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بدهی میلیاردی بیمهها چالش داروخانهها

یادداشت روز

دعواي بودجه
از اينجا و آنجا و هر جا

در شــرايطي که طبق قانون دولت بايد
هر ســال اليحه بودجه ســال بعد را تا 15
آذر ماه به مجلس شــوراي اسالمي تحويل
نمايد.
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گفت و گوی همدان پیام با سرپرست فرمانداری همدان

ميز خدمت الکترونيکي
موفقتر است
از درب ورودی فرمانــداری همــدان کــه داخــل
مــی شــوی  ،شــاید اولیــن چیــزی کــه چشــم
میخــورد  ،میــز بــزرگ چوبــی مــی باشــد کــه یــک

جشنواره
زمستانی
همدان
زيرکرسی
گرم شد

ســرباز وظیفــه پشــت آن نشســته اســت و جلــوی میز
بــا بنــری کــه روی آن نوشــته میــز خدمــت پوشــانده
شــده اســت.
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پخت بزرگترین کيک
جشنواره زمستانه در همدان
3

پيگيری عامل فوت مادر باردار همدانی در بیمارستان بوعلی

استاندار همدان:

جذب سرمايه گذار و حمايت
از توليد در اولويت است
اســتاندار همدان در جلســه با مديران بخش صنعت ،معدن و کشاورزي استان،
سياســتهاي اين بخش را مورد بررسي قرار دارد و گفت :هدف گذاري ما حمايت
از توليد و جذب ســرمايه گذار است و بايد همه دستگاه هاي اقتصادي استان در اين
راستا حرکت کنند.
ســید ســعید شــاهرخي اســتاندار همــدان در جلســه بــا مديــران بخــش صنعــت،
معــدن و کشــاورزي اســتان ،سياســت هــاي ايــن بخــش را مورد بررســي قــرار دارد
و گفــت :هــدف گــذاري مــا حمايــت از توليــد و جــذب ســرمايه گــذار اســت و
بايــد همــه دســتگاه هــاي اقتصــادي اســتان در ايــن راســتا حرکــت کننــد.
اســتاندار همــدان گفــت :دولــت بــه تنهايــي نمــي توانــد اشــتغال را بــه ســرانجام
برســاند و حتمــا نيــاز اســت بخــش خصوصــي در کنــار دولــت باشــد.
شــاهرخي گفــت :شناســايي واخدهايــي کــه زيــر  50درصــد فعــال هســتند يــک
اولويــت اســت و بايــد ســعي شــود واحدهــاي توليــدي تعطيــل شــده را بــه چرخه
توليــد بازگردانيــم و بخــش خصوصــي را بــه کمــک توليــد دعــوت کنيــم.
اســتاندار همــدان گفــت :بــراي جــذب ســرمايه گــذار بايــد زمينــه فعاليــت
فراهــم شــود و همــه دســتگاه هــاي اقتصــادي اقداماتــي در جهــت تســهيل در
امــر ســرمايه گــذاري انجــام دهنــد تــا ســرمايه گــذار بــا آرامــش و اطمينــان
در اســتان فعاليــت کنــد.
مهنــدس شــاهرخي گفــت :برنامــه آمايــش حــوزه صنعــت آمــاده شــود و همــه
مســائل مهــم در ايــن حــوزه از جملــه امــر اشــتغالزايي بخــش صنعــت و حتــي
شــهرک هــاي صنعتــي يــک گــزارش کارشناســي کامــل بــراي جلســه بعــد آمــاده
کنــد.
جنـــاب آقای

مهندس محسن جهانشیر

تبریک و تقدیر

مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان استان همدان

انتصاب شایســته ی جنابعالی را در سمت جدید صمیمانه
تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.

دکتر مهرداد سعدی نژاد
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند

تبریک و تقدیر

مهندس محسن جهانشیر

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

اداره ورزش و جوانان و
هيأت های ورزشی شهرستان رزن

C M

شهردار همدان خبرداد

انتقال موزه عبرت
به همدان

حمزه :علت فوت ،شوك ناشی از تزريق آمپول
■ مدركيان :هفته آينده رأی صادر میشود

دادستان همدان شــوك ناشی از تزريق آمپول
را علــت فوت منصوره حسينیشــعار مادر باردار
همدانی عنوان كرد.
تقریب ًا یک ماه از فوت منصوره حسینیشــعار مادر
باردار همدانی در بیمارســتان بوعلی میگذرد و از
آنجا که این فوت مشکوک بوده تحقیقات در مورد
پرونده متوفی همچنان ادامه دارد.
گفتنی است طبق اظهارات مسئوالن قرار بود در این
روزها پزشــکی قانونی علت فوت را اعالم کند تا
نظام پزشکی رأی مورد نظر را صادر کند که رئیس
نظام پزشکی در این زمینه اظهار نظر کرد.
علیرضا مدرکیان اظهار کرد :از آنجا که نظر پزشکی
قانونی به دادســتانی محرمانه است نمیتوانیم در
مورد آن ســخنی بگوییم اما علت فوت مشخص
شده است.
وی بــا اشــاره به اینکه پزشــکی قانونــی نتیجه
بررســیهای خود را نســبت به فوت این پرونده
به دادســتانی اعالم کرده است گفت :در این راستا

آغاز بررسی تعرفه
پیشنهادی عوارض سال ۹۸
شهرداری همدان

رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و مالی شورای شهر
همدان از آغاز جلسات بررسی تعرفه های پیشنهادی
عوارض سال  ۹۸شهرداری همدان خبر داد.
به گزارش مهر ،اکبر کاوســی در جلسه این هفته
کمیســیون برنامه ،بودجه و مالی شورا که با شروع
بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض سال  ۹۸شهرداری

هيأت بدوی امروز تشــکیل شــد و رســیدگیها
همچنان ادامه دارد.
رئیس نظام پزشکی همدان با بیان اینکه روز گذشته
تعدادی کارشــناس جدید برای بررســی پرونده
دعوت شدند ،افزود :این کارشناسان نیز نظر خود را
اعالم کردهاند و هفته آینده نیز جلسه بعدی بررسی
این پرونده تشکیل خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه بعد از برگزاری جلسه سوم
در اولین فرصت رأی صادر خواهد شد ،گفت :بعد
از صدور رأی تمام اطالعات در اختیار رسانهها و
مردم قرار خواهد گرفت.
مدرکیان با بیان اینکه هفته گذشــته جلســه اول
هیأت بدوی تشکیل شد و روز گذشته جلسه دوم،
خاطرنشان کرد :هفته آینده جلسه سوم تشکیل و در
اولین فرصت نتیجه را اعالم خواهیم کرد.
وی با اشــاره به اینکه در جلســه سوم کارشناسان
مختلفی حضور خواهند داشــت و تاکنون پرونده
روال رســیدگی خوبی داشــته اســت افزود :نظر

پزشکی قانونی در مورد علت فوت حجت است و
در هيأتهای انتظامی نظام پزشکی عوامل قصورها
در علت فوت بررسی خواهد شد.
رئیس نظام پزشکی همدان با بیان اینکه کارشناسان
نظر خود را نسبت به علت فوت اعالم خواهند کرد
تا هیأت بدوی نظر خود را بدهد گفت :این پرونده
چون به مرحله رأی نرســیده و اظهار نظر در مورد
آن ممکن است باعث بروز مشکالتی شود.
وقتی از مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان همدان
در خصوص علت فوت جویا شــدیم اظهار کرد:
اســرار بیمار را نمیتوانیم فاش کنیم؛ نظر خود را
به دادستانی اعالم کردهایم و آنها اگر صالح بدانند
میتوانند در این خصوص نظر دهند.
علی احســان صالح تاکید کرد :فعــ ً
ا اجازهای از
دادستانی نداریم تا علت فوت را بیان کنیم.
اما دادستان همدان نسبت به علت فوت اظهار کرد:
پزشــکی قانونی نظر خود را نســبت به این مرگ
اعالم کرده است.

برگزار شــد ،افزود :با توجه بــه اهمیت موضوع،
کمیســیون برنامه ،بودجه و مالی شورا با موضوع
بررســی تعرفه های عوارض سال  ۹۸به صورت
روزانه با حضور اعضای شورا ،معاونین و مدیران
مناطق چهارگانه شهرداری برگزار میشود.
وی اضافه کرد :بر اســاس برنامــه ریزی صورت
گرفته و تجربه سال گذشته ،پیش بینی می شود در
بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض طی  ۶جلسه به
جمع بندی مناسبی برسیم.
این عضو شورای شهر همدان با اشاره به تاکیدات

قانون ،یکی از مهمترین وظایف شــورای شهر را
رسیدگی کارشناسانه ،بررسی و تصویب عوارض
شهرداری تعرفه عوارض سالیانه برشمرد و اضافه
کرد :هدف تعریف تعرفه عوارض روان اســت تا
مجموعههای شــهرداری و اقشــار مختلف مردم
برداشت مشترکی از آن داشته باشند.
کاوســی یادآور شــد :امیدواریم با پیشــنهادات
کارشناســانه شورا و شــهرداری در تدوین تعرفه
جدید تا حد توان از مباحث توصیفی و انشــایی
کاســته و به مباحث قاعده مند جدولی و فرمولی

تبریک و تقدیر

جناب آقای
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کامران حمزه با بیان اینکه علت فوت شوک ناشی
تزریق آمپول بوده است گفت :فع ً
ال اینکه چه کسی
مقصر بوده اعالم نشده است.
وی با اشــاره به اینکه علت فوت مشــخص شده
تا در کمیســیون نظام پزشــکی رأی نهایی صادر
شــود ،افزود :در کمیسیون نظام پزشکی اینکه چه
کسانی مقصر بودند و درصد تقصیر چه بوده است،
مشخص خواهد شد.
دادســتان همدان خاطرنشــان کرد :در این پرونده
دادستانی از ابتدای امر تشکیل پرونده بالینی ،ارجاع
پرونده به پزشکی قانونی و نظام پزشکی ،تحقیق از
پزشک و کسانی که در بیمارستان حضور داشتند و
از خانواده متوفی را در دستور کار قرار داده است.
مادر متوفی ســیده منصوره حسینیشــعار؛ رئیس
کتابخانــه مرکزی همدان اســت کــه طبق گفته
خانوادهاش به آمپول آنتیبیوتیک حساسیت شدید
داشــته اما به رغم اطالع دکتر معالجش ،این آمپول
به وی ترزیق شده است.
اضافه کنیم تا برداشــت های متفاوت را از تعرفه
کاهش دهیم و اگر نیاز به اصالحی داشت بر اساس
فرایند مشخص اصالحات صورت پذیرد.
رئیس کمیســیون برنامه ،بودجه و مالی شــورای
شــهر همدان با تاکیــد بر اینکه باید در بررســی
تعرفه عوارض واقعیت ها لحاظ شود ،یادآور شد:
امیدواریم برای تعرفه عوارض ســال  ۹۸تصمیم
درســتی را اتخاذ کنیم تا در مسیری قرار گیریم که
هم منافع مدیریت شــهری و هم شهروندان در ان
لحاظ شود.

تبریک و تقدیر

جناب آقای

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

اداره ورزش و جوانان و هيأت های ورزشی
شهرستان تویسرکان

شــهردار همدان از انتقال موزه عبرت
به همدان خبرداد و گفت :نمایشــگاه موزه
عبرت به صورت کامل بــه همدان منتقل
میشود.
بهگزارش ایســنا ،عباس صوفی در کمیته
فضاســازی و خدمات شــهری ستاد دهه
فجر همــدان اظهارکرد :انتقال موزه عبرت
به همدان از ابتدای بهمن کلید میخورد و
در تاالر قرآن این موزه ایجاد خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکــه راهپیمایــی  22بهمــن
امســال بــه صــورت خانوادگــی برگــزار
خواهــد شــد ،تصریــح کــرد :امســال بایــد
ســالی ویــژه بــرای حضــور مــردم در
راهپیمایــی  22بهمــن باشــد.
صوفی ادامه داد :جشن روز بزرگ  22بهمن
در پیادهراه امام خمینی(ره) برگزار میشود
و بعد از نماز مغرب و عشاء مراسم جشن
و نورافشانی برپا میشود.
شــهردار همــدان بــا تأکیــد براینکه امســال
بایــد برنامههــای خوبــی در خــور ایــام
فاطمیــه داشــته باشــیم ،خاطرنشــان کــرد:
امســال در تمامــی حوزههــای مربــوط بــه
شــهرداری بــه خوبــی برنامهریــزی شــده
و هیــچ محدودیتــی در تعــداد غرفههــای
 22بهمــن وجــود نــدارد.
وی از اعمــال تخفیــف صــدور پروانــه
ســاخت در شــهرداری همــدان خبــرداد و
گفــت :از  12بهمــن تــا  20اســفند صــدور
پروانــه ســاختمانی بــا تخفیــف صــورت
میگیــرد.

تبریک و تقدیر

جناب آقای

مهندس محسن جهانشیر

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت
مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان
استان همدان
را صمیمانــه تبریــک و تهنیــت عــرض
مینما ئیــم .
همچنیــن از خدمــات بیشــائبه جنــاب
آقــای دکتــر رســول منعــم در زمــان تصدی
کمــال تقدیــر و تشــکر را داریــم.

اداره ورزش و جوانان شهرستان کبودرآهنگ

جناب آقای

مهندس محسن جهانشیر

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

هيأت اسکواش استان همدان

خبـر

khabar@hamedanpayam.com

خبر
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معاون حمایت و ســامت کمیته امداد اســتان همدان با بیان اینکه 1230
بیمار صعبالعالج تحت پوشــش این نهاد حمایتی قــرار دارند ،گفت :تأمین
سالمت روانی بیماران و کاهش دغدغههای آنها در پرداخت هزینههای درمان
از رویکردهای مهم و اساســی کمیته امداد است .علی بحیرایی در گفتوگو با
ایســنا،بابیان اینکه  176بیمار خاص تحت حمایت کمیته امداد استان هستند،
افزود :بیماریهای خاص شــامل اماس ،هموفیلی ،تاالسمی ،دیالیزی و بیماران
پیوند کلیه میشود .معاون حمایت و سالمت کمیته امداد استان همدان با اشاره
به حمایت این نهاد از  1230بیمار صعبالعالج استان  ،مطرح کرد :بیماریهای
صعبالعالج شامل انواع سرطان ،دیابت و بیماران زمینگیر میشود .وی گفت:
هزینههای شــیمیدرمانی و پرتودرمانی این بیماران در صورت داشــتن کارت
درمان کمیته امداد بهصورت کامل از سوی این نهاد پرداخت میشود.

خبـر

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

حمایت از  1230بیمار صعبالعالج در همدان

بهرهبرداري از  3جایگاه جدید سی ان جی
تا پايان سال
روزانه  428هزار متر مكعب گاز طبیعی فشــرده ( )CNGدر جایگاه های
دومنظوره و تک منظوره منطقه همدان تحویل دارندگان خودروهای گازسوز می
شود.به گزارش روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان،
مدیر منطقه در این باره گفت :از ابتدای ســال تا کنون بیش از  118میلیون متر
مکعب گاز طبیعی فشرده در منطقه مصرف شده که این رقم در قیاس با میزان
مصرف در بازه زمانی مشابه سال قبل تغییر محسوسی نداشته است.
امین روســتایی ادامه داد :هــم اکنون در این منطقه  3جایــگاه جدید ( 2باب
دومنظوره و یک باب تک منظوره) در دست احداث بوده که پیش بینی میشود
تا پایان ســال در مدار سوخت رســانی قرار گیرند که در پی آن ظرفیت توزیع
سوخت پاک دراستان افزایش خواهد يافت.

کیف و کفش ارزان میشود
رئیس اتحادیه کیف ،کفش و چرم همدان گفت :با توجه به شــرایط موجود و
ایجاد ثبات در نرخ ارز به نظر میرسد در هفتههای آتی و بازار نزدیک عید شاهد
کاهش قیمت کیف و کفش باشیم.احمد گازرانی با بیان اینکه امروز تولیدکنندگان
کیف و کفش مواد اولیه را باید نقد تهیه کنند اظهار کرد :مواد اولیه تولید به اندازه کافی
وجود دارد اما تهیه آن باید نقدا ً انجام شود که نسبت به گذشته شرایط را سختتر
کرده است.وی با بیان اینکه به دلیل نوسانات قیمت ارز بسیاری از قیمتها واقعی
نبــوده و به طور کاذب افزایش یافت افزود :اجناســی که با قیمت ارز جدید وارد
میشود با قیمت جدید محاسبه میشود و به همین دلیل هزینهها کاهش یافته است.
توگو با فارس با تأکید بر اینکه به
رئیس اتحادیه کیف ،کفش و چرم همدان در گف 
اندازه کافی شاهد افزایش قیمتها بودیم تصریح کرد :بر اساس وضعیت امروز با
توجه به ثبات قیمت ارز احتمال کاهش قیمت محصوالت وجود دارد.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری همدان:

يادداشت

گشتي در کوچههاي خاطره
با جشنواره کرسي
»»مهدي ناصرنژاد

ما آدمهاي امروز بدون هيچ مالحظه و بيمهابا تمام داشتههاي
ديروزمــان را ولخرجــي ميکنيم و در اين معنــا هر کجا حرف از
آيينها و ســنتهاي گذشتگانمان در ميان باشد ابرو باال مياندازيم
و با يک واژه بيخيالي (اي بابا) صورت مســئله را پاک ميسازيم.
اما در همين حال به شــدت حسرت بســياري از سادگيها و يک
رنگيهاي زمانهاي گذشته را مي خوريم.
خيلي دلمــان ميخواهد حتي اگر شــده براي يــک روز يکي از
خاطرات خوب پدران و مادران خود که از زندگي آنها شــنيدهايم
براي خود بسازيم و با آن زندگي کنيم اما دريغا که گذشته ،گذشته
و به عقب برنميگردد و چيزي هم عوض نميشود.
الاقــل بياييــد براي يــک بار هم که شــده از بزرگتــر و باز
هــم بزرگترها بپرســيم ،گذشــته چــي بوده که حســرت آن
را ميخوريــد و چــرا نســلهاي جديد را هم در حســرت
گذشتههاي خود ميسوزانيد!
يکي از همين بزرگترهاســت که براي مــن ميگفت :تمام ويژگي
گذشــتهها اين اســت که آن زمان مردم خيلي بيشتر با هم بودند و
امروز همــه دارند از هم فاصله ميگيرنــد در حالي که تمام لذت
زندگي چه در گذشــته و چه در جامعه و دنياي امروز اين است که
با هم باشيم و در مشکالت زندگي بهم کمک کنيم.
البته ابزار و امکانات و زيرســاختهاي زندگي در دنياي امروز به
گونهاي اســت که زمينه خيلي از دوريها و جداييها و تنهايي را
فراهم ميکند ،دردناکتر از اين که فاصله فکري نســلها را با هم
دامنهدارتر و تيرهتر ميسازد.
آپارتمان نشــيني اجازه زندگي به نسلهاي وابسته و فاميلي را کنار
نميدهد .تلفن خيلي از مشکالت را حل کرده و الزم نيست بچهها
زحمت ديدار پدر و مادرهــا را از خانه خود تا خانه پدري تحمل
کنند چرا که يک تلفن کليشهاي و تکراري مشکالت اين چنيني را
حل کرده است.
برنامههاي تلويزيوني آنقدر متنوع و ســرگرمکننده اســت که کسي
پــاي جعبه جادويي هرگز براي اعضاي فاميل و خانواده احســاس
دلتنگي نخواهد داشت چون سخت سرگرم شده است.
دنيا آنقدر کوچک شــده اســت که خيليها حتي براي يک شــغل
کوچک فاصله شــهرها و کشورها را در مينوردند و ديگر هم پاي
برگشت پيدا نميکند.
قصههاي قديمي هرگز آن طعم و مزه گذشــته را ندارد و يک فيلم
کارتونــي براي بچهها خيلي شــيرينتر از قصههاي پدربزرگها و
مادربزرگهاست.
خالصه اينکه فرق دنياي گذشــته و آدمهاي گذشته با امروزي اين
اســت که دنيا عوض شده و چيزي شکل گذشته خود نيست آدمها
هم عوض شدهاند و نميدانند مشکالت آنها چقدر بزرگ و بزرگتر
شده اســت آنها نميدانند براي بهرهمند شــدن از امکانات زندگي
امروز بايد تمام دارايي و عمر خود را هزينه کنند.
البته پدران و مادران و نسلهاي گذشته ما هم زحمت ميکشيدند و
کار ميکردند اما احســاس بهتري نسبت به زندگي داشتند و ممکن
بود بســياري هم مقهور زندگي و نداشــتنهاي آن شوند .وليکن
فرقش اين اســت که نســل امروز از زندگي جز تالش و دوندگي
براي خدمت به ماشــين آخرين مدل و گوشــي ايفــون و مبلمان
آنچناني خانه و وسايل بدون مصرف دور و بر خود نفهميده است!
و از تمــام فرصتهــا همين بس تا زندگــي را از دريچه تلگرام و
اينستاگرام و ديگر فضاهاي کاذب درک کند!
يکــي از ويژگيهاي دنياي قديم و نســلهاي گذشــته در وجود
بســياري وسايل ساده و دستســاخت زندگي بود همان وسايل و
خانهماني که براي دور هم بودنها و کوتاه ساختن فاصلهها ساخته
ميشد.
همين کرسي ســاده و تخته پاره که هماينک در جشنواره کرسي
همدان شــور و حال زندگــي پدران و مادران مــا را به نمايش
گذاشته اســت از همان وسايلي اســت که امروز حسرت آن را
ميخوريم .وجود کرســي در روزها و شبهاي سرد و يخبندان
نيمقــرن پيش ،گرما و اشــتياق خانوادهها را بــراي دور هميها
فراهم ميســاخت و هر کس از خانــواده در طول روز هر کجا
که بود با فرا رســيدن شــبها و اوقات بيکاري به حريم کرسي
پناه مــيآورد تا لذت چاي داغ و ديشــلمه مادر و مادربزرگها
را بچشــد و حرارتــي که زير کرســي از نوک انگشــتان او به
مويرگهاي کلهاش ميرســيد ،موجي از شــور و اشتياق در او
به وجــود ميآورد تا حوادث اتفاقات روزمــره را براي عزيزان
خويش بازگو نمايد و چارهجويي کند.
کرســي که به خاطر زمستانهاي ســرد و طوالني همدان در اغلب
شهرها و روســتاهاي اين استان در زمره اصليترين وسايل زندگي
و تکــ ه اصلــي جهيزيه عــروس خانمها به شــمار ميآمد ،امروز
ميتواند الگويي براي جشــنوارههاي استاني و ملي در همدان باشد
و دوستداران سنتهاي شيرين گذشتگان را از چهار سوي ايران به
همدان دعوت کند.

همدانی ها شب سردی را تجربه می کنند
کارشــناس اداره کل هواشناسی همدان گفت :با توجه به خروجی
مدل های پیش بینی ،آســمان اســتان همدان در  24ساعت آینده نیمه
ابــری ،همراه با وزش باد ،بارش پراکنده باران و کاهش شــدید دمای
شبانه همراه است.
محمد حســن باقری شکیب در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه در
ایــن مدت احتمال غبار صبحگاهی وجود دارد و دمای صبحگاهی نیز
پایین خواهد بود اظهار داشــت :روز سه شنبه از میزان شدت وزش باد
کاسته و آسمان استان صاف می شود.

shenide@hamedanpayam.com

آینده گردشگری کشور
در گرو توجه به بومگردی روستایی است
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری
همدان آینده گردشــگری کشور را در گرو
توجه به بوم گردی روســتایی دانســت.به
گزارش مهر ،ظاهر پورمجاهد در نشســت
با مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی
و گردشــگری اســتان همدان با تقدیر از
اقدامات انجام شــده در راســتای معرفی
هرچه بهتر روســتاهای هدف گردشگری
اســتان همدان گفت :طی سالهای گذشته
کمتر شاهد ورود اداره کل میراث به پروژه
های عمرانی بودیم ولی اقدامات خوبی در
 ۲سال اخیر انجام پذیرفته است.
ظاهرپــور مجاهــد بابیــان اینکــه آینده
گردشگری کشــور در گروه توجه به بوم
گردی روســتایی اســت ،گفت :ترویج و
تقویت بوم گردی و گردشــگری روستایی
در اولویت کارهای استان همدان قرار دارد
و امیدواریم با همکاری دستگاه های متولی؛
مدت برگزاری جشنواره های روستایی به
بیش از یــک روز افزایــش یابد.مدیرکل
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
استان نیز در این نشست گفت :اگر بتوانیم
نوع نگاه روستاییان را به مقوله گردشگری
تغییر دهیم کارهای خوبی در استان همدان

قیمت مرغ
یکسان سازی
شد
مدیــرکل تعزیرات حکومتــی همدان
گفت :فعاالن صنف مرغ مکلف هســتند از
روز سه شــنبه هفته جاری مرغ با برندهای
مختلــف را بــه قیمت یکســان در اختیار
مصرف کننده قرار دهند.
علیرضا حســن پور در گفت و گو با ایرنا
اظهار داشــت :یکی از تصمیم های خوب
ستاد تنظیم بازار مهلت  2روزه برای یکسان

يادداشت روز

»»فيضا ...مظفرپور

قابل انجام اســت.علی مالمیر اظهارداشت:
نوع نگاه در گردشگری روستایی باید تغییر
یافتــه و آموزش های الزم در این زمینه به
روستاییان داده شود.
مالمیر گفت :آینده گردشگری ایران در

طبیعــت گردی و بوم گردی روســتایی
اســت و یکــی از نتایــج و عصــاره
هــای رویدادهمــدان  ۲۰۱۸توجــه به
گردشگری روستایی بود.وی ادامه داد:
مشــارکت پذیری باید ســرلوحه کارها

قرار گرفتــه و تغییر بینــش و آموزش
مــردم روســتاها همچنــان پربارتر از
قبــل در اولویت برنامه هــای معاونت
گردشــگری اداره کل و نیــز دفتر امور
روستایی استان قرار گیرد.

سازی قیمت مرغ با برندهای مختلف بود.
وی افــزود :طبــق گــزارش دامپزشــکی
هیچگونه تفاوتی بین مرغ تولیدی همدان و
دیگر برندها از جمله مرغ سبز وجود ندارد
و برخی از فعاالن این صنف با تبلیغ منفی و
افزایش غیرمنطقی قیمت مرغ به بهانه داشتن
برند ،اقدام به فریب مردم برای کسب سود
بیشتر کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتــی همدان تاکید
کرد :مرغ سبز با مرغ ارگانیک و بدون آنتی
بیوتیک متفاوت بوده در حالیکه سودجویان،
آن را بــا عنوان ارگانیک گران تر عرضه می
کنند.
حسن پور اضافه کرد :برخی از مرغ هایی که
به بهانه داشتن برند ،گران عرضه می شوند

توسط فعاالن این حوزه از همدان خریداری
سپس در کشتارگاه خارج از استان ذبح و به
عنوان مرغ مرغوب با قیمت باال در همدان
عرضه می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتــی همدان اظهار
داشت :مرغ فروشــان باید مرغ با برندهای
مختلف را از روز ســه شنبه هفته جاری با
قیمت یکسان عرضه کنند در غیر اینصورت
با آنها طبق قانون برخورد می شود.

تنظیــم بازار کاهــش یکبــاره قیمت مرغ
ناممکن بوده چراکه جوجه ریزی  2ماه پیش
با قیمت های آن مقطع صورت گرفته و نمی
توان هزینه آن زمان را در قیمت کنونی مرغ
نادیده گرفت.
وی اضافــه کرد :بــا این وجــود به علت
اختصاص نهادهای دامی با قیمت مناسب،
آسان کردن دسترســی به نهادهای دامی و
جوجه ریزی به میزان مناسب و مورد نیاز به
تدریج قیمت مرغ نیز روند کاهش می گیرد.
حسن پور پیش بینی کرد :با توجه به جوجه
ریزی بــه اندازه مناســب ،در ایام نوروز با
مشکل تامین مرغ مصرفی و افزایش قیمت
ها مواجه نشــده بلکه قیمت آن ارزانتر نیز
می شود.

مرغ ارزان می شود

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان بیان کرد:
قیمت هر کیلوگرم مرغ هم اینک  127هزار
ریال است که به تدریج این رقم کاهش یافته
و ارزانتر به دست مردم می رسد.
حســن پور گفت :طبق نظر اعضای ســتاد

دعواي بودجـه
از اينجا و آنجا و هر جا

در شــرايطي که طبق قانون دولت بايد هر سال
اليحه بودجه ســال بعد را تا  15آذر ماه به مجلس
شوراي اسالمي تحويل نمايد .و در دولت يازدهم
و دوازدهم در طول  5ســال گذشــته همواره اين
سنت حســنه يعني تحويل به موقع اليحه بودجه
به مجلس رعايت شــده بود .امسال به علت شروع
دعواها بر ســر اليحه بودجه قبــل از ارائه اليحه
به مجلس دولت مجبور بــه تجديدنظر در بخش
هايي از بودجه شــده و تغييراتي در تبصره بودجه
را بعمل آورد از جمله گفته ميشــود در خصوص
بودجه نيروهاي مسلح تغييراتي اعمال شده است.
به هر حال انجــام برخي اصالحات و تغييرات در
بندهاي بودجه منجر به طوالني شــدن روند ارائه
اليحه بودجه به مجلس شــده دولت در اواخر آذر
ماه اليحه بودجه را به مجلس ارائه داد .دعوا بر سر
بودجه با استعفاي نمايندگان اصفهان در اعتراض به
پيشبيني نشدن اعتبارات مربوط به مشکالت آب
آن اســتان استارت خورده بود .و همين اعتراضها
به صحن علني مجلس کشــيده شــد و تعدادي از
نمايندگان در هنگام ســخنراني رئيس جمهور در
مجلس در خصــوص ويژگيهاي اليح بودجه 98
بر سر وي داد و فرياد کشيدند و لحظاتي سخنراني
رئيس جمهور را متوقف کردند.
اما دعواي بودجه به ايران ختم نشــده در آن سوي
آبها و در ينگه دنيا (اياالت متحده آمريکا) دعوا
بر سر بودجه به اوج خود رسيده به طوري که قبل
از آغاز تعطيالت ســال نو ميالدي و کريسمس به
علت تصويب نشــدن بودجه بسياري از کارمندان
بــه تعطيالت رفتــه و به تع طیالت خــود ادامه
ميدهند .و بــه اصطالح خوش ميگذرانند .ظاهرا ً
تعطيالت سال نو براي آنها خوش يمن بوده است.
که به علــت تعطيلي دولت حســابي به تفريح و
اســتراحت ميپردازند .و آنگونه که ترامپ رئيس

جمهور آمريکا گفته ممکن است که اين تعطيالت
يکسال نيز طول بکشد .با توجه به اينکه در کنگره
آمريکا و در مجلس نمايندگان در انتخابات گذشته
اکثريت نمايندگان به دموکراتها (رقباي) ترامپ
تعلق گرفته و نانسي پلوسي بانوي قدرتمند دوباره
به رياست مجلس نمايندگان انتخاب شده دعواي
بودجــهاي در آن کشــور به علت سرســختي دو
طرف در تصويب شــدن يا تصويب نشدن بودجه
 5ميلياردي پيشنهادي ترامپ براي احداث ديوار در
مرز مکزيک همچنان ادامه دارد.
و اما در قاره سبز اروپا نيز دعواي بودجه به مناقشه
بين مردم و حاکمان آنها مبدل گشــته اســت .در
فرانسته که به عنوان مهد دموکراسي از آن ياد ميشد
و در حال حاضر به مهد خشونت و سرکوب مردم
معترض مبدل شــده دعوا بر سر بودجه است .به
علت افزايش  9درصدي ماليات سوخت در اليحه
بودجه تعداد زيادي از مردم فرانســته تحت عنوان
جليفه زردها از دو ماه پيش شــروع به اعتراض به
مصوبه رئيس جمهور مکرون نمودهاند و هر شنبه
در خيابانهاي پاريس اين اعتراضات بر عليه دولت
و رئيس جمهور ادامه يافته است.
عليرغــم آنکه ماکــرون چندين بــار اعالم کرده
صداي اعتراض جنبش ضد سرمايهداري را شنيده
و از اليحه افزايش ماليات ســوخت عقب نشيني
کــرده ولي جليقــه زردها حاال ديگربــه کمتر از
استعفاي رئيس جمهور مکرون که در حال حاضر
محبوبيتش به کمترين سطح در فرانسه رسيده قانع
نيستند و اين اعتراضات به ساير کشورهاي اتحاديه
اروپا نيز ســرايت کرده است .هر چه هست دعوا
سر بودجه است.
اما برگرديم به کشور خودمان گفتيم که قبل از ارائه
اليحه بودجه اســتعفاي نمايندگان اصفهان بر سر
بودجه اتفاق افتــاد و بعد از ارائه اليحه بودجه نيز
استعفاي وزير بهداشت قدرتمندترين وزير کابينه

اتفاق افتاد وزير اســتعفاو بر آن اصارار و سرانجام
رئيس جمهور مجبور به پذيرش استعفاي وي شد.
به طور مشخص اســتعفاي قاضي زاده هاشمي بر
سر بودجه وزارتخانه و بيتوجهي سازمان برنامه و
بودجه به رياست نوبخت بود .اتفاق ًا بعد از استعفاي
وي نوبخت معاون خود را به عنوان سرپرست اين
وزراتخانه به رئيس جمهور معرفي و از وي حکم
انتصــاب گرفت .و انتصاب نمکــی نمکی بود بر
زخمهای قاضی زاده اخیرا حســام آشــنا مشاور
رســانه ای رییس جمهور که این روز ها نامی آشنا
در اظهار نظرهای جنجالی ست از گرو گان گیری
بودجه برای دانشجویان سخن گفته است
اما يکي از مهمترين قسمتها يا بندها و تبصرههاي
بودجهاي در کشور که همواره مورد مناقشه دولت و
مجلس در دهه گذشته بوده است .بودجه هدفمندي
يارانهها مي باشــد از زماني کــه رئيس دولت نهم
در  28آذر  89طــرح هدفمندي يارانهها را به اجرا
گذاشت .جالب است بدانيد که تنها روزنامهاي که
در همــان روز اين خبر را کارکــرد همدانپيام در
سطح کشــور بود و بقيه فرداي اجراي هدفمندي
خبر را انعکاس دادند.
از آن زمــان تاکنون چنــدان اعتبارات ،ســازمان
هدفمندي همواره در هنگام ارائه اليحه بودجه سر
و صداهاي زيادي را ايجاد کرده اســت .به طوري
که سال گذشته ماهها نمايندگان از جمله نمايندگان
استان بر سر ميزان درآمد دولت از محل هدفمندي
يارانهها زبان به اعتراض گشــو دند و برخي معتقد
بودنــد که دولت بخشــي از درآمدهاي حاصل از
هدفمندي را خارج از ضابطه قانوني صرف ميکند
و محل مصرف آن نيز به طور شــفاف اعالم نمي
شود.
از طرفي نيز هدفمنــدي يارانهها چون به موضوع
افزايــش ســوخت ارتبــاط مســتقيم دارد يکي
موضوعــات مهم کــه منجر به دعــوا بين طرفين

شنیدهها

 -۱سهم کالن شهرهمدان از بودجه  ۹۸صفر است .گفته می شود علی
رغم اعالم برخی نماینده ها ومسئوالن شهرهمدان درلیست کالن شهر
ها قرارندارد .گویا این بودجه سالهای پیش نیز به استان تعلق نگرفته
است .گفتنی است کالن شهر همدان شعار تبلیغاتی برخی نماینده ها
ومسوالن استان است که تاکنون تایید نشده است!
 -۲رســانه ملی اقدام به تذکر برای رســانه ها برای دریافت مجوز از
صداوسیما کرده است! گفته می شود دراقدامی عجیب سازمان تنظیم
مقررات زیرمجموعه رسانه ملی از برخی رسانه ها خواسته است تا به
جای وزارت ارشــاد ازاین نهاد مجوز دریافت کنند .گویا این تصمیم
درحالی گرفته شده است که رسانه های زیرمجموعه این سازمان نیز
باید از ارشاد مجوز داشته باشند.
گفتنی است وظیفه صدورمجوز وتایید ونظارت برکاررسانه ها طبق
قانونبرعهده هيأت نظارت برمطبوعات وزارت ارشاد است.
 -۳اظهارنظــر برخی نماینده ها درباره قیمت واقعی دالر مورد توجه
قرارگرفته است .گفته می شود برخی نماینده ها گفته اند قیمت واقعی
دالر حداقل دو برابرقیمت کنونی است که دولت غیرواقعی نزدیک به
ده هزارتومان نگه داشته است.گویا ایناظهارنظرها موج نگرانی جدید
را ایجادکرده است
گفتنی اســت بازار ارز ایران در چندماه اخیر به شدت متالطم شده و
منجربه تورم بی سابقه درکشورشده است.

روند رو به رشد سرمایهگذاری خارجی
در همدان

مدیرکل اقتصاد و دارایی اســتان همدان با بيان اينكه سرمایه گذاری
خارجی در همدان رو ب ه رشد است گفت :عملیات اجرای تولید برق از
ن ماه اجرایی میشود.
انرژی خورشیدی بهم 
ســید ناصر محمودی بــا بیان اینکه یکی از وظایــف اداره کل اقتصاد
و دارایی ارائه خدمات مشــاورهای برای ســرمایهگذاری است افزود:
اپلیکیشنی توسط استان طراحی شده که تمام فرصتهای سرمایهگذاری،
ل مربوط به این امر خطیر گنجانده شده است.
مقرارت و دستورالعم 
وی بــا بیان اینکه فرصتهای ســرمایهگذاری اســتان بــرای داخل و
خارج کشور تبیین شده اســت تصریح کرد :مشوقهای مالی ،گمرکی
و تســهیالتی که دولت برای ســرمایهگذاری در نظر گرفته شده است
نیز در اپلیکشــن فرصتهای سرمایهگذاری آمده است.مدیرکل اقتصاد
توگو با فــارس ادامه داد :فرصتهای
و دارایی اســتان همدان در گف 
سرمایه گذاری استان در سایت اینترنتی سرمایهگذاری استان همدان به
دو زبان و در سایت سازمان سرمایهگذاری مرکز به  11زبان دنیا ترجمه
شده و در دسترس است.وی با اشاره به اینکه پروژههای سرمایهگذاری
که از قبل شروع شده بود با تحریمهای جدید و خروج آمریکا از برجام
آســیب ندیدند خاطرنشان کرد :ســه پروژه در حال انجام است و یکی
از پروژههای مهم ســرمایهگذاری خارجی در اســتان مصوب شده که
به زودی اجرایی میشــود.وی با بیان اینکه عملیات اجرای تولید برق
از انرژی خورشــیدی بهم 
ن ماه اجرایی میشــود گفت :سرمایهگذاری
ضرورت جامعه ما است و دولت با تمام توان این مسأله را دنبال میکند.

ميشــود افزايش يافتن يا نيافتن قيمت ســوخت
در کشــور است که سال گذشــته نيز اين موضوع
مطرح ولي در نهايت مجلس با افزايش حاملهاي
انــرژي مخالفت کرد .امســال نيز بــا وجود آنکه
مدتهاســت موضوع افزايش قيمت ســوخت به
ويــژه بنزين به گوش ميرســد و از احتمال چند
نرخي شدن سوخت صحبت ميشود .ولي تاکنون
مجلس با افزايش قيمت حاملهاي انرژي مخالفت
کرده اســت به طوري که الريجاني رئيس مجلس
نيــز بارها به صراحت بــه مخالفت با اين موضوع
پرداخته اســت زيرا که وي معتقد اســت شرايط
اقتصادي فعلي مردم مناسب تحميل فشار بيشتر بر
آنها با افزايش قيمت حاملهاي انرژي نيســت .گر
چه برخيها موضوع را سياســي کرده و معتقدند
مخالفت صريح مجلس با افزايش قيمت ســوخت
بيارتباط با انتخابات سال آينده نيست .و نمايندگان
دوست ندارند اين موضوع به پاشنه آشيل آنان در
انتخابات  98تبديل شود.
و امــا موضوع ديگر در خصــوص اليحه بودجه و
هدفمندي يارانهها که در سالهاي اخير همواره مورد
بحث و جدل بين مجلس و دولت بوده و تاکنون به
نتيجه مشخص نرسيده است .نحوه اجراي هدفمندي
يارانهها اســت مجلس بارها به دولت تکليف کرده
که بايد يارانه ســه دهک باال را حذف نمايد امري
که تاکنون تحقق پيدا نکرده اســت .و اخيرا ً گزارش
تحقيق و تفحص از ســازمان هدفمندي در مجلس
قرائت شــده و از تخلفات عديــده در آن گزارش
داده شــد و بر اســاس اين گزارش در حال حاضر
 78ميليون يارانه نقدي ميگيرند که  6ميليون نفر از
هموطنان مقيم خارج از کشور هستند.
و ســر مردم در موضوع هدفمنــدي بيکاله مانده
است .زيرا که در  8سال گذشته همواره ميزان يارانه
نقدي آنان  45هزار تومان ثابت بمانده اســت اين
در حاليســت که همه چيز در کشور گران شده و
افزايش يافته اســت به ويژه امسال که تورم افسار
گسيخته ميزان درآمدهاي مردم را به شدت کاهش
داده و به يکســوم تقليل داده است بحثهايي در
خصوص لزوم افزايش ميزان مبلغ يارانه پرداختي به
مردم مطرح شده است .از جمله رئيس دولت نهم

و دهم که يارانه  900هزار توماني را اعالم کرده و
مجلس که به يارانه  90هزار تومان ميانديشــد و
دولت که همچنان در انديشه حذف يارانه ميباشد
هيچکدام به ســرانجام نرســيده و هنوز در اليحه
بودجه بر ســر اين موضوعات دعواست .اگر قرار
اســت يارانه  3دهک حذف شود بايد يارانه آن 7
دهک باقي مانده نيز تکاني بخورد و بعد از  8سال
ميزان آن افزايش يابد.
 45هزار تومان  9ســال پيش که دالر  1000تومان
بوده امروز بعد از  9سال که دالر به  10هزار تومان
رســيده حدود يکدهم کاهش يافته اســت يعني
ارزش يارانــه امروز به اندازه زيــر  5هزار تومان
رســيده اســت .حال بايد مجلس و دولت فکري
اساسي بکنند و حق را به حقدار بدهند.
يک موضوع ديگر که در هنگام فصل بودجه ســر
و صــداي زيادي به راه ميانــدازد موضوع ميزان
افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان است.
که بر اساس قانون بايد به ميزان تورم بايد هر سال
افزايش يابد ولي همواره به اين موضوع بيتوجهي
ميشــود و ميزان افزايش حقوقهــا همواره کمتر
از آن چيزي اســت که اعالم ميشــود .از طرفي
يکسانسازي حقوق بازنشســتگان با شاغلين نيز
که در اليحه برنامه ششــم بدان اشاره شده تاکنون
اجرايي نشــده اســت .چنانکه یکی از نمایندگان
همدان روز یکشنبه در این خصوص تذکر داد
و در اليحه ســال آينده ميــزان افزايش حقوق 20
درصد در نظر گرفته شــده است که امير خجسته
نماينده همدان اين ميزان را متناسب با تورم فعلي
در کشور نميداند و خواستار توجه بيشتر نمايندگاه
به اين موضوع شــده است .شــايان ذکر است که
نمايندگان اســتان تاکنــون موضعگيري جمعی و
صریــح در خصوص اليحه بودجه  98و اعتبارات
استان در سال آينده نداشتهاند اميدواريم از حقوق
استان در اين زمينه دفاع نمايند.
جــز در دو مورد و خاص که اميدواريم با پيگيري
مجدانه آنها اعتبارات استاني و ملي سهم استان در
اليحه بودجه ســال آينده متناســب با ظرفيتها و
توانمنديهاي استان همدان پايتخت تاريخ و تمدن
ايران زمين باشد.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

مصرف گاز طبیعی در همدان افزایش یافت
مصــرف گاز خانگــی و صنعتــی در ایــن اســتان در  9ماهــه امســال نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال قبــل  5.3درصــد افزایــش یافتــه اســت.
مدیرعامــل شــرکت گاز همــدان گفــت :در حالــی کــه تــا پایــان آذرمــاه ســال 96
مشــترک هــای گاز اســتان همــدان نزدیــک بــه  2میلیــارد و  469میلیــون و527
هــزار متــر مکعــب گاز طبیعــی مصــرف کردنــد کــه ایــن میــزان در مــدت مشــابه
امســال بــه  2میلیــارد و  599میلیــون و  763هــزار متــر مکعــب رســیده اســت.
عبــداهلل فیــاض در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود :در یــک ســال گذشــته بیــش

از  19هــزار اشــتراک جدیــد بــه شــبکه گاز رســانی اســتان همــدان اضافــه شــده
اســت.
فیــاض بــا اشــاره بــه افزایــش  3.3درصــدی مشــترک هــای گاز اســتان همــدان
ادامــه داد :از ســال گذشــته تاکنــون تعــداد مشــترک هــای گاز از  581هــزار و
 475مشــترک بــه  600هــزار و  677مشــترک افزایــش یافتــه اســت.
وی عنــوان کــرد :نیــروگاه بــرق شــهید مفتــح بیشــترین مصــرف گاز را در بیــن
واحدهــای صنعتــی بــه خــود اختصــاص داده اســت.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان همــدان خواســتار صرفــه جویــی در مصــرف
گاز توســط مشــترکان شــد و گفــت :صرفــه جویــی یــک درجــه ای در مصــرف

توســط شــهروندان و تنظیــم دمــای اتــاق بیــن  18تــا  21درجــه ســانتیگراد
موجــب صرفــه جویــی  6درصــدی هــر مشــترک در اســتفاده از ایــن انــرژی
مــی شــود.
فیــاض ادامــه داد :مشــترکان توجــه داشــته باشــند کــه شــعله گاز مصرفــی بــه
رنــگ آبــی باشــد ،چــرا کــه بــا ایــن شــعله امــکان صرفــه جویــی نیــز فراهــم
میشــود.
همــدان از اســتان هــای سردســیر کشــور اســت  100 ،درصــد جمعیــت شــهری
شــامل  31شــهر و  98درصــد خانوارهــای روســتایی شــامل یــک هــزار و 24
روســتای اســتان از گاز طبیعــی بهــره منــد هســتند.

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

3
سه شنبه

 18دي ماه 1397

شماره 3382

مادستـان

madestan@hamedanpayam.com

پخت بزرگترین کيک جشنواره زمستـانه
در همـدان

اجرای زنده موســيقي محلــي و پخت بزرگترين
کيک از جمله برنامه های جشنواره زمستانه است که در
نمایشگاه دائمی همدان در حال برگزاری است.
 210غرفه از قبیل صنایع دســتی ،ســوغات استان های
اصفهان  ،قمصر  ،شــیراز ودیگر اســتا ن های کشوردر
جشــنواره زمستانه درمحل نمایشگاه های دائمی استان
همدان شرکت دارند .این نمایشگاه تا  21دی ماه هر روز
از ساعت  15الی 21و در روز جمعه به صورت یکسره از
ساعت  10تا  21پذيراي عالقمندان است.
در جشنواره زمستانه امســال فضایی شاد و مفرح برای
شــهروندان فراهم شده که پخت بزرگترین کیک ایرانی
 ،اجرای زنده موســیقی کردی جونگ شــادی ،عرضه

محصوالت غذایی متنوع و سوغات استان ها نیز از جمله
برنامه های نمایشگاه است.
گفتني اســت براي پخت بزرگترین کيــک ایرانی 22
نفر مشــارکت دارند و طول اين کيک  40متر است که
روز جمعه پس از آماده شــدن بين هشمهريان حاضر در
نمايشگاه و غرفهداران تقسیم ميشود.
عرضه سوغات و صنایع دستی از اکثر استان های کشور
در این نمایشگاه به جشنواره زمستانی همدان رنگ و بوی
بهاری داده است.
تولید کنندگان نیز با حضورپر رنگ خود در نمایشگاه گرما
بخش روزهای سرد زمستان همدان هستند .توليد کننده
ظروف تزئيني از اســتان همدان تولیدات خود را اينگونه

معرفي کرد که کار ما  120آيتم داردو ســال است تولید
خود را شروع کردیم اولين بار در نمايشگاه حضور داريم.
علــي حاجيان افزود :کار ما ترکيبي از گالوانيزه و مس و
پالستيک است که با نام پيتر معرفي ميشودکه برای 15
شــغل ایجاد کرده ایم و این تولید را مشترک با همدان و
استان مرکزي انجام می دهیم .
سرونيا خليلي از قمصر کاشــان به همراه همسر خود با
عرقيات گياهي در نمايشــگاه حضور دارد وي تولیدات
خود را عرقایت را آرامش بخش دانست و گفت 10 :نوع
شربت گياهي داريم که انواع خواص اين شربت آرامش
بخش ،ضد صفري ،روشــن کننده پوست ،سفت کننده
لثه اســت.نماينده نان رضوي مشهد در همدان هم براي

معرفي محصوالتش در نمايشگاه حضور پررنگ دارد که
نانهايشان رضوي با قارچ و گوشت گوساله ،پيتزا ،جوجه،
بندري و يک نوع نان ويژه مدارس از جمله محصوالتشان
بود.
زوج جواني هم توليدات زيورآالت خود را به نمايشگاه
آوردندتا فرصتي باشد براي افزايش عرضه و توليدات هنر
دستی ایرانی  .اين زوج موفق از  7سال پيش توليدي خود
را فعال کردهاند و در همه نمايشــگاههاي کشور حضور
دارند.
تولید کننده چرم همدان حمايت نکردن مديران کشــور
و محجــور ماندن توليدکننــدگان داخلی گلهمند بود و
ميگفت همه مسئولين شعار ميدهند  40سال توليد کننده

هستم دولت هيچ حمايتي از مند نداشته است ما توليد ات
چرم را را در مرزهاي کشور به فروش ميرسانيم بازار پر
از کاالي مشابح چيني است که کار مارا به حاشیه برده .

حامد پورهادي از استان يزد براي اولين بار به همدان آمده
است کار و هنرش را اینگونه معرفی کرد که برند کارمان
ترمه است که روي پارچه سنتي يزد طراحی می شود.

آگهــي مــزايده امالك مـــازاد بــانك(مرحله هشتم)
اداره امــور شــعب بانــك ملــي اســتان همــدان در نظــر دارد  ،قســمتي از امــاك مــازاد
خــود را از طريــق مزايــده كتبــي بــر مبنــاي قيمــت پايــه مزايــده  ،در وضعيــت موجــود
و بــه صــورت نقــد و اقســاط  ،بــدون متصــرف و داراي متصــرف بــه فــروش برســاند ،
متقاضيــان مــي تواننــد برايكســب اطالعــات بيشــتر  ،بازديــد از امــاك  ،دريافت اســناد
مزايــده ) برگــه هــاي شــرايط در مزايــده ( تــا ســاعت 12:30روز پنجشــنبه97/10/27
در محــل ايــن اداره واقــع در خيابــان مهديــه ،ســاختمان اداره امــور شــعب بانــك ملــي
اســتان همــدان مراجعــه نماينــد و يــا بــا شــماره هــای  38370002و 38371018تمــاس
حاصــل نماينــد و قيمــت پيشــنهادي خــود را تــا ســاعت  13:30روز ســه شــنبه مــورخ
 97/11/9بــه آدرس مذكــور تحويــل نماينــد .
 -1پيشنهادات فاقد سپرده يا داراي سپرده كمتر از ميزان مقرر  ،مخدوش  ،مبهم و مشروط
مردود است .
 -2رعايت كليه موارد مندرج در برگه هاي مزايده الزامي است.
 -3سپرده ) وديعه ( شركت در مزايده معادل  %5قيمت پايه مزايده است كه متقاضي به
صورت وجه نقد يا اوراق مشاركت يا ضمانت نامه بانكي معتبر و مورد قبول و يا اوراق بهادار به
همراه پاكت حاوي برگه شرايط شركت در مزايده تحويل دهند .
 -4كليــه پاكتهــاي حــاوي پيشــنهادات متقاضيــان خريــد در ســاعت  8صبــح روز
چهارشــنبه  97/11/10در اداره امــور شــعب اســتان همــدان بازگشــائي خواهــد شــد،لذا
متقاضيــان ميتواننــد درموعديــاد شــده بــا ارائــه كارت شناســائي در جلســه مذكــور
شــركت نماينــد .
 -5امالك داراي متصرف به صورت وكالت بالعزل و تقبل كليه هزينه هاي مربوط به اخذ
استعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و ساير موارد بر عهده خريدار واگذار مي گردد
(هزينه تنظيم وكالتنامه بالمناصفه خواهد بود )
 -6براي كليه امالك  ،بازديد الزامي است و در وضعيت موجود واگذار ميگردد و براي امالك
متصرف دار تخليه ملك بر عهده خريدار است .
 -7امالكي كه بصورت نقد و اقساط واگذار مي شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط
تمليك مي باشد .
 -8هزينه آگهي و كارشناسي بر عهده خريدار است و مشاراليه مي بايست اين هزينه را بر
اساس اعالم نظر بانك قبل از انعقاد قراردادها نقدا ً در وجه بانك واريز نمايد .
 -9متقاضیان خرید می بایست مبلغ  200،000ریال به حساب شماره  0104403889003در وجه
کارپردازی اداره امور شعب بانک ملی استان همدان(قابل واریز در کلیه شعب) واریز و اصل
رسید را به همراه برگه های تکمیل شده تحویل دهند.
 -10متقاضيان خريد امالك به صورت نقد و اقساط مي بايست در برگه هاي شرايط شركت در
مزايده )كه به صورت نقد واقساط در اختيار ايشان قرار مي گيرد ( صراحت ًا اشاره به مدت و
سود نرخ مورد نظر بر اساس جدول ذيل نمايند .
 - 11در صورتيكه مبالغ پيشنهادي خريداران  ،به طور مساوي باشد  ،اولويت فروش با شرايط
نقدي است .
 -12نحوه فروش امالك بانك به شرح ذيل اعالم ميگردد .

رديف

شرح شرايط

1

در صورت خريد نقدي  10درصد تخفيف به خريدار داده خواهد شد
(براي کليه کاربريها به استثناء موارد ذکر شده در توضيحات)

2

امالک متصرف دار به صورت نقدي و يا اقساط (به روش اجاره به شرط
تمليک) و يا ارائه وکالتنامه به فروش مي رسد

رديف

کاربري

2

صنعتي ،کشاورزي،
دامداري و خدماتي

1
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نحوه فروش با شرايط نقد و اقساط
مدت

شرايط اقساط

تجاري ،مسکوني ،اداري دو ساله  %50نقد  %50 +اقساط ماهيانه
بدون سود
( 24ماهه)

 %30نقد  %70 +اقساط ماهيانه
با سود % 20

دو ساله  %30نقد  %70 +اقساط ماهيانه
بدون سود
( 24ماهه)

پ

رديف

ادرس

نوع ملک

کاربری

مساخت عرصه

مساحت اعیان

مبلغ کارشناسی

پالک ثبتی

وضعیت

توضیحات

1

محل سابق شرکت نگاه الوند واقع در شهرک صنعتی
بهاران خیابان کردستان

کارخانه لبنیات
ومنصوبات

دامداری

2406

1373

28,936,000,000

شهرک صنعتی

تخلیه

فروش براساس وضعیت موجود-بازدیدازملک
الزامیست-متراژ اعیان براساس گزارش کارشناس

2

محل سابق شرکت پیشه وران خلیج فارس واقع در
شهرک صنعتی رزن(فروش از طریق جانشینی)

کارخانه

صنعتی

3360

848

13,744,000,000

18و19قطعه

تخلیه

فروش براساس وضعیت موجود-بازدیدازملک
الزامیست-متراژ اعیان براساس گزارش کارشناس

3

مرغداری دشت افشار واقع در اسدآباد روستای دهنو

مرغداری

کشاورزی

4000

1343

1,644,000,000

45/15

تخلیه

بازدیدازملک الزامیست-فروش بر اساس وضعیت
موجود.شامل  %10تخفیف نقدی نمیباشد.

4

شرکت پارسیان گستر فخر-نهاوند شهرک
صنعتی نهاوند میدان صنعت خیابان کارگر خیابان
هشتم(فروش از طریق جانشینی)

کارخانه و منصوبات

صنعتی

8441

2446

31,596,000,000

30و45و46و 47قطعه

تخلیه

.فروش براساس وضعیت موجود-بازدید از ملک
الزامیست-متراژ اعیان بر اساس گزارش کارشناس

5

یک قطعه زمین واقع در مالیر شهرک صنعتی شوشاب
خیابان دوم(فروش ازطریق جانشینی)

کارخانه

صنعتی

1995

1,006,000,000

94/2

تخلیه

بازدید از ملک الزامی است.فروش بر اساس وضعیت
موجود.شامل  %10تخفیف نقدی نمی باشد.

6

محل سابق شرکت سیمین لبن واقع درشهرک صنعتی کارخانه لبنیات
ومنصوبات
اسدآباد خیابان 7قطعه240فروش ازطریق جانشینی)

دامداری

2625

1367

17,200,000,000

شهرک صنعتی

تخلیه

بازدیداز ملک الزامی است وفروش براساس وضعیت
موجود میباشد.درضمن ملک مذکورشامل ده درصد
( )%10تخفیف نقدی نمیباشد

7

محل سابق شرکت پاکدانه واقع درجاده نهاوند به
کرمانشاه

کارخانه

صنعتی

2970

1200

4,486,000,000

38/411

تخلیه

.
بازدیداز ملک الزامی است  .فروش براساس وضعیت
موجود.

8

شرکت لوله پروفیل افق الوند-همدان شهرک صنعتی
ویان

کارخانه

صنعتی

7800

2333

25,521,000,000

قطعه 43

تخلیه

فروش براساس وضعیت موجود-بازدیدازملک
الزامیست-متراژ اعیان براساس گزارش کارشناس

9

قالی بافی ( زارعی سابق)..واقع در شهرستان گل تپه

کارگاه

صنعتی

344

399

522,000,000

269/793

تخلیه

بازدیداز ملک الزامی است  .فروش براساس وضعیت
موجود.

10

کارخانه سینا پالستیک واقع در مالیر شهرک صنعتی
شوشاب

کارگاه

صنعتی

3601

1,315

8,110,000,000

249قطعه

تخلیه

فروش براساس وضعیت موجود-بازدید از ملک
الزامیست-متراژ اعیان بر اساس گزارش کارشناس

11

یک قطعه زمین باکاربری مسکونی واقع در مالیر
روستای حاجی آباد بلوارشهدا

زمین

مسکونی

207

0

370,000,000

2046/606

تخلیه

بازدیداز ملک الزامی است .درضمن ملک مذکورشامل
ده درصد ( )%10تخفیف نقدی نمیباشد.

12

منزل مسکونی واقع دررزن خیابان امام خمینی خیابان
ستارابراهیمی کوچه نسترن پالک28

خانه

مسکونی

375

_

656,000,000

59/857

متصرف دار

فروش براساس وضعیت موجود.بازدید ازملک
الزامیست.

13

منزل مسکونی واقع دررزن خیابان امام خمینی خیابان
ستارابراهیمی کوچه نسترن پالک114و116

خانه

مسکونی

117

71

661,000,000

59/1691

متصرف دار

فروش براساس وضعیت موجود.بازدید ازملک
الزامیست.

14

منزل مسکونی واقع در اسدآباد روستای دهنو

خانه

مسکونی

952

341

784,000,000

45/60

تخلیه

بازدیداز ملک الزامی است .درضمن ملک مذکورشامل
ده درصد ( )%10تخفیف نقدی نمیباشد.

15

منزل مسکونی واقع درفیروزان نهاوند بلواربسیج
خیابان18متری فردوسی

خانه

مسکونی

180

375

1,815,000,000

20/321

متصرف دار

بازدیداز ملک الزامی است .

16

خانه مسکونی واقع در فامنین روستای فیض آباد
مجاورپارک روستا جنب امامزاده

خانه

مسکونی

911

332

504,000,000

102/696

متصرف دار

بازدیدازملک الزامیست

17

آپارتمان مسکونی واقع در همدان خیابان شهدا
کوچه منطقی بن بست قمری مجتمع باران طبقه اول
غربی(ملک مشاعی است)

اپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

68.24

451,100,000

1726/2

متصرف دار

931/37.سهم مشاع بانک از96شعیر.

18

آپارتمان مسکونی واقع در همدان خیابان شهدا
کوچه منطقی بن بست قمری مجتمع باران طبقه اول
شرقی(ملک مشاعی است)

اپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

69.91

435,000,000

1726/3

متصرف دار

931/37.سهم مشاع بانک از96شعیر.

19

آپارتمان مسکونی واقع در همدان خیابان شهدا
کوچه منطقی بن بست قمری مجتمع باران طبقه دوم
غربی(ملک مشاعی است)

اپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

69.02

462,000,000

1726/4

متصرف دار

931/37.سهم مشاع بانک از96شعیر.

20

آپارتمان مسکونی واقع در همدان خیابان شهدا
کوچه منطقی بن بست قمری مجتمع باران طبقه دوم
شرقی(ملک مشاعی است)

اپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

68.27

443,000,000

1726/5

متصرف دار

931/37.سهم مشاع بانک از96شعیر.

21

آپارتمان مسکونی واقع در همدان خیابان شهدا کوچه
منطقی بن بست قمری مجتمع باران طبقه اسوم
غربی(ملک مشاعی است)

اپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

68.92

443,000,000

1726/6

متصرف دار

931/37.سهم مشاع بانک از96شعیر.

22

آپارتمان مسکونی واقع در همدان خیابان شهدا کوچه
منطقی بن بست قمری مجتمع باران طبقه اسوم شرقی
غربی(ملک مشاعی است)

اپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

68.17

427,000,000

1726/7

متصرف دار

931/37.سهم مشاع بانک از96شعیر.

23

آپارتمان مسکونی واقع در اسدآباد بلوار چمران نبش
کوچه صوفی طبقه اول به انضمام پارکینگ

اپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

208

1,400,000,000

18/1430/26

بازدیداز ملک الزامی است .درضمن ملک مذکورشامل
متصرف دار
ده درصد ( )%10تخفیف نقدی نمیباشد.

24

آپارتمان مسکونی واقع در اسدآباد شهرک احمد
خمینی بلوار دانشگاه کوچه الدن  10خیابان  12متری
سعدی نبش کوچه رضایی

اپارتمان

مسکونی

قدرالسهم

143

1,497,000,000

541/1630

متصرف دار

فروش براساس وضعیت موجود.بازدید ازملک
الزامیست.

25

منزل مسکونی واقع در شهرک مدنی به مقدار 55/51
شعیر مشاع از  96شعیر

خانه

مسکونی

250.00

335

2,454,000,000

19/3838

متصرف دار

ملک فاقد پایانکار و دارای اضافه بنا می باشد
لذا پرداخت هزینه های تخریب یا عوارض اضافه
بنای احداث شده در تعهد خریدار میباشد و بانک
ساختمان موصوف

(م الف)3809

بانک ملی ایران  -اداره کل مهندسی و امالک

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

4
سه شنبه

 18دي ماه 1397

شماره 3382

مادستـان

صیانت از جنگلها و مراتع نیازمند عزم همگانی است
بهترین حفاظت کننده عرصههای منابع طبیعی خود مردم هســتند که نقش اساســی
کلیدی در حفظ این مواهب الهی دارند.
فرماندار شهرستان تویسرکان بابیان این مطلب در نشست مشترک با مدیر کل منابع طبیعی
وآبخیزداری ،مسئول بسیج ادارات و دستگاههای اجرایی استان و رئیس اداره منابع طبیعی
شهرستان که در فرمانداری کبودراهنگ برگزار شد ،بیان کرد « :صیانت از جنگلها مراتع
نیازمند عزم همگانی است»
حبیب مومیوند با اشــاره به ظرفيت هاي خوب شهرســتان در زمينه هاي منابع طبيعي ،

حفاظت از اين عرصه ها را يك وظيفه همگاني عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری اســتان همدان ،وی افزود:
منابع طبیعی نعمتی ارزشــمند و بااهمیت اســت که زندگی بدون آن ممکن نیست و در
آموزههای دین مبین اســام ،تأکید فراوانی بر حفاظت و حراســت از طبیعت ،درختان،
آبوخاکشده اســت.مومیوند با تاکید برحل مشکالت مردم با منابع طبیعی اظهارکرد:
ســرمایه های واقعی جامعه مردم هستند باید باجلب مشارکتهای مردمی و استفاده از
دانش و ظرفیت نیروهای بومی محلی در حفاظت وتوسعه طرحهای منابع طبیعی نهایت
اســتفاده را کرد.مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری اســتان همدان در ادامه این نشست
تصریح کرد :خوشــبختانه با اعتبارات صندوق توســعه ملی کارهای زیر بنائی وخوبی

در زمینه طرحهای آبخیزداری شــامل کنترل سیل ورســوب درحوزه دارانی وکنجوران
وطرحهای بهبود واصالح مراتع که نقش مهمی درحفظ منابع پایه آب وخاک سهرستان
دارند در حال انجام اســت که بزودی به بهره برداری خواهند رسید ومردم اثرات ونتایج
اجرای این طرحها را خواهند دید.
اسفندیارخزائی افزود :منابع طبیعی میراث آیندگان است وحفظ این منابع ارزشمند الهی
یک تکلیف و وظیفه همگانی است.
وی در پایــان ضمــن تشــکرازحمایت هــای فرمانــداری ازبخــش مختلــف منابع
طبیعی،خواســتارهمکاری همه مردم ،بسیج ،ادارات وارگانهای شهرستان در زمینه حفظ
وتوسعه طرحهای منابع طبیعی شد.

madestan@hamedanpayam.com

گفت و گوی همدان پیام با سرپرست فرمانداری همدان

خبـر

معاینه  6هزار کودک مالیری
در طرح غربالگری تنبلی چشم

در طرح غربالگری پیشــگیری از تنبلی چشــم امسال بیش از 6
هزار کودک مالیری سنجش بینایی شدند.
رئیــس بهزیســتی شهرســتان مالیــر بــا بیــان ایــن مطلــب در
گفتوگــو بــا فــارس اظهــار کــرد :اجــرای همــه ســاله طــرح
غربالگــری پیشــگیری از تنبلــی چشــم باعــث تشــخیص بــه موقــع
ایــن بیمــاری مــی شــود و از عــوارض بعــدی بــرای شــخص
مبتــا بــه ایــن بیمــاری پیشــگیری کــرده و درنتیجــه قابــل درمــان
اســت.
حج ـت االســام حمیــد تکلــو بــا اشــاره بــه اینکــه امســال ایــن
طــرح از تیرمــاه در روســتاها و از ابتــدای آبانمــاه در شــهر مالیــر
اجــرا شــد گفــت :اجــرای ایــن طــرح در مرکــز بیناییســنجی
بهنــام تــا  15دی مــاه ادامــه داشــت.
رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان مالیــر افــزود :در ایــن طــرح
امســال  6هــزار و  81کــودک  3تــا  6ســاله مالیــری مورد ســنجش
بینایــی قــرار گرفتنــد کــه تاکنــون مــوارد ارجاعــی مشــکوک بــه
تنبلــی چشــم  450نفــر بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه کمکهزینــه  8میلیــون تومانــی بهزیســتی مالیــر
بــرای کــودکان نیازمنــد بــه عینــک طبــی تصریــح کــرد :همه ســاله
ایــن کمکهــا بــرای کــودکان نیازمنــد معرفــی شــده بــه بهزیســتی
انجــام میشــود.
تکلــو بــا بیــان اینکــه مرکــز بیناییســنجی بهنــام در طــول ســال
بــرای ســنجش بینایــی کــودکان فعــال اســت اضافــه کــرد :چشــم
کــودکان بایــد ســه مرتبــه قبــل از دبســتان و هــر ســال توســط
بیناییســنج یــا متخصــص معاینــه شــود.
وی بــا بیــان اینکــه انجــام غربالگــری نــوزادان نیــز در بــدو تولــد
توســط بهزیســتی انجــام میشــود خاطرنشــان کــرد :از ابتــدای
ســال تاکنــون  3هــزار و  22نــوزاد در شهرســتان مالیــر مــورد
ســنجش شــنوایی قــرار گرفتنــد.

مدارس اسدآباد مجهز به سیستم
گرمایشی استاندارد
تمامی مدارس این شهرســتان به سیســتم گرمایشی استاندارد
گازی مجهز هستند .
مدیر اداره آموزش و پرورش اســدآباد با بیان این مطلب در گفتو
گو با ایســنا ،اظهار کرد :تنها  2مدرســه در  2روستای شهرستان از
بخاری نفتی کاربراتوری استفاده میکنند که علت آن عدم گازکشی
روستاها بوده است .
رحمــان ســجادی در ادامــه از اختصــاص  5میلیــارد و  850میلیون
ریــال اعتبــار از محــل نوســازی ،توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور
بــه پروژههــای آموزشــی ایــن شهرســتان خبــر داد و افــزود :بــا
ایــن میــزان اعتبــار اختصــاص یافتــه بــه شهرســتان ،ســال آینــده
 2تــا  3پــروژه از پروژههــای نیمــه کاره آموزشــی شهرســتان بــه
بهرهبــرداری خواهــد رســید .
ســجادی تصریــح کــرد :شهرســتان اســدآباد دارای  248مدرســه
بــا  17هــزار و  950دانشآمــوز بــوده کــه از ایــن مــدارس131 ،
مدرســه را مــدارس روســتایی 69 ،مدرســه شــهری 10 ،مدرســه
بزرگســاالن و  38مدرســه را پیشدبســتانی تشــکیل میدهنــد .
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســدآباد بــا  167مدرســه بیشــترین مدارس
چندپای ـهای اســتان را داراســت و جــزء چنــد شــهر اول کشــور در
بحــث مــدارس چندپای ـهای اســت ،خاطــر نشــان کــرد :برگــزاری
کالسهــا بــه صــورت تجمیعــی بــه علــت مهاجــرت روســتائیان بــه
شــهر از مهمتریــن دالیــل وجــود کالسهــای چندپایـهای اســت .
ســجادی در ادامــه از اخــذ مجــوز تجــاری ســازی  7آموزشــگاه
ایــن شهرســتان خبــر داد و یادآورشــد :از ایــن تعــداد آموزشــگاه،
فعــ ً
ا تجاریســازی مــدارس  15خــرداد ،خلیجفــارس و
دبیرســتان حضــرت خدیجــه(س) بــا توجــه بــه موقعیــت مناســب
مکانــی در مرحلــه اول در اولویــت قــرار خواهــد داشــت .

تجلیل از مسئولین موکب های شهرستان
فامنین توسط فرماندار
اینکــه اجتمــاع و همایــش اربعیــن حســینی بــا وجــود حضــور
میلیونــی مــردم از سرتاســر دنیــا در کشــوری کــه جوالنــگاه
تروریســت هــای داعــش بــود بــدون هیــچ اتفاقــی و بخوبــی
برگــزار شــد  ،یــک معجــزه و فضــل الهــی اســت .
ســید مجیــد شــماعی فرمانــدار شهرســتان فامنیــن بــا بیــان ایــن
مطلــب در دیــدار بــا مســئولین موکــب هــای شهرســتان فامنیــن
گفــت  :بــا عنایــت امــام حســین علیــه الســام توانســتیم موکبهایی
در شهرســتان بــرای خدمــات رســانی بــه زائــران کربــا برپــا کنیــم
کــه اخــاص و شــور و اشــتیاق مــردم در ایــن خصــوص وجــه
متمایــز ایــن حرکــت زیبــا و ارزشــمند بــود
رئیس ســتاد اربعین حسینی شهرستان اظهار کرد  :مسئولین استانی با
بازدید از موکب های شهرستان از موکب های شهرستان تقدیر ویژه
ای کردند .وی با اشاره به مشارکت خوب مردم در برگزاری همایش
اربعین حسینی  ،بیان کرد  :آیین معنوی اربعین حسینی (ع) با کمک
های مردمی برگزار شــد و دستگاه های اجرایی تنها نقش پشتیبان و
تأمین کننده زیرساختی داشــتند و در بسیاری از موارد مردم همواره
جلوتر از مســئوالن اقدام کردند که این مهم سرمایه بزرگی است که
می توان آن را از بزرگترین مشارکتهای انقالبی در جمهوری اسالمی
دانست .
گفتنــی اســت در پایــان ایــن دیــدار از مســئولین موکــب هــای
شهرســتان بــا اهــداء لــوح تقدیــر و هدایــا از طــرف فرمانــدار
شهرســتان تقدیــر بــه عمــل آمــد .

ميز خدمت الکترونيکي موفقتر است

خبـر

صنعت پوشاک منجر با اشتغال پایدار
در روستاها می شود

صنعت پوشــاک از صنایع پردرآمد می باشد که اگر مدیریت شود
قطعا منجربه اشتغال پایدار در روستاها می شود .
فرماندار شهرستان فامنین با بیان این مطلب در بازید از کارگاه خیاطی
بانوان روســتای اکله  ،از نزدیک در جریان مســائل و کمبود های این
کارگاه قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان فامنین ،ســید مجید
شماعی در این بازدید ضمن قدردانی از مسئول این کارگاه اقدام وی را
نمونه بارز در اجرا و پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه
های توانمندسازی بانوان عنوان کرد.
شــماعی اظهار داشــت  :دولت هم اکنون تسهیالت بسیار خوبی در
حوزه اشــتغال روســتایی اختصاص داده و کار آفرینان باید فرصت را
مغتنم بشمارند.
وی با تاکید بر بازاریابی فروش تولیدات مشــاغل خانگی تصریح کرد
 :باید فرهنگ ســازی شود تا حمایت از تولیدات داخلی و مصرف آن
نهادینه گردد .
»»شبنم طهماسبي

از درب ورودی فرمانــداری همدان که
داخل می شــوی  ،شــاید اولین چیزی که
چشم می خورد  ،میز بزرگ چوبی می باشد
که یک سرباز وظیفه پشت آن نشسته است
و جلوی میز با بنری که روی آن نوشته میز
خدمت پوشانده شده است.
از ســرباز پشــت میز نشــین راجع به میز
خدمت ســوال کردم او در پاسخ می گوید:
به منظور ارائه خدمات به موقع ،ســريع و
آســان به اربابرجوع و همچنيــن ارتقاء
رضايتمندي آنان از عملکرد دســتگاههاي
اجرای ،ميز خدمــت در فرمانداري همدان
راهاندازي شد.
و سپس مرا به دفتر فرماندار برای اطالعات
بیشــتر راهنمایی کرد .هنگامی که در حال
ترک میز خدمت بــودم ،دو مراجعه کننده
دیگر از وارد فرمانداری شدند و یک راست
به سراغ میز خدمت رفتند.
سرپرست فرمانداری همدان هنگامی که از
هدف گفت و گو مطلع شد با روی باز  ،از
این مطلب اســتقبال کرد و رسانه ای کردن
میز خدمت های ادارات را یک نوع فرهنگ
سازی خوب توسط رسانه ها عنوان کرد.
سرپرســت فرمانداري همدان ميگويد :در
استان همدان همه  92دستگاهي که مشمول
بخشنامــه آقاي رئيس جمهــور بودند در
دســتگاههاي خدمات عمومــي و دولتي و
حاکميتي ميز خدمت حضوري ايجاد کردند.
حسين افشــاري ادامه می دهد :ميز خدمت
حضوري ســاعتي و مقطعي نبود در طول
ســاعات اداري به ارباب رجــوع مراجعه
ميکننــد و مردم خدمت خــود را دريافت
ميکنند.
مدير کل دفتر بازرســي مدیریت عملکرد و
امور حقوقي استانداري همدان معتقد است:
عالوه بر ميز خدمت حضوري ميز خدمت
الکترونيکي نيز آماده خدمترساني به مردم

حتما براي شما هم به عنوان يك مراجعه كننده به سازمانهاي اداري اين مشكل پيش آمده كه براي انجام يك كار ،نميدانستيد
بايد از كجا شروع كنيد.
اين موضوع گاه تا جايي پيش ميرود كه مراجعهكننده بارها به دفاتر مختلف در يك اداره ميرود و در نهايت متوجه ميشــود كه
كارش به بخش ديگري مربوط است.
به استناد ماده  18تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان "حقوق شهروندی در نظام اداری" در مورخ 28اسفند ماه سال  95و به
منظور ارائه خدمات به موقع ،ســریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء رضایت مندی آنان از عملکرد دستگاههای اجرایی،
آن دســته از دستگاههای اجرایی (اعم از ملی و اســتانی) که عهده دار ارائه خدمات به مردم هستند ،موظفند واحد هماهنگ كننده
اي تحت عنوان «ميز خدمت» در طبقه همكف ســاختمان و با حضور يكي از معاونان و يا مديران دستگاه با اعطاي اختيارات قرار
دهند تا ارباب رجوع بدون حضور در واحدهاي داخلي دستگاه خدمت مورد نياز خود را صرف ًا از طريق اين ميز دريافت نمايند.
گروه شهرســتانهای همدان پیام بر همین اســاس و پیگیری نحوه عملکرد میز خدمت ها در استان همدان سلسله گزارش های میز
خدمت را ارائه می دهد.
ميباشــد و مردم به کمک سامانه اطالعاتي
در منزل خود درخواست خود را ميدهند و
پاسخ دريافت ميکنند.
وي ميگويد :همه  92دســتگاه مشــمول
اين طرح بودند و در ســطح استان همدان
ميــز خدمــت حضــوري را از اول تير ماه
 97/4/1راهاندازي کردند کيفيت در بعضی
از دســتگاهها خــوب بــود و در بعضي از
دســتگاهها متوســط و ضعيف بود و اين
داليلي داشــت که بخشــي از آن در مورد
ابهامات موجود در بخشنامهها و برداشت
مشترکي که از ارائه خدمات از محل تجمع
شده بود.افشاري ادامه ميدهد :چالشهايي
وجود داشت که ما در عين اجرا اين طرح به
آن دست پيدا کرديم و همه را مستندسازي
کرديــم و براي نهادهاي مرتبط در کشــور
ارسال کرديم.
وي ادامه ميدهد :يک بخش توقعات مردمي
بود که خيلي از مــردم و اربابرجوع مايل
بودنــد بــه باالترين مقام دســتگاه اجرايي
مراجعه کنند و حاضر نبودند به کســي که
در ميز خدمت نشسته مطالبات خود را بيان
کنند.
سرپرســت فرمانداري افزود :خيلي ازمردم
از ميز خدمت اســتقبال نميکردند و مايل

بودند چهــره به چهره مســائل خود را در
ميان بگذارند و ســاير دستگاهها کم و بيش
به همين منوال بودند.افشــاري ميگويد :در
دســتگاههاي خدماترســان موفقيتهاي
زيادي حاصل شــد دستگاهي که خدماتش
کمــي بودند و قابل ارائه در همان محل ميز
خدمت مثل دستگاه بهزیستی ،شرکت آب و
فاضالب شهري ،شرکت توزيع نيروي برق،
اينها خيلي مورد قبول مردم بود.

ميز خدمــت الکترونيکي
موفقتر اســت زيرا ميز
خدمت الکترونيکي رفت و
آمد کمتر صورت ميگيرد
و ترافيــک را کاهــش
ميدهد و همچنين سبب
کاهش هزينه نيز ميباشد
پس لــذا ميــز خدمت
الکترونيکي براي راحتي،
سرعت کار و ارائه خدمات
اولويت اول است

وي ميگويد :فاز اصلــي ميز خدمت ،ميز
خدمت الکترونيکي اســت که مردم راحت
بتوانند از طريق منزل و يا سيستم يارانهاي که
در خدمت هســت خدمات را بگیرند مانند
خدمات بانکي .افشــاري ادامه ميدهد :ميز
خدمت چه به صــورت حضوري و چه به
صورت الکترونيکي بايد به صورتي باشد که
افراد دخل و تصرف کمتري در آن داشــته
باشــندو يک قاعده بــراي همه به صورت
يکنواخت ارائه نشود.
وي ميگويــد :ميــز خدمــت الکترونيکي
موفقتر است زيرا ميز خدمت الکترونيکي
رفت و آمد کمتر صورت ميگيرد و ترافيک
را کاهش ميدهد و همچنين ســبب کاهش
هزينه نيز ميباشــد پس لــذا ميز خدمت
الکترونيکي براي راحتي ،سرعت کار و ارائه
خدمات اولويت اول است.
در پایــان گفتنــی اســت ،بــراي اين که
ميز خدمت خوبي داشــته باشــيم نيازمند
فرهنگسازي هستيم و بايد عادات ما تغيير
کند که هم بدنه کارکنان دولت اين آمادگي
را پيــدا کنند تا در کمتريــن زمان خدمات
به مردم ارائه کننــد و هم مردم و ادارات و
جاهاي مختلف به دنبــال ضابطه و قواعد
باشند.

استانی شدن انتخابات به تصویب قوانین محکمتر منجر میشود
استانی شدن انتخابات باعث واقعی
شدن انتظارات از نمایندگان مجلس و
در نتیجــه تصویب قوانین مســتحکم
میشود.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای
اســامی با بیان این مطلب اظهار داشت
 :با استانی شــدن انتخابات ،نمایندگان
میتوانند برای رســیدگی بــه وظایف
اصلی وقت بیشــتری صــرف میکنند
و انتظــارات از نماینــدگان نیز واقعیتر
میشود
محمد کاظمــی در گفتگو با فــارس ،با
بیان اینکه بر اســاس قانون اساسی وظیفه
نماینــدگان مجلــس تصویــب قوانین و

نظارت بر حســن اجرای قوانین مصوب
اســت اظهار کرد :متأســفانه در فرهنگ
امروز جامعه نماینده باید به تمام امور ریز
و درشــت حوزه انتخابیه رسیدگی کرده،
مشــکالت را برطرف و درخواست مردم
را تأمین کند.
وی با بیــان اینکه یک مجلــس به واقع
قانونگذار خروجی استانی شدن انتخابات
خواهد شــد گفت :نمایندگانی این طرح
را امضا کردند که به تصویب کمیســیون
شوراها رسیده و در صحن مجلس بررسی
میشــود .نماینده مردم مالیر در مجلس
شــورای اســامی تصریح کــرد :وقتی
نماینــده درگیر حل مشــکالت روزمره

روستاهای فامنین
از آبرسانی سیار
بهرهمند شدند

مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان
فامنین از آبرسانی سیار به  ۱۴روستا و  ۷۰میلیون
تومان هزینه برای این کار خبر داد
به گزارش تســنیم  ،عیســی احمــدی در جمع

مردم شود از وظیفه اصلی خود که همان
قانونگذاری و نظارت بر حســن اجرای

خبرنــگاران با اشــاره به اقدامات ایــن اداره در
خدماترســانی به مناطق روستایی اظهار داشت:
الیروبی و بهســازی قنات روستای آقاج عملیاتی
شــده که  80درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 160
میلیون تومان برای آن هزینه شده است.
وی با بیان اینکه در بازه زمانی یادشــده حفاری
و تجهیز چاه روســتای زرقان بــه عمق  104متر
عملیاتی شده ،افزود :این طرح با پیشرفت فیزیکی
 85درصــدی و هزینه کــرد  60میلیون تومان در
حال انجام است.

آن است بازمیماند.
کاظمی با اشاره به اینکه در شهرستانها
نماینــدگان محل رجوع مردم هســتند
افزود :گاهی حل بســیاری از مشکالت
از عهــده نماینده خارج اســت ،اما این
دیدگاه وجود دارد که باید این مسأله را
برطرف کند.
وی گفــت :با این اتفــاق قوانین مصوب
مجلس از قوت و استحکام الزم برخوردار
نمیشود به طوری که یک قانون تصویب
شــده امروز 6 ،ماه بعد باید اصالح شــود
چراکــه کار کارشناســی الزم بــه دلیــل
مشــغلههای فرعی نمایندگان بر روی آن
صورت نگرفته است.

احمــدی بیان کــرد :از تعویــض و اصالح
شــبکه فرســوده روســتاهای کله سر زرق،
طمچــی و خماجیــن خبــر داد و گفــت:
لولهگذاری چاه فیضآباد به ســمت سرواک
بــه قطر  200میلیمتر و عمق  3هزار و 800
متر بــا اعتباری بالغ بــر  700میلیون تومان
عملیاتی شــده که در حال حاضر ،ادامه این
طرح بــا پیشــرفت فیزیکــی  45درصد در
دست انجام است.
وی با اشاره به تعویض  17الکتروپمپ با اعتباری

شبکه فاضالب نهاوند در دست اجرا
قرار گرفت
نهاوند-خبرنگار همدان پیام :تاکنون  ۷۸کیلومتر شبکه فاضالب در
نهاوند انجام شده است و  ۱۸کیلومتر دیگر نیز در دست اجرا قرار دارد.
رئیس اداره آب و فاضالب شــهر نهاونــد بابیان این مطلب در
گفــت و گو با همــدان پیام اظهار کرد :طول شــبکه فاضالب
شــهری نهاوند  186کیلومتر اســت که تاکنون  78کیلومتر آن
شــبکه گذاری شــده اســت و  18کیلومتر دیگر نیز در دست
اجرا قرار دارد.
مرتضی شریفی افزود :هزینه خریداری انشعاب فاضالب برای مشترکین
شــهر نهاوند  960هزار تومان است که این مبلغ در اقساط  12ماهه از
مشترکین دریافت میشود.

یاوران زندگی نو در شهرستان مالیر
مالیر-خبرنگار همدان پیام :دومین کاروان جهیزیه با شــعار یاوران
زندگی نو به همت ســازمان مردم نهاد یاوران زندگی نو و مســاعدت
خیریــن و حمایت و همــکاری تعدادی از ســازمانهای مردم نهاد و
همچنین همــکاری اداره ورزش وجوانان شهرســتان مالیر تهیه وراه
اندازی شد.
رئیس اداره ورزش وجوانان شهرســتان مالیرضمن تشکر از زحمات
دبیر سمن یاوران زندگی نو و سازمانهای مردم نهاد تحت پوشش اداره
ورزش وجوانان و خیرین پرتالش و خیر اندیش شهرستان مالیر اظهار
کرد  :دومین کاروان جهیزیه با شعار یاوران زندگی به همت سمن یاوران
زندگی نو تحت پوشــش امور جوانان اداره ورزش وجوانان و کمک
خیرین خیر اندیش و همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان مالیر به
مبلغ  35میلیون تومان تهیه و در اختیار سه خانواده در مالیر  ,اسالمشهر
آق گل و روستایی لولوهر قرار گرفت.
مهدی رضایی خاطر نشــان کرد :در نظر داریم تا پایان سال جاری دو
کاروان دیگر نیز برای نو عروسان تهیه و در اختیار آنان قرار دهیم.

شهر آجین صاحب زمین چمن مصنوعی
میشود
بخشــدار پیرســلمان از افتتاح و بهرهبرداری پــروژه زمین چمن
مصنوعی شهر آجین در دهه مبارک فجر خبر داد .
محســن عزیزی در گفتو گو با ایســنا ،اظهــار کرد  :این پروژه
ورزشــی با اعتباری افزون بر  250میلیون تومان درشــهر آجین
مرکز بخش پیرسلمان در راســتای تقویت ورزش جوانان بخش
در دست احداث است .
وی با اشــاره به فعالیت  10هیأت ورزشــی در بخش پیرسلمان
افزود :تاکنون در روســتاهای بخش پیرسلمان دو خانه ورزش در
روســتاهای طویالن ســفلی و لک لک افتتاح و راه اندازه شده و
دو روستای دیگر شامل میوله و گاوگدار برای ایجاد خانه ورزش
معرفی شده اند.
عزیزی یکی از اولویتها در بخش پیرســلمان را گســترش ورزش در
روستاها به ویژه ورزشــهای همگانی و پیادهروی عنوان کرد و گفت:
درحال حاضر نمایندگی ورزش و جوانان در بخش پیرســلمان فعال
بوده که این امر از نقش مؤثری به بحث ورزش جوانان بخش برخوردار
است .
عزیزی در ادامه با اشــاره به راهاندازی خانــه بومگردی در بخش
پیرسلمان در راســتای رونق صنعت سبز گردشگری به عنوان یکی
ازمشاغل نو ،تصریح کرد :در این راستا یک مورد خانه بومگردی در
روســتای هدف گردشگری حبشی معرفی شده که در دست بررسی
بوده و با تأییدات الزم نســبت به راهاندازی نخستین خانه بومگردی
بخش اقدام خواهد شد .

بالغ بر  51میلیون تومان افزود :در  9ماهه امسال،
تعویض و تعمیر  67تابلو برق به ارزش  10میلیون
تومان و تعمیر و الیروبی چاه روستای فیضآباد با
هزینه  30میلیون تومان انجامشده است.
احمدی مطرح کرد :اجرای خط انتقال روســتای
چپقلو به طــول 2کیلومتر با همــکاری "قرارگاه
پیشــرفت و آبادانی" و با صــرف اعتباری بالغ بر
 100میلیون تومان هم عملیاتی شد.ه است
وی از ســاخت مخزن بتنی روســتای ینگیجه با
صرف  220میلیون تومان اعتبار خبر داد و گفت:

این طرح با پیشــرفت فیزیکی  75درصد در حال
انجام است.
احمدی با اشــاره به آبرسانی سیار به  14روستا
در  9ماهه سال  97مطرح کرد :در این رابطه امور
آب و فاضالب روســتایی شهرســتان فامنین 70
میلیون تومان هزینه کرده است.
وی از تجهیــز چاه تجرک و اصالح شــبکه این
روستا با صرف اعتباری بالغ بر  165میلیون تومان
خبر داد و گفت :این طرح با پیشرفت فیزیکی 95
درصد در دست انجام است.
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مهلت ۲۰روزه برای ثبت تغییر نشانی سکونت

قرار نیست بچهها اسباب بازی به مدرسه ببرند

با ایجاد سامانه ثبت تغییر نشانی محل سکونت در سازمان ثبت احوال ،هموطنان
از تا پایان دی ماه مهلت دارند که تغییرات را اطالع دهند.
معــاون فناوری اطالعــات ثبت احوال گفت :ســامانهای با عنــوان ثبت تغییر
نشانی محل ســکونت در ثبت احوال ایجاد شده و به هموطنانی که نشانی آنها
تغییر کرده و یــا تغییر خواهد کرد تا پایان دی ماه مهلت دادهایم که برای ثبت
تغییر نشانی اقدام کنند.
به گزارش خبرآنالین ،حمید پارســایی اظهار کرد :این اقدام برای به روز کردن نشانی
محل ســکونت شهروندان و ســهولت در ارائه خدمات ثبت احوال راه اندازی شده
شده است.

مدیرکل آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ایجاد اتاق اسباب
بازی به معنای کاهش ســاعات درسی دیگر نیســت گفت :بچهها بخشی از دروس
مختلف خود را از طریق بازی فرا میگیرند و نشــاط و شادابی را در جریان آموزش
تجربه میکنند.
به گزارش ایسنا ،مرتضی شــکوهی گفت :درست است که بچهها با بازی نشاط می
یابند اما به معنای کاهش ساعات درسی دیگر نیست و بچهها بخشی از دروس مختلف
خود را از طریق بازی فرا میگیرند و نشــاط و شــادابی را در جریان آموزش تجربه
میکنند.وی با بیان اینکه بازی محدود به تعدادی اســباب بازی در یک اتاق نیســت
افزود :مجموعه بازیهای انگیزاننده در این پروژه مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

ایرانیها روزانه  ۳گرم نمک با نان میخورند

وضعیت «بیمه اعتیاد» در الیحه بودجه ۹۸
معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از
حذف ردیف بودجه بیمه اعتیاد در الیحه بودجه ســال  ۹۸خبر داد و
پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرد.
فرید براتی ســده در گفتوگو با ایسنا ،ضمن تشریح بودجه سازمان
بهزیســتی در مورد حوزه اعتیاد ،گفت :آنچه که به بهزیســتی تحت
عنوان یارانه داده میشــود در قالب بودجههای کلی بهزیستی به این
سازمان اختصاص پیدا میکند .به عبارت دیگر به بهزیستی یک بودجه
کلی پرداخت میشود و در بخش اعتیاد تحت عناوین خدمات درمان،
بازتوانی و  ...مصرف میشود.
وی با بیان اینکه امسال در ردیفهای بودجه بهزیستی در حوزه اعتیاد
ردیفی تحت عنوان «هزینه درمان اعتیاد» قرار داده شــده است ،افزود:
بودجه اختصاص داده به این بخش رقم زیادی هم نیست و تنها حدود
دو میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان است .البته معلوم هم نیست در نهایت
چه مقدار از آن به بهزیســتی پرداخت میشود .با این وجود بهزیستی
خودش از اعتبار کلی که هر ســال به آن تعلق میگیرد ،رقمی را برای
یارانه درمان اعتیاد اختصاص میدهد که البته خیلی کم است.
معاون توســعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به
اینکه در ســال جاری نیز بهزیستی حدود سه میلیارد تومان برای این
بخش هزینه کرده اســت ،اظهار کرد :شــاید بهزیستی بتواند تنها دو
میلیارد دیگر هم به شــکل یارانه در این بخش بــرای مراکز اقامتی،
کمپها ،مراکز ســرپایی و افراد بیبضاعتی که دنبال درمان هســتند
پرداخت کند.
براتی ســده در ادامه توضیح داد :بهزیســتی به افــراد بیبضاعتی که
هزینه درمان اعتیادشــان را ندارند ،کمکهزینهای در قالب یاری برگ
در اختیارشــان قرار میدهد .این افراد بــا معرفینامه به مراکز مذکور
مراجعه میکنند و به این ترتیب ســازمان بهزیســتی هزینههایشان را
پرداخت میکند.
وی تصریح کرد :توقع ما این بود که «بیمه درمان اعتیاد» در درجه اول
باید به افرادی که کمتر برخوردارند و از نظر مالی تحت فشار هستند،
پرداخت شود اما در عمل این اتفاق محقق نشد .به همین دلیل انتظار
داشتیم که از پول بیمه رقمی را به بهزیستی پرداخت کنند اما متاسفانه
دســتگاههای دیگری که متولی بودند نســبت به اقشــار کم درآمد،
آسیبپذیر و کم بضاعت کم لطفی کردند و این کار را انجام ندادند.
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بدهی میلیاردی ســازمانهای بیمهگر به
داروخانهها بــه عنوان مراکز مهم در چرخه
درمان و نظام سالمت ،هم اکنون به چالشی
برای ارایه خدمات به مردم تبدیل شــده که
ادامه شــرایط موجود به طور قطع در روند
درمان تاثیرگذار است.
فعاالن عرصه بهداشت و درمان معتقدند که
حمایت از اقتصــاد داروخانهها حمایت از
چرخه درمان است؛ اما سازمان های بیمه گر
در مواردی ماهها است که بدهی خود را به
داروخانهها پرداخت نکرده اند و در صورت
ادامه ایــن روند و وجود بدهی ســنگین،
داروخانه ها با بحران مواجه می شوند.
از طرفی به اعتقاد کارشناسان با قطع ارتباط
بیمههــا با داروخانه ها ممکن اســت مردم
مجبور شوند نسخههای خود را به صورت
نقدی تهیه کنند؛ در حالیکه با شرایط موجود
ســازمانهای بیمه گر امیــدوار به پرداخت
بخشــی از بدهی خود بــه داروخانهها در
ماههای آتی هستند.
به گــزارش ایرنــا ،در این زمینــه نماینده
داروسازان نظام پزشکی مالیر بدهی بیمهها
به داروخانههای این شهرستان را حدود 60
میلیارد ریال اعالم کرده اســت که این رقم
نشان می دهد چوب خط بدهی سازمانهای
بیمه گر پر شــده و شرکت های تامین دارو
بیش از این نمــی توانند در انتظار پرداخت
مطالبات خود بمانند.
بــه گفتــه منصــور جاللــی فیروزکوهی
آخرین پرداختی بیمهها بــه داروخانههای
این شهرســتان حدود هفت ماه پیش یعنی
خردادماه بوده است.
وی با بیان اینکه مشکل عمده بدهی مربوط
به بیمه دی اســت کــه از خرداد امســال
تاکنون هیچ پرداختی به داروخانهها نداشته
اســت ،ادامه داد :دورههای قبل توازنی بین
بازپرداخت بیمهها و شــرکت های دارویی
وجود داشــت ،اما هم اکنون فشار مضاعفی
روی داروخانهها است.
نماینده داروسازان نظام پزشکی مالیر گفت:
عالوه بر این شــرکت هــای دارویی برای
دریافت طلب خود از داروخانه ها تنفســی
بین چهار تا  6ماه در نظر می گرفتند که هم
اکنون این تنفس را هم نداریم.
با این اوصاف پرداخت به موقع بدهی بیمه
هــا به داروخانه ها ذخیــره دارویی ،امنیت
دارویی و رونق اقتصادی را به دنبال دارد و
توجه مسئوالن برای رفع مشکالت داروخانه
ها در حقیقت در راستای پیشگیری از آسیب
بر بدنه ارزشــمند طرح تحول نظام سالمت
خواهد بود.
در حالیکه به اذعان کارشناسان طرح تحول
نظام سالمت یکی از اقدامات ارزنده دولت
تدبیر و امید به شمار می رود که تاثیر بسیار
قابل توجهی بر افزایش سطح رضایتمندی
مردم در حوزه بهداشت و درمان و سالمت
داشت که نباید با به تعویق افتادن پرداخت
مطالبــات داروخانه هــا و تامین دارو برای
بیمــاران به این طرح مانــدگار ضربه وارد
شود.
در این میان بیمه ســامت یکی از سازمان
هایی است که بخشی از بدهی چندین ماهه
به داروخانه ها را شــامل می شود و به گفته
مدیرکل بیمه سالمت همدان از شهریورماه
امســال بدهی ما به داروخانــه ها پرداخت

استفاده می کنند.
نشده است.
امــا بخش عمــدهای از این بدهــی به 26
سعید فرجی اظهار داشت :قرار است تا پایان
داروخانه مالیر متوجــه تامین اجتماعی با
دیماه امسال بدهی شهریور به داروخانه های
حدود  15میلیارد ریال و به طور متوســط
این شهرستان پرداخت شود و سند پرداختی
به هر داروخانه  530میلیون ریال اســت که
مهر و آبان نیز تهیه شده است.
مدیــر درمان تامین اجتماعی همدان در این
وی با بیان اینکه ماهانه ســه میلیارد و 600
زمینه به تاخیر چهار ماهه بدهی این سازمان
میلیون ریال به داروخانه های مالیر پرداخت
به داروخانه های این شهرستان اشاره کرد.
می کنیم افزود :در مجموع حدود  40تا 50
علیرضــا صفــری با بیــان اینکــه یکی از
میلیارد ریال به صورت ماهانه توســط بیمه
پرداختیهای عمده ما به دانشــگاه اســت
ســامت به داروخانه های اســتان همدان
گفت :برای حل مشکل بدهی ،سازمان قول
پرداخت می شود که شهر همدان  10درصد
داده بدهی دانشــگاه علوم پزشکی با دولت
این مبلغ است.
تهاتری شــود که در این صورت دست ما
مدیرکل بیمه سالمت همدان گفت :مسئوالن
بــرای پرداخت بدهی به
به مشــکالت این حوزه
داروخانه ها باز می شود.
بــه ویــژه داروخانه ها
وی ادامــه داد :طبق قول
اذعــان دارند و با وجود
مســاعد ســازمان قرار
مشکالت کنونی نسبت
اســت تا پایان دیماه این
به ســایر اســتان ها در
مشکل حل شود و بتوانیم
توجه بــه داروخانه ها
پرداختیهــای خود را به
همکاری خوبی داشــته
روز کنیم.
ایــم و در صدد رفع این
صفری با اشــاره به اینکه
مشکل هستیم.
مديرکل بيمه سالمت:از
 78درصد از بیمه شــده
فرجی ادامــه داد :بیمه
سال  93تا  94اعتبارات
های این سازمان حداقل
سالمت همواره پرداخت
بســیار خوبی در حوزه
را پرداخت میکنند افزود:
بدهی داروســازان را در
سالمت داشــتیم که در
ایــن در حالیســت که
اولویت قرار داده اســت
شــرایط کنونی نیز تمام
همدان با پرداخت ماهانه
و در صدد به روز کردن
تــاش ها در راســتای
 360میلیارد ریال یکی از
پرداختی ها هستیم.
تسویه بدهی داروخانه ها
استان های ضرر ده است.
وی بــا موفــق ارزیابی
است
بیمه دی امــا عمدهترین
کردن طرح تحول نظام
مشــکل را برای داروخانههای مالیر ایجاد
ســامت و ارایه خدمات مطلوب به اقشار
کرده که بیشــترین زمان بدهیها را به این
جامعــه بیان کرد :دولــت توجه خاصی به
صنــف دارد و از خردادمــاه مطالبات خود
حوزه سالمت دارد که این روند باید تداوم
را پرداخت نکرده اســت و در اغلب موارد
یابد.
موجب شــده برخی داروخانهها از پذیرش
مدیرکل بیمه ســامت همدان یادآور شد:
این بیمه سرباز بزنند.
از ســال  93تا  94اعتبارات بسیار خوبی در
بــه تازگی اکبــر رنجبــرزاده عضو هيأت
حوزه ســامت داشتیم که در شرایط کنونی
رئیسه مجلس شورای اســامی اعالم کرد
نیز تمام تالش ها در راســتای تسویه بدهی
که داروخانهها صبور باشــند ،تالش دولت
داروخانه ها است.
بــرای پرداخت بدهی بیمهها به داروخانهها
فرجی خاطرنشــان کرد :قرار بــود پنج تا
جدی است و تا پایان آبانماه بدهی پرداخت
 6میلیــون تن حق بیمه ســامت همگانی
میشود.
دریافــت کنند ،اما این تعــداد به حدود 11
محمد کاظمی نماینده مردم مالیر در مجلس
میلیون تن رسید که در این زمینه محدودیت
شورای اســامی نیز که با جدیت به دنبال
هایی ایجاد شد و عده ای از افراد که نیازمند
حل مشکل داروخانهها با سازمانهای بیمه
نبودند ،خدمات کم هزینه دریافت می کنند.
گر است ،در روزهای گذشته با پیگیری های
وی یادآور شــد :در حــال حاضر نیمی از
انجام شــده عنوان کرد که مقرر شده تا 12
جمعیت اســتان همدان زیر پوشــش بیمه
روز آینــده بخش زیادی از بدهی داروخانه
ســامت هســتند و از خدمــات این بیمه

دانشگاه

نکته

تنها  ۸درصد داوطبان کنکور داوطلبان برتر هســتند که در دانشــگاههای سطح یک
پذیرش میشوند  ،باید نسبت به تربیت و آموزش آنان حساس باشیم.
به گزارش مهر ،رئیس دانشــگاه شــهید بهشتی به طرح پیشــنهادی وزارت علوم برای
همســانی نســبی بین حقوق و مزایای اعضای هيأتعلمی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشــکی و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اشــاره کرد و گفت :با توجه به
تفــاوت بارز بین حقوق پرداختی به اعضای هيأتعلمی در وزاتخانههای بهداشــت و
علوم ،طرحی مطرحشدهاست که در آن تالش شدهاست ،این تفاوت کاهش یابد.
حســن صدوق گفت :از دانشــگاهها توقع دارد نهتنها در بعد آموزشــی ،پژوهشــی و
فرهنگی در تربیت دانشجویان کوشا باشند بلکه با مهارتآموزی ،آنان را برای بر عهده
گرفتن مســئولیت در جامعه و جذب در بازار کار آماده کند.صدوق خاطرنشان کرد :در
شرایط پیچیده و حساس جامعه و بحرانهای بینالمللی ،شناسایی و ارائه راهکار برای
آسیبهای اجتماعی وظیفه مهم متخصصان و اعضای هيأتعلمی علوم انسانی است.

در حدود  ۱۰درصد بیمارانی که در بیمارستانها بستری میشوند نیاز به رسیدگی در
بخش های مراقبتهای ویژه دارند.
به گزارش ســامت نیوز ،نایب رئیس انجمن مراقبتهای ویژه ،با اشاره به اینکه وجود
بخش مراقبتهای ویژه در بیمارستانهای بزرگ الزامی است ،گفت :بیمارستانهایی که
مجهز به این بخش نباشند بیماران خود را به بیمارستانهای دیگر منتقل میکنند.
رضا شــهرامی ،افزود :بیماران دچار حوادث مغزی و ترومایی ،افرادی که جراحیهای
بزرگ انجام داده و یا مشکالت داخلی عدیده دارند نیاز به مراقبت در بخش ویژه وجود
داشته تا حیات آنها به خطر نیفتد.نایب رئیس انجمن مراقبتهای ویژه ،گفت :ایران در
زمینه مراقبت های ویژه نســبت به بسیاری از کشــورها پیشرو بوده ولی از کشورهای
پیشرفته کمی عقب هستیم که با افزایش تختهای مراقبت ویژه و ارتقاء نیروهای پرستار
و پزشک در این زمینه می توانیم به موفقیتهای بیشتری دست یابیم.

تنها  ۸درصد متقاضیان کنکور داوطلبان برتر هستند

تعدد موسسات غیردولتی و آزاد آموزش عالی با زمینههای مشترک آموزشی یکی
از بزرگترین چالشهای این موسسات و نظام آموزش عالی است.
به گزارش ایســنا ،مدیر کل دفتر آموزش عالــی غیردولتی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری با ذکر رســالت مراکز آموزشــی ،عدم تغییر در وضعیت دانشجویان پس از
دانشآموختگی را نشانهای بر عدم اجرای درست این رسالت عنوان کرد.
فرزانه شــمیرانی ادغام موسسات غیردولتی و آزاد را در کنار تخصصگرایی آنها ،دو
گام مهم به ســوی افزایش کیفیت نظام آموزش عالــی و رفع برخی چالشهای این
موسسات دانست .

بدهی میلیاردی بیمهها
چالش داروخانهها

خبـر

رئیــس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت ،با عنوان این
مطلب که مردم به طور متوســط روزانــه حدود  ۳۱۰تا  ۳۲۰گرم نان
میخورند ،گفت :روزانه  ۳گرم نمک از طریق نان دریافت میشود.
به گزارش مهر ،زهرا عبداللهی ،افزود :در سال  ۷۶در بحث سوءتغذیه
کودکان زیر  ۵ســال  ۱۶.۶درصد ،کم وزنی متوســط تا شدید و ۲۰
درصد کوتاهی قد متوســط تا شدید داشتیم که به دنبال مداخالت با
کمک بهورزان و کارشناســان و کارکنان بهداشت و درمان پس از ۲۰
سال در سال  ۹۶کاهش بیش از  ۷۰درصدی در سوءتغذیه داشتیم .در
حال حاضر طبق مطالعات ســال  ،۹۶کم وزنی کودکان زیر  ۵سال به
 ۳.۸درصد و کوتاه قدی  ۴.۶درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشــکالت ما بحث کمبود ریزمغذیها
بود ،گفت :طبق مطالعات ،متاســفانه در کشور فقر آهن و کم خونی
در همه گروههای سنی مشکلی جدی بود .بر همین اساس برنامههایی
مانند مکمل یاری و غنی ســازی آرد با آهن و اسید فولیک و مکمل
یاری برای دختران دبیرستانی در مدارس را اجرا کردیم .نتایج اجرای
این برنامهها نشــان میدهد که طی یک دوره  ۱۰ساله کمبود آهن در
کشورمان به میزان  ۵۰درصد کاهش یافته است.
رئیس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ،ادامه داد :در سالهای اخیر
به دنبال اجرای طرح تحول سالمت ،کارشناسان تغذیه برای اولین بار
در مراکز جامع بهداشتی در حاشیه شهرها و شهرها مستقر و مراجعین
از خدمات تغذیه به صورت رایگان بهرهمند شــدند و کارشناســان
تغذیه در نخستین ســطح ارائه خدمت به مردم حضور پیدا کردند و
مردم از مشــاوره و تنظیم رژیم غذایی بهرهمند شدند .در حال حاضر
 ۱۲۰۰کارشــناس تغذیه در شبکه بهداشت فعالیت میکنند و نتایج و
ارزشــیابیها حاکی از آن است که با این اقدامات در کنترل دیابت و
فشــارخون ،در  ۶۰درصد موارد با توصیهها و آموزشها شاهد بهبود
این بیماریها بودهایم.
وی با بیان اینکه بیماریهای غیرواگیر مهمترین عامل مرگ و میر در
کشور محســوب میشوند و شامل دیابت ،بیماریهای قلبی عروقی،
سرطانها و بیماریهای مزمن تنفسی هستند ،گفت :تغذیه نقش مهمی
در کنترل و پیشــکیری از بیماریهای غیرواگیر دارد .در عین حال۶۰
درصد جمعیت باالی  ۱۸سال در کشور اضافه وزن و چاقی دارند که
خود این عامل دیابت ،فشارخون و انواع سرطانهاست.

ش نظام
تعدد موسسات غیردولتی ،بزرگترین چال 
آموزش عالی

ها توسط بیمهها پرداخت شود.
در همین راســتا به دلیــل اهمیت موضوع
مسئوالن اســتان و شهرســتان در نشستی
تخصصی مسایل و مشکالت داروخانههای
مالیر را مورد بررسی قرار دادند و مقرر شد
در  2هفته آینده نتیجه پیگیریها اعالم شود.
معاون اســتاندار همــدان و فرماندار ویژه
مالیر در این نشســت قول مســاعد داد :با
پیگیریهای انجام شده به سرعت بدهیهای
داروخانهها پرداخت شود.
بــابا ...فتحی با بیان اینکه شــرایط فعلی
ســخت و بیشــتر زحمت بر دوش حوزه
سالمت و بهداشــت و درمان است افزود:
تا پایان دی ماه مشکالت داروخانههای این
شهرستان بررســی و پس از آن جلسههای
دیگری برای حل مشکل تشکیل می شود.
وی با اشاره به مشکالت عوارض و مالیات
داروخانهها خطاب به شهرداری و اداره امور
دارایی تاکید کرد :تا جایی که امکان دارد در
جلسه ای تخصصی طبق ساز و کار موجود
شــرایط برای حل مشکل داروخانهها آسان
سازی شود.
فرماندار ویژه مالیر خواستار پیگیری مشکل
بدهی داروخانهها از سوی سازمان های بیمه
گر همچون بیمه سالمت ،تامین اجتماعی و
بیمه دی شــد و بیان کرد :برای رســیدن به
نتیجه مطلوب جلسهای نیز در استان برگزار
میکنیم.
فتحی همچنین از روسای بانک ها خواست:
طبق درخواســت داروســازان روند ارایه
تسهیالت به آنها آسان سازی و در این زمینه
جلسه ای برای بررسی مشکل تشکیل شود.
وی بــا بیان اینکــه در تالش بــرای حل
دغدغههای داروخانهها و پزشــکان هستیم
اظهار داشــت :تا جایی که مشــکالت در
شهرســتان قابــل پیگیری و حل باشــد،
پیگیریهای الزم را انجام میدهیم ،در غیر
اینصورت مشکالت از طریق استان و مرکز
پیگیری خواهد شد.
بــه گفته پرســنل داروخانه ها هــم اکنون
مشــکالت دارویــی ،کمبــود دارویــی و
موجودی داروخانه ،کیفیت داروهای ایرانی،
بدهی سازمان های بیمه گر به داروخانهها،
مشــکالت داروخانه های حاشــیه شــهر،
عوارض و مالیات از آن دســت مشکالتی
است که امروز دغدغه داروخانه داران شده
که با صبوری در انتظار باز شدن این گرهها
با تدبیر مسئوالن هستند.

بهداشت

 ۱۰درصد بیماران بستری در بیمارستانها
نیاز به  ICUدارند

غربالگری هپاتیت  Cبه پیشگیری از بیماری کبدی
کمک میکند

متخصصان سالمت عنوان میکنند عفونت ناشی از ویروس هپاتیت  Cقابل درمان
است و از اینرو غربالگری برای پیشگیری از این خطر امری ضروری است.
به گزارش برترینها ،برای هپاتیتهای  Aو  ،Bواکســنهای پیشگیرانه وجود دارد ،اما
هیچ واکســنی برای هپاتیت  Cوجود ندارد«.جیمز اســپیچر» ،سرپرست تیم تحقیق از
مرکز سالمت ایالت پنسیلوانیا ،در این باره میگوید« :ما میتوانیم این ویروس را از بین
برده و افراد را در مقابل ابتال به بیماری کبد مراقبت نماییم .اما تنها با پی بردن به وجود
ایــن ویروس میتوانیم این کار را انجام دهیم .از اینرو غربالگری بســیار حائز اهمیت
اســت».هپاتیت  Cموجب بروز التهاب مزمن در کبد میشود .به مرور زمان این التهاب
میتواند منجر به سیروز کبدی ،بیماریهای کبدی یا سرطان کبد شود.
از آنجائیکه هپاتیت  Cمیتواند منجر به آسیب کبدی شود ،مرکز کنترل و پیشگیری از
بیماریها توصیه میکند افراد بین  ۵۳تا  ۷۳سال تحت غربالگری قرار گیرند.
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جامعه

شماره 3382

ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش
همدان پیام :همدان  2018مطالبهگری میخواهد
االن همه طلبکار میشن!!
شروع :خیانتی از جنس واردات اتوبوس دست دوم
این میشه که جان یه عده دانشجو میشه بازیچه!!
همدان پیام :نباید به تولید کنند همانند دالل ارز و محتکر برخورد کنیم
با لطافت برخورد کنید!!
رسالت :صنعت مظلوم پوشاک
یکی هم بگه پول مظلوم مردم
عصر اقتصاد :صورتحساب یارانه پنهان به نام عوام به کار خواص
بدون شرح!!
هگمتانه :کاهش  5و  9درصد ازدواج در همدان
تو اینم سرما و برف کی حال ازدواج داره!!
اصالحات :رسانههای ما حرف نمیزنند
حرفم بزنیم کسی نیست که عمل کنه!!
فرهیختگان :در حیاط خلوت بودجه چه خبر است؟
دارن تقسیمش میکنن!!
نصف جهان 30 :سال حبس برای زوج پزشکی متخصص
اینم آخر عاقبت درس خوندن اونم تو رشته پزشکی!!
آرمان :سکوت دولت در برابر قهر وزیر بهداشت
سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست!!
اقتصاد ملی :ادامه بالتکلیفی خودروهای وارداتی دپو شده
از دپو دربیان باالخره دست از ما بهترون میرسه دیگه
عصر اقتصاد :صلح و عدالت آرزوی روحانی برای سال آینده
خیلی آرزوهای دیگه هم داشت اما نشد!!
کلید :ایران خودرو و ســایپا ،ســالی  20هزار خانوار رابیسرپرست
می کنند
اونوقت از ازارئیل حرف میزنیم!!
همدلی :دالر ارزان شد صرافیها منتظر گرانی هستند
کال کار یه عده هم به گرانی گره خورده!!
دنیای اقتصاد :دمای منطقهای از قیمت مسکن
یعنی قیمت مسکن هم به درجه هوا بستگی داره؟!!

حوادث

كشف  10میلیارد كالهبرداري در همدان

رئيس پليس آگاهي اســتان همدان از شناســايي و دســتگيري
كالهبردار سابقه دار و كشف 27فقره كالهبرداري به ارزش  10ميليارد
ريال دراين استان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،رضا زارعی اظهارکرد :در پي ارجاع تعدادي پرونده
مشــخص شد فردي به هويت معلوم با جلب اعتماد بازاريان و كسبه
و چنديــن ماه فعاليت در بازار همدان با خريد اجناس از قبيل برنج و
روغن و  ...با ارائه چك بانكــي خودش افزون بر يك ميليارد تومان
اقدام به كالهبرداري کرده و از همدان متواري شده است .
وي افزود :ابتدا با دعوت از كليه مالباختگان و احصاء اقدامات مجرمانه
متهم مبني بر كالهبرداري و با بررسي در تمامی محلهاي تردد متهم
 ،متواري شــدن نامبرده تأييد و با تعامل بوجود آمده  ،كليه مرتبطان
وی شناســايي و با بهرهگيري از آنان مشــخص شد كه متهم در يكي
از رستورانهاي استان تهران به آدرس معلوم ،مشغول به كار است.
زارعی ادامه داد :با چندين روز تعقيب و مراقبت ،حضور وی به همراه
خانــوادهاش در يكي از مهانپذيرهاي واقــع در اطراف تهران محرز،
بالفاصله با شناســايي آدرس مهمانپذير ،اكيپي از كارآگاهان مبارزه با
جعل و كالهبرداري به استان تهران عزيمت و متهم را در يك عمليات
غافلگيرانه دستگير و به پليس آگاهي همدان داللت دادند.
وی تصریــح کرد :از نامبرده به صــورت دقيق بازجويي به عمل آمد
كه متهم با مشــاهده داليل و مدارك مســتند و مواجهه حضوري با
شكات به تعداد  27فقره كالهبرداري به ارزش يك ميليارد تومان در
شهرستانهاي همدان ،آبگرم و آوج معترف شد.
رئيس پليس آگاهي اســتان در پايان گفت :با تكميل پرونده  ،متهم با
جبران خسارات مالي به شكات با قرار قانوني مناسب روانه زندان شد.

دانشآموزان را با رفتارهای پرخطر
آشنا کنیم
یک مدرس آســیبهای اجتماعی گفت :بــا توجه به افزایش
آســیبهای اجتماعی در بین کودکان و نوجوانان و تاثیرات منفی
و مخربی که این آســیبها بر ســامت روانــی و اجتماعی آنها
دارد ،افزایش آگاهی و شــناخت دانش آموزان با علل و زمینههای
رفتارهای پرخطر ضروری است .
مهرداد هوشــمند در گفتوگو با ایســنا ،با تأکید براینکه در حال
حاضر در گروه ســنی کودکان و نوجوانان ،آسیبهای اجتماعی و
رفتارهــای پرخطری وجود دارد که ســامت روانی و اجتماعی و
اخالقــی آنها و خانوادهها را تهدید میکند ،اظهار کرد :کمتوجهی
و عدم نظارت و برنامهریزی مناســب برای آنهــا میتواند زمینه
بروز ناهنجاریهای اجتماعی دیگری شــود  ،که الزم است شرایط
و برنامهریزیهــا و راهکارهای مطلوبــی در مدارس و محیطهای
آموزشی فراهم شود تا دانشآموزان با این رفتارهای پر خطر نظیر
گرایش به مصرف ســیگار و قلیان و در ســطح وسیع تر اعتیاد و
خطرات و آسیبهای فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بیشتر
آشــنا شوند.هوشــمند در ادامه گفت :باید دانشآموزان ما راههای
مقابله با آسیبهای اجتماعی را یاد بگیرند تا بتوانند سالمت روانی
و اخالقی و اجتماعی خود را حفظ کنند.
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آگهــی مزایــده نــوبت اول سال 97
بانک توسعه تعاون در نظر دارد تعدادی از امالک مازاد خود را در استان همدان مطابق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی با بهره گیری

از سامانه الکترونیکی تدارکات دولت ()https://eauc.setadiran.ir

با شماره مزایده  200970162900001به صورت الکترونیکی به فروش برساند  :داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از ساعت  8:30صبح روزسه شنبه مورخ  1397/10/18لغایت پایان وقت
اداری روز دو شنبه مورخ  1397/11/01به سامانه مذکور مراجعه و ضمن بازدید از ملک مورد نظر حداکثر تا ساعت  14:30روز دوشنبه  97/11/1نسبت به ثبت پیشنهاد خرید خود در سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند.
ردیف

آدرس و محل ملک

متراژ متر مربع
عرصه

اعیان

پالک ثبتی نوع کاربری

قیمت پایه

مبلغ تضمین

توضیحات

شرایط پرداخت

نحوه واگذاري

بند 2-4گروه الف

تخلیه نشده

شش دانگ

بند 2-4گروه الف

تخلیه نشده

بند 2-4گروه الف

تخلیه نشده

بند 2-4گروه الف

تخلیه نشده

 27شعیر مشاع از  96شعیر شش
56/953/125
دانگ یک باب منزل مسکونی

1

همدان-خیابان خضریان روبروی درمانگاه مهدیه بن بست
گلزار پالک 324

204/70

300

16/580

مسکونی

1/139/062/500

2

همدان –شهرک فرهنگیان -علی آباد خیابان شهید
تهرانی کوچه شهید خیبر جنب دار القرآن چهارده معصوم
پالک 257

49/44

122

9/1848

مسکونی

1/100/000/000

55/000/000

3

همدان –شهرک فرهنگیان علی آباد خیابان شهدا خیابان
شهید گل محمدی بن بست عبدی پالک

180

110

9/1291

مسکونی

1/300/000/000

65/000/000

شش دانگ

4

مالير-خيابان شهدا كوچه گنجي بن بست اول

131

180

274/10

مسکونی

1/400/000/000

70/000/000

شش دانگ

5

همدان -شهرك امير كبير خيابان بيست متري گلزار كوچه
مريم پالك 24

264/32

390

10/10350

مسکونی

5/700/000/000

285/000/000

شش دانگ

بند 2-4

گروه ب

تخلیه نشده

6

تویسرکان-خیابان امیر کبیر-کوچه صدر-پالک 14

130/2

120

1353/26

مسکونی

1/068/031/250

53/401/563

 78/87شعیر

بند2-4

گروه الف

تخلیه نشده

7

کبودرآهنگ-شیرین سو -انتهای خیابان امام-کوچه
شهریار پالک 65571-86685

627/64

85

277/247

مسکونی

750/000/000

37/500/000

شش دانگ

بند2-4

گروه الف

تخلیه نشده

8

اسد آباد -روستای آجین

17719

2196

71/681

مرغ مادر

146/648/694 2/932/973/866

 38/737شعیر مشاع از96
شعیرشش دانگ یک واحد
مرغداری

بند2-4

گروه ج

تخلیه نشده

9

اسدآباد-روستای آجین

20530

2332

71/1095

مرغ مادر

149/369/744 2/987/394/875

 38/561شعیر مشاع از96
شعیرشش دانگ یک واحد
مرغداری

بند2-4

گروه ج

تخلیه نشده

10

نهاوند شهر کیان

5600

---------

15/238

زراعی

دو سوم سهم مشاع از سه سهم
و یک سوم سهم از چهار سهم
مشاع از هشتصدو هشتاد سهم و بند 2-4
هفتادو دو شعیر یک قطعه زمین
مزوعی

گروه ب

11

تويسركان-جاده كنگاور روبروي پمپ بنزين روستاي
جعفريه

15140

12

نهاوند-شهر فیروزان-کیلومتر  4جاده کرمانشاه-روستای
بره فراخ

3866

70اصله درخت گردو و
زردآلو وغيره ،مجهز به
سيستم آبياري قطره اي
تحت فشار ،يك حلقه
چاه با عمق  25متر
،استخر جمع آوري آب
واشتراك برق سه فاز
660

9/889

زراعي  /باغ

 15/1/18/31واحد گاوداری

شـــرایط مـــزایــده:

-1متقاضیــان مــی بایســت جهــت دریافــت فــرم هــای مخصــوص
شــرکت در مزایــده مبلــغ  250/000ریــال بحســاب 3700/111/10000/5
بنــام امــور مالــي نــزد شــعب بانــک توســعه تعــاون سراســر کشــور
واریــز و فرمهــای مربوطــه را از مديريــت شــعب وشــعب تابعه اســتان
دریافــت نماینــد.
-2پیشــنهاددهندگان بــرای شــرکت در مزایــده مــی بایســت مبلــغ
 %5قیمــت پایــه کارشناســی را بــه حســاب بــا کــد 1251نزد شــعب
بانــک توســعه تعــاون سراسرکشــور واریــز نماینــد .
-3به مدارک خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-4نحــوه وصــول ثمــن معاملــه بصــورت نقــد و نقــد واقســاط و بــه
شــرح ذیــل مــی باشــد :

-1-4فروش به صورت نقدی

الــف) برنــده مزایــده مــی بایســت حداکثــر ظــرف مــدت  10روز از
زمــان ابــاغ نتیجــه مزایــده نســبت بــه واریــز  %10از ثمــن معاملــه
بــه حســاب بانــک توســعه تعــاون اقــدام نمایــد.
تبصــره :تضمیــن شــرکت در مزایــده ( )%5بعنــوان پرداختی قســمتی

از  %10ثمــن معاملــه محاســبه مــی گــردد و خریــدار موظــف بــه واریز
مبلــغ مابــه التفــاوت  %10می باشــد .
ب) کار ســازی  %80همزمــان بــا تنظیــم مبایعــه نامــه و  20روز پــس
از اعــام نتیجــه .
ج) کارســازی  %10همزمــان بــا تنظیــم ســند انتقــال بنــام
خریداروحداکثــر یــک مــاه پــس از تنظیــم مبایعــه نامــه.
در صــورت تاخیــر در پرداخــت بنــد (ب) و(ج)  % 24جریمــه ســالیانه
نســبت بــه باقیمانــده بعنــوان خســارت در نظــر گرفتــه خواهد شــد
و در صــورت انصــراف از مزایــده یــا عــدم رعایــت مــوارد مذکــور در
بنــد  4جهــت پرداخــت ثمــن معاملــه  %5ســپرده شــرکت در مزایده
نامبــرده بــه نفــع بانــک ضبــط و بانــک مراتــب را بــه شــخص دیگری
کــه پیشــنهاد او در مرتبــه دوم قــراردارد ابــاغ مــی نمایــد
و اگــر او هــم در ظــرف مــدت مذکــور نســبت بــه تنظیــم مبایعــه
نامــه اقــدام نکنــد یــا بــرای انجــام معاملــه حاضــر نشــود وجــه
واریــزی وی ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد.

 -2-4فروش به صورت نقد واقساط:

نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول ذیل می باشد:
ردیف

شرایط پرداخت گروه

میزان پرداخت نقدی

میزان پرداخت غیر نقدی(باقیمانده در اقساط)

1

الف

%100

----------------

2

ب

%70

%30در اقساط 36ماهه(اجاره به شرط تملیک)

3

ج

%30

%70در اقساط  30ماهه (اجاره به شرط تملیک)

4

د

م الف3811 :

اولویت فروش با پرداخت نقدی  ،پیشنهاد غیر نقدی قابل بررسی است.

140/000/000

657/769/917

1/500/000/000

7/000/000

 52/135شعير مشاع از  96شعير
32/888/496
 6دانگ يك قطعه باغ

75/000/000

پ

شش دانگ

بند 2-4

گروه ج

بند 2-4گروه ب

تخلیه نشده

تخلیه نشده

تخلیه نشده

تبصره -1در شرایط مساوی قیمت پیشنهادی ،اولویت با فروش نقدی است.
تبصره  -2درفروش امالک بصورت نقد يا نقدو اقساط،در صورت انصراف برنده از شرکت در مزایده و یا عدم رعایت کلیه
شرایط مزایده %5 ،سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع بانک ضبط خواهد شد.
-5واریزی نفر دوم تا معامله قطعی با برنده نفر اول مسترد نخواهد شد.
-6بانک در قبول ویا رد یک یا کلیه پیشنهاد ها مختارخواهد بود .شرکت کننده در مزایده هرگونه حق احتمالی را از این جهت
 ،قب ً
ال از خود سلب و اسقاط می نماید .
 -7برنده مزایده حق واگذاری موضوع مزایده را به دیگری نخواهد داشت .
-8کلیه هزینه های مربوط به شــهرداری و نقل و انتقال اعم از مالیات و  1/2خرج محضر بعهده بانک و 1/2خرج محضر و
غیره به عهده خریدار می باشــد ،ضمناً در فروش اجاره به شرط تملیک هزینه های دفترخانه(عقد اجاره به شرط تملیک) به
عهده برنده مزایده میباشد.
-9حضور پیشنهاد دهندگان و یا نماینده آنها در جلسه مزایده با ارائه کارت شناسایی آزاد خواهد بود.
 -10جلسه برگزاری مزایده راس ساعت10صبح روز چهارشنبه مورخ  1396/11/03در محل مديريت شعب استان همدان
واقع در میدان جهاد -نبش خيابان جهان نما وعارف ،با حضور یا عدم حضور شــرکت كنندگان در مزایده تشکیل گردیده و
پیشنهاد ات رسیده باز و قرائت و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 -11کلیه هزینه های مربوط به درج آگهی در جراید و هزینه کارشناســی بعهده برنده مز ایده خواهد بود و از اولین صورت
حساب وی کسر می گردد.
-12اخذ اســتعالم ها با اعطای نمایندگی از طرف بانک بعهده خریدار می باشــد و صرفاً هزینه ها ی متعلقه رابانک تقبل
خواهد نمود.
 -13واگذاري كليه امالك با شرايط موجود ميباشد.
-14متقاضیان شــرکت در مزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به مرکز آموزش بازرگانی
اســتان همدان واقع در شهر همدان خیابان جهان نما مقابل مجتمع تجاری جهان نما ساختمان  104واحد 3مراجعه نموده
و جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن دفتر مرکز آموزش با شماره 38230464و یا با مدیریت شعب بانک توسعه
تعاون استان همدان به شماره قید شده تماس حاصل نمایید.

تلفن38218400-5 :

مديريت شعب بانک توسعه تعاون استان همدان
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هفته تلخ شهرداری در لیگ دسته دوم
هفتــه پانزدهم لیگ دســته دوم فوتبال باشــگاههای کشــور برای
شهرداری ،یکی از نمایندگان استان همدان تلخ و اسفناک بود.
در این هفته تیم فوتبال شهرداری همدان که هفته گذشته و در آغاز نیم
فصل دوم لیگ دسته دوم فوتبال به یک پیروزی ارزشمند خانگی رسیده
بود ،برابر اســتقالل اهواز در خانــه حریف با نتیجه عجیب چهار بر دو
شکست خورد تا به نظر برســد وضعیت در این تیم وخیمتر از چیزی
است که فکرش را کنیم.

شهرداری همدان که هماکنون با  14امتیاز در رتبه دهم جدول ردهبندی
گروه اول لیگ دســته دوم قرار دارد ،در شــرایطی برابر استقالل اهواز
شکست خورد که این تیم در همسایگی شهرداری در جدول قرار دارد
و این بازی به نوعی  6امتیازی بود.
شــهرداری با هادی گلمحمدی نیم فصل دوم لیگ دسته دوم فوتبال را
اســتارت زد و در نخستین گام هفته قبل به پیروزی خانگی برابر چوکا
تالش رسید ،اما به نظر میرسد وضعیت در این تیم خیلی مساعد نیست
و گلمحمدی برای نگه داشــتن نماینده استان در لیگ دسته دوم فوتبال
ایران کار بسیار دشواری در پیش خواهد داشت.

این تیم در  12بازی نیم فصل اول فقط  11امتیاز به دســت ْآورد تا کار
برای نیم فصل دوم دشوار باشد ،اما با این حال مسئوالن شهرداری دست
به تغییر در تیم خود زدند تا بلکه هادی گلمحمدی ناجی قرمزپوشــان
باشد ،موضوعی که خیلی سخت به نظر میرسد.
شــهرداری همدان هفته آینده و در چارچوب مسابقات هفته شانزدهم
لیگ دســته دوم میزبان تیم ســردار بوکان است .سردار در جدول با 11
امتیاز پائینتر از تیم فوتبال شــهرداری همدان قرار دارد و برتری برابر
حریف بوکانی ،حداقل میتواند خیال کادرفنی شــهرداری بابت فاصله
گرفتن از تیمهای فانوس به دست را کمی راحتتر کند.

یوزها برای شرق و غرب خط و نشان کشیدند

يادبود

تختی ،برای همیشه دوران

اگر در همه ممالک و اقوام و اقشار قرار بر یک وجه اشتراک باشد،
برای خانواده بزرگ کشتی ایران ،وجه اشتراکی بزرگتر از نام «آقا تختی»
نداشته و نخواهیم داشت؛ بزرگمردِ افسانهای تاریخ این مرزوبوم.
دیگر بار یادی میکنیم از آقاتختی و بزرگیاش ،از فتوت و افتادگیاش
و از افتخارات و پهلوانیهای بیتکرارش و به خود میبالیم بهســبب
گذران روزگار در سرزمینی که اسطورهاش ،مردی بوده برای تمام دوران.
تختی را «تختیبودنش» بزرگ کرد و ماندگار .خاطراتش را باید در کتب
مختلف به رشته تحریر درآورد و به قول ابراهیم جوادی خصائل جهان
پهلوان باید در مدارس تدریس شود.
وقتی به خاطرات تختی مراجعه میکنید ،حتما یکی از جذابترین آنها
همان خاطره معروف «الکساندر مدوید» ،پرافتخارترین کشتیگیر تاریخ
با هفت نشان طالی جهان و سه نشان طالی المپیک است که گفته بود:
ب دیده بودم و غالمرضا در حال
«از ناحیه پای راســت به شدت آســی 
عبور از رختکن به چشم دید که پزشک تیم شوروی در حال بانداژ پای
مصدوم من است .زمانی که تختی رفت ،دکتر بالفاصله رو به من کرد و
گفت دیگر کارت تمام است ،حریف فهمید پای راست تو آسیب دیده
و راحت شکستت میدهد .حتی سرمربی تیم از من خواست انصراف
بدهم و کشتی نگیرم زیرا تختی کشتیگیر سرسخت و قدرتمندی بود
و همیشه کشتیهای من با او یک بر یک یا یک بر صفر میشد اما من
روی تشــک حاضر شدم و غالمرضا در طول مبارزه حتی یک بار هم
به پای آســیب دیده من دست نزد و در آخر تختی با نتیجه مساوی و
به خاطر  100گرم وزن بیشــتر به من باخت اما برنده واقعی او بود .او
با همه کشــتیگیران دنیا فرق داشت ،آن مبارزهام با او پاکترین مبارزه
عمرم بود».
این تنها بخشی از خاطرات مدوید ،چهره افسانهای کشتی جهان و دارنده
سه مدال طالی المپیک و هفت مدال طالی جهان و از همدورهایهای
جهان پهلوان تختی است.
اتفاقی که در جریان رقابتهای جهانی  1962رخ داد .تختی میتوانست
راحتتر از حد تصور و بهخاطر آســیبدیدگی شدید رقیب ،شکست
در تهــران را جبران مافات کند اما او تختی بود ،برایش مرام پهلوانی و
جوانمردی مهم بود تا مدال .تختی اگر اینگونه نبود ،قطع به یقین امروز
ایران و حتی جهان بعد از گذشت بیش از نیم قرن از سفر همیشگیاش،
سوگوارش نبود.
و همان بزرگیها ،همان منش پهلوانیها ،همان افتادگیها و شخصیت
واالی آقاتختی بود که او را وجه اشــتراک خانواده بزرگ کشتی ایران
کرد .اگر میان اعضای این خانواده بزرگ اختالف سلیقه باشد ،باز وجه
اشــتراکی وجود دارد تا قلبها را به تســخیر درآورد و محبتها را به
هم پیوند دهد.
کشــتی اگر امروز تا این اندازه میان رگ و ریشه ما ایرانیها نفوذ دارد،
باید مرهون تختی باشد ،باید مدیون پهلوانیاش باشد که امروز الگوی
هر نوجوان و جوان ایرانی است.
و کالم آخــر اینکــه وقتی امروز پا به ســالنهای کشــتی همدان
میگذاریم و عکس آقا تختی را قابشــده روی دیوار به تماشــا
مینشینیم ،به خود میبالیم بهســبب اینکه جهان پهلوان آنطور که
گفته شــده ،بزرگمردی اســت که از میان ترکهای استان همدان
برخاست و در قلبها جاودانه شد.

برگزاری مسابقات پرس سینه در جورقان

یک دوره مسابقات پرس سینه در اوزان مختلف در آستانه سالگرد
عملیات کربالی  5و به مناسبت تجلیل از رشادتهای رزمندگان اسالم
در این عملیات در شهر جورقان برگزار شد.
در ایــن مســابقات  ،مجید انصــاری در وزن  55کیلــو گرم ،وحید
عبدالرحمانی در وزن 65کیلو گرم علی اکبر شــکری در وزن  75کیلو
گرم قاسم شکری در وزن  85کیلو گرم مهراب دینی در وزن  90کیلو
گرم رحیم رضایی در وزن  100کیلو گرم توانستند مقام اول را کسب
نمایند.گفتنی اســت مربی گری این دوره مسابقات را علی شکری بر
عهده داشت.

استقبال بانوان همدانی
از ورزش بادی پامپ
چشمگیر است
مــدرس ورزش بــادی پامپ بانوان کشــور
گفت :اســتقبال بانوان همدانــی از ورزش بادی
پامپ (قدرتی  -استقامتی) بسیار چشمگیر است
و در اغلب باشگاه های این استان شاهد فعالیت

خوش یمن مثل یمن!

1
فغانی دیدار ژاپن و
ترکمنستان را سوت
میزند

نماینــده داوری ایــران در جــام
ملتهای آسیا ،دیدار ژاپن و ترکمنستان
را قضاوت میکند.
به گزارش مهر ،در ادامه دور نخســت
جــام ملتهای آســیا  2تیــم ژاپن و
ترکمنســتان در گروه  Fامروز ساعت
 ۱۴:۳۰به مصاف هم میروند.
در همین راســتا کنفدراســیون فوتبال
آســیا ،علیرضا فغانی و تیمش را برای
قضاوت در ایــن دیدار انتخاب کرد تا
نماینده داوری ایران در جام ملتهای
آسیا ،نخستین قضاوتش را انجام دهد.
فغانی و تیم داوری ایران امسال در جام
جهانی  2018روسیه هم قضاوت کرده
بودند.

2

 17دی ماه به نام روز
پیشکسوتان ورزش
نامگذاری میشود

تی م ملی ایران با شکســت پنج بر صفر
یمن شــروع بسیار خوبی در جام ملتهای
آسیا داشت.
در نخستین دیدار از گروه  Dجام ملت های
آسیا به میزبانی امارات ،تیمهای ملی ایران و
یمن از ســاعت  ۱۹:۳۰دیشب در ورزشگاه
خلیفه بن زاید ابوظبی بــه میدان رفتند که
شاگردان کیروش با پنج گل حریف کم نام
و نشان خود را شکست دادند.
در این دیدار مهدی طارمی (دوبار) ،سردار
آزمون ،ســامان قدوس و السوادی (گل به
خودی) برای ایران گل زدند.
گزارش بازی از دقایق پایانی به شــرح ذیل
است:
*شوت بســیار زیبا و سرکش مهدی ترابی
از فاصله حدودا  ۳۰متری بعد از برخورد با
دیرک افقی دروازه ،به دروازهبان یمن خورد
و به بیرون رفت.
*در دقیقه  ۹۰+۱سردار آزمون میتوانست
روی ارســال رامین رضاییان دروازه یمن را
بارای ششمین بار باز کند که این اتفاق رخ
نداد.
*گل :سامان قدوس از روی توپ بازگشتی
به مقابل محوطه جریمهیمن با شوتی محکم
و چکشــی دروازه یمن را برای پنجمین بار
باز کرد.
*در دقیقــه  ،۷۶ایــران در حوالی محوطه
جریمهیمن صاحب ضربه ایســتگاهی شد
که ارســال مواج داگه در شــلوغی محوطه
جریمه و در مقابــل دروازه خالی به آزمون
رسید اما این بازیکن در عین ناباوری توپ
را به دیرک زد تا فرصت خوب گلزنی را از
دست بدهد.
*در دقیق  ،۷۰مهدی طارمی و سردار آزمون
حرکتی ترکیبــی را روی دروازه یمن آغاز
کردنــد که آزمــون در موقعیت تک به تک
تصمیم به پاس دادن بــه طارمی گرفت اما
توپ او را بازیکنانیمن به کرنر زدند.
*گل :در دقیقــه  ،۵۴ســانتر دژاگه از روی

گســترده در این رشته هستیم.بهار یوسفیصفت
اظهار داشت :ورزش بادی پامپ نه تنها می تواند
کالری کافی بسوزاند بلکه در زمان ریکاوری هم
ســوختن کالری در جریان است؛ ضمن اینکه با
افزودن حجم عضالت ،می توان متابولیسم بدن را
همچنان باال نگه داشت.وی اضافه کرد :این قابلیت
های بدنی همراه با فواید روحی و جسمانی باعث
شده تا گرایش بانوان به این ورزش بیش از دیگر
رشته ها باشد.

نقطــه با ضربه کم جان ترابی مقابل محوطه
شش قدم افتاد و بعد از اشتباه دروازه یمن،
با ضربه ســردار آزمون به گل تبدیل شد که
داور خط بعد از چند ثانیه گل ایران را اعالم
کرد.
*در دقیقه  ،۵۳احســان حاج صفی ســانتر
خوبــی روی دروازه یمن کشــید که ضربه
سر سردار آزمون با واکنش خوب السوادی
همراه بود و در برگشت هم ضربه ترابی به
کرنر رفت.
*ســانتر رامین رضاییان به روی دروازه با
ضربه ســر ســردار آزمون به سمت دروازه
الســوادی رفت این دروازهبــان با واکنش
ناقص مانع از گل شدن این توپ شد و در
برگشت هم مهدی طارمی نتوانست توپ را
به گل کند.
*نیمه اول
*بازی تا پایان نیمه نخســت از افت و خیز
افتــاد و ایران میل کمتری بــرای زدنهای
ن هم توان جبران
گلهای بعد داشــت و یم 
نتیجه بازی را نداشت.
*در دقیقه  ،۳۹خطای خشن رامین رضاییان
روی بازیکنیمن برای ایــن بازیکن کارت
زردی را به دنبال داشت.
*در دقیقه  ،۳۷شوت امید ابراهیمی از فاصله
حدودا  ۲۰متــری با واکنش دروازهبان یمن
همراه شــد و توپ به کرنــر رفت و ثمری
برای ایران نداشت.
*گل :در دقیقــه  ،۲۵ســانتر زیبای رامین
رضاییان به روی دروازه یمن با ضربه ســر
بســیار دقیق طارمی به گل سوم ایران و گل
دوم این بازیکن تبدیل شد.
*گل :در دقیقه  ،۲۳ضربه ایستگاهی توسط
اشــکان دژاگه نواخته شد و بعد از برخورد
به دیرک عمودی دروازه یمن ،به السعودی
برخورد کرد و بــه گل دوم تیم ملی تبدیل
شد.
*شوت ســردار آزمون در شلوغی محوطه

یوسفیصفت بیان کرد :استقبال بانوان در همدان به
حدی است که تاکنون موفق به برگزاری سومین
دوره بادی پامپ به میزبانی یکی از باشــگاههای
تناســب اندام شــدیم که این فعالیت در کشور
کم نظیر اســت.وی افزود :این استقبال چشمگیر
باعث شــد تا برای نخستین بار در سطح استانی
درخواست میزبانی دوره مربیگری بادی پامپ را به
فدراسیون ورزش های همگانی کشور ارایه دهیم.
وی خاطرنشــان کرد :برگزاری سه دوره کارگاه

پرونده کالسه  9709988158000437شعبه  130شوراي حل اختالف مجتمع امام حسن مجتبي (ع) شهر همدان تصميم نهاي شماره
9709978158000616

خواهان :آقاي احمد نادري فرزند عبدالحسين به نشاني استان همدان ،شهرستان همدان ،شهر همدان ،ميدان امام حسين 10 ،متري طالقاني ،پالک  ،189منزل شخصي
خوانده :آقاي امير احمديان فرزند علياکبر به نشاني مجهولالمکان
خواسته:مطالبه وجه چک
گردشــگار :خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت و اجراي تشريفات قانوني قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء
حوزه و اعالم ختم رسيدگي به شرح آتي با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي قاضي شورا
در خصوص دادخواســت آقاي احمد نادري فرزند عبدالحســين به طرفيت اقاي امير احمديان فرزند علياکبر و خواسته مطالبه طلب به مبلغ  112/000/000ريال بابت  4فقره چک به
شمارههاي  547810مورخ  97/2/30و  547809مورخ  97/2/15و  54/7806مورخ  96/12/10و  547808مورخ  97/1/30هر چهار فقره عهده بانک توسعه تعاون با منظور نمودن کليه
خسارات دادرسي و خسارات تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چک تا زمان اجراي کم به اختصار به اين توضيح که خواهان به موجب دادخواست تقديمي و اظهاراتش در صورتجلسه
مورخ  97/8/29بيان داشــته که خوانده دعوي بابت بدهياش چهار فقره چک صادر و تحويل دادند که به استناد چکهاي موصوف و گواهي عدم پرداخت بانک محال عليه ،مطالبه
مبلغ خواســته را به انضمام ساير هزينه هايش نمودهاند و خوانده دعوي عليرغم ابالغ قانوني اخطاريه وقت رسيدگي از طريق انتشار آگهي در روزنامه عصر ايرانيان شماره 2556
مورخ  97/7/23در جلســه رسيدگي حاضر نشده و اليحه دفاعيهاي نيز ارسال ننموده است .نظر به اينکه مستندات ياد شده بر اشتغال ذمه خوانده به ميزان خواسته داللت دارد و
از آنجا که ذمه مشغول خواانده تاکنون فراغتي حاصل نگرده است و ادعا و خواسته خواهان مصون از تعريض خوانده قرار گرفته .بنابراين با استصحاب بقاي دين ،استحقاق خواهان
را بر مطالبه خواسته ثابت و وارد تشخيص داده و با اختيار حاصله از بند الف ماده  9قانون شوراهاي حل اختالف و به استناد مواد  1284 ،1257و  1301قانون مدني و مواد ،311 ،310
 313و  314قانون تجارت و تبصره الحاقي به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفســاريه تبصره مذکور مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد  519 ،515 ،502 ،198و
 522قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ  112/000/000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ  2/368/000ريال بابت
خسارات دادرسي از باب تسبيت و همچنين خسارت تأخير تأديه محکوم به از تاريخ سررسيد چکها ( )97/2/30و ( )97/2/15و ( )96/12/10و ( )97/1/30لغايت زمان اجراي حکم که
به توسط واحد اجراي احکام و بر اساس آخرين شاخص اعالمي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران محاسبه ،وصول و ايصال ميشود ،در حق خواهان صادر و اعالم ميگردد.
رأي صادره بنا به مفهوم مخالفت ماده  25قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  1394نسبت به خوانده غيابي محسوب و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شورا و پس از
آن ظرف مدت  20روز قابل تجديد نظر خواهي در محاکم عمومي حقوقي شهرستان همدان ميباشد .ه( )97/10/4( -مالف )3772

قاضي شوراي حل اختالف شهر همدان ،غالمحسين شيري
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پیشخوان

جریمهیمن با برخورد به صورت بازیکنیمن
راه بــه دروازه نیافــت و در ادامه با خطای
هند بازیکنیمن ،بازی متوقف شــد و ایران
مقابل محوطــه جریمهیمن ،صحاب ضربه
ایستگاهی شد.
*گل :شوت سردار آزمون به سمت دروازه
یمن با واکنش ناقص السوادی همراه بود و
مهدی طارمی توانســت روی ریباند دروازه
یمن را باز کنــد و ایران را با یک گل پیش
بیاندازد.
*یمنیهــا روی کرنر تیم ملــی ایران ،ضد
حملــه تند و تیــزی را تــدارک دیدند که
روی اشتباه بازیکن تیمملی ،توپ در داخل
محوطــه جریمه به مهاجم یمن رســید اما
شــوت این بازیکن با بیدقتی راه به دروازه
پیدا نکرد.
*در دقیقه  ،۱۰پاس مهدی ترابی در مقابل
محوطه جریمه به مهدی طارمی رســید و
شوت زمینی این بازیکن را دروازهبان یمن
راهی کرنر کرد.
*در دقیقه هشــت این دیداریمن توانست
نخستین شــوت راه راهی دروازه تیم ملی
ایران کند که این توپ با اختالف نسبتا زیاد
از باالی درواز به بیرون رفت.
*این دیدار با ســوت ریوجی ساتو از ژاپن
شروع شد.
ترکیب ایــران :علیرضــا بیرانوند ،مرتضی
پورعلی گنجی ،احسان حاجی صفی ،سید
مجید حســینی (پژمان منتظری  ،)۴۶رامین
رضاییان ،امیــد ابراهیمی ،مهــدی طارمی
(کریم انصــاری فرد  ،)۷۱اشــکان دژاگه،
مهدی ترابی ،ســردار آزمون و وحید امیری
(سامان قدوس .)۶۱
ترکیبیمن :ســعود الســوادی ،محمد فواد
(محمد همســن  ،)۵۸محمد بــا روویس،
عالادین مهــدی ،مودیر ابــوراوی ،احمد
الهیفــی ،احمــد الســروری ،وحید محمد
(احمد العرب  ،)۶۴عماد منصور ،عبدالوصی
البتاری و عال الصاصی

بادی پامپ به تجربه بانوان عالقه مند به مربیگری
این رشــته افزوده و اکنون فرصت مناسبی برای
برگزاری دوره مربیگری است.
رئیس کمیته بادیپامپ همدان یادآور شــد :این
ورزش برای افــرادی که زمان ندارند که هر روز
به باشــگاه بروند و  2ورزش هوازی و بدنسازی
را کار می کنند ،فرصت بی نظیری ایجاد می کند
و همین مزیت باعث شده تا استقبال خوبی برای
آموزش این رشته شود.

مسعودســلطانی فر وزیر ورزش و
جوانان با پیشــنهاد صندوق حمایت از
قهرمانان و پیشکسوتان برای نامگذاری
 ۱۷د 
ی مــاه به نام روز "پیشکســوتان
ورزش" موافقت کرد.
ب ه گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش
و جوانان ،با پیشنهاد صندوق حمایت
از قهرمانان و پیشکسوتان و با موافقت
مسعود ســلطانیفر  ۱۷ ،دی ماه به نام
روز "پیشکسوتان ورزش" در شورای
فرهنگ عمومی کشور به عنوان پیشنهاد
وزارت ورزش و جوانــان مطــرح
میشود.
هــدف از نامگــذاری ایــن روز
گرامیداشت مقام و جایگاه پیشکسوتان
ورزش و تحکیــم جایــگاه بزرگان و
بزرگداشــت قهرمانــان و ارزشها و
تحکیــم پیوندهای دینــی ،فرهنگی،
اجتماعی در جامعه است.

3
اعزام  ۶کماندار به
جام جهانی فرانسه
مرحله ســوم رقابتهای تیروکمان
جام جهانی داخل ســالن از  ۳۰دی تا
دوم بهمن در فرانســه برگزار میشود
و تیم پتروکیمیاگرراد به عنوان نماینده
ایران با  ۶ورزشــکار در این رقابتها
شرکت خواهد کرد.
به گزارش ایرنا ،مرحله سوم رقابتهای
تیروکمان جام جهانی داخل ســالن از
 ۳۰دی در رشتههای ریکرو و کامپوند
زنان و مردان و در رده ســنی نونهاالن،
نوجوانان و جوانان در فرانســه برگزار
میشــود که تیم پتروکیمیاگــر راد به
عنوان نماینده ایران در این تورنمنت با
 ۶کماندار هفته آینده راهی نیس فرانسه
میشود.
این مسابقات با حضور  ۵۰۰کماندار و
در مســافت  ۱۸متر برگزار خواهد شد
که اسماعیل عبادی ،نیما محبوبی ،مجید
احمدی و رســول جوان (تیم کامپوند
مردان) و صادق اشــرفی و میالد وزیر
(تیم ریکرو مردان) برای شــرکت در
مرحله ســوم جام جهانی داخل سالن
هفته آینده به فرانسه میروند.

رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف فامنين
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ورزشی

varzesh@hamedanpayam.com

نگاه

گریزی بر چالشهای
مدیریتی ورزش همدان

ورزش اســتان همــدان در ســال هــای اخیــر اگرچــه توفقیــات
روزافــزون در مــدال آوری و توســعه زیربنایــی داشــت امــا بــا
چالــش هــای مدیریتــی نیــز همــراه بــود؛ چالــش هایــی کــه
شناســایی و حــل آنهــا مــی توانــد بــه شــتاب گیــری رونــد رو بــه
رشــد ورزش ایــن دیــار کمــک شــایانی کنــد.
رســول منعــم در کارنامــه  40مــاه حضــورش در راس مدیریــت
ورزش همــدان در حالــی بــه برجســته ســازی موفقیــت هــای بــه
دســت آمــده پرداخــت کــه ضعــف در عرصــه هــای مختلــف باعث
بــروز حواشــی مختلــف نیــز شــد.
در اینکــه ورزش همــدان در دوره مدیریتــی وی در ایــن ســال هــا
پیشــرفت هــای خوبــی داشــت ،تردیــدی نیســت امــا ضعــف هایــی
نیــز همــواره دامــن گیــر ایــن حــوزه بــوده اســت کــه نبایــد آنهــا را
بــه دســت فراموشــی داد.
بــی اعتنایی به حوزه روابــط عمومی به عنوان هســته اصلی اطالع
رســانی ،خود محوری در تصمیم گیری ها و محــدود کردن اختیار
معاونان ،تمرکز بیش از حد به مســایل فرهنگی به جای پرداختن به
اصل قهرمانی و همگانی ،مقطعی عمل کردن در تشــکیل شوراهای
ورزشــی اعم از شورای ورزش همگانی و شورای ورزش و رسانه و
گماردن افراد مختلف در ســمت سرپرستی دستگاه ورزش و جوانان
شهرســتان ها از جمله ضعف های حوزه مدیریت ورزش استان در
این دوران بود.
همچنیــن ضعــف در انجــام مطالعــه هــای پژوهشــی ،فاصلــه گرفتن
کارمنــدان دســتگاه ورزش از حــوزه مدیریتــی ،کاهــش نظــارت بــر
عملکــرد هيــأت هــای ورزشــی ،ســپردن برخــی از هيــأت هــا بــه
افــراد ناتــوان ،کنتــرل نشــدن حواشــی برخــی هيــأت هــای ورزشــی
و مبهــم بــودن وظایــف کارشناســان حاضــر در دســتگاه ورزش از
دیگــر ایرادهایــی اســت کــه بــر عملکــرد مدیریــت دســتگاه ورزش
همــدان در ســال هــای اخیــر گرفتــه مــی شــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،در ایــن ســالها هرگــز مشــخص نشــد ماهیــت
شــورای ورزش همگانــی در چیســت و خروجــی ایــن شــورا
تاکنــون مفیــد نبــوده اســت.
از ســوی دیگر همگان واقف هســتند که کشتی و فوتبال پرمخاطب
ترین ورزش های حال حاضر دنیا محســوب می شوند که همدان نیز
این قاعده مستثنی نیست و با این حال در این سال ها شاهد افول این
دو رشته ورزشی در سطح استان بوده ایم.
برخــی از هيــأت هــای ورزشــی نیــز بــه صــورت پــروازی اداره
مــی شــوند و روســای هيــأت هــا کمتــر فرصــت حضــور در محــل
مســئولیت خــود را مــی یابنــد کــه نیــاز بــه بازنگــری اساســی در
ایــن حــوزه احســاس مــی شــود.
تعامل با نهادهایی نظیر آموزش و پرورش که منشاء اصلی استعدادهای
ورزشی به شمار می روند نیز مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
ایــن مســاله در المپیــاد ورزشــی اســتعدادهای برتــر نیــز مشــهود بود
تــا جایــی کــه همــدان بســیار پاییــن تر از اســتان هــای همجــوار ،در
جــدول توزیــع مــدال هــا در رده پانزدهــم ایســتاد.
از ســوی دیگــر برخــی از شهرســتان هــا نیــز همچنــان با سرپرســت
اداره مــی شــوند و حتــی برخــی از سرپرســتان نیــز فعالیــت الزم را
ندارند.
اکنون کمتر خبرنگار ورزشــی در استان همدان صدا و چهره متولیان
ورزش شهرســتان هایی نظیر اســدآباد ،رزن و فامنین را می شناسند
و در مجموع به جز شهرســتان مالیر ،مابقی با اهمیت اطالع رسانی
غریبه هستند.
هنوز هستند برخی از هيأت های ورزشی که در شهرستان ها نماینده
ندارند و تمرکز حمایتی آنها بیشتر به مرکزنشینان است.
تمامی این ضعف ها بارها از ســوی رسانه ها گوشزد و پرداخته شد
امــا هرگز به عنــوان مطلبه به حق خانواده ورزش اســتان اصالح و
دستخوش تغییر و تحول نشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده

کارت دانشجويي مژگان موسوی فرزند حسین بگ به شماره ملي

 3319764111و شماره شناسنامه  132رشته برنامه ریزی درسی-
ارشد دانشگاه بوعليسينا به شماره دانشجويي 9513291008
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

آگهي حصر وراثت

آقاي ابوالفضل وکيلي دارای شــماره شناســنامه 403178966
به شــرح دادخواست کالســه از این حوزه درخواست گواهی
حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان صديقه
رســتمي به شماره شناســنامه  1975در تاريخ  1395/9/27در
اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثــه حینالفوت آن
متوفی/متوفیه منحصر اســت بــه-1 :ابوالفضــل وکيلي فرزند
علياصغر به شــماره شناســنامه  370متولــد 1359صادره از
کبودراهنگ پســر متوفي -2ناصر وکيلي فرزنــد علياصغر به
شماره شناســنامه  385متولد 1365صادره از کبودراهنگ پسر
متوفي -3فريبا وکيلي فرزند علياصغر به شماره شناسنامه 3441
متولد 1353صادره از کبودراهنگ دختر متوفي -4عصمت وکيلي
فرزند علياصغر به شماره شناســنامه  1349متولد 1349صادره
از کبودراهنگ دختر متوفي -5ليلــي وکيلي فرزند علياصغر به
شماره شناسنامه  3442متولد 1355صادره از کبودراهنگ دختر
متوفي -6علياصغر وکيلي فرزند علياصغر به شــماره شناسنامه
 2113متولد 1330صادره از کبودراهنگ همســر متوفي 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 نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد( .مالف )268
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بيمهنامهرازيموتورسیکلتشمارهبيمهنامه
 31221091/96/791شماره پالک  57356-511شماره
موتور  957959شماره شاسي  9511107به نام جواد
آزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
آگهي تحديد حدود اختصاصي

چون تحديد حدود اعياني ششــدانگ يک باب ســاختمان مسکوني به مساحت
 158/31مترمربع پالک شــماره  10789فرعي مجزي شده از پالک  3858فرعي
از  139اصلي واقع در بهار بخــش چهارهمدان ملکي آقاي مصطفي خاکزاد فرزند
اکبر به شماره شناسنامه  392تعطيل گرديده بود و اعمال تبصره ذيل ماده  15هم
ميسر نيست لذا بنا به درخواست کتبي مالک تحديد حدود ششدانگ ملک مذکور
رأس ساعت  9صبح روز سهشنبه مورخه  1397/11/9به عمل خواهد آمد ،بنابراين
به موجب اين آگهي به مالک يا مالکين مجاور اخطار ميشود که در وقت تعيين شده
در محل حضور برســانندف ضمن ًا واخواهي به حدود از تاريخ تنظيم صورتمجلس
تحديدي فقط به مدت سي روز پذيرفته خواهد شد(.مالف )732

هادي يونسي عطوف
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بهار

شرکت تعاونی مسکن شبکه
بهداشت و درمان شهرستان رزن
(نوبت دوم) تاریخ انتشار 1397/10/16 :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی
مسکن شبکه بهداشت و درمان شهرستان رزن در ساعت
 11:00روز شنبه مورخ  97/10/ 29در محل سالن پرورش
فکری کودکان برگزار می گردد .
لذا از کلیه اعضاء و یا وکالی آن ها دعوت می شود جهت
اتخاذ تصمیم نسبت به دستور جلسه در این مجمع حضور
به هم رسانند  ،الزم به ذکر است جهت تایید وکالت نامه ها
قبل از برگزاری مجمع به دفتر هيأت مدیره مراجعه گردد.

دستورات جلسه:

 -1گزارش هيأت مدیره و بازرس از عملکرد سال 1396
 -2طرح تصویب صورت های مالی سال 1396
 -3طــرح تصویــب بدهــکاری اعضــای تعاونــی و عــدم
احــداث بنــا توســط اعضــا
 -4طرح تصویب حق الجلسه هيأت مدیره
 -5طرح تصویب خط مشی تعاونی
 -6انتخابــات اعضــای اصلــی و علــی البــدل هيــأت مدیره
و بــازرس

رئیس هيأت مدیره شرکت تعاونی مسکن
شبکه بهداشت و درمان رزن

ر

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

صاف تا کمي ابري  -بارش پراکنده
نهاوند

رزن

مالیر
همدان
شهرستان

تویسرکان

کبودراهنگ

6

1

4

4

7

8

قهاوند

»»منبع :موسسه ژئوفیزیک تهران

در هنگامى كه قدرت دارى ،باگذشــت بـــاش و در گا ِه تنگ دستىات
فامنین

 18دي ماه 1397

 1جمادياالول 1440

 8ژانويه 2019

05:56
07:24
12:22
17:19
17:38
23:39

4

بخشــنده ،و در وقــت نيازمندىات ،ايثارگر باش تــا فضل تو كامل گردد.

4

غرر الحكم  :ج  ۴ص  ۶۱۱ح ۷۱۷۹

بهار

سه شنبه

ارتباط با روزنامهinfo@Hamedanpayam.com..........................
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
ارتباط با مدیرمسئولmodir@Hamedanpayam.com................
ارتباط با سردبیرsardabir@Hamedanpayam.com................
سرویسآگهیagahi@hamedanpayam.com.............................
سرویس اشتراکeshterak@hamedanpayam.com................
چاپخانه پیام رسانهlitohoma@yahoo.com.....................................

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

■ آب و هوا

پيشبيني وضع هوا:

اسدآباد

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

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

■ اوقات شرعي

■ حدیث:

امام علي (ع):

گلتپه
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■ 2018
همدان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 2018

شماره 3382

خبـر

حذف صدور قبض کاغذی آب و برق
با دستور رئیس جمهور

وزیر ارتباطات از مذاکره با وزارت نیرو برای اجرای پروژه حذف
قبوض کاغذی آب و برق خبر داد و گفت :تخمین زده می شــود این
پروژه با اســتفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک تا اردیبهشت ماه
انجام شــود.به گزارش مهر ،محمد جواد آذری در حاشــیه بازدید از
پژوهشگاه فضایی ایران گفت :موضوع حذف کاغذی قبوض خدماتی
از جمله برنامه های در دســت انجام وزارت ارتباطات اســت که در
ایــن زمینه با برخی مجموعه ها که این قبــض ها را صادر می کنند
وارد مذاکره شــده ایم.وی گفت :قبض های کاغذی هم اکنون توسط
مخابرات ،وزارت نیرو ،وزارت نفت و شــهرداری برای مردم صادر
می شود.

تلویزیونی که در چند ثانیه کوچکتر یا
بزرگتر می شود!

یک تولید کننده تجهیزات الکترونیکی از نمایشگری رونمایی کرده
کــه می توان در چند ثانیه آن را کوچکتــر یا بزرگتر کرد تا منطبق با
نیاز کاربر شــود.به گزارش ماشــابل تک ،سامسونگ سال گذشته در
نمایشگاه محصوالت الکترونیکی مصرفی( )CESسال گذشته از یک
تلویزیــون «میکرو ال ای دی» عظیم رونمایی کرد .اما در نمایشــگاه
امسال از یک تلویزیون  ۷۵اینچی  ۴Kرونمایی کرده که برای خانه ها
مناسب تر است .در این تلویزیون از همان فناوری «میکرو ال ای دی»
استفاده می شود که در تلویزیون  Wallوجود داشت.به عبارت دیگر
همان طراحی ماژولی Wallدر این نمایشگر وجود دارد و می توان
آن را در هر سایز و وضوح دلخواه شخصی سازی کرد.

باروریابرهابانانوذراتتوسطمحققانکشور
محققان دانشگاه یزد موفق شدند با فناوری نانو و تولید نانوذرات
ابرها را بارور کننــد .همچنین از این نانو ذرات میتوان در م ه زدایی
نیز استفاده کرد.
به گزارش مهر ،این روزها بســیاری از کشورهای دنیا درگیر مسائل
مربوط به خشکســالی و کم آبی هســتند و برای برون رفت از این
مشکل ،دست به دامن فناوریهای مختلف برای کمک به بارندگی بیشتر
و دستیابی به منابع آبی جدید شده اند .در این میان تکنولوژیهایی مانند
شــیرین سازی و انواع تصفیه آب نیز مورد توجه قرار گرفته اند و در
بســیاری از کشورها استفاده می شوند.کشور ما نیز در بسیاری از این
فناوریها توانمندی و دستاوردهای خوبی کسب کرده است که میتواند
برای جبران کم آبی به کار رود.

صادرات آسیاب ایرانی برای تولید
نانوپودرها به بولیوی

یک شــرکت فعال ایرانی در حوزه نانو که مجوز آسیابهای تولید
پودر نانو را از ســتاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی دریافت کرده
است ،محصوالت خود را در سبد عرض ه شده به کشور بولیوی قرار داد.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،آسیابکاری یکی
از روشهای متداول تهی ه پودر است و یک شرکت ایرانی آسیابهای
پودر کننده مواد معدنی و اکســید فلزات در اندازههای نانومتری تولید
کرده اســت .آسیاب گلولهای سیارهای و آسیاب پره گلوله این شرکت
گواهی نانو مقیاس را از ســتاد توسعه فناوری نانودریافت کرده است.
به گفت ه حمیدرضا کمال آبادی فراهانی مدیرعامل این شــرکت ،چهار
محصول دیگر نیز در فرآیند دریافت گواهی نانو مقیاس هستند.

نوت بوک تازه ایسوس باریک ترین
نمایشگر دنیا را دارد

شــرکت ایسوس از تولید مدل به روزشده ای از سری نوت بوک
هــای زن بوک خود خبر داده که زن بــوک اس  ۱۳نام دارد و دارای
باریک ترین نمایشــگر دنیاســت.به گزارش انگجت ،این نوت بوک
دارای نمایشگر  ۱۳.۹اینچی ال ای دی با وضوح و شفافیت باالست.
اگر چه ضخامت بدنه و بخش پایینی این نوت بوک چندان کم نیست،
اما ضخامت نمایشــگر آن از  ۲.۵میلیمتر فراتر نمی رود و همین امر
باعث شــده ایسوس آن را باریک ترین نمایشگر دنیای نوت بوک ها
بداند.البته دقت این نمایشــگر در حد  ۴Kنیســت و وب کم آن هم
در باالی نمایشــگر قرار گرفته است .وزن این نوت بوک هم از ۱.۱
کیلوگرم فراتر نمی رود.

گزارش

جشنواره زمستانی همدان
زيرکرسی گرم شد

گردشگري

 2018و افزایش اعتماد به نفس همدان
سال  ۲۰۱۸در حالی به پایان رســید که رویداد ««همدان»»۲۰۱۸
بهعنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی نیز اگرچه نتوانست در
این سال از همه ظرفیتهایش بهره ببرد اما به گفته برخی کارشناسان
و مسئوالن تا جایی که در توان همدان بود ،تالش شد از فرصتهای
این رویداد بهره گرفته شــود .با این حال ،برخی از فعاالن گردشگری
معتقد هستند چنین رویدادی نتوانست به رشد گردشگری شهر کمک
کند .
اما برگزاری این رویداد به باور بهنام افتخاریان ،رئیس انجمن صنفی
راهنمایان گردشــگری همدان جنبه دیگری نیز داشــت؛ بیدار شدن
از خواب  ۳۰،۴۰ســاله همدان در عرصه گردشــگری .او در اینباره
میگوید« :رویداد همدان »۲۰۱۸دســتاوردش معرفی همدان بهعنوان
مقصد گردشــگری بود؛ در حالی که همیشــه همدان جزو شهرهای
درجه دو محســوب میشــد ».او ســاخت چند هتل ،اقامتگاه و ...را
گامهای مثبتــی تلقی میکند و همچنین به این نکتــه تاکید دارد که
«همدان »۲۰۱۸باعث شده تا بسیاری از آژانسهای گردشگری مطرح
کشــور ،همدان را به مقاصد گردشــگری خود اضافه کنند« :حضور
همدان در بســیاری از برنامههــای جامعه تورگردانــان ،هتلداران و
راهنمایان تور و ...اتفاق میمونی اســت که تا قبل از  ۲۰۱۸رخ نداده
بود .فضاهای شــهری بسیاری از شهرهای بزرگ از جمله پایتخت به
معرفی همدان پرداخت .برگزاری دو رویداد بینالمللی اعتماد به نفس
این استان و سایر شهرستانها را به منظور برگزاری چنین مراسمهایی
بــاال برد .این در حالی اســت که تا قبل از ایــن رویداد نه مردم و نه
مسئوالن به این موضوع باور نداشتند که شهری مانند همدان میتواند
از پس چنین مراسمهایی برآید».
بــه گفته رئیس انجمــن صنفی راهنمایان گردشــگری همدان چنین
رویدادی فرصتی بود که مســئوالن ،بخــش خصوصی ،بخش دولتی
و ...در کنار یکدیگر قرار بگیرند؛ ســفرای کشورهای مختلف به این
شــهر بیایند و با شگفتی به این شهر تاریخی بنگرند« :شخصا بسیاری
از سفرای مقیم ایران را در همدان دیدم که در هر سه مراسمی که در
این استان برگزار شد حضور داشتند .این خود یک موفقیت محسوب
میشــود .امســال همدان با توجه به آنکه ســالها در بــازار رقابت
گردشگری نبوده به یک جهش خوب دست یافت .این دیدگاه غلطی
است که پایان سال ۲۰۱۸را پایان کار فعالیتهای گردشگری همدان
بدانیم .اگر بخواهیم از این فرصت بهره ببریم باید این ســال را شروع
کار همدان بدانیم ».با این همه ،افتخاریان منکر وجود ضعفهایی در
رویداد «همدان  »۲۰۱۸نیســت و در این زمینــه میگوید« :مهمترین
ضعف در «همدان »۲۰۱۸نوع اطالعرســانی بود .رسانههای کشوری
آنقدر به این موضــوع نپرداختند؛ در صورتی که خبرنگارهای زیادی
به این رویداد دعوت شــدند .همچنین میشد از ظرفیت اسمی سال
«همدان  »۲۰۱۸بیشتر استفاده کرد که این مهم رخ نداد.
این در حالی اســت که همدان اولین شهر ایران بود که این عنوان را
از آن خود کرد » .وی همچنین ضعف دیگر این رویداد را در حضور
کمرنگ مردم دانســت« :بزرگترین نقطه ضعف «همدان »۲۰۱۸این
بــود که باعث حضور و همراهی مردم نشــد .رویداد به این شــکل
برگزار نشــد که مردم در آن حضور پیدا کــرده و آن را لمس کنند».
رئیــس انجمن صنفی راهنمایان گردشــگری همدان ،البته وجود این
ضعفها را هم تنها از ســوی اســتان نمیداند بلکــه عدم حمایت
سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری کشور را در این
امر موثر میداند و از این روی ســکه میگوید« :متاســفانه در رویداد
«همدان »۲۰۱۸ســازمان میراث فرهنگی بــه صورت صد درصد پای
کار نبــود و عالقهمندی در این زمینه از خود نشــان نداد .هر اقدامی
هم صورت گرفت تنها بهدلیل پیگیریهای معاون استاندار و مدیرکل
اســتاندار همدان بود .اگر بخش کشــوری یک گام جهت حمایت از
گردشگری همدان برمیداشــت ،موفقیتهای «همدان  »۲۰۱۸بسیار
بیشــتر از این بود .منظور تنها بخش مالی نیست بلکه بخش همگرایی
و همدلی است.
امسال دو اســتان تبریز و همدان باید بیشــتر از قبل موردتوجه قرار
میگرفتند و از ظرفیتهای آنها استفاده میشد و این کار میتوانست
انگیزهای باشد برای سایر استانهای کشور اما سازمان میراث فرهنگی
روند صددرصدی حمایت را پیش نگرفت و فقط در حد رفع تکلیف
کار کرد« ».همدان »۲۰۱۸میتوانست فرصت مناسبی باشد برای آنکه
نگاههای جهانی به سمت ایران و شهرهایش بچرخد؛ مقصد جدیدی
بــه نام همدان که اســتفاده از این موقعیت به نوع مدیریت بســتگی
داشت .البته نمیتوان شــرایط بینالملل حال حاضر کشور را نادیده
گرفت که چندان شــرایط مطلوب و ایدهآلی ندارد .با این وجود اگر
چه این شــرایط از یکسو کار را برای مســئوالن و دستاندرکاران
ســخت کرده بود اما از سوی دیگر میتوانســت فرصتی برای تغییر
نگاهها به ایران باشد.
حاال شــاید باید منتظر ماند و دید آیا اثرات بعدی این رویداد خود را
در عرصه جهانی نشان خواهد داد یا خیر.

دورهمیها و شب نشــینی های زمستان از
آیینهای کهن همدان است  ،سالهاست زمستان
با همه زیبایی و آدابش با آجیل و میوه در کنار
کرسی فضایی با نشاط توأم با عطوفت و مهربانی
را در تقویت صله رحم فراهم کرده است.
یکی از گرم ترین و خاطره انگیزترین نمادهای
زمســتان در همدان قدیم  ،کرســی است ،در
گذشته این چهارپایه چوبی با آتش درون خود
در شب های سرد زمستان ،پادشاهی می کرده و
یک کانون با صفا برای شب نشینی ها و دورهمی
ها بوده است.در زمســتان ها استفاده از کرسی
های ذغالــی و بعدها برقی به منظور گرم کردن
خانه و نشســتن دور آن ،معموال از شب یلدا،
نخستین شب زمستان آغاز می شد و تا پایان چله
بزرگ و در بعضی خانه ها تا انتهای چله کوچک
ادامه داشت.اعضای خانواده از کوچک و بزرگ،
دور کرسی که روی آن را میوه و آجیل و چایی
پوشانده بود؛ می نشســتند و به ویژه زمانی که
برف شدید می بارید و سرمای شدیدی می آمد؛
شعر همدانی مصداق پیدا می کرد:
تا می توان ز فرش چو کرسی جدا مباش
آتش به فرق ریز و مکن اختیار برف
در زمانی که هنوز برق نبود ،چراغ های گردسوز
را همراه با یک قیچی در کنارش بر روی کرسی
می گذاشــتند تا به محض باال آمدن فتیله آن را

بچینند؛ در نتیجه این بیت شعر امیرخسرو دهلوی
که بعدها زبانزد خاص وعام شد مصداق عینی
پیدا کرد:
به پای شمع شنیدم ز قیچی فوالد
زبان سرخ ،سر سبز می دهد بر باد
کرسی نماد شب نشینی های زمستانی
حرارت دلچسب و بی نظیر کرسی با یک داغی

تنبلی آور و دو راهی وسوسه ماندن زیر لحاف
کرسی در اتاق یا برف بازی در هوای سرد بیرون
همراه می شــد؛ که هنوز هــم در یاد و خاطره
مادربزرگ ها و پدر بزرگ ها مانده اســت .تهیه
سوخت و ذغال کرسی و به ویژه خاکه ذغال و
تهیه گلوله های خاکستر ذغال کار چندان راحتی
نبود .اما لذت جمع شــدن اعضــای خانواده و

احســاس امنیت حاصل از آن دورهمی ،سختی
آماده کردن آن را پاک می کرد.
حاال کرســی در همدان جشنواره ای شده است
 ،آغاز جشــنواره کرسی در حمام تاریخی قلعه
همدان خاطرات بسیاری را برای قديمیها زنده
كرده و لحظات شادی را براي عالقهمندان رقم
زده است.

نام «کرسی» برای نسل قدیم و نسل جدید دو معنای
مختلف را تداعی میکند .شاید همین نام است که
هر دو نسل را به حمام تاریخی «حاج محمد سعید»
یا همان «حمامقلعه» در محلهای قدیمی به همین نام
در قلب شهر همدان کشانده است.
حمام حاج محمد سعید شاید تا حدود  20سال پیش
کارکرد قدیمی خود را داشــته است ،قدمت آن به
دوره قاجار میرسد و از همان زمان به عنوان حمام
پذیرای مردم بوده اســت .بخــش زنانه حمام حاج
محمد ســعید همین بخشی است که ورودی درب
اصلی حمام اســت و امروز پذیرای بازدیدکنندگان
است .بخش مردانه نیز در داخل کوچه باریک کنار
حمام قابل دسترس بود.
قدیمیهــا میگویند که در اوایل حمام مردانه از در
اصلی قابل دســترس بود و حمــام زنانه در داخل
کوچه بود .حاال این حمــام قدیمی به محلی برای
بازآفرینی سنن گذشــته بدل شده است؛ به طوری
که نام جشــنواره «کرسی» کافی بود که که بسیاری
از مردان و زنان را به حمام قلعه بکشــاند .بسیاری
از اهالی محل نیز آمده بودند .قدیمیها تا رســیدند
زیر کرســی نشستند ،انگار دســت خودشان نبود.
نســل جدید هم که با شوفاژ و بخاری انس گرفتند
با حیرت کرســی را نگاه میکردنــد که وصف آن
را بارها از بزرگترها بــه خصوص پدربزرگها و
مادربزرگها شنیده بودند.
برخی هم کناری ایستاده بودند و بدون آنکه توجهی
به اجرای برنامه داشته باشند ،برای فرزندان خود از
روزهای فعالیــت حمام میگفتند .به حافظه رجوع
میکردند و تمام تالش خود را برای تصویرســازی
حوضهــای کوچک و بزرگ بــه کار میبردند تا
منظورشان را به فرزندان و حتی نوههای خود منتقل
کنند .حوزههای کوچک آبیرنگ که در حمام وجود
داشــت و گروه گروه از آدمها دور هم مینشستند
و استحمام میکردند .البته همه این اتفاقات پس از
جمع آوری خزینه و ایجــاد دوش در حمامها رخ
داده و پیــش از آن خبــری از دوش و حوضهای
کوچک نبود ،بلکه همان خزینه عمیق به عنوان محلی
برای استحمام مورد استفاده قرار میگرفت .اما امروز

بــه جای آن حوضهای کوچک و ســکوهایی که
دالکها مشغول شستوشو و با مشت و مال بودند،
کرسی پهن بود تا یاد گذشته را زنده کند.
ی به آدمی خوش میگذشت»
«سخت بود ...اما خیل 
شاید جمله مشترک خیلی از بزرگترهاست .آنهایی
که خانه را با چوب ،خاک اره و یا در نهایت با کرسی
و نفت گرم میکردند و امروز میبینند با یک دکمه
ساده ،سیستم گرمایشی روشن میشود و قرار نیست
که خروس خان ،خانم خانه از خواب برخیزد ،منقل
را از زیر کرسی بردارد .خاکسترها را کنار بزند ،چند
دانه زغال داخل آتش گردان بندازد و آن را بچرخاند
تا آتش بگیرد و وسط خاکستر زغالهای آتش گرفته
را قرار دهد و خاکســتر را با همان کف گیر فلزی
ســنگین ســیاه رنگ کپه کند و دوباره زیر کرسی
چوبی بگــذارد و لحاف بزرگ کرســی را بیندازد.
قدیمترها حتی آبگوشــت ظهر را نیز بر روی منقل
بار میگذاشتند تا ناهار آماده شود .آداب جمع کردن
و مرتب کردن کرسی خودش یک داستان جداگانه
بود .عیانها در هر اتاق یک کرســی داشتند و قشر
ضعیــف با وجود انبوه جمعیت خانــواده زیر یک
کرسی میخوابیدند .خاطره این دوره هم خوابیدنها
خودش یک فصل جداســت که باید از زبان خود
پدر و مادرها شــنید و تعریفهای مادربزرگها را
گــوش داد .حاال امروز به طــور نمادین دورتادور
کرســی بزرگ نشســتند و لحاف بزرگ کرسی را
روی پاهای خود کشیده بودند .خنده ،تمام مدت بر
لبانشان نقش بسته بود .میشد ذهنها را خواند که
در چه اندیشهای هستند و خاطرات گذشته را مرور
میکنند .گاهی دســت میزدند و گاهی گوشیهای
هوشمند خود را بیرون میآورند تا عکس یا فیلمی را
ثبت کنند و در دنیای مجازی و شبکههای اجتماعی
به اشتراک بگذارند.
صدای تا در حمام طنین انداز میشود ،استاد میزند
و میخواند .بین خواندن مردم را به تشویق دعوت
میکنند.کرسی پلکها را سنگین کرده است .انگار
گرما کار خود را میکند .نوبت به سخنرانی میرسد،
علی مالمیر مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشــگری استان از اهمیت آیینهای سنتی سخن
میگوید .تأکید میکند کــه آیینها کمتر از بناهای

ارزشمند تاریخی نیستند .وی از همه میخواهد که
اجازه ندهند این آیینها به فراموشی سپرده شود و
گوشیهای موبایل جایگزین همه داشتههای ما شود.

و معرفی سنت ها و آیین های بومی و محلی بسیار
موثر دانســت و گفت :این کار به کارشناسان حوزه
مردم شناســی برای ثبت میــراث ناملموس کمک
بزرگی می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
همدان در این جشــنواره گفت :نخستین جشنواره
کرسی نشینی سرآغازی رویدادهای فرهنگی بزرگ
به ویژه در فصل زمستان است.
جشنواره کرسی نشینی ،سرآغاز رویدادهای فرهنگی
بزرگ اســت به گزارش خبرنگار گروه استان های
باشــگاه خبرنگاران جوان از همــدان ،علی مالمیر،
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
همدان در جشنواره کرسی نشینی حمام قلعه همدان
گفت :جشــنواره کرسی نشینی یکی از محصوالت
مهم برای زنده نگه داشتن و معرفی میراث ناملموس
منطقه همدان به گردشگران است.
وی افزود :میراث ناملموس محصولی جذاب برای
توسعه گردشگری است که باید بیشتر به آن بپردازیم.
مالمیر با اشــاره به پیشینه تارخی و فرهنگی همدان
افزود :ســلیقه و عالقه گردشــگران با داشته های
فرهنگی همدان جور اســت و از این قابلیت برای
معرفی میراث ناملموس در دل میراث ملموس باید
به طور بهینه استفاده کنیم.
مالمیر مشــارکت بخش خصوصی را در این راستا
ضروری دانســت و گفت :مرمت و حفاظت از آثار
تاریخی و همچنین اجرای آیین های سنتی در این
اماکن نیازمند ســرمایه گذاری و مشــارکت بخش
خصوصی است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
همدان با اشــاره به ظرفیت هــای بی نظیر همدان
خاطرنشان کرد :نخســتین جشنواره کرسی نشینی
ســرآغازی رویدادهای فرهنگی بزرگ به ویژه در
فصل زمستان است.
مالمیربا تاکید بر حفط و پاســداری آیین ها و سنت
های قدیمی منطقه همدان یادآوری کرد :اگر اینگونه
جشــنواره برگزار نشود ،میراث ناملموس این خطه
منسوخ و فراموش می شود.
وی نقش سمن ها و شوراهای اسالمی را در یافتن

در ادامه میهمان کشوری هم لب به سخن باز میکند.
علی فعلهگری مشــاور مدیرعامــل و رییس اداره
ارزیابی عملکرد صندوق احیاء و بهرهبرداری از بناها
و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور از امکان تاریخی
که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند سخن
میگوید.
به گفته او صندوق تغییر نــام داده و از این به بعد
با عنوان صندوق حمایت از صنایع دستی ،فرش و
احیای بناهای تاریخی و فرهنگی یاد خواهد شد که
در حال تدوین اساسنامه آن هستند.
وی بر حفظ و آثار تاریخی و جلوگیری از تخریب
آنــان تأکید میکنــد و میگوید :تا ســال  1392از
 269بنــای تاریخی که مصوبه هیأت دولت مبنی بر
واگذاری آنان به بخش خصوصی صادر شده بود تنها
 10مکان واگذار شده بود اما از سال  92به این سمت
 66بنا واگذار شده است .مشاور مدیرعامل صندوق
احیاء با اشــاره به اینکه  26بنا در حال بهرهبرداری
است ادامه میدهد :از این تعداد دو بنا شامل حمام
قلعه و حمام حاجی در همدان قرار دارد.
وی همچنین اعالم میکند مدیران کل اســتانها نیز
 155بنا معرفی کردند تا به بخش خصوصی واگذار
شود .به گفته این مقام مسؤول کاروانسرای فرسفج،
خانه اقتداری ،تاجآباد در آبرومند و چند بنای دیگر
نیز در استان همدان در حال واگذاری است.
فعلهگری همچنین از تأمین  100میلیارد تومان اعتبار
از محل صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیالت
به بخش خصوصی در راســتای سرمایهگذاری در
اماکن تاریخی خبر داد.
وی همچنین از تقویمی شــدن برگزاری آیینهای
سنتی در آینده نزدیک خبر میدهد و ادامه میدهد:
در  6ماهه دوم ســال  10جشنواره آیینی در سراسر
کشــور در اماکن تاریخی در نظر گرفته شده است.
جشــنواره کرســی حمام قلعه تا  22دی ماه برقرار
است و عالقمندان میتوانند از آن بازدید کنند.

حمام قلعه و کرسي نشيني

جشــنواره کرســی نشــینی ،سرآغاز
رویدادهای فرهنگی بزرگ است

 26بنا در حال بهرهبرداری است

فرهنگ

کتاب صوتی «پیغام ماهیها»
در همدان رونمایی میشود

کتاب «پیغام ماهی ها» سرگذشــت جنگ های
نامتقارن سرلشــگر پاســدار شــهید حاج حسین
همدانی است که در همدان رونمایی میشود.
علــی اکبــر کریــم پــور مســئول روابــط عمومــی
ســپاه انصــار الحســین(ع) همــدان در جمــع
خبرنــگاران بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :کتــاب
«پیغــام ماهــی هــا» سرگذشــت جنــگ هــای
نامتقــارن سرلشــگر پاســدار حــاج حســین
همدانــی اســت کــه توســط نشــر  ۲۷محمــد
رســول اهلل و نشــر صاعقــه بــه قلــم ســردار
گلعلــی بابایــی منتشــر شــده اســت.
کریــم پــور ضمــن اشــاره بــه گــردآوری خاطرات
ایــن شــهید از زبــان همســرش گفــت :فصــل آخر
ایــن کتــاب مجموعــه خاطــرات خانــم نــوروزی
همســر ســردار همدانــی اســت کــه باعنــوان
«آخریــن پیامــک» منتشــر شــده اســت.
وی افــزود :ایــن کتــاب در قطــع رقعــی در
 ۵۱۲صفحــه بازگویــی خاطــرات ســردار شــهید
حســین همدانــی از زبــان خــودش اســت.
وی اضافــه کــرد :ایــن کتــاب بــه شــکل اول
شــخص روایــت شــده و کل ماجــرا از دوران
کودکــی تــا مقطعــی از زندگــی یعنــی اواخــر
ســال  ۶۴پیــش از ایــن در کتــاب «مهتــاب خیــن»
و در خــال مصاحبههــای حســین بهــزاد بــا
شــهید همدانــی منتشــر شــده بــود و اینجــا از
زبــان خــود شــهید بازنویســی شــده اســت.
کریــم پــور بــا توجــه بــه تــاش هــای صــورت
گرفتــه در زمینــه تهیــه کتــاب صوتــی «پیغــام
ماهــی هــا» گفــت :معاونــت فرهنگــی و تبلیغــات
ســپاه بــا همــکاری بســیج هنرمنــدان ســپاه اســتان
همــدان بخــش هایــی از ایــن کتــاب ارزشــمند را
در همــدان صداگــذاری کردنــد.
کریــم پــور گفــت :مراســم رونمایــی از کتــاب
صوتــی «پیغــام ماهــی هــا» چهارشــنبه  ۱۹دی
مــاه بــا ســخنرانی نویســنده ایــن کتــاب ســردار
گلعلــی بابایــی صــورت مــی گیــرد.

سال  ،۲۰۱۹سال میراث فرهنگی
جهان اسالم اعالم شد

سازمان آموزشی علمی فرهنگی آیسیسکو سال
 ۲۰۱۹را سال «میراث فرهنگی جهان اسالم» اعالم
و قدس اشــغالی را پایتخت دائمی فرهنگ اسالمی
و عربی معرفی کرد.
به گزارش روزنامه اردنی «الدســتور» ،این سازمان
که نهادی وابســته به سازمان همکاریهای اسالمی
اســت ،با صدور بیانیهای از اعضای خود خواست
براهمیت میراث فرهنگی و تمدن کهن جهان اسالم
در ذهــن همگان و حفاظت از هویت ملتها تاکید
کنند.
بیانیه آیسیســکو با اشــاره به تاریخ کهن جهان
اســام ،میــراث فرهنگی جهان اســام را مظهر
تمدن اسالمی و زمینهای برای ظهور فرهنگهای
متنوع دانســت .آیسیســکو همچنین خواســتار
حمایت کشورهای اسالمی از کمیته میراث جهان
اسالمی وابسته به این ســازمان و توجه بیشتر به
برنامههای فرهنگی جهان اســام ازجمله معرفی
آثار تاریخی و باســتانی و ثبت آنها در فهرســت
میراث فرهنگی جهان شــد .در عیــن حال ،این
بیانیه تخریب آثار باســتانی کشــورهای اسالمی
در جنگها ،درگیریها و اقدامات تروریســتی را
محکوم کرد.
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