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یادداشت روز

پيشنهاد همدانپيام براي توسعه اقتصادي

صنعت چاپ در سندآمايش بررسي شود
■ چاپ سومين صنعت پرسود دنيا است

سند راهبردی توسعه استان
نیازمند راهکارهای عملیاتی
بحث ســند راهبردی توســعه استان از
جمله مباحث مطرح در فضای رسانه ای طی
روزهــای اخیر بود که به دنبال طرح برخی
مطالب انتقادی در خصوص میزان شفافیت
و حتی تدوین این سند مطرح و توجه افکار
عمومی را به خود معطوف نمود.
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نخستین کتابخانه سیار شهری
همدان افتتاح شد

روز گذشته نخســتین کتابخانه سیار شهری در
استان همدان با هدف توســعه فرهنگ کتابخوانی
با حضور شــهردار ،اعضای شــورای شهر ،مدیر

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه
گذاری شورای شهر همدان
مطرح کرد

ساخته نشدن
هتل ندیمی
لکه ننگ
برای همدان

کل کتابخانه های عمومی اســتان همدان و ســایر
مســئوالن افتتاح شد.شهردار همدان در آیین افتتاح
نخستین کتابخانه سیار شهری اظهار داشت.
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سال جدید زراعی در راه است

■ شهردار :مشکل هتل ندیمی
به زودی حل میشود

چه برنامهای داریم؟
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اگر به دنبال آگهی های استخدامی می باشید
لطف ًا به کانال تلگرامی زیر مراجعه نمایید
نیازمندیهای
هرروز
اس
تان همدان
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برای عضو در کانال تلگرام نیازمند 
ی لطف ًا عدد 5
را به شماره  09105398964ارسال نمایید.

آگهی مناقصه
شرکت سیاحتی علیصدر در نظر دارد نسبت به
برگزاری و انجام تشریفات قانونی مناقصه عمومی
پروژه عمرانی و عملیات اجرائی ساختمان اداری
مجتمع تفریحی عباس آباد اقدام نماید ،لذا کلیه
شرکت های پیمانکاری و دارای صالحیت و واجد
شرایط می تواند جهت دریافت اسناد مناقصه از
مورخ  98/6/12لغایت  98/6/20به واحد امور
قراردادها و امور حقوقی شرکت سیاحتی علیصدر
واقع در بلوار خواجه رشید ،شماره  40مراجعه
نمایند.
شرکت سیاحتی علیصدر

اخبار استان را در پایگاه اینترنتی
همدان پیام بخوانید
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این آگهی درراستای حمایت از «رونق تولید» دراستان به سفارش کانون کارآفرینان استان
همدان ومشارکت روزنامه همدان پیام به صورت رایگان منتشر می شود.

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

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

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

سند راهبردی توسعه استان
نیازمند راهکارهای عملیاتی

بحث ســند راهبردی توسعه اســتان از جمله مباحث مطرح در
فضای رسانه ای طی روزهای اخیر بود که به دنبال طرح برخی مطالب
انتقادی در خصوص میزان شفافیت و حتی تدوین این سند مطرح و
توجه افکار عمومی را به خود معطوف نمود.
اینکه اســتان از سندی راهبردی برای توسعه برخوردار شده و قرار بر
اجرای برنامه ها و انجام اقدامات در راستای این سند است تا اهداف
تعیین شــده در آن طبق بازه زمانی مشــخص محقق گردد ،یک نقطه
قوت اســت و قطعا می تواند به هموار شدن مسیر پیشرفت و توسعه
کمک کند.
اهمیت چنین سندی که به نوعی مبنای حرکت دستگاه های مختلف
به حســاب می آید ،ایجاب می کند که محتــوا و مطالب آن به طور
دقیق و متناسب با اولویت ها ،نیازها ،امکانات ،ظرفیت ها و به طوری
کلی مقدورات محذورات اســتان تدوین و تنظیم شده باشد که البته
الزمه اش به کار گیری توان کارشناسی استان و ورود صاحب نظران
و نخبگان است.
تا این مرحله براســاس آنچه مدیر ارشد اســتان بارها تأکید کرده و
گزارش ها و اخبار رســمی انعکاس یافته نشــان می دهد ،گام هایی
برداشته شده و آنچه امروز با عنوان سند راهبردی توسعه مطرح است،
حاصل تالش های کارشناسان بوده است.
از طرفی اما شاهد آن هستیم که مباحث انتقادی در خصوص هم نحوه
تدوین و هم شفاف سازی دست اندکاران در خصوص محتوای سند
مطرح می شود که حتما نیازمند پاسخ گویی است.
نکته قابل توجه در این زمینه که شاید به نوعی حلقه مفقوده موضوع
باشــد ،نوع و میزان اطالع رسانی و تالش در جهت مشخص نمودن
ابعاد مختلف سند مذکور است تا همگان ار جمله گروه های سیاسی،
تشکل های صنفی ،رسانه ها ،نخبگان و  ...در جریان آن قرار گیرند.
رفع این مشکل و عبور موفق از این مرحله باعث می شود دیدگاه ها
و نظرات سازنده و راهگشا در خصوص اجرا و عملیاتی نمودن سند
ارائه و مسئولین امر را در تصمیم گیری ها کمک نماید و تمام کسانی
که به نحوی دغدغه توسعه اســتان را دارند بیش از پیش موضوع را
مورد توجه قرار دهند.
نکته مهم دیگری کــه باید دراین زمینه مورد توجه قرار گیرد ،تهیه و
تدوین برنامه عملیاتی کوتاه مدت برای اجرای ســند باشد؛ به طوری
کــه راهکارهای اجرایی در آن ارائه و طبق بازه زمانی تعریف شــده،
عملیاتی شود.
این امر باعث می شــود تا شــرایط برای تحقق اهداف مورد نظر
کــه قطعا مطابق با اولویت ها و ضروورت های توســعه اســت،
مهیأتر شــود و زمینه های توسعه همه جانبه استان بیش از پیش
فراهم گردد.
به هرحال طرح مباحث انتقادی و البته کارشناســی شده پیرامون سند
راهبردی توسعه اسنان خوب است و حتی پرداختن به آن از ضرورت
هایی است که این روزها باید مورد توجه قرار گیرد ،مشروط بر آنکه
نگاهها کارشناســی و دلسوزانه باشــد و در نهایت به گره گشایی از
مشکالت و تحقق عملی اهدف منجر گردد.

خبر

مرکز جامع خونگیری
در همدان ایجاد میشود

رئیس انتقال خون استان همدان گفت :در سفر مدیرعامل سازمان
انتقال خون کشور به همدان پیگیری ایجاد مرکز جامع خونگیری در
دستور کار قرار گرفت.
افشین محمدی از پیگیری راهاندازی مرکز جامع خونگیری در استان
همدان خبر داد و اظهار کرد :طی سفر روز گذشته مدیرعامل سازمان
انتقال خون کشــور به همدان پیگیری ایجاد این مرکز در دستور کار
قرار گرفت.
وی با بیان اینکه برای ایجاد این مرکز ابتدا باید ســاختمان آن ساخته
شود ادامه داد :طی جلســهای که با استاندار و مدیرعامل انتقال خون
داشتیم ،استاندار همدان قول مســاعد مبنی بر تامین اعتبار ایجاد این
مجموعه را داد.
رئیــس انتقال خون اســتان همدان در گفتوگو با فــارس بیان کرد:
ایــن مرکز جامع خدماتدهی برای فعالیتهــای نوین فعال خواهد
داد به طوری کــه در این مجموعه فرد به جای اهدای خون میتواند
فرآوردههای خونی را به صورت مجزا اهدا کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر پالکت به صورت مجزا اهدا میشود
اضافه کرد :باید در آینده نزدیک به مرحلهای برسیم که سایر فرآوردهها
نیز به صورت تفکیکی اهدا شود.
محمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر چندین مرکز به صورت نیمه
فعال و نوپا در کشــور وجــود دارد گفت :اکنون در تهران و دو مرکز
اســتانی دیگر این مرکز وجود دارد.وی با ابراز امیدواری بر اینکه طی
دو ســال این مجموعه ایجاد شود گفت :وجود این مرکز برای همدان
الزم است و باید هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

چرا گریه بر مصائب امام حسین(ع) گناههای سنگین را
آب میکند؟
نماینــده ولی فقیــه در همدان با بیاناینکهدر روایات آمده که قطرهای اشــک برای
امام حســین (ع) تالطم جهنم را خاموش میکند ،گفت :گریه بر امام حسین(ع) گناههای
سنگین را آب میکند.
حجت االسالم حبیبا ...شــعبانی در مراسم عزاداری اباعبدا ...الحسین(ع) ضمن عرض
تسلیت به محضر امام زمان (عج) به مناسبت فرارسیدن ماه محرم ماه عزای حسینی اظهار
داشت :امیدواریم که خداوند به ما توفیق دهد عزادار واقعی امام حسین(ع) باشیم.
وی با اشاره به اینکه در روایات متعدد و خطبههای امیرالمؤمنین (ع) به توجه به فرصتها

و غنیمت شمردن وقت توصیههای فراوانی شده است ،افزود :امیرالمؤمنین (ع) در یکی از
خطبههای نهجالبالغه میفرمایند که فرصتها همانند ابرهای بهاری از دست شما خواهد
رفت و از دســت دادن فرصت و وقتها برای شما غصههایی ایجاد میکند و خیلی زود
انسان متوجه میشود که وقت تمام شده است.
به گزارش تسنیم ،نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت :در قرآن کریم ذکر شده است
که وقت قیامت که انســانها محشور میشوند از انسانها سؤال میشود که چه قدر طول
کشــید که روزگار را طی کردید؟ تمام گذران روزگار و وقت انسان به اندازه یک روز یا
نصف روز است .شعبانی با بیان اینکه االن در وضعیتی هستیم که نه گذشته و نه آیندهای
داریم و در یک حالت تعلیقی هستیم ،عنوان کرد :چرا که گذشته از دست رفته و مشخص
نیست که آیندهای نیز باشد.

وی با تأکید بر اینکه پیامبر اکرم(ص) فرمودهاند من که پیامبر شــما هستم وقتی قدمی
از روی زمیــن برمیدارم نمیدانم این قدم به زمین میرســد یا نه ،بیان کرد :آنهایی
کــه برای چندین ســال آینده خود برنامهریزی میکنند فریــب آرزوهای دور و دراز
خود را میخورند.
امام جمعه همدان در مورد غنیمت شمردن وقت ابراز کرد :در شبانهروز به هر انسان 24
ساعت وقت داده شده و فرصتهایی و شرایط زمانی اعطا شده به همه انسانها در زندگی
یکسان است و قرآن کریم میفرماید انسانهای از زمان درست استفاده میکنند که لحظه
به لحظه و ثانیه به ثانیه زندگی خود را تبدیل به وجه ا ...کنند.
شعبانی تصریح کرد :عبدا ...شدن ایستادگی در برابر خواستههای نفسانی و وابسته شدن به
خداوند است و انبیأ نیز به سادگی خلیل ا ،...روح ا ،...کریم ا ...و عبدا ...نشدند.

نخستین کتابخانه سیار شهری
همدان افتتاح شد
مجید بیــات -خبرنگار همــدان پیام:
روز گذشته نخستین کتابخانه سیار شهری
در اســتان همدان با هدف توسعه فرهنگ
کتابخوانــی بــا حضور شــهردار ،اعضای
شــورای شــهر ،مدیــر کل کتابخانه های
عمومی اســتان همدان و ســایر مسئوالن
افتتاح شد.
شــهردار همدان در آیین افتتاح نخســتین
کتابخانه ســیار شــهری اظهار داشت :در
کنار اقدامات عمرانی و خدماتی شهرداری
موضوعــات فرهنگــی در جهــت ایجاد
زیرساخت و توسعه فرهنگ کتابخوانی در
تمامی معاونتها و ســازمانهای تابعه از
اولویت ویژهای برخوردار است.
عباس صوفــی گفت :کتابخوانی موضوعی
است که در دین اســام به وضوح تأکید
شــد چون به افزایش آگاهی مردم و ایجاد
زیرساخت توســعه فرهنگی جامعه کمک
بسزایی میکند.
وی در ادامــه افــزود :با توجــه به توصیه
شورای اسالمی شهر و کمیسیون فرهنگی
اجتماعی شورای اســامی شهر همدان و
همــکاری اداره کل کتابخانههای عمومی
و معاونــت اتوبســرانی زیرســاخت الزم
به منظــور ایجاد کتابخانه ســیار به وجود
آمــد و ابتدای مهرماه آغــاز به کار خواهد
نمود .همچنین در فرهنگســراهای والیت،
عینالقضــات و تاالر قــرآن کتابخانههای
مشترکی ایجاد شده است.
صوفی وجــود شــهروندان آگاه و با علم
را در کنــار مجموعه مدیریت شــهری از
ارکان توســعه همه جانبه جامعه دانست و
افزود :در همین راســتا برنامههای مختلفی
برای افزایش آگاهی مردم پیشبینی شــده
اســت که نمونههایی از آن ها شامل ایجاد
فضای کتابخوانی در پارک ها و امکان فاقد
دسترسی به این موضوع است.
مدیــر کل کتابخانههــای عمومی اســتان
همدان نیز در این مراســم خاطرنشان کرد:
یکی از دغدغههای مهم مسئوالن دسترسی
آسان مردم به کتابخانههای عمومی است.
عاطفــه زارعی گفت :تاریخچــه کتابخانه
سیار به روستاها باز میگردد و سال 1325
مبدأ این امر به شمار میرود.
وی اضافه کــرد :در مجموع  114کتابخانه
عمومی در اســتان وجــود دارد که از این
تعداد  69کتابخانه شــهری و  45کتابخانه
روســتایی اســت ،همچنین در شهرستان

شنیدهها

 -1استاندار اسبق همدان ،داوطلب انتخابات مجلس نمی شود .گویا
بهروز مرادی گفته است که قصد ورود به انتخابات را ندارد و از هیچ
حوزه ای داوطلب انتخابات نخواهد شــد .گفتنی است وی قدردانی
بسیاری هم از مردم همدان داشته است.
 -۲دبیرخانه شــورای اطالع رســانی اســتان هنوز بــه اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی منتقل نشــده است .گویا استانداری در
برابر اجــرای مصوبه تغییر دبیرخانه مقاومت می کند و حاضر به
واگذاری نیست .گفتنی است پیش از این دبیرخانه شورای اطالع
رسانی استان در روابط عمومی استانداری مستقر بود که عملکرد
خاصی نداشت.
 -۳تمامی گروه ها مبارزه با فســاد را در برنامه انتخاباتی خود قرار
داده اند .گویا در انتخابات آتی مبارزه بافســاد مهمترین مطالبه مردم
است .گفتنی است گروه های فعال در استان کار خود را با سؤال از
دستگاه ها ومدیران ،درباره موارد شبهه ناک آغاز کرده اند.

خبـر
دادستان همدان خبرداد

تشکیل پرونده قضایی
مرگ دختر ۲۶ساله همدانی

همــدان  27کتابخانه وجــود دارد که 24
باب کتابخانه در شــهر همدان با احتساب
کتابخانه مرکزی نهادی و مشــارکتی واقع
شده است.
زارعی تصریح کرد :در سطح شهر مناطقی
وجود دارد که از داشتن کتابخانه محرومند
به همین دلیل با همکاری شــورای اسالمی
شهر و شهرداری همدان نخستین کتابخانه
سیار شــهری به عنوان یار مهربان با وجود
 2500جلد کتــاب در زمینه های مختلف،
وسایل کمک آموزشی و اسباب بازی آماده
خدماترسانی شده است.
وی ادامــه داد :ایــن کتابخانه ســیار مانند
کتابخانههای عمومی دیگر دارای بخشهای
مختلفی از قبیل بخش بزرگساالن ،کودکان،
استان شناسی ،دفاع مقدس است و از لحاظ
ایمنی نیز به دوربین مدار بســته ،کپســول
آتشنشــانی ،جعبه کمکهای اولیه مجهز
اســت و سیســتم  wifiهم در نظر گرفته
شده است.
زارعی ابراز داشــت :این کتابخانه ســیار
شــهری به منظور افزایش ســطح سواد و
اطالعات شهروندان با مشارکت شهرداری
و شورای شهر افتتاح شد که میتواند باعث
نزدیکی ســطح فرهنــگ در نقاط مختلف
جامعه و افزایش آگاهی مردم مناطق حاشیه
نشین از مسائل متفاوت میشود.
رئیــس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی
شورای اســامی شــهر همدان نیز افزود:

امروزه ســطح علــم و آگاهــی و توانایی
تجربه و تحلیل این مقوله از اهمیت بسیار
برخــوردار اســت ،همچنین در توســعه
یک شهر خوب ،شــهروندان با علم نقش
بسزایی دارند که ارتباط مستمر بین مردم و
کتابخوانی در این زمینه بسیار حائز اهمیت
است.
رضوان سلماسی یکی از سیاستهای اصل
شورای اسالمی شــهرها در دوره پنجم را
افزایــش آگاهی و فرهنــگ عمومی مردم
دانســت و خاطرنشان کرد :توجه به علم و
علمآموزی یکی از مســائل مهم جامعه به
شــمار میرود که حتی در دورترین نقاط
هم باید پیگیری شود.
وی کتابخوانی را عامل نزدیکی اقشــار و
فرهنگهــای مختلف جامعه برشــمرد و
اضافه کرد :در این راســتا ایجاد کتابخانهها
مشترک در برخی فرهنگسراها با همکاری
کتابخانهها ،موضوع شــهر کتاب و نقاشی
دیوار از نمونههای بارز توجه به این مسائل
است.
سلماســی کســب تجربــه را عامل اصلی
از بیــن رفتن منابع انســانی ،مالی ،وقت و
انرژی برشمرد و تأکید کرد :به منظور رفع
این موارد کتابخوانی تجربه مناســبی بدون
صــرف این منابع در اختیار ما قرار میدهد
که مطمعنا به افزایش ســطح آگاهی مردم
و اطالعحقوق و وظایف شهروندان کمک
خواهد کرد.

رئیس انچمــن علمی ارتقاء کتابخانه های
عمومی کشــور نیز حضور ایــن کتابخانه
سیار در سطح شهر و نقاط مختلف را امری
پسندیده دانست و افزود :دسترسی به منابع
اطالعاتی در برخی نقاط شــهر امکان پذیر
نیست به همین دلیل ایجاد فضایی مناسب
در کمترین زمان برای دسترسی همه نقاط
بسیار حائز اهمیت است.
محمــد حســن زاده ایجــاد و توســعه
زیرســاختها فرهنگــی در جامعه عامل
اصلی پیشــگیری از ناهنجاریها در سطح
جامعه اســت که به خصــوص در مبحث
جوانان تأثیرات بسیاری خواهد داشت.
وی افتتاح کتابخانه ســیار را در سطح تراز
جهان دانســت و در ادامه به نمونههای از
آن در اتریــش و فنالند اشــاره کرد که به
روش های مختلــف در نقاط گوناگون در
حال اجرا است.
حســن زاده ایجاد کتابخانه سیار را جنبش
نرم برای توســعه متــوازن فرهنگ جامعه
بــه شــمار آورد و ادامــه داد این موضوع
در همــدان به عنوان یک شــهر تاریخی و
فرهنگی بســیار زیبنده اســت که مطمئن ًا
باعــث ایجاد همه جانبه توســعه فرهنگی
شهرخواهد شد.
در حاشــیه این مراسم نیز آیین رونمایی از
تابلو هوشمند به منظور اطالع از مسیرها و
زمان دقیق ورود اتوبوس ها به ایستگاه ها
انجام شد.

رتبه برتر رعایت حقوق مصرف کنندگان
به آموزش وپرورش ناحیه  2همدان اعطا شد
مدیریت آمــوزش و پرورش ناحیه دو،
به عنوان دســتگاه برتر در حوزه حمایت از
حقوق مصرف کنندگان از سوی فرمانداری
همدان معرفی شد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره آموزش
وپرورش ناحیه دو ،در جلسه شورای اداری
که به مناسبت تقدیر از ادارات برتر در زمینه
رعایت حقوق مصرف کننــدگان در محل
فرمانــداری برگزار گردیــد ،اداره آموزش
وپرورش ناحیه دو موفق به کسب رتبه برتر
و دریافت لوح تقدیر رعایت حقوق مصرف
کنندگان از طرف فرماندار همدان گردید.
مدیر آموزش و پــرورش ناحیه دو در این
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خصوص گفت ::ایــن ارزیابی در ۵محور
شــامل ،اطالع رســانی و ارائه خدمات به
مراجعه کننــدگان ،نظرســنجی از مراجعه
کنندگان ،رســیدگی به شــکایات مراجعه
کنندگــو آموزش ،فرهنگ ســازی و برنامه
ریزی در راســتای تکریم ارباب رجوع در
سازمان انجام شد.
محمد بــاب الحوائجی اظهار داشــت :در
ارزیابی مــاده ۶حقوق مصــرف کننده در
ســال ۱۳۹۷ین اداره با کســب 67امتیاز از
مجموع ۱۰۰امتیاز شــاخصهای ارزیابی به
عنوان دســتگاه برتر در این حوزه از سوی
فرمانداری معرفی شد.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان:

اگر بخواهیم
انقالب اسالمی
ادامه پیدا کند باید
به هیأتها برگردیم

فرمانــده ســپاه انصارالحســین(ع) همــدان بــا
بیــان اینکــه نظــام اســامی مــا بــه پیروزی نرســید

جــز اینکــه در هیــأت قــرار گرفتنــد ،گفــت :بــاور
مــا بــر ایــن اســت کــه اگــر بخواهیــم انقــاب
اســامی ادامــه پیــدا کنــد راهــی جــز ایــن نداریــم
کــه بــه هیأتهــا برگردیــم.
مظاهــر مجیــدی در گردهمایــی فصلــی خــدام
حســینی ضمــن تســلیت فــرا رســیدن مــاه محــرم
و عــزاداری اباعبــدا ...الحســین(ع) ،اظهار داشــت:
هیــأت رزمنــدگان بــه نوعــی منتصــب بــه والیــت
و رهبــری اســت.
وی بــا بیــان اینکــه جوانگرایــی از اهــداف

اصلــی هیــأت ثــارا ...اســت ،گفــت :ایــن ســنت
خــدا اســت و ســنتهای خــدا تغییرناپذیــر اســت
و آینــده زمیــن دســت صالحیــن و نیکــوکاران
اســت.
فرمانــده ســپاه انصارالحســین(ع) همــدان بــا
اشــاره بــه اینکــه در دوران دفــاع مقــدس هــم
هرجــا کــم میآوردیــم امیــد مــا ائمــه(ع) بــود
و ایــن روش کمــک میکــرد و بســیاری از
مشــکالت مــا حــل میشــد ،افــزود :اگــر بــه
ایــن بــاور اعتقــاد داشــته باشــید آینــده در اختیــار

دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان همدان از تشکیل پرونده
قضایــی در رابطه با فوت دختر  ۲۶ســاله همدانی پس از انجام عمل
جراحی بینی خبر داد.
حســن خانجانی در گفت و گو با ایســنا ،با بیان اینکه پزشــکی
قانونــی مرگ این دختر جوان همدانــی را آمبولی ریه مطرح کرده
اســت ،اظهار کرد :موضوع فوت این دختر  ۲۶ســاله همدانی پس
از تشکیل پرونده به شــعبه دهم بازپرسی دادسرای همدان ارجاع
داده شده است.
وی با اشــاره به اینکه مدیر بیمارســتان بعثت می گوید این خانم با
حال عمومی خوب از بیمارســتان مرخص شده است ،افزود :پرونده
تشــکیل شده به منظور جلب نظر کارشناسی به سازمان نظام پزشکی
همدان فرستاده شده اســت تا مشخص شود پزشک در این موضوع
مقصر است یا خیر؟
حــدود  ۱۰روز پیش دختر جوان همدانی پس از انجام موفقیت آمیز
عمل بینی با حال عمومی خوب از بیمارســتات مرخص می شود و
چند ساعت پس از ترخیص دچار تنگی نفس شدید شده و مجددا به
بیمارستان مراجعه می کند.
متاســفانه این فــرد بر اثر آمبولی ریه و ایجــاد لخته در عروق اصلی
فوت می شود.

پویش "همسرنوشت" در هیأتهای حسینی
همدان اجرا میشود
مدیرکل تبلیغات اسالمی همدان گفت :در راستای عمل به دستور
مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تحکیم خانواده ،پویش "همسرنوشت"
در هیأتهای حسینی همدان اجرا میشود.
حجت االسالم محمد هادی نظیری  ،اظهار داشت :امسال نیز همانند
ســالهای گذشته با فرا رســیدن ایام محرم مبلغان برای تبیین مسائل
دینی ،عموم فضای استان را پوشش میدهند.
وی در گفتوگو با تســنیم با اعالم اینکه امسال مبلغان مروج "پویش
همسرنوشت"هســتند ،افزود :امســال مقام معظم رهبری در دیدار با
مداحان بر مسئله توجه به خانواده و تحکیم آن تاکید کردند ،بنابراین
تصمیم گرفتیم امســال در فضای هیأتهای حسینی بر مسئله تحکیم
خانواده تمرکز کنیم.
مدیرکل تبلیغات اســامی همدان عنوان کرد :عالوه بر اجرای پویش
"همسرنوشــت" در هیأتهای مذهبی ،تبیین "بیانیه گام دوم انقالب
اســامی" برای مردم و ارائه راهکارهــای عملیاتی برای آن ،از دیگر
برنامههای ما در محرم  98است.
وی ابراز کرد :امســال در ایام محرم دو هزار و  200هیأت مذهبی که
اسامی آنها در ســامانه سازمان تبلیغات اسالمی به ثبت رسیده است،
در سطح استان خیمههای عزا را برپا کرده و از ظرفیت و هزار و 700
مداح نیز استفاده میکنند.
نظیــری افزود :در بخش اعزام مبلغ نیز امســال هزار و  633اعزام با
ظرفیت هزار و  373مبلغ بومی و  260مبلغ غیر بومی انجام میشود
کــه مهمترین وظیفه آنها تبیین "بیانیه گام دوم انقالب اســامی" و
اجرای پویش "همسرنوشت" با تکیه بر موضوع مهم تحکیم خانواده
است.
وی گفــت :از آنجایی که بیــش از  80درصد مــردم در برنامههای
هیأتهای حسینی شرکت میکنند انتظار داریم نزدیک به  40درصد
از هیأتهای حســینی استان ،در اجرای تبیین "بیانیه گام دوم انقالب
اسالمی" و اجرای پویش "همسرنوشت" موفق عمل کنند.

شــما خــدام اســت و ذرهای شــک بــه خــود راه
ندهیــد تــا وجودمــان را پــاک نکنیــم ،نمیتوانیــم
جــزء صالحیــن قــرار بگیریــم.
وی با بیان اینکه در هیأت ثارا ..بستری وجود دارد
که این بسترها برای رسیدن به آن فرد صالح است،
تصریح کرد :وجود شهید «همدانی» برای اباعبداهلل
الحسین(ع) وقف شده بود.
ســردار مجیــدی ابــراز داشــت :ایــن یــک فرصــت
اســت و راه طوالنــی در پیــش داریــم و بــرای
اینــکار بایــد خودســازی کنیــم چراکــه عاقبــت

بخیــری در ایــن صــراط اســت.
وی در خصــوص فضــای مجــازی در ادامــه
افــزود :در دنیــای فضــای مجــازی بایــد خیلــی
مراقــب باشــید بــا اعتقــاد و توســل بــه اباعبــداهلل
الحســین(ع) و ســایر ائمــه(ع) پیــش برویــد
چراکــه آنهــا دســت مــا را میگیرنــد.
فرمانــده ســپاه انصارالحســین(ع) همــدان گفــت:
اگــر مــا بــاور کنیــم کــه آینــده ایــن مســیر بــا
قــوت الهــی دســت شــما خادمیــن باشــد بســیار
بایــد وقــت بگذاریــم.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

اختصاص  ۴۸میلیارد ریال
برای ساخت سد خاکی در مالیر
نایــب رئیــس کمیســیون حقوقــی و نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس شــورای
اســامی گفــت :بــه منظــور رفع مشــکالت مربــوط بــه تأمین آب شــرب و کشــاورزی،
تکمیــل طــرح هــادی و بهســازی روســتای حمزهلــو ،موضــوع احــداث ســد خاکــی در
ایــن منطقــه ،در دســتور پیگیــری قــرار گرفــت.
محمــد کاظمــی در گفـتو گــو بــا ایســنا ،افــزود :پیــرو بازدیــد کــه در فروردیــن مــاه
ســال جــاری از ایــن روســتا داشــتیم و بــا اهالــی دیــدار کردیــم ،رســیدگی و تحقــق

ایــن امــر جدیــت گرفــت تــا مشــکالت ســاکنان ایــن روســتا مرتفــع شــود.
وی اظهارکــرد :در ســفر مهنــدس آقایــی معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی و رئیــس
ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری کشــور بــه مالیــر بــا بررســی جامــع مســاله
و اتخــاذ تدابیــر مقتضــی اعتبــاری بالــغ بــر  ۴۸میلیــارد ریــال بــرای احــداث ســد
خاکــی اختصــاص یافــت و از ابتــدای شــهریور مــاه  ۹۸عملیــات اجرایــی احــداث
ســد ،آغــاز شــد.
نماینــده مالیــر در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه دیــدار و نشســت خــود بــا
حاجــیمیرزایــی ،گزینــه پیشــنهادی رئیــس جمهــور بــرای تصــدی وزارت آمــوزش
و پــرورش ،اشــاره و اظهارکــرد :در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه گســتردگی مســایل و
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مشــکالت وزارت آمــوزش و پــرورش ،بــر پرداخــت مطالبــات و معوقــات فرهنگیــان
و معلمــان تاکیــد کردیــم.
وی بــا بیــان اینکــه نقــش تعلیــم و تربیــت در اداره کشــور برجســته اســت ،افــزود:
در ایــن دیــدار توســعه آمــوزش هــای کاربــردی و توجــه ویــژه بــه مهــارت افزایــی
دانشآمــوزان را نیــاز جــدی کشــور عنــوان کیدیــم  .خواســتار توجــه ویــژه و
رســیدگی بــه ایــن موضــوع شــدیم.
نماینــده مالیــر اســتفاده از متخصصیــن و کارشناســان مجــرب را در برنامهریزیهــای
کالن آموزشــی مهــم ارزیابــی کــرد و ســلیقهگرایــی و گریــز از ضابطههــا و قانــون را
اســباب تضییــع منابــع و فرســایش دانســت.
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وضعیت روستای علی آباد از نظر بهداشتی
مناسب نیست

دهیاری روســتای علیآباد گفت :در هفته دولــت آبونمان میدان
ورودی روســتا که به صورت تمام اتوماتیک میباشــد افتتاح و به نام
مقدس حضرت علی(ع) نامگذاری شد.
امید خانی گفت :این روستا بزرگترین و پرجمعیتترین روستای بخش
مرکزی همدان با بیش از  9000جمعیت و  19شهید میباشد .سال 84
دهیاری این روستا تأسیس شده ،تا سال  1396اعتبارات خوبی به روستا
تعلق میگرفت ولی متأســفانه در این دو سال به علت کمتر شدن این
اعتبارات کارهای عمرانی چندانی صورت نگرفته است.
وی در گفتگو با خبرنگار همدانپیام گفت :به لطف خدا و همت دولت
و مســئوالن روســتای علیآباد از تمامی امکانات نظیر برق ،گاز ،آب
شهری و تلفن برخوردار میباشد .و شهرداری نیز خدمات بسیار مناسبی
به این روستا میرساند.
خانی افزود :از نظر ورزشــی این روســتا دارای امکانات مناسبی است
که جوانان روســتا استقبال زیادی از آن میکنند ولی از لحاظ آموزشی
متأسفانه تنها مقطع ابتدایی دایر میباشد و برای تمامی مقاطع دیگر باید
به شهرک فرهنگیان یا شهر مراجعه کنند.
خانی عنوان کرد :این مشــکل در حالی اســت که دهیاری و شورای
اسالمی ســه زمین در بهترین منطقه روستا در اختیار نهاد مربوطه قرار
داده ولی متأسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
وی گفت :از لحاظ بهداشتی نیز روستا وضعیت چندان مساعدی ندارد با
توجه به جمعیت فراوان روستا تنها یک خانه بهداشت با فضای کوچک
دایر میباشد.
خانی در مورد مشکالت عمده روستا به ساخت و سازهای غیر اصولی
و وجود فاضالب خیابان گلچهره روبروی زمین چمن روســتا اشاره
کرد و گفت :دهیاری به عنوان نماینده دولت در روســتا پیگیر تمامی
مطالبات مردم میباشــد تا این مشکالت را به گوش مسئولین برساند
تا به نتیجه برسد.

توزیع  111تن آرد در روستاهای اسدآباد
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان اسدآباد از توزیع  111تن آرد
خانهپزی در بین اهالی روستاهای این شهرستان خبر داد
محمد کرم مرادی در گفت و گو با ایســنا ،اظهارکرد :توزیع این میزان
آرد خانه پزی در راســتای خدمترســانی به روستاهای فاقد نانوایی
انجام گرفته است.
وی نظارت و حسابرســی را از مهمترین وظایف شركت های تعاونی
روســتایی اعالم كرد و گفت :به منظور ضــرورت و فعالیت قانونمند
شــركت های تعاونی در ســال جاری از  21واحد تعاونی در ســطح
شهرستان حسابرسی شده است.
رئیس اداره تعاون روستایی شهرســتان اسدآباد درباره پوشش بیمهای
کشاورزان نیز تصریح کرد :تعداد  3150نفر توسط شرکت های تعاونی
تولید روستایی چم شــور به مرکزیت روستای آهو تپه و دشت سبز
به مرکزیت روستای جنت آباد همچنین شرکت تعاونی روستایی ایمان
به مرکزیت حســن آباد امام تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشایر قرار دارند.
مرادی یکی از وظایف شــبکه تعاون روســتایی را خدماترسانی به
روستاییان برشــمرد و تصریح کرد :در پنج ماهه اول سال سه میلیون
هشتصدو چهل و یک هزارلیتر مواد سوختی شامل نفت سفید و نفت
گاز مورد نیاز کشاورزان و خانوارهای روستایی توسط  20فروشندگی
مواد ســوختی شــرکت های تعاون روستایی در ســطح روستاهای
شهرستان توزیع شده است.
وی همچنیــن اضافه کــرد :از ابتدای ســال تاکنــون  4050تن انواع
محصوالت کشاورزی توسط تشکلهای بخش کشاورزی و روستایی
شهرستان به منظور کم کردن دســت واسطههای بخش کشاورزی در
خرید و فروش محصوالت کشاورزی به صورت توافقی خریداری شد.

تحقق  65درصدی ایجاد اشتغال در اسدآباد
فرماندار اســدآباد از ثبت  860شغل در سامانه رصد خبرداد و گفت:
سهمیه تعهد اشتغال شهرستان در سال جاری  1371نفر بوده که برای
هر یک از دستگاهها تعهد و ســهمیهای اعالم شده و اگر مدیرانی که
بتواند  50درصد مازاد بر میزان سهمیه تعهد خود اشتغال ایجاد کنند از
استان و شهرستان تشویقی خواهند گرفت.
به گزارش ایســنا ،مجید درویشی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری
شهرستان اسدآباد ،اظهار کرد :از سهمیه تعهد اشتغال امسال شهرستان
تاکنون  860نفر برابر با  65درصد ایجاد اشــتغال و در سامانه رصد به
ثبت رسیده است.
وی در ادامه ســهمیه تعهد اشتغال خانگی امســال شهرستان را 500
میلیون تومان اعالم کرد و افزود :این سهمیه به صورت شناور بوده و اگر
سریعا در رابطه با جذب این اعتبار اقدام شود  ،مبلغ بیشتری از سهمیه
شهرستانهای دیگر که جذب نشده به شهرستان اختصاص یابد.
درویشــی تصریح کرد :میزان سهمیه تعهد اشتغال خانگی شهرستان
در سال گذشــته  17میلیارد و  900میلیون تومان بوده که تاکنون از
این میزان اعتبار  851میلیون تومان در بانکهای عامل باقی مانده که
این پروندهها دارای مشکل هستند و باید با برگزاری جلسات توسط
بانکهای عامل و دســتگاههای ذیربط بررســی و هر چه سریعتر
تعیین تکلیف شــوند و در صورتی که ریالی از اعتبار باز گردد قابل
پذیرش نیست.
درویشــی تصریح کرد :سال گذشــته در رابطه با مشاغل خانگی 167
مجوز مشاغل خانگی و  3پشتیبان صادر شد.
فرماندار در ادامه در رابطه با سامانه کارا اشتغال پایدار روستایی نیز خاطر
نشان کرد 186 :طرح در این رابطه ارسال شده که از این تعداد  146طرح
به ارزش  17میلیارد و  560میلیون دارای مصوبه بانک بوده و  17میلیارد
تومان با اشتغال زایی  298نفر پرداختی بانک داشته است.
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پرداخت  ۱۶۲میلیارد ریال تسهیالت اشتغال
روستایی در فامنین

»»مهدی ناصرنژاد

میگویند ســالی که نکوست از بهارش
پیداست .در ایران بزرگ و چهارفصل ما سال
جدید زراعی از اول مهرماه آغاز میشــود.
چنیــن زمانبندی و نگاه بــه چرخش ماه و
سال در حوزه کشــاورزی بر اساس شرایط
اقلیمی در آمادگی آب و خاک برای باروری
در کشــورمان صورت میگیرد و نشانههای
گوناگونــی را میتوان در ارتباط با آغاز یک
ســال خوب کشاورزی تعریف کرد که یکی
از این نشــانهها برای آغــازی امیدوارکننده
در ســال جدید ،برگزاری همایشی بزرگ و
سراســری با حضور کارشناسان و خبرگان
صنعت کشــاورزی در تهران است که روز
یکشنبه  10شــهریور ماه در زمره اخبار مهم
کشور قرار گرفت.
چــه بســا در ایــن همایــش تخصصی که
همزمان با هفته تعاون برگزار میشود ،موانع
اصلی و بازدارنده پیشــرفت کشــاورزی در
ایران به طور موشــکافانهای مورد بررسی و
چارهجویی قرار بگیرد.
در ایــن بــاره «عبدالرضا مســلمی» معاون
وزارت تعــاون کشــورمان میگوید ،با این
که ایــران در حــوزه کشــاورزی از لحاظ
قابلیتهای آب و خــاک با محدودیتهای
فراوانــی روبهروســت ،ولیکن کشــوری
هســتیم که هنوز افقهای توسعه خود را در
محورهای کشــاورزی و تولید محصوالت
آن اســتوار میدانیــم و با توجــه به برخی
خصوصیات برجســته اقلیمی در کشورمان
نظیر چهار فصل بــودن آن ،میتوانیم عالوه
بر تعییــن تمام نیازهای داخلی و خودکفایی
کامل به صادرات گســتردهای هم بیاندیشیم
و روی آن ســرمایهگذاری و برنامهریزی به
عمل آوریم.
آقای حجتی وزیر جهاد کشــاورزی نیز در
همایش آغاز سال زراعی جدید ،راهبردهای
توسعه کشــاورزی را در گسترش کشت و
تولید گلخانهای دانسته و میگوید :دستیابی
به برنامهریزیهای کامل برای عبور از کشت
و کار ســنتی و رســیدن به بستر کشاورزی

نیاز به مرمت فوری اثر
تاریخی پل شکسته
اسدآباد

مدیــر اداره میــراث فرهنگــی
گردشــگری و صنایــع دســتی اســدآباد از

مدرن و صنعتی از دغدغههای اصلی دولت
در این بخش میباشد.
به هر جهت چنانچه برگزاری همایشــی به
مناســبت آغاز ســال جدی تاکنون اقدامی
بینظیــر در کشــورمان نباشــد ،ولیکن به
اهمیت و جامعیت برنامه امسال نبوده است
و این نشــانه توجه و اهتمــام دولت برای
کارآمد ساختن بخش کشاورزی بیشتر از هر
زمان دیگر در این شــرایط دشوار اقتصادی
و تحریمهای تمام نشــدنی دشمنان خارجی
علیه مردم ایران میباشد.
واقعیت این اســت که اگر به ظن بسیاری از
کارشناسان کشــاورزی ،خرد شدن دائمی و
تدریجی زمینهای کشاورزی به علت سنت
وراثت و واگذاریهای طمعکارانه ،تهدیدی
جدیدی برای توسعه کشاورزی در کشورمان
میباشــد و یا کمبود و محدودیت در منابع
تأمین آب مانع بزرگی در دستیابی به اهداف
توسعه شمرده میشــود ،ولیکن همان گونه
که وزیر کشــاورزی تأکید دارد ،گســترش
طرحهای آبیاری بارانی و قطرهای و همچنین
کشــت گلخانهای تضمینــی صددرصدی و

غیرقابل انکار برای توســعه کشاورزی ایران
است.
واقعیــت امیدوارکننــده هم این اســت که
اگر تمــام زمینهای کشــاورزی ما روز به
روز خردتــر و خردتر شــود و یا منابع آب
و خــاک به هر دلیلی رو بــه تعدیل گذارد،
باز هم وســعت باقیمانده از زمینهای قابل
کشت و منابع و اســتعدادهای دیگر در این
کشــور بزرگ به اندازه چندین برابر اغلب
کشــورهای اروپایی نظیر هلند و دانمارک و
آلمان و فرانســته است که هر یک به تنهایی
نیمی از نیاز دنیا به محصوالت کشاورزی و
دامی را تأمین میسازند.
تمام خاک کشــوری نظیر هلند اندازه یک
اســتان شــمالی ما یعنی مازندران است با
همــان خصوصیات و آب و هــوا و اقلیم
خــاص و در همین حال جمعیت کشــور
هلند حــدود  5برابر جمعیــت فعلی این
اســتان ایرانی است با این تفاوت که ما در
این استان با چنین وسعت و خصوصیت و
جمعیت در بسیاری از زمینههای کشاورزی
و دامــداری واردکننــده و مصرفکننــده

نیــاز بــه مرمــت فــوری اثــر تاریخــی پــل
شکســته ایــن شهرســتان خبــر داد.
کامــران اکبــری شــایگان اظهــار کــرد:در
بارندگــی ســیل آســای بهــار امســال ایــن
اثــر تاریخــی دچــار خســارت شــد کــه
در حــال حاضــر قبــل از فرارســیدن فصــل

بارندگــی نیــاز بــه مرمــت فــوری در
راســتای بنــد کشــی و تقویــت پایــه هــای
پــل بــوده کــه ایــن امــر نیــاز بــه اعتبــاری
افــزون بــر  500میلیــون ریــال دارد.
وی در گفت و گو با ایسنا ،با بیان اینکه این
پل مربوط به دوره صفویه واقع در روســتای

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران همدان
(نوبت اول)

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران
همدان می رساند که مجمع فوق العاده شرکت در ساعت  11:00صبح روز
یکشنبه  98/6/24در محل هتل پارسیان (ارم) واقع در بلوار ارم تشکیل
می گردد .لذا فقط از اعضای محترم شرکت (هر عضو یک نماینده) تقاضا
می گردد در روز و تاریخ مذکور در محل حضور بهم رسانند و یا وکیل
خویش را کتبا برای شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده معرفی
نمایند.

دستور جلسه به شرح ذیل است:

 -1اصالح شرح ماده  5اساسنامه شرکت تعاونی کشاورزی
مرغداران همدان

دکتر علیرضا بهمنیار -رئیس هیأت مدیره تعاونی کشاورزی مرغداران همدان

کارت دانشجویی سحر حاجیلویی فرزند محمدکریم به شماره ملی
 3860051059رشته ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا به شماره
دانشجویی  8612262008مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.

کارت دانشجویی سیما طاهر خانی فرزند محمد به شماره ملی
 4310842666رشته معماری دانشگاه بوعلی سینا به شماره
دانشجویی  9112855009مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.

هســتیم و اما آن کشــور اروپایی عالوه بر
تأمین نیاز داخلــی و جمعیت چند برابری
خود به دنیا هم صادرات دارد.
این مهم بســتگی مســتقیم و صددرصدی
در نحــوه برنامهریزیهــا و تســلط کامل
کارشناسان و مســئوالن امر به زیرساختها
و ســرمایهگذاریها و برنامه مدون کشت و
تولید دارد.
ایــن درســت کــه در بخش کشــاورزی
منابــع صددرصد در اختیــار صاحبان آن
و عوامل شــخصی و خصوصی میباشــد
و هر کشــاورزی به خود حق میدهد در
زمین خود هر آنچه که مایل است بکارد و
تولید کند و بفروشــد ،ولیکن وظیفه و حق
دولت و تصمیمگیران حوزه کشاورزی هم
هســت که با برنامهای اصولی کشــاورزان
و تولیدکننــدگان بخش کشــاورزی را با
هم همســو ســاخته و به تبعیــت از یک
برنامه مــدون و آیندهنگرانــه ملزم نماید.
و چنین برنامهریــزی و تصمیمگیری قطع ًا
وارد دورنمای صــادرات همزمان با تعیین
نیازهای داخلی هم خواهد شد.
خسرو آباد به عنوان یک اثر تاریخی به شماره
1875در تاریخ  21اردیبهشــت سال 76ثبت
فهرست آثار ملی کشور شده افزود:هر ساله
این اثر تاریخی در مسیر بزرگراه کربال مورد
بازدید بسیاری از مسافران و گردشگران قرار
می گیرد.

تقدیر و تشکر
جناب آقای دهقانی

(بخشدار محترم گل تپه)

جناب آقای جهانگیری

بخشدار محترم بخش مرکزی کبودرآهنگ)

جناب آقای بابایی

( دهیار محترم روستای جگنلو)

جناب آقای راضی

( دهیار محترم روستای خالقوردی)

جناب آقای محمدی

(دهیار محترم روستای قطارقوئی)

بدیــن وســیله مراتــب ســپاس خــود را از تــاش
و زحمــات ارزشــمند شــما و ســایر همکارانتــان
در زمینــه برگــزاری هرچــه بهتــر دوره هــای
آمــوزش قالیبافــی ،احیــاء و ترویــج فــرش
اســتان همــدان در شهرســتان کبودرآهنــگ را
ارج مــی نهیــم.
از درگاه ایــزد منــان دوام عــزت و ســامت،
تــداوم حضــور در دســتیابی بــه اهــداف ایــن
هنــر اصیــل ایرانــی را در راســتای توســعه پایــدار
جمهــوری اســامی ایــران مســئلت مــی نماییــم.

مجتمع قالی و گلیم فروزان احسن

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان با بیان اینکه
تعاون مناسبترین ســاختار برای گسترش عدالت اقتصادی است از
پرداخت  ۱۶۲میلیارد ریال تسهیالت اشتغال روستایی در فامنین خبر
داد.
احمد توصیفیان در کارگروه اشــتغال و ســرمایه گذاری و شــورای
هماهنگی توسعه پایدار شهرســتان فامنین بابیان اینکه توسعه درون
زا مناسبترین مسیر توسعه کشــورها است ،گفت :بر همین اساس
گفتمان اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شد منشأ
و جهت گیری داخلی داشــته و منابع و شرایط داخلی کشور را مورد
توجه قــرار میدهد.به گزارش مهر ،وی گفت :تعاون مناســبترین
ساختار برای گسترش عدالت اقتصادی است چرا که در بخش تعاون
به مؤلفههای اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای شده به گونهای که تعاون
موجب تجمیع سرمایهها ،سرمایه گذاری داخلی ،مشارکت افراد جامعه
و برابری فرصت و در نهایت رونق تولید داخلی میشود.
توصیفیان تصریح کــرد :دولت و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
فعالیت تعاونیها را از مرحله شــکل گیری ،ثبت ،آموزش ،مشاوره تا
مرحله تولید و راه اندازی حمایت میکند.
وی در ادامه با اشــاره به اعتبار  ۱۶۵میلیارد ریالی تســهیالت اشتغال
پایدار روستایی شهرســتان فامنین گفت :تاکنون به تعداد  ۱۳۴طرح
روســتایی مبلغ  ۱۶۲میلیارد ریال تسهیالت با نرخ  ۶درصد پرداخت
شــده و در مجموع  ۹۸درصد اعتبارات اشــتغال روستایی شهرستان
فامنین جذب شــده است.دبیر کارگروه اشــتغال استان همدان گفت:
به تعداد  ۱۲۶نفر از متقاضیان تسهیالت مشاغل خانگی در شهرستان
فامنین نیز مبلغ  ۱۳میلیارد ریال تســهیالت با نرخ  ۴درصد پرداخت
شده اســت.وی گفت :عالوه بر اختصاص  ۳میلیارد ریال تسهیالت
مشــاغل خانگی تسهیالت مناسبی در دستگاههای حمایتی و از محل
تفاهم نامههای روستایی استانداری و از محل بند الف تبصره  ۱۸قانون
برنامه بودجه برای متقاضیان طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و
مالی قابل پرداخت است.

پایگاه اورژانس جادهای رزن بهره برداری شد
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارســتانی و مدیر حوادث دانشگاه
علوم پزشــکی همدان گفت :پایــگاه اورژانس جــادهای در منطقه
«غینرجه» از توابع شهرستان رزن بهره برداری شد.
حبیب معصومی در تشریح این خبر اظهار داشت :برای ساخت ،آماده
ســازی و تجهیز این پایگاه  ۵۰۰میلیون ریال هزینه شده و  ۶نیروی
انسانی کاردان و کارشناس در این پایگاه مشغول به کار هستند و یک
دستگاه آمبوالنس نیز به صورت  ۲۴ساعته فعال است.
وی اظهار داشت :شهرستان رزن با راهاندازی پایگاه «جربانلو» در نیمه
دوم سالجای تکالیف خود را در زمینه راهاندازی پایگاههای اورژانس
تا سال  ۱۴۰۰و پایان برنامه ششم توسعه کشور به اتمام میرساند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی همدان افزود :در حال حاضر در
محدوده دانشگاه علوم پزشکی ابنسینا  ۵۵باب پایگاه و در شهرستان
اسدآباد پنج پایگاه اورژانس وجود دارد که در مجموعه  ۶۰باب پایگاه
در سطح استان ایجاد شدهاست.
وی با بیان اینکه  ۱۱بنای جدید اورژانس در حال ساخت است گفت:
نیمه دوم سالجاری سه باب پایگاه جدید به نامهای آزادراه  ۲همدان
 -ساوه ،آبمشکین کبودراهنگ و جربانلو رزن نیز راهاندازی میشود.

تقدیر و تشکر
جناب آقای دکتر جهانیان

(بخشدار محترم شهرستان جوکار)

جناب آقای حسنی

(دهیار محترم روستای علی آباد دمق)

جناب آقای باقر هاشمی

(دهیار محترم روستای کسب)

جناب آقای جواد زنگنه

(دهیار محترم روستای کمری)

جناب آقای فراهانی

(دهیار محترم روستای علوی)

جناب آقای حسین صفری

(دهیار محترم روستای ننج)

جناب آقای علی شعبانلو

(دهیار روستای علیجوق)

خانم مهرابی پور

(دهیار محترم روستای قلعه جوزان)

خانم بهرامی

(معتمد محترم اهالی روستای الفاوت)

بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند
شما در زمینه برگزاری هرچه بهتر دوره های آموزش قالیبافی،
احیاء و ترویج فرش استان همدان در شهرستان مالیر را ارج
می نهیم.
از درگاه ایزد منان دوام عزت و سالمت ،تداوم حضور در
دستیابی به اهداف این هنر اصیل ایرانی را در راستای توسعه
پایدار جمهوری اسالمی ایران مسئلت می نماییم.

مجتمع قالی و گلیم فروزان احسن
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ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان گفت :دولت آمریکا به لحاظ
شــکلی و قانونــی حق جلوگیری از ورود رؤســای جمهوری و وزرای
خارجه کشــورها که ســاالنه در مجمــع عمومی ســازمان ملل حاضر
میشوند ،را ندارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،سید عباس موسوی یکی از دالیل تحریم آقای
ظریف به عنوان مســئول اصلی دســتگاه دیپلماســی ایران را ایجاد اخالل در
حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دانست و تاکید کرد :اگر شرایط
خوب پیش برود ســفر آقای ظریف و هیأت همراه انجام میشود و دیپلماسی
فعال او در نیویورک و حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و داخل سازمان
ملل متحد پیگیری خواهد شد.

ســخنگوی هیــأت رئیســه مجلــس بــا اشــاره بــه بررســی رای اعتمــاد
پارلمــان بــه دو وزیــر پیشــنهادی در جلســه امروزگفــت :رئیسجمهــور
در نشســت امــروز حضــور یافتــه و در بــاره مباحــث داخلــی و خارجــی
صحبــت میکنــد.
اســدا ...عباســی،افزود :حجتاالســام روحانــی حتمــا در مــورد مباحــث
داخلــی کشــور و برنامههــای وزراموضوعاتــی را مطــرح خواهنــد کــرد.
بــه گــزارش فارس،ســخنگوی هیــأت رئیســه مجلــس تصریــح کرد :محســن
حاجــی میرزایــی گزینــه پیشــنهادی آمــوزش و پــرورش و علــی اصغــر
مونســان گزینــه پیشــنهادی وزارت میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری از خــود دفــاع کــرده و در مــورد برنامههایشــان موضوعاتــی
را مطــرح خواهنــد کــرد.

خبر

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

آمریکا حق ممنوع کردن سفر مقامات
به سازمان ملل را ندارد

روحانی امروز به مجلس میرود

وزیــر امور خارجه ایران با بیان اینکه ما با روســیه روابط راهبردی داریم،
گفت :دولت روســیه در دورانهای ســخت در کنار ایران بوده و ما با دوستان
دوران ســخت حتما معامله دیگری خواهیم داشت .محمدجواد ظریف،گفت:
نیاز اســت در خصوص موضوعات مختلف روابط دوجانبه با دوستان روس
صحبت کنیم .وی اظهار داشــت :بنده هم عــاوه بر بحثهای دوجانبهای که
درباره همکاریهای دوجانبه داریم ،درباره مسائل منطقهای گفتگو خواهم کرد.
بحث ســوریه را داریم و در آســتانه اجالس آســتانه در ترکیه هستیم و نیاز
اســت در این خصوص هماهنگی شــود ،درباره بحث یمن و تجاوزات رژیم
صهیونیســتی در منطقه و تحوالت جدی که در افغانستان در جریان است نیز
نیاز است گفتگو داشته باشیم.

تاکید ایران بر اجرای تعهدات برجامی

خبر

احراز هویتها در انتخابات امسال
 100درصد الکترونیکی میشود

وزیر کشور گفت :در خصوص نحوه برگزاری انتخابات و بحث
الکترونیکی آن هماهنگی های الزم انجام شــده است که ان شاءاهلل
امســال احراز هویت ها به صورت  ۱۰۰درصــد الکترونیکی انجام
شود که گام بسیار مهمی است .عبدالرضا رحمانی فضلی،در پاسخ به
سوالی در خصوص آخرین اقدامات برای برگزاری انتخابات تصریح
کرد :همه مقدمات برای برگزاری هرچه باشــکوهتر انتخابات فراهم
شــده و هماهنگی های الزم با همه دســتگاه ها از جمله شــورای
نگهبان و دســتگاه های امنیتی و تبلیغی نیز صورت گرفته است .به
گزارش فارس،وزیر کشــور تصریح کرد :در ســایر موارد انتخابات
الکترونیک نیز توافقاتی حاصل شــده که به نســبت توافق،کارها را
پیش خواهیم برد و امیدواریم با همکاری همه دستگاه های مربوطه
بتوانیم انتخابات ســالم و قانونی در فضای امن و با مشــارکت باال
داشته باشیم.

دولت قانون همسان سازی حقوق
بازنشستگان را نقض کرده است
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس،در جلســه علنی روز گذشته
مجلس شورای اسالمی گفت :علیرغم مقررات و ضوابط قانونی تعیین
شــده و تعهداتی که در مورد فرهنگیان داده شده بود ،هنوز وضعیت
پاداش پایان خدمت فرهنگیان و معوقات آنها پرداخت نشده است.
محمدرضا پورابراهیمی،افزود :قانون برنامه ششــم توســعه مجلس
شورای اسالمی به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری
و لشــگری اهمیت داده اســت ما با دولت توافق کردیم که حتی در
صــورت ناتوانی این اعتبارات را به تعویق بیندازد اما دولت پرداخت
نقدی ندارد و عمال این قانون را نقض کرده است.به گزارش ایسنا،وی
ادامه داد :این نقض قانون مشکالت متعددی ایجاد کرده است سازمان
تامین اجتماعی مکلف است در پرداخت پاداش و معوقات مر قانونی
را رعایت کند.

دولت موضوع ارز زیارتی را برای اربعین
ساماندهی کند
یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به
لزوم ساماندهی زیرساختهای مرزی و امکانات برای زائرین اربعین
امام حسین (ع) گفت :الزم اســت دولت هرچه سریعتر از هماکنون
موضوع ارز زیارتی اربعین را با نرخ مناسب ساماندهی کند.
به گزارش ایسنا ،سید ناصر موسوی الرگانی،ادامه داد :در سال گذشته
موضوعــی که زائرین را آزار داد موضوع ارز زیارتی و نبود شــرایط
مناســب برای دریافت این ارز بود .شــرایط در شأن زائر امام حسین
(ع) نبود .افزایش قیمت ارز در ســال گذشته باعث شد که هزینههای
تردد زائرین در عراق چندین برابر شود .از هماکنون دولت باید بحث
ارز زیارتی را با نرخ مناسب برای مردم مشخص کند .کشور اسالمی
باید شرایط زیارت عتبات عالیات را برای مردم تسهیل کند .دولت این
خدمت به زائرین را وظیفه خود بداند .این خدمت را از مردم عراق و
از شهرهای مرزی خودمان یاد بگیریم.

سخنگوی دولت در آستانه زمان
تعیین شــده برای کاهش گام ســوم
ایــران در کاهش تعهــدات برجامی
اعالم کرد :اســتراتژی ما تعهد مقابل
تعهد است ،در این صورت گام سوم
را متوقف میکنیم.
علی ربیعی،با اشــاره بــه تحرکات
دستگاه دیپلماســی در هفته گذشته
گفــت :یکی از مباحــث جدی ما با
مکرون و اتحادیه اروپا بوده اســت.
در صورت پایبنــدی آنان جمهوری
اســامی به برجام باز خواهد گشت.
ما تعهد در مقابل تعهد را در دســت
گرفتیم ،خوشبختانه در بسیاری موارد
دیدگاه ها به هم نزدیک شده است.

اروپا همراهی نکند
گام سوم را برمیداریم

روز جمعه فرصت ما برای گام سوم
در کاهش تعهدات برجامی است

گفت :این همکاری به بهبود زندگی در منطقه
کمک میکند .ما در سیاســتهایمان با عراق
 ،افغانستان ،ترکیه و ترکمنستان که اخیرا در
ســطح معاون اول ما در آنجا حضور داشتند
و همچنین همســایگان آبــی خود همکاری
را ادامــه خواهیم داد .کمــاکان تاکید داریم
میخواهیم پیمان های امنیتی را با همسایگان
آبی خود داشته باشیم.
وی افزود :برجام زمینه مناسبی است بتوانیم
با همــه دنیا کار کنیــم و نقــل و انتقاالت
مالــی و بانکــی خــود را به راحتــی انجام
دهیم ،قطع ًا اولویت مــا ارتباط و همکاری
با کشــورهای منطقه اســت و تبادل تجاری
ایران با کشــورهای منطقه به نفع مردم منطقه
اســت افزایش توانایی های فنی و اقتصادی
کشــورهای منطقه میتواند منجــر به بهبود
شرایط زندگی مردم این منطقه شود.

ربیعی در ارتباط با گام سوم در برجام گفت:
درســت تا روز آخر منتظــر خواهیم ماند و
متناسب با آن تصمیم خود را خواهیم گرفت.
وی گفــت :موضــوع بخشــی از تمــام
مالقاتهای خارجی ما را برجام تشکیل می
دهد .مسکو برای ما قابل اهمیت است .نقش
مسکو در منطقه حائز اهمیت است .هم آقای
ظریف و هم آقای اردکانیان حضور دارند تا
در عرصه دیپلماتیک و تجاری گفت و گوها
صورت بگیرد.

ربیعــی در مورد جزئیات مذامرات دســتگاه
دیپلماســی با اروپایی ها نیز گفت :فروش
نفت و در دســت بودن پولی که باید به ایران
بدهند دو موضوع اصلی است.
وی ادامه داد :در بین اروپایی ها درموضوع
انتقال پــول اجماع وجــود دارد اما برای
انتقال پــول حتما نیازمنــد هماهنگی های
بیشتر هســتند ،اســاس ،گفتوگو در این
زمینــه اســت ،در قبال اجــرای برجام از
سوی آنها  ،نخســتین قدم ما این است که
گام ســوم را اجرا نمیکنیــم ،اگر برگردند
به شــرایط طبیعی ما هم به شــرایط طبیعی
بر میگردیــم .برگردند به قبــل پدیده از
ترامپیست ما هم بر میگردیم.

ربیعی در آغاز نشست هفتگی خود با گرامی
داشت و تسلیت ماه محرم  ،اظهار کرد :قیام
امام حســین (ع) به اصل امــر به معروف و
نهی از منکــر اعتبار بخشــید.وی در ادامه
گفت :با استناد به مفاد برجام کاهش تعهدات
خود به برجام را اعــام کردیم ،تعهدات را
کم نکردیم که برجــام را از بین ببریم .برای
بازگشت طرف برجامی به تعهدات خود ،این
سیاست را اتخاذ کردیم .اروپا قادر به اجرای
تعهداتش نباشــد منطقی نیست ما باشیم .تا
روز جمعه فرصت ما برای گام ســوم است.
اینکه به ســمت گام ســوم حرکت نکنیم به
واکنش طرف اروپایی ربط دارد .مشــروط به
میزان رضایت ایران از رفتار اروپا حتی میزان
بازنگری در سایر موارد هم وجود دارد.

برای کاهش تعهــدات برجامی تا
روز آخر منتظر خواهیم ماند

برجام زمینه مناسبی است بتوانیم
با همه دنیا کار کنیم

سخنگوی دولت در ادامه با بیان اینکه تبادل
و همکاری ما در منطقه به نفع منطقه اســت،

قوای مقننه و مجریه اطالعات خود را در
سامانه ثبت حقوق قرار دادهاند
رئیس مجلس شــورای اسالمی در مورد سامانه ثبت حقوق و
مزایای شــاغالن دســتگاههای ذی ربط گفت :قوه مجریه و مقننه
اطالعــات خود را بر روی ســایتی که دولت مقــرر کرده ،قرار
دادهانــد اما برخی از بخشها اقدام به ایــن کار نکردهاند که باید
پیگیری شود تا انجام گیرد
علــی الریجانی این مطلب را در پاســخ به تذکر حســینعلی حاجی
دلیگانی نماینده شــاهین شهر مطرح کرد و گفت:مجلس این موضوع
را پیگیری کرده اســت؛ قوه مجریه و مقننه اطالعات خود را بر روی
سامانه ای که دولت مقرر کرده است ،قرار دادهاند ،اما برخی بخشها
به این کار اقدام نکردهاند که باید پیگیری و انجام شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در تذکری اظهار داشت:
دو ســال و نیم از زمان الزماالجرا شــدن قانون شفاف سازی حقوق
مقامات گذشته و حق مردم در این راستا ضایع شده است.

بین الملل
گام سوم از گام اول و دوم محکمتر خواهد بود

سیاســت خارجــی این نشســت را
خواهیم داشت.

اسرائیل و امریکا فشار زیادی
برای کســب اطالعــات درباره
فروش نفت ایران دارند

فروش نفت و در دست بودن پول
آن برای ایران اولویت است

پنج هزار میلیــارد تومان به منابع
بخش مسکن اضافه شد

ربیعــی در ادامــه با بیــان اینکــه کماکان
سیاستهای رفع موانع تولید را ادامه میدهیم
گفت :دیروز تصمیم مهمی در راستای برنامه
های مســکن دولت اتخاذ کردیم .پنج هزار
میلیارد تومان به منابع بخش مســکن اضافه
کردیم .ایــن مورد به صــورت وام ،تکمیل
مســکن مهر و سیاست های حمایتی مسکن
دولت خواهد بود .سخنگوی دولت تصریح
کرد :بحث هماهنگی بین بخشــی در ساخت
مسکن هم انجام شده است .در گذشته فقدان
هماهنگی ها باعث طوالنی شدن بهرهبرداری
و نارضایتی مردم بود.

دستور رسیدگی به  ۱۲۰هزار تن
ذرت آلوده صادر شده است

به گزارش ایســنا ،وی در پاســخ به پرســش
خبرنگاری درباره ذرت های آلوده نیز گفت۱۲۰ :
هزار تن ذرت آلوده بوده که دستور رسیدگی به
آن صادر شده اســت  .سال  ۱۳۹۵یک شرکت
خصوصی که اســمش را نمی خوانم آن را وارد
کرده اســت .دو استاندارد داشتیم که یکی از آن
ها سازمان استاندارد است که گفته باید مرجوع
شود .ســازمان الکل سازی گفته است می شود
از آن اســتفاده شود .اجازه ورود هیچ مواد آلوده
ای به کشور داده نشده است و استاندارد سخت
گیرانه ای هم داریم.

رئیس جمهوردر حوزه سیاســت
خارجی با مردم گفتوگو می کند

وی در ارتبــاط بــا دیدار رئیــس جمهور با
خبرنگاران یا گفتوگو با مردم نیز اظهارکرد:
بلــه حتما این نشســت انجام می شــود .به
جمع بندی های جدیدی رسیدیم در عرصه

وی در پاسخ به سوالی که آیا سیاست
امریــکا در کاهش فــروش نفت ایران
موفق بوده اســت گفت :ما کشــوری
با  ۱۵همســایه هســتیم ،در منطقه ای
زندگی می کنیم کــه نفت در آن مهم
اســت .برای پارس جنوبی در جلسه
ســران قوا تصمیمات خوبــی گرفته
شــد .هر اندازه کــه بخواهیم و الزم
داشته باشــیم نفت فروختیم وخواهیم
فروخــت .ســازمان های جاسوســی
اسرائیل و امریکا فشــار زیادی برای کسب
اطالعات میکنند اما خوشــبختانه به وضوح
اعالم می کنم به قدر نیاز نفت می فروشیم و
امریکا موفق نبوده است.

نرخ تــورم نقطه بــه نقطه مرداد
نسبت به تیرماه کمتر شده است

ربیعی تصریح کرد :نــرخ تورم نقطه به نقطه
مرداد نسبت به تیرماه هشت واحد کمتر شده
اســت ،تولیدات واحدهای بزرگ صنعتی در
بورس در تیرماه نســبت به خرداد رشد 6/5
درصد داشــته ،واردات لوازم خانگی هشتاد
درصد کاهش داشــته اســتوی یادآور شد :ما
افزایش 22درصدی جواز صنعتی داشــته ایم،
پس از  18ماه پر اســترس به ســمت تعادل
مثبت حرکت میکنیم که عالمت خوبی است،
عالمــت مثبت دیگر مقرون بــه صرفه بودن
تولید است.

گزارشی از تخطی دستگاهی برای
اتصال به ســامانه مقابله با قاچاق کاال
و ارز نداریم

سخنگوی دولت در ادامه درباره امتناع برخی
دســتگاه های دولتی از ارائه آمارهای خود و
اتصال به ســامانه مقابله با قاچاق کاال و ارز
گفت :برخی مشکالت ناشــی از مشکالت
فنی اســت ولی بیش از  75درصد هماهنگی
برای مبارزه با قاچاق صورت گرفته اســت
و تنها  25درصد باقــی مانده و این موضوع
در قیــاس با گذشــته پیشــرفت قابل قبولی
داشته اســت .این مقام مسئول یادآور شد :ما
گزارشی از تخطی دستگاهی برای اتصال به
ســامانه مقابله با قاچاق کاال و ارز نداریم و
امیدواریم در آینده اتصال به این ســامانه به
صورت کامل صورت بگیرد.

طرح مذاکره مجدد
ن از شکست تحریمهاست
نشا 
وزیر کشور طرح مجدد مذاکره با ایران
از سوی دشمنان را نشان دهنده بی اثر بودن
تحریم ها دانست و یادآور شد :ایران محور
صلح و ثبات و تاثیرگذاری در منطقه است
و لذا آمادگی داریم بر اســاس روش های
قانونی و منطقی و تامیــن کننده منافع ملی
برای احقاق حقوق مــردم اقدام کنیم؛ البته
امید نداریم دشــمنان به راحتی حقوق ما را
بدهند و یا به دنبال ایجاد شــرایط مناسب
برای رســیدن ما به حقوق حقــه خودمان
باشند.
بــی تردید چیزی جز توکل بــر خداوند و
تبعیــت از والیت و حمایــت از دولت بر
محور قدرت مردم هیــچ راه منطقی وجود

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

برابر رأي شــماره  1398/4/9- 139660324006000279هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات
مالكانه و بالمعارض متقاضی زهرا زندیه گنبدی فرزند پرویز به شــماره شناسنامه  3صادره از مالیر در
شش دانگ اعیانی یک باب خانه به مساحت  179/32مترمربع قسمتي از پالك شماره  54فرعی از 2143
اصلي واقع در بخش یک مالیرمحرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهي ميشود ،در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند ميتوانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس
از اخذ رســيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم
نمايند .بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد(.م الف )209
تاريخ انتشار نوبت اول1397/6/12 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/6/27 :

محمدرضا امینی ،رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

ندارد ،اما روشهــای قانونی و منطقی رفع
مشکالت را بررسی و پیگیری میکنیم.
عبدالرضا رحمانــی فضلی،برجام را نوعی
اتمام حجت بــرای دنیا دانســت و عنوان
کرد :کلیه اقدامات دولت براساس مقاومت
و استقامت و فرمایشات مقام معظم رهبری
مبنــی بر تحقق اقتصاد مقاومتی صورت می
گیرد لذا در مذاکرات برجام دنیا شــاهد بود
که ایران وفادار به اصول اســت ،اما آمریکا
بر خالف موازین بیــن المللی عمل کرد و
همه تعهدات خودش را زیر پا گذاشــت و
امروز هیچ کشــوری ایران را متهم نمی کند
و آمریکا دیگر نمی تواند به یک اجماع علیه
ایران برســد و لذا با قدرتی که نســبت به

برابر رأي شــماره  1398/5/14- 139860326005000377هيأت اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالكانه و
بالمعارض متقاضی محمدرضا جافری فرزند محمود به شــماره شناسنامه 712و به شماره ملی 39604974823
صادره از نهاوند در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 218/01مترمربع قسمتي از پالك شماره 213فرعی
از  3871اصلــي واقع در بخش یک نهاوند محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند ميتوانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ
رســيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد(.م
الف)129
تاريخ انتشار نوبت اول1397/6/12 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/6/27 :

محمدعلی جلیلوند ،رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

■ تسنیم :ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران،با
تأکید بر اینکه گام ســوم جمهوری اسالمی ایران طراحی شده و آماده
اجراســت ،گفت :گام سوم از گام اول و دوم محکمتر است تا توازنی
بین حقوق و تکالیف جمهوری اسالمی ایران در برجام بهوجود آورد.
سید عباس موســوی افزود :همزمان با فرصتی که جمهوری اسالمی
ایــران به دیپلماســی و تعامل و گفتگو در راســتای اجرای تعهدات
طرفهــای مقابل و باقیمانده در برجام داده ،همزمان خودش را آماده
کرده که گام سومی را که طراحی شده است ،بهموقع بردارد.
موســوی گفت :تمام تالشهایی که اکنــون در قالب تماس و تلفن
میان رؤســای جمهور ایران و فرانسه ،سفر عراقچی به پاریس و سفر
هفتههای گذشــته ظریف بهفاصله زمانی کوتاه به فرانســه صورت
میگیرد ،اگر جمهوری اســامی ایران ببیند ایــن تالشها به نتیجه
نرســیده و اراده الزم در طرفهای اروپایی برای بازگشت به تعهدات
برجامی خود وجود نداشته باشد ،گام سوم را بر خواهد داشت.

ســازمان ملل حزبا ...و اسرائیل را به خویشتن داری
فراخواند

■ ایسنا:دبیرکل ســازمانملل در واکنش بــه تنش اخیر میان حزبا...
لبنان و اســرائیل ،از طرفین خواست خویشتنداری پیشه کنند .به نقل
از خبرگزاری آناتولی ،ســخنگوی آنتونیو گوترش ،با صدور بیانیهای
نســبت به تنش اخیر میان حزبا ...لبنان و رژیم صهیونیستی واکنش
نشــان داد.در این بیانیه آمده است ،گوترش نسبت به تنش اخیر میان
حزبا ...لبنان و اسرائیل نگران اســت و طرفین را به خویشتنداری
فرامیخواند.حزب ا ...لبنان شامگاه یکشنبه با موشک هدایت شونده
"کورنت" دو خودروی نظامی اســرائیلی را در شمال فلسطین اشغالی
هدف قرار داد که یکی از این خودروها به طور کامل منهدم شد.

احتمال اعزام پهپادهای انگلیسی به منطقه خلیج فارس

■ فارس :رســانههای انگلیس از احتمال اعزام پهپادهای این کشور به
منطقه خلیج فارس به منظور کمک به ماموریت «حفاظت از نفتکشها
در تنگــه هرمز» خبر دادند .چهار روز پس از رســانهای شــدن آغاز
به کار ائتالف دریایی واشــنگتن در خلیج فارس با عضویت تنها سه
کشور انگلیس ،بحرین و استرالیا ،رسانههای انگلیسی از احتمال اعزام
پهپادهای این کشــور به خلیج فارس خبر دادند.به نوشــته «اسکای
نیــوز» و «دیلی میل» ،دولت انگلیس در حال بررســی احتمال اعزام
پهپادهایش به منطقه خلیج فارس اســت.طبق این گزارشها ،نیروی
هوایی انگلیس هم اکنون ناوگان پهپادی مدل «ریپر» مستقر در کویت
دارد و پهپادهایش مشــغول انجام ماموریت در عراق و سوریه هستند
و امــکان ماموریت آنها در منطقه خلیج فارس وجود دارد در صورتی
که تصمیمی برای اعزام پهپادها به این منطقه گرفته شود.اسکای نیوز
در این باره گزارش داد« :در حالی که ناوهای بریتانیایی به اســکورت
نفتکشهای دارای پرچم بریتانیا در تنگه هرمز ادامه میدهند ،استفاده
از پهپادها میتواند به نظارت هوایی این ماموریت کمک کند».

هند خواستار لغو تحریم علیه کاپیتان «آدریان دریا» شد

■ ایرنا :هند خواســتار لغو تحریم هــای آمریکا علیه "اکیلش کومار"
کاپیتان هندی نفتکش ایرانی "آدریان دریا" شد.به گفته مقامات هندی،
کومار تنها کاپیتانی این نفتکش را بر عهده داشــته اســت و نقشی در
تصمیــم ایران برای صادرات این محموله نفتی نداشــته اســت.هند
مخالف استفاده از تحریم ها به عنوان ابزار در سیاست های بین المللی
است.نفتکش ایرانی «گریس یک» حدود  ۴۰روز پیش به بهانه «نقض
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه سوریه» توسط شناورهای نیروی دریای
انگلیس در تنگه جبلالطارق توقیف شد.دادگاه عالی جبلالطارق ابتدا
در روز جمعه  ۱۴تیر حکم توقیف این نفتکش حامل نفت ایران را به
مــدت  ۱۴روز تمدید کرد و پس از پایان این دوره بار دیگر حکم به
س یک داد.
تمدید ۳۰روزه توقیف نفتکش گری 

وزیر خارجه آمریکا با مقامات ارشد اروپایی دیدار می کند

تحریمها نشان
دادیم ،مســیر
دیپلماســی را
دنبال می کنیم.
بــه گــزارش
ا یســنا  ،و ز یر
کشــور نقطه ضعف ایران در حوزه قدرت
را مسئله اقتصادی دانست و افزود :دشمنان
هرگــز در عرصه های علمی و فلســفی و
تکنولوژی و اعتقادی و سیاســی با ما وارد
جنگ نمی شــوند ،حتــی در عرصه نظامی
نیــز به اندازه ای پیشــرفت کردیــم که نه
تنهــا از ایران ،بلکه از حریــم امنیتی منطقه
دفاع جانانه مــی کنیم و بدون حضور ایران

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

دولت روسیه در دورانهای سخت
در کنار ایران بوده است

هیچکونه تعادل ســازی منطقــه ای ایجاد
نخواهد شد .جریان ســازی های تکفیری
همچون داعش و وهابیــت و القائده که از
متن اســام علیه مسلمانان شکل گرفت نیز
تالش دشــمن برای مقابله بــا ایران بود که
منادی اسالم ناب مبتنی بر صلح و دوستی و
پیشرفت و توسعه و در تضاد با اسالم جنگ
طلب و سفاک است.

آگهی ابالغ اجرائیه ماده  18آییننامه اجرای اسناد رسمی پرونده کالسه
9800501

بدینوســیله بــه آقــای محمــد جوهــری نــام پــدر حســین تاریــخ تولــد  1344/6/1:شــماره
ملــی 3111232621شــماره شناســنامه  15کــه خانــم ســیده مریــم حســینی آذر بــه اســتناد
ســند نکاحیــه شــماره  21939مــورخ  1383/3/27تعــداد 114عــدد ســکه تمــام بهــار آزادی
بــه مبلــغ  4/676/000/000ریــال علیــه شــما اجراییــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرایــی بــه
کالســه  9800501در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ  1398/4/13مأمــور محل
اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده اســت .لــذا بنــا بــر تقاضــای بســتانکار
طبــق مــاده  18آییننامــه اجــرا مفــاد اجراییــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامههــای
کثیراالنتشــار محلــی آگهــی میشــود و چنانچــه ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ ایــن آگهــی
کــه روز ابــاغ میشــود بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد ،عملیــات اجرایــی جریــان
خواهــد یافــت.
()891
تاریخ انتشار1398/6/12 :

ثبت اسناد و امالک همدان

■ مهر :وزارت خارجه آمریکا از ســفر وزیر خارجه این کشــور به
بروکسل بمنظور دیدار با مقامات ارشد اروپا خبر داد.
به نقل از اسپوتنیک ،وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که مایک پمپئو
در دوم و ســوم سپتامبر به بروکسل پایتخت بلژیک سفر می کند تا با
مقامات ارشــد اروپا درباره همکاری های فراآتالنتیک برای پیشــبرد
اولویتهای مشترک جهانی تبادل نظر کند.بنا بر بیانیه وزارت خارجه
آمریکا ،پمپئو در بروکســل با «شــارل میشل» نخست وزیر بلژیک و
«دونالد تاســک» رئیس شورای اروپا دیدار خواهد کرد.دیدار با «ینس
اســتولتنبرگ» دبیرکل ناتو« ،دیوید ساســولی» رئیس پارلمان اروپا،
«جان کلود یونکر» رئیس کمیســیون اتحادیه اروپا و «جوزف بوریل»
سرپرســت وزارت خارجه اســپانیا از دیگر دیدارهای وزیر خارجه
آمریکا اعالم شده است.

اتحادیه عرب همبستگی خود را با لبنان اعالم کرد

■ ایســنا:اتحادیه عرب نســبت به پیامدهای تبادل آتش میان رژیم
صهیونیستی و حزب ا ...لبنان هشدار داد.
اتحادیــه عرب در بیانیهای اعالم کرد :احمد ابوالغیط ،با نگرانی تبادل
آتش در مرزهای لبنان و اســرائیل را دنبــال میکند .اتحادیه عرب از
دولت لبنــان در برابر هرگونه تجاوز حمایــت میکند.اتحادیه عرب
جامعه بین الملل را مســئول کنترل اقدامات رژیم صهیونیستی که به
خاطر اهداف انتخاباتی دست به چنین اقدامات تحریکآمیزی میزند،
دانست.در این بیانیه آمده است :سیاست رژیم صهیونیستی هدف قرار
دادن اتحاد و پایبندی مردم لبنان اســت .ما از لبنانیها میخواهیم از
طریق پایبندی به نهادها و واگذار کردن تصمیمات سیاسی و امنیتی به
دولت و توجه به منافع وطن به جای منافع شخصی با این طرح مقابله
کنند.در بیانیه اتحادیه عرب آمده اســت که یکجانبه عمل کردن یک
گروه درباره تصمیم جنگ اعتبار دولت لبنان را از بین میبرد.

Y K

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

رسیدگی بدون نوبت قوهقضاییه به پروندههای ارجاعی مجلس

با تغییر آئین نامه داخلی مجلس ،مقرر شد تا قوه قضائیه در دادسرایی ویژه به پروندههایی که مجلس ارجاع میدهد ،رسیدگی کند.
به گزارش مهر ،رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در خصوص تعیین دادسرای ویژه برای رسیدگی به پروندههایی که
مجلس به قوه قضائیه ارجاع میدهد ،اظهار داشــت :در مواد  ۲۱۴ ،۲۱۱و  ۲۳۴قانون آئین نامه داخلی مجلس که به موضوع تحقیق
و تفحص و تخلفات محرز شــده برای کمیسیونهای تخصصی مجلس ،تقاضای تعقیب داشتن از قوه قضائیه ،عدم رعایت شئونات
توسط دستگاههای اجرایی ،نقض قوانین و استنکاف از اجرای قانون توسط کمیسیونها به صحن ارجاع شده و به رأی صحن علنی
مجلس گذارده میشود.
وی افزود :در توافق با قوه قضائیه مقرر شــده تا دادسرای حقوقی خاصی برای این موضوع تشکیل شود تا خارج از نوبت این موارد
مورد رســیدگی قرار گیرد.وی با بیان اینکه معاونت نظارت مجلس موظف شده تا هر  ۳ماه یکبار در این زمینه گزارشی را تهیه کند،
ادامه داد :با این شیوه نظارت مجلس کیفی شود تا تحقیق و تفحصها بی نتیجه نماند.

مهلت بررسی الیحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» تمدید شد

مناسبت

رخت عزا بر تن همدان
محرم هیأت کجا بریم؟

با فرا رسیدن ماه محرم هیأتهای مذهبی همدان خیمههای عزا را
بر پا کرده و با برگزاری مراســم سخنرانی و عزاداری ،به سوگ سرور
و ساالر شهیدان مینشینند.
محرم نخستین ماه از سال قمری است ،ماهی که اگرچه خون ریختن
در آن حرام بود اما افرادی به ظاهر مسلمان  1400سال پیش حرمت
خاندان پیامبر اکرم (ص) را نگه نداشتند ،شمشیرهای خود را با خون
بهترین بندگان عالم سیراب کردند و اهل بیت پیامبر عظیم الشان اسالم
(ص) را به اسارت بردند.
محرم ماهی اســت که با حلول آن شادی از خانه اهل بیت(ع) رخت
بر میبست و اندوه و ماتم بر دلها و چهره آنها و شیعیان و محبانشان
نمایان میشد.
به گزارش تسنیم،برنامههای مختلف هیأتهای مذهبی شاخص همدان
که در شب و روز دهه اول ماه محرم اقدام به برپایی مراسم عزاداری و
ذکر اهل بیت(ع) میکنند ،جهت دسترسی بهتر و سریعتر مخاطبان به
تفکیک زمان و نشانی هیأت بر اساس زیر منتشر شده است:
هیأت محبین الزهرا(س)
سخنران :حجت االسالم شیخ مهدی دیانی
مداحان :حــاج احمد قرائتی ،حاج حســین آزادجو ،حاج حســین
مهدویراد ،حاج علی اسدی
از یکشنبه  10شهریور به مدت  10شب از ساعت  21:45تا 23:30
مکان :مسیج آیت ا ...نجفی( کوالنج)
هیأت پیــروان عترت ( واحد خواهران هیأت رزمنــدگان ثارا( ...ع)
همدان) ،ویژه خواهران
سخنران :حجت االسالم شیخ مهدی دیانی
 10تا  20شهرویور ماه (اول تا یازدهم ماه محرم) از ساعت 16:30
مکان :میدان باباطاهر ،حسینیه ثارا( ...ع) سپاه انصارالحسین0ع) استان
همدان
هیأت محبین المهدی(عج) ،زیارت عاشورای بسیجیان
ســخنران :آیت ا ...حبیب ا ...شعبانی ،حجت االسالم سید مجتبی
حسینی یمین
مداحان :حســین آزادجو ،علی اســدی ،حیبن رجبی ،مهدی روحی،
رضا قاسمپور
دهه اول محرم ،از ساعت  17:30تا اذان مغرب
مکان :خیابان مهدیه ،مسجد مهدیه
هیأت زیارت عاشورای خواهران
اول محرم تا  12روز  ،از ساعت  16:30تا 18:30
مکان :بلوار جوالن ،بن بســت عباســیه ،مجتمــع فرهنگی -مذهبی
صاحب الزمان(عج)
هیأت متوسلین به ثامن الحجج(ع)
سخنران :حجج االسالم ،موسیوند ،حسینی یمین ،بیگلری
از اول محرم به مدت  12روز همراه با اقامه نماز ظهر
مکان :خیابان شریعتی ،مسجد حاج احمد
هیأت انوارالزهرا سالم ا ...علیها
سخنران :حجه االسالم حسن اسدبیگی
مراسم عزاداری و قرائت زیارت عاشورا
از یکشــنبه 10شــهریور بــه مدت  10روز ،ســاعت  18تــا اقامه
نمازجماعت مغرب و عشا
با مداحی ذاکران اهل بیت علیهم الســام ،آقایان ســیدعلی حسنی،
علی اســدی ،حسین مهدوی راد ،محمدمهدی سیفی ،احمد گلپریان،
وحید مطهری
مکان :مســجد شــریف الملک  -میدان آرامگاه بوعلی سینا ،ابتدای
خیابان بین النهرین
آستان مقدس شاهزاده حسین(ع) ،هیأت علی ابن ابیطالب(ع)
سخنران :حجت االسالم غالمرضا نائینی
مداح :امیر حسین اسدی
زمان :از شی اول محرم  ،ساعت 21
مکان :میدان امام(ره) ،ابتدای خیابان شــهدا ،آســتان مقدس شاهزاده
حسین(ع)
هیأت سقای عباسیه جوالن
از اول محرم به مدت  14شب ،از نماز مغرب و عشا
همراه با قرائت و تفســیر قران کریم ،عزدارای و حرکت آئینی دسته
سقایی
مکان :خیابان شهدا ،بلوار آیت ا ...تالهی(ره) ،عباسیه جوالن
محفل نوجوانان عاشورایی حسینیه اعظم شهید همدانی
سخنران :حجت االسالم سید سعید بطحائیان
از شــنبه  9شهریور ماه ،همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء ،همراه با
اجرای پردهخوانی و تئاتر آئینی
مکان :پل شهید همدانی ،ابتدای جاده کرمانشاه ،حسینیه اعظم شهید
همدانی
هیأت رزمندگان ثارا(...ع) حسینیه سپاه
سخنرانان :حجج االسالم مرتضی سلطانی ،حسن رحیمی مهران
مداح :مصطفی میرزایی
ازشــنبه  9تا  20شهریور ماه به مدت  12شب  ،از ساعت  20:30در
حسینیه ثارا(...ع) سپاه انصارالحسین(ع) همدان
هیأت انصارالشهدا ،حسینیه امام خمینی(ره)
ســخنرانان :آیت ا ...حبیب ا ...شــعبانی ،حجت االسالم سید مجتبی
حسینی یمین
مداح  :مجتبی روشن روان
از شنبه  9شهریور ماه به مدت  12شب
آغاز جلسه از نماز مغرب و عشاء در حسینیه امام خمینی (ره)
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لزوم تکریم از فرهنگیان بازنشسته در برنامههای آموزش و پرورش

رئیس کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش بر لزوم تکریم از فرهنگیان بازنشسته در برنامههای آموزش و پرورش تأکید
کرد.
احمد صافی رئیس کانون بازنشســتگان وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با فارس ،در باره وضعیت کنونی آموزش و پرورش
گفت :گســتردگی وزارت آموزش و پرورش با دارا بودن حدود  14میلیون دانشآموز ،یک میلیون پرسنل و  850هزار نفر بازنشسته
اهمیت رسیدگی به وضعیت آن را حکم میکند و باید هر چه سریعتر وزیر انتخاب شود تا در افتتاحیه مدارس در اول مهر ،مشکلی
ایجاد نشود و دانشآموزان بتوانند به خوبی به تحصیل بپردازند.
رئیس کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد :سرپرست وزارت آموزش و پرورش قول توسعه مراکز رفاهی برای
بازنشستگی در دستور کار قرار گیرد و مژده پرداختهای پاداش پایان خدمت بازنشستگان را داد؛ ایدههای بسیار خوبی در این جلسه
توسط سرپرست آموزش و پرورش مطرح شد که انشاا ...اجرایی شود.

قوانینی که پاسخگوی زنان ایرانی نیست
به نظر برخی دیدگاهها موجب میشــود
قوانیــن مربوط به حــوزه زنــان و خانواده
در عمل مــورد بیتوجهی قــرار گیرد و در
بســیاری از موارد خاک بخــورد به طوری
که مشــاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور
زنان و خانواده ریاســت جمهوری ،سیاست
بیتوجهی به تصویب قوانین ،بیبرنامگی در
حوزه خانواده و عدم تامین اعتبار و امکانات
الزم بــرای ارتقاء ســطح خانوادههــا را از
چالشهای اصلی این روزهای حوزه خانواده
میداند و به ایســنا میگوید :اگرچه در زمینه
بهداشت و آموزش برای خانوادهها تسهیالت
خوبی فراهم شده است ،اما در زمینه تدوین
قوانیــن اجتماعی ،هنوز قوانینــی که زیبنده
جامعــه امروز زنان و خانواده ایرانی باشــد،
نداریــم؛ هرچند در زمینه حمایت از خانواده
قوانینی نوشته شده و اصالحاتی در آن اعمال
شده اســت ،اما این قوانین هم به طور کلی
نتوانسته پاسخگوی مسائل کالن زنان باشد.
اشــرف گرامیزادگان بر این باور اســت که
اقدامات و قوانینی که به نفع خانواده صورت
میگیــرد چه در مجلس و چــه در دولت با
موانع ،کندی کار و چالش مواجه اســت که
ی هســتند که
البته یکی از این چالشها مردان 
حاضر به پذیرش اصالحات جدید نیستند ،از
سوی دیگر چنین دیدگاههایی جامعه را برای
پیمودن مسیر پیشرفت ،کند و طوالنی میکند
و در نهایت تحقق مسئلهای که دغدغه امروز
است به پنج ســال پس واگذار میشود؛ این
روند موجب خواهد شد از جامعه جهانی و
کشور خود عقب بمانیم.

زنان در انتظار تحقق مطالبات خود
توسط مجلس و دولت

الیحه «حمایت خانــواده» یکی از تحوالتی
بود که در حوزه حقوق خانواده رخ داد و در
سال  ۱۳۹۱به تصویب رسید .مشاور حقوقی
و پارلمانــی معاونت امور زنــان و خانواده
ریاست جمهوری دراینباره نیز میگوید :در
این الیحه به دو مبحث رسیدگی شد که یکی
از آنها حــذف ازدواج مجدد مردان بود ،البته
ثبت ازدواج موقت مردان در صورت داشتن
فرزند از همسر دوم الزامی شد .همچنین در
زمان دفاع مقدس نیز توانستیم حضانت فرزند
را پس از پدر تنها به مادران اختصاص دهیم و
این موضوع به دلیل مشکالتی که در خانواده
شــهدا ایجاد شــده بود در مجلس شورای
اسالمی به تصویب رسید.
به گفته گرامیزادگان ،در ســالهای پس از
انقالب با اصالح در قوانین توانستیم در زمینه
ســن ازدواج تغییراتی ایجاد کنیم ،به طوری
که پس از انقالب حداقل ســن ازدواج برای
دختران را از  ۹ســال به  ۱۳ســال افزایش و
پسران را سن  ۱۵ســال تثبیت کردیم .پس
از آن اما ،با وجود آمارهای فراوان از ازدواج
کودکان ،مجلس شورای اســامی در قالب
طــرح درخواســت مجددی بــرای افزایش
ســن ازدواج داد تا حداقل سن ازدواج برای
دختران به  ۱۶سال و برای پسران به  ۱۸سال
افزایش یابد ،اما این طرح در مجلس شورای
اسالمی مسکوت ماند.
وی میافزایــد :درنهایــت معاونت امور
زنان و خانــواده الیحــهای را تدوین و
آن را به دولت فرســتاد کــه اکنون برای
بررسی بیشتر در دســت کمیسیون لوایح
دولت قــرار دارد؛ به بیــان دیگر ،هرگاه
مجلس شــورای اســامی برای تصویب
طــرح موثــری در زمینه حقــوق زنان و
خانــواده با درهای بســته مواجه شــد،
معاونت امور زنــان و خانواده در دولت
وارد عرصه شــد تا آن طــرح را تکمیل
کند و سعی کرد در واقع با نمایندگان در
تعامل باشــد تا منجر به هم افزایی شود.
جامعــه زنان منتظر تحقــق مطالبات خود
هم از مجلس شــورای اســامی و هم از
دولت است.

ورود زنان به ورزشگاهها
منع «قانونی» ندارد

بنابر اظهارات گرامــیزادگان ،قوانین مربوط
به حوزه خانواده به دو دسته تقسیم میشود؛
دسته اول قوانینی هستند که متن آن در قانون
آمده ،موجود و مســتند به قانون نوشته شده
ف به اجرای آن هســتند.
اســت و افراد موظ 
اگر افرادی به اجــرای قوانین مصوب نقدی

در قانون به منع «صدور گواهینامه
موتورســیکلت برای زنان» اشارهای
نشده است

دارند باید نمایندگان مجلس شورای اسالمی
را با ارائه نقد و پیشنهاد اصالحات خود مطلع
کنند .بیشــک نمایندگان تــاش میکنند تا
وی ممنــوع دانســتن موتورســواری و
خواســته منتقدان بررسی و در صورت تأیید
اصالح شود یا دولت تحت عنوان الیحه ،نقد
دوچرخهســواری زنــان را یکــی دیگر از
مشــکالت قانونی حوزه خانــواده میداند و
را بررســی و در کمیسیونهای تخصصی آن
یادآور میشــود :ماده  ۲۰آئیننامه رانندگی
را اصالح کند.
متذکر شده است که «نیروی انتظامی موظف
وی ادامه میدهد :دســته دوم مواردی است
است برای مردان گواهینامه صادر کند» ،اما
که مســتند به قانون نیســت و تنها نظرات
ایــن موضوع دلیل بر نفــی مجوز برای زنان
شــخصی افــراد در آن اعمال میشــود؛ به
نیســت ،حال آنکه نیــروی انتظامی در این
عبارتی وحدت رویهای در آن وجود ندارد و
زمینه اظهار کرده است برای زنان مجوز صادر
همین امر موجب میشود با مشکالتی مواجه
نمیکند.
شویم که حتی در ابعاد خارجی مورد خطاب
جهانی قرار گیریم و نتوانیم پاسخگو باشیم؛
در همین راســتا چندی پیش دیوان عدالت
به طور مثال در حال حاضر فیفا متذکر شده
اداری در پی شــکایت یک زن برای صدور
گواهینامه موتورســیکلت موافقت کرد ،اما
است که زنان باید در استادیومهای ورزشی
ناجــا که تنها ضابط قضایی بود مدعی شــد
شــرکت کنند ،این موضوعی اســت که در
جهان به عنوان حقوق انســانی مدنظر قرار
که طبق قانون فقط بــرای مردان گواهینامه
گرفته شــده اســت و زن و
موتورســیکلت صادر
تاســف
میکنــد.
مرد نمیشناسد ،حقی انسانی
اینجاســت که به جای
اســت و نمیتوان افراد را از
آن که در رفع مســائل
حقوق بنیادین محروم کرد.
تســریع کنیم آن چنان
گرامیزادگان میافزاید :حال
مســائل را پیچیــده
زنــان بایــد در
این سوال مطرح میشود که
میکنیــم کــه موضوع
اســتادیومهای ورزشی
به چه حقی و به چه مستندی
به ایــن کوچکــی به
شــرکت کننــد ،ایــن
میتوان به فرد انسانی گفت
کوه بزرگــی برای زنان
موضوعی اســت که در
حــق حضــور بــرای دیدن
جهان بــه عنوان حقوق
تبدیل میشــود ،حال
ورزشهــای گوناگون را در
انســانی مدنظــر قرار
آن که هیچ منع قانونی
یک محل عمومــی نداری؟
گرفته شده است و زن
برای صدور گواهینامه
اما در کشور ما برخی نظرات
موتورســیکلت زنــان
شــخصی باعث شــده هنوز
و مرد نمیشناسد ،حقی
وجود ندارد.
زنان نتوانند به اســتادیوم راه
انسانی است و نمیتوان
یابند .جالب توجه اســت که
وی ،ادامــه میدهــد:
افراد را از حقوق بنیادین
محروم کرد.
ضرورتی وجود ندارد که
کشــور ایران در عرصههای
یک مسئله کوچک قابل
مختلف موفقیتهــای قابل
حل را به قدری گســترش دهیم که هم جامعه
توجهی را کســب کرده اســت و نشان داده
داخلی متشنج شود و هم جامعه بینالمللی را
که زنان توانمندی در عرصههای گوناگون به
در زمینه حقوق بشــر در ایران مورد تحریک
ویــژه ورزش دارد اما زنان حق ورود به یک
محل عمومی را ندارند .به این پرســش چه
قرار دهیم و از ســوی دیگر با چنین نگاههایی،
حوزه خانواده را مــورد تحدید و تهدید قرار
پاسخی میتوان داد؟ کمی اندیشه کنید.
دهیم .گرامیزادگان میگویــد :این که مدعی
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان
و خانواده ریاســت جمهوری بــا بیان اینکه
شویم زنان نباید روی زین بنشینند چه استداللی
است؟ اینکه تصور کنیم نشستن زنان بر روی
در زمینه ورود زنان به ورزشــگاهها هیچ منع
زین موجب تحریک مردان میشود ،توهین به
قانونی وجود ندارد و فقط دیدگاههایی که به
جامعه مردان است.
جای قانون غالب شده اســت ،وجود دارد،
در هیــچ بخشــی از قانون به منــع صدور
میافزایــد :زمانی که خانوادهها با یکدیگر به
گواهینامه موتورســیکلت برای زنان اشاره
استادیوم میروند هیچکس نمیتواند به اندازه
نشــده اســت ،حال باید دید چه موضوعی
خود خانواده مراقب این نهاد باشد ،به عبارتی
باعث شــده در این زمینه با زنــان اصفهان
خانواده میتواند بهترین حفاظت را از خود به
برخورد شود؟ اما در زمینه موتورسواری زنان
عمل آورد یا اگر زنان قصد داشــته باشند به
نیز هیچ منعی وجود ندارد.
استادیوم بروند برای حفظ امنیت آنها میتوان
الیحه «تامین امنیت زنان در برابر
شرایط متناسبی برای زنان در استادیوم فراهم
آورند ،چراکه استادیوم محلی عمومی است خشــونت» آبروی قانونگــذاری در
و این موضوع مهمی نیســت که در کشور ما ایران است
متأسفانه به مسئله تبدیل شده است ،به همین
مشــاور حقوقی و پارلمانــی معاونت امور
زنان و خانواده ریاســت جمهــوری در این
دلیل ورود زنان به ورزشگاهها هیچ تهدیدی
باره میگوید :این الیحه باتوجه بر مســائل
برای خانوادهها نیست.
اجتماعی و به ویژه مسائل خانوادگی تدوین
گرامــیزادگان بــا اشــاره به اینکه بــا ایجاد
و نوشــته شــده اســت تا بتوان برای رفع
زیرســاختها میتوان نگرانی از این مســائل
مشکالت خانوادهها از مشاوران ،مددکاران و
را برطــرف کرد ،تاکید میکنــد :ورود زنان به
وکال بهــره گرفت؛ به عبارتی توجه به درمان
ورزشــگاهها یکی از مطالبات ایــن روزهای
و تحکیم خانواده بیشــتر از سایر موارد مورد
زنان است که البته هیچ منع قانونی در این باره
هدف معاونت زنان قرار دارد .همچنین برای
وجود ندارد ،اما این مطالبه از لحاظ دیدگاههای
تدوین این الیحه به مدت شش ماه (در مدت
ش مواجه شده است.
شخصی با چال 

زمانی بیش از هزار ســاعت) در قوه قضائیه
جلسات و نشستهایی برگزار شده و توسط
 ۱۸قاضی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا معاونت
زنان در راستای این الیحه پیمایش و گزارش
آماری از میزان خشونتهایی که بر زنان وارد
میشود انجام داده است؟ اظهار کرد :خیر ،اما
سند پشتیبان فقهی و حقوقی توسط مشاوران
قوه قضائیه در  ۱۵۰صفحه نوشته شده است
کــه در حال حاضر به عنــوان یک مجموعه
جامع در دست قوه قضائیه قرار دارد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان
و خانواده ریاســت جمهــوری الیحه تامین
امنیت زنان علیه خشــونت را یکی از بهترین
لوایح حوزه خانواده میداند و تاکید میکند:
اگرچه این الیحه در برخی موارد دستخوش
تغییرات شد ،اما در حال حاضر الیحه تامین
امنیت زنــان علیه خشــونت دارای  ۵۳ماده
اســت؛ الیحهای که تعیینکننده آن است تا
روابط زوجین براســاس حسن معاشرت و
مشارکت دو طرفه برقرار شود و در صورتی
که مردی مرتکب خشونت در خانواده شود،
باید پاسخگو باشد.

چرا روند بررسی الیحه تامین امنیت
زنان علیه خشونت طوالنی شد؟

وی در پاســخ به این سوال که علت طوالنی
شدن بررســی این الیحه چیست؟ میگوید:
اختالف نظرها و دیدگاههای مختلفی درباره
این الیحه وجود دارد .برخی معتقدند که نباید
برای مردان سختگیری کرد زیرا آنها دارای
اختیار هســتند و با اجرای آن اقتدار خانواده
دگرگون میشــود .این اندیشه صحیح است
که زنان ،همچون مردان دارای کرامت بشری
هستند و نباید مورد تبعیض قرار گیرند و همه
باید به این مهم توجه کنند.
وی ادامه میدهد :خانواده محل سلطه و اقتدار
ظالمانه نیست .خانواده محل تعامل ،همفکری
و همزیستی مسالمتآمیز است که باید به روال
گفتگو و تعامل جهت داده شود .اگرچه در قانون
مجازات اســامی برای خشونت از سوی مرد
علیه خانواده دیه تعیین شــده است اما در این
الیحه خشــونت را در ابعاد عاطفی ،جسمی و
روانی تلقی کرده اســت تا اگر مردی ،زنی را
مورد تحقیر و توهین قرار داد نیز مورد مجازات
قرار گیرد که البته توهین در صورتی مجازات
تلقی میشــود که به معنای واقعی خشونت به
فرد القا شود.
وی در پایان به جمعبندی تغییرات و تحوالتی
که در زمینه قوانین حوزه زنان و خانواده رخ داده
است میپردازد و میافزاید :اعمال دیدگاههای
شــخصی درباره قوانین موجب عدم رشــد
خانوادهها و عدم ارتقاء سطح خانوادهها میشود.
برخی بر این باورند که مقایسه مسائل حقوقی
ایران با کشورهای دیگر اشتباه است .مگر ایران
جزو جامعه جهانی محســوب نمیشود؟ باید
خود را با کشورهای همجوار و کشورهای دیگر
سنجش کنیم و اگر قصد داریم به خانواده ایدهآل
ایرانی و مسلمان دســت پیدا کنیم برنامههای
بلندمدتی مدنظر داشته باشیم .باید ابعاد کمی و
کیفی خانواده را بسنجیم .اینکه تعداد فرزندان
خانوادهها را مد نظر قرار دهیم بخش کوچکی
از مسائل را دربر میگیرد اما بخش اعظم حوزه
خانواده آن است که بتوانیم از نظر کیفی ،سطح
خانوادهها را ارتقاء دهیم.

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

5
سه شنبه

 12شهریورماه 1398

جامعه

شماره 3561

ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش
ایسنا :اقتدار باید به آموزش و پرورش برگردد
تکبیر!
ایرنا :مشکلی از جهت تحریم دارو متوجه مردم نیست
بابا گلی به جمالت!
ایرنا :رئیس ســازمان اورژانس کشور :اورژانس ریلی در دهه فجر راه
اندازی می شود
هوهو چیچی
آرمان56 :هزار ميليارد زيان انباشته ٩بانك
داروغهها خوب بلدن کارشون و خدایی!
اقتصادآنالین :پیراهن مشکی یکمیلیون تومانی برای محرم
همهاش زیر سر برجام باورکن!
مهر :قیمت برنج در تهران باید حداکثر  ۲۳هزارتومان باشد
حاال خوبه تولید خودمونه
مهر :دولت روسیه در دورانهای سخت در کنار ایران بوده است
واسه همینه که ما میمیریم براش!
همدانپیام :پیگیری گوشتهای فاسد در" رفاه"
دنبال دردسر میگردیا خودمونیم!
فارس :اسناد بدهیهای قالیباف منتشر شد
زیر پلها مخفی کرده بود؟
همشهری :دندانپزشــکی ،جراحی عمومی و جراحی زنان در صدر
پروندههای قصور پزشکی
نازشست همهشون!
همشهری :انتقال آب از زنجان به همدان سرعت میگیرد
چه میکند این استاندار ما!
ایلنا :نیروی کار به آلمان اعزام میشود
یعنی اقامت میگیرن؟
یک کابینه درگیر «سبوس»!
خودکرده را تدبیر نیست!
ایران :تجار و دیپلماتها در پاریس
عجب جایی قرار گذاشتن ،شانزالیزه هم میرن یعنی؟
جامجم :انتخابات مجلس الکترونیکی برگزار میشود
اوه چه باکالس!

خبر

مهلت  ۳ماهه برای خانه های کودک
غیراستاندارد

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه مهلت سه
ماهه برای خانه های کودک غیر اســتاندارد در نظر گرفته شده است
گفت :در صورتیکه این مراکز برای دریافت مجوز اقدام نکنند تعطیل
می شوند.
حبیب ا ...مسعودی فرید در مورد خانههای کودک و مجوز این مراکز
گفت :مهدهای کودک عمدت ًا از ســازمان بهزیســتی مجوز دارند اما
برخی از خانههای کودک و خانههای اســباب بازی زیر نظر مراکزی
مانند شهرداری و برخی از دستگاههای دیگر هستند.
وی ادامه داد :براســاس اعالم شــورای انقــاب فرهنگی عالوه بر
مهدهای کــودک ،محلهایی که کودکان را بــه هر طریقی نگهداری
میکند مجوزش با ســازمان بهزیستی است و در دیداری که یک ماه
قبل با رئیس قوه قضاییه داشتیم نیز تاکید شد که باید با قوت با کسانی
که مهدهای غیر مجاز مانند خانه کودک ،خانه خالقیت ،خانه اسباب
بازی و ...دارند برخورد شود.
وی با اشــاره به اینکه مجددا ً به همه اســتانها نامه زدیم و شهرداری
هم یک بخشــی از آن است گفت :مهلتی سه ماه برای دریافت مجوز
بــه خانههای کودک و ...در نظر گرفته شــد بطوریکه این مراکز طی
مهلت مقرر خود را با استانداردها تطبیق دهند و ما نیز برای استاندارد
ســازی به آنها کمک میکنیم در غیر این صورت از طریق اداره اماکن
و قوه قضاییه پلمب میشــود .البته در نخستین اقدام باید این خانهها
از ما مجوز بگیرند.
وی با اشاره به اینکه یک سری گزارشات مبنی بر غیر استاندارد بودن
این خانههای کودک به ســازمان بهزیستی منتقل شده است ،تصریح
کرد :مهدهای غیرمجاز و خانههای اسباب بازی و ..که محیط ناایمن،
غیراستاندارد و غیر بهداشــتی برای کودکان هستند ،طی مدت اعالم
شده باید برای دریافت مجوز و استاندارد سازی به بهزیستی مراجعه
کنند.
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی گفت :پایان مهرماه مهلت
اعالم شــده به پایان میرســد و خانههای کودک غیر استاندارد باید
برای دریافت مجوز به بهزیســتی مراجعه کنند .در غیر این صورت با
همکاری اداره اماکن پلمب میشوند.
وی افزود :در بازدیدهایی که از این مهدها داشــتیم ،مشــخص
شــد که عالوه بر غیراســتاندارد بودن خود فضا ،وســایل بازی
کودکان نیز غیربهداشــتی و استاندارد هســتند .بنابراین تهدید و
خطری برای کودکان به حســاب می آیند .بــه همین دلیل مدیر
خانــه کودک باید برای دریافت مجوز و رفع این مشــکالت نیز
اقدام کند.
مسعودی فرید خاطرنشان کرد :بهزیستی نظارت مستقیم بر خانههای
کودک ندارد اما در صورت اطالع و شکایت خانوادهها ،با آنها برخورد
خواهد شد.
وی همچنیــن به نبود مربی آموزش دیده در خانههای کودک اشــاره
و تصریــح کرد :عالوه بر بحث ایمنی فیزیکی ،بهداشــت و کودکیار
خانههای کودک نیز از آموزشهای الزم برخوردار نیستند و محتوای
ارائه شده در این مراکز مورد تأیید نیست.
به گفته مسعودی فرید ،در برخی از استانها ،خانه اسباب بازی حتی از
شهرداری نیز مجوز ندارد اما در جهت نگهداری کودکان اقدام میکند
که خالف قانون است.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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اقتصـاد

رکورد واردات تلفن همراه شکست

گوشی موبایل ارزان شد

رکورد واردات تجاری تلفن همراه در  ۱۷ماه گذشــته بــا واردات حدود  ۹۰۰هزار
دســتگاه شکسته شد و افزایش عرضه تلفن همراه در ماه اخیر ،کاهش قیمت تلفن همراه
را نیز در پی داشت.
به گزارش ایسنا ،پس از ضابطهمند شدن واردات مسافری و اتصال سامانه گمرک به پلیس
گذرنامــه ناجا ،بنابر اعالم کانال همتا (کانال اطالعرســانی ثبت تلفن همراه) ،در ماههای
خرداد و تیر به ترتیب حدود  ۳۵۰هزار و  ۵۳۰هزار دستگاه تلفن همراه به صورت تجاری

وارد کشور شد .با تالش مضاعف شرکتهای واردکننده و همچنین اقدامات تسهیلگرانه
دولت جهــت اعطای مجوز و افزایش چند برابری شــرکتهای واردکننده مجاز ،میزان
واردات تجاری تلفن همراه در ماه مرداد با رشد چشمگیری مواجه شده و به حدود ۹۰۰
هزار دستگاه رسید که از ابتدای سال  ۹۷تاکنون بیسابقه بوده است.
بنا بر اعالم ،در حال حاضر شرکتهایی که دارای کارت بازرگانی هستند ،صرف ًا با تأيیدیه
ســازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر توانمندی ارائه خدمات پس از
فروش ،قادر به ثبت ســفارش و واردات تلفن همراه بوده و لذا شرایط برای ورود تمامی
افراد عالقمند به این حوزه فراهم است.
همچنین با اتصال ســامانه گمرک به ناجا ،رویه ثبت مســافری صرف ًا محدود به مسافران

حقیقی شــد و در این شــرایط همانگونه که پیشبینی میشد ،شــرکتهای واردکننده
توانستند در یک فضای کام ً
ال رقابتی سهم خود را از تامین نیاز بازار احیاء کنند .در حال
حاضر بخش عمده نیاز بازار تلفن همراه از طریق گوشــیهای شرکتی که همگی دارای
گارانتــی و خدمات پس از فروش معتبر و اصیل بوده و به صورت تجاری وارد کشــور
شدهاند ،تامین میشود .به عالوه افزایش عرضه تلفن همراه در ماه اخیر ،کاهش محسوس
قیمت تلفن همراه را نیز در پی داشته است.
با توجه به روند صعودی آمار ثبت سفارش تلفن همراه در سه ماه گذشته و همچنین عزم جدی
شرکتهای واردکننده جهت تامین کامل نیاز بازار تلفن همراه ،پیشبینی میشود روند افزایشی
واردات تجاری تلفن همراه در ماههای پیش رو تا تامین کامل بازار ادامه یابد.

eghtesad@hamedanpayam.com

پيشنهاد همدانپيام براي توسعه
اقتصادي

نگاه

نگاه آمریکا و چین به ایران

جنگ تجاری آمریکا و چین به روزهای پر حرارت خود نزدیک شده
است .سیاستهای ضد تعرفهای آمریکا و ارزشگذاری پایین واحد پول
ملی تعمدی چین تنها گوشههایی از این جنگ آشکار است.
اگر تا چند ســال پیش دعوای این دو غول اقتصادی بر سر مازاد تجاری
و صادرات و واردات بود ،ولیکن رقابت اصلی آنها به موضوع یکهتازی
در عرصه اقتصاد جهانی و تسخیر بازارهای در حال توسعه و توسعه یافته
تبدیل شده است.
برطبق آمار و ارقام ،حجم صادرات چین به آمریکا نزدیک به  ۴۰۰میلیارد
دالر بیشتر از حجم صادرات آمریکا به چین است .قسمت بزرگی از این
مــازاد صادرات چین به آمریکا ،صــادرات مجدد لوازمخانگی و قطعات
الکترونیکی است .به طور نمونه گوشی آیفون با قطعات آمریکایی و ژاپنی
در چین مونتاژ میشود و مجددا به آمریکا صادر میشود.
نکته مهم دیگر ،حجم تولید شرکتهای آمریکایی مستقر در چین است که
در حدود  ۳۶۰میلیارد دالر در ســال ۲۰۱۶بود و نکته جالب این است که
این رقم تقریب ًا معادل کســری بازرگانی میان دو کشور است .در حالی که
تولید شرکتهای چینی در آمریکا بسیار کمتر از این رقم است.
چنــدی پیش دونالــد ترامپ اعالم کرد که از ابتدای ســپتامبر تعرفه ۱۰
درصدی بر واردات  ۳۰۰میلیــارد دالر کاالی چینی وضع خواهد کرد و
درصورتی که رئیسجمهور چین توافق تجاری جدید با این کشور را منعقد
نکند ،احتماالً تعرفهها افزایش بیشتری پیدا کنند .البته دور از انتظار نبود که
چین هم دست به اقدامی تالفیجویانه بزند و در واکنش به اقدام ترامپ،
دولت چین از شــرکتهای خود خواست تا زمانی که وضعیت مذاکرات
با آمریکا نهایی نشده ،واردات محصوالت کشاورزی از آمریکا را متوقف
کنند .در سوی دیگر ،میدان تحریمهای سنگین آمریکا علیه ایران و ایجاد
محدودیتهای زیاد با هدف جلوگیری از فروش نفت ایران و بازگرداندن
پول حاصل از فروشــش به خزانه دولــت و نقش چین در نادیده گرفتن
تحریمها و خرید نفت از ایران باعث شد که ایران نیاز نقش استراتژیکی در
معادالت آمریکا و چین پیدا کند.
نباید فرامــوش کنیم که ایران هم از نظر اقتصــادی و منابع غنی نفت و
گاز و هم موقعیت ژئوپلتیک منطقهای و امنیتی کشــور بســیار مهمی در
منطقه خاورمیانه و جهان به حساب میآید .رابطه ایران و چین همیشه با
سواالت و احتماالت بسیاری برای مردم و کارشناسان همراه بوده؛ این که
آیا مراودات اقتصادی و سیاسی ما با چین توانسته منافع ملی ایران را تأمین
کند و یا اینکه چین در بزنگاههای تاریخی با کارت ایران توانسته به نفع
خودش از آمریکا امتیازات بیشتری بگیرد!
برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند که یکی از ریشههای اصلی دعوای
تجــاری آمریکا و چین بر ســر حضور چین در منطقــه خلیجفارس و
خاورمیانه است و آمریکا در تالش است که این حضور را کمرنگتر کند.
به عبارتی آمریکا به دنبال این اســت که با جلوگیری از حضور چین در
خلیجفارس ،دسترسی چین به منابع انرژی این منطقه را قفل کند.
نگاهــی به حضور چین در نقاط مختلف دنیا این ســناریو را تا اندازهای
تأیید میکند .با وجود مخالفت آمریکا ،چین توانسته با کمک البیهایش با
کشورهای عربی ،جزایر متعددی را برای بلندمدت اجاره کرده و آنها را
به جایگاههای اقتصادی و شاید نظامیاش تبدیل کند .تنگه هرمز که این
روزها و هفتهها موقعیت استراتژیکش در انتقال محمولههای نفتی بیشتر از
گذشته مشخص شده ،در دیپلماسی چین جایگاه ویژهای دارد.
فعالیت چین به حدی در پاکستان و بندر گواتر زیاد بود که برخی معتقدند
در آینده نزدیک این بنادر رقیب جدی دوبی خواهد شــد و نزدیک به ۲
میلیون شغل در پاکستان ایجاد میشود .چین برای انتقال انرژی به کشورش
بایــد از تنگه هرمز ،تنگه ماالکا و کناره تایوان اســتفاده کند .در همه این
تنگهها به جز تنگه هرمز ،آمریکاییها نظارت مستقیم دارند .به همین دلیل
چین میخواهد در عرصه انرژی اتکای خودش را از دریا به زمین متصل
کند و این کار مستلزم همکاری با ایران است.
همکاری ما با چین همواره یک ضلع سومی به نام آمریکا را در کنار خود
دارد .آمریکا به هیچ وجه حاضر به چشمپوشی از این رابطه نیست .به این
دلیل که چین و آمریکا دو رقیب اســتراتژیکاند و نه همکار استراتژیک.
چینیها میدانند آمریکاییها بــه دنبال محاصره اقتصادی و نظامی چین
هستند .امروز پایگاههای آمریکاییها دور تا دور چین را محاصره کردهاند.
کرهجنوبــی ،فیلیپین ،تایوان ،هند و تنگه مــاالکا .تایوان نیز به عنوان یک
کارت در اختیار آمریکا برای مقابله با چین اســت .چین هم به پشــتوانه
روابطش با ایران و کرهشمالی برای فشار به آمریکا استفاده میکند .چین به
ما نیاز دارد ،پس نه آمریکا نه چین هیچکدام نمیتوانند ما را نادیده بگیرند.
از ســوی دیگر چین با ما مرز مشــترک ندارد و به لحاظ امنیتی نگران ما
نیست .از ســوی دیگر ،میداند که ایران همچون یک دیوار دفاعی قوی
جلوی گسترش ناتو به سمت شرق را گرفته است.
آمریکا نیز ســرگرم جدال با ایران اســت .پس این فرصتی است تا چین
توســعه اقتصادیاش را پیش بیرد .چینیها به نحوی میدانند که ایران به
تنهایی میتواند حق خودش را از مذاکراتی همچون برجام بگیرد و قدرت
چانهزنــی باالیی در منطقه و جهان دارد ،اینجاســت که از نظر راهبردی،
استراتژیک و سیاسی ،ایران صاحب جایگاه باالیی در روابط با چین است.
در این شــرایط ما نباید منفعل بمانیم تــا چین بخواهد یکطرفه برای ما
تصمیم بگیرد .ما باید یک دیپلماســی قوی در پیش بگیریم تا همکاری
با ایران برای چینیها و سایر کشورها بسیار جذاب در نظر بیاید .صنعت
نفت ،گاز و پتروشیمی ما قابلیتهای بسیاری برای سرمایهگذاران خارجی
دارد .نبایــد فراموش کنیم که چین معتقد اســت رابطه با آمریکا برایش
کلید کلیدهاســت و تالش خواهد کرد که روابط برد-برد با آمریکا را از
دســت ندهد.در مجموع میتوان گفت که ایران باید به بازار و تکنولوژی
چین دسترســی داشته باشــد و در مقابل هم چین در بازار و صنعت ما
سرمایهگذاری کند .جدای از آن باید ایران بتواند روابط برد-برد با اروپا و
غرب و صاحبان سرمایه و تکنولوژی پیدا کند .سرعت پیشرفت تکنولوژی
در جهان غرب بســیار سریع شده و ما نباید بیشتر از این عقب بمانیم .به
طور حتم چینیها همیشــه در روابطشان با ایران نامهربانیهایی داشتهاند
ولیکن در بازار جهانی امروز بهتر این است که بتوانیم با این کشور مراودات
اقتصادی برپایه حفظ منافع ملی مان داشته باشیم.
* مجید سلیمیبروجنی -تحلیلگر اقتصادی

خبر

صنعت چاپ
در سندآمايش
بررسي شود

کشت هندوانه دوسر زيان است

■کشاورز همداني :از ناچاري محصوالت پرآببر کشت ميکنيم
■ مارا براي کشت محصوالت کمآببر راهنمايي نکردهاند

■ چاپ سومين صنعت پرسود

دنيا است
»»غزل اسالمي

گردش مالي صنعت توريسم در دنيا 500
هزار ميليــارد دالر و در صنعت چاپ 1000
ميليارد دالر اســت .صنعت چاپ پس از نفت
و گاز طبيعي و فوالد ســومين صنعت مادر در
دنيا اســت .گردش مالي صنعت پتروشــيمي
دنيا در ســال  2015ميــادي برابر با 3هزار و
 700ميليارد دالر و در صنعت فوالد در همين
ســال  900ميليارد دالر بوده است .سهم ايران
از گردش مالي پتروشــيمي يک درصد و در
صنعت چاپ کمتر از نيم درصد است.
بر اساس گزارش موسسه پایرا در سال ۲۰۱۴
سهم کشورهای مطرح صنعت چاپ دیجیتال
در خاورمیانه بدین قرار اســت کــه ایران ۴
درصد ،عربســتان  ۷درصد ،رژیم صهیونستی
 ۲۳درصــد و ترکیه  ۴۴درصد از گردش مالي
اين صنعت را از آن خــود کرده اند .این آمار
زمانی اهمیت بيشتري پیدا می کند که نگاهی
داشته باشــیم به شرایط جغرافیایی ،وسعت و
جمعیت این کشــورها .جســتجوی کوتاه در
فضای مجازی حاکی از آن است که عربستان
با  ۲۷میلیون جمعیت  ۳درصد بیشتر از ایران
 80میلیونی در صنعت چاپ پیشرفت داشته،
رژیم صهیونیستی با  ۸میلیون جمعیت و ترکیه
با  ۷۸میلیون نفر نیز به ترتیب  19و  40درصد
از بازار صنعت چاپ خاورمیانه را بيشــتر به
خود اختصاص دادهاند .ايران در ســال 2015
رتبه پنجم خاورميانه را داشــته و سهم آن از
گردش  50ميليارد دالري فقط  4درصد است.
چاپ ،یکی از صنایعی اســت که زمینهســاز
وقوع بسیاری از تحوالت در جهان شده و در
حال حاضر نیز بخــش عظیمی از درآمدهای
کشورهای مختلف جهان را به خود اختصاص
داده است.
نگاهــی به وضعیت صنعت چــاپ در جهان
نشــان میدهد امریــکا ،آلمان ،ژاپــن ،ایتالیا،
انگلستان ،هند ،اندونزی و چین در حال حاضر
بیشــترین سهم صنعت چاپ جهان را به خود
اختصاص دادهاند.
چاپ یکــی از صنایــع مهم هند به شــمار
میآید .ایــن صنعت در هند به ســرعت در
حال رشــد اســت و در این میان آمار  ۳هزار
و ۵۰۰فارغالتحصیل رشته مهندسی چاپ نیز
گواه همین موضوع اســت .در این میان چاپ
ویژه بستهبندی با ســرعت بیشتری نسبت به
زیرشاخههای دیگر این صنعت در حال بهروز

شدن است.
نگاهی به گذشته صنعت چاپ در این کشور
از تحوالت عظیمی خبر میدهد .صنعت چاپ
هند از اوایل دهه  ۹۰میالدی و همزمان با آغاز
روند خصوصیسازی درهای خود را به سوی
مدرنیته گشود و این کشور با سرمایهگذاری بر
این صنعت توانست از فناوری و ماشینآالت
پیشرفته استفاده کند .هند به سرعت توانست
گامــی فراتــر بگــذارد و در زمینه ســاخت
ماشــینهای چــاپ نیز فعال شــود .در حال
حاضر درآمد این صنعــت در هند از مرز ۱۱
میلیارد دالر گذشــته است و محصوالت خود
را بــه بیش از  ۱۲۰کشــور جهــان از جمله
کشــورهای در حال توســعه و توسعهیافته و
بــه ویژه چین ،امریکا ،ژاپن ،کره ،اســترالیا و
اروپا صادر میکند .هند در سال ۲۰۱۵ميالدي
توانســت از طریق این صنعت به درآمدی ۲۱
میلیارد دالری دســت یابد و رشد خود را در
این زمینه افزایش دهد .به طوری که ســرعت
چشمگیر رشد این کشــور در صنعت چاپ
توجه سرمایهگذاران خارجی را به سوی خود
جلب کرد و حمایتهای دولتی نیز باعث شد
کشــورهایی از جمله امریکا سهم عمدهای از
صنعت چاپ هند را ازآن خود سازند.
با نگاهی به دیگر کشورهای آسیایی و مروری
بر صنعت چاپ ژاپن میبینیم که صنعت چاپ
این کشور در حال تجربه تغییرات عمیقی در
زمینه رسانههای چاپی است.
اندونزی ،از دیگر کشــورهایی اســت که با
داشتن بزرگترین اقتصاد در جنوب شرقی آسیا
و سهم باالی تولید توانسته پا به پای کشورهای
در حال توسعه صنعت چاپ خود راگسترش
دهد .نرخ رشــد این صنعت در اندونزی ۳۸
درصد عنوان شــده که شــامل چاپ افست،
فلسکو و دیجیتال میشود.
اما در چیــن به عنوان دومیــن اقتصاد بزرگ
جهــان ،صنعت چــاپ وضعیتی پایــدار را
تجربه میکند .در طرح  ۵ســاله رشد صنایع
چیــن ،صنعت چــاپ با رشــد  ۱۹درصدی
خود توانسته ســهم زیادی از تولید ناخالص
داخلی این کشور را به خود اختصاص دهد و
عالوه بر این یکی از بزرگترین تولیدکنندگان
ماشــینآالت چاپ در جهان شناخته شود .در
سال  ۲۰۱۲میالدی اعالم شد که بیش از ۱۰۴
هزار شــرکت چاپ در این کشور وجود دارد
که زمینه اشتغال بیش از  ۳میلیون و  ۵۰۰هزار

 ۳پیشنهاد برای
سرمایهگذاری

یک اقتصاددان با اشــاره بــه تغییرات در
الگوی ســرمایهگذاری در ســال جاری ،سه
حوزه تولید ،بورس و بانک را به عنوان بهترین
گزینهها برای سرمایهگذاری پیشنهاد کرد.
حامد پاکطینت با اشاره به التهابات اقتصادی
سال گذشــته و تاثیر آن بر نوســانات بازار
ســرمایه اظهار کرد :از اواخر سال  ۱۳۹۶اکثر
مــردم ســعی کردند تا با خریــد طال و دالر
ارزش پــول خود را حفــظ کنند ،با این حال
این الگو دیگر قابلیت تکرار ندارد چرا که از
یک طــرف ارزش طال کاهش یافته و از
طرف دیگر نرخ ارز نیز به یک تعادل
رسیده است.
این اقتصــاددان با بیان اینکه
فضا برای ســفتهبازیها

نفر را فراهم آورده است.
صنعت چــاپ در امریکا با بیــش از  ۵هزار
شــرکت فعال و بیش از یــک میلیون نیروی
کار ،در بخشهایی مانند چاپ تجاری ،چاپ
روزنامه و چاپ بســتهبندی فعال است .رقم
فروش ایــن صنعت در امریــکا از مرز ۱۴۰
میلیارد دالر گذشــته و تا حدودی از ســایر
رقبا جلو افتاده اســت .دولــت امریکا اعالم
کرده اســت که تا  ۳سال آینده در زمینه چاپ
دیجیتال رشد سریعتری را نسبت به قبل تجربه
خواهد کرد.
کشور آلمان را مادر صنعت چاپ میشناسند.
صنعت چاپ آلمان در ســال  ۲۰۱۱میالدی
و پــس از عبور از بحران مالی ســال ۲۰۱۰
میالدی توانست پیشرفت کند ،با این حال و
در مقایسه با سایر کشورهای جهان ،اوضاع
چندان بر وفق مراد نیســت.جمع درآمد این
صنعــت به رقم  ۱۶میلیارد یورو رســید در
حالی که تا پیش از وقوع بحران مالی ۲۰۰۸
میالدی ،درآمــد این صنعت بــه مرز۵/۱۸
میلیارد یورو رســیده بــود .در حال حاضر
حدود  ۱۰هزار شرکت چاپ و بیش از ۱۵۰
هزار نیروی انســانی در این صنعت مشغول
به کار هستند .ارزش صادرات صنعت چاپ
آلمان حــدود  ۴میلیارد یورو عنوان شــده
و مشــتری اصلی آن کشــورهای سوئیس،
اتریش ،فرانسه ،هلند و انگلیس است.
بنا بر آمار منتشر شده از سوی فدراسیون صنایع
چاپ بریتانیا ،گــردش مالی صنعت چاپ اين
کشور به بیش از  ۳/۱۴میلیارد پوند رسیده و نام
بريتانيا را به عنوان یکی از  ۵تولیدکننده بزرگ
محصوالت چاپ در جهان مطرح کرده است.
بیش از  ۱۰هزار شــرکت چــاپ و  ۱۴۰هزار
نیروی انسانی در بخش صنعت چاپ انگلیس
مشغول به کار هستند و توانستهاند صنعت چاپ
این کشور را به سوی دیجیتالی شدن پیش ببرند.
در کنار این کشــور ،ایتالیا نیز در صنعت چاپ
فعال شــده و عمده محصوالت خود را در این
صنعت به امریکا ،آلمان ،چین و فرانســه صادر
میکند .بنابر این گزارش ،نگاهی به آمار و ارقام
نشان میدهد که کشورهای اروپایی و آسیایی به
ویژه آلمان ،ایتالیا ،چین و هند توانستهاند در این
صنعت نسبت به سایر کشورهای جهان گامهای
محکمتری بردارند.
در ایــن میان میتوان با الگوبــرداری از روند
رشــد آلمان و چین در صنعت چاپ به عنوان
در بازارهای ســرمایهای از بین رفته اســت،
درباره گزینههای مطلوب برای سرمایهگذاری
اقتصادی نیز به ايســنا گفت :یکی از بهترین
گزینههــا برای انجــام ســرمایهگذاریهای
مختلف انجام فعالیتهای تولیدی اســت که
علت آن هم جهش نرخ ارز نســبت به ارزش
ریال اســت که باعث شــده تا خرید اجناس
خارجی توســط مردم دیگر به صرفه نباشد و
بنابراین تولیدات داخلی مطلوبتر باشــند .با
ت تولیدی نیاز به انجام
این حال آغاز هر فعالی 
مطالعات زیادی دارد.
او با اشــاره به کاهش عمدی ارزش پول ملی
در کشــور چین و تاثیر آن بــر افزایش رونق
تولید در آن کشــور گفــت که کاهش ارزش
پــول ملی در کشــور ما نیز باعث شــده تا
انجام فعالیتهای تولیدی با مقاصد داخلی و
خارجی به صرفه باشد.
برخی سهام  ۱۰۰۰درصد هم سود دادهاند
پــاک طینت با اشــاره بــه بازار بــورس به

دو نمونــه موفق و متفاوت از دو قاره مختلف
راهکارهایی را برای رشد در این صنعت یافت.
همه صنایع بین  10تــا  90درصد به صنعت
چاپ و نشــر وابسته هستند .بنابراين با توجه
بــه گردش مالي بــاال و اشــتغالزايي فراوان،
صنعت چاپ پیشران و موتور محرکه بسیاری
از صنایع در دنیا اســت و بــا توجه به اینکه
محصوالت فناوری چاپ بســیار متنوع شده
در همه بخشها همچــون آموزش ،صنعت،
برندســازی و توســعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی نقشآفرین است.

وضعيت همدان در کشور

در اين ميان همدان در بين اســتانهاي غربي
از پتانســيل باالي چاپ برخوردار است .طبق
آمار اداره ارشاد اســامي استان ،شهر همدان
داراي  137چاپخانه فعال در حوزههاي افست،
ديجيتال ،سيلک و ليتوگرافي است .بسياري از
چاپخانههاي موجود عمده اقالم چاپي ســاير
اســتانها را انجام ميدهند که اين موضوع و
وجود ماشین آالت چاپي بهروز دنيا در استان
موجب شده تا همدان به قطب چاپ در غرب
کشور تبديل شود.
در يک سال گذشته همدان اقالم چاپي حوزه
لیبل و بســته بندی را به کشــورهاي عراق،
امارات متحده عربي ،قطر ،ســوريه ،افغانستان
و آذربايجان صادر کرده اســت .اين در حالي
اســت که اغلب چاپخانههاي همدان همانند
بسياري از استانها هنوز با دستگاههاي قديمي
کار ميکنند و بهخاطــر بياهميتي و حمايت
نشدن هنوز بهروز نشدهاند.
آنطور که فعاالن عرصه چاپ استان و برخي
مسئوالن کشــوري در بازديد از چاپخانههاي
استان ،عنوان کردهاند صنعت چاپ در همدان
ميتوانــد ارزش افزوده چشــمگيري را براي
استان ايجاد کند .اما زمينه ايجاد ارزش افزوده،
توجه مسئوالن و برنامهريزان به اين صنعت در
همدان اســت .اين صنعت سودآور و اشتغالزا
نياز به حمايت و برنامه ريزي دارد.
در صورتي که اســتان براي توسعه اين صنعت
مادر چشمانداز  10داشته باشد و در سند آمايش
قيد شود به سرعت سود سرشاري را از آن استان
خواهد کرد .اين اتفاق ميســر نخواهد شد مگر
اينکه استان براي توسعه آن برنامهريزي کند.
الزم به ذکر است که مسئوالن مربوطه مطالعه و
برنامهريزي براي توسعه صنعت چاپ همدان را
تأييد کردهاند.
عنوان یک گزینه مطلــوب دیگر برای انجام
ســرمایهگذاریها ،ادامه داد :برخی از ســهام
بورســی در طول یک ســال گذشته بیش از
 ۱۰۰۰درصد ســود داشتهاند با این حال برای
انتخاب سهم درست در این بازار باید از قبل
مطالعات الزم را انجام داد در غیر این صورت
اعتماد به صندوقهای بانک مرکزی و سازمان
بورس میتواند سودآور باشد.
این اقتصاددان یک گزینــه دیگر برای انجام
ســرمایهگذاریها را "بانک" پیشــنهاد کرد و
گفت :بهترین گزینــه برای افرادی که در این
اوضاع اقتصادی اعتماد کمتری به بازار دارند
سرمایهگذاری در بانک اســت .واقعیت این
اســت که بانکها امسال نســبت به دو سال
گذشته جای بهتری برای سپردهگذاری هستند.
به نظر میرســد با فروکش کــردن التهابات
بازارهای ســرمایهای در ســال جاری ،دیگر
سرمایهگذاری در بازارهای طال ،سکه ،ارز و
مسکن مانند سابق سودآور و مطمئن نباشد.

عوامــل متعددی مانند تغییرات جوی و عــدم ثبات در الگوهای
بارندگی ،افزایش جمعیت ،گسترش شهرنشینی و توسعه فعالیتهای
صنعتی منجر به افزایش ســرانه مصرف آبشــده امــا در این میان
فاکتورهای دیگری همچون مدیریت سنتی در بهرهبرداری و مصرف
آب در کشاورزی و مصرف غیراقتصادی منابع آب زیرزمینی نیز تأثیر
فراوانی داشــته و باعث افت شدید سطح آبهای زیرزمینی در قالب
بهرهبرداری بیرویه از چاههای نیمه عمیق و عمیق میشود.
آنطور که مرتضی احمدی ،مدیر دفتر حفاظت از منابع آب شــرکت
آب منطقهای همدان گفت :بر اساس بررسی و مطالعات انجام شده ۹۰
درصد مصرف آب استان همدان در بخش کشاورزی است و  ۸درصد
آب همدان در بخش شــرب و بهداشت و  ۲درصد نیز در صنعت و
خدمات مصرف میشود.
موضوع مصــرف درصد عمدهای از آب اســتان همــدان در بخش
کشــاورزی آنجا اهمیت بیشتری پیدا میکند که با وجود صرف وقت
و هزینــه و مصرف آب؛ محصول تولیدی بازار نداشــته و در نهایت
روی دســت کشاورزان میماند که این اتفاق امسال برای دو محصول
هندوانه و خیار که از قضا از محصوالت پر آب بر کشــاورزی همدان
هم محسوب میشوند رقم خورد.
هندوانه ،محصول بســیار پرطرفداری اســت اما کشت آن آب بسیار
زیادی میطلبد و پس از کاشــتن هندوانه ،دو یا سه بار آن را برداشت
میکننــد و دیگر با آن کاری ندارند و این در حالی اســت که آب با
ارزشی پای آن رفته تا هندوانه عمل آمده است.
همچنین طبق محاســبات انجام شده و اعالم کارشناسان و مسئوالن،
بــرای تولید هر کیلو هندوانه حداقل  ۴۰۰لیتر آب مصرف میشــود
که بر این اساس ،یک هندوانه  ۱۰کیلویی اگر چنانچه بخواهد از آب
زیرزمینی استفاده کند ۴۰۰۰ ،لیتر آب مصرف میکند.
امسال کشاورزان شیرین سو در اســتان همدان با کشت محصوالت
خیار و هندوانه در  ۳۰۰هکتار از مزارع امید به ســوددهی داشتند اما
به دلیل نبود بازار و قیمت پایین محصول نه تنها متضرر شــدند بلکه
ناخواسته منابع آبی این منطقه را نیز با بحران روبرو کردند.
یکی از کشاورزان شیرین سو در گفتگو با مهر با بیان اینکه امسال یک
هکتار خیار و هندوانه کاشتم و بیش از  ۱۰میلیون تومان برای آن هزینه
کردم ،گفت :امســال محصول خیار قیمت پایینی دارد و به این علت
برداشت و ارسال آن به بازار برای ما سودی ندارد به همین دلیل آن را
روی مزرعه رها کردهایم.
وی بــا بیان اینکه رها کردن خیار در مزرعه و آبیاری نکردن آن منجر
به شیوع یک آفت در بوستانهای خیار شده که به مزارع سیب زمینی
سرایت کرده است ،گفت :محصوالت کشت شده به سختی و با قیمت
پایین به فروش میرود.
وی با بیان اینکه کاشــت محصوالت پر آب بر از روی ناچاری است
و اگر زمینهها مهیا شــود آماده کشــت محصوالت کم آب بر و بازار
پسند هستیم ،گفت :جهاد کشاورزی باید کشاورزان را در زمینه کشت
محصوالت راهنمایی کند.
این کشاورز شــیرین ســویی با بیان اینکه راهنمایی در زمینه کشت
محصــوالت کم آب بر صورت نگرفته اســت به نبود صنایع تبدیلی
نیز اشاره کرد و گفت :اگر صنایع تبدیلی مناسبی ایجاد شود مشکالت
کمتر خواهد شد.
یکی دیگر از کشاورزان شهرستان کبودرآهنگ گفت :امسال هم طبق
روال ســالهای قبل شاهد کشــت هندوانه و خیار توسط کشاورزان
بودیم.
وی با بیان اینکه کشــاورزان از مسئوالن درخواست اقدامی عاجل
بــرای رفع این بحــران را دارند ،گفت :بســیاری از کشــاورزان
ســردرگم ماندهاند کــه با محصول تولیدی خود چــه کنند چراکه
برداشــت و ارسال این محصوالت به بازار حتی کرایه حمل و نقل
را نیز تأمین نمیکند.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان همدان در توضیح تدابیر
اندیشیده شده برای حل مشــکل هندوانهکاران استان با بیان اینکه نه
تنها از کشــت هندوانه حمایت نمیکنیم بلکه به کشاورزان نهاده هم
نمیدهیم ،بر تغییر الگوی کشــت تأکید کرد و گفت :کشت هندوانه
بسیار آب بر بوده و به ضرر خود کشاورزان است.
منصور رضوانيجالل با بیان اینکه در تالش برای تغییر الگوی کشت
هســتیم تا از کشت محصوالتی نظیر سیبزمینی و هندوانه که به آب
خیلی زیادی نیاز دارند به سمت گیاهان کمآببر حرکت کنیم ،گفت:
طی سالهای اخیر کشت گیاهان کمآببر در استان همدان رواج یافته
و گیاهانــی نظیر زعفران ،گل محمدی ،پســته و دانه روغنی کلزا در
استان همدان کشت میشود چراکه ضمن آنکه پربازده هستند از نظر
مصرف آب نیاز اندکی دارند.
رضوانيجالل گفت :ما به هیچ عنوان از کاشــت هندوانه در اســتان
حمایت نمیکنیم و حتــی نهاده آن را نیز تأمین نمیکنیم ،زیرا عالوه
بر اینکه مصرف آب بســیار زیــادی دارد و فروش آن حتی پول آب
کشــاورز را نیز تأمین نمیکند ،محصول هندوانه همدان زمانی عمل
میآید که تقاضا برای آن در بازار داخل کم شده است و همین مساله
سبب میشود کشاورز دچار ضرر و زیان شود.
وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی هیچ گونه حمایتی از کشاورزانی که
هندوانه بکارند نخواهد داشت ،گفت :مواردی چون کود ،بذر ،وامهای
بانکی و حمایتی ،بیمه و  ...شامل حال این کشاورزان نمیشود.
با این تفاسیر آنچه مهم به نظر میرسد اینکه باید با کنترل و مدیریت
عرضه و تقاضا در زمینه کاشــت محصوالت ،به گونهای برنامهریزی
شــود که محصوالت پر آب بر بیــش از اندازه تولید نشــوند .باید
محصوالتی در اســتان همدان تولید شــوند که دارای مزایای نسبی،
ارزش افزوده و کمترین نیاز به آب را داشــته باشند چراکه برای تولید
هر کیلوگرم هندوانه بیش از  ۵۰۰لیتر آب مصرف میشــود و صرفه
اقتصادی ندارد.
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پیشخوان
اولویت ورزش استان کسب مدال
در میادین فراملی است
اســتان همدان به دنبال افزایش مدال آوری در صحنههای مهم بین
المللی است و بر این اساس از قهرمانان ورزشی حمایت میشود.
محســن جهانشیر روز گذشته در آیین اســتقبال از نادر قرایی قهرمان
کاراته شــوتوکان جهانی  ۲۰۱۹ژاپن اظهار داشت :همدان هم اکنون در
مسیر مدال آوری های ملی و بینالمللی گام برداشته و در ماههای اخیر
شاهد موفقیتهای ارزنده توسط قهرمانان استان بودهایم.
وی افزود :حمایت از قهرمانان ورزشــی وظیفه دســتگاه ورزش است

رفع مشکل دوندگان پارالمپیک استان

خبـر
در گرامیداشت صعود بیبازگشت

کوهنورد همدانی به بام ایران صعود کرد

 12سال پیش دو تن از پرسنل شهرداری همدان و از کوهنوردان
همدانی برای صعود به دماوند راهی بام دنیا شدند که متأسفانه از قله
سقوط کردند و به دیار حق شتافتند.
مرحوم حسین اســدیار داور فوتبال و از بازیکنان قدیمی همدان به
همراه محمدعلی شیردره که از پرسنل شهرداری بودند راهی دماوند
شــدند تا بام ایران رافتح کنند اما یک حادثه دلخراش باعث شــد تا
آنها ســقوط مرگباری داشته باشــند و حال پس از گذشت  12سال
فرزند یکی از این عزیزان برای گرامیداشــت این صعود بیبازگشت
به قله دماوند صعود کرد.
علــی اســدیار کــه ســایه پــدر را در طفولیــت از دســت داد همیشــه
بــه یــاد پــدر بــود و حــاال بــرای آنکــه نــام پــدر را زنــده نگــه دارد
راهــی دماونــد شــد و بــا صعــود بــه بــام ایــران یــاد و خاطــر ایــن
دو عزیــز را گرامــی داشــت وبنــر منقــش بــه ایــن دو کوهنــورد را
در بــام دنیــا بــه اهتــزاز در آورد.
در هفته پنجم لیگ جوانان استان

شهرداری همدان و مریانج پیروز شدند

هفته پنجم از رقابتهای فوتبال لیگ جوانان قهرمانی باشگاههای
استان یادواره شهید محسن حججی با انجام دو بازی دنبال شد.
در این هفته از مســابقات دو بازی از گروه نخســت در شــهرهای
تویســرکان و همدان برگزار شــد و تیمهای شــهرداری همدان و
شــهرداری مریانج با غلبه بر حریفان خود بــه صدر جدول صعود
کردند در ورزشگاه شهید هرمزی تویسرکان تیم هاللاحمر این شهر
میزبان شهرداری همدان بود در این بازی تیم شهرداری همدان با دو
گل مقابل میزبان خود به پیروزی رسید و  9امتیازی شد.
ایــن دیــدار را مجید حســینی ،متین مصبــاح و ابوالفضل رحیمی
قضاوت کردند.
همزمان با این بازی یک دیدار نیز در ورزشگاه شهید شمسیپور به
قضاوت بهروز عالمی روشــن ،احمد رضایتی آشنا وسامان سحاب
منش برگزار شــد که در این دیدار تیم شهرداری مریانج با نتیجه دو
بر یک موفق شــد تیم مهر را شکست دهد و با  12امتیاز به تنهایی
صدرنشین جدول ردهبندی گردد.
در حــال حاضــر در گــروه اول تیــم شــهرداری مریانــج بــا 12
امتیــاز صدرنشــین اســت و از بختهــای صعــود بــه شــمار
مـیرود و تیمهــای شــهرداری همــدان و یــاران کــورش نیــز بــا 9
امتیــاز در رده دوم قــرار دارنــد و از شــانس باالیــی بــرای صعــود
برخوردارنــد.
ردیف

جدول ردهبندی جوانان(هفته پنجم) گروه A
مساوی باخت

زده

خورده تفاضل

امتیاز

نام تیم

بازی

برد

1

شهرداری همدان

3

3

-

-

10

3

+8

9

2

یاران کوروش نهاوند

3

3

-

-

8

3

+5

9

3

شهرداری مریانج

4

4

-

-

13

2

+11

12

4

مهر همدان

4

1

-

3

6

7

-1

3

5

هالل احمر تویسرکان

5

2

-

3

6

8

-2

6

6

میثاق همدان

3

-

-

-

3

-14

-11

-

7

آبی پوشان همدان

3

-

-

3

2

10

-8

-

تنیس باز همدانی به مسابقات آسیایی
اعزام شد

شــیما صفایی نابغه تنیس روی میز همدان به مسابقات قهرمانی
جوانان آسیا اعزام شد.
مســابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا از دیروز
دوشنبه به میزبانی شهر اوالن باتور مغولستان آغاز شد.
بــه گــزارش ایرنــا شــیما صفایــی در نخســتین گام در ایــن
رقابتهــا و در بخــش تیمــی همــراه بــا ســایر ملــی پوشــان در
گــروه ســه بــه مصــاف مالــزی و چیــن تایپــه خواهــد رفــت.
صفایــی تنهــا نماینــده تنیــس روی میــز همــدان در ایــن رقابتهــا
ا ست .
مســابقات قهرمانــی آســیا نخســتین و مهمتریــن رویــداد رســمی
پیــش روی تیــم ملــی تنیــس روی میــز اســت.
ایــن رقابتهــا بــه مــدت یــک هفتــه در هــر ســه بخــش انفــرادی،
دوبــل و تیمــی بــه میزبانــی اندونــزی برگــزار میشــود.
شــیما صفایــی یکــی از نابغههــای تنیــس روی میــز کشــور بــه
شــمار مــیرود و موفقیــت چشــمگیر ایــن بازیکــن موجــب
حمایــت فدراســیون و دادن لقــب نابغــه تنیــس روی میــز بــه وی
شــد.

C M

و در مســیر کمک به تداوم موفقیت مدالآوران به هیچ عنوان کوتاهی
نمیکنیم.جهانشــیر با بیان اینکه زیرســاخت های بسیار خوبی برای
آمادهســازی قهرمانان ورزش اســتان فراهم اســت،گفت :هیچ گونه
دغدغهای برای حمایت از قهرمانان ورزشی نداریم.
چهاردهمین دوره مســابقات جهانی شوتوکان کاراته ۲۰۱۹ WSKF
به میزبانی توکیو پایتخت کشــور ژاپن برگزار شد و نادر قرایی قهرمان
همدان در رده سنی مثبت  ۵۰سال رشته کاتا موفق به کسب نشان طال
شد .قرایی همچنین در بخش کاتای تیمی این رقابت ها در ترکیب تیم
منتخب کشورمان به نشان برنز دست یافت.
در اســتقبال از قهرمان کاراته استان پوریا حصاری مربی بدنسازی تیم

ملی شــوتوکان کاراته کشورمان در مســابقات جهانی  ۲۰۱۹ژاپن نیز
حضور داشت.
نادر قرایی کاراته کا همدانی اوایل شــهریورماه امســال به مدال طالی
جهانی  ۲۰۱۹ژاپن دست یافت.
این ورزشــکار مدال آور در  ۲دوره قبل مسابقات جهانی در سال های
 ۲۰۱۵و  ۲۰۱۷نیز توانست چهار مدال کسب کند.
همچنین کســب  ۲مــدال طال و یک نقــره در مســابقات بینالمللی
گرجستان ،یک طال در هشــتمین دوره مسابقات بینالمللی کاپ آزاد
ارمنســتان و یک طال و  ۲نقره در مسابقات بینالمللی کاپ ایران زمین
در کارنامه وی ثبت شده است.

شکارچیان مدال
صاحب سرپناه شدند

1
کالس مربیگری شنا
ویژه بانوان در مالیر
کالس مربیگــری درجــه 3
شــنا ویــژه بانــوان بــه مناســبت
گرامیداشــت هفتــه دولــت در اســتخر
ســیفیه شهرســتان مالیــر برگــزار شــد.
یکــدوره کالس مربیگــری درجــه 3
شــنا بــا همــکاری واحــد آمــوزش
اداره کل ورزش وجوانــان و هیــأت
شــنای اســتان و همچنیــن فدراســیون
شــنا بــه میزبانــی هیــأت شــنای
شهرســتان مالیــر در اســتخر ســیفیه
برگزارشــد
 29نفــر از عالقمنــدان بــه ایــن رشــته
ورزشــی پــس از گزرانــدن تســتهای
مربوطــه در ایــن دوره شــرکت
کردنــد و بــه مــدت  8روز نســبت بــه
فراگیــری آموزشــهای الزم پرداختنــد
جمیلــه ســیاحی از اســاتید فدراســیون
شــنای کشــور مدرســی ایــن دوره را
برعهــده داشــتند
شــایان ذکــر اســت شــرکت کننــدگان
پــس از کســب نمــره قبولــی در آزمون
ایــن دوره گواهینامــه مربیگــری درجــه
ســه شــنا را از فدراســیون شــنا کشــور
دریافــت خواهند

2
محرومیت  ۲بازیکن پاس

مشــکالت تمرین و آماده ســازی نخبه
های دوومیدانی نابینایان و کم بینایان همدان
موســوم به «شکارچیان مدال» پس از هفته ها
کشمکش و انتقادهای صورت گرفته ،باالخره
با پیگیریهــای مدیــرکل ورزش و جوانان
استان به سرانجام رسید.
به گزارش ایرنــا در هفته هــای اخیر مدال
آوران دوومیدانــی نابینا و کــم بینای همدان
در رسانههای مختلف از نبود شرایط تمرینی
و امکانات مورد نیاز انتقــاد کردند و این در
شرایطی است که آنها رویداد مهم پاراالمپیک
 ۲۰۲۰توکیو را در پیش دارند ضمن اینکه باید
آماده حضور در مسابقات جهانی نیز شوند.
بدون تردید ورزش نابینایان یکی از هیأتهای
موفــق در مدال آوری به ویژه در میادین مهم
بین المللی بوده اســت و در سالهای اخیر به
ویژه بازیهای پاراآسیایی جاکارتا که سال قبل
برگزار شد ،سهم بسزایی در کسب مدال برای
کشورمان داشتند.
خیز دونده هــای نابینا و کم بینای همدان در
مدال آوری در شــرایطی اســت که حتی از
شانسهای کسب مدال در پاراالمپیک توکیو
نیز محسوب می شوند.
سخنگوی اداره ورزش و جوانان استان در این
خصوص گفت :پایگاه قهرمانی برای تمرین و
آماده سازی نخبه های ورزش نابینایان و کم
بینایان همدان اختصاص یافت.

حمدا ..چاروســایی به ایرنا اظهار داشت:
حمایــت همه جانبه از قهرمانان ورزشــی
جزو سیاســتهای اصلی دســتگاه ورزش
استان است و برهمین اساس با پیگیریهای
الزم توســط محســن جهانشــیر مدیرکل
ورزش و جوانان اســتان ،مشــکالت این
رشته ورزشی حل شد.
وی بیــان کرد :در حمایــت از قهرمانان هیچ
تفاوتی بین نخبه های ورزشی نیست به ویژه
اینکه در رشته نابینایان و کم بینایان در سالهای
اخیر نتایج مطلوبی حاصل شده است.
چاروســایی اضافه کرد :مدیریت دســتگاه
ورزش همــدان همواره در تالش برای تامین
امکانــات مورد نیاز قهرمانان ورزشــی برای
هموارســازی تداوم قهرمانیها در میادین مهم
ملی و بینالمللی است.
وی با اشاره به اینکه رویکرد حمایت ورزش
استان در حوزه قهرمانی در میادین بینالمللی
اســت ،گفت :قهرمانان رشتههای مختلف در
عرصه بینالمللی تحت حمایــت ویژه قرار
دارند.
ســخنگوی اداره ورزش و جوانان اســتان با
اشــاره به تامین نیازهای قهرمانان نابینا و کم
بینای این اســتان گفت :استفاده از تجهیزات
پایگاه قهرمانی حق طبیعی نخبههای ورزشی
است و برهمین اساس سانسهایی را در طول
هفته برای قهرمانان نابینا و کم بینا اختصاص

دادیم.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان نیزگفت:
قهرمانان نابینــا افتخار بزرگ بــرای جامعه
ورزش همدان هســتند و ســهم بسزایی در
موفقیت ورزش این اســتان در میادین ملی و
بینالمللی دارند.
محســن جهانشــیر افزود :هیچ تبعیضی بین
قهرمانان ورزشــی استان وجود ندارد و مدال
آوران سرمایه های ارزنده برای ورزش استان
همدان هستند و حمایت از آنها را وظیفه خود
می دانیم.
وی بیان کرد :ورزشــکاران نابینا و کم بینای
همدان در سالهای گذشته همواره جزو مدال
آوران ارزنده ورزش اســتان در میادین مهم
ملی و بین المللی بودهاند و از جایگاه خاص
برخوردار هستند.
جهانشیر خاطرنشــان کرد :به همین منظور
پایــگاه قهرمانی را به قهرمانان این رشــته
اختصاص داده ایم تا همانند ســایر رشــته
ها بتوانند دوره آماده ســازی خود را سپری
کنند.
وی افــزود :بدون تردید بخشــی از موفقیت
ورزش اســتان در میادین بینالمللی مرهون
تــاش و افتخارآفرینی ورزشــکاران نابینا،
معلول ،جانباز ،ناشنوا و بیماران خاص است.
همدان دارای بیش از یکصد ورزشکار نابینا و
کم بینا در رشته های مختلف است.

پاس میهمان رضوانی اصفهان شد

خواهد شد.
بر اساس قرعه کشــی انجام شده در مرحله
سوم پاس همدان حریف تیم رضوانی اصفهان
شــد .که باید روز شنبه  16شــهریور ماه در
اصفهان به مصاف این تیم برود.

■ برنامه مسابقات مرحله سوم:

*جمعه  ۱۵شهریور ۹۸
سپیدرودرشت �������� فجرشهید سپاسی شیراز
ساعت  ۱۷ورزشگاه سردار جنگل رشت
استقالل نوین ماهشهر  -سردار جنگل گوراب
ساعت  ۱۹:۱۵ورزشگاه سردار جنگل رشت
شهرداری رزکان نوکرج��� شهرداری خدابنده
ساعت  -۱۷ورزشگاه انقالب کرج
*شنبه  ۱۶شهریور ۹۸
دریای حربده محمود آباد �������� سردار بوکان

3
برتری پاس مقابل
تیم ذوب فلزات
تیــم پــاس در دیــداری دوســتانه
مقابــل تیــم دســته ســومی ذوب و
فلــزات بهــار بــه برتــری دســت
یافــت.
این دیدار به میزبانی ورزشــگاه جوانان
شهر بهار در فاصله  ۱۰کیلومتری غرب
شهرستان همدان برگزار شد.
شــاگردان احمــد جمشــیدیان در ایــن
مســابقه  ۲بــر یــک بــه برتــری دســت
یافتند.بــرای پــاس در ایــن دیــدار
رضــا کاشــفی و ســعید دهقــان گل
زنــی کردنــد.
پاســیها بــه احتمــال زیــاد فــردا بــا
حریفــی از لیــگ  ۲بــازی دوســتانه
برگــزار کننــد.

4

در مرحله سوم جام حذفی

قرعه کشــی مرحله ســوم جام حذفی(
یادواره آزادسازی خرمشــهر) فصل ۹۸-۹۹
برگزار شد.
مراسم قرعه کشــی مرحله سوم جام حذفی
با حضــور تیم های صعود کــرده از مرحله
دوم و  ۱۳تیــم از لیگ یــک ( تیم هایی که
بــرای حضور در جام حذفــی اعالم آمادگی
کردند ).با حضور مسئولین برگزاری مسابقات
فدراسیون کشــور و نمایندگان باشگاه ها در
سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار شد.
مســابقات این مرحلــه در تاریــخ ۱۵و ۱۶
شــهریور برگزار می شود و مسابقات مرحله
یک شانزدهم جام حذفی با حضور تیم های
لیگ برتری در تاریــخ  ۷و  ۸مهر ماه برگزار
خواهد شد.
تیمهــای اســتقالل خوزســتان ،آلومینیوم
اراک ،رایــکا بابل ،مس رفســنجان و آرمان
گهرســیرجان از تیمهای لیگ دســته اول از
حضور در جام حذفی انصراف دادند.
با توجه به انصراف این پنج تیم فدراســیون
به پنج تیم دســته اولی نیز استراحت داد که
نیروی زمینی تهران ،بادران تهران ،خوشــه
طالیی ساوه ،گل ریحان البرز و مس کرمان
میباشند.
سعید فتاحی مدیر مسابقات سازمان لیگ نیز
اعالم کرد :هر تیمی که پس از قرعه کشــی و
اعالم برنامه مســابقات حذفی انصراف بدهد
از حضور در جام حذفی فصل آینده محروم

کمیته انضباطی باشگاه پاس همدان
رای به جریمــه  ۲بازیکن خاطی این
تیم داد.
نشســت کمیته انضباطی باشگاه پاس
تشــکیل جلســه داد و بر این اساس
حســین جودکــی و ابوالفضل زمردی
بازیکنــان ایــن تیم بــه دلیــل رفتار
غیرحرفهای و اخراج غیر فنی در بازی
مقابل شهرداری بردسکن در چارچوب
جام حذفی فوتبال کشور جریمه شدند.
بازیکنان خاطی پاس بــا جریمه مالی
محکوم شده اند.

ساعت  ۱۶:۴۵ورزشگاه بهشتی محمود آباد
رضوانی اصفهان ������������������������ پاس همدان
ساعت  ۱۶:۴۵ورزشگاه آرارات اصفهان
سرخپوشان پاکدشت ������������� قشقایی شیراز
ساعت  ۱۷ورزشگاه شهدا اسالمشهر
داماش گیالنیان ��������� مهرگان دره شهر ایالم
ساعت  -۱۷ورزشگاه سردار جنگل رشت
نود ارومیه ������������������������������ اتحاد کامیاران
ساعت  ۱۷ورزشگاه تختی ارومیه
مس نوین کرمان ������������������ شهرداری تبریز
ساعت  ۱۷:۳۰ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
استقالل مال ثانی ��������������������� خیبرخرم آباد
ساعت  ۱۹ورزشگاه تختی اهواز
شهرداری ماهشهر �������������� ملوان بندر انزلی
ساعت  ۱۹:۱۵ورزشگاه شهدا ماهشهر

امروز لیگ دسته سوم
کشور کلید میخورد
رقابتهــای لیــگ دســته ســوم
فوتبــال قهرمانــی باشــگاههای کشــور
از امــروز آغــاز میشــود.
در ایــن رقابتهــا دو تیــم شــهرداری
مریانــج و ذوب فلــزات بهــار بــه
عنــوان نماینــدگان اســتان شــرکت
دارنــد کــه تیــم شــهرداری مریانــج
فــردا بــه مصــاف حریــف خــود
ســولدوز خواهنــد رفــت.
تیــم فوتبــال ذوب فلــزات بهــار بــا
هدایــت حمیــد شــانهای در نخســتین
هفتــه بــا قرعــه اســتراحت روبــهرو
اســت امــا دیگــر تیــم همدانــی،
شــهرداری مریانــج امــروز راهــی نقــده
در اســتان آذربایجــان غربــی میشــود
تــا فــردا مقابــل حریف خــود ســولدوز
نقــده صفآرایــی کنــد.
شــهرداری مریانــج بــا هدایــت
محمــود الماســی فــردا نخســتین گام
از رقابــت ماراتــن لیــگ دســته ســوم
را خواهــد برداشــت کــه امیدواریــم بــا
دســت پــر بــه همــدان بــاز گردنــد.
ایــن تیــم بــا تلفیقــی از بازیکنــان
جــوان و بومــی اســتان بــه دیــدار
حریفــان مــیرود.
دیــدار دو تیــم ســولدوز نقــده و
شــهرداری مریانــج فــردا در ورزشــگاه
تختــی نقــده برگــزار میشــود.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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ورزشی
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خبـر

درخشش ورزشکار مالیری
در مسابقات پرورش اندام

حســین رضایی ورزشــکار
خوش آتیه مالیری با درخشــش
در مســابقات قهرمانــی پرورش
اندام اســتان تهران یک مقام نایب
قهرمانی و دومقام سومی را کسب
کرد
این ورزشکار جوان و خوش آتیه
مالیری که اواخر هفته گذشته در
مســابقات قهرمانی پــروش اندام
استان تهران شــرکت کرده بود موفق شد مقام نایب قهرمانی فیزیک
کالســیک و مقام سومی فیزیک و ماســکوالر را از آن خود کند و با
افتخار به زادگاه خود باز گردد
شــایان ذکر است رضایی از ورزشکاران با استعداد این رشته ورزشی
در شهرســتان مالیر میباشد که تمرینات خودرا در باشگاه آرمان زیر
نظر مربی پیشکسوت محسن پاپی زاده انجام می دهد

مسابقات شطرنج هفته دولت در مالیر
هیأت شطرنج شهرستان مالیر با برگزاری مسابقات اوپن شطرنج
انتخابی استان در پارک سبفیه هفته دولت را گرامی داشت
هیأت شــطرنج مالیر با همکاری اداره ورزش و جوانان  ,شهرداری
و شــورای اسالمی این شهرستان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
مسابقات شطرنج اوپن انتخابی استان را در پارک تاریخی سیفیه برگزار
کرد
بیش از  ۱۲۰شــطرنج باز از استانهای همدان،لرستان و مرکزی در دو
بخش آقایان و بانوان در این مسابقات شرکت کردند و در نه دور به
روش سوئیسی هم به رقابت پرداختند
ابراهیــم عفافی و مصطفی احمدی تــاری از بروجرد ,مهرداد ربیعی
پارســا از الله جین  ,علی غیاثوند از مالیــر و وحید تیموری و رضا
وحیدی فرد از اســتان مرکزی به ترتیب به مقامهای اول تا پنجم این
مسابقات دست پیدا کردند
ســهیل خداوندی از همدان و امیر علی گودرزی از مالیر درده سنی
زیر  16سال به ترتیب مقامهای اول و دوم این مسابقات را از ان خود
کردند و محمد صدرا شــجاعی نژاد در رده ســنی زیر  8ســال مقام
قهرمانی را کسب کرد
در پایان این مسابقات به نفرات برتر هر رده سنی حکم  ,مدال و جایزه
نقدی به رسم یاد بود اهداء شد

طال ونقره همدان در مینی گلف المپیاد
ورزشکاران همدانی مدال های طال و نقره مسابقات المپیاد استعداد
های برتر رشته مینی گلف را مقتدرانه به دست آوردند .
پریا سادات حسینی راد و آیدا جهانی ورزشکاران همدانی رشته مینی
گلف به ترتیب موفق به کســب مدال طال و نقره مســابقات المپیاد
استعدادهای برتر کشور در شهر اصفهان شدند .
این مســابقات با حضور  58ورزشکار از  15استان در رده سنی  10تا
 18سال در بخش
دختران برگزار شد .
تیم همدان متشــکل از کیمیا حسین زاده  ،آیدا جهانی  ،ندا جهانی و
پریا سادات حسینی راد از هفتم شهریور ماه عازم مسابقات مذکور در
شــهر اصفهان شدند و طی رقابتی بسیار سخت و نزدیک در دو راند
پریا ســادات حسینی راد و آیدا جهانی توانستند به ترتیب مدال های
طال و نقره این مســابقات را از آن خود کنند .همچنین کیمیا حسین
زاده ورزشکار شایسته و با اخالق همدان با اختالف یک امتیاز در رده
چهارم قرار گرفت .
مسابقات در سایت مینی گلف مجموعه ورزشی کوثراصفهان برگزار
شد و ورزشکار اردبیلی توانست رتبه سوم مسابقات مذکور را کسب
نماید .
شایان ذکر است مریم باب الحوائجی به عنوان سرپرست و مربی تیم
همدان را در این مسابقات همراهی میکند.

همدان صاحب  3مدال طال شد
مســابقات دوومیدانی قهرمانی دانشــگاههای سراســر کشور در
ورزشگاه آفتاب انقالب تهران برگزار شد و همدانیها در این رقابتها
خوش درخشیدند.
به گزارش خبرنگار ما دوندگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان در
این رقابتها که هشــتم شهریور برگزار شد حضور پررنگی داشتند و
صاحب  3مدال زرین شدند.
در این رقابتها حمید صالحی در رشته  1500متر و  5000متر زودتر
از بقیه از خط پایان گذشت و به مقام قهرمانی رسید.
همچنین در پــرش ارتفاع همایون طاهری محب موفق شــد عنوان
نخست را به دست آورد.

جدایی هافبک پاسی ها
هافبک تیم پاس از این تیم جدا شد.
کمیــل حیدری که به تازگی با پاس قرارداد داخلی منعقد کرده بود به
دلیل برخی مسایل قرار داد خود را فسخ کرد.
کمیل حیدری در حالی از پاس جدا شد که در بازی شنبه گذشته جام
حذفی فوتبال کشور مقابل شــهرداری بردسکن عملکرد خوبی ارایه
نداد .گفته می شــود مسایل فنی باعث شــده تا وی از تیم پاس جدا
شود هر چند کادر فنی سبزپوشان مشکالت شخصی را دلیل جدایی
او می دانند.

روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
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باباطاهر

فناوري

بستن بند کفش با استفاده از دستیار صوتی
یک مدل کتانی جدید به زودی وارد بازار میشــود که میتوان با
استفاده از دستیار صوتی و اپل واچ بند آن را باز یا بسته کرد.به گزارش
مهر  ،موتوری در داخل این کتانیهای ساخت کمپانی نایک تعبیه شده
که میتوانید از ســیری (دستیار صوتی اپل) بخواهید با کنترل آن ،بند
کتانی را باز یا بســته کند .کافی است عبارتی چون «سیری ،بند کفشم
را باز کن» را به کار ببرید.
این مــدل کتانی کــه  Adapt Huarachesنــام دارد ،از پیش
فرضهای متنوع سازگار با موقعیت نیز پشتیبانی میکند .به این ترتیب
که به هنگام ورزش بندها را محکمتر میبندد و وقتی در خانه هستید
آزادتــر .همچنین میتوانید رنگ دو نــور ال ای دی موجود بر روی
تخت کفش را به سلیقه خود انتخاب کرده است.

ساخت ساعت متحرک برای سرگرمی
کودکان مبتال به دیستروفی

دو شــرکت ساعتسازی سوییسی براساس طرحی در حمایت از
کودکان مبتال به دیســتروفی عضالنی دوشن ،یک ساعت متحرک ۲
کیلوگرمی از جنس شیشه و فوالد ساختند.
به گزارش نیواطلس ،این ساعت رباتیک موسوم به «تی-رکس» دو پا
دارد که با اســتفاده از اسکن سه بُعدی فسیل دایناسورهای تی-رکس
واقعی طراحی شــدهاند .این مدل پا به این ساعت چاالکی و پویایی
بخشــیده و با این کار کودکان مبتال به دیستروفی عضالنی دوشن را
شاد میکند.
دیســتروفی ماهیچهای دوشــن شــایعترین و شــدیدترین نوع از
بیماریهای دیستروفی ماهیچهای و ژنتیکی است.

بلوتوث محبوب ترین ابزار حمله هکرها

گلکسی فولد هفته آینده از راه میرسد

محققان حاضر در کنفرانس امنیتی دفکان  ۲۰۱۹میگویند قابلیت
بلوتوث که امروزه به بسیاری از دستگاههای الکترونیکی افزوده شده،
از جمله عوامل تسهیل کننده موفقیت حمالت هکری است.
به گزارش مهر  ،اســتاندارد بلوتوث مشــکالت و آسیب پذیریهای
امنیتی خاصی دارد که به خصوص در زمان برقراری ارتباط میان یک
دســتگاه با بلوتوث روشن به گوشــی میتواند برای سرقت دادهها و
استراق سمع مورد سواستفاده قرار بگیرد.
همچنین باید توجه داشت که با گسترش استفاده از بلندگوها و هدفون
های بی ســیم که از طریق بلوتوث به گوشــی یا دیگر وسایل پخش
فایلهای چندرســانه ای متصل میشوند ،خطر نفوذ هکرها و سرقت
داده باز هم بیشتر میشود.

نخستین گوشی سامسونگ که دارای نمایشگر تاشو است سرانجام
پس از گمانه زنیهای بســیار در تاریخ ششم سپتامبر در کره جنوبی
عرضه میشود.
به گزارش ایسنا  ،منابع خبری نزدیک به سامسونگ میگویند گوشی
گالکسی فولد باالخره در معرض دید عموم قرار میگیرد و مشخص
خواهد شــد آیا این گوشــی و به خصوص نمایشگر آن از مقاومت
کافی برخوردار اســت یا خیر.پیش از این پس از چند بار گمانه زنی
اعالم شد گلکسی فولد در اواخر شهریور ماه به بازار میآید .عرضه
این گوشــی با برگزاری نمایشــگاه فناوری ایفــای  ۲۰۱۹در برلین
همزمان شــده و به نظر میرسد سامســونگ میخواهد از موقعیت
مذکور بهره برداری کند.

مشخصات سری جدید
موبایل «ویوو» فاش شد

مشخصات کامل ســری جدید موبایل شرکت چینی «ویوو» فاش
شده است .به نظر می رسد این سری شامل دو موبایل با نمایشگر ۶.۸۹
اینچی و ویژگی های یکســان اســت که یکی از آنها با استاندارد۵G
عرضه می شــود  .به گزارش مهر  ،شــرکت چینی «ویوو» قصد دارد
از ســری جدید موبایل های NEXدر چین رونمایی کند .این ســری
موبایــل ۳ Vivo NEXنام دارد و هرچنــد برخی ویژگی های آن
مشخص شده بود اما به تازگی مشخصات کامل آن فاش شده است.طبق
گزارش های موجود موبایل های «ویوو نکس  )۳ Vivo NEX(»۳و
«نکس  »۵G ۳تقریبا ویژگی های یکسانی دارند و همانطور که نامشان
نشان می دهد یکی از آنها از استاندارد اینترنت۵Gپشتیبانی می کند.

گزارش

نایــب رئیس اتــاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران
اصلیترین چالش و مشــکل پیشروی گردشــگری را وجود مقررات
دســت و پاگیر دانست و گفت :تکثر اســتعالمها و مجوزها در بخش
گردشگری بیش از سایر بخشهای اقتصادی است.
«حسین ســاحورزی» در نشست با حضور «علی اصغر مونسان» وزیر
پیشــنهادی گردشــگری بیان کرد :اتاق بازرگانی ایران اوایل ســال ۹۶
گزارش پیش گیرانه درباره اقتصاد کشــور تا سال  ۱۴۰۰را تهیه کرد که
نشان میداد کماکان نرخ تشکیل سرمایه در کشور امیدوارکننده نیست و
نباید به بخشهای مختلف مانند صنعت امیدوار بود.
وی ادامه داد :بر اســاس این گزارش اگر هم قرار اســت رشدی داشته
باشیم باید در بخش خدمات و گردشگری دنبال آن بگردیم؛ اما با توجه
به سهم اندک گردشگری ،در اقتصاد معتقدم توفیق چندانی در استفاده از
ظرفیت گردشگری نداشتهایم.
نایب رئیس اتاق ایران اصلیترین چالش و مشکل پیشروی گردشگری
را وجود مقررات دســت و پاگیر دانســت و افزود :تکثیر استعالمها و
مجوزها در بخش گردشــگری بیش از سایر بخشهای اقتصادی است
و این سختگیری نسبت مســتقیم با فاصله از مرکز دارد؛ یعنی هرچه
فاصله استانها از مرکز بیشتر میشود این سختگیری نیز بیشتر میشود.
سالحورزی تصریح کرد :مثال سال گذشته یک بنای دولتی ازطریق ماده
 ۲۷واگذار شــد ،اما سازمان استانی میراث فرهنگی به سرمایهگذار گفته
بود  ۱۳استعالم باید بگیرد که این مساله کار را برای سرمایهگذار سخت
میکند.
وی با انتقاد از این رویه بیان کرد :در ســالهای گذشته استقبال چندانی
در سازمان میراث فرهنگی برای مقرراتزدایی نمیدیدم و حتی برخی
نماینــدگان در برابر کاهش مقررات مقاومت میکردند .ســاحورزی
پیشنهاد داد که وزارتخانه جدید ،برنامه جدی برای نهضت مقرراتزدایی
یا ایجاد واحد مجزایی برای کاهش مقررات داشته باشد.

کاهش مهاجرت روستاییان با توسعه
بومگردیها
مونســان از توســعه بومگردی
در کشــور با دســتاورد اشــتغال و
درآمدزایــی برای روســتاییان خبر
داد و گفــت« :برنامههــای حــوزه
گردشگری بســیار رو به جلوست.
میزان گردشــگری ورودی در سال
 ۹۶تعــداد  ۴میلیون و  ۷۰۰هزار نفر
بود کــه این عدد در ســال  ۹۷به ۷
میلیون و  ۷۰۰هزار نفر رسیده است
و در چهار ماه ابتدای امســال نسبت به ســال گذشته ۴۰درصد رشد
داشته است ».بهگزارش میراثآریا ،علیاصغر مونسان وزیر پیشنهادی
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی که برای ارائه برنامههای
خود در کمیســیون مستقلین مجلس شورای اسالمی حضور یافته بود،
در جمع خبرنگاران پارلمانی اظهار کرد« :ســهم گردشگری در تولید
ناخالص ملی کشــور  ۱۱ /۸میلیارد دالر شــده است که قبال حدود ۷
میلیارد دالر بود و رشــد قابلمالحظهای داشته است ».مونسان افزود:
«برنامههای ملی را با سازمان گردشگری جهانی جلو میبریم .موضوع
بسیار مهم بومگردیها را بهشدت گســترش دادیم که موجب توزیع
عادالنه گردشــگر در کشور شد و درآمد را در همهجای کشور توزیع
کرد .حتی روستاهای ما بهرهمند شدند و از مهاجرت روستاییان به شهر
جلوگیری کرده و موجب شــکوفایی اقتصاد در روستاها شده و برای
آنها درآمد ایجاد کرده است».

■ شهردار :مشکل هتل ندیمی به زودی حل میشود

هتل ندیمی تا زمانی که ساخته نشود لکه ننگ
برای همدان است  .این جمله را رئیس کمیسیون
اقتصاد ،سرمایهگذاری و گردشگری شورای شهر
همدان در حالی مطرح می کند که سابقه پرداختن
رســانه ها به این پروژه ناتمام تاریخی به بیش از
 10سال میرسد .
حســین قراباغی ســایت میوه و تربار ،شــرکت
عصرطالیی و هتــل ندیمی را جز پــروژه های
نیمه کاره و نیازمند پیگیری برشمرد و گفت :هتل
ندیمی تا زمانی که ســاخته نشود لکه ننگ برای
همدان است
متأســفانه به ثمر نرســاندن این پروژه و رســانه
ای شــدن پیاپی آن حاال به یــک ضد تبلیغ برای
گردشــگری همدان تبدیل شده و به نوعی نقطه
ضعــف در مدیریتهای مربوطه نیز به حســاب
میآید.
مسئوالن شهرداری پیش از این میگفتند در انتظار
سرمایهگذاران هستند که قدم پیش بگذارند تا آنها
نیز وظیفــه حمایتی خود را انجام دهند ،در حالی
که ورثه سرمایهگذار هم معتقد بودند ناهماهنگی
بین دستگاههای متولی دلیل اصلی بالتکلیفی این
هتل تاریخی است.
این درحالی اســت که حسین قراباغی در جلسه
کمیســیون اقتصاد ،ســرمایهگذاری و گردشگری
شورای اســامی شــهر همدان ،میگوید  :فضای
خوب و مناسبی برای جذب سرمایهگذار و توسعه
زیرساختهای گردشگری در استان وجود دارد و
با تالش زیاد مــی توان از این ظرفیت نهادینه در
استان استفاده کرد.
وی معاونــت اموراقتصادی اســتانداری را یکی
از نقــاط قــوت اقتصاد اســتان معرفــی کرد و
افــزود :با توجه به ظرفیتهای خوب شــهری و
احصا بستههای ســرمایهگذاری توسط شهرداری
خواســتار تعامل و همکاری بیشــتر برای جذب
سرمایهگذاری در حوزه مدیریت شهری هستیم.
قراباغی با بیــان اینکه مجموعههــای مرتبط با
حوزه ســرمایهگذاری باید بــرای جلوگیری از
مــوازی کاری و کاهش آســیبها بــا یکدیگر
همکاری کنند ،اضافه کرد :با توجه به تشــکیل
کمیتــه حمایــت قضایی از ســرمایهگذاری در
دادگســتری همدان از ظرفیــت این بخش باید
استفاده بیشتری شود.

مشکل هتل ندیمی
به زودی حل می شود

شهردار همدان با بیان اینکه فرآیند انتخاب سرمایه
گذار باید به درســتی انجام شود تا از ایجاد پروژه
های چالشــی در اســتان جلوگیری شود ،گفت:
استان در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری هدفمند
است و شــهرداری و شورا نیز در راستای پیشبرد
اهداف با استان همسو هستند.
عباس صوفی نیز در کمیســیون اقتصاد و سرمایه
گذاری شورای شهر همدان ،پروژههای در دست
اقدام شهرداری را جزو پروژهای محرک توسعه
اســتان معرفی کرد و افزود :مشکل هتل ندیمی با
حمایت استانداری و کمیسیون ماده پنج به زودی
حل خواهد شد.
صوفی با تأکید براینکه ســازمان سرمایه گذاری
به صورت هدفمند درحال پیشــبرد اهداف خود
اســت ،بیان کرد :خوشــبختانه تمامــی ظرفیت
سرمایهگذاری در همدان شناسایی و به کار گرفته
شده اســت ودر ســنوات قبل در حوزه سرمایه
گذاری دچار مشــکالتی بودیم که خوشــبختانه
درحال حاضر بــا تالشهای ادارات مربوطه رفع

شدهاند.
اما در آخریــن اخبار رســمی در زمینه این هتل
فرماندار همــدان با تاكيد بر اتمام طرح هاي نيمه
تمام و رونق اشــتغال و توليــد عنوان کرده بود ؛
هتــل «نديمــي» يكي از طرح هــاي نيمه كاره و
قديمي اســت كه با حمايت دولت امسال پس از
 18سال راه اندازي مي شود حال باید منتظر ماند
و دید آیا این وعده محقق خواهد شــد ؟ حسين
افشاري در این زمینه كار ساخت هتل نديمي 18
ســال پيش آغاز شده و امســال عزم دولت براي
حمايت و راه اندازي اين طرح مهم شــهر همدان
جدي است
بر اســاس گفته فرماندار همدان با اشاره به اينكه
هتل نديمــي نياز به هيچگونه تســهيالت بانكي
نــدارد افزود :با آغاز بكار ايــن طرح  200نفر از
جوانان اين شهر مشغول بكار مي شوند.
مدیــرکل میــراث فر هنگــی  ،صنایع دســتی و
گردشــگری همدان در این زمینه که پیگیری هتل
نیمه کاره به کجا رسید گفت  :مقرر شده است که
وراث و سرمایه گذاران فعلی با توجه به مواردی
که در زمینه این هتل در کمیسیون ماده  5مصوب

عک

مقررات دست و پاگیر
گریبانگیر صنعت گردشگری

ساخته نشدن هتل ندیمی لکه ننگ برای همدان

س
روز

گردشگري

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای شهر همدان مطرح کرد

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

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

■ فلســطین - 1ایده اصلی  -شبی که ماه کامل
شد -روسی

فلسطين�2شبی که ماه کامل شد  -ایکس الرج

■ سينما کانون ............................تپلی ومن  -جانان
■بهمن مالير������������������������������������������������ ...........قسم

قصر شیرین  -ایده اصلی -تپلی ومن

■ آزادي تويسرکان -زهرمار  -شبی که ماه کامل شد

کودک همسری

عکس :فریبا عزیزی

شده است تطبیق و ارائه نمایند  .علی مالمیر گفت
 :اين مركز اقامتي نخســتين هتل پنج ســتاره در
غرب كشــور اســت كه در صورت اتمام پروژه
مي تواند نقش مهمي در توســعه زيرساخت هاي
گردشگري و اشتغال ايفا كند.

دنبال تکمیل این پروژه هستیم

فرهــاد ندیمــی از مالکان هتل نیــز پیش از این
درگفتگو با رسانه ها با بیان اینکه یک سال است
به دنبال تکمیل این پروژه هســتیم و کار را آغاز
کردیم ،اظهار کرده بود شــهردار همدان دســتور
فوری برای پیگیری و به ســرانجام رســاندن این
پروژه را صادر کرده است.
وی عنوان کرده بود ؛ شورای شهر همدان احداث
هتل را از پرداخت عــوارض به دلیل حمایت از
صنعت گردشگری معاف کرده است
این ســرمایهگذار با بیان اینکه انتظار ما این است
که مسئوالن با دید احداث یک آپارتمان همراه با
کاربری تجاری بــه این هتل نگاه نکنند و تفاوت
قائل شوند ،تصریح کرد :این پروژه در سطح ملی
اســت و عالوه بر ما شهرداری ،استانداری و همه
مردم در آن ذینفع هستند.
وی با اشــاره بــه اینکه این ســرمایهگذاری را
میتوانســتیم در تهران انجــام دهیم ،ادامه داد:
مرحــوم پدر از آنجــا که همدانی بــود تمایل
داشــت در زادگاهــش نیز یــادگاری از خود
برجای بگذارد.
بــه نقل از ورثه هتل ندیمــی زمانی که این هتل
از شــهرداری خریداری شد دارای  6هزار و 500
مترمربع جواز بود و شهرداران و استانداران وقت
اعالم کردند که مجوزهای الزم را صادر خواهند
کــرد و به طور شــفاهی خواهان آغــاز عملیات
عمرانی شدند.اما سرمایه گذار اصلی در سال 94
فوت کرد و انحصار وراثت وراث حدود  24ماه
پیش انجام و در جلسهای با حضور مسئوالن قرار
شد که پروسه کاری تسهیل شود.
وی با اشاره به اینکه شهر همدان به این هتل نیاز
دارد ،افزود :با توجه به تبلیغاتی که درباره صنعت
گردشگری در همدان صورت میگیرد و اتفاقاتی
که در حوزه گردشگری رخ داد این هتل با توجه
به نقشه و آیندهای که برای آن در نظر گرفته شده
میتواند مثمر ثمر باشد.
حال بایــد منتظر ماند و دید این لکه ننگ به قول
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای
اسالمی شهر از پیشانی همدان پس از تکمیل پاک
خواهد شد یا خیر؟

فرهنگ

کتاب «شناسنامه قرن»
در مالیر رونمایی شد
کتــاب «شناســنامه قرن» به نویســندگی میالد
جانجان بازیکن ســابق تیم فوتبال پاس همدان در
شهرستان مالیر رونمایی شد.
بازیکن سابق پاس همدان و نویسنده کتاب شناسنامه
قرن در این باره به خبرنگار ایرنا اظهار داشــت :این
کتاب پیرامون زندگی شهید محمد شاملو فوتبالیست
منتخب استان همدان که در زمین فوتبال شهر ایالم
به شهادت رسید ،منتشر شده است.
میالد جانجان افزود :همچنین در این کتاب بازیکن
صاحب نــام و مفاخر فوتبال شهرســتان مالیر نیز
معرفی شده اند.وی بیان کرد :جلد نخست این کتاب
در  ۴۰۰صفحه اســت که  ۶۰۰عکس فوتبال مالیر
از ســال  ۱۳۰۵تا  ۱۳۷۰نیز منتشر و در  ۵۰جلد به
چاپ رسیده است.
جانجان خاطرنشــان کــرد :کتاب شناســنامه قرن
همزمان با ســی و سومین ســالگرد شهادت محمد
شــاملو رونمایی شــد.میالد جانجان دی ماه سال
گذشته از کتاب «هواداران فوتبال» رونمایی کرد.
وی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تربیت
بدنی و دانشــجوی دکتری ،بازیکن سابق تیم های
مقاومت تهران و شــهرداری بندرعباس و نیز پاس
همدان در لیگ یک کشور بوده است.
همچنیــن از وی  ۲مقاله  isiمربوط به هواداران در
مجالت ترکیه و استرالیا به چاپ رسیده است.

در ایام اربعین ارز
در عراق توزیع نشود
ســفیر ایران در بغداد گفت :نباید ارز در داخل
عراق برای زائران توزیع شود.
به گزارش ایســنا ،ایرج مســجدی در جلسه ستاد
مرکزی ستاد اربعین با بیان اینکه اربعین در عراق یک
مراســم مردمی بوده و دولت این کشور فقط نقش
تعیین کننده امنیت را بر عهده دارد ،اظهار کرد :زائر
عراقی سفر اربعین را خود مدیریت کرده و کاری به
دولت ندارد .دولت هم به او کاری ندارد .زائر از قبل
میداند باید به کدام موکب برود و اربعین برای آنها
به معنای پیادهروی به سوی کربال تا جایی است که
توانایی دارند .در روز اربعین هم تمام مواکب عراقی
جمع میشــود .گاهی زائر در فاصله  ۲۰کیلومتری
کربال به امام حسین (ع) سالم داده و بازمیگردد.
وی ادامه داد :اما زائر ما وارد یک کشور دیگر شده و
به تغذیه و امنیت نیاز دارد ۷۵ .درصد زائران به سامرا
میروند زیرا میخواهند از فرصت حضور در عراق
اســتفاده کنند .بنابراین اگر برنامهریزی و مدیریت
درستی انجام نشود زائر دچار مشکل میشود .ما هم
نمی خواهیم زائران خود را رها کنیم چون این مسئله
روابط دو کشور را دچار بحران میکند.
مســجدی همچنین با اشــاره بــه اینکــه باید از
ظرفیتهای مردمی در بخش موکبها ،تغذیه و حتی
حمل و نقل اســتفاده شود ،خاطر نشان کرد :مسئله
انتظامات ،امنیت ،بیمه ،ارز ،بخشی از حمل و نقل و
هماهنگی با دولت عراق هم وظیفه حاکمیتی است.
ســفیر کشــورمان در بغداد همچنین بــا بیان اینکه
اگــر زائر  ۱۰۰تــا  ۲۰۰دینار همراه خود نداشــته
باشــد در عراق دچار مشکل میشود ،تصریح کرد:
باید مشــکالت ارز هم حل شود .اگر بتوانیم ارز را
با قیمت مناســب در اختیار زائران قرار دهیم اقدام
بزرگی انجام دادهایم و اگــر به هر دلیلی این اتفاق
نیفتاد نباید ارزی در عراق توزیع شود زیرا این مسئله
در سال قبل مشکالت زیادی درست کرد.
مسجدی در پایان با اشاره به اینکه پیشبینی میشود
امســال تا سه میلیون زائر از عراق به کشورمان وارد
شــوند ،اظهارکرد :عراقیها افراد بامعرفتی هستند.
آنها زائر امام رضا (ع) بوده و باید مورد احترام قرار
گیرند .نباید به آنها عرب یا بعثی گفته شــود .آنها
افراد عزیزی هستند و باید با احترام با آنها برخورد
کرد .حاال اگر دو زائر عراقی هم خالفی مرتکب شد
باید با او برخورد شود اما زائران عراقی باید محترم
شمره شوند.
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