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بانک خون بند
ناف خیلی از
بیماریها را
تحت پوشش
قرار میدهد

بناهای تاریخی
نهاوند
مرمت میشوند

امسال همدان سهمی در شهرها و روستاهای ملی صنایعدستی نداشت

 2شهر و یک روستا برای ثبت جهانی معرفی میشوند

نخبگان همدانی هشت مدال رنگانگ کسب کردند

نخبگان ایده
و راهکار بدهند
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مادستان

www.HamedanPayam.com

تامین اجتماعی
به دنبال
خدمات کیفیتر
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یادداشت روز

به لحظه شاديهايمان
احترام بگذاريم
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چند صباحي اســت ترنم موسيقي
اصيــل ايراني به همت معــدود گروههاي
هنري و زير پوشش انجمن موسيقي سنتي
در همــدان در برخي محافــل عمومي به
گوش ميرســد و گويي گوشهايمان از
ترنم آواهاي دلنواز جماعتي دلســوخته و
اهل دل به نشاط و تنعم دلگرم ميشود.
حكايت چنين اســت كــه چند وقت
پيش به بهانه وليمه و مجلس شــادي سر
سفره يكي از آشنايان در يكي از سالنهاي
عمومي شهر همدان دعوت داشتيم.

■ مولوی ،رئیس شورا :تبدیل همدان با همدلی به کارگاه عمرانی

2

■ بادامینجات ،رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای شورا:

ارائه راهکاری برای همافزايی علمی در شهر

خبــر
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غذاهای محلی ،ملی شد

ثبتهای خوشمزه
در همدان

تاکید بر شناسایی اشتراکات همدان و شهمیرزاد

شهمیرزاد
خواهر جدید همدان

رئیس شورای اســامی شهر همدان با تاکید بر
اینکه باید اشــتراکات گردشگری شــهرهای همدان و
شــهمیرزاد شناسایی شــود گفت :همدان و شهمیرزاد
تفاهــم نامه خواهر خواندگی منقعــد می کنند .ابراهیم

مولوی در جلسه صحن شورا ضمن تبریک به بازگشت
ســپنتا نیکنام به شورای اسالمی شهریزد افزود :از اقدام
اعضای تشــخیص مصلحت نظام در خصوص رای به
بازگشت نیکنام به شورای یزد تشکر کرده...
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«ارزانفود» با انرژی خورشیدی روشن شد

چاپ لیبل و لفاف های بسته بندی
با مدرنترین دستگاه چاپ اروپایی

دفتر مرکزی :همدان ،خیابان شریعتی ،روبروی دبیرستان شریعتی  ،ساختمان پیام
آدرس چاپخانه :همدان ،شهرک صنعتی بهاران ،خیابان بهارصنعت ،خیابان نهم

همراه09183148188 :
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تلفن)081( 34586731-3 :

www.anichap.com
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همدان در زمینه آثار و ابنیه تاریخی
یکی از اســتانهای غنی است اما در زمینه
آثار ناملموس شامل ســوغات و غذاهای
محلی نیز حرفهای زیــادی برای گفتن
دارد که چند مورد آن نیز ثبت ملی شــده
است .کهنشــهر همدان به مانند هر شهر
و استانی برای خود نشانههایی دارد و این
نشانهها ممکن اســت آثار تاریخی یا آثار
غیرملموس را شامل شود.
ســوغات همدان از صنایعدستی گرفته
تا مکانهای گردشگری و غذاهای محلی،
همه و همه نمادی...
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فعالیت «دیدهبانان پیشگیری»
در همدان
مدیر پیشــگیری از جــرم معاونــت اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان از آغاز فعالیت
«دیدهبانان پیشگیری» در همدان خبر داد و گفت :این طرح
به منظور استفاده از ظرفیتهای مردمی و نیز انعکاس اخبار
و اطالعات وقوع جرم و یا تخلف در همدان اجرا میشود.
حسین عسگری در گفتوگو با فارس از آغاز فعالیت

«دیدهبانان پیشگیری» در همدان خبر داد و اظهار کرد :این
طرح به منظور استفاده از ظرفیتهای مردمی و انعکاس
اخبار و اطالعات وقوع جرم و یا تخلف در همدان اجرا
میشود.
وی افزود :به منظور استفاده از توانمندی اقشار مختلف
مردم در زمینه پیشــگیری از وقوع جرم ،اشخاصی که با
داشتن شرایط مقرر در سامانه سجام معاونت پیشگیری از
ت نام کنند در صورت اطالع از وقوع جرم
وقوع جرم ثب 
و یا تخلف در هر حوزهای میتوانند اطالعات خود را به

صورت گزارش در سامانه ثبت کنند.
مدیر پیشگیری از جرم معاونت اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم دادگســتری همدان با بیان اینکه این سامانه
قابلیت آن را دارد که در میزان پیشــگیری از وقوع جرم
موثر باشد ،عنوان کرد :کمک مردم به دستگاه قضایی در
پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی در
جامعه اثرگذار اســت .وی گفت :با توجه به راهاندازی و
فعالیت سامانه سجام در معاونت اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم دادگستری قوه قضائیه ،دیدهبانان پیشگیری در

سطح استان فعالیت خود را آغاز میکنند.
عسگری با بیان اینکه دیدهبانان پیشگیری برای کاهش
آسیبهای اجتماعی به دســتگاه قضایی کمک میکنند
گفت :گزارشهای این افراد پس از ثبت ،بررســی و در
صورت نیاز اقدامات قضایی و انتظامی انجام میشود.
وی بــا بیان اینکه بایــد کاری کنیم کــه از ظرفیت
سازمانهای مردم نهاد در زمینه پیشگیری از جرم ،بیشتر
اســتفاده شــود ،گفت :این افراد حق برخورد با مردم را
ندارند و کارشان فقط گزارشدهی است.

khabar@hamedanpayam.com

shenide@hamedanpayam.com

یادداشت روز

تاکید بر شناسایی اشتراکات همدان و شهمیرزاد

به لحظه شاديهايمان احترام بگذاريم
»»مهدي ناصرنژاد

چند صباحي اســت ترنم موسيقي اصيل ايراني به همت
معدود گروههاي هنري و زير پوشــش انجمن موســيقي سنتي
در همدان در برخي محافل عمومي به گوش ميرســد و گويي
گوشهايمان از ترنم آواهاي دلنواز جماعتي دلسوخته و اهل دل
به نشاط و تنعم دلگرم ميشود.
حكايت چنين اســت كه چند وقت پيش بــه بهانه وليمه و
مجلس شــادي سر سفره يكي از آشــنايان در يكي از سالنهاي
عمومي شهر همدان دعوت داشتيم.
به پذيرايــي ميزبان عزيز و گفتوگو بــا جمع نزديكان
و خويشان ســرگرم بوديم كه نواي دلنشين موسيقي ايراني
از گوشهاي از سالن شروع شــد .چند جوان پرشور و اهل
هنــر و ادب ايراني با صداي جاننواز تــار و تلنگر دف و
همآوايي و همســويي صدايي خوش ،توجه ميهمانان را به
خــود جلب كردند .به نظر ميآمد جادوي موســيقي با جان
تنيــده و بر رگ و پي آميخته ايراني ،به چهرههاي بعض ًا بهم رفته
و نگــران مدعوين نمنمك رنگ و جــا داد و خطوط ناخواناي
صورتكهاي اهل فاميل و دور و بريهاي از هم گريزان آشــناتر
و مهربانتر شد.
گويا مديريت اين سالن پذيرايي كه عنوان رستوران سنتي را
با خود يدك ميكشد ،با مجوز اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي
چنين برنامهاي را براي شــبها و روزهاي تعطيلي خانوادههايي
كــه ميهماني دارند ،تــدارك ميبينــد و در چارچوب مقررات
و حريمهــاي عرفي و قانوني ،اجازه دارد زمينهســاز نشــاط
اجتماعي باشد .در واقع نشــاط اجتماعي همان حلقه مفقوده
سازوكارهاي اجتماعي ماســت كه سالهاي بسياري به سبب
گرفتاريهــاي عمومي و موضوعات مبتالبه جامعه اســامي
ضرورتي به خود نميديــد و جامعه امروزي در صدد جبران
آن ميباشد .مســئول اين گروه هنري و هنرمند خوشصداي
انجمن موســيقي ســنتي همدان به نام كاظم مرادي ميگويد:
حدود  3سال است كه با مجوز فرهنگ و ارشاد اسالمي اجازه
حضور در محافل عمومي كه در اختيار ميهمانيهاي خصوصي
اســت ،دارد و در اين مدت استقبال خوب شهروندان همداني
او را كه همسر هنرمندش را هم در كنار خويش دارد ،به اشاعه
اين هنر اصيل تشويق ميكند.
مرادي ميگويد :به ظن بسياري از اساتيد موسيقي ايراني ،اين
هنر فقط مختص خواص و موســيقيدان و موسيقيشناس است،
وليكن در طول اين ســالها كه به همراه آموزش از اســاتيد بنام
موسيقي ايران به اجراهاي زنده نيز اهتمام دارد ،بخصوص مردم
همدان نشان دادهاند كه موسيقي اصيل ايراني در خون مردم اين
مرز و بوم اســت و به طريقي در زمينه موســيقي اصيل همگان
موسيقيشناس و موسيقيدان هستند.
وي همچنين از مســئوالن حوزههــاي فرهنگي و هنري
اســتان خواست موانع موجود سر راه رشــد موسيقي اصيل
براي جلوگيري از اشــاعه موســيقي نامأنــوس و بيگانه را
فراهم سازند.
وي همچنيــن از مردم و شــهروندان خــوب همداني كه
مشــوق هنر اصيل و ملي خود هستند ،خواست در هر فرصت
و اجــراي اين هنــر در مكانهاي عمومــي ،بهگونهاي حافظ
ارزشهــاي هنرهاي اصيل خود بــوده و مرز هنجارهاي قابل
احترام با ناهنجاريهاي هيجاني را رعايت نمايند .به گفته او،
لحظههاي شاديهايمان را محترم شمريم و آن را براي هميشه
براي خود نگه داريم.

زلزله ای نسبتا شدید همدان را لرزاند
زلزله ای نسبتا شدید بعدازظهر دیروز همدان را لرزاند.
بــه گزارش مهر ،بعدازظهر دیروز ،لرزش شــدیدی در همدان
احساس شد و مردم را به خیابان ها کشاند .
سایت موسسه ژئوفیزیک از دسترس خارج شده و اطالعاتی در
خصوص این زلزله قابل دریافت نیست .

آمادگی همدان برای امدادرسانی به زلزلهزدگان
استان کرمانشاه

مدیــرکل مدیریــت بحران همــدان با بیــان اینکه زمین
لرز های به قدرت  ۵.۹ریشــتر در فاصله  ۷۴کیلومتری غرب
کرمانشــاه در منطقــه تازه آباد به وقع پیوســت ،گفت :این
زمینلــرزه در اســتا نهای همجوار کرمانشــاه مانند همدان
نیز احساس شد.
آمادگی همدان برای امدادرسانی به زلزلهزدگان استان کرمانشاه
علیمردان طالبی در گفتوگو با تســنیم اظهار داشت :این
زمین لرزه در ســاعت  14:37:26به قدرت  5/9ریشــتر در
فاصلــه  74کیلومتری غرب کرمانشــاه در منطقه تازه آباد به
وقع پیوست.
وی با اشــاره به اینکه ایــن زمینلرزه در اســتان همدان
تلفات جانی و مالی نداشــته اســت افــزود :از آنجاکه عمق
کانونی این زلزله  10کیلومتر بوده اســت شدت لرزه های این
زمین لرزه در اســتانهای همجوار کرمانشــاه مانند همدان نیز
احساس شده است.
مدیــرکل مدیریت بحران همــدان عنوان کرد :تــا این لحظه
درخواســتی مبنی بر اعزام نیروهای امدادی به استان همدان ارسال
نشده است اما در صورت نیاز ما اماده اعزام گروههای امدادی و یا
هرگونه کمک دیگر به این منطقه هستیم.

شهمیرزاد خواهر جدید همدان
رئیس شــورای اسالمی شهر همدان
با تاکید بر اینکه باید اشتراکات گردشگری
شهرهای همدان و شهمیرزاد شناسایی شود
گفت :همدان و شهمیرزاد تفاهم نامه خواهر
خواندگی منقعد می کنند.
به گــزارش روابــط عمومی شــورای
اســامی شــهر همدان ،ابراهیــم مولوی
در جلســه صحن شــورا ضمن تبریک به
بازگشت ســپنتا نیکنام به شورای اسالمی
شــهریزد افزود :از اقدام اعضای تشخیص
مصلحت نظام در خصوص رای به بازگشت
نیکنام به شــورای یزد تشــکر کرده و به
هموطنان زرتشتی تبریک می گوییم و این
اقدام باعث خرسندی همه شد چرا که این
رأی باعث شــد اقلیت هایــی که زیر بیرق
نظام مقدس جمهوری اسالمی برای دفاع از
میهن عزیزمان جان فشانی کردند در پارلمان
محلی حضور داشته و در کنار دیگر اعضای
شورا به مردم و نظام خدمت رسانی کنند.
مولــوی در ادامه به حضــور فرماندار
مهدیشــهر به همراه اعضای شــورای شهر
شهمیرزا در این جلسه اشاره کرد و گفت:
همدان و شهمیرزاد پتانسیل و ظرفیت های
مشترکی از جمله در حوزه گردشگری دارند
که باید از این اشــتراکات در امر توسعه و
پیشرفت این دو شهر بهره گرفت.
وی اضافه کرد :ایجاد تعامالت فرهنگی
و گردشگری بین مدیریت شهری کهن شهر
همدان و شــهمیرزاد باعث می شود که از
تجربیات هم در بخش گردشــگری استفاده
هوای این استان در سه ماهه نخست
ســال جاری  27روز در شرایط و وضعیت
ناسالم قرار گرفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان
گفت :شهرستان همدان با  13روز بیشترین
میزان آلودگی را در ســال گذشــته به خود
اختصاص داد .عادل عربی در گفت و گو با
ایرنا اظهار کرد :پس از آن شهرستان نهاوند
با هفت روز هوای ناســالم برای گروه های
حساس ،اسدآباد چهار روز و مالیر سه روز

یادواره  ۱۶۴شهید
همدان در عملیات
رمضان برگزار میشود

یادواره  ۱۶۴شــهید دارالمجاهدین
همدان در عملیات رمضان برگزار میشود.
دبیر یادواره شهدای عملیات رمضان در
توگو با تسنیم اظهار داشت :رزمندگان
گف 
اســتان همدان در دفاع مقدس در عملیات
رمضــان حضور یافته و نقــش مؤثری ایفا
کردنــد به طوری که مردم همــدان در این
عملیات  164شهید را تقدیم انقالب کردند.
مهدی کزازی افــزود :نیروهای همدان
با اســتعداد ســه گردان نصر ،فتح و خندق
در عملیــات رمضان حضــور یافته و نقش
مؤثر این گردانها در شکســت دشــمن به
اندازهای بود که موجب شکلگیری تیپ 32
انصارالحسین(ع) شد.

کرده و رونق گردشگری را ایجاد کرد.
رئیس شورای اســامی شهر همدان به
درخواســت رئیس شــورای اسالمی شهر
شــهمیرزاد در خصوص انعقاد تفاهم نامه
خواهرخواندگی دو شهر همدان و شهمیرزاد
اشاره کرد و گفت :هر چه تعامالت بین شهر
ها بیشتر باشد رضایتمندی بیشتری بین مردم
ایجاد می شود،
وی با بیان اینکه شــهمیرزاد در مســیر
زائــران حــرم امام رضــا (ع) قــرا گرفته
افزود :می توان از ایــن ظرفیت با تبلیغات
بیلبردهای رویداد همدان 2018در این محور
گردشگری استفاده کرد.
مولــوی اظهــار کــرد :امیدواریم طرح
خواهرخواندگــی همدان و شــهمیرزاد در
صحن شوراهای شــهر همدان و شهمیرزاد
مطرح و تصویب شــود تا همه با همکاری

و تعامل هم بتوانیــم دولت تدبیر و امید را
در رسیدن به اهداف نظام که همان خدمت
رسانی به مردم است کمک کرده و از پیچ و
خمی که دشمنان این مرز و بوم ایجاد کرده
اند بسالمت عبور کنیم.
فرماندار شهرســتان مهدیشهر نیز ضمن
تشکر از میزبانی خوب همدان از این هیئت
همراه به بیان پتانســیل و ظرفیت های شهر
همدان پرداخت و گفــت :همدان با وجود
طبیعت زیبا و تاریخی که دارد در سطح ملی
و بین المللی به خوبی معرفی نشده است.
حســن ارگی با بیان اینکه گردشــگری
ســومین شــاخصه اقتصاد جهان محسوب
می شود ،افزود :همدان شاخصه گردشگری
خوبی دارد و باید این شــاخصه کهن شهر
زیبا به خوبی اطالع رسانی شود.
ارگی با اشاره به اینکه شهر شهمیرزاد نیز

هوای همدان  27روز
در وضعیت ناسالم قرار گرفت
در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان
گفت :همچنین وضعیت کیفی هوا  80روز
در شهرستان همدان 85 ،روز در مالیر86 ،
روز در نهاونــد 69 ،روز در کبودرآهنگ و
 89روز در اسدآباد سالم و پاک بوده است.
وی گفت :در این عملیات امیر شــهید
"عبــاس دوران" و  5ســردار بــزرگ از
همدان به نامهای محمد دالوری ،حبیباهلل
مظاهری ،عبدالمحمد مؤمنی ،علیرضا حاجی
بابایــی و محمود نیکو منظری به شــهادت
رســیدند که این یادواره به یــاد و نام آنها
برگزار میشود.
دبیــر یادواره شــهدای عملیات رمضان
بیان کرد :یادواره شــهدای اســتان همدان
در عملیات رمضان با گرامیداشــت سالروز
عملیات غرورآفرین مرصاد پنجشنبه  4مرداد
ساعت  10صبح در حسینیه امام خمینی(ره)
همدان برگزار میشود.
کــزازی اعالم کرد :در ایــن آئین که به
همت جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس و
با همراهی دستگاههای اجرایی تدارک دیده
شــده ،کتابی درباره نقش استان همدان در
عملیات رمضان رونمایی میشود.

عربی اظهار داشت :منشا آلودگی خارج
از استان بوده و هوای آلوده از کشور عراق،
مرز اردن و ســوریه وارد اســتانهای غربی
کشور از جمله همدان شده است.
وی گفت :وضعیت کنونی داخل کشور
شــامل خشکســالی ،تغییر اقلیــم ،کاهش

واژگونی
 206جان مادر و
فرزند را گرفت
بر اثر وازگونی یک دستگاه پژو 206
مــادر و فرزند فوت کــرده و یک تن دیگر
مجروح شدند.
جانشــین پلیس راه استان همدان گفت:
سرنشــینان این وسیله نقلیه از سمت مهاباد
به همــدان در حال تردد بودند که در حوزه
استحفاظی این استان دچار سانحه می شوند.
سعید اســماعیلی در گفت و گو با ایرنا
اظهار داشــت :بی توجهی راننده خودروی
پژو به مسیر مقابل موجب هدایت دیرهنگام
وســیله نقلیه با رســیدن به پیچ و واژگونی
خودرو شد.
جانشین پلیس راه استان همدان اضافه

نخبگان همدانی
هشت مدال رنگانگ کسب کردند
نخبگان این اســتان موفق به کسب
هشت مدال رنگارنگ و  6دیپلم افتخار در
هجدهمین مسابقات کشوری مهارت شدند.
مدیــرکل آمــوزرش فنــی و حرفه ای
همدان گفت :هجدهمین دوره مسابقه های
ملی مهارت در  ٣٣رشــته بــا حضور ٥١٢
شــرکت کننده از  ٣١استان کشور در استان
البرز برگزار شد.
وهب مختاران در گفت و گو با ایرنا بیان
کرد :تیم مهارت همدان شامل  2دختر و 19
پســر نخبه در این دوره از رقات ها حضور
یافتند که موفق به کسب چندین مدال شدند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای همدان
بیان کرد :مرتضی امیدی در رشــته طراحی

مهندسی مکانیک موفق به کسب مدال طالی
این دوره از رقابت ها شد.
مختاران اضافه کرد :همچنین در رشــته
فضای سبز علی خدابنده لو و فرهاد اکبریان،
در رشــته فناوری طراحی گرافیک محمد
کلوندی و در رشــته کاشــی کاری دیوار و
کف عرفان محمدی هدایت منش موفق به
کسب مدال نقره شدند.
وی ادامه داد :امیــر محمد ترکمانی در
رشته جواهر ســازی ،مهدی نجفی جاللیه
در رشــته تاسیسات الکتریکی و حمیدرضا
وفرجینی در رشته اتصاالت چوبی مدال برنز
را از آن خود کردند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای همدان

بیان کرد :نخبــگان همدانی  6دیپلم افتخار
در رشــته های مختلف کســب کردند که
شامل فاطمه طاهری در رشته خیاطی ،سعید
قنبری سمیع در کابینت سازی ،نیما حیدری
در فنــاوری اطالعات نرم افزار ،امید عبدلی
حســین آبادی در تعمیر و نگهداری وسایل
نقلیه ســنگین ،محدثه بیات در رشــته گل
آرایی و امیرحسین حســنی تراش سی.ان.
سی است.
مختــاران ادامه داد :تیم مهارت اســتان
همــدان در مجمــوع امتیازات و کســب
مدال بعد از اســتان های اصفهان ،تهران و
آذربایجان شرقی رتبه چهارم کشور را کسب
کرد.

جزو  14شهر نمونه گردشگری ایران است،
اضافه کرد :شــهمیرزاد و همدان شــاخصه
های مشترکی در امر گردشگری دارند و می
توان از این ظرفیت در تبادالت گردشگری
استفاده کرد.
در ادامه رئیس شــورای اســامی شهر
شهمیرزاد نیز به بیان جاذبه های گردشگری
شــهمیرزاد پرداخــت و گفــت :صنعت
گردشگری یکی از صنایع پاک و درآمدزایی
است که در این زمینه بخش خصوصی نقش
اول را باید ایفاء کند .اسماعیلی زاده با تاکید
بر رفع موانع ســرمایه کذاری اظهار داشت:
منابع و ظرفیت های گردشــگری باالیی در
دو شه رهمدان و شهمیرزاد وجود دارد که
باید با مدیریت و تعامل با هم در راســتای
رونق صنعت گردشــگری گام برداریم چرا
که این اقدام رونق اقتصادی دو شــهر را هم
به دنبال خواهد داشت.
شهردار شــهمیرزاد که از جوانان موفق
همدانی است نیز به ظرفیت های گردشگری
شهمیرزاد اشــاره کرد و گفت :در این شهر
ســاخت و ســازها را محدود کرده ایم و
بیشترین هدف ما حفظ باغات و بافت شهر
است تا به خانه باغات آسیبی وارد نشود .
محمــد صالح لقمانیان بــرای تعامالت
گردشــگری و فرهنگی اعالم آمادگی کرد
و افــزود :می توانیم در انعقــاد تفاهم نامه
خواهرخواندگــی خیابان یا بلــواری را در
دو شهر همدان و شــهمیرزاد به نام این دو
نامگذاری کرد.
پوشــش گیاهی و رطوبت هوا نیز در بروز
پدیده گرد و غبار بی تاثیر نبوده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت همدان
معتقد است :احتمال اینکه کانون هایی با منشا
داخلی در این اســتان عامل بروز گرد و غبار
باشــد نیز وجود دارد .عربی ادامه داد :برنامه
اقتصاد مقاومتی محیط زیست همدان شامل
طرح مطالعه کانون های احتمالی گرد و غبار
در دستور کار قرار گرفته است که در این راستا
قراردادی با دانشگاه مالیر منعقد شد.
کرد :راننده این وســیله دچــار جراحت
نشــده ،امــا یکــی از سرنشــینان که در
بیمارســتان بستری است وضعیت جسمی
مناسبی ندارد.
اسماعیلی با بیان اینکه یک دستگاه تریلی
نیز به دره ســقوط کرده است ،توضیح داد:
راننده این خودرو یک قســمت از مســیر
خاکی مجاور گردنه اسدآباد را برای حضور
در کنار عشایر ساکن در این منطقه ،طی می
کند.
وی گفت :این راننــده ،خودروی خود
را پــارک کرده بود که به علل نامعلومی این
تریلی فاقد سرنشین به حرکت در آمده و به
دره سقوط می کند.
طبق گزارش پزشکی قانونی فوت ناشی
از تصادف در جاده های برون شهری استان
همدان با  16تن کاهش به  57تن در فصل
بهار امسال رسیده است.

گرانی مخدر صنعتی
مصرف این مواد را
کاهش داد

نوســان در قیمت مواد افیونی به
ویژه افزایش مخدر صنعتی شیشــه میزان
مصرف این مواد را کاهش داده است.
معاون سیاســی اجتماعــی فرماندار
همدان در نشست اعضای شورای مبارزه
با موادمخدر شهرســتان همدان بیان کرد:
تریاک و حشیش بیشترین میزان کشفیات
را به خود اختصاص داده و مخدر صنعتی
شیشــه در رتبه های بعدی قــرار گرفته
اســت .علی اصغــر ناظری پــور اضافه
کرد :افزایش قیمت قرص های ترامادول
احتمال قاچاق و خــارج کردن این مواد
از کشــور را افزایش داده اســت .معاون
سیاســی اجتماعی فرماندار همدان اظهار
داشت :بسیاری از گزارش های ارایه شده
در زمینه خریــد و فروش مواد مخدر در
پارک ها و باغ ها صحیح نیستند.

شنیدهها

 -1فرماندران ملزم به انتصاب مشاور حزبي شدهاند .گفته ميشود
با راهاندازي خانه احزاب و با هدف افزايش مراودات سياسي احزاب
و فرمانداران ،اين تصميم گرفته شده است.
گويــا در ايــن زمينه تنها فرماندار تويســركان داراي مشــاور
ميباشــد .گفتني اســت اين تصميم در حالي گرفته شده است كه
فعاليت احزاب مورد نقد بوده و در حال حاضر تا شــب انتخابات
فعاليتي ندارند.
 -2مديركل ورزش تغيير بعدي مديران در استان خواهد بود .گويا
قرار اســت در اين تغيير گزينه غيربومي جايگزين منعم شــود .گفته
ميشود گزينه جايگزين از سمنان ميآيد .گفتني است قرار است پس
از معارفه فرماندار مالير ،اين تغيير انجام شود.
 -3جلسه احزاب با معاون سیاسی تحریم شده است .گفته می شود
احزاب استان در نشست استانداری شرکت نکرده اند و گویا دلیل این
تصمیم اعتراض به عملکرد حوزه سیاسی در استان بوده است .گفتنی
است محور نشست هماهنگی برای افتتاح خانه احزاب همدان در روز
آینده بوده اســت .گویا فقط تعداد معدودی از فعاالن سیاسی در این
نشست حضور داشته اند.

کوتاه از استان

عملکرد برخی ادارت استان همدان
در جذب اعتبارات راضیکننده نیست
استاندار همدان با بیان اینکه بروید خدا را شکر کنید که مجمع
تشــخیص مصلحت نظام زمان جذب اعتبارات را تمدید کرد وگرنه
به وعده خود برای عزل مدیران ناموفق در این عرصه عمل میکردم،
گفت:عملکرد برخی ادارت اســتان در جــذب اعتبارات راضیکننده
نیست
بــه گزارش تســنیم  ،محمد ناصــر نیکبخت در جمــع مدیران،
فرماندهان و فرمانداران استان همدان با گالیهمندی از عدم درخواست
برای تخصیص اعتبار برای بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس ،اظهار داشت:
سال گذشته  30درصد از یک میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفت ه شده
برای حفظ آثار تخصیص یافت که با کمک ســازمان برنامه و بودجه
مبلغ آن را از افزایش داده و درنتیجه  500میلیون تومان آن را پرداخت
کردیم.
وی افزود :اگرچه شما امسال تقاضایی در این بخش نداشتید اما ما
وظیفه داریم اعتباری را برای برنامههای شــما در نظر بگیریم هرچند
عدم درخواست شما سبب تعجب بنده شده است.
اســتاندار همدان بابیان اینکه ما دو نوع اعتبار داریم که باید جذب
شــوند ابراز کرد :برای جذب برخــی اوراق خزانه زمان کمی در نظر
گرفته بودند که البته با این وجود ما توانستیم تمام اعتبارات موجود در
این بخش را جذب کنیم.
وی بیان کرد :در مرحله دوم جذب اعتبارات نیز ما تا دیروز فرصت
داشــتیم این کار را انجام دهیم که البته با تمدید زمان جذب اعتبارات
از ســوی مجمع تشخیص ،توانستیم به جز برخی موارد اعتبارات این
بخش را نیز جذب کنیم.

استفاده از آب شرب در کارواش ها
ممنوع است

معاون بهرهبرداری شــرکت آب و فاضالب همدان با تاکید بر
اینکه استفاده از آب شرب در کارواش ها ممنوع است گفت :هیچ یک
از کارواشهای همدان از آب شــرب استفاده نمیرکنند و با تانکر آب
خریداری و کار میکنند.
حمیدرضا نیکداد در گفت و گو با ایرنا افزود :اولویت این شرکت
ترغیب شهروندان به اســتفاده از کارواش به جای شستن خودرو در
منزل است .چراکه
ایــن کار باعث می شــود تا میزان مصرف آب برای شســتن هر
خودرو از  300لیتر به  30لیتر کاهش یابد.
وی با تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب اظهار داشت :به منظور
توزیع عادالنه آب در بین شــهروندان 64 ،دستگاه فشارشکن آب در
سطح شهر نصب شده است.
معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب همــدان افزود44 :
دســتگاه شیر فشارشکن تا یک ماه پیش مجهز به کنترلگر فشار شده
اســت و با مدیریت شبکه نبض شبکه در دســت است و با این کار
مدیریت مصرف اعمال میشود.
نیکداد بیان کرد :همچنین دســتگاههای کاهنده مصرف آب برای
صرفهجویی آب در مدارس و مساجد نصب شده است و شیرآالت با
تعویض رایگان در اختیار آنها گذاشته میشود.
وی با بیان اینکه شــهروندان میتوانند برای آبیاری فضای ســبز
داخــل منازل از آب منطقهای مجوز حفر چــاه دریافت کنند افزود:
آب مصرفی شهر همدان از  60حلقه چاه ،سد اکباتان و رودخانههای
فصلی در فصول غیرزراعی تامین میشود.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

با جذب اعتباری بالغ بر  ۵۰۰میلیون تومان

بناهای تاریخی نهاوند
مرمت میشوند

مدیر میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
نهاوند از مرمت بناهای تاریخی نهاوند با جذب اعتباری
بالغ بر  ۵۰۰میلیون تومان خبر داد.
بــه گزارش فارس  ،خانه شــهید قدوســی ،حمام
گلشــن ،امامزاده بدیعالزمان و خانه صمصام از جمله

بناهای تاریخی هستند که مرمت آنها در دستور کار قرار
گرفته است.
این بناهــا با وجود اینکه سالهاســت به ثبت ملی
رســیده و برخی از این بناها از جمله خانه صمصام 15
سال است که تملک شدهاند ،اما سالها رها شده بودند.
بــا پیگیریهای میــراث فرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشــگری نهاوند و با جذب اعتبــاری بالغ بر 500
میلیــون تومان این بناهای تاریخــی به عنوان مهمترین
ظرفیت گردشگری این شهرستان در حال مرمت هستند.

بر این اســاس مدیر میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری نهاوند اظهار کرد :با پیگیریهایی که داشتیم
و نیــز با حمایتهای ویژه نماینــده نهاوند در مجلس
اعتبار مرمت این بناها جذب شد و در حال حاضر نیمی
از کار انجام شده و ظرف یک ماه آینده مرمت این بناها
به اتمام خواهد رسید.
محســن جانجان خاطرنشــان کــرد :در توافق با
مالک حمام گلشــن ،مقرر شــد این بنا توسط میراث
فرهنگی مرمت شود و در مقابل مالک با همان کاربری

پیشین(حمام سنتی) ملک را فعال نگه دارد که بیشک
حمامهای سنتی در جذب گردشگر موثر است.
وی با بیان اینکه امامزاده بدیعالزمان نیز سال گذشته
فاز نخست آن شــامل جدارههای خارجی مرمت شد،
گفت :در حال حاضر محوطهسازی این بنا در حال انجام
است که این بنا هم یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری
مذهبی خواهد شد .وی در پایان افزود :با تعیین عرصه و
حریم بناهای تاریخی ساخت و ساز در نزدیکی بناهای
تاریخی با ضوابط مطالعه شده انجام خواهد شد.
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امسال 2500مترمربع فرش و گلیم توسط
مددجویان همدان بافته میشود
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان همدان از فعالیت
 2هزار و  570کارگاه قالی ،گلیم و جاجیمبافی در سطح استان خبر داد
و گفت :امسال  2هزار و  500مترمربع فرش و گلیم توسط مددجویان
بافته شود.
شــهرام عابدی در گفتوگو با فارس در خصوص نحوه فعالیت
مددجویان زیرپوشش کمیته امداد در حوزه تولیدات فرش در س ه ماهه
نخست امســال اظهار کرد :مددجویان زیرپوشش در عرصه تولیدات
فرش و قالیبافی از ابتدای ســال جاری  300تخته فرش به مســاحت
 500مترمربع بافتند.
وی با اشاره به اینکه امروزه کسبوکارهای خانگی ب ه عنوان یکی
از راهکارهای ایجاد اشتغال و درآمد محسوب میشوند ،افزود :قابلیت
انجام این نوع کســبوکار در منزل مزایای بســیاری مانند توازن بین
مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنها ،حذف هزینههای مربوط به
خرید ،رهن و اجاره کارگاه و ایابوذهاب ،استفاده از نیروی کار سایر
اعضــای خانواده و ایجاد زمینههــای کار خانوادگی و افزایش فضای
همدلی و همراهی ،امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیررســمی
به شیوه استاد -شاگردی بین اعضای خانواده را دارد.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد همدان بابیان اینکه فرش در
باور ایرانیان بهاندازهای مهم و باارزش است که استانی از ایران نیست
که مردمانش نقش دلشان را بر تاروپود فرش گره نزده باشند،گفت :در
حال حاضر  2هزار و  570کارگاه قالی ،گلیم و جاجیمبافی در ســطح
استان فعال اســت و ارزش کل بافتههای مددجویان از ابتدای امسال
 400میلیون تومان اعال م شده است.

بیش از  14میلیون تن کاال از گمرک مالیر
صادر شد
در ســه ماهه نخســت امســال  14میلیون و  627هزارو 834
کیلوگرم انواع کاالهای صادراتی از گمرک مالیر صادر شد.
مدیر کل گمرک همدان گفت :این میزان صادرات از نظر وزنی 27
درصد صادرات استان همدان را به خود اختصاص داده است.
جمال خشــوعی در گفت و گو با ایرنــا ارزش دالری این میزان
کاالی صادراتــی را  12میلیون و  93هــزارو  287دالر عنوان کرد و
افــزود :کاالهای صادراتی از گمرک مالیــر از نظر دالری  51درصد
ارزش صادرات استان را شامل می شود.
خشوعی بیان کرد :کاالهایی همچون انواع کشمش ،لبنیات ،انواع
وازلین ،فروسیلیس ،انواع پارچه بدون بافت (البسه بیمارستانی) ،انواع
ترشیجات و سیمان پاکتی طی سه ماهه امسال از گمرک مالیر صادر
شد.
مدیر کل گمرک همــدان گفت ،عراق ،اوکرایــن ،امارات ،لبنان،
افغانستان ،پاکستان ،ترکیه ،سودان ،ارمنستان ،بلغارستان و آذربایجان را
از جمله کشورهای مقصد کاالهای صادراتی گمرک مالیر عنوان کرد.
وی با بیان اینکه کشمش بیشترین حجم صادراتی استان را به خود
اختصاص داده است ،افزود :در سه ماهه نخست امسال چهار میلیون
و  553هزار و  352کیلوگرم انواع کشمش از گمرک مالیر صادر شد.
مدیر کل گمرک همدان ارزش دالری کشــمش صادراتی استان را
پنج میلیون و  271هزارو  978دالر عنوان کرد و گفت :کشــمش 22
درصد از صادرات کل استان همدان را به خود اختصاص داده است و
به کشورهای عراق ،اوکراین ،امارات و روسیه صادر می شود.
همزمان با والدت امام رضا(ع) صورت میگيرد

اجرای موسیقی «اقوام ایرانی» در نهاوند
همزمان با سالروز والدت باسعادت امام رضا(ع) گروه «کوبان
شمس» موسیقی اقوام ایرانی در نهاوند را اجرا می کند.
مهدی حبیبوند در گفتوگو با فــارس اظهار کرد :گروه کوبان
شمس پس از اجرای موفق در  ۱۲کشور دنیا همچون روسیه ،مالزی،
یونان ،نروژ این بار در شهرستان نهاوند با همکاری اداره ارشاد اسالمی
برای عالقمند اجرا میکند.
وی با بیان اینکه گروه کوبان شــمس متشــکل از  ۱۱نفر است و
اجــرای گروهی انجام میدهــد ،گفت :زمان اجرای موســیقی دوم
مردادماه تا جمعه پنجم مردادماه در محل ســالن امام خمینی(ره) اداره
ارشاد شهرستان نهاوند برگزار میشود.

پلمب  ۱۲واحد آالینده سیلیس کوبی در مالیر
رئیس حفاظت محیط زیســت شهرستان مالیر از پلمب ۱۲
واحد آالینده سیلیس کوبی در مالیر خبر داد.
مجید شعبانلو در گفتگو با مهر گفت :همزمانی فعالیت و مجاورت
فیزیکی سیلیس کوبی ها در مالیر موجب خروج مقادیر زیادی ذرات
ســیلیس به هوا و ایجاد معضالت فراوان بهداشتی و محیط زیستی و
آلودگی منطقه شده است.
وی افزود :شهرســتان مالیر با داشــتن بیش از  ۴۰واحد سیلیس
کوبی ،به عنوان یکی از قطب های تولید ســیلیس در کشور شناخته
شــده است که عمده این واحدهای تولیدی در شهر ازندریان (بخش
جوکار) مســتقر شده که تجمع و تمرکز صنایع سیلیس کوبی در یک
نقطه ،منجر به ایجاد حساسیت خاص در سطح استان و شهرستان به
عنوان یک منبع تولید آلودگی شده است.
شــعبانلو اظهار داشــت :طبق نظر پزشــکان و کارشناســان،
رعایــت نکردن مالحظات زیســت محیطی در صنعت ســیلیس
کوبــی ،خطر ابتالی افــراد به بیماری های ناشــی از مواجهه با
ذرات ســیلیس از جمله بیماری ســیلیکوزیس و سرطان ریه را
افزایش می دهد.
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«ارزانفود» با انرژی خورشیدی روشن شد
مدیــرکل میراث فرهنگــی ،صنایع
دستی و گردشــگری استان همدان با اعالم
ایــن خبر گفــت  :با توجه به اینکه شــهر
زیرزمینی ارزانفود خارج از روستا و در دامنه
کــوه الوند قرار دارد ،در صورت ایجاد خط
انتقال برق از روســتا به این شهر زیرزمینی
به طــول دو کیلومتر ،هزینه زیادی را متقبل
میشــدیم بنابراین تصمیم به تأمین برق از
طریق انرژی خورشیدی گرفتیم.
علــی مالمیر ادامــه داد :بــا تأمین 10
کیلــووات برق مصرفــی از طریق این پنل
خورشیدی تا سالهای آینده مشکلی برای
تأمین برق این شهر زیرزمینی نخواهد بود.
مالمیــر با بیان اینکــه کارهای اجرایی
نصب این پنل انجام و به این ترتیب شــهر
زیرزمینی ارزانفود با پنل خورشیدی روشن
شــد  ،افزود :برای تأمین برق این شهر 130
میلیون تومان هزینه شده است.
وی یادآور شــد :سرمایهگذار نصب این
پنل خورشیدی ادارهکل میراث فرهنگی بوده
است.
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشــگری استان همدان در ادامه گفت:
با احداث جاده به طول دو کیلومتر تا شــهر
ارزانفود ،مرمت ســاختارهای سنگی داخل
این بنا ،ایجاد ورودی مناسب و نورپردازی
مناسب درون این شهر ،پذیرای گردشگران
خواهد بود.
یکی از شهرهای پنهان شکل گرفته دوره
اشــکانی در همدان شهر زیرزمینی ارزانفود
از توابع بخش مرکزی همدان و در جنوب
شرقی این شهر اســت که در آن مجموعه
آثاری به صورت دست کند در عمق چهار تا
شش متری زمین در غرب روستای ارزانفود
کشف شده است.
یافته های باســتان شناســی بیانگر این
واقعیت اســت که این مجموعه به صورت
دست کند در بســتری از سنگ های الشه
موســوم به شســیت ایجاد شــده و بسیار
گسترده بوده است.
این مجموعه شــامل اتاق ها ،ســالن ها
و راهروهــای ارتباطی متعددی اســت که
فضاهای موجود را به هم مرتبط میکند.
ورودی فعلی مجموعــه در راس تپه و
به صورت چاهکی به عمق تقریبی سه متر
قرار دارد و ابعاد ورودی آن حدود  70در70
سانتیمتر است.
ورودی یکی از دریچهها یا هواکشهای
مجموعه است که در سقف راهرویی تعبیه
شــده و توســط حفارگران بازگشایی شده
و ایــن ورودی به یکــی از اتاقهای اصلی
فعاليت بیش از  200دســتگاه ســی
ان ســی در مالیر به عنوان شــهر ملی مبل
و منبت ،هرچند نياز اين شهرستان است و
گريزی از آ ن برای افزايش توليد نيست ،اما
باعث بيكاری تعدادی از فعاالن اين عرصه
و به حاشيه رفتن هنر دست منبتكاران شده
است.
ش فعاالن عرصه
ســال  95بود که با تال 
مبــل و منبت و به برکت دســت هنرمندان
حکاکان هنر چوب مالیر ،عنوان شهر ملی
مبل و منبت ایران به این شهرستان داده شد.
این موضــوع برای مالیریهــا به ویژه
هنرمندان مبــل و منبت آن ،اتفاقی بزرگ و
خوشایند بود تا آینده مبل و منبت این شهر
هنرپرور را روشنتر کند و هنرمندانش مسیر
توسعه و ترقی را بپیمایند.
در حاضر بیــش از  4هزار کارگاه تولید
مبــل و منبت شناســنامهدار در مالیر فعال
اســت و بیــش از  8هزار تــن به صورت
مستقیم و بین  20تا  25هزار تن به صورت
غیر مستقیم در این صنعت فعالیت میکنند.
مالیر قطب تولید مبل و منبت کشــور
اســت و با وجود بیش از  100نمایشگاه در
بازار مبل این شهر ،ساالنه بین  70تا  80هزار
دســت مبلمان تولید و به داخل و خارج از
کشور صادر میشود.
با این وجود یک اتفاق بازار منبت مالیر
را طی سالهای اخیر تحت شعاع قرار داده
است که البته دیدگاهها در خصوص فرصت
یا تهدید بودن آن متفاوت اســت ،اتفاقی به
نام ورود دستگاههای «سی ان سی»!

مجموعه منتهی میشود.
فضاهــا و اتاق های این مجموعه دارای
ابعاد متغیر و احتماال کاربری های متفاوتی
هستند در بدنه بیشتر آنها سکوهای سنگی
وجود دارد که شــباهت زیــادی به آخور
احشام دارد.
در باال و مجاورت سکوها و بدنه بیشتر
فضاهــای مجموعــه حلقه بــا قالب های
تراشیده شده از سنگ بستر به شکل زیبا به
چشم می خورد و این قالب ها نیز کاربردی
هستند و نظر قاطعی در خصوص عملکرد
آنها وجود ندارد.
کاوش های باستان شناسی در پنج کارگاه
در نقاط مختلف تپه انجام شده و هر کارگاه
متشــکل از تعدادی اتاق است که همگی به
هــم ارتباط دارند و در بعضی قســمت ها
تک اتاق هایی دیده می شود که دارای یک
ورودی و به صورت مستقل هستند.
فضاهــای بزرگتــر ورودی های متعدد
دارنــد که به احتمال زیــاد به کاربری های
آنها ارتباط دارد افزود :ارتفاع تقریبی فضاها
متغیر اســت و به طور میانگین به اندازه قد
یک انسان (حدود  180سانتیمتر) است.
در بدنه این اتاقها حفرههای پیه ســوز
مانند متعــددی دیدهمیشــود و فضاهای
بازدید شــده از  25اتاق تشــکیل شــده و
راهروها و ســالنهای متعــددی در آن به
چشم میخورد.
در کاوش هــای انجام شــده به منظور
بازگشــایی ورودی ها آثار معماری منظمی
شناســایی شــد که حاکــی از وجود یک
دوره اســتقراری قوی در سطح تپه بود که
خوشبختانه در کاوش های اخیر بخش هایی
از این معماری به صورت ســنگچین اجرا

شده به دست آمد.
ارزانفود یکی از مجموعه آثار دستکند
زیرزمینی در ایران اســت که در سال 1389
بهطور اتفاقی کشف و همان زمان برنامهی
پاکسازی و شناسایی در آن انجام شد.
این مجموعه شامل تعداد زیادی اتاق و
فضای دســتکند در عمق سه تا پنج متری
زمین اســت و در دامنهی ارتفاعات الوند و
حدود  30کیلومتری شهر همدان قرار دارد.
در بررسی و کاوش های انجام شده این
مجموعه در دوره تاریخی اشــکانی شکل
گرفته و در دوره های بعد بویژه دوره های
مختلف اسالمی مورد اســتفاده قرار گرفته
است.
کشف  80اتاق حاصل کاوش های هیات
باستان شناسی مستقر در روستای دست کند
ارزانفود اســت.در فصل سوم کاوش های
باستان شناسی ارزانفود اطالعات متعددی از
استقرار دوره های تاریخی در این مجموعه
به دست آمده است.
معمــاری غنــی مجموعه دســت کند
ارزانفود به دوره ایلخانی است این مجموعه
شامل فضاهایی ســاخته شده با سنگ های
قلوه ای رودخانه ای و مالگل است.
در جای جای ســرزمین پهنــاور ایران
آثــار زیرزمینی با کاربری های به نســبت
مشــابهی وجود دارد که در گــذر زمان به
واسطه موقعیت و شرایط خاص این فضاها
مورد اســتفاده مجدد واقع شده و در کالبد
و کاربری آنها تغییرات محسوسی به وجود
آمده است .نمونه مشــابه را در شهر سامن
حدود  15کیلومتری مالیر  -روستای انوج،
حدود  45کیلومتــری جنوب غرب مالیر،
مجموعه زیرزمینی روســتای کمری در 50

ورود دستگاه سی ان سی به شهر ملی مبل و منبت

كارسازی كه بيكاری  می آورد!
دســتگاههای «ســی ان ســی» یا همان
دستگاه کپی حکاکی تصاویر روی چوب تا
حدودی باعث شد اغلب منبتکارانی که در
گذشــته به عنوان طراح با ماشینهای سنتی
به عنوان ماشین کاری فعالیت داشتند بیکار
شوند.
دستگاه سی ان سی یکی از پیشرفتهترین
دســتگاههای حکاکی روی چوب است که
تقریبا امروز حــدود  90درصد از کار روی
چــوب را انجام میدهــد و منبتکاران 10
درصد باقیمانده را انجام میدهند.
در حال حاضــر حدود بیــش از 200
دستگاه سی ان سی در شهرستان مالیر فعال
است و تعداد آن نیز رو به افزایش است.
یکی از هنرمندان مبل و منبت که خود
دارنده دستگاه سی ان سی است در گفتگو
با فارس اظهار کرد :دستگاه سی ان سی کار
کپی روی چوب را انجام میدهد.
علی مددی افــزود :قبال طراحی و کپی
روی دستگاه توســط هنرمندان ماشین کار
انجام میشــد که تقریبــا  50درصد کار را
انجام میداد و مابقی کار روی چوب توسط
منبتکاران انجام میگرفت.
با ورود دســتگاهای سی ان سی کم کم
کار ماشینکاری جمع شد
وی بیان کرد :با ورود دســتگاهای سی

ان سی از سال  90به شهرستان مالیر تقریبا
کم کم کار ماشینکاری جمع شد و در حال
حاضر بیش از  200دستگاه سی ان سی در
مالیر فعالیت دارند.
این هنرمند مبــل و منبت با بیان اینکه
دســتگاههای ســی ان ســی در استان قم
خیلی زودتــر از مالیر فعال بودند ،گفت:
قم یکی از رقبــای مالیر در تولید مبلمان
اســت و بازار مبل اســتیل را از آن خود
کرده است.
وی اظهار کرد :اگر میخواستیم با همان
دستگاههای قدیمی ماشین کاری پیش برویم
نمیتونســتیم بازار مبــل را حفظ کنیم و با
رقیبــان مبل مالیر رقابت کنیم ،ضمن اینکه
بازار مبل از دست ما میرفت.
مددی ادامــه داد :این را هم قبول داریم
ورود دستگاههای سی ان سی جدید باعث
رکود کار ماشــین کاریهای قدیمی شد و
تقریبا همه دستگاههای قدیمی را جمعآوری
کرده است ،اما باید با پیشرفت و تکنولوژی
روز پیش برویم تــا بتوانیم بازار موجود را
حفظ کنیم.
وی با بیان اینکه ورود دستگاههای سی
ان ســی به مالیر باعث صرف هزینه کمتر
شــده اســت ،گفت :قبال حدود  50درصد
کار توسط ماشــینکاران و مابقی کار منبت

کیلومتری شمال مالیر -را می توان نام برد.
از عمده کاربــری های عام که می توان
برای این مجموعه ها متصور بود استفاده به
صورت پناهگاه است.
بررسی ها در مجموعه زیرزمینی ارزان
نفود و نمونه های مشــابه آن مثل سامن و
انوج حاکی از آن اســت که اینها در ابتدا با
اهــداف و اغراض دیگری ایجاد شــده اند
چراکه بیشــتر زاغه ها و پناهگاه ها در زیر
منازل مســکونی و قلعه ها ایجاد شده و به
صورت واحدهای منفرد ،مجزا و اختصاصی
کاربرد داشتند.
در آثار زیر زمینی ارزانفود این امر واضح
است که آثار به عنوان یک مجموعه طراحی
و ســاخته شــده و کاربری خاصی غیر از
پناهگاه داشته است.
مجموعه دارای بخــش های مختلف با
کاربری های خاص متناسب با عملکردهای
موردنیاز است و گستردگی و پیچیدگی این
مجموعــه اظهار نظر قطعــی در خصوص
قدمــت ،کاربــری بخــش ها ،نخســتین
ســازندگان مجموعــه و دوره های متوالی
استقرار و استفاده از آن را مشکل کرده و این
امر نیازمند تداوم اقدامات پژوهشی است.
گفتنی اســت روســتای ارزانفــود در
۱۷کیلومتری جنــوب غربی بخش مرکزی
همــدان واقــع اســت .این روســتا بدلیل
قرارگرفتن دردامنه کوه های سمت جنوب
غربی کوهستان الوند از مناظر بسیار زیبایی
برخورداراست که از ســمت غرب به کوه
های کاله قاضی وساوج بالغ(به زبان محلی
ســرخ بالغ) و از سمت شــرق به روستای
ترکمان و کوه قره داغ و از سمت جنوب به
روستای تکمه داش ختم می شود.
توســط منبــتکاران انجام میشــد اما در
ورود دستگاههای ســی ان سی  90درصد
کار توسط دســتگاه و  10درصد نیز توسط
منبتکار انجام میشود.
این هنرمند مالیــری با بیان اینکه امروز
برای بســیاری از مصرفکننــدگان قیمت
تمام شــده و هزینه مهم است گفت :دیگر
مصرفکننــده به این توجه نــدارد که کار
توسط ماشین انجام میشود یا با دست؟.
مسئوالن منبتکاران و فعاالن این عرصه
را حمایت کنند
وی با بیان اینکه مســئوالن باید قشــر
منبــتکاران و فعاالن این عرصه را حمایت
کنند گفت :هدف ما باید توسعه هنر باشد و
باید کاری کنیم بازار صادرات مبل و منبت
افزایش داشته باشد.
رئیــس اتحادیه درودگــران مالیر نیز
گفــت :این اتحادیه درودگــران ،نجاران،
مبلسازان ،فعاالن دکوراسیون ،رنگکاری،
رویهکوبــی و ماشــینکاران و ..را زیــر
پوشــش دارد کــه کار آن صدور مجوز و
پیگیــری کارهای فعاالن ایــن عرصه در
صنعت چوب است.
احمد عبدلی از عضویــت  500نفر در
این اتحادیــه خبر داد و با اشــاره به اینکه
ماشــینکاران منبت نیز زیر نظر این اتحادیه
فعالیت داشــتند گفت :با ورود دستگاههای
ســی ان سی جدید این قشر به سمت دیگر
فعالیتهای مرتبط با چوب رفتند و در حال
حاضر فعالیتی با روش ماشینکاری در مالیر
صورت نمیگیرد.

مادستان
فرماندار کبورداهنگ:

مديراني که پاي کار نيستند مديريت را
کنار بگذارند
کبودراهنگ -خبرنگار همدانپيام :مديريت در نظام مقدس
جمهوري اسالمي يعني شبانهروزي خدمت کردن بنابراين مديراني
که پاي کار نيستند بايد مديريت را کنار بگذارند.
فرماندار شهرستان کبودراهنگ با بيان اين مطلب در جلسه ستاد
هماهنگي و اجرايي چهلمين ســالگرد پيروزي انقالب اسالمي اين
شهرســتان افزود :چهل سال از پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي
ايران ميگذرد و براي همه ما خدمت کردن به خانوادههاي شــهدا،
جانبــازان ،رزمنــدگان و مردم واليي و انقالبي يک افتخار اســت
بنابراين لباس خدمت ما بايد لباس شبانهروزي باشد و همه مديران
و مســئوالن بايد به صورت شــبانهروزي در جهت رفع مسائل و
مشکالت مردم شهرستان تالش کنند.
حجتا ...مهــدوي ادامــه داد :رزمنــدگان دوران دفاع مدس
شبانهروز در مقابل دشمنان ميايستادند پس ما هم با الگو گرفتن از
آنها بايد با خدمت شبانه رزوي گامهاي بلند براي توسعه و پيشرفت
برداريم و به دشمنان قســم خورده انقالب و اسالم که ميخواهند
با کمرنگ جلــوه دادن خدمات انقالب آن ضربه بزنند و آن را زير
سوال ببرند اجازه ندهيم که نقشه شومشان را عملي کنند.
وي خاطرنشــان کرد :براي رفع مشــکالت مــردم هر کاري
ميخواهيم کرد و آن مديري که پاي کار نيست هيچ اجباري نيست
کــه به عنوان مدير به مردن خدمت کند و ميتواند مديريت را کنار
بگذارد و جاي خود را به مديري فعال ،کوشا ،دلسوز و خدوم بدهد.
وي افزود :من به خودم و مديرم اجازه نميدهم که وارد حاشيهها
شــويم چرا که وظيفه ما حفظ خدمت کردن به مردم است و اگر به
حاشيهها دامن بزنيم نميتوانيم به مردم خدمت کنيم و با طبع حق
آنها ضايع ميشــود بنابراين همه ما بايد به مردم اميدواري دهيم و
با خدمت بيش از پيش در جهت رفع مشکالت مردم تالش کنيم.
مهدي در ادامه تأکيد کرد :که همه ادارات موظف به تشکيل ميز
خدمت هستند و بايد از کارشناسان مجرب و قوي براي ميز خدمت
استفاده کنند و مسائل و مشکالت مردم را بررسي کنند.
وي همچنين بيان داشــت :برگزاري چهلمين سالگرد پيروزي
انقالب اســامي کميتههاي بســيج و نيروهاي مسلح ،روستايي و
عشايري ،فرهنگيان ،دانشآموزان ،دانشجويي ،کارگري و کارآفريني،
ايثارگري زنان و خانواده ،فرهنگي ،قرآن ،مساجد ،تشکلهاي ديني،
فضاسازي و خدمات شهري ،اصناف کودکان و نوجوانان ،همياري
و تشــکلهاي مردمي و ...براي هر چه بهتر برگزار شــدن برنامهها
شکيل ميشوند.
محمدي در پايان افزود :برنامههاي چهلمين ســالگرد پيروزي
انقالب اسالمي در شهرستان بايد اميدبخش و مشارکت پذير باشد
و بايد برنامه به نحو احسن اجرا شوند.

بزرگ راه کربال فرصتي براي روستاهای
شهرستان بهار
بهار به دليل قرارگرفتن در مســير بزرگ راه کربال ظرفيت
جذب گردشگر را دارد و نياز است نهادهاي مربوطه استان در اين
زمينه مديران شهرستان را ياري کنند.
بخشدار مرکزي بهار در جلسه ستاد خدمات سفر گفت :بخش
مرکزي بهار داراي ظرفيتها و جاذبههاي طبيعي تاريخي و مذهبي
زيادي است.
محمدرضا شفيعي اظهار داشت :با وجود قرار گرفتن روستاها
و شــهر بهار در مســير ترانزيتی بزرگراه کربال ميطلبد تخصيص
تســهيالت الزم براي مهيا سازي فضاي توريستي و استفاده از اين
ظرفيتها در اولويت قرار گيرد تا اشتغال واقتصاد شهرستان رونق
پيدا کند.
در ادامه مســئول ميراث فرهنگي شهرســتان بهــار از احداث
ســرويسهاي بهداشــتي با اعبتار بالــغ بر  70ميليــون تومان در
روستاهاي هدف گردشــگري خبر داد و افزود :ترميم کاروانسراي
رسولآباد ســفلي ،پل تاريخي آبرومند ،حمام تاريخي کهنه بهار و
احداث زائر سراي آيتا ...بهاري در حال انجام است.
مصطفي پاشايي از نصب تابلوهاي نقاط گردشگري و تابلوهاي
راهنمايي خبر داد و ايجاد مجتمعهاي بينراهي وفضاســازي اين
مســير را از جمله كارهاي انجام شده توســط ستاد خدمات سفر
دانست .
دادستان نهاوند خبر داد:

تصاویر افراد مخل آرامش رسانه ای
می شود
نهاوند  -خبرنگار همدان پیام:مشخصات و تصویر اشخاص
مخل نظم و امنیت عمومی در رسانه ها منتشر می شود
دادســتان نهاوند با اعالم این خبر گفت :مشــخصات و تصویر
اشخاص مخل نظم و امنیت عمومی در رسانه ها منتشر می شود.
ســیدهادی مصطفــوی تصریح کــرد :باتوجه بــه وقوع و
افزایش برخی جرایم در شهرســتان نهاوند ،مشخصات و تصویر
اشــخاصی که مرتکب جرایم خاص مخل نظم و امنیت عمومی
شــده و توســط مرجع انتظامی در مهلت مقرر دستگیر نشده و
متواری شــوند ،بر اســاس قانون آئین دادرســی کیفری جهت
دســتگیری و اطالع عموم مردم ،در رسانه ها و بصورت عمومی
منتشر خواهد شد.
وی گفت :همچنین انتشــار مشخصات و تصویر اشخاصی که
مرتکب جرایم متعدد علیه اشــخاص شوند ،جهت طرح شکایت
و اطالع متضررین از جرم اقدام مشــابه در دســتور کار دادستانی
خواهد بود.

گزارش

gozaresh@hamedanpayam.com

خبــر

دوشنبه
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احزاب
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مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور
از تغییر ظرفیت استخدام دستگاه ها در پنجمین دوره
آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور
خبــر داد و گفت :تعداد  ۱۸هــزار و  ۱۹۸داوطلب
در این آزمون پذیرفته میشــوند .حســین توکلی در گفتو گو با ایسنا ضمن
اعالم این مطلب اظهار کرد :برای شرکت در پنجمین آزمون استخدامی متمرکز
دســتگاههای اجرایی کشور ســال  ۹۷تعداد  ۴۲۷هزار و  ۷۰۱داوطلب ثبت نام
کردنــد که از این تعــداد  ۲۶۸هزار و  ۳۲۶داوطلب زن و ما بقی مرد بودند .به
عبارت دیگر  ۷۴/۶۲درصد داوطلبان این آزمون زن بودند.

ایران

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

ظرفیت استخدام دستگاههای
اجرایی کاهش یافت

توجه به احزاب
توجه به مردم است

امنیت رسانهای را
حق فعاالن رسانهای میدانیم

توجه به احزاب توجه به مردم است ،اما طی
یک قرن فعالیت احزاب در ایران مردم به اندازه ١٠٠
روز به این مجموعه ها اعتماد نکرده اند.
نایب رئیس خانــه احزاب ایران گفت :ســابقه
فعالیــت احزاب در ایــران به یک قرن اخیر بازمیگردد ،اما در این  ١٠٠ســال
مردم به اندازه  ١٠٠روز به احزاب اعتماد نداشــتهاند؛ چراکه برخی مسئوالن و
بزرگان کشور خواهان شکلگیری این اعتماد نیستند .به گزارش ایسنا ،قدرتعلی
حشــمتیان عنوان کرد :احزاب باید منتقد باشــند ،اما داشــتن رویکرد و رویه
براندازی توسط احزاب خیانت است.

وزیر اطالعات گفت که وزارت اطالعات با
ادمین کانالهایی از گروههای تلگرامی سیاسی درون
نظام به صورت نرمافزانه و بر اساس رهنمود جذب
حداکثری و دفع حداقلی برخورد کرده است.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم سیدمحمود علویاظهار کرد :هر دستگاهی
بر اســاس نگاه و نظر کارشناسی رویکردها و راهبردهای حاکم بر سازمان خود
رفتار میکند .وزارت اطالعات و دستگاههای امنیتی و اطالعاتی هم هر کدام بر
اساس کارشناسی خود عمل میکنند و مثال در موضوع فضای مجازی مالحظات
غیرکارشناسی را دخالت نمیدهند.

دعوت شورانشینان
در نخستین گردهمایی بزرگ گروهی:

نگاه

آیا پینوکیو آدم میشود؟
»»محمد فاضلی

پدر ژپتو ،نجار پیر ،فرزندی ندارد اما عروسکی چوبی میسازد
و فرشــته مهربان در آن جان میدمد .پینوکیو ،عروسک چوبی ،راهی
مدرســه میشــود تا دانش بیاموزد اما در میانــه راه گربه نره و روباه
مکار او را میفریبند و ســر از سیرکی درمیآورد .ملعبه دست سیرک
میشــود؛ سکههایش را هم گربه نره و روباه مکار از کفش میربایند.
خصیصه پینوکیو این اســت که وقتــی دروغ میگوید دماغش دراز
میشود و دروغ را نمیتواند پنهان کند .پینوکیو به خانه که بازمیگردد
ژِپ ِتو برای یافتن و نجات او دل به دریا زده اما در شکم نهنگ فرورفته
است .پینوکیو نیز در پی ژپتو سر از شکم نهنگ بیرون میآورد .پینوکیو
و ژپتو اما در نهایت از تاریکی شــکم نهنگ خارج میشوند و فرشته
مهربان در نهایت او را به پاس سختیهایی که کشیده ،و تحولی که در
او رخ داده ،آدم میکند.
«ماجراهــای پینوکیو» اثر کارلو کلودی ( )1826-1890نویســنده
ایتالیایی به ظاهر داســتانی برای کودکان است اما بیان نمادین عمیقی
از نظام اداری ،سیاستگذاری عمومی ،تصمیمسازی و تصمیمگیری
در ایران نیز هست.
ایرانیا ِن خسته و فرســوده از توسعهنیافتگی (ژپتوی پیر) ،پینوکیو
چوبی ساختهاند (نظام سیاستگذاری عمومی) که بهواقع چوبی است
(انعطافهــا ،کارآییها ،ظرفیت فکر کردن و بینش انســان واقعی را
دارا نیســت ).خصیصه مهم این نظام سیاستگذاری آن است که اگر
دروغ بگوید (سیاســتهای غلط بهکار بندد) به سرعت دماغش دراز
میشود .دیدهاید که نظام سیاستگذاری یکی دو ماه تا یکی دو سال
بعد از هر سیاســت غلطی ،ناکارآمدیش آشکار میشود و عین دماغ
پینوکیو افتضاح به بار میآورد .فرق نمیکند سیاســت بانکی باشد یا
کشــاورزی ،آب و خاک ،ارز و سکه ،یا سیاست رسانهای .دماغ نظام
سیاستگذاری دراز میشود و کار دستش میدهد.
درآمد نفت و منابع طبیعی و انســانی بیشــمار ســرزمین ایران،
فرشــته مهربانی اســت که نیمهجانی در این عروسک چوبی دستگاه
اداری و نظام سیاســتگذاری میدمد ،به این امید که به مدرسه برود
(دانشپایه شود) و آدم شود (رفتار و کردار واقعی و شایسته یک نظام
سیاستگذاری را بیاموزد) ،اما همواره گربه نرهها و روباههای مکاری
(تفکرات عجیب ،تعارض منافع ،دوست و آشنابازی ،ایدئولوگهای
چربزبان ،و  )...هســتند که این عروسک چوبی را میفریبند ،آنرا
در راســتای منافع خود به بیگاری میگیرند (به کاشتن درخت سکه
وامیدارند) و از تصمیمهای سخت بر حذر میدارند و توصیه میکنند
راهی شهر بازی و سیرک شود (پوپولیستهای کوتاهمدتنگر).
پدر ژپتوی بیچاره " مردمان آرزومند توسعه " به انتظار نشستهاند
که این عروســک چوبــی باالخره راه تعالی بیپیماید و آدم شــود؛
اما هر بار ســر از شــکم نهنگ بیرون میآورند .اقیانوس حوادث،
که گاه آرام میشــود و نهنگ برای تنفس به ســطح آن میآید ،و
گاه طوفانی اســت و نهنگ با خود ژپتوی پیر و پینوکیو را به اعماق
میبرد ،خطیر است.
دستگاه سیاستگذاری عمومی بعد از چند دهه کارهای آزمون و
خطا ،بار دیگر در دل تاریک نهنگ قرار گرفته است؛ نهنگی از میراث
اشتباهات گذشته؛ اما فرصت برای اصالح رویهها ،تصمیمهای درست
و گام نهادن در مســیرهای جدید هنوز وجود دارد .پینوکیوی چوبی
میتواند آدم شود ،روح پیدا کند ،منعطف باشد ،دروغ نگوید و به مدد
فرشــته مهربان که البته تنش زخمی و روحش رنجور است؛ پا در راه
رشد و تعالی بگذارد.
پینوکیوی کارلو کلودی وقتی انســان شد که با ژپتو از در صداقت
بیرون آمد ،از گربه نره و روباه مکار برید ،از تاریکی و اعماق شــکم
نهنگ نهراســید ،شجاع بود و تصمیمهای سخت گرفت ،اقیانوس را
فرصت پاالیش و تعالی خود دانســت ،و امیدوارانه برای خارج شدن
از شکم نهنگ تالش کرد و به زیستن در آن تاریکی رضایت نداد .آیا
عروسک چوبی و نامنعطف نظام سیاستگذاری عمومی در ایران ،از
اقیانوس حوادث و اعماق شــکم نهنگ بیرون خواهد آمد؟ آیا آنقدر
پالوده خواهد شد که از چوبی بودن به در آید؟ انعطاف ،روح و بینش
کســب کند و زبان سخن گفتن صادقانه بیابد؟ آیا آن قدر آدم خواهد
شد که برای زیستن در کنار بقیه آدمها شأن و منزلتی بیابد و عروسک
چوبی در خدمت گربه نره و روباه مکار تلقی نشود؟
من معتقدم این دســتگاه چوبی نامنعطف ،میتواند تصمیمهای
سخت در عرصههای اقتصاد ،محیطزیست ،جامعه ،سیاست و فرهنگ
بگیرد؛ اما به ســختی و آنگاه که یقین کند هر کار نادرستی عین دماغ
پینوکیو ،دراز میشود و بیاعتمادی و ناکامی به بار میآورد .زمان اما
به سرعت میگذرد.
»»*عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

وزیر کشور در جمع خبرنگاران:

اولویت شورای اجتماعی کشور مساله اعتیاد و
حاشیهنشینی است
وزیر کشور اولویت شــورای اجتماعی کشور را مساله اعتیاد و
حاشیهنشــینی عنوان کرد .به گزارش ایلنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی در
حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران گفت :جلسه
امروز شورای اجتماعی کشور به آسیبهای اجتماعی اختصاص داشت.
وی افزود :دســتگاههای مختلف گزارشاتی در این باره ارائه کردند
و اولویت شورای اجتماعی کشور مساله اعتیاد و حاشیهنشینی است.
رحمانی فضلی گفت :برای تمام دستگاهها وظایفی در جهت کاهش
آسیبهای اجتماعی در نظر گرفته شد و امیدواریم که دستگاهها با تمرکز
بر مسائل تهران به عنوان کالنشهر اصلی و با توجه به اینکه مهاجرت به
آن بیشتر است بتوانند با سرعت بیشتری آسیبهای اجتماعی در تهران
را پیگیری کنند.

نخبگان
ایده و راهکار بدهند

■ مولوی ،رئیس شورا :تبدیل همدان با همدلی به کارگاه عمرانی
■ بادامینجات ،رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای شورا :ارائه
راهکاری برای همافزايی علمی در شهر
«نشســت سراســری اعضــای
کمیتههــای تخصصی مرکــز مطالعات و
پژوهشهای شــورای شهر همدان» برای
نخســتین بار به همت این مرکز پژوهشی
در تــاالر همایشهای قرآنی و بینالمللی
شهر همدان برگزار شد.
 ،ایــن گردهمایــی بزرگ پژوهشــی
به منظور ارائــه راهبردهــا و برنامههای
آتی مرکز مطالعات شــورا و هماندیشی
بیشــتر با حضور رئیس و اعضای شورای
اسالمی شهر ،شهردار و مدیران شهرداری
همدان ،اساتید و اعضای تمامی کمیتههای
پژوهشی مرکز ،صورت پذیرفت.

تبدیل همدان با همدلی به
کارگاه عمرانی

رئیس شورای اسالمی شهر همدان در
این نشست گفت :امروز بهرغم مشکالت
اقتصادی جامعه ،هر نقطه از شهر همدان
به کارگاه عمرانی تبدیل شــده که نتیجه
همدلی و وحدت است.
به گفته ابراهیم مولوی ،فلسفه وجودی
مرکــز مطالعات و پژوهشهای شــورای
شــهر همدان که در دوره چهارم شوراها
کلید خورد ،این بــود که بتوانیم صاحبان
اندیشــه ،اساتید دانشــگاه و متخصصان
حوزه های مختلف را گرد هم جمع کنیم
تا این جمع فرهیخته ،مدیریت شــهری و
همچنین سیاستگذاریهای شورای شهر
و نظــارت برای اجرای بهتــر آنها ،یاری
دهند.
مولــوی با تأکیــد بر اینکــه وظایف
مختلفی بــرای حوزه مدیریت شــهری
تعریف میشود ،معتقد است :خوشبختانه
در شورای شهر و شهرداری همدان بحث
تَوهم خودمتخصص بودن کنار گذاشــته
شده و خواســتار ارائه راهکارهای بدیع
و اندیشــه های نوین در حوزه مدیریت
شهری هستیم.

کلید شهر در دستان شهردار
نیست!
به گــزارش روابــط عمومــی مرکز
مطالعات و پژوهشهای شورای اسالمی
شهر همدان وی در واکنش به این مبحث

که باید تعامالت مدیریت شهری با سایر
ارگانها و ســازمان افزایش یابد ،بیان کرد:
هر ســاله با ارســال نامه به دستگاههای
خدمترســان و ســایر ارگانهــا مرتبط
،درخواست ارائه برنامه داریم که در نتیجه
پاســخگوی عملکرد ناصحیــح دیگران
هســتیم و گاهی وظایف و کمکاری سایر
ارگانها بر دوش مدیریت شهری میافتد،
هرچند باید گفت کلید شــهر در دستان
شهردار ما نیست.
رئیس شورای شــهر همدان همچنین
گفت :به طور قطــع تمامی صاحبان فکر
و اندیشــه اســتان بدونمنت در اجرای
موفق پروژههای شــهری پای کار هستند؛
اما متأســفانه طرح «مدیریــت یکپارچه
شهری» سالهاست که پاسکاری میشود
ی در شــهر
و اگــر اتفاق بیفتد ،ناهماهنگ 
نخواهیم دید.

ارائه راهکاری برای همافزايی
علمی در شهر

رئیس مرکــز مطالعات و پژوهشهای
شورای اسالمی شــهر همدان هم گفت:
پژوهشمحــوری در مدیریت شــهری،
ارتباط بین دانشــگاه و مدیریت شهری،
شناسایی نخبگان و کارشناسان و حمایت
از تحقیقــات ،پژوهشهــا و ایدههای نو
در حــوزه مدیریــت شــهری مهمترین
اولویتهای این مرکز علمی و پژوهشــی
اســت .حمید بادامینجــات از نخبگان
علمی شهر به عنوان سرمایههای اجتماعی
شــهر یاد کرد و از آنها خواست تا با ارائه
راهکارهــای بدیع ،یاریرســان مدیریت
شهری برای فراهم شدن همافزايی علمی
و تسهيل در كـــاربردی شدن ايدهها در
شهر باشند.

شکلدهی واحدی به نام
«نظام پیشنهادها» در شهرداری
همدان
عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا
و متخصص حوزه معماری و شهری هم
در ادامه این نشست پیشنهاد داد :مجموعه
مدیریت شهری همدان به شیوههای نوین
روی بیــاورد و یک واحد بــه نام «نظام

پیشنهادها» را شکل دهد.
محمدرضــا عراقچیــان بــا تأکید بر
ضرورت اســتخراج آمارهــای کاربردی
برای برنامهریزیهای مناسب در شهرداری
همدان ،گفــت :انتظار مــیرود با کمک
شــورا و همراهی ثروتهــای علمی و
اجتماعی شــهر همدان یعنی اســاتید و
متخصصان ،برنامه چند ساله توسع ه شهر
همدان به منظور سرانجام رسیدن ساختار
بودجهریزی شهرداری ،ترسیم شود.
وی معتقــد اســت :میبایســت
عنــوان پروژههــا در  3قالــب احــداث
(ســرمایهگذاری) ،نگهــداری و تعمیــر
تعریف شــود که انتظار میرود این روش
در شهرداریها اصالح شود.
عراقچیــان بر سیســتم پاســخگویی
کاربردی ،امکانســنجی و نیازســنجی،
ساختار ،ارزیابی و آسیبشناسی در حوزه
مدیریت شــهری تأکید کرد و افزود :این
ضعفها را باید پوشــش داد که یکی از
وظایف مرکز مطالعــات و پژوهشهای

عضو هيــأت علمي دانشــگاه بوعلي
ســينا و متخصص علوم اجتماعی هم بر
ایجاد اعتماد بین نخبگان و دانشگاهیان و
همچنین بهرهگیری از سرمایههای فکری
شــهر برای ســاماندهی حوزه مدیریت
شهری تأکید کرد.
اسدا ...نقدی ،شهر همدان را به عنوان
یک برند خواند و گفت :تصمیمگیریهای
اتاق فکر شــهرداری همدان ،زندگی تک
تک شهروندان را در شهر تحت تأثیر قرار

تأکید بر ارائه اولویتهای
محور توسعه شهر همدان

شورای شهر همدان ،ارزیابی بهتر است.
این عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي
سينا با بیان اینکه نیروهای انسانی پس از
بازنشســتگی در حوزه خود ،دارای دانش
خوبی هســتند؛ گفت :متأســفانه تمامی
مجموعههــای دولتــی و غیردولتــی در
مدیریت دانش و تجربه ،ضعیف هستند که
انتظار میرود مدیریت دانش در شوراها و
مجموعه مدیریت شهری راه بیفتد.
عراقچیان با تأکید بر اینکه شهرداریها
میبایست بر شــهر مدیریت کنند ،افزود:

میدهد .وی ادامه داد :ارائه «ایده» به عنوان
میراث شــهرداری در مبحث «حق شهر»
مطرح اســت و اینکه شهروندان به عنوان
مصرفکننده سرانههای شهری حق دارند
در حفظ و نگهداری آنهم مشارکت داشته
باشند.
نقدی معتقد است :مشارکت مردم در
مدیریت شهری باید به عنوان یک اصل در
برطرف شدن تمامی معضالت دیده شود
و اینکه اولویت نخســت در هر شهری نه
با ماشین ،پاســاژ و ،...بلکه با شهروندان

مدیر گروه تحصیالت تکمیلی معماری
دانشگاه آزاد اسالمی همدان نیز در ادامه با
بیان اینکه باید چشمانداز آینده و اولویت
محور توســعه شــهر همــدان را در نظر
گرفت ،گفت :در کشــورهای توسعهیافته
بــرای اجرای علمی و اصولــی پروژهها،
مصوبــه دانشــگاهها گرفته میشــود که
امیدواریم مواظبت کنیم.
محمدمهدی گودرزیسروش با تأکید
بــر اینکه میبایســت به دنبــال اصالح
ساختارها باشیم ،افزود :تدوین و حفاظت

تعامالت عرفی با ساختار مدیریت استان،
حوزه شهر و سازمانها قابل انجام است،
زیــرا میزان تســلط در شــهر را افزایش
میدهــد .وی اظهار کرد :تمام ایرادات در
شهر بر شورا و شــهرداری وارد میشود،
در حالیکه باید دیگر ســازمان و ارگانها
را با تعامالت بیشــتر به کار بگیریم و در
ایــن صورت هیچ بهانهای برای کار کردن
وجود ندارد.

اولویت سنت شهرسازی ما
انسانمحور است

آن منطقه اســت .این عضو هيأت علمي
دانشگاه بوعلي سينا با تأکید بر اینکه اگر
مردم احساس تعلق به شهر نداشته باشند،
یک جای کار ایــراد دارد؛ افزود :همگان
تالش دارند احســاس تعلق در بین مردم
ایجاد کنند ،زیرا اولویت سنت شهرسازی
مــا هم انســانمحور بوده اســت و نباید
جزیرهای نگاه شود.
نقدی با تأکید بر اینکــه باید درآینده
آمادگی برای جمعیت خاص و سالخورده
را در نظــر بگیریم ،اظهار کــرد :امروزه
همه مالحظــات حول  3محور اقتصادی،
ارزیابی معضالت زیستمحیطی و مباحث
اجتماعی میچرخــد که باید به این مهم،
توجه ویژهای شود.
وی با تأکید بر تدوین تقویم شــهری
همدان ،همچنین پیشــنهاد داد :همدان را
به عنوان «شــهر خالق گردشــگری» در
یونسکو ثبت کنیم.

از تقویم شهری همدان و ایدهپردازیها به
منظور ایجاد شهری توسعه یافته ارزشمند
است.
وی همچنین پیشنهاد داد :پژوهشکده
معماری و شهرسازی در شهر ایجاد شود.

نمایندگان پارلمان شهری
باید به مردم تکیه کنند

مشاور کمیســیون فرهنگی اجتماعی
شورای اسالمی شــهر همدان نیز گفت:
با توجه به اینکه شــوراها خود را نماینده
مردم معرفی میکنند که تحول ارزشــمند
و زیربنایی است؛ اما باید این تغییر در بین
مردم به باور تبدیل شود .حمید خاورزمینی
بر اصالح ساختار و بدساختار تأکید کرد و
افزود :نمایندگان مردم در پارلمان شهری
باید به مردم تکیه کرده و پاســخگو باشند
که در این صورت ،سرمایههای اجتماعی
برای اصالح ساختارها ایجاد خواهد شد.
وی با تأکید بــر اینکه در حال حاضر
بزرگترین مســأله ،مشارکت است؛ گفت:
گاهی دیده میشود که شهروندان نسبت به
شهر احساس تعلق ندارند ،هرچند انسانها
در شهر مدرن به عنوان «شهروند» شناخته
میشوند که ذات ًا مشارکتجو هستند.
حسن ســجادزاده ،مدیر گروه طراحی
شهری دانشــکده هنر و معماری بوعلی
سینا هم بر هدایت و مدیریت واحد «سند
راهبردی شهر همدان» تأکید کرد.

اهدای احکام
کمیتههای مرکز

اعضای

در پایان این نشســت احکام اعضای
کمیتههــای تخصصی مرکــز مطالعات
و پژوهشهای شــورای شــهر همدان
با هــدف بهرهگیری از دانــش ،تجربه
و تخصــص اســاتید در راســتای نیل
بــه اهدافی همچــون کمک بــه تبیین
چشــمانداز ،راهبردها و سیاســتهای
کاری شورای اسالمی شــهر ،شناسایی
و معرفی دستاوردهای جدید و مطلوب
برای آینده شــهر و تســری آن در بدنه
مدیریت شــهری و کمک بــه حاکمیت
تفکــری راهبــردی و آیندهپژوهــی در
شورای اسالمی شهر ،اهدا شد

اصالحیه آگهي مناقصه پروژه طرح مطالعاتی مسیل شهرداری نهاوند
شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده  13آئين نامه مالي شهرداري ها و رعايت قوانين و مقررات مربوطه پروژه طرح مطالعاتي مسيل را از طريق آگهي مناقصه به شرکت هاي
پيمانکاري واجد صالحيت مورد تاييد سازمان برنامه و بودجه که در سامانه ساجار صالحيت آنها تاييد شده است و گريد آنها در گروه مهندسي آب و داراي تخصص حفاظت و مهندسي
رودخانه مي باشند را با شرايط ذيل واگذار نمايد:
ردیف
1

شرح (پروژه عمرانی)
تهیه طرح مطالعاتی مسیل

شرح موضوع عملياتي که پيمانکاران واجد صالحيت مي بايست با هماهنگي اداره فني عمراني شهرداري انجام دهند به شرح
ذيل مي باشد:
 -1نشانه گذاري (رپر گذاري ( حد بستر و حريم رودخانه
 -2نقشه برداري وضع موجود به صورت زميني يا فتوگرامتري و تحويل نقشه (کاداستر) با مقياس مورد نیاز با تایید شهرداری.
 -3مطالعات مرحله اول و دوم مسيل و تهيه نقشه هاي اجرائي و برآورد ريالي بر اساس فهرست بهاء مربوطه و رعايت نشريه
 192الزامي مي باشد.
 متقاضيان جهت شرکت در مناقصه مي بايست به شهرداري (امور قراردادها) مراجعه و اسناد شرکت در مناقصه را اخذ نمودهو جهت اطالعات بيشتر به شماره تلفن  33237445-7داخلي  105تماس حاصل نمايند.
 پيمانکاران جهت شرکت در مناقصه مي بايست تأيديه صالحيت خود را از سايت سامانه اطالعات نظام فني و اجرايي کشور(ساجار ) به همراه اسناد مناقصه تحويل شهرداري نمايند.
 متقاضيان شرکت در مناقصه مي بايست داراي شرکت مشاور (گريد) مهندسي آب و داراي تخصص حفاظت و مهندسيرودخانه و مورد تأییدیه سازمان برنامه و بودجه و ثبت اطالعات در سامانه ساجار باشند.
 متقاضيان مي بايست مبلغ پنجاه ميليون ريال (  50/000/000ريال ) سپرده شرکت در مناقصه را به صورت وجه نقد بهحساب  0104868466003بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند در بانک ملي شعبه زاگرس شهرداري واريز و فيش واريزي را
در پاکت الف قرار دهند و يا اينکه بجاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي و يا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل
سه ماه باشد استفاده نمايند.و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمايد.
 شهرداري در رد يا قبول هر يک ازپيشنهادها مختار است. -به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

قیمت پایه (کارشناسی)
 1/000/000/000ریال

سپرده شرکت در مناقصه
 50/000/000ریال

 متقاضيان مي بايست پيشنهاد قيمت خود را در فرم پيشنهاد قيمت درج نموده و داخل پاکت ج قرار دهند و درب پاکت راممهور به مهر و امضاء شرکت نمايند.
 متقاضيان مي بايست کليه اسناد شرکت در مناقصه را مهر و امضاء نموده و همچنين آخرين تغييرات اساسنامه شرکت خودرا که در روزنامه رسمي قيد شده است را به همراه فتوکپي شناسنامه،کارت ملي ،مديرعامل،رئيس هيات مدیره همچنين تاييديه
صالحيت از سامانه ساجار و رزومه کاري خود را در داخل پاکت ب قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمايند .در
مورد تهيه طرح مطالعاتي مسيل.
 متقاضيان مي بايستي هر سه پاکت الف،ب و ج را در داخل پاکت ديگري قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء ومشخصات کامل  ،آدرس دقيق،کدپستي ،تلفن همراه و مربوط به کدام مناقصه و يا مناقصه ها مي باشد را قيد نمايند و تا پايان
وقت اداري مورخ  97/5/10تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايند.
 اعتبارات پروژه ها از محل اعتبارات داخلي مي باشد. قيمت پيشنهادي بدون تعديل مي باشد. هزينه چاپ آگهي مناقصه و ديگر هزينه ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد. چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ اعالم کميسيون به وي حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وي بهنفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و تا نفر سوم به همين روال مي باشد.
 کميسيون عالي معامالت ساعت  12مورخ  97/5/11در محل شهرداري تشکيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتي که تعدادآنها سه يا بيشتر باشد مفتوح و ظرف مدت هفت روز برنده را اعالم و به وي ابالغ مي گردد.
چاپ آگهی نوبت اول97/04/23:

چاپ آگهی نوبت دوم97/04/31 :

محمد حسين پور  -شهردار نهاوند

Y K

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

دفتر آستان قدسدر همدان ۷۵۰بسته مواد غذایی
بین نیازمندان و محرومان توزیع کرد
نیازمندان و محرومان استان همدان به مناسبت دهه کرامت میهمان خوان
با برکت علی ابن موســی الرضا(ع) شدند .به گزارش تسنیم ،نیازمندان استان
همدان به مناسبت دهه کرامت برای سومین بار در سال  97امروز میهمان خوان
با برکت علی ابن موســی الرضا علیه السالم شــدند .حدود  750بسته ارزاق
عمومی برای بار سوم توســط آستان قدس رضوی و خیران استان همدان در
سال  97تهیه و بین نیازمندان و محرومان استان توزیع شد.

فیلترینگتلگرامشکستنخورد
حــدود  ۲۹میلیون کاربر در  ۷پیام رســان
اجتماعی داخلی ثبت نــام کرده و فعالیت دارند که
نشانمیدهدفیلترینگتلگرامشکستنخوردهاست.
معاون دادستان کل کشور در صفحه شخصی خود نوشت :بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی
مرکز ملی فضای مجازی تا  19تیر ماه  1397حدود  29میلیون کاربر در  7پیامرسان اجتماعی
داخلی (سروش ،بیسفون ،ویسپی ،گپ ،ایتا ،بله و آی گپ) ثبتنام کرده و فعالیت دارند .به گزارش
تسنیم ،عبدالصمد خرمآبادی افزود :پیامرسان سروش حدود12/5میلیون نفر عضو دارد.

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

خروج از کشور معلوالن
منوط به تعیین تکلیف سربازی
افرادی که دارای معلولیت جسمی یا اختالل
روانی هستند باید وضعیت سربازی خود را تعیین
تکلیف کنند؛ چراکه در غیر این صورت خروج از کشور این افراد به هر دلیلی از جمله درمان
و زیارت ملغی خواهد شد .به گزارش فارس ،جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا گفت:
حدود  2درصد از جمعیت کشور یعنی یک میلیون و سیصد هزار نفرمعلول هستند که از این
تعداد  65درصد را مردان تشکیل میدهند.
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ejtemaei@hamedanpayam.com

نير احمدي -خبرنگار همدان پیام:
ِ
خدمات تأمين
براي ارتقاء کيفيت ارائــه
اجتماعي استان مجوز استخدام  18نفر در
سال جاري در این اداره کل گرفته شد.
مديــر کل تأمين اجتماعي اســتان در
توگــو با خبرنــگار ما ،به مناســب
گف 
گراميداشــت هفته تأمين اجتماعي گفت:
براي ارائــه کيفيت خدمــات مطلوبتر و
ايشــان همچنيــن افزودند :شــعب
جبران کسري کادر شــاغل استان ،تعداد
کارگزاري اســتان از سه شعبه به  5شعبه
 18نفر در سال جاري در تأمين اجتماعي
استان همدان استخدام خواهند شد.
افزايش يافته است و دو شعبه کارگزاري
نيز در محدوده شهرستان همدان در چند
محمد عســگري با اعالم اين خبر در
روز آينده افتتاح خواهد شد.
ادامه افزود :با اعتبــاري بالغ بر  5ميليارد
عســگري بيان داشت :در حال حاضر
ريال شــعبه ســه همدان تکميل و براي
 13شــعبه ثابت به  12شعبه اقماري و 5
تکريم ارباب رجوع و کاهش مراجعات و
شعبه کارگزاري در سطح استان آماده ارائه
کاهش حجم ارباب رجوع مراجعه کننده
خدمات به بيمهشدگان عزيز هستند.
به شــعب يک و دو همــدان به صورت
وي در ادامه گفت :حذف دفترچههاي
غيررسمي افتتاح و در حال ارائه خدمات
درماني و الکترونيکي شــدن دفترچههاي
است.
درماني تأمين اجتماعي
وي گفت :همچنين
در  15اســتان بــه
با توجه به پيگيريهاي
صورت پايلوت انجام
انجــام شــده شــعب
 42درصد
شــده کــه در مرحله
اقماري فامنيــن نيز به
جمعيت و 67
بعدي اســتان همدان
شعبه ثابت ارتقاء يافت.
درصد جمعيت
به عنــوان يکي از 15
عســگري اظهــار
استان بعدي در شرف
داشــت :با پيگيريهاي
شهري تحت
انجام است.
انجام شــده به منظور
پوشش خدمات
عســگري اظهــار
جبران بخشي از کسري
و حمايتهاي
داشــت :کم شــدن
کادر شعب تابعه استان
تأمين اجتماعي
خطاهــاي ســهوي
و با توجه بــه طرح و
قرار دارند
پزشــکان ،کاهــش
توســعه شــعب ثابت
اشــتباهات داروخانه
اســتان و افزايش ثابت
پاراکلينيکهــا
و
از  11شــعبه بــه 13
شــعبه تعداد  18مجوز
جلوگيــري از تجويز
بيمورد و حفظ ســوابق بيمار به صورت
استخدامي به استان واگذار شده که فرآيند
الکترونيکي از مزاياي خدمات رســاني به
استخدام از چند روز آينده شروع خواهد
ارباب رجوع با نســخههاي الکترونيکي
شــد و اين نيروها در آينده نزديک جذب
است.
خواهند شد.

مدير کل تأمين اجتماعي استان:

تامین اجتماعی به دنبال خدمات کیفیتر
■ مجوز استخدام در تأمين اجتماعي گرفته شد

 42درصــد جمعيــت و  67درصــد
جمعيت شــهري تحت پوشش خدمات
و حمايتهاي تأمين اجتماعي قرار دارند.
وي افزود 738 :هــزار و  708نفر در
استان همدان تحت پوشــش بيمه تأمين
اجتماعي هستند که از اين تعداد  283هزار
و  629نفر بيمه شده اصلي و 500هزار و
 632نفر بيمه شده تبعي تشکيل ميدهند.
عســگري با اشــاره به تعهد پرداخت
کوتاه مدت و درمان  531هزار و  694نفر،
بلند مدت  12ميليون و  503هزار و 965
نفر و هزينه بيمه بيکاري  644هزار و 904

نفر که مجموع ًا حدود  136ميليون تومان
از ارديبهشت ســال گذشته تا ارديبهشت
ســال جاري به بيمهشــدگان و مستمري
بگيران تأميــن اجتماعي اســتان همدان
گفت :از مجموع بيمهشدگان اصلي شعبه
تأمين اجتماعي استان 364هزار و  88نفر
اجباري 312 ،هزار  292نفر اختياري71 ،
هزار و  938نفر مشاغل آزاد و مددجويان
و مقرر بگيــر بيمه بيکاري  6هزار و 792
نفر ،راننده  97هزار  618نفر ،قاليباف 41
هزار و  229نفر ،نويسنده يک هزار و 762
نفر ،کارگران ساختماني  91هزار 525نفر،

مدیر مسئول بانك خون بند ناف «رويان» همدان:

بانک خون بند ناف خیلی از بیماریها را
تحت پوشش قرار میدهد
مــردم ،بانک خون بنــد ناف را به
عنوان بیمه بزرگــی فرض کنند که خیلی
از بیماریها را تحت پوشــش خود قرار
میدهد .
طبق اهميتي كه علم استفاده از خون بند
ناف در جامعه امروز دارد و اینکه خون بند
ناف ميتواند درمان بسياري از بيماريهاي
رايج بخصوص بيماريهاي صعبالعالج
باشد لذا الزم است جهت آگاهی مردم از
این امر مهم ،هر هفته دوشــنبهها مطالب
علمي و پزشــكي در ارتبــاط با خون بند
ناف در اين ستون ارائهشود.
بانك خون بند ناف «رويان»  25ســال
قدمــت دارد و ايران نيز جزو  80كشــور
دنياســت كه موفق به ايجاد چنين بانكي
شــده است و نخســتين پژوهشگاهي كه
در زمينــه بانك خون بند ناف كار خود را
آغاز كرده مركز جهاد دانشگاهي است .كه
از سال  84نمونهها و سلولهاي بند ناف
را براي درمان بيماريهاي خاص در این
مرکز جمعآوري و ذخيرهسازي ميكنند.
به گفته عباس وكيليان ،مديرمســئول
بانک خون بند ناف «رويان» استان همدان،
دوميــن نمايندگي بانك خــون «رويان»
كشور سال  92در اســتان همدان آغاز به
فعاليت كــرده ولي خدماتش محدود بوده
كــه از ســال  96بنده عبــاس وكيليان به
عنوان مديرمســئول بانك خون بند ناف

همدان فعاليتم را در ايــن مجموعه آغاز
كردهام و تاكنون روند رشــد مطلوب بوده
است .همچنين استقبال خانوادهها در اين
مركز پيشرفت چشــمگيري دارد و تا به
حال از  100هزار نمونه كشوري كه در
بانك خون كشــور نگهداري ميشــود،
قريــب بــه  2هــزار نمونه خــون در
همدان نمونهگيري شــده و اگر با ميزان
جمعيت و وضع اقتصادي استان مقايسه
كنيم شــرايط نمونه بانك خون «رويان»
جهاددانشگاهي همدان وضعيت مطلوبي
دارد كه در اينجا درباره سلولهاي بنيادي
و اهميت اين ســلولها براي خوانندگان
شرح كامل داده ميشود.
ســلولهاي بنيــادي مــادر همــه
سلولهاســت و توانايــي تبديل شــدن
بــه كليه ســلولهاي بــدن را دارند .اين
ســلولها توانايي خونســازی دارند و
بــه صورت خودمختار به ســمت همه
ســلولهای بدن تمايز پيــدا ميكنند.
مثل ســلولهاي عصبــي ،خوني ،قلبي
ـ عروقي ،بافتهــاي مختلف بدن كه
آســيب ديده باشــند ،اثرگذارند و ما
ميتوانيم براي ســلولهاي آسيبديده
كــه بخش عمده ســلولها از بين رفته
اســت ،عمل پيوند انجــام دهيم و اين
ســلول ســالم را جايگزين ســلولهاي
آســيبديده كنيم؛ چون اين ســلولهاي

نکته

غذاهایی که به تامین آب بدن
کمک میکنند
بر اســاس یک قانون قدیمی باید روزانه 8
لیوان آب بخورید ( بعضی از متخصصان بیشــتر از
ایــن مقدار را نیز توصیه می کنند ).انجام این توصیه در بعضی از روزها تقریبا
غیر ممکن است ،اما یک خبر خوب برایتان داریم برای تامین آب بدن تمام این
مقدار را الزم نیســت بنوشید ،تقریبا  20درصد از آب دریافتی بدن در روز از
غذاهای جامد میآید ،مخصوصا میوهها و سبزیجات.
به گزارش سالمت نیوز ،نوشیدن آب بسیار مهم است (مخصوصا تابستانها
و یا زمانی که روزه میگیرید) اما میتوانید در کنار آب تشنگی خود را با خیار،
کاهو ،کرفس ،تربچه ،گوجه فرنگی ،فلفل سبز ،گل کلم ،هندوانه ،اسفناج ،توت
فرنگی ،بروکلی ،گریپ فــروت ،هویچ ،طالبی نیز رفع کنید ،چون  90درصد
وزن آنها را آب تشکیل داده است.

C M

بنيادين توانايــي منحصربهفردي دارند و
امروز از جذابتريــن بحثهاي درماني
محسوب ميشــوند كه جامعه ما هم اين
دانش را پيدا كرده و ميتواند حرفي براي
گفتن داشته باشد.
ايــن پيوندهــا مكانيزمهــاي
منحصربهفــردي دارنــد و ميتــوان به
صورت خاص ايــن پيوند را انجام داد3 .
منبع سلول بنيادي در دنيا داريم؛ منبع اول
سلول جنيني است كه ازتوده جنين  14تا
 16روزه گرفته ميشــود و قادر است به
همه سلولهاي فرد كامل تمايز پيدا كند.
دوميــن منبع ،ســلولهاي بنيادي فرد
بالغ اســت كه رشــد كرده باشد .گفتني
اســت پــس از تولد در بافتهــاي بدن
يكسري ســلولهاي بنيادي وجود دارد و
اين ســلولهاي بنيادي خونساز در مغز و
استخوان مستقر هستد.
و سومين منبع كبد ،ساير بافتها و از
اين قبيل دستيافتهها هستند ولي يك نوع
سلولهاي بنيادي داريم كه بيشتر فعاليت
مــا در دنيا روي اين سلولهاســت و آن
ســلولهاي بنيادي خون بند ناف است و
اين ســومين قسمت همچنين مهمترين يا
پرپتانسيلترين قسمت سلولهاي بنيادي
در دنيا به حســاب ميآيــد و از بند ناف
استخراج ميشود و مثل سلولهاي بنيادي
خونساز مغز و استخوان فعاليت ميكنند.

بيمهشــدگان توافقي 10هزار و  197نفر و
از مجموع مستمريبگيران استان بازنشسته
 78هزار و  113نفر ،از کار افتاده 10هزارو
 4نفــر ،بازمانده (پرونده)  43هزار و 485
نفر ميباشد.
مدیر کل تامین اجتماعی استان همدان
بيان داشت :طي ســال گذشته از مجموع
کارگاه (پرونده) فعال و نيمهفعال به تعداد
 102هزار و  849کارگاه طي چندين نوبت
بازرســي انجام شــده و در اين مدت 43
هزار و  109جلد دفترچه درماني صادر،
 422هزار و  208جلد دفتر چه تجديدي

و 8هزار و  627جلد دفترجه المثني توسط
سازمان تأمين اجتماعي استان تمديد شده
است.
عسگري در خصوص سفر دکتر ربيعي
وزير تعــاون ،کار و رفاه اجتماعي که در
روز  25تيرمــاه روز تأميــن اجتماعي در
شهرســتان رزن حضور يافتــه بود گفت:
دکتــر ربیعی ضمن افتتــاح درمانگاه اين
شهرستان در جلســه کارگروه اشتغال و
ســرمايهگذاري رزن حاضر شد و تاکید
کرد :با خدمات ســازمان تأمين اجتماعي،
کاهش ريســک زندگي مردم را پيگيري
ميکنيم .و با توجه به اينکه سازمان تأمين
اجتماعي يک ســازمان درآمد -هزينهاي
است بدون دريافت ريالي کمک از دولت
متعهد بــه ارائه خدمات به بيمهشــدگان
هستيم.
عسگري اظهار داشــت :انتقاد جامعه
کارگري به تفکيک بخش درمان ســازمان
و الحاق بخش درمان ســازمان به وزارت
بهداشــت با توجه به مشکالتي که براي
قشــر زحمتکــش کارگري بــه وجود
خواهد آمد ربيعي وزير تعاون ،کار و رفاه
اجتماعي در حضور نمايندگان کارگري،
بازنشســتگان و کارفرمايان شــرکت در
جلسه شــوراي اشتغال شهرســتان رزن
شــرکت اعالم نمود جهــت رفع نگراني
جامعه کارگري براي آينده تأمين اجتماعي
گفت :مطمئن باشيد نميگذارم يک ريال
از پول شما به جز درمان براي خودتان در
جاي ديگري هزينه شود.
عســگري در پايان اظهــار نمود :در
راســتاي تحقق شــهر حمايت از کاالي
ايرانــي و توليــد داخلــي بــا پذيرش
درخواست بخشودگي جرائم کارفرمايان
خوش حســاب تا( 10تيرمــاه) و بدهي
کارفرمايــان به صورت اقســاط  36ماهه
موافقت شده و در حال انجام است.

عطاران دخالت نکنند
براساس قانون ،عطاریها فقط حق
فروش گیاهان دارویی خشک و عرقیات
غیرترکیبــی را دارند و هــر گونه معاینه،
معالجــه و تجویز دارو حتــی داروهای
گیاهی باید توســط پزشــک و در مطب
صورت گیرد ،طبابت توســط افراد فاقد
صالحیت و بدون مجوز به عنوان «مداخله
در درمان» تلقی شــده و جرم محســوب
میشود.
در اســتان همدان نیز چنیــن افرادی
وجــود دارند و با وجود معرفی به مراجع
قضایی ،ضوابــط و احکام را دور میزنند
و بــا عناوین جدیــد در محلهای جدید
مستقر شده و به کارهای غیرقانونی خود
ادامه میدهند.
انجام چنین تخلفاتی از ســوی افرادی
که ظاهری موجه و یا حجرههای عطاری
دارند ،شاید بتواند موجب جلبنظر عوام
مردم جامعه شود اما با توجه به خروجی و
نتایج و بازخوردهایی که اینگونه طبابتها
در پی دارد ،تهدید بزرگی برای طبسنتی
ایران اســت .رسالت اصلی دانشگاه علوم
پزشکی ،حفظ و حراست سالمت عمومی
اســت .معاونت درمان و دفتر طبایرانی،
به منظــور مقابله با رونــد ناصحیح ارائه
خدمات درمانی طبسنتی در جامعه ،اقدام
بــه مقابله و برخوردهای ارشــادی با این
مشکل کرده که کسب نتایج مثبت در این
حوزه نیاز به حمایت و همکاری همهجانبه

بهداشت

آمار نگران کننده بانک مرکزی از کاهش
مواد غذایی از سفرههای ایرانی
سبد تغذیهای مردم به جای کاالهای سالم و ضروری،
از مواد غذایی مضر اما ارزان پر شده است.
عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای اسالمی با اشاره به آمارهای بانک
مرکزی که در آن اعالم شده تغذیه روزمره مردم ایران دچار تغییراتی شده و مصرف اکثر
مواد غذایی کاهش داشته است ،گفت :این موضوع چندین زنگ خطر را برای ما به صدا
درمیآورد که یکی از مهمترین زنگ خطرها این اســت که شــرایط معیشت مردم سال
به ســال بیشــتر به خطر افتاده و آنها به ناچار از نیازهای روزمره زندگیشان که تغذیه از
مهمترین آنهاست کم میکنند و سبد غذاییشان روز به روز ضعیفتر میشود.
به گزارش پانا ،سیامک مرهصدق افزود :مهمترین کاری که در شرایط فعلی باید انجام
دهیم تعریف سبد غذایی پایه است به نحوی که خانوادهها هم بدانند چه باید بخورند و
هم بتوانند از پس تامین آن برآیند.

سایر دستگاههای اجرایی و قضایی استان
دارد.

براســاس قانون مجاز به درمــان و ارائه
خدمات طبایرانی نیستند.

به گزارش ایســنا ،معــاون نظارت بر
درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان
همدان دربــاره مداخــات درمانی افراد
غیرمتخصــص طبایرانی بــه خبرنگار
ایسنا گفت :وزارت بهداشت در سالهای
اخیــر با هدف ارائه خدمــات طبایرانی
در چارچــوب قوانین و ضوابط کشــور،
دستورالعملهایی را تدوین کرده است.
علی گودرزی رویکرد دانشــگاه علوم
پزشکی در حوزه طبایرانی را بیان کرد و
افزود :متخصصانی در طبایرانی داریم که
در ســطح  PHDتحصیل کرده و پس از
طی دوره پزشکی عمومی  4سال آموزش
تخصصی در طب سنتی را گذراندهاند.
وی بــر برداشــتن پایــه تحصیالت
پزشکی متخصصان طبایرانی تأکید کرد
و گفت :این افراد در ســطح هیئتهای
علمی دانشــگاهها فعالیت دارند و گروه
دیگری از پزشــکان عمومی هستند که
پس از طــی دوره آمــوزش تخصصی
 200ســاعته در مدت یکســال توسط
متخصصــان طبایرانی آموزش دیدهاند
و بــه ارائه خدمات طب ســنتی ایرانی
میپردازند.
گودرزی ادامه داد :سایر افراد متفرقه که
در رشــتههای پزشکی تحصیل نکردهاند،

وی عطاریهــا را مجــاز بــه فروش
گیاهــان دارویــی دانســت و تأکید کرد:
مغازههــای عطاری میتواننــد داروهای
گیاهی کــه دارای تأییدیه معاونت غذا و
دارو اســت را به فروش برسانند و اجازه
هر گونه فعالیت مشــاورهای و تشخیصی
را ندارنــد .معــاون نظــارت بــر درمان
دانشــگاه علوم پزشــکی همدان فعالیت
افراد غیرمتخصص در حوزه طبایرانی را
خالف مقررات بهداشــت و درمان اعالم
کرد و ادامه داد :دانشــگاه علوم پزشــکی
اجازه فعالیت به چنین افرادی را نمیدهد
و طبق قانون با آنان برخورد میکند.
گودرزی اضافه کرد :با معرفی ضوابط و
مراکز مجاز فعال در حوزه طبایرانی ،مردم
متوجه خواهند شد که چگونه از این خدمات
بهرهمند شوند تا دچار مشکل نشوند.
وی به معرفی همدان به عنوان پایتخت
گردشــگری کشورهای آســیایی در سال
 2018اشاره کرد و گفت :گروه طبایرانی
دانشگاه علوم پزشکی همدان در راستای
ارتقــاء فرهنگ گردشــگری ســامت،
سالمتکده بدیعالحکما را راهاندازی کرده
و مردم با مراجعــه به این مرکز میتوانند
خدمات طبایرانی دریافت کنند.

تدوین آئیننامه طبایرانی

عطاران تنها مجاز به فروش
گیاهان داروییاند

دانشگاه

آزمایشگاه های تخصصی دانشگاه
صنعتی همدان کارشناس ندارند
در برخی از آزمایشگاههای تخصصی کارشناس نداریم به
دلیل آنکه اجازه جذب نیرو جدید را نداریم و این امر خطرناک
است .به گزارش مهر ،رئیس دانشگاه صنعتی همدان گفت :براساس قوانین کشور محدودیتی
برای این دانشگاه در زمینه نسبت کارمند به استاد ایجاد شده است بنابراین درحال حاضر نمی
توانیم برای برخی از آزمایشگاه های تخصصی خود کارشناس جذب کنیم.
محمود نیلی افزود :آزمایشــگاه های رباتیک ،شــیمی ،معدن و نیروی این دانشــگاه
کارشناس ندارند که نبود کارشناس در این فضاها برای دانشجویان بسیار خطرناک است.
وی گفت :درخواســت داریم که در هیات امنا اختیارات بیشتری به این دانشگاه داده
شود تا بتوانیم نیروی متخصص و موثر جذب کنیم .همچنین درخواست داریم به ما اجازه
جذب نیرو دهند و پس از دو ســال براساس تجهیز آزمایشــگاه ها از این دانشگاه فارغ
التحصیل کارآفرین ،کارورز و متخصص بخواهند.

نیش و نوش
فارس 3 :هشــدار اقتصادی که از سرخوشی تورم پایین جدی گرفته
نشد
امان از این سرخوشی بیخود ما
تسنیم :روحانی خطاب به ترامپ :با دم شیر بازی نکن؛ پشیمان کننده
است
با دم شیر بازی نکن ،شیربا کسی شوخی نداره!!
مهر :آغاز دوران بازسازی اقتصاد ملی
اقتصاد ما کی میخواهد درست بشه خدا میدونه؟؟!
فارس:بیماران تاالسمی این بار در تنگنای تهیه دارو
بدون شرح
ایسنا :معضل فقر بهداشت در بین دانشآموزان دبستانی انگلیس
معضلهای خودمون تموم شــده دنبــال معضلهای اون
وریاییم!
ایرنــا :هزار و  120میلیــارد تومان جرایم کارفرمایان خوشحســاب
بخشیده شد
خوش به حال کارکنانشون با این کارفرماشون
ایسنا :شهرداری گرفتار بیماری مزمن "خویشاون د گزینی"
یعنی این بیماری فقط برای شهرداریه؟؟
مهر :کارسازی که بیکار میکند
این دیگه چه جور کارسازیه
فارس :تب گرایش به علوم تجربی در جان آموزش عالی
کار رشته تجربی از تب گذشته ،داره میسوزه
ایران :موعد ترمیم کابینه
تازه حاال ...
ایران :ایران و آمریکا چه کسی تماس میگیرد
بدون شرح؟
کیهان :واشــنگتن پســت :ترامپ چگونه آمریکا را به کشور احمقها
تبدیل کرد
خوب همینه که بهش میگن ترامپ دیوانه دیگه!!
رسالت:حقوق شهروندی در فضای مجازی نقض میشود
این حقوق شهروندی کجا رعایت میشه که اینجا نشه

از دل برآمده

هزار و  120میلیارد تومان جرایم کارفرمایان
خوش حساب بخشیده شد
معاون بیمهای ســازمان تامین اجتماعی گفــت :هزار و 120
میلیارد تومــان از جرایم کارفرمایان خوش حســاب با اجرای طرح
بخشودگی جرایم بیمهای بخشیده و این مبلغ وارد حوزه کار و تولید
شد.
طرح بخشــودگی جرایم که از حدود  2سال پیش به اجرا گذاشته
شد ،مورد استقبال بسیاری از کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی
قرار گرفت؛ از این رو ،امسال نیز از اوایل اردیبهشت ماه تا دهم تیرماه
این طرح برای استفاده کارفرمایان خوش حساب اجرا شد.
ی های معوقه خود
کارفرمایان واحدهای تولیدی ،با پرداخت بده 
در مدت  ١٨ماه از بخشــودگی معادل  ٨5درصد ،پرداخت در مدت
ی های معوقه در
 ٢٤ماه از بخشودگی معادل  ٧5درصد ،پرداخت بده 
ی های
مدت  ٣٠ماه از بخشودگی معادل  ٦٠درصد و با پرداخت بده 
معوقه حداکثر طی مدت ٣٦ماه از بخشودگی معادل  5٠درصد جرایم
مربوطه برخوردار شدند.
به گزارش ایرنا ،محمدحســن زدا افزود :در راســتای اجرای این
طرح  115هزار درخواست از سوی کارفرمایان به ثبت رسید که هزار
و  120میلیــارد تومان از میزان جرایم معوقه این کارگاه های تولیدی،
صنعتی و اقتصادی در سراسر کشور بخشوده شد..
بر اساس آمار ســازمان تامین اجتماعی ،بیش از یک میلیون و 200
هزار کارفرما در فعالیت های مختلف فعال هستند و این کارفرمایان 12
هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکارند که بخشی از جرایم این
کارفرمایان در این طرح بخشوده شد .تامین اجتماعی با  42میلیون بیمه
شده  18نوع خدمت بیمهای و درمانی به بیمه شدگان ارائه می دهد.

کنترل قولنامههای صوری
محدوده محل سکونت با مدرسه
فصل ثبت نام مدارس شــروع شده و در ســتادهای ثبتنام
خانوادههایی به چشــم میخورند که از مواردی چون دریافت وجه
کمک به مدرســه اجباری ،ارائه کارنامه به شــرط دریافت پول ،عدم
تطابق محدوده جغرافیایی سکونت با مدرسه مورد نظر و  ...شکایت
دارند.
مدیــرکل ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شــکایات وزارت
آموزش و پرورش اخیرا به همین موضوع اشاره کرد و گفت :دریافت
وجه هنگام ثبتنام را به هیچ وجه قبول نداریم .معتقدیم مکانیزمهای
ت مردمی باید به گونهای باشد که توهم "ثبتنام مشروط" را
مشــارک 
از بین ببرد .هر ســاله یکی از موضوعات مورد شــکایت ،اخذ وجه
به هنگام ثبتنام مدارس اســت .البته بسیاری مدیران مدارس تالش
میکنند در زمان ثبتنام هیچ شرطی وجود نداشته باشد.
اگر مردم با تخلفاتی در هنگام ثبتنام برخورد کردند چه کنند؟
به گزارش ایسنا ،علیرضا کمرئی ،به این پرسش پاسخ داده و گفته
اســت که ما در همه مناطق و استانها ادارات پاسخگویی به شکایات
داریم و شمارههای تماس آن در دسترس مردم قرار دارد .ضمنا مردم
میتوانند در ســامانه ثبت شــکایات اعتراضات خــود را به صورت
موردی ثبت کنند .موظفیم در سطح مناطق و در یک بازه زمانی معین
به شکایات پاسخ دهیم.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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فاز دوم افزایش قیمت
آب معدنی کلید خورد
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دوشنبه
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پس از آنکه قیمت آب بســتهبندی
معدنی و آشــامیدنی چندی پیش افزایش
یافتــه بود برای دومین بار از ابتدای ســال
جاری تاکنون با افزایش قیمت مواجه شد.
به گزارش ایسنا ،در ابتدای سال قیمت
بطری آب معدنی و آشــامیدنی کوچک از

شماره 3246

اقتصاد

 ۷۰۰تومــان به  ۸۵۰تومــان و قیمت آب
بســتهبندی معدنی و آشــامیدنی بزرگ از
 ۱۱۵۰بــه  ۱۴۰۰تومان افزایش یافت .حال
در فاز دوم افزایش قیمت این محصوالت،
قیمــت بطــری آب معدنی و آشــامیدنی
کوچک از  ۸۵۰بــه  ۱۰۰۰تومان و قیمت
آب بستهبندی معدنی و آشامیدنی بزرگ از
 ۱۴۰۰به  ۱۶۰۰تومان افزایش یافت.
چندی پیش اعالم شــد که قیمت مواد

اولیه تولید بطری به رقمی بیش از  ۱۵هزار
تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است که
نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد بیش
از  ۳۶۰درصدی حکایت دارد.
حال هرچند که در ابتدای ســال جاری
قیمتها  ۲۰درصد افزایش یافت ،اما مجددا
شــاهد افزایش قیمت آبهــای معدنی و
آشامیدنی هســتیم .به گفته فعاالن صنعت
آب بسته بندی قیمت مواد اولیه تولید بطری

نقش  ۶۰درصدی در قیمت تمام شده تولید
ب معدنی و آشامیدنی دارد.
آ 
فعاالن این صنعت همچنین اعالم کردند
که عالوه بر مشکالت پیش آمده در افزایش
قیمت مواد اولیه حتــی در بحث لیبل هم با
مشکل مواجه هستند .آن ها معتقدند که نرخ
تورم اعالمی از ســوی مراجع رســمی قابل
قیاس با افزایش قیمت مواد اولیه به ویژه تولید
بطری نیست و در حالی که نرخ تورم هشت

تا  ۱۰درصد اعالم میشود ،اما شاهد افزایش
 ۳۶۰درصدی قیمت مواد اولیه تولید بطری
هستیم .عالوه بر عوامل اشاره شده که منجر به
افزایش مجدد قیمت آب بستهبندی شده است
فعاالن صنعت اعتقــاد دارند که عدم افزایش
ت مصرفکننده به طور حتم منجر
مجدد قیم 
به تعطیلی واحدهای فروش میشــود و آنها
باید تعادلی بیــن افزایش هزینههای تولید و
فروش محصوالت خود ایجاد کنند.

eghtesad@hamedanpayam.com

نگاه

يک استاد دانشگاه با اشاره به اوضاع اقتصادی؛

مشاوران اقتصادی دولت مقصرند
یک استاد دانشگاه با اشاره به مشکالت اقتصادی این روزهای
کشــور ،مشــاوران اقتصادی دولت را در به وجود آوردن این شرایط
مورد انتقاد قرار داد.
محمد قلی یوســفی با بیان اینکه کسانی که در دستگاه دولتی به
عنوان اقتصاددان و یا تکنوکرات کار میکنند باید پاســخگوی مسائل
پیش آمده باشــند ،گفت :آنها باید پاسخ دهند که چرا با مشاورههای
اشــتباه خود و سیاســتهایی که طراحی کردند کشــور را به اینجا
رســاندهاند .اینها حتی اگر توجیهکننده سیاســتهای دولت هم بوده
باشند باز هم مقصرند.
وی با بیان اینکه تولید در ایران خفه شده است افزود :تکنوکراتها
یک زمانی تولید را در کشور ما به این دلیل ضعیف کردند که میگفتند
ایجاد رانت میکند ،در حالی که حاال در قبال رانتهای بسیار عظیمی
که تجار و دالالن در قبال ارزهای نفتی به جیب زدند سکوت میکنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره به برخی
از مشــاوران اقتصادی دولت به ايســنا گفت :این مشاوران حتی اگر
استاد دانشگاه باشند بازهم بی سواد هستند و احتماال از طریق برخی
از رانتها هم سود میبرند.
یوســفی با بیان اینکه کار تولیدی کاری بســیار پرزحمت و دیر
بازده اســت ،گفت :طبیعی است در این شرایط بسیاری از دولتمردان
ســرمایههای خود را در بخش تولیــدی وارد نمیکنند ،چرا که آنها
خواهان سود کوتاهمدت و کاهش قیمت مقطعی برخی از محصوالت
هستند که این خواسته سیاسی آنها از طریق واردات برآورده میشود.
سیاســی از این جهت که آنها از این شــرایط برای رای آوردن خود
استفاده میکنند.
وی ادامه داد :زمانی که آنها این ســرمایهها را در بخش صنعت یا
کشــاورزی وارد نمیکنند و به واردات توجه میکنند بدیهی است که
در کوتاه مدت قیمتها پایین میآید ،اما در بلند مدت و با تکیه بیشتر
به ارزهای خارجــی ارزش ریال کاهش پیدا کرده و در نهایت باعث
ایجاد چنین شــرایطی در اقتصاد کشور می شود و یک تحریم مانند
تحریمهای آمریکایی کافی است تا وضعیت حادتر شود.
يوســفي با ابراز امیدواری از موفق بودن مذاکرات با کشــورهای
اروپایی ،بيان کرد :اگر این وضعیت ادامه پیدا کند بحرانهای اقتصادی
و به تبع آن بحرانهای سیاسی ،امنیتی و اجتماعی را خواهیم داشت.

اشتغال

کارگران قادر به خرید مایحتاج ضروری نیستند

به اعتقاد رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ،دســتمزد
کارگران با توجه به نوسانهای نرخ ارز و بازارهای داخلی باید ترمیم
شود.
فتحاله بیات افزود :موضوع ترمیم حقوق و دســتمزد کارگران در
شــرایط کنونی اقتصاد نه تنها عجیب نیســت بلکه الزم و ضروری
است .چون کارگران قدرت خریدی ندارند که بخواهند سرمایهگذاری
کالن بکنند یا پساندازهای آنچنانی داشته باشند.تنها حقوق حداقلی
میگیرنــد که بــا آن هم امرار معاش میکنند و هــم هزینه زندگی و
اجارهبهای خانه را میپردازند.
وی ادامــه داد :با توجه به گرانی نــرخ ارز که بازارهای داخلی را
تحــت تاثیر قرار داد ،عمال قدرت خرید کارگران که امیدوار بودیم با
افزایــش  19/5درصدی حداقل حقوق ارتقاء یابد ،کاهش یافت و لذا
برای آنکه دســتمزد کارگران کفاف هزینههای معیشت آنها را بدهد،
الزم است اتفاقی در حقوق و دستمزد کارگران بیفتد.
این مقام مسوول کارگری بیشــترین افزایش قیمتها را در اقالم
خوراکی و اساســی خانوارهای کارگری دانســت و به ايسنا گفت:
صرفنظر از افزایش هزینهها در بخش مســکن کارگران قادر به تامین
مایحتاج ضروری و مورد نیاز خود نیســتند لذا از دولت و کارفرمایان
میخواهیم در شورای عالی کار با نمایندگان کارگری برای بهبود وضع
معیشت و ترمیم دستمزد کارگران مساعدت کنند.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درســت است
که تحریمها در پیش اســت و گرانی نرخ ارز بر بسیاری از بازارهای
داخلی سایه افکنده اما تولیدکنندگان داخلی هم کاالهای خود را قیمت
بیشتری به فروش میرسانند که از این جهت باید هم تولیدات داخلی
را باال برد هم قدرت خرید کارگران را افزایش داد.
به گزارش ایسنا ،شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته حداقل
دســتمزد کارگران را  ۱۹.۵درصد تعیین کرد .ایــن در حالی بود که
شــورای عالی کار درباره افزیش بن خواربار یا حق مسکن مصوبهای
نداشــت .در آغاز سال  ۱۳۹۷بخشــنامه مزد در حالی از سوی وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ابالغ شــد که بسیاری از بازارهای داخلی
تحت تاثیر نوسان شدید نرخ ارز قرار گرفتند و کارگران افزایش حدود
 ۲۰درصدی حداقل دستمزد را احساس نکردند.

دولت برای تأمین الستیک مورد نیاز
ناوگان حمل و نقل مسافری و باری شبکهای
در نظر گرفته که در آن برای مصرفکنندگان
واقعی حواله دریافت صادر میشود.
یکی از مطالبات رانندگان ناوگان حمل و
نقل باری کشور افزایش کرایهها بود ،چراکه
هزینههای آنها به شــدت افزایش یافته و به
همین دلیل کارایی کرایههــا از بین رفته و
فعالیت رانندگان توجیه اقتصادی ندارد.
پس از مطــرح کردن ایــن مطالبات و
پیگیری دولتی رانندگان به جادهها بازگشتند
اما افزایــش نرخ دالر آنهــا را برای تأمین
الســتیک با چالش مواجه کــرد .در نهایت
دولت برای تأمین الســتیک مورد نیاز این
ناوگان ســازوکاری را تعریف کرد تا بتواند
از احتکار الســتیک و افزایــش قیمت آن
جلوگیری کند .سواالتی هنوز در این حوزه
وجود داشــت از جمله اینکه در چه زمانی
راننــدگان میتوانند نیاز خــود را با قیمت
بهتری تأمین کنند.
یک راننده همدانی بیان کرد :اعتراضات
رانندگان به دلیل مسائل و مشکالتی بود که
روند حمل و نقــل کاال را با چالش مواجه
کــرده بود که در نهایت بــه نفع مردم تمام
نمیشد.
وی افــزود :اکثر جمعیــت رانندگان به
دنبال اختالل در نظام توزیع کاال در کشــور
نیستند چراکه خانواده آنان نیز در این جامعه
زندگی کرده و به این کاالها نیاز دارند و نبود
و یا کمبود هر کاالیی بر روی زندگی همه ما
تأثیرگذار است.
این راننده با بیــان اینکه فعاالن صنعت
حمل و نقل نباید هزینــه بی تدبیری ها را
بپردازند ،تصریح کرد :راهکار کاهش قیمت
کاالها ،ثابت نگاه داشــتن دســتوری کرایه
حمل و نقل نیســت چراکه با افزایش مواد
مورد نیاز خوردروها تــابآوری رانندگان
کاهش مییابد و توان تأمین هزینههای اولیه
را نخواهند داشت.
وی ادامــه داد :اعتراض رانندگان نیز بر
همین اســاس بود که مســائلی چون کرایه
بارها ،بیمه رانندگان و بازنشستگی آنان مورد
بررسی و تغییر قرار بگیرد که مسؤوالن قول
پیگیری و حل آن را دادهاند.
این راننده به فارس گفت :اما مشکلی که
با التهابات بازار ارز به وجود آمده ،افزایش
خیرهکننده قیمت الستیک است که تأمین آن
از عهده بسیاری از رانندگان بر نمیآید.
وی با اشاره به اینکه قیمت الستیک در
حال حاضر به طور شفاف مشخص نیست
و هر روز نوسان دارد ،گفت :البته در شرایط
فعلی نمیتوان یک قیمت قطعی از الستیک
یافت و هر فروشــندهای قیمت متفاوتی را
اعالم میکند.
مدیــرکل راهــداری ،حمــل و نقل و
پایانههای استان همدان اعالم کرد که تأمین
الســتیک بر عهده سازمان صنعت ،معدن و
تجارت است.
محمد رودباری اظهار کرد :فرآیند حمل
و نقل کاال توســط ناوگان باربری در استان
و کشــور مطلوب اســت و پایانه حمل بار
همدان نسبت به گذشته فعالتر شده است.
وی با بیان اینکه نرخ کرایه حمل و نقل
هر ســاله دو بار بازنگری میشود ،افزود:
هیچگونه مشــکلی در استان همدان درباره
حمل و نقل کاال و مسافر وجود ندارد.
مدیــرکل راهــداری ،حمــل و نقل و
پایانههای استان همدان تصریح کرد :پیگیری

نکته

از پاوربانک استفاده نکنید ،وقتی...

کامیون داران
الستیک حوالهای می گیرند
تحقــق مطالبات به حق راننــدگان ناوگان
باربری مانند تأمین الســتیک در دستور کار
مســؤوالن مربوطه و نمایندگان صنفی آن
قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه کنترل و نظارت بر
شــرکتهای حمل و نقل و پایانههای بار و
مسافر رانندگان بر عهده این اداره کل است،
ادامه داد :در حال حاضر دو شرکت به دلیل
رعایت نکــردن مقررات یک مــاه تعطیل
شدند.
وی تأکید کرد :اگر شــرکتها در حق
رانندگان و یا مســافران اجحاف کنند اداره
کل ورود کرده و اجاره تخلف را نمیدهد.

تولید و توزیع الستیک زیر نظر
دولت

معاون بازرگانی اداره کل صنعت ،معدن
و تجارت استان همدان اظهار کرد :یکی از
مطالبات رانندگان نــاوگان حمل و نقل بار
و مســافر تأمین الستیک مورد نیاز آنان بود
و در همین راستا مســؤوالن اقدامات خود
را آغاز کردند.
مجیــد زریندالور با اشــاره بــه اینکه
در ابتدا نیاز اســتانها به الســتیک به ویژه
برای ماشــینآالت ســنگین بررســی شد،
افزود :در حــال حاضر همه تولید کنندگان
و واردکنندگان الســتیک موظف هســتند
فعالیتهــای اقتصــادی خــود را زیر نظر
وزارت صنعت ،معدن و تجارت انجام دهند.
وی با بیان اینکه جلســات هماهنگی در
سطح استان بین متولیان برگزار شد ،تصریح
کرد :در این جلســات صنف فروشــندگان
الســتیک و انجمن صنفی رانندگان باری و
مســافری ،سازمان حمل و نقل و پایانهها و
صنعت و معدن و تجارت حضور داشتند.
معاون سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان همدان ادامه داد :الستیک تولید داخل
توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان
قیمتگذاری و توزیع میشــود و قیمت آن
کنترل شده است.
وی خاطرنشــان کرد :دولــت بر روی
کاالهای وارداتی نیز نظارت الزم را دارد که
الستیکها با قیمتهای قانونی توزیع شود.
زریندالور با اشاره به اینکه الستیک به
عنوان یک کاالی اساسی محسوب میشود،
گفت :ارز دولتی نیز برای واردات الستیک
در نظر گرفته میشــود و مشــکلی در این
حوزه وجود ندارد.

وی اظهار کرد :تولیدکنندگان الســتیک
موظف هســتند که موجودی خــود را به
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کنند
و شبکه تولید و توزیع الستیک به طور کامل
توسط بازرسان رصد میشود.
معاون بازرگانی اداره کل صنعت ،معدن
و تجارت اســتان همدان با بیان اینکه یک
نســخه از لیســتهای توزیعی واحدهای
تولیدی به وزارتخانه ارسال میشود ،افزود:
با این وضعیت میتوان میزان خرید عامالن
توزیــع را رصد کرده و با هماهنگی با اداره
کل راهداری و حمل و نقل و پایانه مصرف
کنندگان واقعی شناســایی و حواله دریافت
الستیک صادر میشود.
وی تصریح کرد :فروشــندگان موظف
هستند که بر اساس این حوالهها الستیک را
به رانندگان در بازه زمانی مشخص تحویل
دهند.
زریندالر با اشــاره به اینکــه به زودی
حوالهها صادر میشود ،ادامه داد :در حوزه
الستیک نگرانی وجود ندارد وشبکه مناسبی
برای تأمین و توزیع توسط دولت طراحی و
اجرا شده است.
با توجــه بــه اعتراضــات 01/03/97
ل و نقل کاالی کشور و
رانندگان بخش حم 
مطالبات به حق صنفی این عزیزان که منجر
به برگزاری جلسات متعدد با حضور وزیران
راه و شهرسازی ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و ایجاد کارگروههای ویژه در کمیسیونهای
عمران ،اجتماعی ،امنیت ملی مجلس شورای
اسالمی ،ســازمان برنامه و بودجه ،سازمان
ل و نقل جادهای کشــور،
راهــداری و حم 
ســازمان تامین اجتماعی و معاونت وزارت
صنعت ،معــدن و تجارت شــد که نتیجه
اقدامات به عمل آمده به شرح زیر است.
-1افزایش  %20نرخ کرایه حمل
-2اجرای فاز اول رصد نرخ و هزینههای
حمــل براســاس تــن کیلومتر تــا تاریخ
05/05/97
-3نصــب دســتگاه پــوز در محــل
شــرکتهای حملونقل جهــت پرداخت
کمیســیون ،راهانــدازی ســامانه پیامکــی
 3000141جهت دریافت شکایات رانندگان
و رسیدگی فوری توسط سازمان و تشکیل
کارگروه ویژه کمیســیون ماده  12در محل
تجمع مراکز بار
-4صدور بخشنامههای کنترل و نظارت

دقیق بر عملکرد شرکتها از قبیل ممنوعیت
صدور بارنامــه در دفاتــر بازاریابی ،عدم
قطع خدمات پوشــش بیمه تأمین اجتماعی
در صــورت عدم توانایــی دریافت(کارت
سالمت) ،شــرایط و نحوه فعالیت ناوگان
ملکــی شــرکتهای حملونقــل داخلی،
ت شــرکتهای حملونقل
نظارت بر فعالی 
داخلی علی الخصوص تاکید بر درج صحیح
مبلغ واقعی ارزش بار و همچنین مبلغ حق
بیمه ،ایجاد سیستم یکپارچه بین بنادر فقط
ثبت یک نوبت برای یک بارگیر ،ممنوعیت
دریافــت هرگونــه وجهی تحــت عناوین
پشــت بارنامه ،بارچینی ،داالنداری ،انعام،
گاراژداری ،انبارداری از جانب موسسات و
شرکتهای حملونقل از رانندگان.
-5ایجــاد وحدت رویــه در برخورد با
تخلفــات رانندگان در کمیســیون ماده 11
بدین ترتیب که برای اولین بار به رانندگان
تذکر کتبی داده شود.
-6در خصــوص مشــکالت پایانــه
بندرعباس ،موافقت اجرای لینک سیســتم
اعالم بار بــا گمرک ،برای صــدور حواله
بارگیری و بارنامه شماره مجوز سالن اعالم
بار الزامی است(نصب سیستم )DLL
-7تعلیق نصب دستگاه سپهتن
-8لغو محدودیت منطقه بندی سوخت،
لغو محدودیت ســقف ســهمیه ســوخت
براساس پیمایش
-9تداوم پرداخت  %50حق بیمه تأمین
اجتماعی توسط دولت محترم طبق سنوات
گذشته
-10انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی از تاریخ
 01/05/97برای شخص راننده و همسرش
به طور رایگان
-11عدم تمدید پروانه فعالیت شــرکت
خلیج فارس و شعب آن در سراسر کشور تا
پرداخت کامل بدهی این شرکت به رانندگان
-12افزایــش ضریب پرداخت حق بیمه
راننــدگان از  3/1بــه  5/1افزایش حقوق
بازنشستگی رانندگان.
خواهشمند است روســای انجمنهای
صنفــی رانندگان سراســر کشــور به طور
شایسته و بایســته تمام پیگیریهای مستمر
این کانون و اقدامات صورت گرفته توسط
مسئوالن خدوم کشــورمان را طی  40روز
گذشــته به تمام رانندگان حوزه جغرافیایی
فعالیت خود اطالعرسانی کنند.

بســیاری از کارشناســان فعال در حوزه تکنولوژی به کاربران
توصیه میکنند در صورتی که دسترسی به پریز برق دارند ،از پاوربانک
استفاده نکنند.
به گزارش ایســنا ،از آنجا که کاربران بسیاری از کاهش عمر مفید
باتری و میزان کم شــارژدهی همواره گالیه و شــکایت دارند ،حاال
کارشناســان و متخصصان فعال در حوزه تکنولــوژی بر این باورند
کاربران در صورتی که به پریز برق دسترســی دارند ،به هیچ عنوان از
پاوربانک اســتفاده نکنند چراکه قدرت شارژدهی اکثر پاوربانکها در
مقایسه با شارژدهی از طریق پریز برق بسیار کمتر و ضعیفتر است.
پاوربانک یا دستگاه شارژر همراه وسیله کوچکی است که به یک
باتری مجهز شده است و به کاربران این امکان را میدهد تا در صورت
دوری و عدم دسترسی به پریز برق ،گوشی هوشمند خود را با استفاده
از کابل  USBشــارژ کنند .اندازه این وسیله تقریبا معادل اندازه یک
گوشی هوشمند بزرگ است که به راحتی در کیف و جیب کاربران جا
شده و قابل حمل است.

خبـر

چگونه خسارت ناشی از قطع برق را بگیریم؟

یکی از دغدغههای مشترکان برق دراین روزها خاموشیهای
پراکنده و از بین رفتن برخی از تجهیزات در پی همین قطعیها است.
البته صنعت برق برای این موضوع راهکاری را در نظر گرفته؛ تا جایی
که بر اساس گفتههای ســخنگوی صنعت برق ،طبق مصوبه مجلس
مشــترکان شهری و روستایی ســاالنه مبلغی را تحت عنوان بیمه در
قبــوض برق خود پرداخت میکنند که بــرای همین موضوع در نظر
گرفته شده است.
حقیفام با بیان اینکه از مشــترکان شهری  ۱۲۰۰تومان و از مشترکان
روســتایی  ۶۰۰تومان در طول سال برای خسارات ناشی از قطع برق در
قبوض اخذ میشود ،بيان کرد :گرچه این مبلغ بسیار ناچیز است اما یک
شــرکت بیمهگذار برای این موضوع انتخاب شده و اگر خساراتی ایجاد
شود ،مشــترکان میتوانند با مراجعه به شرکت توزیع و بررسی پرونده
توسط کارشناسان ،میزان خسارت به طور کامل مشخص و در حد مقررات
مبلغی از سوی صنعت برق به این دسته از مشترکان پرداخت شود.
در همیــن رابطه همایون حائری ،معاون وزیر نیرو در امور برق و
انرژی نیز به ايســنا اعالم کرد :اگر مشترکانی باشند که وسایل برقی
آنها در زمان قطع و وصل برق یا به لحاظ افت ولتاژ دچار مشــکل
شود ،میتوانند برای بررسی و دریافت خسارت به مناطق توزیع برق
در محل زندگیشان مراجعه کنند.
به گفته وی ،پرداخت خســارت به مشــترکان پیش بینی شده و
چارچوب هایی نیز برای آن مشــخص شده ،ولی پرداخت خسارت
به مردم مســتلزم این است که برای کارشناســان شرکت توزیع برق
مشخص شــود اشکالی که برای وسایل برقی مشترک به وجود آمده،
ناشی از مسائل برقی بوده است.
مشــترکانی که متحمل خســارت ناشــی از قطع برق شده باشند
میتواننــد مدارک را به شــرکتهای توزیع نیروی بــرق ارائه دهند
که پس از مبادله قرارداد و براســاس مقررات ،باید در اســرع وقت
توسط شــرکت بیمه گر رسیدگی و پرداخت شود .همچنین براساس
ضوابط قراردادی ،مشــترکان تا  ۱۵روز پس از اختالل برق که باعث
بروز خسارت شده باشد ،میتوانند مراتب را به اطالع امور مشترکان
شــرکتهای توزیع برق در سراسر کشور برسانند و مدارک را به این
دفاتر تحویل دهند.

خبــر
رئیس صنف لوازم خانگی همدان
گفت :بازار لوازم خانگی غرب کشــور
ظرف یک ماهه آینده در شهرک صنعتی
همدان کلنگزنی میشود.
امیــر خانجانی بــا بیــان اینکه 300
عضــو در صنف لــوازم خانگی همدان
فعال هســتند ،اظهار کرد :به دلیل رکود
دهههای اخیر بازار لوازم خانگی و ایجاد
بازارهای نو ،موازی و مجازی که تا حدی
توانسته جای این بازار را پر کند ،ساخت
بزرگترین بازار لوازم خانگی غرب کشور
ظرف یک ماه آینده کلنگزنی می شود تا
این بازار مورد تجمیع و تمرکز قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه نقشه پروانه این
بازار بزرگ تا پایــان مردادماه صادر می
شــود ،افزود :این بازار با فضایی بالغ بر
یکهزار مترمربع و  85واحد به صورت
مستقیم برای  850نفر شغل ایجاد میکند.
رئیس صنــف لوازم خانگی همدان با
تاکید بر اینکه این بازار تجاری به عنوان

ظرف یک ماهه آینده صورت میگيرد

کلنگزنیبازارلوازمخانگیغرب کشوردرهمدان
پایلوتی برای غرب کشور تلقی میشود،
به فارس گفت :با وجود منفعت ساخت
این بازار برای همدان اما هنوز بســیاری
از مســؤوالن استان حمایتی از این پروژه
ندارند.
وی گفت :این در حالی است که هیچ
مرکز و کارخانهای نمیتواند به مانند این
بازار چنین اشــتغال پایداری را در استان
همدان ایجاد کند.
خانجانی با بیــان اینکــه امیدواریم
این پروژه تا پایان ســال  98افتتاح شود،
تأکید کرد :هر چند زیرساختها و تغییر
کاربری زمین این ســایت بزرگ تجاری
بــازار لوازم خانگی در شــهرک صنعتی
همدان انجام شده است.

وی در خصوص برگزاری هجدهمین
نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی که هر
ســاله برگزار میشود نیزخاطرنشان کرد:

ما به عنوان صنف لوازم خانگی همیشــه
در زمینه چگونگی برگزاری این نمایشگاه
حرفهای زیادی برای گفتن داشــتهایم

چراکه متاســفانه نمایشگاه کنونی مقری
برای درآمد چند ارگان ســهامدار و یک
عده کسبه شده است.
رئیس صنف لــوازم خانگی همدان
تصریح کرد :با افتتــاح بازار بزرگ لوازم
خانگــی در همدان و بــا ایجاد  85هزار
مترمربع فضا و تجمیع آن در یکجا دیگر
نمایشــگاه لوازم خانگی در نمایشــگاه
بینالمللی همدان برگزار نمیشود.
وی در زمینــه افزایــش قیمت لوازم
خانگی طی ماههای گذشته نیز بیان کرد:
از  6ماهه گذشــته یعنی از دی ماه سال
گذشته تاکنون  30تا  50درصد به صورت
رسمی به قیمتهای لوازم خانگی اضافه
شــده در حالی که به طور غیررسمی این
افزایش قیمتها خیلی بیشتر از این بوده
است.
خانجانــی تصریح کــرد :دلیل اصلی
افزایش قیمت لــوازم خانگی ممنوعیت
واردات کاالهــا و لوازم خانگی از خارج

از کشــور اســت چراکه برای تهیه لوازم
خانگی این بازار دچارآشفتگی دو نرخی
شده است.
وی در مورد تولیــد لوازم خانگی به
وســیله کارخانجات داخــل نیز گفت:
یک ســری کارخانهها با برندهای مطرح
کاالهای خوب و با کیفیت تولید میکنند
و به تکنولوژی روز دنیا دست یافتهاند اما
بایــد این تولیدات به صورت باکیفیت به
صورت مستمر انجام شود.
رئیس صنف لــوازم خانگی همدان
یادآور شد :چون اکثر کارخانجات لوازم
خانگی داخــل مواد اولیه و قطعات خود
را از خارج از کشــور تامیــن میکنند با
محدودیــت واردات این تبادل ارزی بین
تولییدکنندگان با مشــکل مواجه شده به
طوری که همین موجب شده تولید داخل
با  50درصد ظرفیــت کار کند و بعضی
از این کارخانجات نیز در شرف تعطیلی
قرار گیرند.

Y K

به منظور حضور در یک دوره آموزشی

فغانی این هفته به همدان میآید

رئیس هیأت فوتبال اســتان همدان از حضور بهترین داور جام جهانی  2018روسیه
در این استان خبر داد.
عباس صوفی در گفتوگو با فارس  ،اظهار کرد :با برنامهریزی انجام شده از سوی کمیته
داوران هیات فوتبال اســتان همدان ،بهترین داور جام جهانی  2018روسیه و کمک وی این
هفته به همدان سفر خواهند کرد.
وی عنوان کرد :علیرضا فغانی و محمدرضا منصوری به منظور آموزش جدیدترین قوانین

به فانتزیترین تیم ملی تاریخ دفاع نمیآید

»»حامد صیفی

کیروش و ماموریت بزرگی
به نام فوتبال مالکانه

هســتند اطــراف مــا آدمهایی با
درک باال از فتبال که بر این عقیدهاند اگر
تیــم ملی برابر اســپانیا و پرتغال در جام
جهانی فوتبالی شــجاعانه به منصه ظهور
میگذاشــت و به قول معروف اتوبوس
پــارک نمیکرد ،میتوانســت به جای 4
امتیاز 6 ،امتیاز به حساب خود واریز کند.
واقعیــت هم همین اســت .اگرچه از
گــروه مرگی کــه زندگــی در آن خیلی
هم ســخت نبود  4امتیاز گرفتیم و نتیجه
خوبی کسب کردیم ،اما میشد کیروش
با روندی بهتر و شــجاعانهتر ،تیم ملی را
راهی دور بعدی جام جهانی کند.
حــاال که تیم ملی بهواســطه همین 4
امتیاز ارزشمند در جام  21اعتماد به نفس
الزم را گرفته و بازیکنان کشــورمان بیش
از هــر زمان دیگری بــه خودباوری الزم
رسیدهاند ،وقت آن رســیده که کارلوس
کمی تیم خود را از حالت تدافعی خارج و
همان نظم سازمان دفاعی را به پستهای
جلوتر هم انتقال بدهد.
شاید خیلیها بگویند اگر توپ مهدی
طارمی در دقیقه آخر وارد دروازه پرتغال
میشــد اکنون ایران به صعودی تاریخی
دســت پیدا میکــرد ولی فوتبــال بازی
حساب و کتاب نیست .چه بسا اگر پنالتی
رونالدو گل میشد تیم ملی ایران گلهای
بعدی را هم دریافت میکرد!
شکســت اسپانیا برابر روسیه و توقف
برابــر مراکش ،برد دشــوار پرتغال برابر
مراکش و شکست برابر اروگوئه به خوبی
نشــان داد که رقبای ما در این دوره نقاط
ضعف زیادی داشتند و آنطور که درباره
این تیمها گفته شــد ،این تیمها شکست
ناپذیر نبودند.
در تاریــخ جام جهانی نیمه اول دیدار
ایــران  -آرژانتین با  ۴۷پاس از ســوی

برگزاری جشنواره
بزرگ ماهیگیری با
قالب در مالیر

جشــنواره بــزرگ ماهیگیری با
قــاب به مناســبت روزجهانــی نه به
پالستیک در دریاچه کوهسار شهرستان
مالیر برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی اداره
ورزش وجوانان شهرستان مالیرجشنواره
بــزرگ ماهیگیری با به همت شــورای
شــهر ،شــهرداری و همــکاری ادارره
ورزش وجوانان  ،هیآت همگانی و اداره

بازیکنان ایــران ،کمترین تعداد پاس یک
نیمه جام جهانی از ســال  ۱۹۶۰که مرکز
آماری فوتبال ایجاد شد را داراست و نیمه
اول دیدار ایران و اســپانیا با  ۴۹پاس بار
دیگر از سوی ایران در رده دوم است.
تیم ملی فوتبال ایران با ســبکی وارد
بازیهای خود در جام جهانی شد که در
آن تمام بازیکنــان برای یک هدف واحد
جنگیدند :گل نخوردن! در این سیســتم
مهاجمان تیم ملی ایران را در زمین خودی
و مرکز زمین میدیدیم .سردار آزمون در
پستی که معموال هافبکهای دفاعی بازی
میکننــد و انصاریفــرد و طارمی را در
پست بکهای چپ و راست دیدیم.
فوتبــال ایران میتوانســت از بازی با
اسپانیا و پرتغال جور دیگری استفاده کند.
خیلــی از بزرگان فوتبــال جهان با دیدن
بازیهای ایران در این دو دیدار ،برداشت
کلی از فوتبال ایران پیدا کردند .همانطور
که االن همه برای فوتبال ژاپن احترام قائل
هستند .شــاید اگر اتفاقهای بعد از گل
خورده ایران برابر اســپانیا و پرتغال نبود،
اکنون خیلی از کشورها ما را با بحرین و
فوتبال چرک و دفاعی میشناختند!
بعد از قرعهکشی جام جهانی حداقل
به این امیدوار بودیم که برابر  2تیم بزرگ
بازی داریم و میتوانیم شــانه به شــانه
برترین بازیکنان جهــان بازی کنیم و نام
فوتبال خودمان را بر سر زبان بیندازیم .نام

فوتبالمان را بر سر زبان انداختیم ولی نه
با صفتهای خوب بلکه با صفاتی چون
بازی بسته ،دفاعی ،وقتکشی و...
دیدیه دروگبــا بازیکن ســابق نامدار
چلسی بعد از نیمه اول بازی با اسپانیا گفت:
دیگر هوادار ایران نیســت چون بازیکنان با
تاکتیکهایی دنبال اتالف وقت هستند!
نکته بــارز در بازیهای ایران این بود
که فوتبال ایران قابلیت بازی هجومی حتی
برابر بزرگان را داشــت و این را میشود
بعــد از خوردن گل از اســپانیا و پرتغال
مشاهده کرد ،جایی که ایران چیزی برای
از دست دادن نداشت و شروع به فوتبال
بازی کردن کرد و انصافا هم بازی زیبایی
را در آن دقایق به نمایش گذاشــت ولی
چرا نباید فوتبال ایران از ابتدا برابر حریفان
با این نگرش به میدان برود؟

شیالت شهرستان مالیر در دریاچه زیبای
کوهسار این شهرستان برگزار شد.
تعداد کثیری از خانواده های ورزش
دوست شهرستان مالیر در این جشنواره
شــرکت کردند و در دریاچه کوهســار
برای گرفتن یا صید ماهی برای کســب
رتبه برتر این جشــنواره باهم به رقابتی
سالم پرداختند
ونایــی معاونــت اداره ورزش
وجوانان شهرســتان مالیر ضمن تشکر
از شــهرداری ،هیأت همگانی و شیالت
شهرستان مالیربا اشاره به وجود تفریح
ســالم در جامعه و خانواده گفت  :این
جشنواره ذوق و شوق خاصی را در بین

افراد یک خانواده و جوانان بوجود آورده
است که از نزدیک شاهد آن هستیم
وی در ادامه گفت  :در این جشنواره
غرفــه آموزش پخت غذاهــای دریایی
و همچنین غرفه ســالم ســازی طبیعت
با اهــداء گلدانهای گل کــه به صورت
رایگان در اختیار شــرکت کنندگان قرار
میگرفت تالش دستگاههای همکار چون
فرمانداری ویزه ,شــهرداری  ,شــورای
شــهر و اداره شــیالت شهرستان مالیر
را در ســالم سازی بســتر خانواده ها و
شهرستان را نشــان میداد و در پایان نیز
به نفرات برتر جوایزی از ســوی اداره
ورزش وجوانان به مبلغ پنج میلیون راال

آگهي حصر وراثت

آقاي غالمرضا خدادادي دارای شماره شناسنامه  5401به شرح دادخواست کالسه
112/970252ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان محمدعلي خدادادي به شماره شناسنامه  16در تاريخ  97/2/2در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر
است به -1 :صديقه بختياري اليق به شماره شناسنامه  459متولد  1330صادره از
همدان همسر متوفي -2ناهيد خدادادي به شماره شناسنامه  15متولد 1354صادره
از همدان فرزند متوفي -3مليحه خدادادي به شماره شناسنامه  4026متولد1339
صادره از همدان فرزند متوفي -4غالمرضا خدادادي به شــماره شناسنامه 5401
متولد 1347صــادره از همدان فرزند متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .مالف )1727
رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف همدان

ابالغیه

بدینوســیله به آقای مهدي رضوي کسادي که فع ً
ال مجهولالمکان میباشد ابالغ
میگردد که آقای محمدرضا نوروز گوهري شــکايتي تحــت عنوان مطالبه وجه
به طرفیت شما تقدیم که به کالســه 970260ح/ک 126/ثبت و برای روز دوشنبه
مورخ  97/6/12ســاعت  17:30وقت رســیدگی تعیین گردیده ،لذا مراتب جهت
تقاضای شــاکي یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار محلی همدان درج
میگردد خوانده میتواند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه
ثانی دادخواست و ضمائم به شعبه  126واقع در همدان ،ميدان بيمه ،کوچه مشکي
مراجعه و در روز و ســاعت مقرر فوق در جلسه رسیدگی حاضر و هر گونه دفاعی
دارد به عمل آورد واال شورا غیاب ًا رســیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود
(.مالف )1729
قاضی شعبه  126شورای حل اختالف همدان

مفقـــودی
کارت دانشجويي سيده فرزانه شامخي فرزند
سيدجالل به شماره ملي  3875537394رشته
مهندسي صنايع دانشگاه بوعليسينا به شماره
دانشجويي  9013166004مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.

C M

و علوم داوری به استان همدان خواهند آمد.
رئیس هیأت فوتبال اســتان همدان خاطرنشــان کرد :روز پنجشنبه هفته جاری این دوره
آموزشی با حضور داوران منتخب دعوت شده در شهرستان نهاوند برگزار خواهد شد.
صوفی تصریح کرد :همچنین جمعه پنج مردادماه نیز در سالن کنفرانس ورزشگاه شهدای
قدس همدان با حضور ناظرین و نمایندگان کشوری و استانی دوره آموزشی برگزار خواهد
شد.
وی بیان کرد :فغانی در جام جهانی درخششــی خیرهکننده داشــت و یکی از افتخارات
ورزش کشورمان محسوب میشود که حضور او به همراه محمدرضا منصوری در همدان به
ارتقای داوری فوتبال همدان کمک شایانی خواهد کرد.

در این دوره قدرت هجومی تیم ملی
ایران باال بود .علیرضــا جهانبخش آقای
گل لیــگ هلند بود ولی در این سیســتم
نتوانســت کار خاصی پیــش ببرد .کریم
انصاریفرد بهترین گلــزن المپیاکوس و
سردار آزمون پدیده چند سال اخیر فوتبال
ایران هم بودند جایی که رضا قوچاننژاد
کــه در فوتبال هلند در  2فصل گذشــته
گلهای زیادی به ثمر رساند اصال مجالی
برای بازی کردن پیدا نکرد.
همه این بازیکنان میتوانستند به مانند
تاکاشــی اینوی ژاپنیها در گلزنی و ارائه
فوتبــال هجومی موفق باشــند .ژاپنی که
برابر بلژیک باخت ولی شجاعانه فوتبال
بــازی کرد .ممکن بود ایــن بازی را یک
بر صفر ببازند و  ۹۰دقیقه دفاع کنند ولی
هجومی ظاهر شدند .شاید برای همینها
به صورت کارت هدیه اهداء خواهد شد
در پایان این جشــنواره و با قضاوت
خوب و عادالنــه داوران ,آقایان مجتبی
توکلی بــا صید 2 3ماهی ,مهران حصیم
خانی با صیــد  12ماهی و مجید بتویی
و محمد رضا کریمی با صید  7ماهی به
ترتیب نفرات اول تا سوم این جشنواره
معرفی شدند.
شــایان ذکر است حضور گرم وغعال
غالمرضا کریمی یکی از جانبازان سرافراز
و یــادگاران عزیز هشــت ســال جنگ
تحمیلی در این جشنواره به چشم میخورد
که با حضور خود سه واژه صبوری  ,ایثار
و استقامت را تداعی می کرد.

آگهي فقدان سند مالكيت

آقاي جالل مبصري با تســلیم دو برگ استشــهاد محلي مصدق به مهر دفترخانه
21بهار مدعي اســت كه يک جلد سند مالكيت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک
 8088فرعي از  139اصلي واقع در بخش چهار که به ذيل ثبت  37005صفحه299
دفتر  241سابقه ثبت دارد و نزد كســي در بيع شرط نيست به علت سهلانگاري
مفقود گرديده لذا به استناد تبصره الحاقي به ماده  120آييننامه قانون ثبت آگهي
ميشود تا در صورتي که كسي مدعي انجام معامله و يا وجود سند مالكيت نزد خود
ميباشد از تاريخ انتشــار اين آگهي طي مدت ده روز پس از انتشار آگهي به اداره
ثبت محل مراجعه عه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالكيت و يا ســند
معامله اعتراضي كتبي خود را تســليم نمايد لذا چنانچه ظرف مهلت مقرر اعترضا
نرسد وي در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه اداره ثبت اسناد
و امالک المثني ســند مالکيت را طبق مقرر صادر و به متقاضي فوق تسليم خواهد
شد( .مالف )342
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار  -هادي يونسي عطوف

تاريخ انتشار1397/5/1 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به صورت فوقالعاده ساليانه نوبت دوم

شرکت تعاوني مصرف فرهنگيان سامن

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده ساليانه نوبت دوم شرکت تعاوني مذکور
در روز دوشنبه به تاريخ  1397/5/15ساعت  10صبح در محل سالن اجتماعات اداره
آموزش و پرورش قديم سامن برگزار ميشود .بدينوسيله از کليه اعضا (صاحبان سهام)
دعوت ميشود در تاريخ و ساعت مقرر در مجمع عمومي فوق حضور به هم رسانده و
يا وکالي خود را با توجه به اساسنامه و آييننامه برگزاري مجامع عمومي به طور کتبي
از بين اعضاي شرکت يا خارج از آن تعيين نمايند.
وکالتنامه به مدت  7روز از ساعت  8صبح مورخ  97/5/8لغايت پايان وقت اداري
مورخ  97/5/14در محل شرکت بررسي و برگه حضور در مجمع صادر ميشود
حضور عضو و نماينده جهت بررسي وکالتنامهها ضروري ميباشد.
دستور جلسه :
■ گزارش کتبي هيأت مديره و بازرسي در مورد عملکرد شرکت در سال 1396
■ طرح و تصويب صورتهاي مالي 1396
■ تصويب بودجه و تعيين خط مشي شرکت در سال 97
■ انتخاب بازرس اصلي و عليالبدل به مدت يکسال مالي
■ طرح و تصويب اخذ وام از بانکها
»»حسن خانقلي  -رئيس هيأت مديره شرکت تعاوني مصرف فرهنگيان سامن

باشد که باشــگاههای بزرگ به سراغ این
بازیکنان میروند .کرهجنوبی هم به اولین
تیم آسیایی تبدیل شد که قهرمان دوره قبل
را شکست داد.
با تمــام این اوصاف فوتبــال ایران با
کارلوس کیروش بعد از  ۷سال به ثبات
رســیده اســت .این مربی با سبک خود
توانســته نظم دفاعی را به تیم ملی ایران
برگرداند ولــی فوتبال ایران هنوز با بازی
هجومی و مالکانه فاصلــه زیادی دارد و
زمان آن فرار رســیده تا مربی دیگری با
تاکید بر بازی هجومــی و مالکانه بتواند
قدرت هجومی تیم ملی ایران را باال ببرد.
فراموش نکنیم که به زودی ســهمیه
تیمهای آســیایی برای جــام جهانی به ۸
تیم میرسد و دیگر صعود به جام جهانی
شاهکار نیست .وقت آن رسیده که ایران
بتواند فوتبال هجومی حتی برای دقایقی
برابــر تیمهای بزرگ بازی کند تا اینکه با
 ۱۱بازیکن روی خط دروازه قرار گیرند و
زیر توپ بزنند و به دنبال توپهای مرده
و ضربات شــروع مجدد باشــند .فوتبال
ایــران میتواند حاال که قــدرت دفاعی
خوبی پیدا کــرده تغییر تاکتیک دهد و به
سمت فوتبال هجومی پیش برود.
نباید این نسل را فدا کرد .نباید مهدی
طارمی را مقصر دانست .سردار آزمون که
بیشتر دقایق در مرکز زمین دوید و جنگید
نباید مورد انتقاد قرار بگیرد تا برای رهایی
از این فشار در  ۲۳ســالگی خداحافظی
کنــد .تیــم فعلــی ایــران جوانترین و
فانتزیترین تیم ملی فوتبال ایران به شمار
میرود که نیازمند هدایت است تا فوتبال
روز دنیا را ارائه کند و همه از تماشــای
فوتبال یوزهای ایرانی لذت ببرند.

پیشخوان

1

رضا عنایتی سرمربی
پاس همدان شد
بازیکن اسبق استقالل تهران و
تیم ملی به عنوان ســرمربی جدید تیم
فوتبال پلس همدان انتخاب شد.
به گــزارش فارس ،رضــا عنایتی
بازیکن اســبق اســتقالل تهران و تیم
ملی به عنوان سرمربی این فصل پاس
همدان انتخاب شد.
در شــرایطی کــه پیــش از ایــن
گزینههــای مختلفــی از جملــه رضا
طالییمنش و حتی فرهاد مجیدی برای
هدایت تیم فوتبال پاس همدان مطرح
شــده بود ،ظهر امروز غالمرضا عنایتی
سرمربی سابق تیم مشکی پوشان مشهد
به عنوان مربی جدید پاس برگزیده شد.
تیم فوتبال پاس همدان با خرید امتیاز
یک تیم دسته دومی مهیای حضور در
مسابقات فصل جاری میشود.

2
پیروزی تیم همدان
در افتتاحیه مسابقات
کشوری هاکی

تیم همدان در نخستین مسابقه
خــود در رقابتهای هاکــی پنج برابر
آذربایجانشرقی پیروز شد.
بــه گــزارش فــارس ،رقابتهای
نوجوانان قهرمانی کشور هاکی پنج از
صبح امروز به میزبانی ورزشگاه شهید
بهشتی همدان آغاز شد.
در این دوره از مســابقات هشــت
تیم همدان ،ســمنان ،آذربایجانشرقی،
کرمانشــاه ،مرکــزی ،اصفهــان،
آذربایجانغربــی و گلســتان حاضــر
هستند.
این رقابتها به مدت سه روز و در
دو گروه چهار تیمی در چمن مصنوعی
ورزشگاه شهید بهشتی همدان برگزار
خواهد شد .تیم همدان صبح شنبه اولین
بازی خود در این مسابقات را با برتری
چهار بر صفر برابر آذربایجانشــرقی
پشت سر گذاشت و ساعت  ۱۹هم به
مصاف تیم سمنان خواهد رفت.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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ورزشی

varzesh@hamedanpayam.com

خبـر
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان:

ورزشهای هوایی همدان ظرفیت ایدهآلی
برای پیشرفت دارد

مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان با بيــان اينكه در
حوزه ورزشهایی هوایی ،همدان از ظرفیت ایدهآلی برای پیشــرفت
برخوردار اســت ،گفت :رقابتهای هدفزنی کشوری با حضور 32
خلبان در همدان برگزار شــد که از این تعداد هشت خلبان از استان
همدان بودند.
رســول منعم در گفتوگو با فارس ،با اشــاره به پایان مسابقات
کشــوری پاراگالیدر به میزبانی منطقه شهرســتانه اظهار کرد :همدان
مزیتهای مختلفی برای رشد صنعت گردشگری ورزشی دارد.
وی با بیان اینکه خیل ورزشکاران و ورزشدوستان در این حوزه
و ظرفیتهای مختلف صنعت گردشــگری ،حاکی از توانمندیهای
اســتان همدان در این زمینه دارد ،افزود :ورزشهای هوایی به لحاظ
جذابیت گسترده اهمیت ویژهای در جذب گردشگران و جهانگردان
داخلی و خارجی دارند و برگزاری این جشــنواره در راستای معرفی
همدان در رویداد  2018بود.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همــدان تصریح کرد :در حوزه
ورزشهایــی هوایــی ،همــدان از ظرفیت زیادی برخوردار اســت
و امیدواریــم با برگزاری ایــن رقابتها بتوانیم صنعــت پروازی و
ورزشهای هوایی را در همدان گسترش دهیم.
وی در ادامه با اشــاره به مسابقات کشوری پاراگالیدر در همدان
گفت :رقابتهای هدفزنی کشــوری با حضور بیش از  32خلبان در
همدان برگزار شد که از این تعداد هشت خلبان از استان همدان بودند.
منعم عنوان کرد :در این رقابتها پنج خلبان در بخش بانوان و 27
خلبان در بخش آقایان به رقابت پرداختند که در پایان در بخش بانوان
به ترتیب الهام مختاری از آذربایجان غربی ،نسیم ابراهیمی از کردستان
و ریحانه رضوی از مرکزی اول تا سوم شدند.
وی خاطرنشــان کــرد :در بخــش آقایان نیز محمــد ریحانی از
بندرعباس ،سامان کامران از بوشهر و شاهین ابراهیمی از کردستان به
ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

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

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

شهرستان

مالیر

همدان

نهاوند

تویسرکان

رزن

کبودراهنگ

كمتر كسى است كه غذا زياد بخورد و بيمارى ها دامنگيرش نشوند.

قهاوند

»»منبع :موسسه ژئوفیزیک تهران

صاف  ،در بعدازظهر در برخی نقاط کمی ابری
فامنین
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اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
نيمه شب شرعي
اذان صبح فردا
طلوع خورشید فردا

13:22
20:26
20:46
00:33
04:37
06:18

»» غرر الحكم  :ج  ۴ص  ۵۱۷ح ۶۸۱۴

بهار
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■ 2018
همدان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى 2018

شماره 3246

اخبار کوتاه

مشاهده طوالنیترین ماهگرفتگی قرن 21
در آسمان

در شــامگاه  5مرداد ماه جاری طوالنیترین ماه گرفتگی قرن
بیســتو یکم رخ میدهد که این پدیده در کل کشور قابل مشاهده
است.
مســعود عتیقی ،مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران در گفتوگو
با ایســنا ،با بیان اینکه ماه گرفتگی در روز  5مرداد ســال جاری رخ
خواهد داد ،گفت :این گرفت از نوع "گرفت کامل" ماه و این گرفت
ی و هشــتیمن گرفت از هفتاد و یک
متعلق به ســاروس  129و ســ 
گرفت این دوره (ساروس) خواهد بود .عتیقی با بیان اینکه این پدیده
از کل کشور قابل مشاهده است ،یادآور شد :خسوف روز  5مرداد ماه
طوالنیترین گرفت کامل ماه در قرن بیست و یکم است.

اولین بارش شهابی مصنوعی جهان تا 2020
رقم میخورد

یک شرکت استارتآپ ژاپنی ادعا میکند که میتواند بارش
شهابی مصنوعی ایجاد کند.
به گزارش مهر  ،یک اســتارتآپ ژاپنی ادعا میکند که میتواند
تا ســال  2020یک بارش شهابی مصنوعی ایجاد کند تا میلیونها نفر
بتوانند آن را مشاهده کنند.
یک شــرکت ژاپنی اعالم کرده اســت که توســط یک فناوری
میتواند اولین بارش شــهابی مصنوعی جهان را ایجاد کند .شرکت
ژاپنی" " ALEاعالم کرده اســت که تقریبــا تمام فناوری مورد نیاز
برای ایجاد ســتارههای دنباله دار جذاب در آسمان را در هر مکان و
هر زمان دارد.

استفاده از آب برای سوخت فضاپیما!
یک شرکت آمریکایی قصد دارد برای تامین سوخت سفرهای
فضایی ،به جای مواد شیمیایی از آب استفاده کند!
به گزارش ایرنا ،شــرکت مومنتوس"( ،)Momentusفناوری
جدیدی برای تامین سوخت سفرهای فضایی معرفی کرده است.
میخائیل کوکوریش بنیانگذار شــرکت مومنتــوس اعالم کرد این
فناوری ،سیستم محرکه جدیدی است که به جای مواد شیمیایی ،از آب
به عنوان سوخت استفاده میکند .کوکوریش گفت :مقدار آب ،در فضای
بیرون از زمین فراوان اســت و ســوخت بهتر و کارآمدتری برای پرواز
در مدار پایین زمین محسوب میشود .استفاده از مواد شیمیایی ،هنگامی
مناسب است که نیاز به اطمینان باالیی وجود داشته باشد اما هنگامی که
فضاپیما از کشش جاذبه فراتر میرود ،آب عملکرد بهتری خواهد داشت.

نمایشگر  ۱۰متری
جایگزین پرده سینما می شود

یک تولید کننده دســتگاه های الکترونیک ،از نمایشگری۱۰
متری برای ســالن های سینما رونمایی کرده که نیاز به پرژکتور را از
بین می برد و کیفیت تصاویر و درخشــندگی رنگ های آن از نمونه
معمولی بهتر است.
به گزارش مهر  ،بیش از یک قرن اســت که فناوری پرژکتورهای
فیلم تغییری نکرده است .فریم های فیلم در مقابل تعدادی المپ می
چرخند تا تصویری روی نمایشگر نشان دهند.
اما در این اواخر پیشرفت هایی در این زمینه به وجود آمده مانند
ظهور پروژکشن دیجیتالی در  ۱۹۹۹و پروژکتورهای نوری لیزری در
چند سال اخیر.

نمونه  1/4میلیارد ساله از اکسیژن
کره زمین کشف شد

کشف نمونه ای از اکسیژن موجود در کره زمین در  1/4میلیارد
ســال قبل به دانشمندان امکان داده تا اطالعات بیشتری در مورد جو
کره زمین در عصر باستان جمع آوری کنند .به گزارش مهر  ،دانشمندان
با بررسی این نمونه اکسیژن خواهند توانست شرایط جوی و آب و هوایی
را که منجر به پیدایش حیات برای زندگی حیوانات ماقبل تاریخ در کره
زمین شد را بررسی کرده و اطالعات بیشتری در این زمینه به دست آورند.
دسترســی به این نمونه منحصر به فرد از اکسیژن حاصل تبخیر ذخایر
بسیار قدیمی آب در دریاچه ای واقع در اونتاریوی کاناداست .این اولین
بار است که محققان توانسته اند به ایزوتوپ های اکسیژن جو کره زمین با
قدمت بیش از یک میلیارد سال دسترسی پیدا کنند.

گزارش

امسال همدان سهمی در شهرها و روستاهای ملی صنایعدستی نداشت

ثبتهای خوشمزه در همدان
همدان در زمینه آثار و ابنیه تاریخی یکی از استانهای غنی است
اما در زمینه آثار ناملموس شامل سوغات و غذاهای محلی نیز حرفهای
زیادی برای گفتن دارد که چند مورد آن نیز ثبت ملی شده است.
کهنشهر همدان به مانند هر شهر و استانی برای خود نشانههایی دارد
و این نشانهها ممکن است آثار تاریخی یا آثار غیرملموس را شامل شود.
ســوغات همدان از صنایعدســتی گرفته تا مکانهای گردشگری و
غذاهــای محلی ،همه و همــه نمادی از هنر این مرز و بوم اســت که
همواره برای گردشگران جذابیت دارد.
هر گردشــگری در سفر خود به یک شــهر به ویژه در بومگردیها
بیشــتر تمایل به اســتفاده از غذاهای محلی و بومی آن منطقه دارد و یا
به دنبال اســتفاده از آنها به عنوان ســوغاتی است .در استان همدان و 9
شهرستان این استان نیز غذاهای محلی زیادی پخت میشود که اهالی آن
منطقه در فصول مختلف آنها را پخته و مصرف میکنند.
معاون میراث فرهنگــی ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگری همدان در گفتوگو با فارس اظهار کرد :در چند روز گذشته
پس از مستندســازی و ارسال پرونده چند آش محلی نهاوند به سازمان
میراث فرهنگی ،دو آش محلی شهرستان نهاوند به ثبت ملی رسید.
احمد ترابی بیان کرد :خمیر ِسنل ،مهارت پخت آش بادمجان و آش
ورکواز از دیگر غذاهای محلی نهاوند بود که ثبت ملی شــد .وی ادامه
داد :آش خیار چنبر اســدآباد و آش سماق تویسرکان از دیگر غذاهای
محلی دو شهرستان استان است که طی روزهای اخیر به ثبت ملی رسید.
معاون میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری همدان به ثبت
ملی غذای محلی «ِایران شوربا» کبودراهنگ در سال  95نیز اشاره کرد و
گفت :این غذای محلی مخصوص شهرستان کبودراهنگ است که بسیار
خوشپخت و لذیذ است.
وی با بیان اینکه غذای محلی «ِایران شــوربا» به عنوان نخستین اثر
ناملموس به ثبت ملی رســید ،یادآور شد :این غذای محلی در روستای
هدف گردشگری «اکنلو» نیز طبخ میشود.
ترابــی اضافه کــرد :آثار ملموس و ناملوس هر کــدام در هویت و
فرهنگ یک شــهر اثرگذار است و ضرورت حفظ و ماندگاری این آثار
ثبت ملی آنهاست که به مرور در حال انجام است .وی با بیان اینکه چند
غذای دیگر هم در دســتور کار ثبت ملی است ،گفت :کباب سرداشی،
قوت ،خورشــت ماست و خورشت کشــک هویج از غذاهای خوش
پخت و خوشمزه همدان است که هنوز ثبت نشده است.
معاون میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری همدان در پایان
گریزی به ثبت ملی شیرینیهای همدان نیز زد و گفت :کماج ،شیرمال،
حلوازرده ،شاته حلوا ،شیره (قرمز) انگور ،شیره سفید و انگشت پیچ از
جمله شیرینیهایی است ثبت ملی شده است.

گزاری جشن های دهه کرامت
در کانونهای فرهنگی هنری مساجد همدان
در ایام دهه کرامت جشنهای و برنامه های مختلفی در کانونهای
فرهنگی و هنری مساجد سراسر استان برگزار می شود.
سرپرســت دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مســاجد استان
همدان گفت :جشــن های دهه کرامت از  ٢٤تیر تا ســوم مرداد ماه در
مساجد و کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با
بیان اینکه کانون های مساجد در این دهه برنامه های مختلف و متنوعی
برگزار می کنند ،افزود :این برنامه ها شامل برگزاری جشن های مختلف
همراه با مولودی خوانی ،مسابقات مختلف فرهنگی و هنری ،دعوت از
سخنرانان برجسته و ...است.

سینما و تئاتر

پوستر فیلم تگزارس

سینما

قدس :1تگزارس  -به وقت خماری
قدس  :2خانه قورباغه  -در وجه عامل
فلسطین  :1دارکوب  -خانه قورباغه
فلسطین  :2دشمن زن
سینما کانون :خجالت نکش  -لونه زنبور
بهمن مالیر :چهارراه استانبول  -دشمن زن -
خجالت نکش
فرهنگ کبودراهنگ :به وقت شام
اندیشه رزن :فیلشاه

سال  1395اللجین عنوان شهر جهانی سفال
و سال  1396مالیر عنوان شهر ملی مبل و منبت را
در کشــور به خود اختصاص داد .اما امسال در بین
 11شــهر و روستا که برای ثبت ملی صنایع دستی
از ایران انتخاب شــدهاند هیــچ رد پایی از همدان
نیست .این درحالی است که انتظار میرفت با توجه
به همزمانی این اتفــاق با رویداد همدان  2018در
این زمینه اســتان برای اختصاص سهم مشخصی
تالش می کرد .
معاون صنایعدستی گفت« :شهرها و روستاهای
ملی صنایعدستی پس از بررسی شاخصها انتخاب
شــدند ،در مرحله بعد ،دو شهر و یک روستا برای
ثبت جهانی به شورای جهانی صنایعدستی معرفی
میشوند».
پویا محمودیان معاون صنایعدستی و هنرهای
ســنتی با اعالم این خبر افزود« :انتخاب شهرها
و روســتاهای جهانی و معرفی آنها به شــورای
جهانی صنایعدســتی ،دلیل آغــاز فرآیندی برای
انتخاب شهرها و روســتاهای ملی صنایعدستی
بــود ».او تصریح کرد« :این فرآیند از دو ســال
گذشــته با تشــکیل شــورای انتخاب شهرها و
روستاهای ملی آغاز شــد که ریاست این شورا
برعهده معاون صنایعدســتی است و مدیران کل
این معاونت و نمایندگانی از ســایر معاونتهای
ســازمان میراثفرهنگــی هــم اعضای شــورا
هستند».
محمودیان ادامه داد« :در جلسه شورای انتخاب
شهرها و روســتاهای ملی صنایعدستی که یک بار
در ســال برگزار میشود ،مسئوالن ارشد ،فرماندار،
شــهردار یا نمایندگان مجلس شهر یا روستایی که
متقاضی ثبت ملی هستند ،پس از ارائه گزارشی از
شاخصها و نقاط قوت منطقه مورد نظر خود دفاع
میکنند».
معاون صنایعدســتی اظهار کــرد« :اعضای
شــورا پس از بررســی پروندههــا و ارزیابی
شاخصها به هر یک از شــهرها و روستاهای
مطرح شده امتیاز میدهند و در نهایت مناطقی

زائران همدانی پیاده
عازم مشهد شدند
 220تن از مشــتاقان ثامــن الحجج امام
رضا(ع) مسیر نیشابور (قدمگاه) تا آستان قدس
را پیاده پیمودند.
مســئول ســتاد پیاده روی حرم رضوی در
همدان گفت :پیش از ایــن فراخوان حضور در
این پیاده روی با نصــب بنرهایی در مکان های
پرتردد استان به عموم مردم اطالع رسانی شد.
حجت االســام پیمان زارعی در گفت و گو
بــا ایرنا بیان کرد :بیش از  600زائر برای حضور
در آیین پیاده روی نامنویســی کردند اما به علت
ظرفیت ها و محدودیت های موجود توان اعزام
 220تن وجود داشت.
مســئول ســتاد پیاده روی حرم رضوی در
همدان بیــان کرد :ایــن مانور با الگــو گرفتن
از حرکت اربعین حســینی در مســیر نیشابور
(قدمگاه) تا حرم رضوی صورت میپذیرد.
وی گفــت :زائران در قدمگاه پیاده شــده و
مابقی مســیر تا حرم امام رضا (ع) که حدود 95
کیلومتر است را پیاده طی می کنند.
زارعی اظهار داشت :پیاده روی در این مسیر
ســه روز طول می کشد که یکشنبه در نخستین
روز از پیاده روی زائران بخشــی از مسیر را طی
کردند.

کــه حدنصاب امتیاز را کســب کنند برای ثبت
ملی انتخاب میشوند».
او با بیان اینکه این فرآیند برای انتخاب معرفی
شــهرها و روســتای جهانی صنایعدســتی انجام
میشــود ،افزود« :شــاخصهایی که برای انتخاب
شــهرها و روســتاهای ملی صنایعدستی در شورا
مورد توجه قرار میگیــرد ،موضوعات مربوط به
صادرات ،ترویج و توســعه صنایعدســتی ،حوزه
میراثفرهنگی،جاذبههــای گردشــگری ،میــزان
فعالیت تشکلهای غیردولتی و ...است».
محمودیــان یادآور شــد« :گام بعدی پس از
انتخاب شهرها و روســتاهای ملی صنایعدستی،
تشــکیل شــورای راهبردی انتخاب شــهرها و
روستای جهانی صنایعدســتی است که ریاست
این شورا بر عهده ریاست سازمان میراثفرهنگی
است».

معاون صنایعدستی با بیان اینکه امسال  11شهر
و روستا برای ثبت ملی انتخاب شدهاند ،افزود« :با
توجه به استقبال تمام استانها ،امسال تعداد بیشتری
از شــهرها و روستاها ثبت ملی میشوند ،همچنین
 5مورد از پروندهها که قابلیتهای فراوانی داشتند
و در برخی موارد دچــار نقص بودند پس از رفع
ایراد و به حدنصاب رسیدن امتیاز ،ثبت میشوند».
او اضافــه کــرد« :از بین این تعداد شــهرها و
روستاهای ثبت ملی ،در شورای راهبردی ،دو شهر
و یک روستا برای ثبت جهانی انتخاب و به شورای
جهانی صنایعدستی معرفی میشوند».
محمودیــان بــه شــهرها و روســتاهای ملی
صنایعدستی اشــاره کرد و افزود« :شهر زنجان در
رشــته ملیلهکاری ،شهر کاشــان استان اصفهان در
رشــته نساجی ســنتی ،شهر ایرانشــهر در رشته
سوزندوزی ،شــهر بجنورد خراسان شمالی در

رشــته گلیم سفره کردی ،شهر آباده استان فارس
در رشته منبت ،شــهر ایالم در رشته گلیم نقش
برجسته ،شهرکرد اســتان چهارمحال و بختیاری
در رشــته نمد ،روستای فش اســتان کرمانشاه در
رشته سازهای ســنتی ،روستای بســک خراسان
رضوی در رشته ابریشم کشی ،روستای قاسم آباد
استان گیالن در رشــته چادرشب بافی و روستای
بیدکردویه استان کرمان در رشته گلیم چهل ماشوله
ثبت ملی شدند».
او تصریح کرد« :شــهر تهران در رشته شیشه،
روســتای سمقاور اســتان مرکزی در رشته منبت،
روستای کردوان استان بوشــهر در رشته عبابافی،
روســتای هرسین استان کرمانشــاه در رشته گلیم
و شــهر ارومیه اســتان آذربایجان غربی در رشته
ریــزهکاری چوب نیز پس از بررســی مجدد و در
صورت رفع نواقص ثبت میشوند».

عک

غذاهای محلی ،ملی شد

 2شهر و یک روستا
برای ثبت جهانی معرفی میشوند

آسمان تبریز این بار چتر تبلیغات
"همدان  "۲۰۱۸ -شد

س
روز

خبــر

گردشگری

در روزهای اخیر کارناوال تبلیغات شــهری
همــدان  ۲۰۱۸ -در قالــب بیلبوردهای تبلیغاتی به
شــهر تبریز رسید ،این در حالی است که هنوز تبلیغ
تبریز  ۲۰۱۸شعار تابلوهای تبلیغاتی این شهر است و
حاال پس از آغاز تبلیغات شهری در تبریز شهروندان
این شهر نســبت به کسب اطالعات بیشتر در زمینه
رویدادهای گردشــگری همدان  ۲۰۱۸ترغیب شده
اند
این در حالی اســت که هنوز تبلیغ تبریز ۲۰۱۸
شــعار تابلوهای تبلیغاتی این شهر است و حاال پس
از آغاز تبلیغات شهری در تبریز شهروندان این شهر
نسبت به کسب اطالعات بیشتر در زمینه رویدادهای
گردشگری همدان  ۲۰۱۸ترغیب شده اند.
به گزارش کمیته اطالع رسانی همدان  ۲۰۱۸در
حال حاضر بیلبورد تبلیغاتی رویدادهمدان  ۲۰۱۸در
ایل گلی تبریز نصب شــده است و البته موارد دیگر
تبلیغات در این کالنشهر در دست انجام است.
قطارهای رجاء در مســیر کالن شهرهای مشهد،
تبریز ،اهواز ،شیراز ،یزد و همدان نیز برای نخستین
بار در تاریخ گردشــگری همــدان میزبان تبلیغات
همدان  ۲۰۱۸خواهند بود.
قطارهــای رجاء در مســیر کالن شــهرها برای
نخســتین بار میزبان تبلیغات همدان  ۲۰۱۸خواهند
شــد .پس از طراحی پوســتر همدان  ۲۰۱۸توسط
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
اســتان همــدان و همکاری ســازمان زیباســازی،
بیلبوردهای شهر میزبان این اثر شدند.
پــس از اجرای تبلیغات همــدان  ۲۰۱۸در ۸۲
نقطه مترو تهران ،به زودی و به همت سازمان میراث
فرهنگی قطارهای رجاء در مســیر کالن شــهرهای
مشهد ،تبریز ،اهواز ،شــیراز ،یزد و همدان نیز برای
نخســتین بار در تاریخ گردشــگری همدان میزبان
تبلیغات همدان  ۲۰۱۸خواهند بود.
بیلبوردهای تبلیغاتی رویــداد همدان  ۲۰۱۸به
منظور تبلیغات گردشــگری و معرفــی این رویداد
در سطح گسترده کشوری در کالن شهرهای بزرگ
کشــور همانند ،تهران ،مشهد ،رشت ،انزلی ،تبریز و
اصفهان از هفته آینده به اجرا در خواهند آمد.
با تبلیغات گســترده امیدواریم بتوانیم این رویداد
و جاذبههای گردشــگری همدان را در سطح کشور
معرفی کنیم تا گردشگری همدان بتواند در مسیر اصلی
خود قرار گیرد.تبلیغات این چنینی در ســطح کشور،
برای نخستین بار اســت که رخ میدهد و ما هر چه
بیشتر و محکمتر در این مسیر گام خواهیم برداشت.
وی با اشاره به تبلیغات همدان  ۲۰۱۸در جادههای
پرتردد و چند مسیر پرتردد قطار خاطرنشان کرد :در
تابستان امسال نیز در اجرای برنامهها و جشنوارههای
مختلف به تبلیغات رویــداد همدان  ۲۰۱۸پرداخته
خواهد شد.

ساخت بزرگترین تفنگ آبی دنیا
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مهندس سابق ناسا بزرگترین تفنگ آبی جهان
را ســاخته که قابلیت نگهداری  ۲گالن آب را دارد
و می تواند آن را با ســرعت  ۴۳۷کیلومتر بر ساعت
پرتاب کند.
به گزارش مهر  ،مارک رابر یکی از مهندسان سابق
ناسا بزرگترین تفنگ آبی جهان را ساخته است .این
تفنگ آب را با سرعت  ۴۳۷کیلومتر برساعت پرتاب
می کند .به عبارت دیگر این تفنگ  ۸برابر قدرتمندتر
از شلنگ آتش نشانی آب را پرتاب می کند.
روبر  ۷ســال با ناســا همکاری کرده و کاوشگر
 Cruiosityاختــراع او اســت که هــم اکنون در
ماموریت مریخ به سر می برد.
به هر حال او برای ساخت این تفنگ  ۶ماه وقت
صرف کرده است .تفنگ مذکور با طول  ۲متر است
و قابلیــت نگهداری  ۲گالــن آب را دارد .همچنین
نیتروژن به جــای هوا ،قدرت الزم برای پرتاب آب
را فراهم می کند.
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