای برتر
کشــور که در شهرستان رشــت مرکز استان
گیالن برگزار شــد با درخشــش شطرنجباز
همدانی همراه شــد و علی مجیدی شادان با
کیــش و مات تمام حریفان  3مدال زرین طال
را برای کاروان المپیاد استعدادهای برتر استان

سرخ به مصاف هم رفتند که فوتبال نزدیک
و پایایی را به نمایش گذاشتند و توپ بیشتر
در میانــه میدان بین دو تیم رد و بدل شــد
اما این هاللاحمر بــود که از تک موقعیت
خود نهایت ســود را برد و بــا یک گل به
برتری رسید
این دیدار را محمد امیرنژاد،نعمت میر غفار
وامین سخایی قضاوت کردند.
متاســفانه علیرغــم تماس هــای مکرر با
کمیتــه برگزار کننده مســابقات در گرفتن
نتایج بازیها واســامی گلزنان تیمها این
کمیته همــکاری الزم را نکرد وما با انکه
قول داده بودیم لیگ برتر را کامل پوشش
خواهیم داد به دلیل همکاری نکردن مجید
هدایتی رئیس این کمیته نتوانستیم پوشش
الزم را بدهیــم کــه از خوانندههای عزیز
پوزش می طلبیــم وامیدواریم که هیأتها
وکمیته های مســابقات همکاری الزم را با
اهالی رسان داشته باشند.

خبـر

اکباتان و پاس پیشتازان لیگ نوجوانان

دو تیم همدانی اکباتان و پاس همدان پیشتاز لیگ نوجوانان استان
شدند.
هفته دوم از مرحله دوم لیگ نوجوانان قهرمانی باشــگاههای اســتان
یادواره شهید امیر امیرگان با انجام دو بازی دنبال شد و تیمهای اکباتان
و پاس همــدان با غلبه بر حریفان خود صدر جــدول را از آن خود
کردند.
در این هفته از مســابفات تیم فوتبال پاس همدان در ورزشگاه تختی
مالیر با یک گل مقابل میزبان خود یاوران مالیر به برتری رســید و 4
امتیازی شد.
در همدان نیز تیم اکباتان موفق شــد در یک بازی یک طرفه  3بر یک
میهمان خود ستاره سرخ تویسرکان را با شکست بدرقه کند.
پس از گذشــت دو هفته از رقابتها اکباتان و پاس با کسب  4امتیاز
اول و دوم هستند.
در ادامه این رقابتها این هفته پاس میزبان ســتاره ســرخ تویسرکان
است و تیم یاوران در همدان به مصاف اکباتان میرود.

رقابتهاي پرش با اسب درهمدان
دهمين دوره رقابتهاي پرش با اسب هیأت سواركاري استان همدان
برگزار شد.
روز گذشــته يك دور رقابت پرش با اسب به ميزباني باشگاه شبديز
برگزار شــد.در اين رقابت سواركاراني از باشگاههاي اذرخش،دريا و
شــبديز در رده هاي وارم آپ،اسب و سوار مبتدي ،و رده Openبا
هم به رقابت پرداختند.در پايان اين رقابت دوستانه در راند باراژ رده
 Openمقام نخســت به اميد يگانه پرست با زو كارلوس بدون خطا
از باشــگاه ميزبان رسيد،جايگاه دوم به آرمين احمدي ثابت از باشگاه
آذرخش اختصاص پيدا كرد و محســن حداديان با رايكا از باشــگاه
اذرخش به مقام سوم دست پيدا كرد.
اين رويداد زير نظر هیأت سواركاري استان و با تالش مديريت باشگاه
شبديز برگزار شد و در پايان رقابت هدايای غير نقدي و روبان به مقام
هاي برتر اهدا شد

دو نشان برنز شنا در مسابقات المپیاد
شناگر استان در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر دو مقام برنز را
از آن خود کردند.
این دوره از مســابقات که از تاریخ ششم شــهریور ماه آغاز شده و
تا دهم نیز ادامه خواهد داشــت ورزشکار همدانی مانی پاک صفت
موفق به کســب دو مــدال برنز در ماده هــای  100متر آزاد و 200
متــر آزاد گردید.در این دوره از مســابقات تیم همــدان با ترکیب
ورزشکاران سپهر گودرزی  ،محمدحسین کیهانی فاضل  ،محمدرضا
کیهانی فاضل ،مهدی گودرزی  ،ســهیل گودرزی  ،علیرضا حیدری
مریانی  ،مانی پاک صفت و با مربیگری جمال جنانی در این دوره از
مســابقات شرکت دارند  .شایان ذکر است مانی پاک صفت با کسب
دو مــدال برنز در ماده های  100متــر آزاد و  200متر آزاد موفق به
کســب دو مدال برنز گردید که در این دوره استان همدان توانست
رتبه ششم را از آن خود کند.

مسابقات دارت هفته دولت در شیرین سو
به مناســبت هفته دولت مســئوالن ادارات شیرین سو در مسابقه
دارت شرکت کردند.
در ایــن دوره از مســابقه  25نفر از مســئوالن ادارات باهم به رقابت
پرداختند که در پایان موســوی شهردار به مقام قهرمانی ،کرمی مدیر
اداره گاز به مقام نایب قهرمانی و بهمنی مسئول اورژانس  115به مقام
سومی دست یافتند.
این مسابقات در سالن ورزشی امام علی(ع) شیرین سو برگزار شد.

درخشش ورزشکار مالیری در مسابقات
پرورش اندام
حســین رضایی ورزشکار خوش آتیه مالیری مقام نایب قهرمانی
و دومقام ســومی مســابقات قهرمانی پرورش اندام استان تهران را از
آن خود کرد .
حســین رضایی ورزشــکار جوان و خوش اتیه مالیری در مسابقات
قهرمانی پروش اندام استان تهران توانست مقام نایب قهرمانی فیزیک
کالسیک و دو مقام سومی فیزیک و ماسکوالر را از آن خود کند
شایان ذکر است رضایی از ورزشکاران با استعداد این رشته ورزشی
در شهرســتان مالیر میباشد که تمرینات خودرا در باشگاه آرمان زیر
نظر مربی پیشکســوت این رشته ورزشی محســن پاپی زاده انجام
میدهد.

اسکیت کبودراهنگ قهرمان مسابقات
لیگ برتر استان

جایگاه سوم ایستاد و علیرغم کسب  3مدال
طالی مجیدی شادان در ردهبندی تیم همدان
نتوانست در بین  3تیم برتر کشور قرار بگیرد.

تیم کبودراهنگ توانســت در مســابقات لیگ برتر اسکیت استان
جایگاه اول را از آن خود نماید.
در هفته پایانی مسابقات لیگ برتر اسکیت استان که با حضور تیمهای
همدان،کبودراهنگ  ،مالیر ،رزن و نهاوند در همدان و در ســه دوره
برگزار شد تیم اسکیت کبودراهنگ با شایستگی توانست قهرمان این
دوره از رقابت ها شود ،همچنین تیم های همدان و مالیر به ترتیب در
جایگاه دوم و سوم ایستادند.
گفتنی اســت در لیگ اســکیت امســال پنج تیم حضور داشتند که
رقابت های خود را در ســه هفته و در شهرستان نهاوند و همدان
برگزار کردند.

روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
www.HamedanPayam.com
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■ دوبيتي:

		
شدستمپیروبرنایینمانده

		
بمو واجی برو آاللهی چین

بتن توش و توانایی نمانده

چراچینمکهبینایینمانده

شماره 3559

باباطاهر

فناوري

دستیار صوتی بند کتانی های جدید را
میبندد

نایک کتانی های جدیدی ابداع کرده که فرد می تواند با کمک دستیار
هوشــمند اپل به آن دســتور باز کردن بند کفش یا بستن آن را بدهد.به
گزارش مهر نایک با استفاده از دستیار هوشمند اپل (سیری) به صاحبان
کفش هــای جدید ( )Adapt Huarachesخود کمک می کند بند
کفش خود را باز کنند یا ببندند .کاربران می توانند از طریق ساعت هوشمند
یا آیفون و یک اپلیکیشن مخصوص به دستیار صوتی اپل دستور دهند:
سیری بند کفش های مرا باز کن .سیستم  FitAdaptنایک با استفاده از
یک موتور میانی کار می کند و فرایند بند کردن کفش را انجام می دهد.
نایک در این باره طی بیانیه ای نوشــته است :آخرین نسخه FitAdapt
قابلیت های بیشتری را در محیط ها و شرایط مختلف فراهم می کند.

همکاری نانویی برای تولید پیل خورشیدی
همکاری یک شــرکت و یک موسســه تحقیقاتی به اســتفاده از
نانوجوهر برای تولید پیلهای خورشیدی منجر شد.
ی نانوسل (PV
به گزارش ســتاد توسعه فناوری نانو ،شــرکت پیو 
 )Nano Cellارائهدهنــده محصــوالت نوآورانــه در بخش چاپ
دیجیتال جوهرافشان و تولیدکننده نانو جوهرهای تکبلوری موسوم به
 ،Sicrysنانوجوهرهای فلزی و جوهرهای رسانا ،همکاری مشترکی
با موسسه فرانهوفر آغاز کرده تا با استفاده از نانوجوهر اقدام به توسعه
سیستمهای پیل خورشیدی کند.
موسسه فرانهوفر در ارتباط با این پروژه مشترک ،اقدام به انتشار چند
مقاله علمی کرده و نتایج بسیار دقیقی با استفاده از نانوجوهر Sicrys
برای متالیزه کردن سلولهای خورشیدی بهدست آورده است.

همگرایی زیستشناسی مصنوعی و
نانوزیستفناوری برای تشخیص باکتری

ت فناوری منجر به
ت شناســی مصنوعی و نانو زیس 
ترکیب زیس 
ساخت ابزاری شــده است که با استفاده از آن میتوان وجود باکتری
مقاوم در برابر آنتیبیوتیک را شناســایی کرد.به گزارش ستاد توسعه
فنــاوری نانو ،با ترکیب نقــاط کوانتومی و تلفنهای هوشــمند ،به
زودی میتــوان باکتریهای مقاوم در برابــر آنتیبیوتیک را در مدت
 ۴۰دقیقه شناسایی کرد.استافیلوکوکوس اورئوس نوعی باکتری بوده
که میتواند منجر به بروز مشــکالت جدی در سالمتی شود .یکی از
نکات هراسانگیز درباره این باکتری آن است که نسبت به متیسیلین،
نوعی آنتی بیوتیک مقاوم است.ساالنه بیش از  ۷۰۰هزار مرگ و میر بر
اثر عفونت با باکتریهای مقاوم در برابر آنتیبیوتیک گزارش میشود.

شناسایی بمب در  ۳۰ثانیه

حساب کاربری بنیانگذار توییتر هک شد

محققان انگلیسی فناوری برای شناسایی فوق سریع بمب ابداع
کردهاند که میتواند مواد سازنده بمب را تنها در  ۳۰ثانیه شناسایی
کند؛ از این فناوری میتوان برای تقویت امنیت فرودگاهها استفاده
کرد.
به گزارش ایرنا  ،محققان دانشــگاه «سوری» در انگلیس روشی ابداع
کردهاند که می تواند طیف گستردهای از مواد سازنده بمب را تنها در
 ۳۰ثانیه اسکن و شناسایی کند.
این روش جدید شناسایی نسبت به سیستمهای فعلی شناسایی که در
فرودگاه های امروزی وجود دارند و بر اســاس حرارت کار میکنند،
می تواند طیف وســیع تری از مواد را تجزیه و تحلیل و گزارش های
مثبت کاذب کمتری نیز تولید کند.

حســاب توییتر جک دورســی مدیر عامل و بنیانگذار این شبکه
اجتماعی عصر جمعه هک شــد.به گزارش مهر ْاین هکرها که گروه
خود را  Chuckle Squadمینامند از حســاب کاربری دورســی
توهینهای نژادی منتشر کردند.اگر چه حاال اثری از این پیامها نمانده ،اما
برخی توییتهای اهانت آمیز حدود ده دقیقه بر روی صفحه مدیرعامل
توییتر باقی ماندند.توییتر پس از تضمین امنیت حساب دورسی ،تقصیر
را به گردن اپراتور تلفن همراه وی انداخت و مدعی شــد که «شــماره
تلفن مرتبط با این حساب کاربری به دلیل سهلانگاریهای امنیتی اپراتور
مربوطه آسیب پذیر شده بود ».آن طور که به نظر میرسد ،همین امر نیز
به هکرهــا فرصت الزم را داده تا از طریق پیامک توییتهای موردنظر
خود را بر روی صفحه دورسی قرار دهند.

گزارش
گردشگري

شیرسنگی؛ طلسمی در برابر دیو سرما
(ع)
یا یادگار حضرت سلیمان

کتاب «شــیردربان اکباتان» (شیرسنگی همدان) نوشته خلیل ا ...بیک
محمدی و رضا رضالو روایتی از فراز و فرودهای زندگی نگهبان هگمتانه
و از مجموع ه آثار دانشنامه استان همدان به چاپ رسید.
به گزارش تسنیم  ،به تازگی کتاب «شیردربان اکباتان» (شیرسنگی همدان)
نوشــته خلیل ا ...بیک محمدی و رضا رضالو از مجموع ه آثار دانش نامه
استان همدان به چاپ رســید .کتاب شیرسنگی همدان دارای  4فصل و
 284صفحه در قطع وزیری اســت که حاصل ماهیت اســناد تاریخی و
کاوشهایی درباره مجسمه شیرسنگی و محوطه اطراف آن است.
فصل اول این کتاب با محوریت ماهیت شهر تاریخی همدان ،جغرافیا و
محل قرار گرفتن شیرسنگی در دروازه شهر نگارش شده و در فصل دوم
نیز به پیشــینه حضور شیر در فرهنگهای باستانی ایران تا به امروز ،نماد
شیر و نمود آن بر روی آثار مختلف پرداخته شده است.
فصل ســوم کتاب «شــیردربان اکباتان» دربرگیرنده گفتهها و شنیدهها،
مستندات ،حوادث تاریخی پیرامون شیرسنگی و تصاویر قدیمی شیرسنگی
اســت و در فصل چهارم کتاب نیز ،کاوشهای باستان شناسانه ،یافتهها،
قبرهای دوره اشکانی و گورهای اسالمی محوطه شیرسنگی مورد بررسی
قرار گرفته است.
نویسنده و پژوهشگر کتاب "شیر دربان اکباتان" ،خلیل ا ...بیک محمدی،
در اثر خــود به اعتقاد مردم همدان به نماد ماهیت وجودی شیرســنگی
پرداخته اســت چرا که مردم این دیار اعتقاد داشتند مجسمه شیر سنگی
حافظ همدان از بالی طبیعی و غیرطبیعی و ساخته سلیمان نبی (ع) است
به همین دلیل به آن ارادت ویژهای داشتند.از شیرسنگی ب ه عنوان نگاهـبان
اکـباتان یاد شده و شاهد حماسههای تاریخی متعدد بوده است و میتوان
آنرا در میان اسطورهها ،اشعار و قصههای این شه ِر کهن جست.
در گذشــته ،مردم همدان ،در باورداشــتهای خود ،این مجسم ه سنگی
را طلســم شــهر در برابر ســرمای جانکاه و برف فراوان آن میدانستند.
شیرســنگی ،در درازای عمر خود (نزدیک به  23قرن) آماج مالمتهای
مختلفی قرار داشته و صدمات جبرانناپذیـری متـحمل شـده اسـت.
از آنجا که مجسمه شیرسنگی متعلق به دوران سلوکی و اسکندر است ،این
پژوهش در پی آن است که با رویکرد گردآوری از پژوهشهای پیشین و
بررسی نوشتهها (باحفظ امانت در ارجاعدهی به منابع دست اول و دوم)
و دادههای موجود ،مدارک و مســتندات تصویری از شیرسنگی در بستر
تاریخ ،مرجعی کامل و مستند ارائه دهد که به واقعیت نزدیکتر است.
دربارهی شیرسنگی نقلقول بسیار وجود دارد ،اما همهی مدارک از جمله:
نوشتهها ،اسناد و دادههای موجود تاکنون بهصورت کامل با هم مقایسه و
تحلیل نشــدهاند (نکتهی قابل تأمل این است که تاکنون کتاب یا مرجعی
کامل از شیرسنگی ،منتشر نشده تا تحوالت و گذار تاریخی آن در اختیار
هنر و فرهنگدوســتان این مرز و بوم قرار گیرد و هرچه منتشر شده در
مقاالت و گفتارهای کوتاه بوده و دسترسی به آن برای مخاطب عام کمی
دشوار است)؛ بنابراین ،پرداختن به شیرسنگی همدان با این نگاه و با استناد
به مدارک و دادههای باستانشناســی و وضعیت موجود آن ،در ســاختار
تاریخی شهر همدان که حاوی نشانههای مهمی است ،فصل جدیدی در
جبران فقدان یک مرجع منسجم از این اثر را ارائه خواهد کرد.
کتاب «شــیردربان اکباتان» میتواند پژوهشی نو و منسجم در بازشناسی
ماهیت تاریخی شیرسنگی همدان از آغاز تا به امروز ،ارائه کند.

سینـما
■ قدس���������� قصر شیرین  -تپلی و من -تگزاس

■ قدس .................�������������2نیوکاسل -قصرشیرین
تپلی ومن

■ فلسطین - 1سرخ پوست  -ایکسالرژ -بی که
ماه کامل شد

فلسطين�2شبی که ماه کامل شد  -ایکس الرج
■ سينما کانون ............................ایکس الرج

■بهمن مالير���������������������������������� ...........ایکس الرج

قصر شیرین  -زهرمار -سرخپوست

■ آزادي تويسرکان -زهرمار  -شبی که ماه کامل شد

در آیین اختتامیه دومین جشنواره شهروند برگزیده

شهروندان منتخب همدان
معرفی شدند
دومین جشنواره شهروند برگزیده همدان جمعه
شب با معرفی  ۱۸شهروند برگزیده به کار خود پایان
داد.
بــه گفته متولیان ایــن رویداد  ،دومین جشــنواره
شــهروند برگزیده در راســتای ایجاد تعامالت اثر
بخش بین شهروندان و مدیریت شهری برگزار شد.
این جشنواره در چارچوب ایجاد تعامالت اثربخش
اجتماعی بین شهروندان عامل به وظایف شهروندی
و مدیریت شهری همراه با چشمانداز رسیدن به شهر
برتر برگزار شد اما اینکه چنین آرمانهایی تا چه حد
به ســرانجام خود رســید جای تامل و تحلیل های
آتی را دارد .
پیش از این قرار بود مراســم پایانی جشــنواره راه
به پیــاده راه بوعلی باز کند تا مــردم بتوانند با این
رویداد ارتباط عمیق تــری را برقرار کنند و بتوانند
به راهکارهای رسیدن به شهروندی برتر آگاهی پیدا
کنند  ،اما چنین نشــد و امســال نیز سالن همایش
های دانشــگاه بوعلی ســینا محل برگزاری مراسم
پایانی شد.
بنا بر اعالم دبیرخانه جشــنواره  ،یک هزار و ۶۲۵
شــهروند به صورت خوداظهاری و معرفی دیگران
ِ
چالش مدیریتشــهری به
بهمنظور حضور در این
ثبت رسیده است که پس از چندین مرحله داوری،
حدود  ۱۶۰پرونده نهایی مورد بررسی داوران قرار
گرفت و در نهایت  ۱۸نفر از شهروندان برگزیده در
حوزههای مختلف انتخاب شدند.

«شهروند نمونه» در تزاحم منافع از حق
خود میگذرد

آنان با مدیران شــهر ،شهری آبادتر داشته باشیم .به
هر ترتیب  ،جشنواره شهروند برگزیده برای دومین
سال پیاپی برگزار شد و این بار کلید شهر در دستان
مردی از جنس صنعت قرار گرفت.
عبــاس صوفی شــهردار همدان کلید شــهر را به
علیمردان شــیبانی داد تا حمایت خود را از صنعت
و سرمایه گذاران اعالم کند .علیمردان شیبانی  ،سال
 ۱۳۶۵زمانی که برای تاسیس کارخانه موکت همدان
به این شــهر گام نهاد حاال وی شــهروند افتخاری
همدان شده است .

نماینده ولــی فقیــه در آیین «اختتامیه جشــنواره
شهروندان برگزیده» در همدان گفت :شهروند نمونه
کسی است که در تزاحم منافع از حق خود میگذرد.
انتخاب شهروند برگزیده
حجت االسالم حبیبا ...شعبانی اظهار کرد :همدان
در دستور کار
با آرامگاه بوعلی به عنوان بزرگترین فیلسوف عالم
فرمانــدار همــدان در این آیین گفت :جشــنواره
اســام ،نماد عقالنیت بشــر و آرامگاه باباطاهر به
شــهروندان برگزیده همدان ،اقدام با ارزشــی در
عنوان نماد احساســات و عاطفی بشر است که این
راســتای کمک به ترویج ســبک زندگی ایرانی -
دیار این دو را به هم دیده است.
شعبانی با تأکید بر اینکه شهروند نمونه کسی است
اسالمی محســوب میشــود که در بیانیه گام دوم
کــه در تزاحم منافــع از حق خود
انقالب بر آن تاکید شده است.
حســین افشــاری با تاکید بر
میگــذرد تا دیگران بــه حق خود
تقدیر از شــهروندان عامل به
برسند ادامه داد :شهروند نمونه کسی
وظایف شهروندی خاطرنشان
اســت که حق را تشخیص دهد و
کرد :هیأت داوران جشنواره
حق خود را نیز مطالب ه کند.
با شاخصهایی که داشتند ،به
وی با بیــان اینکه غالــب منتخبان
جشــنواره در اغلب مــوارد از حق
خوبی شــهروندان برگزیده را
شهروندان برگزیده در
شناسایی کرده اند.
شهرها ،ســرمایههای
خود گذشــتهاند یادآور شد :برای
رئیــس شــورای اســامی
اجتماعــی ،اخالقــی و
نمونه شهید خوشلفظ حق حیات
شــهر همدان و عضو شورای
فرهنگــی محســوب
داشت اما از آن گذشت برای اینکه
سیاســتگذاری جشــنواره
جامعه را احیا کند تا جامعه به حیات
میشــوند و حضــور
شهروندان برگزیده نیز گفت:
تکاملی برسد .شــعبانی در پایان و
شهروندان برگزیده مایه
شــورای شهر و شــهرداری
در پیشنهاد به مســئوالن برگزاری
فخر و مباهات است و به
با نگاه بــه ترویــج فرهنگ
جشــنواره ،اظهار کرد :باید مسئول
این حضــور دیگران نیز
شــهروندی ،افزایش احساس
برگزیده هم داشته باشیم.
باید مفتخر باشند.
تعلق خاطر به شــهر و رشد
کلیدشهر
سرمایههای اجتماعی در میان
در دست سرمایه گذار
مردم ،انتخاب شــهروند برگزیده را در دستور کار
شــهردار همدان در آیین اختتامیــه این رویداد با
قرار داد.
بیان اینکه همدان شــهری برتر با شهروندانی برتر
کامران گردان افزود :برگزاری این جشــنواره ،یکی از
اســت با بیان اینکه تمام تالش تیم جشــنواره بر
این مهم اســتوار بــود تا با شناســایی ،معرفی و
سیاستها و برنامههای هدفمند دوره پنجم شورای شهر
همدان در راستای جذب مشارکت مردمی است.وی با
برجستهسازی ســرمایههای اجتماعی و فرهنگی
بیان اینکه بدون مشارکت شهروندان ،پیشبرد امور شهر،
شــهر همدان ،این رویداد فرهنگی واجتماعی در
توســعه پایدار و توزیع متوازن امکانات شهری میسر
شهر قوت بگیرد.
ِ
چالش
نیست افزود :این جشنواره از سیاستگذاریهای چهار
شــهردار همدان تاکید کرد :شهروندان را به
ساله شورای پنجم بر مبنای برگزاری ساالنه آن است تا
مدیریتشهری دعوت کردیم تا با همدلی و همراهی

 برگزیدگان اختتامیه

در پایــان این آییــن و در بخش جانبی تجلیل از
برگزیدگان جشنواره از امید صالحی نیک در حوزه
سازمانهای مردم نهاد ،صغری حسنیتحصیل در
حوزه توانمندسازی اقشــار آسیبپذیر در شهر،
داود خلجی فعال حوزه گردشگری و اشتغالزایی،
حمیدرضا کاظمی شــهروند برگزیــده در حوزه
ارتقای نشاط اجتماعی در شهر ،علیرضا بیگزاده،
علیاصغر ریحانیان ،علی چهاردولی و مســعود
نوروزی؛ شــهروندان تعاملگر با مناطق شهری و
در راستای مدیریت مطلوب شهری به ترتیب در
مناطق یک تا چهار شهر همدان و دکتر علیمردان
شــیبانی شــهروند برگزیده و افتخاری تجلیل و
قدردانی به عمل آمد .گفتنی است دکتر علیمردان
شیبانی ،مدیرعامل شرکت موکت همدان و رئیس
انجمن نســاجی ایران به عنوان شهروند برگزیده
و افتخاری «کلید شــهر» را توسط شهردار همدان
دریافت کرد.
این شهروند برگزیده و افتخاری شهرمان در ادامه
این آییــن اظهار کرد :همشــهری بزرگانی چون
باباطاهــر ،بوعلی ،عینالقضــات و دیگر بزرگان
این مهم به عنوان یک رویداد فرهنگی  -اجتماعی در
سطح کشور الگو شود و در نهایت همدان؛ به شهری
تبدیل شود که همه مردم ،حس تعلق خاطر واقعیتر
نسبت به شهر خودشان ،داشته باشند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی نیز
در این مراسم با بیان اینکه در انتخاب شهروندان باید
هر عینکی کنار گذاشته شود گفت :باید کامال مطلق
به همدان نگاه شود.حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره
به اینکه هرچه زمان جلوتر میرود این جشــنواره
زیباتر برگزار میشــود عنوان کــرد :باید همدان به
جایگاه واقعی خود برسد که اگر میخواهیم به این
جایگاه برسیم باید نگاهمان را بزرگ کنیم.

داوران و یک بیانیه

هیأت داوران دومین دوره جشــنواره شــهروندان
برگزیده نیــز در بیانیه ای که البته اســامی آنان در
آن قرائت نشــد عنوان کــرد :زندگی و حضور در
شهرها ،ویژگیهای خاص خود را می طلبد و تعامل
بین انسانها در رفتار و اخالقمداری ،کمک و تعاون
به یکدیگر و همراهی با مدیریت شــهر ،الزمه این

بودن افتخار کمی نیســت.علیمردان شــیبانی به
عنوان پایانبخش ســخنان خود شعری از مجتبی
کاشانی را تقدیم حاضران کرد.
همچنین از میرزا محمد ســلگی و شــهید علی
خوش لفظ به عنوان شــهروندان برگزیده ایثار و
شهادت تجلیل شد .در بخش دیگری از این آیین
زهرا طهماسبی ،مرتضی شــعبانی ،ایران رئوفی،
اکرم هاشمینیکو ،پیام زمانی و حمید رحیمی به
عنوان شــهروندان برگزیده سال  98شهر همدان
معرفی و تجلیل شدند.
گفتنی اســت در آیین اختتامیه جشنواره شهروند
برگزیده همــدان مرحوم علیاصغر حســنزاده
خانباغی به عنوان شــهروند فــداکار معرفی و از
همسر آن مرحوم تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
شایان ذکر است مرحوم حســنزاده خانباغی از
پاکبانان زحمتکش و فداکار شــهر همدان بود که
در ســانحهای جان خود را از دســت داد و تمام
اعضای بدن او طبق وصیت خود وی به نیازمندان
پیوند عضو اهدا شــد .در پایان مراســم از تمبر
دومین جشنواره شهروند برگزیده همدان رونمایی
و به شهردار همدان اهدا شد.
حضور است.
در این بیانیه آمده اســت :شــهروندان برگزیده در
شهرها ،ســرمایههای اجتماعی ،اخالقی و فرهنگی
محسوب میشوند و حضور شهروندان برگزیده مایه
فخر و مباهات اســت و به این حضور دیگران نیز
باید مفتخر باشند.
هیأت داوران از این تعــداد  ۱۸نفر را در بخش
های شهروندان فعال و برگزیده ،شهروند فداکار،
شــهروندان همکار با مناطق شهرداری در راستای
اهداف مدیریت مطلوب شهری ،شهروند افتخاری
و خیر بزرگوار موثر در ارتقای اشتغال و همچنین
توســعه آموزش و پرورش ،شهروندان کارآفرین
در حوزه گردشــگری ،توانمندسازی اقشار آسیب
پذیر در شهر در راستای ارتقای مدیریت مطلوب
شهر ،موسســه مردمنهاد موثر در تکریم ارزشهای
انســانی و کمک به معلوالن ،شــهروند موثر در
ارتقای نشــاط اجتماعی ،خانواده صبور و ایثارگر
شــهید ،ایثارگر و جانباز ســالهای دفاع مقدس
معرفی کرد.

فرهنگ

ت خوب هنری
مالیر با ظرفی 
ف زیادی برای گفتن دارد
حر 
کارگــردان تئاتر شهرســتان مالیــر مطالعه و
آموزشهای بهروز را از اصلیترین عوامل موفقیت
برای هنرمندان حوزه تئاتر دانســت و گفت :مالیر
با ظرفیتهــای خوب هنــری میتواند حرفهای
زیادی برای گفتن داشــته باشــد .محمد قاسمی با
اشاره به اینکه شهرستان مالیر از دیرباز مهد پرورش
هنرمنــدان موفقی در حوزه هنر نمایش و تئاتر بوده
است اظهار کرد :موفقیتهای هنرمندان این حوزه در
دورهها و سالهای گذشته گواه این امر است.
وی بــا بیان اینکه مالیر با ظرفیتهای خوب هنری
میتواند حرفهای زیادی برای گفتن داشــته باشد
افزود :مسیری را که آغاز کردیم باید پیش رویم.
کارگردان تئاتر مالیر با اشاره به مهاجرت هنرمندان
بهنام به تهران گفت :درســت اســت مشــکالت
اقتصــادی و هزینههای زندگی در مرکز ســنگینتر
اســت اما به هنر و هنرمندان نگاه جدیتر میشود.
وی با اشــاره به اینکه در خصوص سایر هنرمندان
این حوزه و وضعیت کنونی تئاتر مالیر اظهار نظری
نمیکنــم گفت :بنده از ســال 90در تهــران بوده و
ت هنری دارم.
فعالی 
قاســمی با بیان اینکه هر چند از مالیر رفتهام اما در
جشنوارههای مختلف تعدادی از آثار خود را به نام
این شهرستان ارائه کردم تصریح کرد :مسیری را که
پیش گرفتهام را ادامه میدهم تا ببینم شــرایط به چه
صورت پیش میرود.وی با بیان اینکه برای رسیدن
به موفقیت هیچگاه دیر نیست گفت :هنرمندان بسیار
خوبی در شهرستان مالیر در حوزه تئاتر وجود دارد
که باید با تالش و کوشــش خود پا را فراتر نهاده و
کارهای خود را قویتر کنند.
کارگردان تئاتر مالیر با اشــاره به اینکه پیشرفت و
ترقی حوزه تئاتر به دو امــر مهم برمیگردد گفت:
یک بخش از موفقیت از سوی خود هنرمندان است
که باید خود را باور کنند و با تالش و کوشــش به
فکر تولید کارهای فاخر و قوی باشــند.وی اضافه
کرد :یک بخش هم به مســئوالن برمیگردد که در
این زمینه باید زیرساختهای الزم را برای پیشرفت
بیشتر هنرمندان را فراهم کنند.
قاســمی با بیان اینکه امروز تئاتر در دنیا روز به روز
در حال پیشرفت است افزود :توصیه من به هنرمندان
این اســت که برای پیشــرفت و موفقیت بیشتر به
شــهرهای دیگر سفر کنند و کارهای هنرمندان سایر
شهرها را ببینند تا بتوانند در تولید آثار خود موفقتر
عمل کنند.وی مطالعه ،دیدن آثار فاخر ،کالس رفتن
و آمــوزش را از اجزای اصلی هنر تئاتر دانســت و
گفت :اگر هنرمندان تئاتــر میخواهند به پویایی و
رشــد برســند باید مطالعه و آموزشهای بهروز را
سرلوحه کار خود قرار دهند.
ایــن کارگردان تئاتر با بیان اینکــه تئاتر روز به روز
در حال رشد است تصریح کرد :باید بهروز حرکت
کنیــم تا بتوانیــم کارهای شایســتهای را از خود به
جای بگذاریم.وی ضمن تقدیر و تشــکر از عوامل
و برگزارکنندگان سی و یکمین جشنواره تئاتر استان
گفت :افتتاحیه و ابتدای کار بسیار خوب بود و جای
تقدیر از هنرمندان و برگزارکنندگان دارد.
قاســمی با بیان اینکه امســال یک کار از شهرستان
مالیر در این جشنواره انتخاب شد افزود :سالهای
گذشــته تعداد آثار بیشتری از مالیر انتخاب میشد
و اینکه یک کار در شهرســتان انتخاب شــده است
نشان از این میدهد که سطح کارها پایین آمده که با
تالش میتوان به موفقیتهای گذشته بازگشت.وی
در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر روی نمایش
«ســرزمین پدری» کار میکند افزود :این نمایش از
نهم مهرماه تا نهم آبانماه در مجموعه تئاتر شهر اجرا
دارد.
ایــن کارگردان تئاتر با بیان اینکه این کار به دو زبان
فارسی و فرانسوی است که امیدواریم با اجرای آن
بتوانیم در جشنوارههای ملی و بینالمللی بدرخشیم
خاطرنشان کرد :در حال حاضر مشغول نویسندگی
دو مجموعه فیلم ســینمایی هستم که پس از اتمام
ارائه و به مرحله تولید خواهد رسید.

Y K

