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The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

ورزش

ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﺍﻩﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﺭﻳﻠﻰ
ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺤﻮﺭ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ -ﺁﻭﺭﺯﻣﺎﻥ
ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ  344ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻫﻤﭽﻮﻥ
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺭﺑﻌﻴﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻭ ﺑﻬﺴــﺎﺯﻯ  76ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
قطعنامه
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻏﻠﺐ
برجام،ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎ ﻭ
ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﺮﺗﻼﺵ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﺍﻩﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.شورای امنیت
استﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻗﺒﻞ
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﻯﻫﺎﻯ
ﺍﺳﺖ.
ﺍﺯ ﺳــﻔﺮ ﺍﺭﺑﻌﻴﻦ  5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻮﺭ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ-ﺁﻭﺭﺯﻣــﺎﻥ ﺑﺎﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  10ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺑﺎﻧﻰ ﺍﺭﺷــﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻰﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺭﺍﻩﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ  19ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﺭﺷﺪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﻬﻮﻟﺖ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ،ﻛﺮﺩ :ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻛﻪ
www.HamedanPayam.comﺍﺭﺑﻌﻴﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻭ
ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺯﻭﺍﺭ
ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

 8ﭘﻴﺎﻡ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ،ﺗﻤﺪﻥ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﺩﺳﺘﺎﻥ

ﻣﻔﻴﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ
درصدﺷﺪ.از
60
ﺭﺑﺎﻧﻰ ﺍﺭﺷــﺪ ﺑﺎﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻮﺭ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ-ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ  30ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ  20ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ
های
ه
پروژ
ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﺍﺳــﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ  20ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺭﺍﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ 17
تئاتر
عمرانی وﺑﺎﺭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ  3ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﻗﻰﻣﺎﻧﺪﻩ ﻛﻰ ﻃﻰحال
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ
ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺯﻳﺮ
ﺭﺳﻴﺪ.
ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ
خوب است
اقتصادی
ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ-
ﻣﺤــﻮﺭ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ
ﺩﺭﺻــﺪﻯ
35
ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ
ﺑﻪ
ﺍﺷــﺎﺭﻩ
ﻭﻯ ﺑــﺎ
اما تو باور نکن!
مالیر
استان در
ﻓﻴﺮﻭﺯﺍﻥ-ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ،ﮔﻔــﺖ :ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿــﺮ ﭘــﺮﻭژﻩ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ-ﮔﻴﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ 20
ﺩﺭﺻــﺪ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈــﺎﺭ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ
ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﻴﺮ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ.
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ﺷﻨﺒﻪ

شطرنج باز
استان طالیی
شد
 9ﺷﻬﺮﻳﻮﺭﻣﺎﻩ 1398

ﺷﻤﺎﺭﻩ 3558

ﻣﺎﺩﺳﺘـﺎﻥ

داشتههای فرهنگی و تاریخی خودمان را قدر بدانیم

 31آگوســـت 2019
 29ذیالحجـــه 1440
 9شـــهریورماه 1398
شـــنبه
ســـال شـــانزدهم شـــماره  12 3558صفحــــــــــــه روزنامـــه +نیازمندیهـــا  2000تومـــان

madestan@hamedanpayam.com

 60ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﻣﻼﻳﺮشد مشکل دارد
ساکت
نمایندهایکه
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ

یادداشت روز

خجسته در نشست با خبرنگاران:

■ جیب نماینده باید بسته و دهانش باز باشد

ﻣﻼﻳــﺮ -ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻫﻤــﺪﺍﻥ ﭘﻴﺎﻡ  :ﺩﺭ
ﺷﺸــﻤﻴﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻟــﺖ 25ﻃﺮﺡ
ﻋﻤﺮﺍﻧــﻰ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗــﻰ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
27ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ  544ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ
ﻫﻤــﺪﺍﻥ  ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﻣﻼﻳــﺮ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ
ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻳﺎ ﻛﻠﻨﮓ ﺯﻧﻰ ﺷﺪ.
ﺍﻳــﻦ ﭘــﺮﻭژﻩ ﻫــﺎ ﺷــﺎﻣﻞ ﻛﻠﻨــﮓ ﺯﻧــﻰ ﭘﺎﺭﻙ
ﺣﺴــﻴﻦ ﺁﺑــﺎﺩ ﺷــﺎﻣﻠﻮ ﻭ ﺍﻓﺘﺘــﺎﺡ ﻫﻤﺰﻣــﺎﻥ
4ﭘــﺮﻭژﻩ ﺩﻫﻴــﺎﺭﻯ ﻫــﺎﻯ ﺑﺨــﺶ ﺟــﻮﻛﺎﺭ
2
ﻭ ﻛﻠﻨــﮓ ﺯﻧــﻰ ﭘــﺮﻭژﻩ ﮔﺎﺯ ﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺑــﻪ
 4ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﺑﻴــﺶ ﺁﻏــﺎﺝ  ،ﭼﺸــﻤﻪ ﭘﻬــﻦ
ﻧﻨــﺞ ،ﺳــﻨﮓ ﺩﻩ ﻭ ﺳــﻴﺒﺪﺭ ﺑــﺎ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﻯ ﺑﺎﻟﻎ
ﺑــﺮ 2ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻭ 488ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺗﻮﻣــﺎﻥ -ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿــﻼﺏ ﺟــﻮﻛﺎﺭﻭ
ﻫﻤﺰﻣﻠــﻦ 8ﭘــﺮﻭژﻩ ﺩﻳﮕــﺮ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿــﻼﺏ
ﺷــﻬﺮﻯ ﺑــﺎ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭ 3ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩﻭ 106ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ
ﺳــﺎﻣﻦ ﺑــﺎ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭ  3ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻭ 450ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ
ﺗﻮﻣــﺎﻥ  -ﺍﻓﺘﺘــﺎﺡ ﭘــﺮﻭژﻩ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺴــﻮﻧﻰ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭ ﻛﻠﻨﮓ ﺯﻧﻰ  705ﻃﺮﺡ ﻭ
ﺗﻮﻣــﺎﻥ  -ﺍﻓﺘﺘــﺎﺡ ﻣﺮﻛــﺰ ﺟﺎﻣــﻊ ﺳــﻼﻣﺖ
ﻣﻴــﺪﺍﻥ ﺟﻬــﺎﺩ ﺑــﺎ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭ  8ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻭ
ﭘﺮﻭژﻩ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺳــﺎﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺰﻣــﺎﻥ ﻣﺮﻛــﺰ ﺟﺎﻣــﻊ ﺳــﻼﻣﺖ
200ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺗﻮﻣــﺎﻥ  -ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﻫﻤﺪﺍﻥ
ﺟــﻮﻛﺎﺭ ﺑــﺎ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭ  2ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻭ 200ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺳــﻮﺭ ﺷــﻮﺭﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﺻﻨﻌﺘــﻰ
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ
واقعيﻧﺼــﺐ
ـﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳــﻰ
گذارند ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﻭ ﺁﻏــﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴـ
ﺗﻮﻣــﺎﻥ -
ﺳــﺎﻣﻦ ﺑــﺎ■ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭ 7
ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻇﻬﺎﺭ
انجام ﻣﻨﺎﺑﻊ
شود
خريدوفروش
ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩي
دالالن نم
ﺍﻓﺘﺘــﺎﺡ ﭘــﺮﻭژﻩ ﺑﺎﺯﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺭﻭﻛــﺶ
ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ  705ﻃﺮﺡ ﻭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ
ﺍﻳﺴــﺘﮕﺎﻩ ﻟــﺮﺯﻩ ﻧــﮕﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻣﻼﻳــﺮ
ﺁﺳــﻔﺎﻟﺖ ﺑﻠــﻮﺍﺭ ﺷــﻬﺪﺍﻯ ﺷــﻬﺮ ﺳــﺎﻣﻦ ﻭ
ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 1100ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺩﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﺯﺍﻏــﻪ ﺑــﺎ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭ 1ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻭ
100ﻣﻴﻠﻴـ 6
ﻫﻤﺰﻣــﺎﻥ ﻛﻠﻨــﮓ ﺯﻧــﻰ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺍﻟﻐﺪﻳــﺮ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ  1250ﻧﻔﺮ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭ
ـﻮﻥ ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧــﺪ.

ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ
ثبتﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻓﺸــﺎﺭﻫﺎﻯ
استان حل شود
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﻢدر
جهانی
■ ابتدا باید چالش

دبیر حزب موتلفه اسالمی استان:

دولت پاسخ گوی مردم نیست

بازار مسکن را بنگاهیها
به هم میریزند!

ﻛﻠﻨﮓ ﺯﻧﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻇﺎﻫﺮ ﭘــﻮﺭ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮﻳﺐ
 260ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻃــﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺩﺭ ﻣﻼﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺍﻳﻦ ﺣﺠــﻢ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﺮﻛﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻭ ﺭﺷﺪ
ﻣﻼﻳﺮ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺑﻴــﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺑــﻪ ﺭﻏﻢ ﺗﺤﺮﻳــﻢ ﻫﺎ ﻭ

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻠﺒﺮگ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  1368ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ
ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺒﺪ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  8000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ  100ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﻣﺮﻍ ﻫﺎﻯ ﮔﺮﻡ ﺑﺸﻘﺎﺑﻰ  ،ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ  ،ژﺍﻣﺒﻮﻥ ﻭ
ﺳﻮﺳﻴﺲ ﻭ ﻛﺎﻟﺒﺎﺱ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻋﺼﺮﺍﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺭﻡ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ  ،ﺗﺮﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﻯ
ﺭﻭﻧــﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷــﺪﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﺑﻬﺘﺮﻯ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﭘﻮﺭ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﻃﻰ  5ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷــﺘﻪ
19ﻫﺰﺍﺭ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺩﺍﺭﻳﻢ
ﻛﻪ 8ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  500ﺷــﻐﻞ ﺭﺩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺭﺻﺪ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 97ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 900ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ
 300ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ
500ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺁﻥ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺤﻘﻖ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧــﺮﺥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﻫﻤﺪﺍﻥ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ  6ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﺪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳــﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻛﺮﺩ  :ﻧﺮﺥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ  42ﺩﺭﺻﺪ
ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  97ﺑﻪ  44/2ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳﺎﻝ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﭘﻮﺭﻣﺠﺎﻫــﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ:
ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ 5ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ  2ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ  117ﭘﺮﻭژﻩ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ
ﺩﺭ ﻣﻼﻳﺮ

ﻣﻼﻳﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩ ﻣﻼﻳــﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻴﺰ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻛﺮﺩ  :ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺳــﺎﺩﻩ ﺯﻳﺴﺘﻰ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺟﺎﻳﻰ ﻭ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺭﺍ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺧﻮﺩ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺷــﺎﻫﺪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﻰ
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﺍﺷﺮﺍﻓﻰ ﮔﺮﻯ ﺭﺍ
ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻓﺎﺕ ﺑﺰﺭگ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳــﺖ ﺭﺍ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﻫﻴﻢ .
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺭﺷﺪ ﻭ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻣﻼﻳﺮﺑﺎ ﻛﺎﺭ ﺟﻬﺎﺩﻯ
ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﻦ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻫﻨﮓ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳﻰ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣــﺮﺩﻡ ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﮔﻔﺖ:
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﻠﺞ ﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ
ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﻳﻦ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ  700ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ
ﻣﻰ ﻓﺮﻭﺷﻴﻢ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ
ﻧﻔﺘﻰ ﻣﺎ  7ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ
 17ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺧﻮﺩ ﻧﻮﻋﻰ ﺍﻋﺠﺎﺯﺍﺳﺖ.
ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳــﻼﻡ ﺍﺣﺪ ﺁﺯﺍﺩﻳﺨــﻮﺍﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺗﺼــﻮﺭ ﻣــﻰ ﻛﺮﺩ ﺑــﺎ ﺍﻋﻤــﺎﻝ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺍﻣﺎ
ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺩﻭﻟﺘﻤــﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ
ﺣﺘﻰ ﻳــﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺎﺯﻛﺸﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ
ﺑﺎﻻﻯ  20ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺩﺭ
ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﺮﺥ ﮔﺎﺯ
ﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ
 75ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳــﺖ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛــﺮﺩ :ﺑﺎ ﻫﻤﺖ
ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻧﻰ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﺥ
ﺑﻪ 8/99ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ
ﺍﺳﺖ.
ﺳــﻌﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﺑﺮﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﻭ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻫﺎﻯ ﺑــﺎﻻﻯ  20ﺧﺎﻧــﻮﺍﺭ ﺭﺍ
ﮔﺎﺯ ﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑــﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ
ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  20ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ
ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﮔﺎﺯ ﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ  4ﺭﻭﺳــﺘﺎ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 17
ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻭ 428ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

ابهام عملکردی مبارزه
با تحریم در استان

ﺧﺒﺮ

ﺩﺭاســتاندار
ﻛﺒﻮﺩﺭﺍﻫﻨﮓکه
یکی از موضوعاتی
ﻧﻤﺎﻧﻴﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ-۱
ﻣﺠﻠﺲ:
ﺑﻬﺎﺭ ﻭ
همدان در نشســت خبری هفته دولت با
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ
خبرنگاران به آن پرداخته  ،گام برداشتن در
ﻛﺮﺩﻧﺪ
ﺁﻏﺎﺯ
حوزهﻧﺤﻮ
اســتان و ادعای
تحریم در
مبارزه با
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻫﺎﻯ
ﻣﺒﺎﺣﺜﻰ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺣﻀﻮﺭ بوده
ﭼﻮﻥاز تحریم
کنندگان
تولید
ﻓﺼﻞ ندیدن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯآسیب
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﺷــﺪﻩ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻀﻮﺭاست.
ﺍﺳﺖ.
2
2
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﻯ ﻛﻢ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﺣﻮﺍﺷﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪﻥ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﻭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻯ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﻫﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ
ﺍﻳــﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﻛﺒﻮﺩﺭﺍﻫﻨﮓ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺭﺳﻴﺪ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻰ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﺑﻬﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺧﺒﺮ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺷﺎﻳﻌﻪ ﭘﺮﺍﻛﺎﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ
ﻭ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺁﻏﺎﺯ
ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺍﻧﺪ .ﻭﻯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷــﺎﻳﻌﺎﺕ ﺍﺧﻴﺮ ﺭﺍ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺎ ﺩﺭ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺧﺪﻣﺖ
ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﭘﻮﺭﻣﺨﺘﺎﺭ ﮔﻔﺖ :ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺑﺪ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﻫﺎﻯ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ«ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﻳﻢ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﻟﻰ ﻓﻘﻴﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺍﺳﺖ.
ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻰ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﻼﻣﻰ »
ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡ ﺣﺒﻴﺐ ﺍ ...ﺷــﻌﺒﺎﻧﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ:ﺧﺎﺩﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﺰ
ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺎﺳﺖ
ﻣﻌﻈﻢ
رونماییﻭ ﻣﻘﺎﻡ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻣﺎﻡ ■ﺧﻤﻴﻨﻰ)ﺭﻩ(
ﺭﻫﺒﺮﻯوﺍﺯمعارف
فرهنگ
"تاریخ
ﺍﻇﻬﺎﺭوﺩﺍﺷﺖ :ﭘﻴﺮﻭ
ﻫﻢ
ﺑﻬﺎﺭ
ﺟﺪﻳﺪ
ﺟﻤﻌﻪ
ﺣﺠﺖﺍﻻﺳــﻼﻡ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ
ﺍﻣﺎﻡ نوشته عباس زند معلم
همدان"
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ
ﺗﻨﻬﺎ
ﻭ
ﻧﻴﺴﺘﻢ
ﻫﻴﭻ ﺟﻨﺎﺡ ﺧﺎﺻﻰنویسنده استان
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻯ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﻧﻤﺎﺯ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.ﺏ
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺧﺮﺳــﻨﺪﻯ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﻬــﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ
ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩ ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻭ ﻫﻤﺪﻟﻰ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ
5
ﺧﺪﻭﻡ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺯﺣﻤﺖﻛﺶ ﻭ ﻭﻻﻳﺖﻣﺪﺍﺭ ﻭ ﺷﻬﻴﺪﭘﺮﻭﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﻋﺒﺎﺩﻯ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ :ﺑﻬﺎﺭ ﺑﻪ ﺷــﻬﺮﻯ ﻋﺒﺎﺩﻯ ﻣﺸــﻬﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ﺩﻳﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﻫﻤﺪﻟﻰ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻴﺮﻭﻯ
ﺍﺯ ﻭﻻﻳﺖ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻠﺴــﻪ ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺎﺭ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪ.

تکریم شیخ
آموزش و پرورش

شرکت دانش بنیان
تلقیح مصنوعی
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﻣﻼﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ
ﺩﻭ ﺟﺸﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪﻥ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﻭ ﻣﻨﺒﺖ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﻳﺎﻡ ﻣﺤﺮﻡ ﺍﻓــﺰﻭﺩ:ﺩﺭ ﻣﻼﻳﺮ 117ﭘﺮﻭژﻩ
ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  265ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ
ﺷــﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ  13ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺎ 400
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻧﻴﺰ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰ
ﺷﻮﺩ.
ﻗﺪﺭﺕ ﺍ ...ﻭﻟﺪﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ
ﺣﺪﻭﺩ  40ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻼﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ
ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ
ﺑﺰﺭگ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ  ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻣﺒﺪﻝ
ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ  60ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺩﺭ
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ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﺍﺭﺕ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻮ

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻮ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺩﺍﺭﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ  25ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ،ﻛﺮﻣﻰ ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﺎﻳﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﻬﻤﻨﻰ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ  115ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ
ﺳﻮﻣﻰ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ)ﻉ( ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.

ﺁﻏﺎﺯ ﭘﻮﻳﺶ ﺑﺰﺭگ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺑﺎﻋﺒﺪﺍ ...ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ )ﻉ( ﺩﺭ ﻣﺤﺮﻡ ﺍﻣﺴﺎﻝ

ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ
ﺑﻮﻋﻠﻰ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺰﺩ
ﺧﺎﺎ
ﻫﻤﺪﺍﻥ-ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﺁﺩﺭﺱ :ﻫ ﺪﺍﻥ
ﺁﺩ :
ﺗﻠﻔﻦ 08134383322-08134383454:

C M

ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻭﻑ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ
ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻭﺳــﺎﻳﻞ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺭﻭﺍﺝ
سعدی -بن بست الوند -پالک ۵۱۸
کوی
خﺑﺮ ﺧﻄﺮﺍﺗﻰ ﻛﻪ
سنگستان-ﻋﻼﻭﻩ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻇﺮﻭﻑ
همدان -ﻛﺮﺩﻩ
ﺑﻰ ﺭﻭﻳﻪ ﺍﻯ ﭘﻴﺪﺍ
ﺍﻣﺮﺍﺽ
ﺍﺯ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ
ﺁﻣﺪﻥ
ﻭﺟﻮﺩ
ﺑﻪ
ﺑﺎﻋﺚ
ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺯﻳﺴﺖ
ﻣﺤﻴﻂ۰۹۱۸۳۰۷۰۳۷۹ -۰۸۱۳۴۳۲۵۷۵۵
ﺑﺮﺍﻯتلفن
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حدود  ۵۰درصد خوابگاههای دانشجویی فرسودهاند
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :نزدیک
به  ۵۰درصد از خوابگاه های دانشــگاه های کشــور فرســوده اند و اعتبار زیادی برای
بازسازی ساختمان آنها نیاز است.
سیما سادات الری در نشست اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی
و روســای دانشگاه های علوم پزشکی کالن منطقه آمایشی سه کشور در سالن کنفرانس
مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت :کمبودخوابگاه های دانشجویی
و اســکان دانشــجویی یکی از مهم ترین دغدغه های دانشگاه های علوم پزشکی کشور

محسوب می شود که امیدواریم چاره ای برای آن اندیشیده شود.
وی اظهار داشــت ۲۱ :طرح عمرانی برای ساخت خوابگاه دانشجویی در  ۲۱نقطه کشور
در حال اجرا اســت که برای  ۱۸طرح آن هیچگونه اقدامی نشده و همچنان منتظر تامین
اعتبار هســتند.الری عنوان کرد :با وجود کمبود اعتبارات برخی از دانشگاه ها ،به منظور
رفع مشکالت اسکان دانشجویان ،مکان هایی به صورت موقت برای راه اندازی خوابگاه
اجاره شده است.
وی تاکید کرد :میانگین قیمت تامین غذای دانشــجویی  ۱۵۰هزار ریال تا  ۱۶۰هزار ریال
است که دانشجویان فقط  ۱۳هزار ریال برای هر پرس غذا پرداخت می کنند و ما بقی آن
را دانشگاه باید تامین کند.

معاون فرهنگی و دانشــجویی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ادامه داد :ارزان
بودن غذای دانشــجویی باعث شده در سال های اخیر تعداد سفارشات غذای دانشجویی
بین  ۲۵تا  ۳۰درصد افزایش یابد.
وی اظهار داشــت :سرانه فرهنگی رفاهی برای هر دانشجو  ۳۲میلیون ریال است که نیاز
داریم این میزان اعتبار افزایش پیدا کند.
الری بیان کرد :برای ایجاد شور و نشاط در انتخابات پیش رو باید کرسی های آزاداندیشی
را در دانشگاه ها راه اندازی کنیم.
وی تاکید کرد :باید با اعتماد به دانشــجویان و حمایت از دانشــگاه ها فضای سیاســی
انتخابات را در بین دانشجویان رونق ببخشیم تا از ناامیدی و سرخوردگی جلوگیری شود.

khabar@hamedanpayam.com

يادداشت روز

ابهام عملکردی مبارزه با تحریم در استان
 -۱یکی از موضوعاتی که اســتاندار همدان در نشســت خبری
هفته دولت با خبرنگاران به آن پرداخته  ،گام برداشتن در حوزه مبارزه
با تحریم در اســتان و ادعای آسیب ندیدن تولید کنندگان از تحریم
بوده است.
شاهرخی در این جلسه هم به این نکته اشاره کرده که تالش ما بر این
بوده تا بتوانیم در حوزه مبارزه با تحریم ها گام برداریم ،بنابراین یکی
از مســائل مهم ،توجه به معیشت و اشتغال است .در این راستا تالش
کردیم واحدهای جدید را راه اندازی کنیم و خوشــحالیم که نه تنها
تحریم ها نتوانسته تاثیر بگذارد بلکه تولیدکنندگان ما دنبال راه اندازی
و افزایش ظرفیت هســتند و در استان واحدهایی که به خاطر تحریم
تعطیل باشند ممکن است از گذشته بجا مانده باشد اما آنچه که ناشی
از تحریم باشد در حال حاضر نداریم.
 -۲پیش از این نیز وزیر صنعت در همدان از بی تاثیری تحریم ها بر
تولید سخن گفته بود که با واکنش همدان پیام مواجه شد و در سرمقاله
این رســانه این مطلب واکاوی شد که تحریم ها به خصوص تحریم
های داخلی و در بین آنها ،رفتارهای دشــمن شــادکن بانکها در قبال
تولید ،به معضل تولید تبدیل شده و این رفتارها همچنان ادامه دارد.
به نظر می رسد این سخنان استاندار در واکنش به همان مطلب باشد،
هر چند باز هم کلی گویی اســت و مســتنداتی برای اثبات سخن به
همراه ندارد.
 -۳تحریم ها از ســوی محمد جــواد ظریف ،وزیــر امور خارجه،
تروریســم اقتصادی خوانده می شود و از همه می خواهد از این واژه
اســتفاده کنند.همچنین وی تالش دارد این تروریسم را اقدامی علیه
ملت ایران نشان دهد که از سوی آمریکا شکل گرفته و دشمنی آمریکا
با مردم ایران را نشان می دهد.
 -۴دولــت از ابتدا تالش داشــته تا تاثیر تحریم هــا بر زندگی مردم
را کاهــش دهد ،پرداخت چند مرحله ســبد کاال  ،تالش برای تامین
کاالهای اساســی و افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم از جمله
اقداماتی اســت که دولت برای کاهش تاثیر تحریم ها بر زندگی مردم
داشــته و به موازات آن برای حمایت از تولید نیز راهکارهایی چون
تامین مواد اولیه با ارز قیمت مناسب ،کمک به صادرات و  ...اندیشید.
 -۵درباره میــزان موفقیت دولت در اجرای سیاســت های مقابله با
تحریم ،دیدگاه ها متفاوت است اما آنچه مشخص است دولت آمادگی
الزم برای مقابله با تحریم ها را نداشــت و کاهش شدید ارزش پول
ملی که هنوز هم تقویت نشده است ،در کنار التهابات بازار و از دست
رفتن و رکود بازارهایی مانند بازار لوازم خانگی و افزایش قیمت شدید
بازارهای مسکن و خودرو بیانگر بی برنامگی دولت در این زمینه است
هر چند دولت توانست این شرایط را پشت سر بگذارد اما قطعا مردم
و تولید از این شرایط تاثیر پذیرفته اند.
 -۶شــاهرخی گفته اســت :به لحاظ مالی توانسته ایم از طریق منابع
داخلی تسهیالت و نیاز اولیه واحدها را تهیه کنیم
این سخن یکی از راهکارهای استان برای مقابله با تحریم ها را نشان
می دهد و توجه به منابع بانک ها را تایید می کند.
البتــه با این راهکار  ،تولیدی ها برای مقابله با تحریم خارجی گرفتار
تحریم داخلی بانک ها می شوند!
 -۷بهتر است استاندار برای رفع ابهامات موجود درباره عملکرد استان
در مقابله با تحریم ،اقدامات انجام شده به خصوص در حوزه تولید و
اقدامات فرهنگی را در برنامه ای بیان و رفع ابهام کند.

خبر
جشن عاطفه ها برگزار شد

خجسته در نشست با خبرنگاران:

نمایندهایکه ساکت شد مشکل دارد

■ جیب نماینده باید بسته و دهانش باز باشد

■ ابتدا باید چالش ثبت جهانی در استان حل شود

»»مریم مقدم

این روزها موضوع شفافســازی اموال و
داراییهای مسئوالن در بین نمایندگان مجلس
شورای اسالمی یک بحث داغ است.
این موضوع در فراکســیون مبارزه با مفاســد
اقتصادی بارها مطرح و مورد تأکید قرار گرفته
اســت،تازهترین خروجی پیگیری فسادهای
مالی و شفافسازی انتشــار خبری بود مبنی
بر اینکه دو نماینده مجلس شــورای اسالمی
بازداشت شدند.
اما انتشار این خبر تنها به مطرح شدن حواشی
و تحلیلهای آن ختم نشد و شنیدههایی مبنی
بر آنکه پای نماینده ســوم دیگری هم در میان
است عنوان شد .
اما این نماینده ســوم چه کسی خواهد بود ؟
این همان ســوالی بود که هزار و یک جواب
و حدس و گمــان را در هر حوزه انتخابیه در
سراسر کشور به خود اختصاص میداد.
درپاســخ های عنوان شــده در قالــب اخبار
غیرمســتند حتی مطرح شــد شــاید یکی از
این نمایندهها از خطه غرب کشــور و استان
همدان باشــد خبری که هرگــز در مورد آن
تحلیل درست و شفاف و خبر موثقی در هیچ
رسانهای منتشر نشد.
این اتفاقات در کنار اعطای مسئولیت سیاسی
در اصل نــود به امیر خجســته نماینده مردم
همدان و فامنین برای نظارت بر شــهرداریها
و از راه رســیدن هفته دولت موجب شد یک
نشســت خبری در دفتر امیر خجسته پنجشنبه
گذشته برگزار شود.

نماینده باید سهم خواه حق مردم
باشد

وی در ابتــدای موارد مطرح شــده گفت :در
زمینه فعالیت های من و در ارتباط با شایعاتی
که در مورد من هســت  ،هر کسی هر مدرکی
دارد بیاید و اعالم کند نماینده باید سهم خواه
حق مردم باشــد کسی که ســکوت می کند
مشکل دارد جیب نماینده باید بسته و دهانش
باز باشد  .اگر جایی فریاد می زنم و استیضاح
می کنم بخاطر مصالح و منافع مردم است .
در این نشست امیر خجسته که پیش از این بر
برخورد با متخلفان و مفســدان به عنوان یک
اصل مورد اهمیت تأکید کــرده بود بار دیگر
عنوان کرد :در ایــن نظارتها باید مالحظات
کنــار برود و با هر کســی و از هر جناحی که
اموال نامشــروع دارد برخورد شود .کسانی که
شــهر از قدرت  ،انحصار و تحجرشان خارج
شــده در حال تخریب و فضا ســازی هستند
 .کســی نمی تواند با فضا سازی جلو مبارزه
با مفاســد اقتصادی را بگیــرد  .مرگ انحصار

جشن عاطفه ها در مصلی نماز جمعه و
پایگاههای اصلی کمیته امداد امام (ره) برپا شد

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان همدان بابیان
اینکه مردم سخاوتمند استان همچون سنوات گذشته با شرکت پرشور
در جشــن عاطفهها به یاری دانش آموزان بیبضاعت خواهند شتافت،
گفت :جشن عاطفههای سال  ۹۸در دو مرحله برگزار شد.
به گزارش کمیته امداد ،غالمرضا صیاد زاده ،معاون توسعه مشارکتهای
مردمی کمیته امداد استان همدان بابیان اینکه جشن عاطفههای سال ۹۸
در دو مرحله برگزار خواهد شد ،اظهار کرد ۱۲ :هزار و  ۴۵۰دانشآموز
تحت حمایت کمیته امداد در آستانه سال تحصیلی جدید نیازمند کمک
مردم نیکوکار همدان هستند.
وی بابیان اینکه جشن عاطفههای امسال در دو مرحله و با شعار رنگ
مهر را رؤیایی بسازیم در جایجای استان همدان برگزار خواهد شد،
افزود :مراسم جشن عاطفهها در روزهای هفتم و هشتم شهریورماه در
مصالهای نماز جمعه و پایگاههای اصلی کمیته امداد در سطح شهر و
 ۱۰مهرماه در مدارس برگزارشد.
معاون توسعه مشــارکتهای مردمی کمیته امداد استان همدان بابیان
اینکه تأمین مایحتاج موردنیاز برای آغاز ســال تحصیلی دانشآموزان
محروم را مهمترین هدف برگزاری جشن عاطفهها اعالم کرد و گفت:
مراســم جشن عاطفهها هرسال در آستانه سال تحصیلی جدید و پیش
از بازگشایی مدارس بهمنظور جذب کمکهای مردمی برای کمک به
دانش آموزان بیبضاعت اجرا میشود.
صیــاد زاده بابیان اینکه پس از جمــعآوری کمکهای نقدی و غیر
نقدی مردم نیکوکار ،بستههایی شــامل اقالم تحصیلی دانشآموزان
بــه ارزش  ۴۰۰هزار تومان تهیه و میان دانشآموزان محروم و تحت
حمایت توزیع میشــود ،عنوان کرد :مردم نیکوکار اســتان همدان
میتوانند با اســتفاده از روشهای نوین و آســان همچون نرمافزار
ســکه یا از طریق واردکردن کد  *۸۸۷۷*۰۸۱#و مراجعه به مراکز
نیکوکاری در مدارس نســبت به پرداخت کمکهای خود به دانش
آموزان نیازمند اقدام کنند.
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 -1فیلتیرینگ فضای مجازی غیر مجاز شــدیدتر شــده است .گویا
بســیاری از فیلتر شکن های مورد اســتفاده توسط کاربران دیگر کار
نمی کنند .گفتنی اســت چندی قبل مسئوالن فضای مجازی کشور از
شدیدتر شدن فیلتر ینگ سخن گفته بودند.
 -2گرانی لوازم التحریر ،کیف و لباس و لوازم مدرســه والدین دانش
آموزان را آزار میدهد گویا این گرانی باعث روی آوردن اکثر مردم به
تعمیر و بازسازی به جای خرید شده است.
گفتنی اســت با یک حساب سرانگشــتی آماده سازی هر دانش آموز
برای ورود به مدرسه میانگین یک میلیون تومان هزینه دارد که در این
شرایط فشار سنگینی بر اقتصاد خانواده ها است.
 -3جهان آباد پس از مانورهای داده شده دوباره رها شده است .گویا
پس از حضور وزیر صنعت در منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد و تاکید
بر آماده سازی این منطقه برای جذب سرمایه گذار و فراخوان سرمایه
گــذاری به این منطقه اتفاق جدیدی در این ارتباط رخ نداده اســت
گفتنی اســت فعال سازی منطقه ویژه اقتصادی از سیاست ها استاندار
است که با توجه به اهمیت نیازمند برنامه اطالع رسانی از پیگیری ها
به صورت روزانه یا حداکثر هفتگی است.

خبـر
قدرت در استان فرا رسیده است .
وی گفــت :نمایندهای کــه در مقابل تخلفات
سکوت کند خود مشکل دارد و وظیفه نماینده
حرف زدن و پیگیری کردن است.

حرف زدنها قطعاً هزینه دارد

و این حرف زدنها قطع ًا هزینه دارد ،این موارد
در حالی تکرار شــد که امیر خجسته به عنوان
رئیس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادی
اخیرا ً به ابالغ قانون رســیدگی به داراییهای
مقامات و مسئوالن از سوی رئیس قوه قضائیه
درباره تأثیر اجرای این قانون در کاهش مفاسد
اقتصادی تأکید کرده بود.
از نگاه وی شــفافیت اموال و امالک مسئوالن
چه قبــل از دوران مســئولیت و چه در حین
مســئولیت و چه بعد از مســئولیت یک اصل
اســت .اگر ما این شــفافیت را داشته باشیم و
اموال و امالک مســئوالن به طور شــفاف در
دسترس عموم قرار داشته باشد دیگر راه برای
مفاســد و آلودگیهای که امروز با آن مواجه
هســتیم باز نمیشود.خجســته کــه از جمله
نماینــدگان جدی در موض ع پیگیری مفاســد
اقتصادی بانکهای سرمایه بوده است در این
نشســت خبری گفت :مبارزه با فساد باید پله
به پله و از بخشهای باال به سمت بخشهای
پایین صورت بگیرد .زمانی یک فرد میتواند با
فساد مبارزه کند که خود فاسد نباشد.
نماینده مردم همدان و فامنین معتقد اســت با
شفاف سازی اموال و امالک مسئوالن همه چیز
روشــن خواهد شد و جلوی خیلی از فسادها
گرفته میشود.
او میگوید :در این قانون همه جوانب در نظر

گرفته میشــود و با افرادی کــه اقدام به ثبت
اموال و امالک خــود نکنند برخوردار خواهد
شد.
در ایــن پیگیریها باید مالحظات کنار برود و
باید مسائل جناحی و گروهی را کنار گذاشت
و با هر کس از هر جناحی که فساد انجام داده
است و یا اموال نامشروع دارد برخورد خواهد
شد.

حامی تشکیل وزارت گردشگری

پس از طرح این مســائل خجسته به سواالت
خبرنگاران در زمینــه چرایی به تعویق افتادن
پرونــده ثبــت جهانی هگمتانه پاســخ داد او
در زمینه پیگریهــای تأکید کرد :چالش ثبت
جهانی در استان باید ابتدا حل شود.
وی گفت  :در حال حاضر حامی تبدیل شدن
سازمان میراث فرهنگی به وزارت خانه است
چرا که در این زمینه میتوان سهم خواهی برای
به ثبت جهانی رسیدن هگمتانه یه هر اثر واجد
ارزش در استان همدان جدیتر رقم خورد.
وی گفت :پیگیــری تحقق یافتن ثبت جهانی
یکی از آثار همدان برای اســتان حیاتی است
و در آینده نزدیک یک جلســه مشــترک بین
مسئوالن استان و ســازمان میراث فرهنگی با
حضور نمایندگان مجلس شــورای اســامی
همدان و کارشناسان این حوزه تشکیل خواهد
شد تا موارد محقق شود.
وی در زمینــه نــوع عملکرد مدیــران حوزه
گردشگری گفت  :مســؤالن گردشگری اگر
نمی توانند در جذب و تســهیل کار ســرمایه
گذار اقدام کنند کنار بروند
وی در ارتبــاط با افتتــاح نمایندگی وزارت

خارجه در استان نیز عنوان کرد  :سه جلسه با
وزیر خارجه داشــته ام  ،مجوز دفتر نمایندگی
وزارتخانه در همدان صادر شده از استاندار و
شهردار درخواست می کنم موضوع را پیگیری
و عملیاتی کنند .

از سیلو تا عصر طالیی

خجسته همچنین در ادامه نشست عنوان کرد
 :در برخــورد با قاچاق از گمرکات  ۱۳۵ ،نفر
دستگیر شدند و منجر به برکناری وزیر اقتصاد
شد و بخاطر قاچاق کاال  ۳۶۰هزار نفر بیکار
شده اند .
وی همچنین به موضوع جلو گیری از فروش
خارج از عرف شــرکت ســیلو و غله همدان
اشاره کرد و گفت :این موضوع از فراکسیون
مبارزه با مفاســد اقتصادی شــروع و پیگیری
شد و مصر هســتیم که اعالم کنیم آنرا بر می
گردانیم .
در این میان موضوع پروژه عصر طالیی هم
بی نصیب نمانــد و نماینده مردم همدان آن
راغصه پر قصــه ای توصیف کرد و گفت
 :قول ایجاد  ۸هزار شــغل بــه هیچ عنوان
عملیاتی نشــد ! با پیگیــری چرایی اجرایی
نشــدن پروژه  ،دست های پشــت پرده را
با تکمیل پرونده افشــا خواهم کرد  .با هیچ
نماینده و مسئول اســتانی و دولت مشکلی
ندارم و با هم کار می کنیم .
وی در آخر هم اشــاراتی بــه درایت مردم در
انتخابهــای خود کرد و گفــت  :در انتخابات
آینده می خواهند بــا پول های کثیف نماینده
به مجلس بفرســتند ؛ هوشیار باشید و نماینده
شجاع به مجلس بفرستید .

دبیر حزب موتلفه اسالمی استان:

دولت پاسخ گوی مردم نیست
نیاز است امروز رسانه ها با شجاعت نقش
خود را در مطالبه گری و شفاف سازی آمارها
ایفاکنند چرا که این حق مردم است اما مدیران
این حق را از مردم گرفته اند.
یکی از اهداف گرامیداشــت شهیدان رجایی
و باهنــردر هفته دولت ترویج فرهنگ ســاده
زیستی دولتمردان ودردسترس بودن آنهاست
تا مردم به راحتی بتوانند مشکالت را با مدیران
اجرایی کشوردرمیان گذاشته وانتقاد هایشان را
مطرح کنند چرا که امروزه یکی از مشــکالت
اساسی دولت ســخن نگفتن صادقانه با مردم
وحرکت به سمت فرهنگ اشرافی گری است
پس در این فرآیند مــی طلبد درباره عملکرد
دستگاه ها از مردم نظر سنجی شود.
دبیر حزب موتلفه اسالمی استان همدان با بیان
این موضوع گفت :دولت کنونی بیشــتر شعار
محور است تا عملگرا وبرخالف گفته هایش
درزمان تبلیغات انتخاباتی شعارهایی چون فقر
زدایی ،ایجاد اشتغال ،رونق کشاورزی همچنین
حذف قانون چند شــغله در ادارات از جمله
قول هایی بود که ارائه داد وهمه در حد حرف
باقی مانده است.
محمود الفت در نشست خبری با خبرنگاران از
دادن آمارهای غیر واقعی از تورم ،بیکاری  ،فقر
توســط دولت مردان ابراز تأسف کرد و اظهار

شنیدهها

داشت :ریاست جمهوری از کاهش تورم بحث
می کند در حالی که موج گرانی و فقر کشــور
را فرا گرفته است.
وی قرار گرفتــن ایران در جایگاه دوم نفت و
گاز دنیا را ازشــاخص های کشور برشمرد و
اظهار داشت :با این شرایط و فراوانی مشکالت
پرواضح است کشــور با مدیریت نا کارآمدی
اداره می شود.
الفــت تغییــر و تحــوالت در اســتانداری هــا
و فرمانــداری هــا را بیانگــر عملــی نشــدن
وعــده هــای رئیــس جمهورمبنی بــر ادعاهای

یکســان بــودن گــروه هــای اصــاح طلــب و
اصولگــرا دانســت چــرا کــه در نزدیــک
تریــن زمــان باقــی مانــده بــه انتخابــات
تغییــرات شــکرفی در دســتگاه هــای اجرایــی
دولــت ایجــاد شــده و مــی شــود گفــت در
 90در صــد ایــن تغییــرات اصــاح طلــب ها
بــر ســر کار آمــده انــد.
وی گریــزی نیــز بــه ضعف هــای بهارســتانی
هــا در برابــر مدیریــت ضعیــف دولــت زد و
گفــت :مــن دوره کنونــی مجموعــه بهارســتان
را پــس از مجلــس ششــم ناکارآمــد تریــن
دوره مــی دانــم.
الفــت تأکیــد کــرد :در حالــی کــه آمارهــای
رســمی نشــانگر افزایــش تــورم اســت
رئیــس جمهــور از کاهــش تــورم در دو مــاه
اخیرخبــر مــی دهــد کــه ایــن امــر دور از
واقعیــت اســت.
وی در ادامــه گریــزی بــر فعالیــت هــای
خانــه احــزاب در برنامــه کاری اســتاندار
همــدان زد و گفــت :خانــه احــزاب کــه
اســتاندارآن را از دســت آورهــای خــود مــی
دانــد ایــن چگونــه خانــه احزابــی اســت
کــه احــزاب مجــوز دارواصولگــرا در آن
حضورونقشــی ندارنــد و تنهــا چنــد تشــکل
هــم ســو عضویــت آن هســتند؟

الفت گفت :بهتر است استاندار به جای افتخار
به  300ســمن موازی کاردرخصوص فعالیت
های ســمن هــا وعملکرد آنهــا و چگونگی
هزینه کرد اعتبارات همچنین تشــکیل گروه
های اندیشــه ورز جــوان ،تعداد جلســات
،بودجه وخروجی کار را گزارش دهد.چرا که
به نظر می رســد افزایش ســمن ها و اندیشه
ورزان جوان در راستای یاری جویی انتخاباتی
وصرف بودجه های استانداری برای مصارف
انتخاباتی می شود.
وی از اســتاندار خواست در خصوص شعار
سال با مســتندات پاســخ دهد که چه اتفاق
مشکل گشایی در این استان افتاده است و در
هفته دولت در این باره گزارش دهد.
طبــق گفته یکی ار نمایندگان مردم در مجلس
شورای اسالمی نرخ بیکاری استان همدان 12
درصد است و آمار نرخ بیکاری استاندار مبنی
بر  6/2کامأل غلط است.
در ادامــه یکــی از خبرنگاران نبــود آزادی
مطبوعات در استان سخن گفت که دبیر حزب
موتلفه اسالمی اینگونه جواب داد :مطبوعات
باید آزاد باشــند و نبود مطبوعات آزاد فســاد
ایجاد کرده است ،این حق مردم است استاندار
ودست اندر کاران در بحث مطالبه گری نباید
حق مردم را ضایع کنند.

همه شهرهای همدان صاحب کتابخانه شدند

مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان گفت :با افتتاح کتابخانه
شــهید آزموده شهر زنگنه در شهرســتان مالیر ،همه شهرهای استان
همدان صاحب کتابخانه شدند.
عاطفــه زارعــی در آئین افتتاح این کتابخانه ،با بیــان اینکه با افتتاح
کتابخانه شــهید حســین آزموده بیســت و دومین کتابخانه عمومی
شهرســتان مالیر همزمان با هفتــه دولت به ثمر رســید ،افزود :این
پروژه  850متر زیربنا دارد که در دو طبقه با تجهیزات کامل و شــامل
بخشهای مختلف از جمله کودک ،نشریات ،مرجع شناسی ،اینترنت
پرسرعت ،مخزن و سالن مطالعه در اختیار عموم مردم قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این کتابخانه با بیش از  3هزار نسخه
جلد کتاب آماده ارائه خدمت به مردم است ،ادامه داد :در حال حاضر
زیربنای کتابخانههای عمومی شهرستان مالیر  5هزار و  550متر مربع
است که تا رســیدن به اهداف برنامه ششم توسعه حدود  6هزار متر
کمبود وجود دارد .روابط عمومی اداره کل کتابخانههای عمومی استان
مدیرکل کتابخانههای عمومی اســتان همدان تصریح کرد :افتتاح این
کتابخانه حدود یک هزار متر از کمبود سرانه را جبران کرده است.
زارعی ادامه داد :این پروژه در ســال  1388توسط اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان همدان آغاز شد که تا سال  1397نیمه تمام باقی
ماند که با انتقال آن به اداره کل کتابخانههای عمومی استان واگذار شد
و به بهرهبرداری رســید.محمد کاظمی ،نماینده مردم مالیر در مجلس
شــورای اسالمی نیز در آئین افتتاحیه این کتابخانه عمومی اظهار کرد:
انقالب اســامی از ســبقه فرهنگی واالیی برخوردار است که بخش
اعظمی از آن به کتابخانه بازمیگردد.وی افزود :شهید رجایی پیش از
پیروزی انقالب اســامی در کنار خیابان به کتابفروشی میپرداخت و
همین مسأله اهمیت کتاب را برای همه ما روشن میکند.
نماینده مــردم مالیر در خانه ملت تأکید کرد :هر فرد دلســوزی که
دسترسی به تریبون دارد باید مردم را به مطالعه تشویق کند.
کاظمی در ادامه به مشــارکت بانک پاســارگاد برای ساخت کتابخانه
عمومی روســتایی خبر داد و گفت :طی توافقی که با مدیرعامل بانک
پاسارگارد به عمل آمد ،مجوز ساخت هفت کتابخانه روستایی گرفته
شده که به زودی عملیات نخستین کتابخانه آغاز خواهد شد.
وی به افتتاح کتابخانه عمومی شهید آزموده نیز اشاره کرد و گفت :این
کتابخانه با اعتباراتی که دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور تأمین
کرد به بهرهبرداری رسید.
نماینده مردم مالیر در خانه ملت در پایان اظهار کرد :همه مسئوالن و
متولیان باید دست در دست هم بدهند که اقشار مختلف جامعه به ویژه
دانش آموزان ،جوانان و نوجوان عضو کتابخانهها شوند.

دستگیری  ۲۴توزیع کننده مواد مخدر و
معتاد متجاهر در همدان
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان همدان از دستگیری ۲۴
توزیــع کننده خرد فعال و معتاد متجاهر در چند محله شــهر همدان
در اجرای طرح جمع آوری توزیــع کنندگان مواد و معتادان متجاهر
خبر داد.
هادی قزوینه ای گفــت :در اجرای طرح جمع آوری توزیع کنندگان
مواد مخدر و معتادان متجاهر که در دو روز گذشته انجام شد ،کارکنان
این پلیس با انجام کارهای اطالعاتی در چند محله شهر همدان ،توزیع
کنندگان خرد مواد مخدر را شناسایی کردند.
به گزارش مهر ،وی افزود :ماموران پلیس با انجام چند عملیات ضربتی
 ۷توزیع کننده مواد مخدر که  ۳نفر از آنها ســارق حرفه ای بودند را
دستگیر کردند.قزوینه ای در ادامه گفت :از متهمان مقدار  ۱۹گرم و ۵۰
ســانت با لفافه انواع مواد مخدر آماده به فروش ،یک ترازو ،یک عدد
پایپ ،یک دســتگاه موتور سیکلت سرقتی و یک فقره پالک سرقتی
موتور سیکلت نیز کشف شــد.وی خاطرنشان کرد :عالوه بر توقیف
یک دستگاه خودرو و یک دستگاه موتور سیکلت ،متهمان با تشکیل
پرونده تحویل مقام قضایی شدند و تعداد  ۱۷نفر معتاد متجاهر دستگیر
و پس از غربالگری تحویل مراکز ماده  ۱۵و  ۱۶شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان گفت :شناسایی توزیع
کنندگان خرد با اشــراف اطالعاتی از رویکرد های اصلی پلیس بوده
و دســتگیری ها هشداری به سایر خرده فروشان موادمخدر است که
بدانند از چنگال قانون نمی توان گریخت.

Y K

ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ
ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻼﻳﺮ

ﺑﺮﺟﺎﻡ ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﺍﺳﺖ
www.HamedanPayam.com

ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎﺯ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻃﻼﻳﻰ
ﺷﺪ

ﺣﺎﻝ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﻮﺏ
ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﻦ!
پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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ﺩﺍﺷﺘﻪﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﺪﺭ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ

وی افزود :تنها در شهرســتان نهاوند در حوزه راهســازی و ایجاد زیرساختهای ریلی
بهره برداری محور نهاوند -آورزمان
بالغبر  ۳۴۴میلیارد تومان اعتبار وارد استان شده است ،گفت :پروژههای دیگری همچون
از اربعین
ﺷـــﻬﺮﻳﻮﺭﻣﺎﻩ  29 1398ﺫﻯﺍﻟﺤﺠـــﻪ  31 1440ﺁﮔﻮﺳـــﺖ 2019
پیش 9
ﺷـــﻨﺒﻪ
ساماندهی و بهســازی  ۷۶کیلومتر از محورهای روستایی شهرستان نیز به همت نماینده
ﺳـــﺎﻝ ﺷـــﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺷـــﻤﺎﺭﻩ  12 3558ﺻﻔﺤــــــــــــﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـــﻪ +ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬـــﺎ  2000ﺗﻮﻣـــﺎﻥ
مردم نهاوند در مجلس شــورای اسالمی در سال گذشته تأمین اعتبارشده که امروز اغلب
مدیرکل راه و شهرســازی استان همدان افزود :امروز در استان همدان با حمایتها و
این پروژهها در حال فعالیت هستند.
همراهی اســتاندار و نمایندگان پرتالش اقدامات خوبی در حوزه راهسازی در حال انجام
وی در خصوص اقدامات انجامشــده در ورودیهای شهرستان نهاوند ،گفت :امسال قبل
است.
محسن ربانی ارشــد با تأکید بر بیسابقه بودن فعالیتهای راهسازی در  ۱۹سال گذشته
از ســفر اربعین  ۵کیلومتر از محور نهاوند-آورزمــان بااعتبار  ۱۰میلیارد تومان با حضور
مســئولین ارشد کشور و استان زیر بار ترافیک خواهد رفت و این مهم عالوه بر سهولت
خاطرنشــان ،کرد :تمامی این توفیقات و جذب اعتبارات در شرایطی به وقوع پیوسته که
و امنیت زوار اربعین برای مردم شهرستان و ایجاد زیرساختهای اقتصادی بسیار مهم و
کشور در تحریمهای ناجوانمردانه اقتصادی قرار دارد.

مفید واقع خواهد شد.
ربانی ارشــد بابیان اینکه محور نهاوند-بروجرد  ۳۰کیلومتر اســت کــه  ۲۰کیلومتر در
حوزه نهاوند اســت ،گفت :در حال حاضر از  ۲۰کیلومتر راه موجود در حوزه نهاوند ۱۷
کیلومتر انجام و زیر بار ترافیک رفته و تنها  ۳کیلومتر باقیمانده کی طی روزهای آینده به
بهرهبرداری خواهد رسید.
وی بــا اشــاره به پیشــرفت  ۳۵درصــدی عملیــات اجرایی محــور نهاوند-
فیروزان-کرمانشــاه ،گفــت :در حال حاضــر پــروژه نهاوند-گیان دارای ۲۰
درصــد پیشــرفت فیزیکی که انتظــار میرود مســئولین شهرســتان برای رفع
معارض در این مســیر کمک کنند.

ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ:
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شنبه

اقتصادی ﺩﺍﺭﺩ
ﺷﺪوﻣﺸﻜﻞ
ﺳﺎﻛﺖ
ﻛﻪ
ﺍﻯ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
 60درصد از پروژههای عمرانی

استان در مالیراست
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴﻜﻦ ﺭﺍ ﺑﻨﮕﺎﻫﻰﻫﺎ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻰﺭﻳﺰﻧﺪ!
■ ﺟﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺑﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ

مالیــر -خبرنگار همــدان پیام  :در
ششــمین روز از هفته دولــت 25طرح
عمرانــی ،اقتصادی و خدماتــی با اعتبار
27میلیارد و  544میلیون تومان با حضور
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
همــدان  ،فرماندارمالیــر ،نمایندگان و
جمعی از مســئوالن استانی و شهرستانی
افتتاح یا کلنگ زنی شد.
ایــن پــروژه هــا شــامل کلنــگ زنــی پارک
حســین آبــاد شــاملو و افتتــاح همزمــان
4پــروژه دهیــاری هــای بخــش جــوکار
و کلنــگ زنــی پــروژه گاز رســانی بــه
 4روســتای بیــش آغــاج  ،چشــمه پهــن
ننــج ،ســنگ ده و ســیبدر بــا اعتبــاری بالغ
بــر 2میلیــارد و 488میلیــون تومــان -افتتاح
ســاختمان اداری آب و فاضــاب جــوکارو
همزملــن 8پــروژه دیگــر آب و فاضــاب
شــهری بــا اعتبــار 3میلیــاردو 106میلیــون
تومــان  -افتتــاح پــروژه تجاری و مســونی
میــدان جهــاد بــا اعتبــار  8میلیــارد و
200میلیــون تومــان  -افتتاح طرح توســعه
شــرکت ســور شــوردر ناحیــه صنعتــی
ســامن بــا اعتبــار  7میلیــارد تومــان -
افتتــاح پــروژه بازســازی و روکــش
آســفالت بلــوار شــهدای شــهر ســامن و
همزمــان کلنــگ زنــی مجتمــع الغدیــر

■ ﭼﺎﻟﺶ ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺣﻞ ﺷﻮﺩ

■ ﺩﻻﻻﻥ ﻧﻤﻲﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﺧﺮﻳﺪﻭﻓﺮﻭﺵ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ
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ﺩﺑﻴﺮ ﺣﺰﺏ ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ:
ســامن بــا اعتبــار  3میلیــارد و 450میلیــون
تومــان  -افتتــاح مرکــز جامــع ســامت
ســامن و همزمــان مرکــز جامــع ســامت
جــوکار بــا اعتبــار  2میلیــارد و 200میلیون
تومــان و آغــاز عملیــات اجرایــی نصــب
ایســتگاه لــرزه نــگاری شهرســتان مالیــر
در روســتای زاغــه بــا اعتبــار 1میلیــارد و
 2تومــان بودنــد.
100میلیــون

افتتاح و کلنگ زنی  705طرح و
پروژه عمرانی و اقتصادی در استان
همدان

ﺩﻭﻟﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﺴﺖ

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع اســتانداری در حاشیه افتتاح اظهار
کرد :در استان  705طرح و پروژه عمرانی
و اقتصادی با اعتباری بالغ بر 1100میلیارد
تومان و  1250نفر اشــتغالزایی افتتاح و

کلنگ زنی می شود.
ظاهر پــور مجاهد با بیــان اینکه قریب
 260میلیــارد تومان طــرح های مختلف
در مالیر اجرا شده یا در دست اجراست
خاطرنشــان کرد :این حجــم از اقدامات
مثبت نشان از حرکت رو به جلو و رشد
مالیر است.
وی بیــان کرد :بــه رغم تحریــم ها و

فشــارهای آمریکا خوشحالیم در کشور
تورم تا حدودی کنترل شده  ،تراز تجاری
رونــد رو به شــدی دارد و ثبات بهتری
نسبت به قبل برقرار شده است
پور مجاهد ادامه داد :طی  5ماه گذشــته
19هزار سهمیه اشــتغال در همدان داریم
که 8هزار و  500شــغل رد سامانه رصد
ثبت شده اند.
وی با اشاره به اینکه استان همدان در سال
 97قریب به 900میلیــون دالر صادرات
داشت افزود :در ســال جاری بر اساس
برنامه ریزی اســتاندار باید یک میلیون و
 300میلیون دالر صادرات داشته باشیم که
500میلیــون دالر آن تا پایان مرداد محقق
شده است.
وی بــا بیان اینکه نــرخ بیکاری همدان
بر اساس اعالم مرکز آمار  6درصد است
که البته نقدهایی بر آن وارد اســت تأکید
کرد  :نرخ مشارکت در فعالیت اقتصادی
استان افزایش یافته است و از  42درصد
در ســال  97به  44/2درصد در سه ماهه
ابتدای سال رسیده است.
پورمجاهــد همچنین در ادامه اضافه کرد:
در حوزه سرمایه گذاری کل استان مقرر
گردیده است 5هزار میلیارد تومان سرمایه
گذاری شــود که تاکنون  2هزار میلیارد
تومان آن محقق شده است.

افتتاح  117پروژه عمرانی
در مالیر

مالیر وجود دارد.
نماینده مرد مالیــر در مجلس نیز اظهار
کرد  :مدیران باید ســاده زیستی زندگی
شهید رجایی و شهید باهنر را الگوی خود
قرار دهند تا شــاهد پرونده های آنچنانی
در دادگســتری نباشیم و اشرافی گری را
که یکی از آفات بزرگ انقالب اســت را
خاتمه دهیم .
محمد کاظمی خاطرنشــان کرد :رشد و
توســعه شهرســتان مالیربا کار جهادی
مســئولین و مردم آهنگ فزاینده ایی دارد
و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
دیگر نماینده مــردم درخانه ملت گفت:
آمریکا مصمم بود که ایران را فلج کند اما
به رغم این فشارها  700هزار بشکه نفت
می فروشیم و درآمد حاصل از صادراتی
نفتی ما  7میلیارد دالر و صادرات غیرنفتی
 17میلیارد دالر اســت که در این شرایط
خود نوعی اعجازاست.
حجت االســام احد آزادیخــواه آمریکا
تصــور مــی کرد بــا اعمــال تحریم ها
واحدهای تولیدی ما تعطیل می شود اما با
همت دولتمردان و بخش خصوصی حتی
یــک واحد تولیدی نداریــم که به خاطر
تحریم ها تعطیل شده باشد.

گازکشی تمام شهرها و روستاهای
باالی  20خانوار استان همدان

معاون بهره برداری شرکت گاز همدان در
حاشــیه افتتاح ها با بیــان اینکه نرخ گاز
رســانی به شهرها و روســتاها در کشور
 75درصد اســت تصریح کــرد :با همت
مسولین اســتانی و شهرســتان این نرخ
به 8/99درصد در اســتان همدان رسیده
است.
ســعید احمدی با تاکیــد براینکه اولین
استان در کشــور هستیم که تمام شهرها
و روســتاهای بــاالی  20خانــوار را
گاز رســانی کردیم افزود :بــا پیگیری
مسئوالن روستاهای کمتر از  20خانوار
را نیز گاز رســانی می شــوند و امروز
عملیات اجرایی  4روســتا با اعتبار 17
میلیــارد و 428میلیون تومــان عملیات
اجرای آن شروع می شود.
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مادستـان
ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻯ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ

madestan@hamedanpayam.comﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ

 -1ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭ
ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﺸﺴــﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ  ،ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭ
خبرﻭ ﺍﺩﻋﺎﻯ
ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ
ﺁﺳﻴﺐ ﻧﺪﻳﺪﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ.
نمانیده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس:
2
2

بسیاری تبلیغات انتخاباتی را به بدترین
نحو آغاز کردند

با توجه به آغاز فصل انتخابات مباحثی چون حضور کاندیداهای
احتمالی و یا حضور نمایندگان فعلی در مجلس آینده پررنگ شــده
است.
البته این حال و هوای کم و بیش انتخاباتی حواشی هم به همراه دارد،
بطوریکه در روزهای گذشته خبر پلمب شدن دفتر دو تن از نمایندگان
استان در فضای رسانهای و مجازی با بازتاب هایی همراه بود .البته در
ایــن میان نام نماینده بهار و کبودراهنگ در مجلس پررنگ تر از بقیه
به نظر می رسید مبنی بر اینکه دفتر این نماینده در شهرستان به دالیل
نامعلومی بسته شده است.
در همین راستا محمد علی پورمختار روز پنج شنبه در شورای اداری
بهار این موضوع را رد کرد و خبر پیگیری ادعای شایعه پراکانان را داد
و گفت که بســیاری تبلیغات انتخاباتی را زود و به بدترین نحو آغاز
کردند و با تشکیل معاونت تخریب ،تصمیم به تخریب انسانها گرفته
اند .وی تمامی شــایعات اخیر را تکذیب کــرده و افزود :دفتر ما در
تمامی مراکز فعال و با سالمت نفسانی در همه حوزه ها آماده خدمت
گذاری می باشند.پورمختار گفت :بیایید به جای این بد اخالقی های
انتخاباتی با اخالق مداری جامعه را پیش ببریم.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان هم در این جلسه گفت:
اتحاد و یکپارچگی و وحدت نیاز امروز جامعه اسالمی است.
ﻣﻌﺎﺭﻑ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ
حجتاالسالم حبیب ا■ ...
مردم نیز
"ﺗﺎﺭﻳﺦبودن برای
ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰداد:خادم
شــعبانی ادامه
ماست
وظایف
از
رهبری
معظم
مقام
و
بنا بر فرموده امام خمینی(ره)ﻫﻤﺪﺍﻥ" ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﺒﺎﺱ ﺯﻧﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﻭ
ﺍﺳﺘﺎﻥهم اظهار داشت :پیرو
جدید بهار
حجتاالســام ارزنده امام جمعه
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ
هیچ جناح خاصی نیستم و تنها مطالبه من از مدیران شهرستان حضور
حداکثری در نماز جمعه میباشــد به دلیلی اینکــه نماز جمعه نماز
حاکمیت میباشد.ب
وی با ابراز خرســندی از حضور خود در بهــار به عنوان امام جمعه
جدید این شهرستان اظهار امیدواری کرد با همراهی و همدلی مسئوالن 5
خدوم و مردم زحمتکش و والیتمدار و شهیدپرور شهرستان بتواند
در این سنگر سیاسی و عبادی خدمتگزار خوبی برای مردم باشد.
وی اضافه کرد :بهار به شــهری عبادی مشــهور است در نتیجه جنبه
دیانت در شهر بیشتر جلوه میکند بنابراین انتظار میرود که با توجه به
این موضوع با ایجاد وحدت و همدلی بین همه اقشار مردم و با پیروی
از والیت پاسدار ارزشهای انقالب شکوهمند اسالمی ایران باشیم.
در پایان جلســه حجتاالسالم ارزنده به عنوان امام جمعه جدید بهار
معرفی شد.

ﺗﻜﺮﻳﻢ» ﺷﻴﺦ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ«

ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺗﻠﻘﻴﺢ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴﻞ ﺍﻟﻮﻧﺪ

فرماندار مالیر نیز در حاشــیه افتتاح ها با
اشاره به برگزاری جشنواره های متعدد و
دو جشن جهانی شدن انگور و منبت پس
از ایام محرم افــزود:در مالیر 117پروژه
عمرانی با اعتبار  265میلیارد تومان افتتاح
شــد و عملیات اجرایی  13پروژه با 400
میلیون تومان سرمایه گذاری نیز آغاز می
شود.
قدرت ا ...ولدی با اشاره به اینکه تا کنون
حدود  40درصد از سند راهبردی توسعه
مالیر اجرایی شده است افزود :طبق گفته
های استاندار استان همدان به یک کارگاه
بزرگ عملیاتی  ،اقتصادی و عمرانی مبدل
شــده که  60درصد از ایــن ظرفیت در

مسابقات دارت هفته دولت در شیرین سو

به مناســبت هفته دولت مســئولین ادارات شیرین سو در مسابقه
دارت شرکت کردند.
در ایــن دوره از مســابقه  25نفر از مســئولین 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.

آغاز پویش بزرگ مردمی سوگواران
اباعبدا ...الحسین (ع) در محرم امسال

C M
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از نظر کارشناسان در سنوات گذشته استفاده از ظروف یک بار
مصرف به عنوان یکی از وســایل پذیرایی در مراسم مذهبی رواج
بی رویه ای پیدا کرده اســت و این ظروف عالوه بر خطراتی که
برای محیط زیست دارند باعث به وجود آمدن بسیاری از امراض
می گردند ،پویش بزرگ مردمی ســوگواران اباعبداهلل الحســین
(ع) در محرم امســال آغازی است جهت استفاده کمتر از ظروف
پالستیکی.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان با بیان اینکه
در روز پنجشنبه گردهمایی واعظین و مبلغین حسینی استان همدان
باموضوع تبیین مخاطرات زیســت محیطی شیوه های پذیرایی در
مراسم عزاداری برگزار می شــود ریخته شدن انبوهی از ظروف
پالستیکی همزمان با این مراسم بزرگ سوگواری در معابر شهری
را زیبنده فرهنگ عزاداران حسینی ندانسته و هدف این پویش را
اســتفاده هرچه کمتر از ظروف پالستیکی در این مراسم دانست،

8

که در نهایت بتوانیم شهر و محیط زیستی پاکیزه
و شهروندانی سالم داشته باشیم.
همچنین حســین سیبی با یادآوری اینکه تماس
این ظــروف با غذای گــرم و چرب ،خاصیت
اسیدی ایجاد کرده و برابر نظر کارشناسان مواد
بسیار خطرناکی برای سالمت انسان تولید میکند

که اکثرا سرطان زاست و تهدیدی برای سالمت
شهروندان محسوب می شــود توصیه نمود که
شــهروندان در صورت لزوم استفاده از ظروف
یکبار مصرف از ظروف با منشا گیاهی استفاده تا
در حد امکان آثار مخرب استفاده از ظروف یک
بار مصرف پالستیکی را کاهش دهند.

ﻫﻤﺪﺍﻥ -ﻛﻮﻯ ﺳﻨﮕﺴﺘﺎﻥ -ﺥ ﺳﻌﺪﻯ -ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺍﻟﻮﻧﺪ -ﭘﻼﻙ 518
ﺗﻠﻔﻦ 09183070379 -08134325755
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یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه حذف
چهــار صفر از پــول ملی اولویت اول اقتصاد کشــور نیســت گفت که باید
سیاستهای تولید صفر از بین برود.به گزارش ایسنا ،محمدرضا پورابراهیمی با
بیان اینکه در حال حاضر ضرورتی ندارد که حذف صفرها از پول ملی اولویت
تصمیم مجلس ،دولت و فضای جامعه باشد گفت :از نظر ما امروز موضوعات
بسیار مهمی باید در دســتور کار قرار گیرد تا راهبرد ما را در عرصه اقتصادی
مشــخص کند .اولویت امروز ما اصالح ساختار اقتصادی است که اصلیترین
محور آن ساختار بودجه است ،اما این امر معطل مانده است.نماینده مردم کرمان
در مجلــس باید تاکید بر اینکه حذف چهار صفر اولویت اول اقتصاد نیســت
افزود :ما باید سیاستهای تولید صفر را از بین ببریم .دولت باید بگوید موتور
تولید صفر را کجا میخواهد خاموش کند.

یک عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم عدالت محور بودن
میارزه با فساد بیان کرد :نباید به گونه ای باشد که مفاسد کوچک را سیبل کنیم
و به مفاسد کالن رسیدگی نکنیم باید با تمام موارد با یک نگاه برخورد کنیم.
احمد بیگدلی در گفت و گو با ایسنا در خصوص اینکه آیا عیان کردن فسادهای
اخالقی و اقتصادی در شــرایط فعلی کشــور خیرخواهانه بوده یا خیر و این
افشــاگری ها در اینباره چه تاثیری بر افکار عمومی دارد؟ گفت :باید نگاه کنیم
که قانون ،شــرع و عرف جامعه در این باره چه تاکیدی داشته است ،از سوی
دیگر باید توجه کنیم که هدف ما در این موضوع چیســت؟ این برخورد باید
چنان مطابق با قانون و عرف باشد که در جامعه تاثیر گذارد ،آبروی آدمی باالتر
از آبروی کعبه است پس باید در این حوزه به تمامی مسائل توجه کنیم اگرچه
اینها نباید خود عاملی شود که جلوی برخورد با فساد را بگیرد.

دولت

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

حذف صفرها از پول ملی اولویت نیست

در برخورد با مفاسد عدالت محور باشیم

فهرست اول افراد تحریمی به زودی اعالم میشود

ســخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد :بزودی اولین گروه از افرادی که با
بنیاد به اصطالح «دفاع از دموکراســیها» همکاری دارند برای افزوده شدن به
فهرست تحریمهای ایران معرفی میشوند.به گزارش ایلنا ،سید عباس موسوی،
اعالم کرد :طبق قانون بزودی اولین گروه از افرادی که با بنیاد به اصطالح دفاع
از دموکراسیها همکاری دارند برای افزوده شدن به فهرست تحریم به نهادهای
ذیربط از جمله قوه قضائیه معرفی خواهند شد.موسوی تشریح کرد :از نظر ایران
این بنیاد به هیچ وجه یک اندیشــکده محسوب نمی شود بلکه سازمانی است
که در پوشش اندیشکده بصورت روزمره در حال طراحی و تشویق «تروریسم
اقتصادی» و اعمــال خصمانه دولت آمریکا علیه مردم ایران اســت .این بنیاد
بازوی طراحی و عملیاتی دولت آمریکا محسوب شده و آمریکا بیشتر اقدامات
خصمانه خود علیه ملت ایران را بر مبنای طراحیهای این بنیاد انجام می دهد.

موگرینی در دفاع از مواضع اروپا:

برجام ،قطعنامه شورای امنیت است

خبر

آمریکا اگر مذاکره میخواهد
تروریسم اقتصادی را متوقف کند
وزیــر امور خارجه ایران تاکید کرد که با وجود تداوم تروریســم
اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران ،تعامل با آمریکا ممکن نخواهد بود.
به گزارش ایســنا ،به نقل از شبکه س.ان.ای ،محمدجواد ظریف،
وزیر امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران در کواالالمپور گفت:
آمریکا در تروریســم اقتصادی علیه مردم ایران دســت دارد و تا
زمانی که آنها تحمیل یک جنگ و دســت داشــتن در تروریسم
اقتصــادی علیه مردم ایران را متوقف نکنند ،تعامل با آمریکا برای
ما ممکن نخواهد بود.
ظریف افزود :بنابراین اگر آنها میخواهند به اتاق[مذاکره] بازگردند،
بلیطی هســتن که باید آن را بخرند و آن ،پایبندی به توافق هســتهای
اســت .وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشــاره به هرگونه دیدار
احتمالــی میان مقامات آمریکا و ایران گفــت که ایران نمیخواهد به
صرف این که در نشستی شرکت کرده باشد ،این کار را انجام بدهد و
«ما اگر قرار است نتیجهای حاصل شود ،دیدار میکنیم».

مســئول سیاســت خارجــی اتحادیه
اروپا با بیــان اینکه برجام ،ضمیمه قطعنامه
شورای امنیت اســت نه توافقی بینالمللی،
گفت ،اروپا همواره خواســتار اجرای کامل
قطعنامههای سازمان ملل است.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی
اتحادیــه اروپا گفت ایــن اتحادیه همواره
خواســتار اجرای تمام ابعــاد قطعنامههای
شــورای امنیت سازمان ملل از جمله توافق
هستهای ایران است.
موگرینی پیش از ورود به جلسه غیررسمی
وزرای دفــاع اتحادیه اروپا در گفتوگویی
کوتاه با خبرنگاران گفت« :برنامه جامع اقدام
مشــترک (برجام) ضمیمه قطعنامه شورای
امنیت اســت ،پس توافقی بینالمللی نیست و
توافق دوجانبه نیز نیست».
بــه گزارش فارس ،به نوشــته وبگاه خدمات
خارجــی اتحادیه اروپا ،موگرینی در پاســخ
به ســوالی دربــاره اینکه نشســت احتمالی
مقامات ایرانی بــا آمریکاییها چه تاثیری بر
نقش اروپاییها در موضوع توافق هســتهای
ایران میگــذارد ،توضیــح داد« :مــا حامی
گفتوگوها[ی ایران و آمریکا] هستیم .هرچه
افراد بیشتر با هم صحبت کنند ،یکدیگر را بهتر
درک میکنند ...تمرکز مداوم ما در ســالهای
اخیر " از جانب اتحادیه اروپا ،از جانب خودم،
از جانب فرانســه ،آلمان و انگلیس " همواره
روی حفظ توافق با ایران بوده است».

وظیفه وزارت اطالعات مچگیری نیست،
ت خطاکاران است
گرفتن دس 
وزیر اطالعات گفت :مدیران کشور سرمایههای یک کشور هستند؛
وظیفه وزارت اطالعات مچگیری نیست بلکه صیانت از سرمایههای
انســانی اســت ،وزارت اطالعات وظیفه دارد اگر دید مدیری خطا
میکند دست او را بگیرد.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم سیدمحمود علوی بیان کرد :مدیران و
مسئوالن با مدیریت جهادی باید شب و روز کار و در خدمت به مردم
مجاهدت کنند ،برای ما در عرصه خدمت شــب و روز معنی ندارد،
خدمت شــیرین اســت و در فرهنگ ائمه به عنوان یک نعمت تلقی
شده اســت .برای خدمت به مردمی که در راه انقالب از هیچ تالشی
فروگذار نکردهاند ،باید هرچه بیشتر تالش کنیم ،چون خدمت به مردم
برای ما سعادت است.

آمریکا بعــد از خروج از برجام در راســتای
سیاســتی موســوم به «فشــار حداکثری» به
اقداماتــی تحریکآمیز مانند قرار دادن ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی در فهرســت
ســازمانهای اصطالح ًا تروریستی ،اعزم یک
ناوگــروه ،چنــد بمبافکن بــی ۵۲-و چند
جنگنــده اف ۲۲-به منطقــه و تحریم وزیر
خارجه ایران روی آورده است.
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با
بیان اینکه هنــوز کارهای بیشــتری میتوان
در موضــوع اجرای برجام انجــام داد ،افزود:
«[برجام] بخشــی از بدنه تصمیمگیر شورای
امنیت سازمان ملل است ...اگر بر مبنای احترام
و درک متقابل و طریقــه همکاری بتوان کار

بیشــتری [در موضوع توافق] انجــام داد ،ما
همواره از این رویکرد حمایت خواهیم کرد».
جمهوری اســامی ایران نیز بعــد از خروج
آمریکا از برجام یک ســال «صبر راهبردی» را
در دستور کار قرار داد و در پایان یک سال ،به
طرفهای توافق هســتهای به ویژه کشورهای
اروپایی کــه وعده جبران خــروج آمریکا را
میدادنــد ،مهلت داد به تعهــدات خود ذیل
توافق هستهای عمل کنند.
موگرینــی همچنین درباره نقش اتحادیه اروپا
در تنگــه هرمز و آبهای جنوبــی ایران نیز
گفت« :ما مباحثات گســتردهتری در موضوع
امنیت دریایی خواهیم داشــت .اتحادیه اروپا
همواره نقشــی بســیار مهم در تأمین امنیت

فراخوان مزایده عمومی یک مرحلهای اجاره
مکانهای ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان  -نوبت چهارم

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

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

ردیف

مکان مورد اجاره

1

زمین خاکی( تنیس ) کوثر

2

سالن کشتی همدان

3

سالن حصار همدان

6

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

5198003398000232 - 5098003398000019

5198003398000234 - 5098003398000019
5198003398000236 - 5098003398000019

سالن  1500نفره اسدآباد

2,000,000

35

استخر بانوان تویسرکان

34
36

37

38
39
40

سالن بانوان کبودرآهنگ

سالن والیت کبودرآهنگ

2,000,000

2,000,000
1,000,000

4,000,000

20,000,000

5198003398000257 - 5098003398000019

90,000,000

5098003398000018

20,000,000

5198003398000258 - 5098003398000019

20,000,000

5198003398000260 - 5098003398000019

20,000,000

20,000,000

5198003398000259 - 5098003398000019
5198003398000261 - 5098003398000019

20,000,000

5198003398000238 -5098003398000019

43

سالن کشتی شهید حاجی بابائی

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

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

آگهی دعوت از مجاورین

چون شــهرداری نهاوند مالک پالک  460اصلی بخش یک نهاوند میباشد و برابر درخواست
شــماره /2867ن 98/مورخ  1398/6/3تقاضای صدور سند تک برگی پالک فوق را از این
اداره نموده اند و برابر نامه شماره /2867ن 98/مورخ  1398/6/3متقاضی مدعی میباشد
که مجاورین پالک مذکور را میشناســد و دسترسی به مالکین ندارد ،لذا به استنادکد 914
مجموعه بخشــنامههای 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 یکشنبه مورخ  1398/6/17ساعت  9صبح
در محل وقوع ملک واقع در نهاوند ،خیابان آزادگان حضور یابند بدیهی اســت عدم حضور
مجاورین و مالکین مشــاعی مانع از انجام عملیات نقشــهبرداری نمیگردد چنانچه نیاز به
آگهی مجدد باشد در همین روزنامه درج میگردد.
(مالف) 136
جلیلوند
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

آگهي موضوع مــاده  3قانون و مــاده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139860326005000169مورخ 1398/3/11هيأت اول موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي نهاوند
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي احســان خســروی فرزند احمد به شماره شناسنامه 15
شماره ملی  3962284761صادره از نهاوند در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان
به مســاحت  143/18مترمربع پالك  83اصلي واقع در بخش دو ثبت نهاوند واقع گلزرد خیابان
اصلی پایینتر از حسینیه گلزرد پشــت نانوایی لواشی حقوق ارتفاقی ندارد خريداري از مالك
رسمي علیرضا ظفری تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور ســند 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 ،دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد
شد(.مالف )125
تاريخ انتشار نوبت اول1398/6/9 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/6/24 :

محمدعلی جلیلوند -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

42

44

23

20,000,000

41

سالن کشتی شهید صفایی اسدآباد

سالن ورزشی شیخ بابائی کبودرآهنگ

50,000,000

20,000,000

5198003398000256 - 5098003398000019

1,000,000

خانه پینگ پنگ ( جودو ) نهاوند

محمدعلی جلیلوند
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک نهاوند

سالن ورزشی روستای المیان تویسرکان

5,000,000

33

سالن سید شهاب تویسرکان

20,000,000

5198003398000254 - 5098003398000019

5198003398000255 - 5098003398000019

20,000,000

2,000,000

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)

سالن شهید بهرامی تویسرکان

2,000,000

6,000,000

20,000,000

5198003398000253 - 5098003398000019

5198003398000264 - 5098003398000019

سالن کشتی شهدای زرامین نهاوند

به موجب پرونده اجرایی کالســه 9800062موضوع ســند رهنی شماره  2176تنظیمی دفتر
خانه اسناد رســمی شماره 51شــهر نهاوند استان همدان ،بانک کشــاورزی نهاوند جهت
وصول مبلغ  577195796ریــال (پانصد و هفتاد و هفت میلیــون و صد و نود و پنج هزار
و هفتصد و نود و شــش ریال) موضوع الزم االجرا و خســارت تأخیر الی یوم الوصول علیه
علی اشــرف مولوی نام پدر :علی برابر تاریخ تولد 1341/5/2 :شــماره ملی 3961007421
شماره شناســنامه ( 614وام گیرنده و راهن) مبادرت به صدور اجرائیه نموده است اجرائیه
صادره به متعهدین ابالغ گردیده بنا به تقاضای بســتانکار مورد وثیقه برابر نظریه به شماره
وارده /2481ن 98/مورخ  1398/5/13کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی که ارزش
و مشــخصات آن به شرح ذیل میباشد:ششدانگ پالک ثبتی  20فرعی از  32اصلی واقع در
بخش  2نهاوند حوزه ثبتی نهاوند اســتان همدان ،که برابر نامه شماره  98/5002993مورخ
 98/3/22اداره ثبت اســناد و امالک نهاوند به مســاحت  51403مترمربع بنام علی اشرف
مولوی ثبت و ســند مالکیت صادر گردیده بنا به اظهار کارشناسی رسمی دادگستری :واقع
در نهاوند ،بعد از پاســگاه قلعه قباد ،مجاورت جاده آســفالته نهاونــد بروجرد ،و به قیمت
 8140300000ریال (هشــت میلیارد و یکصد و چهل میلیون و ســیصد هزار ریال) ارزیابی
گردیده و محدود است به حدود:
شــماالً :اول به طور شکســته به طولهای  23متر و  29متر و  5/5متر و  20متر و  21متر و 25
متر و  13متر و  14متر به پالک  37اصلی خط القعر ســیلگاه دوم به طول  146متر مرزیســت
به پالک  37اصلی
شرق ًا :به طولهای  63متر و  85متر به پالک  37اصلی
جنوب ًا :به طول  328/50متر مرزیست به پالک  17فرعی از  32اصلی
غربا :اول به طول  65متر دوم که شــمالی است به طول  66متر سوم به طول  201/75متر اول
محدود است به جاده نهاوند ،بروجرد دوم و سوم به پالک  167از 33
پالک فوق از ســاعت  9الی  12روز یکشــنبه مورخ  1398/6/31در اداره ثبت نهاوند از طریق
مزایده به فروش میرســد مزایده از مبلغ ارزیابی شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً
فروخته میشــود .الزم به ذکر اســت پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق
انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای
مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده
یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت
هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیمعشر و حق مزایده نقدا ً
وصول میگردد ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
(مالف )134
تاریخ انتشار1398/6/9 :

خانه پینگ پنگ تویسرکان

2,000,000

20,000,000

5198003398000251 - 5098003398000019

سالن شهداء گل تپه کبودرآهنگ

2,000,000

24

32

سالن شهید مومنی تویسرکان

2,000,000

20,000,000

5198003398000249 - 5098003398000019

5,000,000

20,000,000

سالن ورزشی فیروزان نهاوند

30

سالن تختی سرابی تویسرکان

2,000,000

20,000,000

5198003398000252 - 5098003398000019

سالن بانوان تویسرکان

4,000,000

20,000,000

5198003398000248 - 5098003398000019

20,000,000

5198003398000243 - 5098003398000019

21

28

سالن شهدای سرابی تویسرکان

2,000,000

20,000,000

5198003398000250 - 5098003398000019

5198003398000227-5098003398000019

5198003398000229 - 5098003398000019

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

شماره سامانه ستاد ایران

10,000,000

31

10,000,000

سالن میان آبه شهر گیان نهاوند

26

سالن قائم تویسرکان

وزیر دفاع آمریکا ضمن تاکید
بر این که آمریکا خواهان درگیری
با ایران نیست گفت که کشورش
به دنبال مذاکره با ایران است.
به گزارش ایســنا ،مارک اســپر،
وزیــر دفــاع آمریــکا در اولین
کنفرانس خبری رســمی پس از
منصوب شــدنش گفــت :ما به
دنبال درگیری با ایران نیســتیم و
میخواهیم از طریق دیپلماسی با
آنها تعامل داشته باشیم.
اســپر همچنین با اشــاره به ابراز تمایل دوباره دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور آمریکا در نشست جی 7برای دیدار با مقامات کشورمان افزود:
رئیس جمهور باری دیگر گفته است که خواهان دیدار با مقامات ایران
اســت .ما امیدواریم که ایرانیها موافقــت کنند که دیدار و مذاکرهای
انجام بشود و به ما کمک کنند که این مسئله را حلوفصل کنیم.
وی همچنین دربــاره ائتالف آمریکایی در خلیج فارس که آمریکا در
مدت تنشهای افزایشیافته منطقه با ادعای حفاظت از کشتیرانی در
تنگه هرمز سعی در راهاندازی آن داشت ،گفت :من خوشحالم این خبر
را بدهم که ماموریت ســنتینل با مشارکت انگلیس ،استرالیا و بحرین
در حال اجرا است.
وزیر دفاع آمریکا همچنین مدعی شــد که احتمال دارد کشــورهای
دیگری نیز به این ائتالف ملحق شوند و این ماموریت تاکنون به آرام
کردن منطقه کمک کرده است.
وی همچنین گفت :ما میخواهیم با ایران مذاکره و درباره یک مســیر
دیپلماتیک رو به جلو صحبت کنیم.
ش در روابط واشــنگتن و تهران گفت:
اســپر در آخر بــا توجه به تن 
مطمئن نیســتم که بتوانم بگویم بحران تمام شــده است؛ تا اینجا که
خوب بوده است.

20,000,000

شماره سامانه ستاد ایران

20,000,000

10,000,000

ردیف

29

5198003398000275 - 5098003398000019

22

مغازه تجاری شماره سه مالیر

5,000,000

3,000,000

20,000,000

وزیر دفاع آمریکا:

میخواهیم با ایران مذاکره کنیم

دریایی ایفا کرده اســت ...من چند هفته
قبل با دوستان آسیایی خود گفتوگویی
کردم درخصوص نقشی که اتحادیه اروپا
میتواند برای کمک به امنیت دریایی در
آسیا ایفا کند».
وی بــا بیان اینکه منافــع اروپا در تامین
امنیت ،ایمنی و آزادی خطوط دریایی از
جمله تنگه هرمز قــرار دارد ،اضافه کرد:
«اما ما منافع بســیار شفافتری در کمک
کــردن به کاهش تنشهــا [در منطقه] و
همکاری بازیگران منطقهای داریم .انتظار
دارم که وزرای خارجــه [اتحادیه اروپا]
مباحثات بیشتری در خصوص خاورمیانه
(غرب آسیا) داشته باشند».
با گذشت یک سال و محقق نشدن وعدههای
اروپا ،شــورای عالــی امنیت ملــی ایران در
بیانیهای روز  ۱۸اردیبهشــتماه به طرفهای
توافق هشدار داد در صورتی که ظرف  ۶۰روز
به تعهدات خــود در زمینههای نفتی و بانکی
عمل نکنند ایران طبق مفاد برجام ،از تعهدات
خود ذیل این توافق خواهد کاست.
جمهوری اســامی ایران تا کنون در دو گام
از تعهدات خود کاســته و از  ۱۶تیرماه یک
ضرباالجل  ۶۰روزه دیگر برای محقق شدن
تعهدات سایر طرفها صادر کرده است .تهران
گفته در صورتی که تغییری در وضعیت ایجاد
نشــود از  ۶۰روز دیگر گام ســوم را اجرایی
خواهد کرد.

مکان مورد اجاره

27

مبلغ ضمانت نامه شرکت در
مزایده (ريال)

خبر

5198003398000245 - 5098003398000019
5198003398000247 - 5098003398000019

47

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

20,000,000
20,000,000

20,000,000

90,000,000

48

زمین چمن اللجین

5,000,000

50

خوابگاه بهار

3,000,000

20,000,000

2,000,000

20,000,000

49
51

52

زمین چمن بهار

سالن بدنسازی بهار
سالن کشتی بهار

53

سالن ووشو بهار

55

سالن شهید جوادی صالح آباد  -بهار

54

سالن شهداء صالح آباد -بهار

7,000,000
2,000,000

20,000,000

5198003398000263 - 5098003398000019
5198003398000265 - 5098003398000019
5198003398000267 - 5098003398000019
5098003398000017

5198003398000268 - 5098003398000019

20,000,000

5198003398000269 - 5098003398000019

20,000,000

5198003398000271 - 5098003398000019

3,000,000

20,000,000

2,000,000

20,000,000

2,000,000

5198003398000262 - 5098003398000019

20,000,000

5198003398000270 - 5098003398000019

5198003398000272 - 5098003398000019

5198003398000277 - 5098003398000019

5198003398000278 - 5098003398000019
5198003398000279 - 5098003398000019

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان
آگهي حصر وراثت

خانم اکرم ایزدی مهر دارای شــماره شناســنامه  3732به شــرح دادخواســت کالســه
346/98ش112ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که
شــادروان مقصود ایزدی مهر به شــماره شناســنامه  3849در تاريخ  93/1/31در اقامتگاه
دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به-1 :اعظم
ایزدی مهر فرزند مقصود به شــماره شناسنامه  3733متولد 1357فرزند متوفی -2شهال کاسه
ء فرزند مقصود به شــماره شناســنامه  8695متولد 1344فرزند متوفی -3فاطمه ایزدی مهر
فرزند مقصود به شــماره شناســنامه  12579متولد 1359فرزند متوفــی -4اکرم ایزدی مهر
فرزند مقصود به شــماره شناســنامه  3732متولد 1355فرزند متوفــی -5ملیحه ایزدی مهر
فرزند مقصود به شــماره شناســنامه  6589متولد 1336فرزند متوفی -6لیال کاســه ء فرزند
مقصود به شماره شناســنامه  10562متولد 1352فرزند متوفی -7صدیقه کاسه ء فرزند مقصود
به شــماره شناســنامه  101متولد 1335فرزند متوفی -8مهری ایزدی مهــر فرزند مقصود به
شماره شناســنامه  9994متولد 1349فرزند متوفی -9رقیه بهخبر فرزند میرزاعلی به شماره
شناسنامه  189متولد 1317همسر متوفی اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را
در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از
تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
(مالف )203

رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف اللجین

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

آگهي موضوع مــاده  3قانون و مــاده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139860326034000347مورخه  1398/5/7هيأت موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان
منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي باقر رفیعیهنر فرزند حیدر به شماره شناسنامه 644
صادره از همدان در ششــدانگ يك باب خانه به مساحت  399/31مترمربع تحت پالک175/10291
واقع در همدان حومه بخش  2خريداري معالواسطه از محمد رفیعی و غیره 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 ،دادخواســت 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 )798
تاريخ انتشار نوبت اول1398/6/9 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/6/24 :
موسی حنیفه

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

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

آگهي موضوع مــاده  3قانون و مــاده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139860326034000355مورخه  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 و بالمعارض متقاضي محمدعلی صادقی فرزند غالم به شماره شناسنامه 18
صادره از همدان در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبی به مساحت  92347/25مترمربع تحت
پالک 132/545واقع در همدان روستای دشته بخش  5خريداري معالواسطه از غالم صادقی 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 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 )805
تاريخ انتشار نوبت اول1398/6/9 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/6/24 :

موسی حنیفه
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

آگهی مزایده نوبت اول

در پرونده کالسه  972259اجرائی رای صادره از شــعبه  114شورای حل اختالف تهران آقای
امیری محکومند به پرداخت مبلغ  237030000ریال به عنوان اصل خواسته در حق رضا جوانی
و مبلغ  10/000/000به عنوان نیمعشــر دولتی لذا با توجه به اینکه محکوم علیه -علیهما -علیهم
نســبت به پرداخت ذمه خویش اقدامی نکرده اند این اجرا به درخواست محکوم له لیهما -لهم
اقدام به توقیف اموالی بشــرح ذیل نموده که در تاریخ  1398/6/23ســاعت  12-11اقدام به
عملیات مزایده جهت تادیــه دین محکوم علیه -علیهما -علیهم مینماید .معهذا کســانی که
تمایل به شــرکت در مزایده دارند می توانند در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین
شده است اموال مشروحه ذیل را مالحظه نمایند.
یک عدد ســردخانه کامل به ابعاد  7-3و ارتفاع 2متر با مشــخصات فنی اواپراتور  7/5اسب
بخار و موتور المانی  7/5اســب به مارک  DWMCOPELANDوکندانســور  7/5اسب و
دوتا تابلو برق و حدود  75متر ســاندویچ پنل ســه عدد فن همگی دست دوم و کارکرده جمعا
به مبلغ  35/500/0000ریال -بدیهی اســت برنده مزایده کســی تلقی می گردد که بیشترین
قیمت را پیشنهاد نماید و می بایســت ده درصد فی را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت یک
ماه تادیه کند.
(م الف )205
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

به متکدیان خیابانی کمک نکنید

این زنان متکدی نیســتند و فقط به اجبار زندگی و برای تامین معاش خانواده ،روزها از خانه به خیابان میآیند تا در کنار بساطی
محقر خرج حالل سفرهی شامی را دربیاورند.
یک جامعه شناس با بیان اینکه شایسته است که مردم از کمک به متکدیان سطح کوچه و خیابان خودداری کنند ،گفت :فرهنگ کمک
کردن خیابانی و از روی احساس در ایران باید اصالح شود.
به گزارش ایسنا ،طاهره جعفری با اشاره به موضوع اعتماد اجتماعی گفت :در جامعهشناسی اعتماد به احساس ناامنی پیوند داده میشود
و افزایش احساس ناامنی در جامعه باعث میشود تا اعتماد اجتماعی کاهش پیدا کند.وی با بیان اینکه شایسته است که مردم از کمک به
متکدیان سطح کوچه و خیابان خودداری کنند ،تصریح کرد :فرهنگ کمک کردن خیابانی و از روی احساس در ایران باید اصالح شود.
وی ،گفت :متکدیان حرفه ای باید مورد برخورد و جرمانگاری قرار بگیرند .اگر مردم پاسخی به درخواست متکدیان حرفهای ندهند،
هیچ فردی وقت خود را با تکدیگری تلف نمیکند.

خبر

مدیران زن مهارت حضور در مجامع
بینالمللی را آموزش میبینند

معــاون رییس جمهــوری در امور زنان و خانــواده گفت :برای
نخستین بار در دولت تدبیر و امید ،دوره آموزش مهارتهای حضور
در مجامــع بین المللی برای مدیران زن تحت عنوان «ملیکا» به زودی
برگزار میشود.
معصومــه ابتکار در گفت وگو با ایرنــا ،افزود :هدف از برگزاری این
دوره آموزشــی ،افزایش توان افزایی و مهارت زنان برای حضور در
مجامع بین المللی است.
وی یادآور شــد :دوره ملیکا در سال های  ۸۲ ،۷۸ ،۷۷و  ۸۳به ترتیب
با  ۲۵۲ ،۶۰۰ ،۳۰۰و  ۵۰۰نفر متقاضی برگزار شــد و حال پس از ۱۵
سال ،پنجمین دوره در دولت تدبیر و امید برگزار خواهد شد.
ابتکار ادامه داد :این دوره در راســتای امضای تفاهمنامه مشترک میان
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه
و با هماهنگی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه در این
دانشکده برگزار می شود.
این مقام مسئول خاطرنشــان کرد :این دوره خاص بانوان مدیر است
که با فراخوان سراسری از سازمان های دولتی ،اقدام به جذب آنان در
دوره آموزش ملیکا صورت می گیرد.
وی با اشاره به این که بخشی از هزینه این دوره بر عهده معاونت امور
زنان خواهد بود ،گفت :مابقی شهریه با تخفیف بر عهده بانوانی است
که در این دوره شرکت خواهند کرد.
ابتکار ضمن ابراز امیدواری از موفق بودن دوره های این چنینی ،اظهار
داشــت :این دوره در تهران و در شــهریور ماه برگزار می شود که در
صورت ارزیابی مثبت از این دوره ها ،در ســال های آتی شاهد تکرار
آن خواهیم بود.

ثبتنام بیش از  ۴۵هزار متقاضی سفر
در سامانه سماح
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه بیش از  ۴۵هزار
متقاضی ســفر در سامانه سماح ثبتنام کردهاند گفت :تمام کسانی که
میخواهند در ایام اربعین به عراق سفر کنند ،الزاما باید در این سامانه
ثبتنام کنند.
به گزارش تسنیم ،حجتاالسالم صحبتاهلل رحمانی اظهار کرد :طی
روزهای گذشته استقبال از سوی متقاضیان این سفر خوب بوده و این
روند قطعا در روزهای آتی با نزدیک شــدن به ایام ماه محرم نزدیک
افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه ثبت نام اربعین حســینی فقط در سامانه سماح انجام
می گیرد ،گفت :ســازمان حج و زیــارت به عنوان یکی از کمیتههای
ستاد مرکزی اربعین حسینی وظیفه ثبتنام متقاضیان این سفر معنوی
را عهدهدار است که این نامنویسی باید از سوی همه افراد مورد اهتمام
قرار گیرد.
رحمانــی بــا بیان اینکــه درگاه اینترنتی ســامانه ســماح به آدرس
 https://samah.haj.irاز روز جمعــه بــه روی متقاضیان باز
شده است ،گفت :متقاضیان میتوانند از طریق دفاتر خدمات زیارتی
سازمان حج و زیارت در سراسر کشور یا حتی اینترنت خانگی به این
سامانه وصل شوند وعملیات نام نویسی را به سهولت انجام دهند.
مدیرکل عتبــات همچنین به زائران توصیه کرد که نامنویســی را به
روزهــای آخر و پیک افزایش تعداد ثبــت نام کننده ،موکول نکنند و
هرچه زودتر نسبت به نام نویسی مبادرت ورزند.
رحمانی با بیــان اینکه ثبتنا م زائران اربعین به صورت روان در حال
انجام اســت ،گفت :متقاضیان باید بعد از نامنویسی در سامانه سماح
رســید اینترنتی و کارت زائری را دریافت کرده و آن را در طول سفر
همراه داشته باشــند در غیر اینصورت از خروج متقاضیان جلوگیری
خواهد شد.وی تاکید کرد :اعزام زائران اربعین بدون روادید است اما
باید گذرنامههایشــان را همراه داشته باشند و مهر ورود و خروج در
گذرنامه ثبت می شود.
زائران اربعین میتوانند از  19شهریور ماه (دهم محرم الحرام) تا هفتم
آبان (  30صفر  )1441بدون نیاز به اخذ روادید به شــرط ثبتنام در
سامانه ســماح همراه با گذرنامه معتبر جهت زیارت اربعین حسینی
وارد عراق شوند.

افزایش مرخصی زایمان به  9ماه
در صورت تأمین منابع
قائم مقام ســازمان تأمین اجتماعی گفت :بــرای اجرای افزایش
مرخصی زایمان به  9ماه در ســال جاری بــه  360میلیارد تومان نیاز
است که این بودجه هنوز تأمین نشده است ،بنابراین مرخصی زایمان
تا همان  6ماه است.
محمدحســن زدا در گفتوگو با فــارس ،درباره کمک هزینه زایمان
اظهار داشت :حدود  20درصد از بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی
خانمها هستند و در ماده  59قانون این سازمان به کمک هزینه زایمان
و ایام بارداری اشاره شده است.
وی افزود :اگر بیمه شــده خانم یکســال ســابقه بیمه داشــته
باشــد میتواند از  6ماه مرخصی بارداری اســتفاده کند و تامین
اجتماعی دو ســوم حقوق آن را در ایــن مدت پرداخت خواهد
کرد.
زدا گفت :ســازمانهایی که هزینههای الزم را تامین کردهاند میتوانند
بیمه شدگان خانم که به مرخصی زایمان رفتهاند تا  9ماه این مرخصی
را استفاده کنند ولی سازمانهایی که منابع آن را تامین نکردهاند  6ماه
مرخصی زایمان اجرایی میشود.
قائم مقام ســازمان تأمین اجتماعی گفت :در این سازمان مکاتباتی را
انجام دادهایم تا بتوانیم بار مالی آن را تامین کنیم و همه بیمه شــدگان
خانم تا  9مــاه مرخصی زایمان بروند ولی تاکنون این بار مالی تامین
نشده است.

C M

واگذاری 160کودک به دختران مجرد

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي از واگذاري  160فرزندخوانده به دختران باالي  30سال در سال گذشته خبر داد.
ِ
کودک فرزندخوانده شده داشتيم و اين آمار در سه
به گزارش خبرآنالین ،حبيباهلل مســعودي فريد افزود :در ســال  97حدود 1700
سال اخير خوب بوده است.
حــال آنکــه ميانگيــن ســالهاي قبــل  800نفــر بــوده اســت و الزم بــه ذکــر اســت کــه مانــع پذيــرش فرزنــد خواندگــي
در آن ســالها بيــش از هــر چيــزي قوانيــن بودنــد .مســعودي فريــد در تشــريح امکانپذيــرش فرزندخوانــده توســط
خانوادههــاي مقيــم ايرانــي در خــارج از کشــور گفــت :خانــواده ايرانــي اگــر مايــل بــه اخــذ فرزندخوانــده از کشــور اســت،
اعــام آمادگــي و ثبــت درخواســت ميکنــد ،ســپس نيــاز بــه يــک گــزارش مــددکاري اســت کــه آنجــا تشــکيل و بررســي
ميشــود و از طــرف وزارت امــور خارجــه بــه ســازمان بهزيســتي واگــذار ميشــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه ايــن نــوع
مراکــز در تمــام کشــورها وجــود دارد.
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تکریم«شیخ آموزش و پرورش»
■ رونمایی "تاریخ فرهنگ و معارف همدان" نوشته عباس زند معلم و نویسنده استان

در مراسم «شبی با فرهنگ همدان» از شیخ
آموزش و پرورش این استان تقدیر و از کتاب
«تاریخ فرهنگ و معارف همدان» نوشته عباس
زند رونمایی شد.
زمانــی که چندان در شــهر خبری از «هفته
فرهنگ همدان» و «روز همدان» نیســت ،زیر
سقف شیروانی یک مدرسه قدیمی که هزاران
نفر پشت میز و صندلیاش نشستند« ،شبی با
فرهنــگ» با حضور بزرگان ادبیات همدان و
ایران برگزار میشود.
انبوه جمعیــت از پلههای تاریخی مدرســه
ابن ســینا باال میروند و در سالن اجتماعات
گردهــم میآیند تا با شــنیدن صالبت زبان
پارســی روحی تازه کنند .همــه منتظرند تا
ســخنرانی میرجاللالدین کزازی آغاز شود.
مردی بلند همــت کــه در راه اعتالی زبان
پارسی بسیار کوشیده؛ سخنها به رشته تحریر
درآورده و از زبان و ادب فارســی و نفوذ آن
در جهان گفته است.
برنامه با همــت گنجینه آموزش و پرورش و
هفتهنامه «همدان نامــه» برنامه ریزی و اجرا
میشود .نخستین بخش این برنامه بزرگداشت
مردی از عرصه تعلیم و تربیت است که سالها
در همین مدرسه ابن سینا محصالن بیشماری
را تربیت کرده اســت که هر یک امروز نام و
آوازهای برای خود دارند« .محمد شــیخ» که
این روزها بــر روی ویلچر دوران بیماری را
طی میکند ،خودش نمیتواند پشت تریبون
قرار بگیرد و سخن بگوید ،بنابراین ابتدا کلیپی
پخش میشــود که محصالن شیخ آموزش و
پرورش از خاطراتشان با او میگویند ،عکس
سیاه ســفید نیز از جوانیهای شیخ در پایان
کلیپ نمایش داده میشود و هادی شیخ برادر
معاون اسبق مدرســه ابن سینا پشت تریبون
مــیرود تــا از زبان او حرف بزند و ســنت
قدردانی را به جا آورد.

از شــیخ آموزش و پــرورش که
تقدیر شد

نوبت به مدیرکل آموزش و پرورش رسید تا

پشــت تریبون قرار بگیرد ،محمد پورداوود،
به مناســبت حضور اســتاد زبان پارســی،
میرجاللالدین کزازی از اهمیت ادبیات و اثر
آن در تحوالت اجتماعی میگوید.
به گزارش فارس،مدیرکل آموزش و پرورش
استان همدان عنوان میکند :ادبیات آیینه تمام
نمای رویدادهــا ،رفتارها و ســیر تحوالتی
اندیشــه یک جامعه است که زبان حال مردم
بوده و شناسنامه ملتی را بازگو میکند.
پس از این مقام مســئول ،علیاصغر بشیری،
استاد دانشگاه پشت تریبون قرار میگیرد تا به
مناسبت هفته فرهنگی همدان از رشیدالدین
فضلاهلل همدانی بگوید و به تشــریح کتاب
پربارش یعنی «جوامعالتواریخ» بپردازد.
ســخنان علمی دکتر بشــیری که بــه اتمام
میرســد ،امیرشــهاب رضویــان ،کارگردان
صاحبسبک همدانی به سخنرانی میپردازد
و از مدیرکل آمــوزش و پرورش میخواهد
ســاختمانهای قدیمی چون مدرسه جنت و
کانون بازنشستگان آموزش و پرورش را برای

این شهر حفظ کند.
امیرشهاب ،فرزند همدان با بیان اینکه هر مدیر
یک ساختمان برای این شهر نگاه دارد ،شهر
حفظ میشــود عنوان میکند :در شهری که
میلیاردها تومان برای سنگی کردن پیادهراهها
هزینه میشود قطع ًا برای حفظ ساختمان نیز
پول پیدا میشود.
وی مدیرکل آموزش و پرورش را مســتقیم ًا
خطاب قرار میدهــد و میگوید :اگر این دو
ساختمان برای این شهر حفظ نشود ،در تمام
رسانهها از کوتاهیهای مدیران سخن خواهیم
گفت.
امــا در نهایت انتظارها به ســر میرســد و
اســتاد زبان پارسی به ســخنرانی میپردازد،
میرجاللالدین کزازی ســخنان خــود را با
اشــاره به قدمت همــدان و فرهنگ غنی آن
آغــاز میکند .دســتگاه آمــوزش و پرورش
پایتخــت تاریخ و تمــدن ایرانزمیــن را از
قدیمیترین دیوانساالریها معرفی میکند و
گنجینه آموزش و پرورش یا به قول خودش

دیرینهکده همدان را یکــی از دو دیرینهکده
قابل ستایش در ایران میداند.
وی فرهنــگ را گنجینهای کــه هرگز پایان
نمییابد میخواند و اظهار میکند :اگر مردی
اســتثنایی در یکی از حساسترین برهههای
تاریخــی این ســرزمین سربرنمیداشــت و
ســخنی با آن صالبت و استواری نمیسرود
امروز از فرهنگ غنی ایرانی و زبان پارســی
خبری نبود.
اســتاد ادبیات فارســی میگوید :برخالف
زبان انگلیســی که با زور در دنیا گسترش
یافت این زبان فارســی بود که در ایران نو،
ایران پس از اســام به دلیــل محتوای غنی
و فرهنگ بینظیرش در گوشــه و کنار دنیا
رخنه کرد.
در پایان ســخنان کزازی ،آییــن رونمایی از
کتاب تاریخ فرهنگ و معارف همدان نوشته
عباس زند برگزار میشــود و نویسنده با بیان
ســخنانی از همراهانش در تدوین این کتاب
قدردانی میکند.

خود درمانی «بیماران» نتیجه افزایش هزینههای درمان

بیکاری «پزشکان» حرف بی ربطی است
یک اقتصاددان با اشــاره به نیاز اساسی
کشــور در زمینه تربیت پزشک بیشتر گفت:
طرح بیکاری پزشکان ،ســاخته و پرداخته
جریان انحصارگری اســت که منافع خود را
در عدم افزایش ظرفیت رشــتههای پزشکی
میداند.
حســین راغفر ،در گفتوگو بــا فارس در
خصــوص برخــی اظهارات مطرح شــده
در زمینه بیکاری پزشــکان گفــت :با تعداد
ورودیهای پایین دانشگاهها برای رشتههای
پزشــکی ،انحصار ایجاد شــده است .طبق
آمار تعداد نیاز به پزشــک نه تنها در مناطق
محروم کشــور بلکه در پایتخت کشور نیز
کامال مشخص است .بســیاری از مطبها
تا ســاعتها بعد از نیمه شب در آنها بیمار،
متقاضی ویزیت پزشــک اســت .علت این
موضوع نیاز کشور به پزشک به ویژه پزشک
متخصــص اســت ،موضوعی کــه به دلیل
انحصار رشــتههای پزشــکی طی سالهای
اخیر حل نشده است.

عقب ماندگی شــدید در سرانه
پزشکان نسبت به جهان

وی در ادامه با اشاره به استاندارهای جهانی
سرانه پزشک گفت :با توجه به استاندارهای
جهانی ویزیت بیماران توســط پزشــک در
ایران در مقایسه با آمار جهانی بسیار بیشتر
اســت که بیانگر انحراف در نظام ســامت
است .از سوی دیگر نسبت پزشک به بیمار
در ایران به ازای  10هزار نفر حدود یک سوم
استانداردهای جهانی است .همچنین نسبت
تعداد پزشک به بیمار در کشورهای صنعتی
بسیار بیشتر از میزان استاندارد است.
قدرت و نفوذ صنف پزشــکی مانع افزایش
ظرفیت رشتههای پزشکی است
پژهشــگر حوزه عدالت اقتصادی در ادامه با
پرداختن به قدرت و نفوذ صنف پزشکان در
تصمیمگیریهای کالن ،گفت :مقایسه سرانه
پزشــک به بیمار با اســتاندارهای جهانی و

کشورهای همسایه از یکسو و عدم افزایش
ظرفیــت رشــتههای پزشــکی بیانگر نفوذ
پزشکان در نظام تصمیمگیری کشور است.
در همین راســتا تالش صنف پزشــکان در
جهت حفظ انحصار خود ،باال نگه داشــتن
دستمزدها و پیشــگیری از افزایش ظرفیت
داوطلبان در رشتههای پزشکی بوده است.
وی افــزود :افزایــش ظرفیــت پزشــکان
متخصص در دوره وزارت قاضیزادههاشمی
موافقت و اجرایی شــد .پس از اجرای این
تصمیم شاهد نارضایتیهای گسترده در بین
پزشــکان پر نفوذ ایجاد شــد .با وجود این،
شــاخصهای جهانی نشــان دهنده کمبود
شدید پزشک در کشور است.

خــود درمانــی بیمــاران نتیجه
افزایش هزینههای درمان است

بیماران هستیم.

طرح بیکاری پزشکان موضوعی
بیربط و نادرست است

زاغفر در پاســخ بــه اظهــارات اخیر وزیر
بهداشــت درباره عدم نیاز به تربیت پزشک
بیشــتر و بیکاری پزشکان گفت :اینکه گفته
میشــود بیکاری پزشکان بیشــتر خواهد
شــد ،کامال حرف بیربطی است؛ زیرا طبق
تقاضای مناطق محروم و ســرانه پزشــک
براساس اســتاندارهای جهانی ،حداقل باید
تا ســه برابر ورودی های رشتههای پزشکی
افزایــش یابد .از ســوی دیگر بــا توجه به
سالمندی بیشتر جمعیت کشور در سالهای
آینده ،تقاضا برای پزشک ،به شدت افزایش
خواهــد یافت و وضعیت فعلی به شــدت
وخیمتر خواهد شد.

تضعیف پــول ملی عامل افزایش
توریست سالمت است

اســتاد دانشــگاه الزهرا(س) با پرداختن به
هزینههای ســنگین درمان در کشور گفت:
مشاور ســابق وزیر رفاه و تامیت اجتماعی
بیشتر پزشکان در مناطق اصلی و برخوردار
در ادامــه با شــاره به
کشــور متمرکز هستند و به
تضعیــف پــول ملی
همین دلیل بــا محدودیت
دسترســی به پزشک ایجاد
گفت :عــاوه بر نیاز
شده اســت .از سوی دیگر
کشــور بــه تربیــت
پزشــک ،توریســم
مراجعین در بیمارســتانها
سالمت هم نیاز کشور
به طــور وحشــتناکی برای
را به داشــتن پزشک
ویزیــت پزشــک در انتظار
بیشــتر تشــدید کرده
با توجه به افزایش تورم
میمانند .صفهای طوالنی
است .در حال حاضر
و قیمت خدمات سالمت
در بیمارســتانهای دولتــی
بخش قابل توجهی از
طی در سال اخیر بخش
نشــان دهنده ،قدرت خرید
وقت و توان پزشکان
قابل توجهــی از مردم
پایین مردم برای هزینههای
کشــور بــه تامیــن
قادر بــه مراجعــه به
درمان است.
نیازهای کشــورهای
پزشک نیستند
وی خاطر نشان کرد :با توجه
بــه افزایش تــورم و قیمت
منطقه صرف میشود.
خدمات سالمت طی در سال
علــت ایــن موضوع
اخیر بخش قابل توجهی از
تضغیــف پــول ملی
مردم قــادر بــه مراجعه به
و ارزشــمند شــدن
پزشــک نیســتند .از همین روی مراجعه به
پول سایر کشــورهای همسایه است .وجود
پزشــک کاهش یافته و شــاهد خوددرمانی
توریسم ســامت در حالیست که دسترسی

بیمــاران داخلی محدود شــده و بســیاری
از اقشــار پایین جامعه امکان دسترســی به
خدمات سالمت را ندارند.
وی با اســتناد به نیاز مردم ،تناقض اظهارات
مسئوالن وزارت بهداشت ،مصادیق ضعف
اقتصادی و هزینههای بــاالی درمان و نیاز
شدید کشور به پزشک ،آمار بیکاری پزشکان
را از مبنا دروغ و ساختگی دانست.
راغفر گفت :ما پزشــک بیکار نداریم و این
حرف مهمل است .متاســفانه یک استثمار
بزرگی از گروههای پزشکان جوان در کشور
صورت میگیــرد .این اســتثمار به نحوی
است که پزشکان متخصص و دارای نفوذ از
پزشکان جوان بیگاری میکشند .نتیجه این
موضوع کاهش رقابت پزشکان برای ورود به
خصوص در مناطق محروم کشور به شدت
کاهش یافته است.
این پژوهشــگر اقتصادی بــا پرداختن به
راهکارهای موجود گفت :راهکار افزایش
ظرفیت رشــتههای پزشکی بســیار آسان
اســت .در این زمینــه باید بــه نهادهای
مختلفــی از قبیل نیروهای مســلح ،تامین
اجتماعــی و نهادهــای دیگر کــه دارای
خدمــات خاصی هســتند ،اجــازه تعیین
سهمیههای تربیت پزشک داده شود .با این
راهکار نهادهای نیازمند به پزشــک ،هزینه
تربیت پزشــک را با منابــع خود بر عهده
خواهند گرفت .ایجــاد تضمین برای ارائه
خدمات در چهارچوب نهادها از قبیل عدم
اجازه فعالیت در مطبهای شخصی و ...از
مصادیق تحقق این پیشنهاد خواهد بود.
راغفر در پایان با اســتناد به مــوارد فوق و
نیازهــای منطقهای ضروری بــرای افزایش
ظرفیت رشتههای پزشــکی ،طرح بیکاری
پزشــکان را ســاخته و پرداختــه جریــان
انحصارگری دانســت که منافع خود را در
عدم افزایش ظرفیت رشــتههای پزشــکی
میداند.
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نیش و نوش
همشهری :از بانی تابمرانی تا عقیل و قربانی
معلومه رفتی تو فاز موسیقی وعاشقی شاعرشدی!!
شرق زاگرس :سوت قطاری که به خرمآباد نرسید
باندها مشکل دارن!!
اعتماد :عکس گرفتن با روحانی امکان پذیر نیست فتوشاپ کنید
حتم ًا رفته از گاو صندوق کلید مشکالتو پیدا کنه؟!
نوید لرستان :قد کشیدن کودکی ،پشت چراغ قرمز
اینم یکی ازبازی گوشی های مدیریت جامعه !!
کیهان :سالمت مردم در چنگال مافیای دارو
بدن شرح
همشهری :تغییر لحن ترامپ در قبال ایران
هوای مسافرت به ایران روکرده
زنگان امروز 70 :ماده مغذی برای مقابله با استرس
جیب پرپول ،میوههای شیرین ،تماشای کودک شکرستان !!
همشهری :بازماندگان قدرت در سودای بهارستان
کفش تن تاک گرفتن!!
کیهان :راهاندازی مرکز نوآوری زنان در تهران و  5استان دیگر
کأل جامعه با زنان به نوآوری می رسه
اطالعات :قلب مهربان شورای کتاب کودک ،هشتاد ساله شد
حاال ببین توی شناسنامه چند ساله
همشهری :دولت روحانی ،آغاز شیرین و پایان باز
چه آخر و عاقبتی نه؟!
ایران :در طرح شفافیت دولت ،فرهنگ شاگرد اول است
این کالس ک ً
ال شاگرداش تنبل هستن
صدای زنجان 10 :درصد ،سهم دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم
پایه
حتم ًا شغل رو هم با درصد بهشون میدید
فرهنگ لرستان :تقاضای بردباری از سیل زدگان لرستان داریم
اول جاتونو با اونا عوض کنید بعد تقاضا کنید!!
همشهری :نبرد سنگین وزنهای بدون سرنشین در آسمان
جنگ زیاد شده دنبال خبرهای صلح و دوستی باش

خبر

واکسیناسیون ،آمار ابتال به هپاتیت را
کاهش داده است

ســخنگوی ســازمان انتقال خون گفت :آمار ابتــا به هپاتیت در
میــان اهداکنندگان خون کاهش یافته و دلیل آن واکسیناســیون علیه
این ویروس توســط وزارت بهداشــت بوده است .همچنین انتخاب
اهداکنندگان سالم توســط مراکز انتقال خون و افزایش اهداکنندگان
مستمر خون در سالهای اخیر در این زمینه نقش قابل توجهی داشته
است .بشــیر حاجی بیگی ،در گفت و گو با ایرنا افزود :درصد موارد
مثبــت تاییدی هپاتیــت  Bدر خون های اهدایی کشــور و در میان
اهداکنندگان ،در ســال  ۱۳۸۲برابر بــا  ۸۰۰در  ۱۰۰هزار اهدا کننده
خون بود که در سال  ،۱۳۹۷به  ۴۵در  ۱۰۰هزار اهداکننده خون رسیده
و شیب کاهشی پیدا کرده است.
وی خاطر نشان کرد :امیدواریم با اجرای کامل طرح واکسیناسیون
هپاتیت  Bکه از مهر ماه امســال اجرا می شــود ،میزان شیوع این
ویروس در میان اهداکنندگان مســتمر (با ســابقه حداقل دو بار
اهدای خون در ســال) تا ســال  ۱۴۰۰به صفر برســد ،فاز اول
این طرح در مهر ســال  ۱۳۹۶شروع شــد و  ۴۵درصد موفقیت
داشته است.
حاجی بیگی به وضعیت هپاتیت  Cدر میان اهداکنندگان خون اشاره
کــرد و افزود :درصد موارد مثبت تاییــدی هپاتیت  Cدر خون های
اهدایی و در میان اهداکنندگان خون در سال  ۱۳۸۲معادل  ۱۸۰مورد
در  ۱۰۰هزار اهدای خون بود که در سال گذشته به  ۱۷مورد در ۱۰۰
هزار اهدا رسیده است که این میزان شیوع ،گویای شیب کاهشی ابتال
به این ویروس در میان اهداکنندگان خون و ارتقای سالمت و امنیت
خون است.
وی گفت :شیب کاهشی هپاتیت  Bدر میان اهداکنندگان خون ،ناشی
از شــروع واکسیناسیون این ویروس در ســال  ۱۳۷۲توسط وزارت
بهداشــت و انتخاب اهداکنندگان سالم توســط مراکز انتقال خون و
همچنین ،افزایش اهداکنندگان مستمر خون در این سال ها بوده است.

آگهي مزايده

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه
همدان در نظر داردتعدادی دام شامل
گوساله کشتاری و قطع شیر را از طریق مزایده
بفروش رساند.
لذا متقاضیان می توانند جهت شرکت در
مزایده از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک
هفته به محل مزایده واقع در مالیر روستای
آورزمان شرکت کشت و صنعت و دامپروری
پگاه همدان مراجعه نمایند.
اطالعات بیشتر آدرس اینترنت:
www.proteinhamedan.Iran dairy.ir
شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان
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مدت
به
نسبت
امسال
تابستان
پیک
طی
نشده
توزیع
انرژی
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﻃﻰ ﭘﻴﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ  97,4ﺩﺭﺻﺪ
ﺍﻧﺮژﻯ
است.
داشته
کاهش
ﺍﺳﺖ.
ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻛﺎﻫﺶ
اشارهﺑﻪبه
عمومی
روابط
نقل از
ﺑﻪ به
افشارﺑﺎباﺍﺷﺎﺭﻩ
ایرجﺍﻓﺸﺎﺭ
همدان،ﺍﻳﺮﺝ
استانﻫﻤﺪﺍﻥ،
برقﺍﺳﺘﺎﻥ
نیرویﺑﺮﻕ
توزیعﻧﻴﺮﻭﻯ
شــرکتﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺷــﺮﻛﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﻧﻘﻞ ﺍﺯ
سالجاری
بار
پیک
از
گذر
راستای
در
استان
برق
های
ت
فوری
و
دیسپاچینگ
امور
عملکرد
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻳﺴﭙﺎﭼﻴﻨﮓ ﻭ ﻓﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻯ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﭘﻴﻚ ﺑﺎﺭ ﺳﺎﻟﺠﺎﺭﻯ
پایش
ابتدای
کرد :از
اظهار
ستادیﺑﺎباﭘﺎﻳﺶ
اجراییﻭ وﺳﺘﺎﺩﻯ
واحدهایﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
همکاریﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ
امور باﻫﻤﻜﺎﺭﻯ
ســال9898ﺍﻳﻦاینﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎ
ﺳــﺎﻝ
ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ
ﻛﺮﺩ :ﺍﺯ
ﺍﻇﻬﺎﺭ

ﺗﻌﻴﻴﻦسقف
ﻧﺴﺒﺖ بهﺑﻪ تعیین
ﺗﻮﺍﻧﻴﺮ نسبت
ﺷﺮﻛﺖ توانیر
ﺗﻮﺳﻂ شرکت
استان توسط
ﺳﻘﻒ
پیک ﺍﺳﺘﺎﻥ
ســهمیه ﭘﻴﻚ
گرفتن ﺳــﻬﻤﻴﻪ
نظرﮔﺮﻓﺘﻦ
پیکﺑﺎﺭبارﻭوﺩﺭدرﻧﻈﺮ
ﭘﻴﻚ
کرد.
اقدام
اجرایی
واحدهای
پیکﺑﺎﺭبارﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩ.
ﭘﻴﻚ
ﺍﻧﺮژﻯتوزیع
ﻣﻴﺰﺍﻥ انرژی
ﺍﻓﺰﻭﺩ :میزان
ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ افزود:
ﺧﻮﺏ مشترکین
همکاری خوب
ﺗﻮﺯﻳﻊ
شده ﻭو ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ
انجام ﺷﺪﻩ
اقدامات ﺍﻧﺠﺎﻡ
اشارهﺑﻪبهﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ویﺑﺎباﺍﺷﺎﺭﻩ
ﻭﻯ
ﺩﺭﺻﺪکاهش
 97,4درصد
ﮔﺬﺷﺘﻪ 97.4
ﺳــﺎﻝ گذشته
ﻣﺸﺎﺑﻪ ســال
مدت مشابه
ﻛﺎﻫﺶ
نسبت ﺑﻪبه ﻣﺪﺕ
امسال ﻧﺴﺒﺖ
تابستان ﺍﻣﺴﺎﻝ
پیکﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ
طیﭘﻴﻚ
نشــدهﻃﻰ
ﻧﺸــﺪﻩ
است.
داشتهﺍﺳﺖ.
ﺩﺍﺷﺘﻪ
انتقال،
امور
و
دیسپاچینگ
و
برداری
ه
بهر
معاون
با
آمده
عمل
ه
ب
هماهنگی
با
داد:
ادامهﺩﺍﺩ :ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺩﻳﺴﭙﺎﭼﻴﻨﮓ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ،
افشارﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺍﻓﺸﺎﺭ
ﺯﻣﺎﻧﻰ11
ﺑﺎﺯﻩ زمانی
ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ بهﺑﻪ بازه
ﺯﻣﺎﻧﻰ پراکنده
ﻫﺎﻯ زمانی
ﺑﺎﺯﻩههای
توزیع ﺍﺯاز باز
خاموش
11تاﺗﺎ
فوق ﺗﻮﺯﻳﻊ
توزیع ﻭو ﻓﻮﻕ
برنامه ﺗﻮﺯﻳﻊ
هایﺑﺎباﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺎﻣﻮﺷﻰیﻫﺎﻯ
شد.
منتقل ﺷﺪ.
پیک ﻣﻨﺘﻘﻞ
سقف ﭘﻴﻚ
کنترل ﺳﻘﻒ
کمکﺑﻪبهﻛﻨﺘﺮﻝ
برایﻛﻤﻚ
18ﺑﺮﺍﻯ
18
و
دیســپاچینگ
امور
محوریت
با
بار
مدیریت
طرح
مــاه
خرداد
15
از
کرد:
عنــوان
ویﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ :ﺍﺯ  15ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣــﺎﻩ ﻃﺮﺡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻳﺴــﭙﺎﭼﻴﻨﮓ ﻭ
ﻭﻯ

طول
اجرایی
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥواحدهای
ﻫﻤﻜﺎﺭﻯمدیران
ﺭﺍﺳﺘﺎبا ﺑﺎهمکاری
ﺷــﺪو ﻭدرﺩﺭاینﺍﻳﻦراستا
ﺁﻏﺎﺯشــد
ﺑﺮﻕآغاز
ﻫﺎﻯبرق
های
فوریت
ﻃﻮﻝ
در ﺩﺭ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ
ﻓﻮﺭﻳﺖ
محل
در
استان
و
کشور
پیک
ساعات
در
کار
به
آماده
اکیپ
14
حدود
کاری
روز
45
مدت
ﻣﺪﺕ  45ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻯ ﺣﺪﻭﺩ  14ﺍﻛﻴﭗ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﭘﻴﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ
شدند.
مستقر
عملیاتی
مانورهای
ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
کنترل
منجر به
ایﺍﻯبارﺑﺎﺭاستان(مدام)
ﭘﺎﻳﺶلحظه
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪپایش
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩازﺍﺯسامانه
ﻧﺼﺐوﻭاستفاده
ﺩﺍﺩ:نصب
ﺍﺩﺍﻣﻪداد:
ﺍﻓﺸــﺎﺭادامه
افشــار
ﻛﻨﺘﺮﻝ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺍﺳﺘﺎﻥ)ﻣﺪﺍﻡ(
ﻟﺤﻈﻪ
شد.
ضروری
غیر
های
ی
خاموش
اعمال
از
جلوگیری
و
اجرایی
واحدهای
و
استان
بار
پیک
ﭘﻴﻚ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﺎﻣﻮﺷﻰﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺷﺪ.
بر
بهتری
و
تر
ق
دقی
کنتــرل
توانســتیم
RDC
افزار
م
نر
از
اســتفاده
با
اینکه
بیان
بــا
وی
ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ  RDCﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻴﻢ ﻛﻨﺘــﺮﻝ ﺩﻗﻴﻖﺗﺮ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺑﺮ
کردن
فعال
با
نیز
استان
انتقال
امور
همچنین
گفت:
باشیم،
داشته
برنامه
ی
ب
های
ی
خاموشــ
ﺧﺎﻣﻮﺷــﻰﻫﺎﻯ ﺑﻰﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﻛﺮﺩﻥ
ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺘﻰعبدالرحیم با
ﭘﺴــﺖ6363کیلوولتی
ﺑﺮﺩﺍﺭﻯازﺍﺯپســت
برداری
ﻓﻴﺪﺭﻫﺎو ﻭبهره
ﺭﻳﻜﻠﻮﺯﺭفیدرها
ﻣــﻮﺭﺩریکلوزر
164مــورد
164
فیدرﻓﻴﺪﺭ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ 3ﺑﺎ 3
ﺑﻬﺮﻩ
است.
داشته
مالیر
و
همدان
های
ن
شهرستا
شبکه
بار
تعدیل
در
بسزایی
سهم
خروجی
ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺎﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﻼﻳﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

eghtesad@hamedanpayam.com
eghtesad@hamedanpayam.com

ﺧﺒﺮ خبر

صفر
محرم و
ﻣﺎﻩماه
اساسی
کاالی
ویژه
توزیع
ﺻﻔﺮ
ﻣﺤﺮﻡ ﻭ
ﺍﺳﺎﺳﻰ
ﻛﺎﻻﻯ
ﻭﻳﮋﻩ
ﺗﻮﺯﻳﻊ

برنج،
ﺗﻦ تن
ﻫﺰﺍﺭهزار
گفت۳۰ :
وتجارت
معــدن
صنعت،
ﻭﺯﻳﺮوزیر
ﻣﻌﺎﻭﻥمعاون
ﺑﺮﻧﺞ،
ﮔﻔﺖ30 :
ﻭﺗﺠﺎﺭﺕ
ﻣﻌــﺪﻥ
ﺻﻨﻌﺖ،
۳۰ 30
ﻗﺮﻣﺰ،قرمز،
گوشت
تن
هزار
۱۰
مرغ،
تن
هزار
۱۰
شــکر،
تن
۱۵ 15
هزارﺷــﻜﺮ 10 ،ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺮﻍ 10 ،ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ
ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ
گرفته
نظر
در
صفر
و
محرم
برای
چای
تن
۱۰۰۰
و
روغن
تن
هــزار
ﻫــﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺭﻭﻏﻦ ﻭ  1000ﺗﻦ ﭼﺎﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺻﻔﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺍﺳﺖ.است.
ﺷﺪﻩ شده
خوب
نســبتا
را
بازار
شــرایط
قبادی
عباس
،
مهر
گزارش
ﺑــﻪ بــه
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻬﺮ  ،ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺒﺎﺩﻯ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﻧﺴــﺒﺘﺎ ﺧﻮﺏ
رو به
یا
و
ثابت
کاالهــا
بیشــتر
قیمت
گفت:
و
کرد
ارزیابــی
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑــﻰ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻛﺎﻻﻫــﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ
ﺑﻴﺶبیش
ﻛﻢ ﻭکم و
قیمت
کاالهایــی
معدود
اســتﺩﺭو در
ﺑﻮﺩﻩ بوده
کاهــش
ﻗﻴﻤﺖ
ﻛﺎﻻﻫﺎﻳــﻰ
ﻣﻌﺪﻭﺩ
ﺍﺳــﺖ ﻭ
ﻛﺎﻫــﺶ
ﺍﺳﺖ.است.
ﻳﺎﻓﺘﻪیافته
افزایش
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
قیمت
افزود:
است،
رسیده
حداقل
گرانفروشی به
ﺍﻳﻨﻜﻪاینکه
قبادیﺑﻴﺎﻥبا بیان
ﻗﻴﻤﺖ
ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﺍﺳﺖ،
ﺭﺳﻴﺪﻩ
ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﮔﺮﺍﻧﻔﺮﻭﺷﻰ ﺑﻪ
ﻗﺒﺎﺩﻯ ﺑﺎ
است.
ﻛﺮﺩﻩکرده
ﭘﻴﺪﺍ پیدا
ﻧﺴﺒﻰنسبی
ﺛﺒﺎﺕثبات
ﺑﺮﻧﺞبرنج
روغن،
ﺷﻜﺮ،شکر،
ﻣﺮﻍ،مرغ،
گوشت،
ﺍﺳﺖ.
ﺭﻭﻏﻦ،
ﮔﻮﺷﺖ،
۱۵ 15
ها از
ه
نمایشگا
این
گفت:
مهر
نمایشگاه
برگزاری
به
اشاره
ﻭﻯ ﺑﺎوی با
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺍﺯ
شود.
ﻣﻰ می
برگزار
اصناف
محوریت
استانﺑﺎها با
مهرماه در
شهریور15تا ۱۵
ﺷﻮﺩ.
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﺍﺻﻨﺎﻑ
ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ
ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ
ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺗﺎ
ﺩﺍﺩ ﻭداد و
ﺧﺒﺮخبر
ﺻﻔﺮصفر
محــرم و
ماه
اساســی
کاالی
ویژه
توزیع
قبــادی از
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﺎﻻﻯ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﻣﺎﻩ ﻣﺤــﺮﻡ ﻭ
ﻗﺒــﺎﺩﻯ ﺍﺯ
کاالها،
برخی
تقاضا در
افزایش
ﺩﻟﻴﻞدلیل
این ﺑﻪایام به
خاطرنشــان
ﻛﺎﻻﻫﺎ،
ﺑﺮﺧﻰ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺭ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
در ﺍﻳﺎﻡ
کرد:ﺍﻳﻦ
ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ
ﺷﻮﺩشود
ﻣﻰ می
توزیع
قرمز
گوشت
و
مرغ
چای،
روغن،
شکر،
تن
۱۰۰ 100
هزارﺷﻜﺮ ،ﺭﻭﻏﻦ ،ﭼﺎﻯ ،ﻣﺮﻍ ﻭ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ
ﻧﺸﻮﺩ.نشود.
ﺗﻼﻃﻢتالطم
ﺩﭼﺎﺭدچار
ﺑﺎﺯﺍﺭ بازار
ﺗﺎ تا
تنظیم
ستاد
اختیار
در
اقالم
این
کرد:
تصریح
بازار
تنظیم
ســتاد
دبیر
ﺩﺑﻴﺮ ﺳــﺘﺎﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺍﻳﻦ ﺍﻗﻼﻡ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ
تقاضاها
گیرد تا
ﻗﺮﺍﺭقرار
ﻫﻴﺎﺕهیاﻫﺎتها
اختیار
گیردﺩﺭتا در
قرار می
استانها
ﺑﺎﺯﺍﺭ بازار
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ
ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ
ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ
ﺻﻔﺮصفر
محرم و
برای
که
اقالمی
حجم
درباره
وی
نشــود.
وارد
بازار
ﺑﻪ به
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸــﻮﺩ .ﻭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﺠﻢ ﺍﻗﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ
۱۰ 10
شکر،
تن
هزار
۱۵
برنج،
تن
هزار
۳۰
گفت:
شده
داده
اختصاص
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﮔﻔﺖ 30 :ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ 15 ،ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺷﻜﺮ،
۱۰۰۰
روغن و
هزار تن
قرمز۳۰ ،
گوشت
هزار تن
مرغ۱۰ ،
هزار تن
ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ
ﻗﺮﻣﺰ30 ،
ﮔﻮﺷﺖ
ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ
ﻣﺮﻍ10 ،
ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ
1000
ﺭﻭﻏﻦ ﻭ
ﺍﺳﺖ.است.
ﺷﺪﻩشده
ﮔﺮﻓﺘﻪگرفته
ﻧﻈﺮ نظر
ایام در
این
برای
چای
ﺗﻦ تن
ﭼﺎﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺎﻡ ﺩﺭ
تصریح
کاالها
این
قیمت
درباه
وتجارت
معدن
صنعت،
وزیر
معاون
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭﺑﺎﻩ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ
تومان،
۱۲۵۰۰
مــرغ
تومان،
۳۲۵۰3250
شــکر
تومان،
۶۵۰۰6500
ﺑﺮﻧﺞ برنج
ﻛﺮﺩ :کرد:
ﺗﻮﻣﺎﻥ،
12500
ﻣــﺮﻍ
ﺗﻮﻣﺎﻥ،
ﺷــﻜﺮ
ﺗﻮﻣﺎﻥ،
درصد
۱۵
نباتی
روغن
و
تومان
هزار
۵۵
وارداتی
گوســاله
گوشت
ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳــﺎﻟﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ  55ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﻰ  15ﺩﺭﺻﺪ
حمایت
سازمان
ﺳﻮﻯسوی
چای ﺍﺯنیز از
ﻧﺮﺥ نرخ
خواهد ﻭبود و
ﺑﺎﺯﺍﺭ بازار
ﻗﻴﻤﺖقیمت
ﺯﻳﺮ زیر
ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﭼﺎﻯ ﻧﻴﺰ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
شود.
ی
م
اعالم
تولیدکنندگان
و
کنندگان
ف
مصر
ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ.

وارد
ذرت
آلوده
محموله
دهیم
ﻧﻤﻰنمی
اجازه
ﻭﺍﺭﺩ
ﺫﺭﺕ
ﺁﻟﻮﺩﻩ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﺩﻫﻴﻢ
ﺍﺟﺎﺯﻩ
شود
کشور
ﺷﻮﺩ
ﻛﺸﻮﺭ
گفت:
ﺁﻟﻮﺩﻩآلوده
ﻫﺎﻯهای
ﺫﺭﺕذرت
درباره
ﺍﻳﺮﺍﻥایران
استاندارد
ﻣﻠﻰ ملی
سازمان
ﺭﺋﻴﺲرئیس
ﮔﻔﺖ:
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ
ﺳــﻼﻣﺖ ﻭ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺍﻯ
ﻣﻰ می
تهدید
مردم را
ﺍﻳﻤﻨﻰایمنی
ســامت و
محمولهﻛﻪای که
ﺩﻫﻴﻢدهیم
ﻧﻤﻰ نمی
ﺍﺟﺎﺯﻩاجازه
ﺷﻮﺩ.شود.
ﻛﺸﻮﺭکشور
ﻭﺍﺭﺩ وارد
ﻛﻨﺪ ،کند،
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ
ﭘﻴﺮﻭﺯﺑﺨﺖ ﺑﺎ
ﺗﺴــﻨﻴﻢ،
ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺍﻯهای
ﺁﻟﻮﺩﻩآلود
محموله
ﻫﻴﭻهیچ
ﺍﻳﻨﻜﻪاینکه
تأکید بر
پیروزبخت با
تســنیم،
گزارش
ﺑﻪ به
500ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ
،1395
ﺳــﺎﻝ
ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ
ﻛﺸــﻮﺭ
ﺫﺭﺕذرت
500هزار تن
،1395
ســال
گفت :در
ﺍﺳﺖ،است،
ﻧﺸﺪﻩنشده
کشــور
ﻭﺍﺭﺩ وارد
ﻭﺟﻮﺩ
ﻣﺘﻌﺪﺩ،
ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ
بندرامام ﻛﻪ
ﺑﻨﺪﺭﺍﻣﺎﻡ ﺷﺪ
ﺳﻢسم
وجود
متعدد،
ﻫﺎﻯهای
آزمایش
ﺍﻧﺠﺎﻡانجام
کنترل و
شدﺑﺎکه با
ﻭﺍﺭﺩ وارد
ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ
ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ
ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﻣﺤﺮﺯ ﺷﺪ
ﻣﺤﻮﻟﻪ
ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ
ﺁﻓﻼﺗﻮﻛﺴــﻴﻦ ﺩﺭ
برای آن
انطباق
گواهی
محرز ﻭشد و
محوله
بخشی از
آفالتوکســین در
ﻧﺸﺪ.نشد.
ﺻﺎﺩﺭصادر
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﮔﻤﺮگ
ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ
ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ
جمهوری
گمرگ
اســتاندارد با
سازمان
هماهنگی
اشــاره به
ﻭﻯ ﺑﺎوی با
ﺗﺼﺮﻳﺢ
 EPLﺩﺭ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺗﻤﺎﻡتمام
ﻛﺮﺩ:کرد:
تصریح
ﺯﻣﻴﻨﻪزمینه
ﺍﻳﻦ این
 EPLدر
سامانه
ﻃﺮﻳﻖطریق
ایران از
اسالمی
ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ
ﺍﺟﺒﺎﺭﻯ
ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻥ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﻛﻪ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﺍﻳﻦ این
طریق
باشــد از
اجباری
اســتاندارد آن
وارداتی که
ﻫﺎﻯههای
محمول
ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺷﻮﺩ ﻭ
ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻭﺭﻭﺩورود
اطالع از
پس از
استاندارد
سازمان
شود و
اعالم می
سامانهﻣﺎ به ما
ﺑﻨﺪﻯ ﺑﻪ
ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺭﺍ
500هزار ﺑﻪ
500ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻨﻰ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
بندی به
تقسیم
محمولهﺑﺎرا با
ﺍﻳﻦ این
ﺍﻣﺎﻡ،امام،
ﺑﻨﺪﺭبندر
تنی به
محموله
ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ
ﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ
 500ﺗﻨﻰ
ﺩﺍﺩ.داد.
ﻗﺮﺍﺭقرار
آزمایش
ﻣﻮﺭﺩمورد
ﺑﺴﺘﻪبسته
گیریﻫﺮاز هر
ﻧﻤﻮﻧﻪنمونه
 500ﻭتنی و
ﻫﺎﻯههای
ﺑﺴﺘﻪ بست
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
ﭘﻴﺮﻭﺯﺑﺨﺖ
ﺑﺮﺍﻯبرای
گرفته و
محموله
ﺍﻳﻦ این
نمونه از
2ﻫﺰﺍﺭ2هزار
بیش از
ﺍﻓﺰﻭﺩ:افزود:
پیروزبخت
ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ
8ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻫﺮ
ﺷﺪ.شد.
آزمایش
8هزار بار
بیش از
ﻧﻤﻮﻧﻪنمونه
اطمینان هر
ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ
ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ
ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻫﺎﻯهای
آزمایش
کرد :در
تصریح
ﺍﻳﺮﺍﻥایران
اســتاندارد
ﻣﻠﻰ ملی
ســازمان
ﺭﺋﻴﺲرئیس
ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
125ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ
مشخص ﻛﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﺳﻢسم
آلوده به
محموله
ﺍﻳﻦ این
125هزار ﺍﺯتن از
شد که
ﺷﺪﻩ شده
ﺍﻧﺠﺎﻡانجام
ﻣﺠﻮﺯ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ
ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ
ﻣﺸﻜﻞ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﺍﺳــﺖ ﻭ
ﺁﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
مجوز
ندارد و
آلودگی
مشکل
محموله
ﻣﺎﺑﻘﻰمابقی
اســت و
آفالتوکسین
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺁﻥ
ﺷﺪ .شد.
ﺻﺎﺩﺭصادر
ترخیص آن
ﺣﺎﻭﻯ
ﺳﻴﻠﻮﻫﺎﻯ
ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻭ
ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ
ﻭﻯ ﺩﺭ
ﻫﺎﻯهای
ﺫﺭﺕذرت
حاوی
سیلوهای
مخازن و
آلودگی
احتمال
ارتباط با
وی در
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﭘﺲ ﺍﺯ
ﭼﺮﺍﻛﻪ
ﻧﻴﺴﺖ؛
ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ
ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻧﻴﺰ
محموله
تخلیه
پس از
چراکه
نیست؛
نگرانی
ﻫﻴﭻ هیچ
ﺟﺎﻯجای
ﮔﻔﺖ:گفت:
آلوده نیز
ﭘﺰﺷﻜﻰ
ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ،
ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺿﻮﺍﺑﻂ
ﻣﺨﺎﺯﻥ
پزشکی
آموزش
درمان و
بهداشت،
وزارت
ضوابط
ﻃﺒﻖ طبق
مخازن
ﺁﻟﻮﺩﻩآلوده
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ
ﮔﻨﺪﺯﺩﺍﻳﻰ ﻭ
ﻣﺨﺎﺯﻥ
ﺯﻳﺴﺖ ﺍﻳﻦ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ضدعفونی
گندزدایی و
مخازن
زیست این
ﻣﺤﻴﻂمحیط
حفاظت از
سازمان
ﻭ و
ﺷﻮﺩ.
ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻰ
ﻣﺼﺎﺭﻑ
ﮔﻴﺮﻯ
شود.
دیگر می
مصارف
ﺑﺮﺍﻯبرای
گیری
ﺑﻬﺮﻩ بهره
ﺁﻣﺎﺩﻩآماده
ﺷﺪﻩ ﻭشده و
ﻭﺟﻮﺩ
ﮔﻔــﺖ:
ﺳــﻼﻣﺖ ﻭ
ﭘﻴﺮﻭﺯﺑﺨــﺖ ﺑــﺎ
وجود
گفــت:
ﻣﺮﺩﻡمردم
ﺍﻳﻤﻨﻰایمنی
ســامت و
ﺑــﺮ بــر
ﺗﺄﻛﻴﺪتأکید
پیروزبخــت بــا
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻏﺬﺍﻳﻰ
ﺳــﺒﺪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﺷﺪﻩ ﻭ
ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺑﻪ
ایرانی و
جامعه
غذایی
ســبد
مطابق با
شده و
ﺭﻭﺯهروز
اســتانداردهای ب
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﮔﻤﺮﻙ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺯ
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ
جمهوری
گمرک
ﺟﻤﻠﻪجمله
مرتبط از
ﻫﺎﻯهای
ﺑﺨﺶبخش
ﺳﺎﻳﺮسایر
تنگاتنگ با
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁارتباط
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ،
ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺍﺳﻼﻣﻰ
درمان و
بهداشت،
وزارت
کشاورزی و
ﺟﻬﺎﺩجهاد
وزارت
ﺍﻳﺮﺍﻥ،ایران،
اسالمی
ﻛﻴﻔﻴﺖ،
ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﭘﺰﺷﻜﻰ؛
ﺁﻣﻮﺯﺵ
کیفیت،
تضمین
ایرانﺩﺭرا در
استاندارد
ﻣﻠﻰ ملی
سازمان
پزشکی؛
آموزش
ﻛﻤﻚ ﻣﻰ
ﺳﻼﻣﺖ
ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ
ﻛﻨﺪ.کند.
کمک می
ﻣﺮﺩﻡمردم
سالمت
ایمنی و

ﻛﻨﻨﺪ
ﻓﺮﺍﺭ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
ﻫﻤﻪ ﺍﺯ
ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ
کنند
ﻣﻰمی
فرار
شفافیت
همه از
کشور ما
ﺩﺭ در
ﻫﻤﻪ ﺍﺯ
ﻛﺸــﻮﺭﻣﺎﻥ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎ
ﺍﻣــﻮﺭ
ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ
همه از
کشــورمان
اینکه در
ﺑﻴﺎﻥ بیان
مالیاتی با
امــور
ســازمان
ﺭﺋﻴﺲرئیس
ﻧﺼﺐ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻣﻰ
شفافیت ﻣﻰ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻓﺮﺍﺭ
نصب
نسبت به
توانند
پزشکان می
ﻣﻨﺸﻰمنشی
ﮔﻔﺖ:گفت:
ﻛﻨﻨﺪ،کنند،
فرار می
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ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺁﻥ
ﻛﻨﻨﺪ ﻭ
ﻛﺎﺭﺗﺨﻮﺍﻥ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺯﻣﺎﻥزمان
ﺩﻗﻴﻘﻪدقیقه
حداکثر ۱۵
آموزش آن
کنند و
ﺍﻗﺪﺍﻡاقدام
کارتخوان
استفاده از
ﻭ و
ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﻭﮔﻮ ﺑﺎ
ﭘﺎﺭﺳﺎ ﺩﺭ
ﺍﻣﻴﺪﻋﻠﻰ
ﻣﻰ ﺑﺮﺩ.
برخی از
مقاومت
درباره
ﺍﻳﻠﻨﺎ ایلنا
وگو با
ﮔﻔﺖگفت
پارسا در
امیدعلی
می برد.
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻛﺎﺭﺗﺨﻮﺍﻥ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﭘﺰﺷــﻜﺎﻥ
پرداخت
ﻋﺪﻡعدم
ﺑﺮﺍﻯبرای
کارتخوان
ﻫﺎﻯهای
دستگاه
استفاده از
ﺑﺮﺍﻯبرای
پزشــکان
ﺍﺻﻨﺎﻑ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺩﺍﺷــﺖ:
اصناف
ﺗﻤﺎﻡتمام
خدمات در
ﻛﺎﻻ ﻭکاال و
معامالت
ﻛﻠﻴﻪ کلیه
داشــت:
ﺍﻇﻬﺎﺭاظهار
ﻣﺎﻟﻴﺎﺕمالیات
ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺷﻮﻧﺪ ﻭ
ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺣﺮﻑ ﺑﺎﻳﺪ
قانون
ﺣﻜﻢحکم
ﺍﻳﻦ این
شوند و
متصل
مالیاتی
ﺍﻣﻮﺭامور
ســامانه
حرف ﺑﻪباید به
ﻭ و
ﭘﺰﺷﻜﻰ،
ﺩﻧﺪﺍﻥ
ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﻜﻰ،
ﭘﺰﺷﻜﻰ،
ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
پزشکی،
دندان
پیراپزشکی،
پزشکی،
مشاغل
ﺳﺎﻝ سال
ﺍﺑﺘﺪﺍﻯابتدای
استﺍﺯکه از
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﺘﺼﻞ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺩﺍﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ
ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ
البته تا
شوند که
متصل
سامانه
ﺍﻳﻦ این
باید به
داروســازی
پزشکی و
ﺩﺍﻡ دام
ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪﻩ
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ
ﺍﺳﺖ.است.
انجامیده
ﻃﻮﻝطول
بسترها به
ﺷﺪﻥشدن
ﺁﻣﺎﺩﻩآماده

ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺪ
ﻴﺪ
ﺎﺷ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻰ
ﺁﮔﻬﻰ
ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﺍﮔﺮ ﺑﻪ
باشید
ﻣﻰمی
استخدامی
ﻫﺎﻯهای
آگهی
دنبال
اگر به
مراجعه ﺪ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﺗﻠﮕﺮﺍﻣﻰ
ﻛﺎﻧﺎﻝ
ﻟﻄﻔ ًﺎ ﺑﻪ
نمایید
ﺯﻳﺮزیر
تلگرامی
کانال
لطف ًا به

ﻧﻴﺎﺯﻣﻨ
نیاﺪﻳﻬ
زمنﺎﻯ
دیهای
ﻫ
ﺮﺭهﻭﺯرروز
ﺍﺳﺘ ا
ﻤﺪهﺍﻥ
ﺎﻥستﻫان
مدان

@bazarehamedan
@b
@bazarehamedan

ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻯ
ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ
ﻋﻀﻮ ﺩﺭ
ﻋﺪﺩ 5
ﻟﻄﻔ ًﺎلطف ًا
ی
نیازمند 
تلگرام
ﻛﺎﻧﺎﻝکانال
عضو در
ﺑﺮﺍﻯبرای
عددﺭﺍ5ﺑﻪرا به
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺍﺭﺳﺎﻝ
09105398964
ﺷﻤﺎﺭﻩ
شماره  09105398964ارسال نمایید.

ﻣﻰریزند!
ﻫﻢ می
به هم
را بنگاه
ﺭﻳﺰﻧﺪ!
ها ﺑﻪ
یﻫﺎ
ﺑﻨﮕﺎﻫﻰ
مسکنﺭﺍ
بازارﻣﺴﻜﻦ
ﺑﺎﺯﺍﺭ
شود
دالالن نم
انجام ﺷﻮﺩ
واقعي ﺍﻧﺠﺎﻡ
خريدوفروش ﻭﺍﻗﻌﻲ
گذارندﺧﺮﻳﺪﻭﻓﺮﻭﺵ
ﻧﻤﻲيﮔﺬﺍﺭﻧﺪ
■■ﺩﻻﻻﻥ

اسالمي
ﻏﺰﻝغزل
« »»
ﺍﺳﻼﻣﻲ

بازار
رونــق و
عمده
رکودﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺭﻛﻮﺩ
ﺭﻭﻧــﻖ ﻭ
ﻋﻤﺪﻩ
گذشته
ســال
دو
در
مســکن
ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺴــﻜﻦ
ﺳﺎﻝسال
افتاد.
اتفاق
دالالن
دست
ﺑﻪ به
ﺍﻓﺘﺎﺩ.
ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺩﻻﻻﻥ
ﺩﺳﺖ
روندي
مســکن
بازار
گذشته
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴــﻜﻦ ﺭﻭﻧﺪﻱ
داران
بنگاه
ﻛﺮﺩکرد
ﻣﻲمي
ﻃﻲطي
ﺭﺍ را
ﺩﺍﺭﺍﻥ
کــهﺑﻨﮕﺎﻩ
ﻛــﻪ
ترين
غ
دا
دالالن
يا
و
مســکن
ﻣﺴــﻜﻦ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻻﻻﻥ ﺩﺍﻍﺗﺮﻳﻦ
جايي
داشــتند.
بازار را
آنها تاﺟﺎﻳﻲ
ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎ
ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ
تهاﺭﺍ راﺑﺎﻻباال
قيم
توانستند
ﻣﻲمي
ﻛﻪ که
ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ
بردند.
ي
ﻣﻲمﺑﺮﺩﻧﺪ.
توســط
بازار
دســتکاري
ﺍﻳﻦاين
ﺩﺳــﺘﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻮﺳــﻂ
نفعي
هيچ
معاب
ل
دال
داران
ه
بنگا
ﺑﻨﮕﺎﻩﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﻻﻝﻣﻌﺎﺏ ﻫﻴﭻ ﻧﻔﻌﻲ
فروشندگان
خريداران و
حال
ﺑﻪ به
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ
ﺣﺎﻝ
ملک
آنها
چون
نداشت.
واقعي
ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻧﺪﺍﺷﺖ .ﭼﻮﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻠﻚ
دستﺑﻪ به
خريدند و
ﻣﻲمي
ارزان
ﺭﺍ را
ﺩﺳﺖ
ﺧﺮﻳﺪﻧﺪ ﻭ
ﺍﺭﺯﺍﻥ
چرخيد و
ي
م
ها
ل
ال

د
بين
دست
ﺩﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺩﻻﻝﻫﺎ ﻣﻲﭼﺮﺧﻴﺪ ﻭ
گران
ﺑﺎﻻباال
قيمت
نهايت با
ﺩﺭ در
واقعيﮔﺮﺍﻥ
خريدارﻭﺍﻗﻌﻲ
ﺑﻪ بهﺧﺮﻳﺪﺍﺭ
ﻗﻴﻤﺖ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ
فروختند.
ي
ﻣﻲمﻓﺮﻭﺧﺘﻨﺪ.
ترينﺭﻗﻢرقم
ن
پايي
واقعي
فروشندگان
مدت
ﺍﻳﻦاين
ﺩﺭ در
ﻣﺪﺕ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ
بيشترين
نيز
کننده
ف
مصر
و
گرفت
را
دستشان
ﺩﺳﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
پرداختند.
خريد
بابت
ممکن را
ﺭﻗﻢرقم
ملکيﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ.
ﻫﺮهرﻣﻠﻜﻲ
ﺧﺮﻳﺪ
ﺑﺎﺑﺖ
ﻣﻤﻜﻦ ﺭﺍ
مسکنﺑﻪ بهﺍﻳﻦاين
هاي
ه
بنگا
اغلب
در
کار
شــيوه
ﺷــﻴﻮﻩ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻦ
دالل
ﺍﺑﺘﺪﺍابتدا
ملکي
ﻫﺮهر
ﻛﻪ که
است
شکل
چندﺩﻻﻝ
توسطﭼﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻠﻜﻲ
ﺍﺳﺖ
ﺷﻜﻞ
دفعات
تعداد
به
هم
دار
ه
بنگا
و
شود
ي
م
معامله
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩﺩﺍﺭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻓﻌﺎﺕ
کنند.
دريافتﻣﻲمي
ﺣﻖحق
معامالت
ﻛﻨﻨﺪ.
کميســيونﺭﺍ راﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
چند
بين
ملک
يک
شدن
دست
به
ت
دس
پس از
ﺩﺳﺖﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺷﺪﻥ ﻳﻚ ﻣﻠﻚ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ
ﭘﺲ ﺍﺯ
دســت
قيمت
آن ﺑﻪرا به
ﺩﺍﺭدار
بنگاه
دالل،
نهاييﺑﻪ بهﺩﺳــﺖ
ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻗﻴﻤﺖ
ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺑﻨﮕﺎﻩ
ﺩﻻﻝ،
فروشندهﺍﻭﻝاول
دهد و
ﻣﻲمي
کننده
مصرف
ســندﺍﺯ ازﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ
ﺳــﻨﺪ
ﺩﻫﺪ ﻭ
ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﻣﺼﺮﻑ
ﺩﺍﺭدار
بنگاه
منتقلﻣﻲمي
کننده
مصرف
ﺑﻪ بﻧﺎﻡهنام
شــود وﺑﻨﮕﺎﻩ
ﺷــﻮﺩ ﻭ
ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﻣﺼﺮﻑ
خودﺭﺍ راﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
کميسيونﺧﻮﺩ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ
آخريﺑﺎﺭ
ﺁﺧﺮﻳﻦ
دريافت
ﺣﻖحق
نبار
ﺑﺮﺍﻱبراي
ﻛﻨﺪ.
کند.
ﻣﻲمي
ﺩﻫﻨﺪ
ﺍﺳﺖ
ﺷﻴﻮﻩ
دارانﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺑﻨﮕﺎﻩ
دهند
انجامﻣﻲمي
بنگاه
ﻛﻪ که
است
ﺍﻱهاي
شيو
ﺍﻳﻦاين
مســکنﺁﻧﻬﺎآنهاﺧﻮﻥ
ﻣﺴــﻜﻦ
ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ
خون
بحران
دوره از
ﺍﻳﻦاين
ﺩﺭ در
ﺍﻣــﺎامــا
کردند وﺑﺎﺯﺍﺭ
شيشــهﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ
ﺷﻴﺸــﻪ
ﻣﻠﻚ ﺭﺍ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ
بازارﺭﺍ را
ﺩﺭ در
ملک را
صاحبان
ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺭﻳﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ببرند.
بيشتر
ﺳﻮﺩسود
ريختند تا
ﺑﻪ بﻫﻢههم
ﺩﺍﺭﺍﻥ
استﺑﻨﮕﺎﻩ
راکدﺍﺳﺖ
ﺭﺍﻛﺪ
ﻣﺴــﻜﻦ
ﺍﻛﻨﻮﻥ
داران
بنگاه
مســکن
ﺑﺎﺯﺍﺭبازار
ﻛﻪ که
اکنون
برند.ﺍﮔﺮاگرﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﻱ
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
بازار
بهتريﻣﻲمي
اســتفاده
موقعيت
ﺍﺯ از
ﺯﻧﻨﺪ
وضعيتﺩﺍﻣﻦ
ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺍﺳــﺖ
زنند
دامنﻣﻲمي
ﺍﻳﻦاين
آنها به
اســت
ﺭﺍﻛﺪراکد
شــوند،ﻫﻤﻴﻦ
رونقﺷــﻮﻧﺪ،
ﺭﻭﻧﻖ
ﺩﻭﺭﺍﻥ
پرپوﺗﺮلﺍﺯ
ﭘﺮﭘﻮﻝ
همينﻫﻢهم
دوران
تر از
ﺗﺎ تا
بيشﺍﺯ ازﺣﺪحدﻣﻨﻄﻖ
مسکنﺑﻴﺶ
ﻣﺴﻜﻦ
ﺷﺪﻩ ﺗﺎ
ﻣﻮﺟﺐ
منطق
ﺑﺎﺯﺍﺭبازار
شده تا
موجب
ﺷﻮﺩ.
شود.
ﺭﺍﻛﺪراکد
خانــهﻭﻳﻼﻳﻲ
فروشــندگانﻳﻚيکﺧﺎﻧــﻪ
ﻓﺮﻭﺷــﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻳﻜــﻲ
وياليي
ﺍﺯ از
يکــي
خانــﺍﻡهامﺭﺍ را2 2ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻭ200
«قيمتﺧﺎﻧــﻪ
»ﻗﻴﻤﺖ
ﮔﻔﺖ:
ميلياردو200
گفت:
ﻣﻲمي
ﺩﺍﺭﺍﻥ
کــردم،ﻫﻤﻪهمهﺑﻨﮕﺎﻩ
تعيينﻛــﺮﺩﻡ،
تومانﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
داران
بنگاه
ميليون
يکيﺍﺯ ازﺁﻧﻬﺎآنهاﮔﻔﺖ
باالست.ﻳﻜﻲ
قيمتﺑﺎﻻﺳﺖ.
ﻗﻴﻤﺖ
ﮔﻔﺘﻨﺪ
گفت
ﺍﻳﻦاين
گفتند
بدهيﻫﻤﻴﻦ
ميليونﺑﺪﻫﻲ
900ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
900
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ
ﻳــﻚ
همين
ميليارد و
يــک
ﺍﮔﺮاگر
اغلبﮔﻔﺘﻨﺪ
دارم.ﺍﻣﺎاماﺍﻏﻠﺐ
ﺩﺍﺭﻡ.
ﻣﺸــﺘﺮﻱ
ﺑﺮﺍﻱ
گفتند
مشــتري
ﺁﻥ آن
براي
ﺣﺎﻻحاال
600ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ميليارد و600
يــکﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ
ﻳــﻚ
ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ
ميليون
قيمت ﺗﺎرا تا
ﺍﮔﺮاگر
مشــتريﺑﻴﺎﻭﺭﻳﻢ.
توانيمﻣﺸــﺘﺮﻱ
ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ
ﺑﻴــﺎﻭﺭﻱ
ﭘﺎﻳﻴﻦ
بياوريم.
بيــاوريﻣﻲمي
پايين
برايﻓﺮﻭﺵ
فعاالنهﺑﺮﺍﻱ
بســيارﻓﻌﺎﻻﻧﻪ
ﻛﻪ کهﺑﺴــﻴﺎﺭ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ
فروش
ﺁﻧﻬﺎآنها
يکي از
زياديﺑﺮﺍﻱ
تالشﺯﻳﺎﺩﻱ
بــودﺗﻼﺵ
کردهﺑــﻮﺩ
ورودﻛﺮﺩﻩ
ﻭﺭﻭﺩ
براي
ﺧﺎﻧﻪخانﺍﻡهام
ﻛﺮﺩ.
قيمــتﺧﺎﻧﻪ
ﻗﻴﻤــﺖ
ﺁﻭﺭﺩﻥ
ﭘﺎﻳﻴﻦ
کرد.ﻣﻦمنﻫﺮهر
خانﺍﻡهامﻣﻲمي
آوردن
پايين
ﺁﻳﻢ
مشتريﺑﻴﺎﻭﺭﻳﺪ
ﻣﺸﺘﺮﻱ
ﮔﻔﺘﻢ
آيم
بياوريدﻛﻨﺎﺭکنارﻣﻲمي
ﺷﻤﺎشما
گفتم
ﻣﻲمي
ﭼﻪچه
قيمتﺭﺍ راﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺍﻭﻝاولﺑﺎﻳﺪبايدﻗﻴﻤﺖ
ﺷــﻮﺩ
ﮔﻔﺘﻨﺪ
تعيين
شــود
ﻧﻤﻲنمي
گفتند
ﻣﻲمي
ﺍﺯ ازﺩﻭﺳــﺘﺎﻧﻢ
ﺩﻟﻴﻞ 2
ﻫﻤﻴﻦ
ﻛﻨﻲ .ﺑﻪ
دوســتانمﻛﻪکهﺩﺭدر
ﻧﻔﺮنفر
دليل 2
همين
کني .به
خريدوفروشﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺮﻳﺪﻭﻓﺮﻭﺵ
ﻭﺳــﺎﺯ ﻭ
ﺳﺎﺧﺖ
هستندﺭﺍ را
وســاز و
ساخت
ﻛﺎﺭکار
مانﻗﻴﻤﺖ
ﻣﺎﻥ
بنگاهيﺩﺭ درﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ
ﺑﻨﮕﺎﻫﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺁﻭﺭﺩﻡ
قيمت
همسايگي
که با
آوردم

نهايت
خانــه
آنهــاﺩﺭدرﻧﻬﺎﻳﺖ
کنند.ﺁﻧﻬــﺎ
مشــخصﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻡامﺭﺍراﻣﺸــﺨﺺ
ﺧﺎﻧــﻪ
کمترﺍﺯاز
بفروشي
ارزان
خواســتي
اگر
گفتندﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻲ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻔﺮﻭﺷﻲ ﻛﻤﺘﺮ
ﮔﻔﺘﻨﺪ
ولي
ندهﻭﻟﻲ
تومانﻧﺪﻩ
ميليــونﺗﻮﻣﺎﻥ
600ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ
ميلياردو600
يــکﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻭ
ﻳــﻚ
شده
مشــتريﻛﻢکمﺷﺪﻩ
اســتﻭوﻣﺸــﺘﺮﻱ
راکدﺍﺳــﺖ
بازارﺭﺍﻛﺪ
چونﺑﺎﺯﺍﺭ
ﭼﻮﻥ
تومان
ميليون
800
ميليــاردو
يک
خانه
ﺍﻳﻦاينﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩﻭ  800ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ
گفتم.
ﻣﻲي
م
دارﮔﻔﺘﻢ.
بنگاهﺩﺍﺭ
بــهﺑﻨﮕﺎﻩ
قيمتﺭﺍراﺑــﻪ
همينﻗﻴﻤﺖ
ارزد.ﻫﻤﻴﻦ
ﺍﺭﺯﺩ.
باالست.
خيلي
هم
قيمت
اين
گفت
دار
ه
بنگا
ﺑﻨﮕﺎﻩﺩﺍﺭ ﮔﻔﺖ ﺍﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺳﺖ.
قيمت
همﻗﻴﻤﺖ
شدﺍﻭاوﻫﻢ
مجبورﺷﺪ
فشارﻣﻦمنﻣﺠﺒﻮﺭ
باالخرهﺑﺎ باﻓﺸﺎﺭ
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ
يک
خانه
ايــن
گفت
بدهــد.
خــودشﺭﺍراﺑﺪﻫــﺪ .ﮔﻔﺖ ﺍﻳــﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ
ﺧــﻮﺩﺵ
ارزد.
بيشــتر نم
ﻧﻤﻲيﺍﺭﺯﺩ.
تومانﺑﻴﺸــﺘﺮ
ميليونﺗﻮﻣﺎﻥ
ميلياردو200ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻭ200
موقعيت
چنين
با
خانه
گفتم
خنديدمﻭ وﮔﻔﺘﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
وقتيﺧﻨﺪﻳﺪﻡ
ﻭﻗﺘﻲ
22
کوچک22
آپارتمانﻛﻮﭼﻚ
بدهمﺑﻪبهﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
جغرافيايــيﺭﺍراﺑﺪﻫﻢ
ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳــﻲ
گفت
اي؟ﮔﻔﺖ
کردهﺍﻱ؟
معرفيﻛﺮﺩﻩ
شماﻣﻌﺮﻓﻲ
ساختيﻛﻪکهﺷﻤﺎ
ســالﺳﺎﺧﺘﻲ
ﺳــﺎﻝ
باالست!
آپارتمان
قيمتﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﺖ!
خبﻗﻴﻤﺖ
ﺧﺐ
آپارتمانﺑﻪبهﻣﻦ
چندﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
قبــلﺍﺯازﺁﻥآنﭼﻨﺪ
دارﻗﺒــﻞ
ﺩﺍﺭ
ﺍﻳﻦاينﺑﻨﮕﺎﻩ
من
بنگاه
بــاﺩﻭدوﺍﺗﺎﻕ
متريﺑــﺎ
يکي8080ﻣﺘﺮﻱ
بود.ﻳﻜﻲ
دادهﺑﻮﺩ.
نشــانﺩﺍﺩﻩ
ﻧﺸــﺎﻥ
اتاق
فضاييﺑﺮﺍﻱ
حتيﻓﻀﺎﻳﻲ
کوچکﻛﻪکهﺣﺘﻲ
بســيارﻛﻮﭼﻚ
خوابﺑﺴــﻴﺎﺭ
ﺧﻮﺍﺏ
براي
هاﺣﺘﻲ
ﺍﺗﺎﻕقﻫﺎ
نداشــتند.ﻳﻜــﻲ
کمدﻧﺪﺍﺷــﺘﻨﺪ.
نصبﻛﻤﺪ
ﻧﺼﺐ
حتي
يکــيﺍﺯاز اتا
بايدﺑﻪبهﻋﻨﻮﺍﻥ
گرفتﻭوﺑﺎﻳﺪ
ﻧﻤﻲيﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻔﺮﻩ
ﺗﺨﺖ
عنوان
نفرهﺟﺎجا نم
ﻳﻚک
تخت ي
ديگرﻫﻢ
اتاقﺩﻳﮕﺮ
شد.ﺍﺗﺎﻕ
ﻣﻲيﺷﺪ.
انباريﺍﺯازﺁﻥآنﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ
همﻳﺎيا
استفاده م
ﻣﻲيﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ
تختﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ
توانستيمﺗﺨﺖ
ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ
توانستيم
بگذاريمﻭوﻳﺎيا م
ﻣﻲي
م
ســالﮔﺬﺷﺘﻪ
واحدﺩﺭدر2222ﺳــﺎﻝ
بگذاريم.ﺍﻳﻦاينﻭﺍﺣﺪ
کمدﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ.
ﻛﻤﺪ
گذشته
بودﻭوﺑﻪبهﺑﺎﺯﺳــﺎﺯﻱ
نشــدهﺑﻮﺩ
تعميرﻧﺸــﺪﻩ
ﺑﺎﺭبارﻫﻢهمﺗﻌﻤﻴﺮ
بازســازي
ﻳﻚک
ي
کاملﻧﻴﺎﺯنيازﺩﺍﺷﺖ.
ﻛﺎﻣﻞ
داشت.
دارﻳﺎياﻫﻤﺎﻥ
بنگاهﺩﺍﺭ
اينﺑﻨﮕﺎﻩ
پيشنهاديﺍﻳﻦ
قيمتﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ
وقتيﺑﻪبهﻗﻴﻤﺖ
ﻭﻗﺘﻲ
همان
برويمﭼﻨﺪ
گفتﺑﻴﺎبياﺑﺮﻭﻳﻢ
گرفــتﮔﻔﺖ
ﺍﻡامﮔﺮﻓــﺖ
داللﺧﻨﺪﻩ
ﺩﻻﻝ
چندﺗﺎتا
خنده
يکﺧﺎﻧﻪ
رفتيمﻳﻚ
بدهم.ﺭﻓﺘﻴﻢ
نشــانتﺑﺪﻫﻢ.
ويالييﻧﺸــﺎﻧﺖ
خانهﻭﻳﻼﻳﻲ
ﺧﺎﻧﻪ
خانه
سﺗﺮترﻭو50
ﺩﺳﺘﺮﺱ
محلهﺑﻬﺘﺮ،
متريﺩﺭدرﻣﺤﻠﻪ
250ﻣﺘﺮﻱ
250
50
بهتر،ﺩﺭدر دستر
اينﺧﺎﻧﻪ
گفتﺍﻳﻦ
نشانﺩﺍﺩدادﻭوﮔﻔﺖ
بزرگترﺑﻪبهﻣﻦمنﻧﺸﺎﻥ
ﻣﺘﺮمترﺑﺰﺭﮔﺘﺮ
خانه
ميليونﺗﻮﻣﺎﻥ!
300ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ميلياردو300
يکﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻭ
اندﻳﻚ
ﺍﻧﺪ
ﺭﺍ راﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
تومان!
گذاشته
يکﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
بفروشﻳﻚ
خانهﻣﻦمنﺭﺍراﺑﻔﺮﻭﺵ
گفتمﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻦمنﻫﻢهمﮔﻔﺘﻢ
ميليارد
يکﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻭ
بخرﻳﻚ
برايــمﺑﺨﺮ
هميــنﺭﺍراﺑﺮﺍﻳــﻢ
200ﻭ وﻫﻤﻴــﻦ
ﻭ و200
ميلياردو
برويمﺧﺎﻧﻪ
بيــاﺑﺮﻭﻳﻢ
پسﺑﻴــﺎ
گفتﭘﺲ
ميليــون.ﺍﻣﺎاماﮔﻔﺖ
300ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ.
300
خانه
همانﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
بدهم.ﺩﺭدرﻫﻤﺎﻥ
نشــانتﺑﺪﻫﻢ.
ديگريﻫﻢهمﻧﺸــﺎﻧﺖ
ﺩﻳﮕﺮﻱ
خيابان
280ﻣﺘﺮﻱ،
خانــه280
تر،ﺧﺎﻧــﻪ
ﭘﺎﻳﻴﻦنﺗﺮ،
فرعيﭼﻨــﺪ
ﻓﺮﻋﻲ
متري،
چنــدﺩﺭدر پايي
مترﺯﻳﺮﺑﻨﺎ
120ﻣﺘﺮ
بــا120
طبقهﺑــﺎ
واحــديﻭ وﻫﺮهرﻃﺒﻘﻪ
3 3ﻭﺍﺣــﺪﻱ
زيربناﺭﺍرا
يکﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
خانهﻫﻢهمﻳﻚ
گفتﺍﻳﻦاينﺧﺎﻧﻪ
نشانمﺩﺍﺩدادﻭ وﮔﻔﺖ
ﻧﺸﺎﻧﻢ
ميلياردﻭو
گفتمﺍﺻاص ً
عجلهﮔﻔﺘﻢ
اند.ﻣﻦمنﻫﻢهمﺑﺎباﻋﺠﻠﻪ
گذاشــتهﺍﻧﺪ.
300ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ
300
ﻼً
ال
منﺭﺍراﻳﻚ
خانهﻣﻦ
ببينمﺧﺎﻧﻪ
داخلشﺭﺍراﺑﺒﻴﻨﻢ
خواهمﺩﺍﺧﻠﺶ
ﺧﻮﺍﻫﻢ
يک
ﻧﻤﻲي
نم
بخرﻳﻚ
برايمﺑﺨﺮ
ايــنﺭﺍراﺑﺮﺍﻳﻢ
100ﺑﺪﻩبدهﻭ وﺍﻳــﻦ
ميليــاردو100
ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩﻭ
يک
خانهﺣﺪﺍﻗﻞ
اينﺧﺎﻧﻪ
تومان!ﺍﻳﻦ
ميليونﺗﻮﻣﺎﻥ!
300ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ميليارد300
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
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قيمت ﺭﺍرا درست
ﺩﺭﺳﺖ
واگر ﻗﻴﻤﺖ
ارزيد .ﻭﺍﮔﺮ
تومان مﻣﻲيﺍﺭﺯﻳﺪ.
ميلياردﺗﻮﻣﺎﻥ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ً
ً
ا
قطع
از
بعد
داد.
ي
م
جوش
را
معاملــه
م
گفتﻗﻄﻌﺎﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ ﺭﺍ ﺟﻮﺵ ﻣﻲﺩﺍﺩ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﻣﻲيﮔﻔﺖ
کردي
چکار
گفتم
و
زدم
زنــگ
بار
چنــد
آن
ﺁﻥ ﭼﻨــﺪ ﺑﺎﺭ ﺯﻧــﮓ ﺯﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻜﺎﺭ ﻛﺮﺩﻱ
اما تنها
اين خان
ﺗﻨﻬﺎ
خواهم ،ﺍﻣﺎ
يﺧﻮﺍﻫﻢ،
ها ﺭﺍرا مﻣﻲ
ﺧﺎﻧﻪهﻫﺎ
يکــيﺍﺯازﺍﻳﻦ
منﻳﻜــﻲ
ﻣﻦ
زنگ
من
به
هيچگاه
ديگر
و
بود
چشم
جوابشﭼﺸﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺯﻧﮓ
ﺟﻮﺍﺑﺶ
ﻣﻲزد
زنگ مي
ﺯﺩ
من ﺯﻧﮓ
دوبار ﺑﻪبه ﻣﻦ
روزي ﺩﻭﺑﺎﺭ
روزﺭﻭﺯﻱ
تــا آﺁﻥنﺭﻭﺯ
نزد.ﺗــﺎ
ﻧﺰﺩ.
روز
هر
اينکه
يا
کردي
چکار
را
خانه
قيمت
ﻛﻪکهﻗﻴﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﭼﻜﺎﺭ ﻛﺮﺩﻱ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ
آپارتمان ﺭﺍرا ببين!
ﺑﺒﻴﻦ!
فــان ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
که ﺑﻴﺎبيا ﻓــﻼﻥ
کرد ﻛﻪ
تأکيــد مﻣﻲيﻛﺮﺩ
ﺗﺄﻛﻴــﺪ
مرا
اصرار
با
نيست.
اين
فقط
که
مســئله ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﺮﺍ
حاالﻣﺴــﺌﻠﻪ
ﺣﺎﻻ
يدانست
ديدن آپارتما
ﺩﺍﻧﺴﺖ
که مﻣﻲ
برد ﻛﻪ
هايي مﻣﻲيﺑﺮﺩ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥنﻫﺎﻳﻲ
برايﺩﻳﺪﻥ
ﺑﺮﺍﻱ
خواهم.
نم
ﻧﻤﻲيﺧﻮﺍﻫﻢ.
دانند
ي
م
که
مشتري
يا
قالبي
مشتري
داران
ه
بنگا
ﺑﻨﮕﺎﻩﺩﺍﺭﺍﻥ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻗﻼﺑﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻛﻪ ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ
يبرند
خانهﺭﺍرا نم
ﺑﺮﻧﺪ
خانه مﻣﻲ
ديدن ﺧﺎﻧﻪ
براي ﺩﻳﺪﻥ
پسندد ﺭﺍرا ﺑﺮﺍﻱ
ﻧﻤﻲيﭘﺴﻨﺪﺩ
ﺧﺎﻧﻪ

ﺑﺒﻴﻨﺪکهﻛﻪمشــتريان
ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪببيند
تاﺗﺎ صاحبخانه
ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ
مجبور
و
پسندد
ي
نم
ﺧﺎﻧﻪاش
خانه
ﺍﺵ راﺭﺍ ﻧﻤﻲﭘﺴﻨﺪﺩ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ
وقتي
بياورد.
پايين
را
قيمت
شود
ﺷﻮﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ .ﻭﻗﺘﻲ
فروش
قصد
اجبار
ه
ب
صاحبخانه
ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪﺍﺟﺒﺎﺭ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﻭﺵ
دار
ﺧﻮﺩبنگاه
ﻛﺮﺩ خود
ﻗﻴﻤﺖ راﺭﺍ کرد
ﺯﻳﺮ قيمت
زير
ﺩﺍﺭ
ﺑﻨﮕﺎﻩ
خرد
ي
م
را
آن
صوري
صورت
بهﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺻﻮﺭﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻲﺧﺮﺩ
ﻗﻴﻤﺖآنﺁﻥاجازه
ﻛــﻪقيمت
ﺟﺎﻳﻲ کــه
وﻭ تاﺗﺎ جايي
ﺍﺟﺎﺯﻩ
را
آن
متعــدد
دالالن
ﺑﺪﻫﺪ بــه
بدهد
ﺑــﻪ ﺩﻻﻻﻥ ﻣﺘﻌــﺪﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ
گويد
ي
م
هرکدام
به
و
فروشد
مي
ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ
قول
و
است
زيرقيمت
خانه
اين
ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺯﻳﺮﻗﻴﻤﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﻮﻝ
ﻛﻪ تاﺗﺎ مثﻣﺜ ً
ال ً
ﻫﻔﺘﻪآينده
ﻼدوﺩﻭهفته
ﺩﻫﻢ که
ﻣﻲدهم
مي
ﺁﻳﻨﺪﻩ
ميليون
100
مثال
عنوان
ه
ب
را
آن
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ  100ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
اين
البته
و
بفروشم
بيشتر
تومان
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻔﺮﻭﺷﻢ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ
ﺩﻫﺪتاﺗﺎاينکه
ﻣﻲدهد
ﺍﻧﺠﺎﻡمي
ﻫﻢ انجام
ﻛﺎﺭ راﺭﺍ هم
کار
ﺍﻳﻨﻜﻪ
با
اصلي
کننده
ف
مصر
بــه
را
آن
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺎ
در
من
برســد.
قيمت
باالتريــن
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳــﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﺳــﺪ .ﻣﻦ ﺩﺭ
ﭼﻨﺪﻳﻦبارﺑﺎﺭبهﺑﻪچشــم
ﻣﻮﺭﺩراﺭﺍچندين
ﺍﻳﻦ مورد
ﻣﺪﺕ اين
ﺍﻳــﻦ مدت
ايــن
ﭼﺸــﻢ
اي
ه
معامل
دفعات
تعداد
به
نيز
دار
ه
بنگا
ام.
ديده
ﺩﻳﺪﻩﺍﻡ .ﺑﻨﮕﺎﻩﺩﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺍﻱ
گاهي
البته
گيرد.
ي
م
را
کمسيون
حق
کند
ي
که
ﻛﻪ مﻣﻲﻛﻨﺪ ﺣﻖ ﻛﻤﺴﻴﻮﻥ ﺭﺍ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﻲ
و
خرد
ي
م
خود
براي
را
موردنظر
ملک
دار
ه
بنگا
ﺑﻨﮕﺎﻩﺩﺍﺭ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺧﺮﺩ ﻭ
ﻫﻢ(بسته
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥهم
ﭼﻨﺪﺻﺪميليون
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ياﻳﺎ چندصد
ﭼﻨﺪﻳﻦ ميليون
چندين
)ﺑﺴﺘﻪبهﺑﻪ
برد«.
ي
م
وسط
اين
ملک)
بزرگي
و
قيمت
ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻣﻠﻚ( ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻂ ﻣﻲﺑﺮﺩ».
شــده
موجب
که
اســت
دالالن
روش
همين
ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﻻﻻﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪﻩ
هاي
ت
ســاي
ســمت
ه
ب
پيش
از
بيش
مردم
تاﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺑﻪﺳــﻤﺖ ﺳــﺎﻳﺖﻫﺎﻱ
ﻣﺘﻮﺟﻪشده
ﻣﺮﺩﻡمتوجه
ﺑﺮﻭﻧﺪ.مردم
ﻣﻠﻚبروند.
ﺧﺮﻳﺪﻭﻓﺮﻭﺵ ملک
خريدوفروش
اندﺍﻧﺪ
ﺷﺪﻩ
توانند
ي
م
باشــند،
داشــته
دقيقي
ﺍﮔﺮ انتخاب
اگر
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﻗﻴﻘﻲ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
از
دور
و
بزنند
کنار
را
مسکن
هاي
ه
بنگا
دالالن
ﺩﻻﻻﻥ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ
ﺟﻮﺵبدهند
ﺧﻮﺩراﺭﺍجوش
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪخود
ﺁﻧﻬﺎ معامله
ﻫﺎﻱ آنها
ﺟﻨﺠﺎﻝهاي
جنجال
ﺑﺪﻫﻨﺪوﻭ
برود.
خودشان
جيب
به
معامله
سود
ﺳﻮﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺮﻭﺩ.

خودرو
ﺧﻮﺩﺭﻭ

شود
ﺍﺭﺯﺍﻥمی
ﻫﻢارزان
ﺑﺎﺯهم
ﺧﻮﺩﺭﻭباز
خودرو
ﺷﻮﺩ
ﻣﻰ

اشاره
تهران با
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥخودرو
ﺩﺍﺭﺍﻥ ﻭفروشندگان
داران و
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪنمایشگاه
ﺭﺋﻴﺲاتحادیه
رئیس
ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ
ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ
آتی
های
ه
هفت
در
کرد:
تاکید
اخیر
هفته
چند
در
خودرو
نرخ
بهﺑﻪکاهش
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎﻯ ﺁﺗﻰ
بود.
خواهیم
خودرو
بازار
در
ها
ت
قیم
کاهشی
روند
ادامه
نیزﻧﻴﺰشاهد
ﺷﺎﻫﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻰ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ.
اظهار
خودرو
بازار
در
ها
ت
قیم
کاهش
علل
با
رابطه
در
مؤتمنی
سعید
ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺆﺗﻤﻨﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ
فروش
انحصار
از
سایپا
و
خودرو
ن
ایرا
در
اقدامات
برخی
دنبال
به
کرد:
ﻛﺮﺩ :ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻓﺮﻭﺵ
عمده
و
ســبدی
صورت
به
افراد
برخی
توســط
خودروها
خریــد
وﻭ ﺧﺮﻳــﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳــﺒﺪﻯ ﻭ ﻋﻤﺪﻩ
کاهش
ﺍﺳﺖ ﻭدرﺩﺭکنارﻛﻨﺎﺭثبات
ﻣﺜﺒﺘﻰاست و
ﺷــﺪﻩ،کهﻛﻪگامﮔﺎﻡمثبتی
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯشــده،
جلوگیری
ﻛﺎﻫﺶ
ارزﺍﺭﺯ
ﺛﺒﺎﺕنرخﻧﺮﺥ
داشت.
خواهد
دنبال
به
را
خودرو
قیمت
ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
خودرو
برای
خریداری
حاضر
حال
در
این
بر
عالوه
گفت:
ايسنا
به
وي
ﻭﻱ ﺑﻪ ﺍﻳﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ
بازار،
به
خودرو
عرضه
که
حالیســت
در
این
و
ندارد
وجود
بــازار
درﺩﺭ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ،
ﺩﺍﺷﺘﻪاست.
ﺧﻮﺑﻰداشته
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶخوبی
افزایش
ﺍﺳﺖ.
که
ه

داشت
وجود
نیز
ارز
بازار
در
ثبات
اخیر
مدت
طی
اینکه
بیان
وی
ﻭﻯباﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻃﻰ ﻣﺪﺕ ﺍﺧﻴﺮ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ
این
بر
عالوه
گفت:
اســت،
نبوده
خودروها
قیمت
کاهش
در
تاثیر
بیﺑﻰﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ
تغییر
ﭘﺎﻳﻴﻦبیاورند،
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎرا ﺭﺍنیزﻧﻴﺰپایین
ﻗﻴﻤﺘﻰخودروها
ﻫﺎﻯقیمتی
های
ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥپایه
ﺍﮔﺮخودروسازان
اگر
ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ،
ﭘﺎﻳﻪ
گذشته
در
زیرا
داد
خواهد
نشان
را
خود
خوبی
به
بازار
در
نزولی
قیمتی
ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻧﺰﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎنرخﻧﺮﺥگذشته
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎرا ﺭﺍمتناسب با
ﻗﻴﻤﺘﻰخودروها
ﻫﺎﻯقیمتی
های
ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥپایه
خودروسازان
ارزﺍﺭﺯ
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭘﺎﻳﻪ
اند.
ه
کرد
تعیین
بود،
فعلی
نرخ
از
باالتر
کهﻛﻪبسیار
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﻮﺩ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.
کرد:
تأکید
کشور
خودرو
فروشندگان
و
داران
ه
نمایشگا
اتحادیه
رئيس
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﺩﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ:
ماه
فروردین)
(۲۵
فروردین
اواخر
از
را
ها
ت
قیم
ه

چنانچ
کلی
طور
بهﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ) 25ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ( ﻣﺎﻩ
زمان،
ﺍﻛﻨﻮﻥنسبت به
ﺑﻴﻨﻴﻢکهﻛﻪاکنون
بینیم
ﻗﺮﺍﺭدهیم؛ م
ﺑﺮﺭﺳــﻰقرار
ﻣﻮﺭﺩبررســی
ﺑﻌﺪمورد
بهﺑﻪبعد
ﺯﻣﺎﻥ،
آن ﺁﻥ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺩﻫﻴﻢ؛یﻣﻰ
در
است.
شــده
ایجاد
خودرو
بازار
در
قیمت
کاهش
درصد
۴۰
35۳۵تاﺗﺎ  40ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ
خودرو
بازار
ﺍﻭﺍﺧﺮخرداد
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

در جام حذفی باشگاههای کشور

محک پاس در یک بازی رسمی
دور دوم رقابتهای جام حذفی باشگاه های کشور گرامیداشت حماسه فتح خرمشهر
امروز آغاز میشود.
تیم فوتبال پاس که برای حضور در رقابتهای لیگ دسته دوم خود را آماده میکند امروز
در یک دیدار تدارکاتی رسمی و در چارچوب مسابقات حذفی باشگاههای کشور میزبان
تیم شهرداری بردســکن از خراسان رضوی است.این بازی میتواند برای پاس سود آور
باشــد و به طور جدی و در یک مسابقه رســمی توان خود را محک بزند و بتواند نقاط

ضعف خود را شناســایی کند.شاگردان احمد جمشــیدیان در این دیدار میتوانند نقاط
ضعف خود را شناســایی کنند و برای حضور در مسابقات دسته دوم آماده شوند.حریف
گمنام پاس در مرحله اول به پیروزی رســید و گام به مرحله دوم گذاشته است پاس در
صورت عبور از سد این تیم میتواند تا قبل از شروع لیگ  2یک بار دیگر در جام حذفی
به میدان برود و بیشــتر خود را محک بزند.پاس امســال بازیکنان زیادی را از دست داد
و بازیکنان جدید هنوز خود را تثبیت نکردهاند و اینگونه بازیها در انســجام بازی نقش
بســزایی دارد.این دیدار امروز ساعت  17در ورزشگاه شهید حاجیبابایی مریانج برگزار
میشود و پاس در این دیدار خانگی میتواند به اهداف خود دست پیدا کند.
پاس همدان هنوز از مشکالت مالی رنج میبرد و صف طویل طلبکاران بر مشکالت این

تیم افزوده اســت و احمد جمشیدیان چشــم انتظار مساعدت مسئولین استان است تا با
کمکهای خود پاس را از این گرفتاری نجات بدهد.
پاس اگر دغدغه بدهی و مالی نداشته باشد و بتواند چند بازیکن تأثیرگذار نیز جذب کند
میتواند در لیگ دســته دوم مدعی صعود باشد و شــاید انتظار  10ساله هواداران امسال
تحقق یابد و پاس به لیگ دسته اول صعود کند.
پاســیها امروز از حریف گمنام خود شناختی ندارند و نباید هراسی از آنها داشته باشند
بلکه باید به تفکرات مربی خود گوش دهند و فوتبال زیبا و خوبی را به نمایش بگذارند.
این دیدار برای بازیکنان پاس نیز اهمیت باالیی دارد و میتوانند جایگاه خود را در ترکیب
ثابت پاس تثبیت کنند.
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روی موج المپیاد

شناگران استان در المپیاد به آب زدند

تیم شنای نوجوانان استان در دومین المپیاد استعدادهای برتر کشور
شرکت میکنند.
دومین دوره مسابقات شنای المپیاد استعدادهای برترکشور که از ششم
شــهریور ماه در کرمانشاه آغاز شده بود تا دهم شهریور دنبال میشود
و تیم شــنای پســران همدان با حضور در این رقابتها در کرمانشاه
حضور دارد.
شناگران حاضر در این رقابتها :سپهر گودرزی ،محمدحسین کیهانی
فاضــل ،محمد رضا کیانیفاضل ،مهدی گــودرزی ،علیرضا حیدری
مریانی و مانی پاکصفات
سرمربی جمال جنانی

شطرنج باز استان طالیی شد
علــی مجیــدی شــادان
شــطرنجباز خوب اســتان در
رقابتهــای شــطرنج المپیاد
استعدادهای برتر کشور طالیی
شد.
در مسابقات شــطرنج المپیاد
اســتعدادهای برتر کشور که
در رشــت برگــزار میشــود
علی مجید شــادان شطرنج باز
همدانی موفق ظاهر شــد و به
مدال طالی این رقابتها دست

یافت.
شادان در بخش استاندارد با کسب  6/5امتیاز به عنوان قهرمانی و مدال
طال دست یافت.
این رقابتها در  7دور و به روش سوئیسی برگزار شد و علی مجید
شادان در مســابقه پایانی مقابل سبحان زحمتی از خراسان رضوی به
برتری رســید و با جمع  6/5امتیاز از هفت مسابقه عنوان قهرمانی را
تصاحب کرد و سومین مدال طالی کاروان استان در المپیاد را کسب
کرد.مجیدی شادان با این قهرمانی  65واحد ریتینگ بینالمللی خود را
افزایش داد و از مرز  2000عبور کرد.
در این رقابتها داوود عقیلی مفید برابر حریفی از کرمان به تســاوی
رسید و  4/5امتیازی شد و جایگاه بیست و هفتم را به خود اختصاص
داد .محمد ارشــیا آقا محمدی نیز در مســابقه پایانــی مقابل نماینده
خراسان رضوی به تساوی رضایت داد و  4امتیازی شد.
مهران زاهدی دیگر شــطرنج باز استان بود که مقابل آذربایجان شرقی
شکســت خورد و با  4امتیاز در مکان چهل و یکم مســابقات المپیاد
قرار گرفت.

رقابتهای داغ کشتی المپیاد
مسابقات کشتی المپیاد استعدادهای برتر کشور که طی دو روز در
ســالن امام علی(ع) دانشگاه آزاد اسالمی همدان برگزار شد با معرفی
نفرات شاخص به پایان رسید.
در این رقابتها  600کشــتیگیر نونهال از  32اســتان کشور شرکت
داشــتند که با یکدیگر سرشاخ شدند .پهلوانکهای کشتی ایران زمین
در ایــن رقابتها نبوع و توانایی خود را نشــان دادند و در این جمع
کشتیگیران استان نیز درخشش نسبی داشتند.
نتایج کامل و نفرات برتر این رقابتها را در شماره فردا بخوانید.

تعداد مدالهای همدان به عدد  11رسید
تعداد مدالهای کسب شده ورزشکاران استان از مسابقات المپیاد
به عدد  11رسید.
یک هفته از رقابتهای المپیاد اســتعدادهای برتر کشــور گذشت و
تیــم همدان تاکنون موفق به کســب  3مدال طــا 3 ،مدال نقره و 5
مدال برنز شد.
روز گذشته با کسب مدال طال توسط علی مجیدی شادان در شطرنج
پسران جمع مدالهای استان به عدد  11رسید.
برای اســتان همدان در این رقابتها پوریا اســحاقی و امیرحسین
زندی در دوومیدانی و علی مجیدی شــادان در شطرنج مدال طال
کســب کردند پوریا احمدی منفرد در وزنهبرداری ،ارش پیرحیاتی
در استوکر و یاسمین زنگنه در رزمی (سیالن پنجاب) مدال نقره و
محمد فخیمی و محمدحســن الست در دوومیدانی ،عرفان نادری
و محمد عقیلی در قایقرانی و ســیدآریابد مرعشی در گلف مدال
برنز کسب کردند.

حضور داوران جودو همدانی در المپیاد
داوران همدانی برای قضاوت در مســابقات المپیاد اســتعدادهای
برتر جودو کشــور که در تاریخ  ۹و  ۱۰شــهریور ماه در یزد برگزار
میگردد ،دعوت شدند.
افشین بارانی داور جوان همدانی ،توسط کمیته داوران فدراسیون
جودوجمهوری اســامی ایران ،به قضاوت در مسابقات المپیاد
اســتعدادهای برتر رده ســنی نونهاالن و نوجوانان کشور که در
تاریــخ  ۹و  ۱۰شــهریور ماه در اســتان یزد برگــزار میگردد،
دعوت شــد.دو بانوی همدانی نیز جهــت قضاوت در رقابتهای
المپیاد اســتعدادهای برتر جودو کشور که در استان یزد برگزار
میگردد ،دعوت شدند.ســیده حنانه عقیلیان و نجیبه پورمحمود
جهت قضاوت در مسابقات استعدادهای برتر رده سنی نونهاالن
و نوجوانان ،که در تاریخ  ۵الی  ۱۰شــهریور ماه در اســتان یزد
برگزار میگردد ،توســط کمیته داوران فدراسیون جودو ،دعوت
شدند.

C M

همدان با  2نماینده در جام آزادگان
رقابتهای لیگ دسته دوم باشگاههای
کشور جام آزادگان قرعهکشی شد و دو تیم
پاس و شهرداری نمایندگان استان در این
رقابتها حریفان خود را شناختند.
ایــن رقابتهــا از  24شــهریور مــاه آغــاز
میشــود و هــواداران فوتبــال هــر هفتــه
میزبــان یکــی از تیمهــای اســتان دردســته
دوم خواهنــد بــود .در هفتههایــی کــه
پــاس در ورزشــگاه حاجیبابایــی مریانــج
میزبــان حریفــان اســت تیــم شــهرداری
بیــرون از خانــه بــه میــدان مــیرود و در
هفتههایــی کــه شــهرداری در ورزشــگاه
شــهدای قــدس از حریفــان خــود پذیرایی
میکنــد پــاس در خــارج از خانــه بــه
مصــاف رقبــا خواهــد رفــت.

برنامه کامل دور رفت لیگ دسته دوم گروه اول
برنامه هفته نخست گروه اول

*نماینده بجنورد �������������� مس نوین کرمان
*شهیدقندی یزد �������������� شهرداری آستارا
*شهرداری فومن ��������������� کاسپین قزوین
*پرسپولیس گناوه ���������� شهرداری همدان

*اتحاد کامیاران ��������������� پرسپولیس گناوه
*کاسپین قزوین ������������� شهرداری همدان
*شهرداری فومن ��������������� شهیدقندی یزد
*مس نوین کرمان ��� شهرداری بندر آستارا
*نماینده بجنورد ������������������ خیبر خرم آباد
*استقالل مالثانی �������������� اروند خرمشهر
*فوالدنوین اهواز �������������� میالدمهر تهران

برنامه هفته هشتم گروه اول

*کاسپین قزوین ������������������ اتحاد کامیاران
*شهیدقندی یزد �������������� پرسپولیس گناوه
*شهرداری همدان������������ مس نوین کرمان
*خیبر خرم آباد�������������������شهرداری فومن
*شهرداری بندرآستارا ������� استقالل مالثانی
*میالدمهر تهران����������������� نماینده بجنورد
*اروند خرمشهر���������������� فوالدنوین اهواز

برنامه هفته نهم گروه اول

*اتحاد کامیاران ������������������ شهیدقندی یزد
*مس نوین کرمان��������������� کاسپین قزوین
*پرسپولیس گناوه ��������������� خیبر خرم آباد
*استقالل مالثانی ����������� شهرداری همدان
*شهرداری فومن���������������� میالدمهر تهران
*فوالدنوین اهواز ������ شهرداری بندرآستارا
*نماینده بجنورد����������������� اروند خرمشهر

برنامه هفته دهم گروه اول

برنامه هفته دوم گروه اول

برنامه هفته سوم گروه اول

برنامه هفته چهارم گروه اول

برنامه هفته دوم گروه دوم

*اتحاد کامیاران ����������������� اروند خرمشهر
*نماینده بجنورد ��������������� فوالدنوین اهواز
*میالدمهر تهران �������������� شهرداری آستارا
*شهرداری فومن ������������� استقالل مالثانی
*خیبر خرم آباد �������������� شهرداری همدان
*پرسپولیس گناوه ����������� مس نوین کرمان
*شهیدقندی یزد ����������������� کاسپین قزوین

برنامه هفته سوم گروه دوم

*نماینده بجنورد ������������������ اتحاد کامیاران
*شهرداری آستارا �������������� اروند خرمشهر
*فوالدنوین اهواز ������������� شهرداری فومن
*شهرداری همدان ������������ میالدمهر تهران
*استقالل مالثانی ������������ پرسپولیس گناوه
*کاسپین قزوین ������������������ خیبر خرم آباد
*مس نوین کرمان �������������� شهیدقندی یزد

برنامه هفته چهارم گروه دوم

*اتحاد کامیاران ��������������� شهرداری آستارا
*شهرداری فومن �������������� نماینده بجنورد
*اروند خرمشهر ������������� شهرداری همدان
*پرسپولیس گناوه ������������ فوالدنوین اهواز
*میالدمهر تهران ����������������� کاسپین قزوین
*شهیدقندی یزد ��������������� استقالل مالثانی
*خیبر خرم آباد ��������������� مس نوین کرمان

برنامه هفته پنجم گروه دوم

برنامه هفته یازدهم گروه اول

*اتحاد کامیاران ������������������� خیبر خرم آباد
*استقالل مالثانی ������������� مس نوین کرمان
*شهیدقندی یزد ���������������� میالدمهر تهران
*فوالدنوین اهواز ��������������� کاسپین قزوین
*پرسپولیس گناوه ������������� اروند خرمشهر
*نماینده بجنورد ������������� شهرداری همدان
*شهرداری فومن ������������ شهرداری آستارا

برنامه هفته دوازدهم گروه اول

*استقالل مالثانی ���������������� اتحاد کامیاران
*میالدمهر تهران ������������������ خیبر خرم آباد
*مس نوین کرمان ������������ فوالدنوین اهواز
*اروند خرمشهر ����������������� شهیدقندی یزد
*کاسپین قزوین ���������������� نماینده بجنورد
*شهرداری آستارا ������������ پرسپولیس گناوه
*شهرداری همدان ����������� شهرداری فومن

برنامه هفته سیزدهم گروه اول

برنامه هفته ششم گروه اول

برنامه هفته هفتم گروه اول

*اتحاد کامیاران ������������������� میالمهر تهران
*فوالدنوین اهواز ������������� استقالل مالثانی
*خیبر خر م آباد ����������������� اروند خرمشهر

برنامه هفته نخست گروه دوم

*پاس همدان ������������� شهرداری بندرعباس
*ایرانجوان بوشهر�������������������� سردار بوکان
*چوکا تالش �������������������������� شهرداری بم
*شهدای رزکان کرج ����������� دارایی بندرگز
*نفت و گاز گچساران ��������� شهدای بابلسر
*شهرداری بندرماهشهر  -ملی حفاری اهواز
*نفت امیدیه ������������������������ بعثت کرمانشاه

*فوالدنوین اهواز ���������������� اتحاد کامیاران
*اروند خرمشهر ���������������� میالدمهر تهران
*استقالل مالثانی �������������� نماینده بجنورد
*شهرداری آستارا ���������������� خیبر خرم آباد
*مس نوین کرمان ������������ شهرداری فومن
*شهرداری همدان ������������� شهیدقندی یزد
*کاسپین قزوین �������������� پرسپولیس گناوه

*مس نوین کرمان ��������������� اتحاد کامیاران
*خیبر خرم آباد ������������������ شهیدقندی یزد
*کاسپین قزوین ��������������� استقالل مالثانی
*میالدمهر تهران��������������� پرسپولیس گناوه
*شهرداری همدان ����������� فوالدنوین اهواز
*اروند خرمشهر���������������� شهرداری فومن
*شهرداری آستارا �������������� نماینده بجنورد

برنامه هفته پنجم گروه اول

برنامه کامل دور رفت لیگ دسته دوم گروه دوم

*شهرداری فومن ���������������� اتحاد کامیاران
*شهرداری همدان ���������� شهرداری آستارا
*نماینده بجنورد �������������� پرسپولیس گناوه
*کاسپین قزوین ���������������� اروند خرمشهر
*فوالدنوین اهواز ��������������� شهیدقندی یزد
*مس نوین کرمان ������������� میالدمهر تهران
*استقالل مالثانی ���������������� خیبر خرم آباد
*اتحاد کامیاران �������������� شهرداری همدان
*پرسپولیس گناوه ������������ شهرداری فومن
*شهرداری آستارا ��������������� کاسپین قزوین
*شهیدقندی یزد ������������������نماینده بجنورد
*اروند خرمشهر �������������� مس نوین کرمان
*خیبر خرم آباد ���������������� فوالدنوین اهواز
*میالدمهر تهران ��������������� استقالل مالثانی

تیم ژیمناستیک پسران همدان راهی زنجان شد
تیم ژیمناستیک پسران همدان به مسابقات المپیاد استعداد ها برتر به میزبانی زنجان به این استان
اعزام شد.مســابقات المپیاد استعداد های برتر ژیمناستیک کشور از امروز پنج شنبه  7شهریور ماه
لغایت  8شهریور ماه به میزبانی زنجان برگزار میشود تیم همدان با ترکیب احسان فرهادی  ،امیر
پارســا بردبار ،امیرعلی فالحان ،به مربیگری فرشاد فعله گری ،و سرپرستی وحید رهبری پسند به
این دوره از رقابتها اعزام شدند.

فارس قهرمان بسکتبال شد

رقابتهای بسکتبال المپیاد استعدادهای کشور که در همدان برگزار میشد روز گذشته به آخر
خط رســید و پرونده این رقابتها با قهرمانی استان فارس بسته شد .رقابتهای المپیاد بسکتبال
استعدادهای برتر کشور که با شرکت  27تیم از  29مرداد ماه در سالن امام علی(ع) و پوریای ولی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان آغاز شده بود روز گذشته با انجام بازی فینال به پایان رسید.

*شهرداری بم ����������������������� دارایی بندرگز
*چوکای تالش ����������������� ایرانجوان بوشهر
*شهرداری بندرعباس ��������������سردار بوکان

برنامه هفته هشتم گروه دوم

*نفت امیدیه �����������������������������پاس همدان
*ملی حفاری اهواز ������������� بعثت کرمانشاه
*شــهرداری بندرماهشــهر  -نفت و گاز
گچساران
*دارایی بندرگز �������������������� شهدای بابلسر
*شهدای رزکان کرج ��������������� چوکا تالش
*سردار بوکان ���������������������������شهرداری بم
*ایرانجوان بوشهر ������ شهرداری بندرعباس

*ایرانجوان بوشهر ������������������� پاس همدان
*شهرداری بم ������������� شهرداری بندرعباس
*سردار بوکان �������������� شهدای رزکان کرج
*شهدای بابلسر �������������������� چوکای تالش
*دارایی بندرگز ������� شهرداری بندرماهشهر
*بعثت کرمانشاه ������� نفت و گاز گچساران
*ملی حفاری اهواز ������������������ نفت امیدیه

برنامه هفته نهم گروه دوم

*پاس همدان ������������������������� شهرداری بم
*شهدای رزکان کرج ������� ایرانجوان بوشهر
*شهرداری بندرعباس ���������� شهدای بابلسر
*شهرداری بندرماهشهر����������� سردار بوکان
*چوکای تالش �������������������� بعثت کرمانشاه
*نفت امیدیه ������������������������� دارایی بندرگز
*نفت و گاز گچساران  -ملی حفاری اهواز

برنامه هفته دهم گروه دوم

*شهدای رزکان کرج �������������� پاس همدان
*شهدای بابلسر ���������������������� شهرداری بم
*ایرانجوان بوشهر����� شهرداری بندرماهشهر
*بعثت کرمانشاه ����������شهرداری بندرعباس
*سردار بوکان ��������������������������� نفت امیدیه
*ملی حفاری اهواز �������������� چوکای تالش
*دارایی بندرگز �������� نفت و گاز گچساران

*پاس همدان ����������������������� شهدای بابلسر
*شهرداری بندرماهشهر  -شهدای رزکان کرج
*شهرداری بم ���������������������� بعثت کرمانشاه
*نفت امیدیه ��������������������� ایرانجوان بوشهر
*شهرداری بندرعباس  -ملی حفاری اهواز
*نفت و گاز گچساران ����������� سردار بوکان

برنامه هفته ششم گروه دوم

*شهرداری بندرماهشهر ���������� پاس همدان
*بعثت کرمانشاه ������������������� شهدای بابلسر
*شهدای رزکان کرج����������������� نفت امیدیه
*ملی حفاری اهواز ���������������� شهرداری بم
*ایرانجوان بوشهر ���� نفت و گاز گچساران
*دارایی بندرگز�������������شهرداری بندرعباس
*سردار بوکان ����������������������� چوکای تالش

برنامه هفته هفتم گروه دوم

*پاس همدان ���������������������� بعثت کرمانشاه
*نفت امیدیه ������������ شهرداری بندرماهشهر
*شهدای بابلسر ��������������� ملی حفاری اهواز
*نفت و گاز گچساران  -شهدای رزکان کرج

*پاس همدان ����������������� ملی حفاری اهواز
*نفت و گاز گچساران ������������� نفت امیدیه
*بعثت کرمانشاه ������������������� دارایی بندرگز
*چوکا تالش ����������� شهرداری بندرماهشهر
*شهدای بابلسر ���������������������� سردار بوکان
*شهرداری بندرعباس �� شهدای رزکان کرج
*شهرداری بم ������������������� ایرانجوان بوشهر

*نفت و گاز گچساران ������������ پاس همدان
*دارایی بندرگز �������������� ملی حفاری اهواز
*نفت امیدیه ����������������������������� چوکا تالش
*سردار بوکان ���������������������� بعثت کرمانشاه
*شهرداری بندرماهشهر � شهرداری بندرعباس
*ایرانجوان بوشهر������������������ شهدای بابلسر
*شهدای رزکان کرج ������������� شهرداری بم

برنامه هفته یازدهم گروه دوم

*پاس همدان��������������������������دارایی بندرگز
*چوکا تالش ������������ نفت و گاز گچساران
*ملی حفاری اهواز ���������������� سردار بوکان
*شهرداری بندرعباس ��������������� نفت امیدیه
*بعثت کرمانشاه ��������������� ایرانجوان بوشهر
*شهرداری بم ���������� شهرداری بندرماهشهر
*شهدای بابلسر ����������� شهدای رزکان کرج

برنامه هفته دوازدهم گروه دوم

*چوکا تالش ��������������������������� پاس همدان
*سردار بوکان ����������������������� دارایی بندرگز
*نفت و گاز گچساران  -شهرداری بندرعباس
*ایرانجوان بوشهر������������ ملی حفاری اهواز
*نفت امیدیه ��������������������������� شهرداری بم
*شهدای رزکان کرج ....بعثت کرمانشاه
*شهرداری بندرماهشهر��������� شهدای بابلسر

برنامه هفته سیزدهم گروه دوم

*پاس همدان ���������������������������سردار بوکان
*شهرداری بندرعباس �������������� چوکا تالش
*دارایی بندرگز ���������������� ایرانجوان بوشهر
*شهرداری بم ����������� نفت و گاز گچساران
*ملی حفاری اهواز ����� شهدای رزکان کرج
*شهدای بابلسر ������������������������ نفت امیدیه
*بعثت کرمانشاه ������ شهرداری بندرماهشهر

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139860326005000170مورخ 1398/3/11هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالكانه
و بالمعارض متقاضي امیرخسروی فرزند احمد به شماره شناسنامه  15شماره ملی  3962263829صادره از
نهاوند سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  143/18مترمربع قسمتی ازپالك 83
اصلي واقع در بخش دو ثبت نهاوند واقع گلزرد خیابان اصلی پایینتر از حسینیه گلزرد پشت نانوایی لواشی
حقوق ارتفاقی ندارد خريداري از مالك رسمي علیرضا ظفری تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا
محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي
كه اشخاص نسبت به صدور ســند 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 ،دادخواســت 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 )124
تاريخ انتشار نوبت اول1398/6/9 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/6/24 :

محمدعلی جلیلوند -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

یادداشت

برکناری شهگل و ضربه سنگین
بر کارات ه کبودراهنگ

از ســال  81که کاراته شهرســتان کبودراهنگ استارت زده شد
تا اوایل امســال کارتهکاران حائز رتبههای برتر و کسب موفقیتهای
چشــمگیری بوده و در ســطح بینالمللی ،ملی ،کشورهای اسایی و
شهرستانی همیشه زبانزد خاص و عام بودند و نام کبودراهنگ در این
رشته ورزشی پرآوازه بود.
همه این موفقیتهــا نتیجه زحمات مربیانی چون ا ...کرم شــهگل،
محمد داودی ،ناصر ســلطانی در بخش آقایــان و فائزه ترکمان در
بخش بانوان بوده اســت که از جان و دل برای کارته شهرســتان مایه
گذاشــتند و تا آنجایی که در توان داشــتند برای رسیدن کارتهکاران
کبودراهنگی به قلههای پرافتخار موفقیت از هیچ تالشی دریغ نکردند
و خوشبختانه ورزش کاراته در این شهرستان جایگاه بسیار خوبی پیدا
کرد و عالقهمندان زیادی در ردههای ســنی مختلف جذب این رشته
پرتحرک ورزشی شــدهاند و تعداد آنها به بیش از  500نفر رسیده و
در  12باشــگاه ورزشــی از جمله کبودراهنگ ،خانآباد ،داقداقآباد،
ویان ،قباقتپه ،دســتجرد ،اورقین ،خاسران و پایگاه هوایی شهید نوژه
فعالیت میکنند.
ولی متأســفانه اوایل امســال زمزمه عزل ا...کرم شهگل که از سال
 84تا  98رئیس هیأت کاراته شهرســتان کبودراهنگ بود از ســوی
محمد زنگنه رئیس هیأت کاراته اســتان به گوش رســید و همگان
را در هالــهای از ابهام فرو برد .و باالخره نیمه اردیبهشــت امســال
محمــد برخوردار به عنوان رئیش جدید هیــأت کاراته کبودراهنگ
معرفی شد و این مسئله موجب واکنش شدید ورزشکاران خصوص ًا
کاراتــهکاران قرار گرفت ولی این واکنشهــا و اعتراضها کاری از
پیش نبرد و به دلیل نامشخص شهگل از ادامه ریاست باز ماند و یک
فرد غیربومی مسئولیت هیأت کاراته شهرستان را بر عهده گرفت در
صورتی که در این شهرســتان استعدادهای بالقوه و درخشان زیادی
در رشته ورزش کاراته وجود داشت و مسئوالن استانی میتوانستند
یک فرد بومــی که از کم و کیف کاراته شهرســتان مطلع بود را به
عنوان رئیس هیأت کاراته انتخاب کنند نه شخصی که کام ً
ال با کاراته
شهرستان کبودراهنگ بیگانه است و سبک کاراته وی با کاراتهکاران
کبودراهنگی کام ً
ال متفاوت است.
در هــر حال میتــوان گفت از موقعــی که محمــد برخوردار
مســئولیت هیــأت کاراتــه شهرســتان را بر عهــده گرفته هیچ
پیشــرفتی حاصل نشــد و کارتهکاران کبودراهنگی نتوانســتهاند
مانند همیشــه رتبههای برتر را کســب کننــد و دیگر خبری از
موقعیتهای درخشــان آنها نیست و متأسفانه این ضربه سنگینی
به ورزش کاراته شهرستان است.
بنابراین از مســئوالن اســتانی که ایــن تصمیم را برای شهرســتان
کبودراهنگ گرفتهاند و با این کار مانع پیشرفت کاراتهکاران شهرستان
شــدهاند میخواهیم که با توضیحی قانــع کننده دالیل خود را بر این
تصمیم مطرح کنند و چارهای برای این مســئله که تبدیل به مشــکل
جدی شده است بیاندیشند.

خبرکوتاه

لیگ یک استان قرعهکشی شد
مسابقات فوتبال لیگ دسته اول استان با شرکت  7تیم قرعهکشی
شد.
در ایــن رقابتها تیمهای اتحاد جوان همــدان ،مهر اللجین ،صنایع
دســتی اللجین ،عقاب اسدآباد ،شهدای بابا علی بهار ،رادمردان سامن
و آراد جورقان حضور دارند که مســابقات خود را به صورت رفت و
برگشــت برگزار خواهند کرد.کمیته مسابقات اعالم کرد پس از اخذ
مدارک و تکمیل آن زمان شروع مسابقات را اعالم خواهیم کرد.
دو تیم برتر این رقابتها به لیگ برتر استان راه خواهد یافت.

 4تیم در فوتبال امیدهای استان
مسابقات فوتبال رده سنی امید زیر  21سال قرعهکشی شد.
تیمهای استان به خصوص شهرستان از این رقابتها استقبال نکردند و
مسابقات تنها با حضور  4تیم همدانی برگزار میشود کمیته مسابقات
اعالم کرد که این مسابقات با صورت تک بازی برگزار میشود و یک
بازیکن امید با انجام تنها  3بازی در طول فصل به زندگی ورزش خود
خاتمه خواهد میدهد که این زیبنده شــهری که خود را شهر فوتبال
میداند نیست..
در ایــن رقابتها مهر همدان ،شــهرداری همدان ،پــاس همدان و
شهرداری مریانج شرکت دارند.

پیشرفت تکواندوکاران استان در مسابقات
استعدادهای برتر
مســابقات تکواندو المپیاد استعدادهای برتر در حالی در استان قم
به پایان رسید که استان مازندران توانست مقام قهرمانی را کسب کند.
این در حالی اســت که همدان با کسب یک مدال نقره به کار خود در
این مسابقات پایان داد.
گفتنی اســت ،تیم همدان با  ۷۲امتیاز مقام سیزدهم را کسب کرد و با
یک جهش  ۱۴پله ای نسبت به سال گذشته مواجه شد .بازیکن پهلوان
این دوره از مسابقات پارسا بامداد راد از همدان شد.
همچنین داور خوب اســتان همدان اســتاد صفرخانیــان  ،عالوه بر
قضاوت بازی های مرحله مقدماتی  ۲ ،بازی فینال حساس را بخوبی
قضاوت کرد.

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

صاف تا کمی ابري  -وزش باد
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اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
نيمه شب شرعي

■ آب و هوا

پيشبيني وضع هوا:
اسدآباد

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

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

■ اوقات شرعي

■ حدیث:

امام علی (ع):

گلتپه

پيام تاريخ ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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■ دوبيتي:

		
سر راهت نشینم تا بیایی

		
شود روزی بروز مو نشینی

در شادی بروی ما گشایی

که تا وینی چه سخت بیوفایی

شماره 3558

باباطاهر

فناوري

تالش وزارت علوم برای مداخله کمتر در
فعالیتهای دانشجویی

قائم مقام وزیر علوم پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را از مهمترین
کارکرد کانونهای دانشــجویی دانســت و گفت :تالش ما در وزارت
علوم این است که از فعالیتهای خودجوش دانشجویان در کانونهای
دانشجویی حمایت کرده و کمتر مداخلهگر فعالیت دانشجویی باشیم.به
گزارش ایسنا ،عبدالرضا باقری گفت :وقتی از نهاد دانشگاه صحبت میشود،
چیزی که اول به ذهن خطور میکند ،نهادی اســت که کارکرد اصلی آن،
آموزش و پژوهش است اما این نهاد برای دانشجو یک محیط تجربهاندوزی
در کنار آموزش و پژوهش است.وی گفت :کانونهای دانشجویی یکی از
نهادهای قدرتمند دانشجویی کشور هستند که اواخر دهه  ۷۰در دانشگاهها
شکل گرفتهاند که امروزه  ۲۰سال از حیات این کانونها میگذرد.

موفقیت علمی بدون نشاط ذهنی دوامی ندارد
رئیس دانشگاه تربیت مدرس با تاکیر بر اینکه موفقیت بدون نشاط
ذهنی دوامی ندارد ،گفت :آنچه امروز مورد نیاز دانشــگاهیان اســت
ایجاد امید و ســرمایه فکری خالق برای کشــور است که کانونهای
فرهنگی و دانشجویی میتوانند در این زمینه تاثیرگذار باشند.
به گزارش ایسنا ،محمدتقی احمدی تاکید کرد :آنچه این روزها مورد
نیاز دانشــگاهیان اســت اثرگذاری فرهنگی ،اجتماعی و ذهنی روی
دانشــجویان دانشگاههای کشــور به صورت موثر و سازنده است و
اینکه امید و ســرمایه فکری خالق برای کشــور ایجاد شود .وی در
ادامه تصریح کرد :ما در دانشگاه تربیت مدرس بر این باور هستیم که
موفقیت ،پیشرفت علمی و پژوهشی دوام چندانی ندارد مگر اینکه از
نشاط و امید در ذهنهای سالم پاسداری کنیم.

روشی که تاثیر ایمنیدرمانی را در مقابله با
سرطان افزایش میدهد

پژوهشــگران "دانشگاه اســتنفورد" با همکاری "اندرو رضوانی"
پژوهشگر ایرانی تبار این دانشگاه ،تصمیم دارند با بررسی میکروبیوم
بدن انسان ،تاثیر ایمنیدرمانی را در مقابله با سرطان بررسی کنند.
به گزارش ایســنا  ،ایمنیدرمانــی ،روش امیدوارکنندهای برای درمان
ســرطان اســت اما درمانهای کنونی فقط روی برخی از بیماریها
موثر هســتند .پژوهشــگران "دانشــگاه اســتنفورد" (Stanford
 )Universityدر حال حاضر ،میکروارگانیسمهای روده را به عنوان
یک عامل تصمیمگیرنده آزمایش میکنند .ایمنیدرمانی ســرطان ،به
بیماران مبتال به سرطانهای غیرقابل کنترل ،امید دوبارهای میبخشد اما
برای همه افراد سودمند نیست.

اولین هاب صادراتی محتوای دیجیتال
کشور رونمایی میشود

نخســتین هاب صادارتی محتوای دیجیتال کشور با حمایت ستاد
فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان ،ستاد توسعه فناوریهای حوزه اقتصاد
دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و
صندوق نوآوری و شکوفایی رونمایی می شود.
به گزارش ایسنا ،مهدی محمدی ،دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری با اشاره به
برگزاری مراسم رونمایی از نخستین هاب صادراتی محتوای دیجیتال
کشــور ،بیان کرد :این هاب به عنوان نخستین هاب صادرات محتوای
دیجیتال در حوزههای مختلفی چون نرمافزارهای تلفن همراه ،محتوای
ویدیوئی و انیمیشن فعالیت میکند.

ذخیره انرژی در رایانهها با کمک
یک ریزتراشه

پژوهشــگران "دانشگاه ام.ای.تی" ،نوعی ریزتراشه در مقیاس نانو
ابداع کردهاند که میتواند به رایانهها در ذخیره انرژی کمک کند.
به گزارش ایسنا "دانشگاه ام.ای.تی" ( )MITپس از پشت سر گذاشتن
سالها طراحی و ساخت ،یک ریزتراشه از نانولولههای کربن ساختهاند
که میتواند جایگزین مناسبی برای ریزپردازندههای سیلیکونی قدیمی
باشد.
شــاید این ریزتراشه بتواند عملکردی بهتر از تراشههای جدید داشته
باشد و به رایانهها در ذخیره انرژی کمک کند .از این ریزتراشه میتوان
در بسیاری از ابزار دیگر اســتفاده کرد تا میزان قابلتوجهی از انرژی
رایانه ذخیره شود.

گزارش

داشتههای فرهنگی و تاریخی
خودمان را قدر بدانیم

گردشگري
مونسان از برنامه خود برای کاهش «ساعتکار» خبر داد

قول وزیر پیشنهادی برای «آخر هفته»

دفتــر روزنامــه میرســید کــه بــه داد عمــارت
«جواهــری» در بــاغ معــروف بــه بــاغ شــهر همــدان
نزدیــک میــدان کنونــی بیمــه برســید کــه بولــدوزر
گذاشــتهاند و دارنــد تخریــب میکننــد! همــان
زمــان گزارشهــای مصــوری از ایــن اقــدام کام ـ ً
ا
ســودجویانه و غیرمســئوالنه تهیه شــد ولیکــن گویا
آبــی بــود کــه بــه زمیــن ریختــه شــده و کاریــش
هــم نمیشــد کــرد! البتــه مســئوالن میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان نیــز
همــان زمــان نســبت بــه ایــن موضــوع واکنــش
نشــان داده و از تخریــب عمــارت جواهــری اظهــار
تأســف کردنــد ولیکــن چــه فایــده کــه تاکنــون
هیــچ بیهــوش دارویــی ســهرابهای تاریــخ ایــران
را از مــرگ مختــوم خــود نجــات نــداده اســت!!!
امــا یکــی دیگــر از ســاختمانهای تاریخی و
عمارتهای زیبا با معماری سنتی ایران در همدان
نیز به شدت در حیطه خطر تخریب و نابودی قرار
گرفته و فعاالن مردمی حــوزه میراث فرهنگی در
همدان را نگران خود ســاخته و به قولی دارند این

روزهــا در روزنامه همدانپیــام را از «گیجین» (به
لهجه همدانی یعنی ریشــه) درمیآورند که عالج
واقعه پیــش از وقوع باید کــرد! و اینک موضوع
عمــارت در حال انقــراض «جنــت» معروف به
مدرســه جنت اســت که در یک باغ بسیار زیبا اما
مخروبه در انتهای خیابان ســعیدیه اول قرار گرفته
اســت و بنای آن مربوط به دوران پهلوی است که
به ســفارش شخصی به نام امیرنظام قراگوزلو یکی
از مالکین بزرگ آن زمان توسط یک گروه مهندسی
و از کشور انگلیس بنا شده است.
عمارت یا همان مدرســه دو طبقه جنت با وجود
انبوه غبار غفلت و فراموشی چون نگینی وسط این
باغ میدرخشــد در حالی که توسط ساختمانهای
جدید در محاصره است.
آقای علی تحریری یکی از صدها فعال حوزه میراث
فرهنگی در همدان اســت که مجموعه عکسهای
بســیار نادر و ارزشــمندی از ســیر تاریخی شهر
همدان در اختیار دارد و هر کجا در خصوص اثر و
ابنیهای تاریخی از همدان ادعایی به زبان میآورد ،به

■ 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

معاون رئیس جمهور در امور زنان گفته است گفتگوی خانواده ها به زیر  20دقیقه رسیده است

عکسهای مربوط به آن را نیز استناد میکند.
او درباره مدرســه جنت به خبرنــگار ما میگوید:
این بنا در ســالهای قبل از انقــاب و همزمان با
ســکونت نوادگان قراگوزلو به ساختمان مالپروین
هم شــهرت داشته است که بعدها به مدرسه جنت
تغییر نام داده شد.
وی به نمایندگــی از فعاالن حوزه میراث فرهنگی
از مســئوالن اســتان و به ویــژه اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری درخواست
میکند تا فرصت باقی اســت اجازه ندهند امارت
مدرســه جنت نیز به سرنوشت عمارت جواهری
دچار شود.
به گفته وی در حالی که شــهر گردشگری همدان
به شــدت بــا کمبود هتــل و مکانهای مناســب
اقامتی برای مسافران روبهرو است ،عمارت جنت
میتواند با بازســازی کامل و باغآرایی اطراف آن
به یک خانه بومگردی بســیار چشــمنواز و دلنواز
تبدیل شــود و هزینههای جنبی و نگهداری خود
را نیز تأمین نماید.

جشنواره صنعت چاپ استان
همدان برگزار شد

سینـما

■ آزادي تويسرکان -زهرمار  -شبی که ماه کامل شد

حال تئاتر خوب است
اما تو باور نکن!

»»مهدی ناصرنژاد

هر ایرانی و بــه خصوص همدانی دانا و عاقل
خوب میداند ،ماهیت و اعتبار و شــهرت شــهر
و اســتان همدان بر مبنای ســبقههای فرهنگی و
تاریخی آن اســت و دنیا نیز همــدان را به عنوان
شهری تاریخی و قابل اعتنا در ایران میشناسد .در
غیر این صورت هیچ شــاخصه بزرگ اقتصادی و
صنعتی و طرح شگرف ملی در جایی به نام همدان
ثبت نشده اســت که بتوان توجه عمومی را به آن
جلب کرد و بر خود بالید!
در همین حال شــاید هم حرکــت کند صنعت در
تمــام تاریخ همــدان موجب باقــی ماندن آب و
هوایی نسبت ًا سالم و حفظ برخی ارزشهای زیست
محیطی و همچنین برجستگی ارزشهای سیاحتی
و در مســیر آن پیشرفت نسبی صنعت گردشگری
در این خطه میهن اســامی شده باشد که نباید از
نظرها دور داشت و به آن بیاعتنا بود.
خود مردمان همدان هم عادت دارند و به قولی در
خون آنان است که نســبت به داشتههای تاریخی
خود حساســیت نشــان دهند و چنانچه هر کجا
تیشه غفلت و بیمسئولیتی به ریشههای فرهنگی و
تاریخی این دیار کهن وارد میشود ،واکنش نشان
دهند و در مقام دفاع برآیند.
مــا در روزنامــه همدانپیام به عنــوان عضوی از
خانواده بزرگ مطبوعات اســتان و متعهد در برابر
رویدادهای ریز و درشت شــهر و استان خود ،از
طریق بســیاری از تماسها و رفتوآمد شهروندان
دوستداشتنی و هماســتانیهای مکرم در جریان
وقایع و گلهمندیها و مطالبات مردم قرار میگیریم
و اگر بــه موضوعهای خاصی هم زیاد میپردازیم
به دلیل همان توصیه و خواستههای مردم خودمان
میباشد.
در ســالهای اخیر به هزار دلیل محکم که یکی از
آنها بیاهمیت انگاشــتن برخی ابنیههای تاریخی و
در حال تخریب میباشــد توجه عمومی نسبت به
آثار تاریخی شــهر و استان بیش از هر زمان دیگر
است.
تعطیــات نــوروزی دو ســال پیــش بــود کــه بــا
وجــود تعطیلــی یــک هفتــهای اکثــر نشــریات
سراســری و محلــی از جملــه همیــن روزنامــه
همدانپیــام ،ســیل تلفنهــای مردمــی بــه

ط
رح
روز

گزینه پیشنهادی برای وزارت گردشگری ،اولین برنامه خود در این
حــوزه بعد از اخذ رای اعتماد از مجلــس را «تنظیم تقویم تعطیالت و
متناسبســازی ساعات کار و فراغت» عنوان کرد .علیاصغر مونسان به
رسانه ها گفت« :موافق دو روزه شدن تعطیالت آخر هفته هستم و این
برنامه را پیگیری میکنم».
وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت گردشگری ،با اشاره به برداشت غلط
برخیها از «کاهش ســاعت کار هفته» در کشورهای پیشرفته ،از برنامه
خود برای تحقق «آخر هفته دو روزه» خبر داد .علیاصغر مونســان در
مراســم افتتاحیه  ۲۲۸پروژه که در هتل «ویستریا» در منطقه یک تهران
انجام شد؛ حجم ســرمایهگذاری در بخش گردشگری را که در جریان
اســت بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :ظرف دو سال
گذشته چهار هزار و  ۲۰۰موافقت اصولی انجام شده که عدد قابلتوجهی
است که نشان میدهد این حوزه در حال طی کردن روند رو به رشدی
اســت .وی تصریح کرد :در حالحاضر بهرهبرداری از  ۳هتل ،اقامتگاه
سنتی ومرکز تفریحی را آغاز کردهایم و هماکنون نیز  ۳۱هتل که دارای
 ۵هزار تخت اســت را در دســتور کار داریم که  ۶پروژه آن مربوط به
شــهر تهران میشــود که حدود ۵۳۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد .وی
درباره جذب بیشتر ســرمایهگذار گفت :معموال سرمایهگذاران به دنبال
ســرمایهگذاری در پروژههایی هســتند که روند سوددهی قابلتوجه و
مثبتی داشته باشند از همینرو با توجه به اینکه حوزه گردشگری کشور
روند رو به رشــدی را پشتســر میگذارد ،بنابراین امیدواریم جذب
سرمایه خوبی را نیز داشته باشد .مونسان افزود :در حالحاضر بهعنوان
گزینه پیشنهادی رئیسجمهور به مجلس شورایاسالمی برای سکانداری
وزارت میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی معرفی شدهام.
وی گفت :حوزه گردشــگری تنها بخشــی اســت که همه کارشناسان
اقتصادی پیشبینی میکنند که میتواند روند رو به رشــدی را داشــته
باشد و همچنین اکثر کشورهای جهان در حال کاهش ساعت کار برای
نیروهای انســانی خود هستند و حتی ژاپن که به پر کاری معروف بوده
است در حالحاضر به این نتیجه رسیده که  ۴۴ساعت کاری هفته را به
 ۳۴ســاعت در هفته تغییر دهد .این به معنای تنبلی نیست بلکه به علت
تغییراتی است که طبق پیشرفتها در فناوری و اطالعات و تغییر شکل
کسب و کارها از حالت سنتی به فعالیهای الکترونیکی در دنیای مجازی
رخ میدهد که موجب استفاده بیشتر از تکنولوژی میشود .اگر این امر
در ایران نیز رخ دهد مطمئنا موجب افزایش ساعت تفریح مردم و رونق
گرفتن صنعت گردشگری کشور میشــود .در ایران نیز در حالحاضر
گردشــگری بهعنوان یکی از آیتمهای مهم در ســبد خانوار قرار گرفته
اســت .به همین دلیل ما نیز شاهد رشد چشمگیر گردشگری داخلی و
خارجی هســتیم بهطوری که سازمان جهانی نیز ما را جز  ۱۰کشور اول
دارای پتانسیلها و ظرفیتهای گردشگری میداند زیرا ما دارای تمدن
کهن و بناهای تاریخی متعدد ،موزههای فراوان ،طبیعت متفاوت و زیبا و
همچنین جایگاه خاص در منطقه هستیم.
عالوه بر اینها وجود تنوع در پروژهها یکی از موضوعات مهم محسوب
میشــود ،همچنین پروژههای هتلی خود با خدمات باال را نیز افزایش
دادهایم و پروژههای جذاب گردشگر که قبال به آنها کمتر توجه میشد
بخش عمدهای از این پروژههای ما را تشکیل میدهد که همین امر بسیار
مهم است .زیرا در حالحاضر نیز در حال فراهم کردن فضاهای تفریحی
و گردشــگری برای استفاده از توریستهای داخلی و خارجی است که
از اهمیت باالیی برخوردار است .این برنامه همه مکانهای کشور را نیز
دربــر میگیرد و در مکانهایی که امکان اجرای پروژههای بزرگ وجود
ی را تعبیه کردهایم و در حالحاضر نیز به
نداشــته اقامتگاههای بومگرد 
جرات میتوان گفت مکانی در کشور نیست که دارای جاذبه گردشگری
باشد و ما حداقل فضای اقامتی را نداشته باشیم.

فرهنگ

عکس :فریبا عزیزی

معاون امور فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ
وارشاد اسالمی استان همدان از برگزاری جشنواره
صنعت چاپ استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان همدان ،مجید فروتن با بیان اینکه این
جشنواره با همکاری اتحادیه چاپخانه داران همدان
برگزار شد ،گفت :این مراسم روز پنجشنبه ،برگزار
شــد .وی افزود :در این مراســم از مدیران مسئول،
کارگران و فعاالن نمونه عرصه چاپ و پیشکسوتان
این حوزه تجلیل شد.معاون امور فرهنگی و رسانه ای
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان با بیان
اینکــه در حال حاضر  ١٣٨واحد چاپی دارای مجوز
در استان فعال اســت ،افزود :از این تعداد  ٥٣واحد
چاپ افست ٢٠ ،واحد چاپ سیلک ٥٨ ،واحد چاپ
دیجیتال ٥ ،واحد لیتوگرافی و  ٢واحد جعبه ســازی
هســتند.فروتن تأکید کرد :در  ٦ماهه نخست امسال،
 ٤مجوز دائم و  ٥موافقت تأسیس موقت برای فعاالن
حوزه چاپ صادر شــده است.گزارش کامل مراسم
شماره بعدی منتشر می شود.

مالیر-زهرا امیری-خبرنگار همدان پیام :تئاتر
از کلمه یونانی  theatronمشــتق شده و یکی
از هنرهای زیبا محسوب می شود که به صورت
مشارکتی انجام می شود  .بازیگران آن یک رخداد
واقعی یا تصویــر ذهنی را در محلی خاص اجرا
می کنند.
به بهانه برگزاری ســی و یکمین جشنواره تئاتر
استانی همدان به سراغ سیروس همتی گارگردان
مطرح تئاتر و داور جشنواره رفتم و گپ و گفت
کوتاهی با وی داشتم.
سطح تئاتر استان همدان را با توجه به
جشنواره چگونه ارزیابی می کنید؟
سی و یکمین جشــنواره استانی در مالیر با  ۷گروه
نمایشــی کار خود را آغاز کرد  .اما در طی چندین
ســالی که مسئولیت داوری جشنواره های استانی را
به عهده داشتم برای اولین بار بود که تیم داوری برای
انتخاب برگزیدگان به چالش خورد ،چرا که ســطح
کیفی کارها بسیارباال بود و کمی کار انتخاب را برای
ما سخت کرد .جشنواره بسیار پرباری بود چرا که از
هر طیف کاری در جشنواره بود.
هنــر تئاتر اســتان را روبه رشــد می
بینید؟چالش های سد راه تئاتر چیست؟
تئاتر استان پیشرفت خوبی داشته و سطح کیفی کارها
بسیار باال است ،اما مهم ترین چالشی که این روزها
سد راه پیشــرفت تئاتر است بودجه است و از همه
ناراحت کننده تر این اســت که پول برای اختالس
اســت اما برای تئاتر نیســت  .اگر نیست برای همه
نباشد و اگر هست برای همه باشد.
نیاز امروز جامعه ما چه نوع نمایشــنامه
هایی است؟
تکلیف بعضی از مســئوالن و مدیران مرکز هنرهای
نمایشــی با هنرمندان مشخص نیســت به این معنا
که هنرمند همیشــه عقب تر از جامعه اســت و این
اصال خوب نیست  .باید نمایش نامه ها را به سمت
مشــکالت روز جامعه برد چرا که رسالت هنر تئاتر
هم پرداختن به همین مشکالت است.
سیاســی کاری را چقدر در تئاتر دخیل
می دانید؟
احمقانه ترین شــکل ممکن مدیریتی این است که
یــک مدیر غیــر متخصص را بــرای کارتخصصی
انتخاب کنیم .که متاســفانه این یک ضعف در ایران
اســت که هیچ مدیری با مدرک تحصیلی تخصصی
اش سر کار نیست .این موضوع به پیشرفت کارهای
هنری آســیب می زند و توسعه فرهنگ و هنر را با
چالش مواجه می کند.
برای توســعه تئاتر در مراکز استان ها به خصوص
شهرستان ها چه پیشنهادی دارید؟یک منشور کاری
و اخالقی الزم اســت که تحت هر شرایطی مدیری
که انتخاب می شــود به آن منشــور پایبند باشد .اما
اگر منشور نباشد مدیران ســلیقه ای کار می کنندو
این باعث می شــود که هیچ گاه ثبــات در تئاتر به
وجود نیاید.
ودر پایان نظر شما درباره مالیر چیست؟
آمدن من به مالیر چندین حســن داشت اول اینکه
معنی مالیر را متوجه شــدم و اینکه زرتشت پیامبر
در این شهر جایگاهی داشته است .دوم اینکه با هنر
منبت مالیر آشنا شدم ،از مجموعه های گردشگری
مالیــر فقط فرصت این را پیدا کردم که به بام مالیر
بروم و بسیار زیبا بود از مردم مالیر هم جز مهربانی
چیزی ندیدم.
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