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رئيس شرکت بيمه دانا استان همدان از طرح «مهر دانا» خبر داد

نخستين تفاهمنامه همکاري
بين بانک و بيمه منعقد شد

نه ضامن براي دريافت آن معرفي کند؛ اين تسهيالت سود
و کارمزد هم ندارد .مقصودي توضيح داد :به موجب اين
تفاهمنامه در زمان مراجعه بيمهگزار براي خريدن بيمهنامه،
از بانک مهر ايران استعالم ميگيريم و در عرض کمتر از
 10دقيقه تســهيالت درخواستي به نام مراجعه کننده به
دفاتر بيمه دانا در سطح استان ،پرداخت ميشود.
وي با بيان اينکــه اين تفاهمنامه موجب شــده بتوانيم
جمعيت انبوهي از استان را تحت پوشش بيمه قرار بدهيم،
گفت :اين همکاري عاملي تأثيرگذار در افزايش ضريب
نفــوذ بيمه در جامعه و برقراري و تقويت ارتباط دو نهاد
مالي مهم در کشور خواهد بود.

/عكس :پوريا پاکيزه

تفاهمنامه همکاري بين بانک و بيمه براي نخستينبار
در صنعت بيمه مابين شرکت بيمه دانا و بانک قرضالحسنه
مهر ايران در کشور منعقد شد .اين تفاهمنامه در راستاي
حمايت از اقشار کمدرآمد جامعه و تکميل سبد بيمهاي
خانوار صورت گرفته است.
رئيس شــرکت بيمه دانا اســتان همدان گفت :يکي از
اتفاقات مهم که در  6ماه گذشته در بيمه دانا رخ داده بستن
تفاهمنامه با بانک قرضالحسنه مهر ايران است که موجب
شده تا بيمهگزار در زمان عقد قرارداد لزومي به پرداخت
پول نقد براي خريد بيمهنامه نداشته باشد و از تسهيالت
بانکي استفاده کند .به اين صورت که نه به بانک مراجعه و
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فرمانده انتظامی استان خبر داد

افزایش سرقت در همدان
در حالی که اســتان همدان بــه لحاظ موقعیت جز
اســتانهای امن کشــور محسوب میشــود اما به نظر
میرســد که مســائل و تنگناهای اقتصادی در افزایش
روند جرایم خرد و از جمله ســرقت و نیز آسیبهای
اجتماعی بی تاثیر نبوده است به گونهای که در سال 97
میزان ســرقت ها به گفته فرمانده انتظامی استان با 30
درصد افزایش رو به رو بوده است.
این آمار در حالی در اســتان امنی چون همدان مطرح

میشود که بهمن سال گذشته بخشعلی کامرانی صالح
در نشســت پایان ســال خود از کاهش  26درصدی
سرقت در استان خبر داده بود.
این آمار در حالی قابل توجه است که قطعا ادامه روند
بحران اقتصادی میتواند اســتان همــدان را در حوزه
امنیت و آسیبها دچار مشــکل نماید که در این ارتباط
نقش پلیــس و برنامههای آن بایــد از قدرت و قوت
بیشتری برخوردار شود.
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بررسي هيجان چهارشنبه سوري

شاديهاي خياباني برنامهريزي ميخواهد
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رئیس اتحادیه قنادان و آجیلفروشان همدان:

نرخنامه شیرینی در همدان ابالغ شد
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متخصصها
در تیم
اقتصادی
استاندار

یادداشت
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یادداشت روز

درمانگاههايخصوصيکار
همان مراکز تجاري را ميکنند
چند سالي هست تخصيص درمانگاههاي
خصوصــي و تخصصيتــر آن يعني مراکز
جراحي در رشــتههاي مختلف پزشکي در
سطح کشــورمان روبه توســعه است و در
اســتان همدان نيز و در همين مرکز استان با
مشــارکت بخش خصوصي و مدد پزشکان
متخصص کلينيکهاي شبانهروزي متعددي
فعاليت دارند.
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سکان اقتصاد استان
در دستان پور مجاهد

ســرانجام پس از قریب  3مــاه از اعالم
بازنشستگی رضا قیاسی و اداره معاونت مهم
اقتصادی استانداری با سرپرست  ،شاهرخی،
نیروی توانمند و با تجربــه ای که برای این
معاونت جســتجو می کرد را یافت و حکم
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توســعه
منابع استانداری به پیشنهاد استاندار و حکم
وزیر کشور برای ظاهر پور مجاهد زده شد.
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خبـر

شماره 3439

دفاع از انقالب و آرمان های امام
وظیفه همه ما است

نماینده ولی فقیه در اســتان همدان گفــت :دفاع از انقالب،
آرمان های امام و مواضع روشن ،قابل توجه و دفاع رهبری وظیفه
همه ما است.
حجت االســام حبیب ا ...شــعبانی در دیدار ســپاهیان با امام
جمعه همدان ،اظهار داشت :به فرموده پیامبر اکرم(ص) شما در
جهاد اکبر خوش درخشیده اید و هشت سال جنگ را به خوبی

مدیریت کرده اید .به گزارش ایســنا ،وی افزود :جنگ امروز در
عرصه اعتقادی اســت به طوری که آرمان های امام راحل مورد
هجوم قرار گرفته است و کلیدواژه هایی که امام راحل به عنوان
ماهیت انقالب اســامی مطرح کردند امروز در حال فراموشــی
است و در بیشتر مواقع نیز بیان می شود ولی عمل نمی شود.
امام جمعه همدان تصریح کرد :ماهیت انقالب اسالمی براساس
قرآن و نهج البالغه بوده و حرکت دینی ،حرکت انقالبی و توجه
به مردم به عنوان ســه عنصر اساسی کشــور در نظر گرفته شده
است.

شعبانی ادامه داد :تقاضا دارم با تمام توان برای تحقق آرمان های
اسالم و انقالب تالش و همکاری کنید.
وی اظهار داشــت :با توجه به توصیه هــای مقام معظم رهبری
به جــوان گرایی ،از همه ایده ها ،راهکارهــا و طرح ها جوانان
استقبال میکنم.
شــعبانی ادامه داد :یکی از وظایف شرعی شما نصیحت گرایی
اســت پس ما را نصیحت کنید تا جبهه انقالب اسالمی تقویت
شود.
فرمانده ســپاه انصارالحسین(ع) نیز گفت :مقام معظم رهبری

در انتصاب آیت ا ...شــعبانی به عنوان نماینده خود در استان،
توجــه ویژه ای به مــردم همدان عنایت کــرده اند که جای
قدردانی دارد.
مظاهر مجیدی  ،با اشــاره به تعاریف مقام معظم رهبری از مردم
استان همدان ،عنوان کرد :فرمایشات رهبری مسئولیت مردم ما را
سنگین تر می کند و توجه ایشان به مردم همدان ستودنی است.
وی تصریح کرد :همدان از استان های پیشرو انقالبی و مفتخر به
وجود چهره های جهاد و شهادت زیادی است که انتظار می رود
با تمام توان در خدمت امام جمعه جوان شهر باشند.

khabar@hamedanpayam.com

فرمانده انتظامی استان خبر داد

افزایش سرقت در همدان

يادداشت روز

سکان اقتصاد استان
در دستان پور مجاهد
ســرانجام پس از قریب  3ماه از اعالم بازنشستگی رضا قیاسی و
اداره معاونت مهم اقتصادی استانداری با سرپرست  ،شاهرخی ،نیروی
توانمند و با تجربه ای که برای این معاونت جستجو می کرد را یافت
و حکم معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری به
پیشنهاد استاندار و حکم وزیر کشور برای ظاهر پور مجاهد زده شد.
ابالغ این حکم در روزهای پایانی ســال  97نویدبخش سالی با برنامه
در حوزه اقتصادی استان در سال  98خواهد بود تا پورمجاهد که در
حوزه اقتصادی کارشناسی شناخته شده برای مردم و اهل فن است و
مردم با او در کسوت یک کارشناس دلسوز و صاحبنظر بخصوص در
نشست های تخصصی همدان پیام و رسانه ها ،آشنا هستند ،کار خود
را در زمانی مناســب آغاز کرده و با اقدامات خود آرام بخش اقتصاد
ملتهب این روزهای استان باشد.
انتخاب پور مجاهد از ســوی استاندار نشان از درک و شناخت باالی
وی از نیروهای اســتان است  .شــاهرخی به خوبی می داند که پور
مجاهد به عنوان نیروی بومی اســتان ،تجربه بسیار مفیدی در سالهای
خدمت از مدیریت تعاون تا شهرکهای صنعتی ،فرمانداری و مدیریت
ستادی در استانداری کسب کرده و امروز در شرایط سخت کشور می
تواند در سمت معاون اقتصادی این تجربه ها و آموزشی که در حوزه
اقتصاد دیده را استفاده و برای استان و کشور مفید باشد.
معاونــت اقتصادی به این شــکل تا قبل از دولــت دکتر روحانی در
اســتانداری فعال نبود و تشــکیل آن بنا بر نیاز کشور به در اولویت
قرار گرفتن اقتصاد در فعالیت ها بود تا وزیر کشــور با تغییر چارت
استانداری ها این معاونت را ایجاد کند.
در اولویت بودن اقتصاد در کشــور و اســتان عاملی است که اهمیت
این معاونت را بسیار بیشتر می کند خصوصا اینکه شاهرخی اولویت
های خود در استان را بهبود معیشت مردم و ایجاد و صیانت از اشتغال
اعالم کرده است
ایــن اعالم به نوعــی ابالغ ماموریت معاون اقتصادی اســت که باید
بیشترین تالش را در تحقق این خواسته استاندار داشته باشد.
اگر رضا قیاســی در این معاونت در ســایه ورود نیکبخت به حوزه
اقتصــاد قرار گرفته بود و تالش های وی کمتر به چشــم می آمد اما
شاهرخی نشــان داده که به آزادی عمل معاونین و مدیران برای ارائه
عملکرد در کارویژه تعریف شــده ،اعتقاد دارد و از مدیران انجام کار
ویژه هایی که در قالب ماموریت یا اهداف ســازمانی برای آنها تعیین
شده است را انتظار دارد.
در واقع شــاهرخی به ورود اســتاندار از جایگاه نظارتی و دور کردن
حواشــی از سیســتم عملکرد معاونان و مدیران باور دارد و این نوع
ورود ،مدیــر کاربلد را به انجام درســت ماموریــت و تحقق اهداف
هدایت خواهد کرد.
با این اوصاف ،پور مجاهد از حمایت کامل اســتاندار همراه خواهد
بود تا بتواند برنامه های اقتصادی دولت و اســتان را به بهترین شکل
با همراه کردن همه توان مدیریتی اســتان و اســتفاده از ظرفیت ها و
توانمندی ها به اجرا گذاشــته و توسعه استان را گامی بزرگ به پیش
ببرد.
توفیق پور مجاهد در حوزه اقتصاد اســتان منوط به رفع آسیب هایی
اســت که در این چند سال مدیریت ارشد اســتان بارها آنها را فریاد
زده است.
اجرای برنامه دقیق برای جذب ســرمایه بخصوص جذب مشارکت
همدانی ها در ساختن استان خود ،اتمام طرح های نیمه تمام بخصوص
پتروشیمی ها و برخی هتل ها ،استفاده از توان بخش خصوصی استان
در تعامل با تشکل های صنفی بویژه اتاق بازرگانی و کانون کارآفرینی،
توجه جدی به صادرات و سرو سامان دادن نهادهای مرتبط بخصوص
گمرک ،اصالح جدی نظام توزیع کاالهای اساســی در استان ،اصالح
نوع فعالیت بانک ها و صندوق های بازنشستگان در استان و ترغیب
آنها به سرمایه گذاری در استان و پیشگیری از خروج سرمایه همدانی
ها از استان توسط این نهادها بخشی از انتظاراتی است که عمل به آن
زیر نظر استاندار در حوزه اقتصادی از پورمجاهد می رود.
اما در حوزه توســعه منابع استان توجه دادن استاندار به سرمایه های
انسانی اســتان ،کادرســازی مدیریتی و توجه به جوانان و بانوان در
انتصابات و تکمیل چارتهای ناقص دســتگاه های اجرایی استان در
کنار عمل به ســاز و کار پاســداری از اموال و امالک دولتی اســتان،
انتظاراتی است که پور مجاهد می تواند به آنها عمل کند.
بــه هر روی انتصــاب ظاهر پور مجاهد ،انتصابی شایســته و یادآور
عملکرد بزرگانی مانند نیکبخت در این معاونت اســت که امید است
پور مجاهد بتواند عملکردی در سطحی فراتر نیز ارائه داده و شاهرخی
را از این اعتماد به نیروهای استان و انتصاب ،سربلند بیرون آورد.

"نوروزاهن"

همدان پیام منتشر شد
ویژه نامه نوروزی همدان پیام با عنوان "نوروزانه"
منتشر شد.
در این ویژه نامه به موضوعاتی چون تغییر استاندار
و امام جمعه ،برجام ،همچنان روی میز از  2018تا
 2020پرداخته شده است.
این ویژه نامه امروز به همراه ضمیمه روزنامه توزیع
شده و برای مشترکین ارسال خواهد شد.

در حالــی که اســتان همــدان به لحاظ
موقعیت جز استانهای امن کشور محسوب
میشــود اما به نظر میرســد که مسائل و
تنگناهای اقتصادی در افزایش روند جرایم
خرد و از جمله ســرقت و نیز آســیبهای
اجتماعی بی تاثیر نبوده است به گونهای که
در سال  97میزان سرقت ها به گفته فرمانده
انتظامی اســتان با  30درصد افزایش رو به
رو بوده است.
ایــن آمــار در حالی در اســتان امنی چون
همدان مطرح میشود که بهمن سال گذشته
بخشــعلی کامرانی صالح در نشست پایان
سال خود از کاهش  26درصدی سرقت در
استان خبر داده بود.
این آمار در حالی قابل توجه است که قطعا
ادامه روند بحران اقتصادی میتواند اســتان
همدان را در حوزه امنیت و آســیبها دچار
مشکل نماید که در این ارتباط نقش پلیس و
برنامههای آن باید از قدرت و قوت بیشتری
برخوردار شود.
البته نمود کامل مشــکالت اقتصادی و تاثیر
آن بر زندگی مــردم و افزایش جرایم را در
همین ماه گذشته با افزایش سرقتهای خرد،
سرقت احشام و قاچاق کاال که به بیشترین
نرخ خود رسیده اســت را شاهد بودیم که
انتظار میرود پلیس بیش از گذشته در این
ارتباط اقدام کند.

 31انبار احتکار کاال کشف شد

در هر حال فرمانده انتظامی اســتان همدان
در ادامه از کشــف  ۳۱انبار احتکار کاال در
استان همدان خبر داد و بیان کرد :امسال ۷۰
باند قاچاق کاال در استان همدان منهدم شده
است.
کامرانــی صالــح در نشســت مطبوعاتی با
خبرنگاران با بیان اینکه اولویت مأموریتی پلیس
در چند بخش از جمله مبارزه با مواد مخدر،
قاچاق و کاهش تصادفــات جادهای بود،بیان
کرد :استان همدان در این سه مورد به توفیقات
خوبی دست یافته به طوری که در حوزه مواد
مخدر بیش از  ۶هــزار و  ۳۰۰کیلوگرم انواع
مواد مخدر کشــف و در این راســتا  ۷۰باند
منهدم و بیش از  ۱۰هزار نفر مصرف کننده و
توزیع کننده خود دستگیر شدهاند.
پورمجاهد معاون توسعه
منابع انسانی شد؛
اکرم چهاردولی

تغییراتــی که از ماههای گذشــته
زمزمههای آن شــنیده میشد ،تا پایان
سال به واقعیت پیوست.
در پایان ســالی که به بیش از سالهای
اخیر به مشــقت اقتصادی مشهور شده،
حوزههای مرتبط با این زیرساخت ،قطع ًا
از حساسیت بیشتری برخوردارند.
همانگونــه که در بیســت ســال پیش
حوزههای سیاسی از اهمیت و حساسیت
زیــادی برخوردار بود ،امــروز حوزه
اقتصاد جای آن را گرفته و حساســیت
بیشتری پیدا کرده است.
انتصــاب مدیرانی کــه در رأس هرم
معیشــت مردم قــرار میگیرنــد با دو
نگرانی مواجه است.
نخســت آنکه اختیــارات و ریخت و
پاشهای آن به جیب چه کسانی میرود
و دوم اینکه چه مشکلی از سر راه مردم
کنار می رود...
در این حال و روزهاســت که تغییرات
اخیر در اســتانداری برای مردم و حتی
کارمندان جزء حساســیت برانگیز شده
است و همه نگاهها متوجه انتصابهای
شاهرخی است.
این انتصابها با حوزه معاونت سیاسی
شروع شده که در آن مصطفی آزادبخت
به معاونت سیاســی و امنیتی استانداری
همدان منصوب شــد و فرماندار مالیر
هم در آســتانه تغییر است و زمزمههای
آن شنیده میشود.

ماجرای معاونت امور اقتصادی

اســتانداری همدان با بازنشستگی رضا
قیاسی داغتر شد تا سرانجام سید محمود
عسگریان به عنوان سرپرست جایگزین
وی شــد .اما زمان مدیریت وی بسیار
کوتاه بود؛ چراکه با پيشــنهاد استاندار
همــدان و با حکم وزير کشــور ،ظاهر
پورمجاهد به عنــوان معاون هماهنگي
امور اقتصادي و توســعه منابع استاندار
همدان منصوب شد.
در بخشي از حکم دکتر رحمانيفضلي
وزير کشور آمده اســت :بنا به پيشنهاد
اســتاندار محتــرم و تأیيــد معاونين
توســعه مديريت و منابع هماهنگي امور
اقتصــادي و توســعه منطقهاي وزارت
کشــور به موجب اين حکم به ســمت
معــاون هماهنگي امــور اقتصادي و

 188میلیارد کاالی قاچاق در
همدان

وی با بیان اینکه در حوزه کاالی قاچاق ۱۳
درصد افزایش کشفیات ثبت شد که ارزش
کاالهای کشف شده  ۱۸۸میلیارد تومان بوده
اســت ،عنوان کرد ۴ :هزار نفر قاچاقچی در
این زمینه دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل
مراجع قضائی شدند.
کامرانی صالح اضافه کرد :امســال  ۲۶هزار
رأس دام قاچــاق کشــف و تحویل مراجع
مربوطه از جمله دامپزشکی شده است.
وی با اشــاره بــه میزان ترددهــا آماری از
حوادث جــادهای با بیان اینکــه با وجود
افزایش تردد در محورهای مواصالتی استان
همدان تعداد کشته شدگان تصادفات  ۷۰نفر
کاهش داشته است و آمار در مجموع نسبت
به سال گذشته  ۱۶درصد کاهش دارد ،اضافه
کرد :آگاهسازی بیشتر مردم در حوزه انضباط
اجتماعی در این آمار مؤثر بوده است.

در حوزه کاهش تصادفات فوتی
از استانهای برتر کشور هستیم

کامرانی صالح با بیان اینکه اســتان همدان در
حوزه کاهش تصادفات فوتی از استانهای برتر
کشور است ،گفت :فرهنگ سازی در کاهش
تلفات حوادث جادهای مؤثر بوده است.
وی از تشــکیل  ۷۰۰فقره پرونده در حوزه
فضای مجــازی و کالهبرداریهای اینترنتی
و مزاحمتها در این فضا خبر داد و با بیان

اینکه امســال  ۳۴هزار نفــر تحت آموزش
پیرامون نحوه برخورد با فضای مجازی قرار
گرفتهاند ،گفت :اگر شناخت کافی نسبت به
این فضا وجود داشــته باشد آسیبها کمتر
خواهد بود کما اینکه مردم وقتی احســاس
تهدید میکنند باید به پلیس مراجعه کنند.
وی همچنین اضافه کرد :امسال  ۵۱هزار مورد
گذرنامه صادر و در زمینه صدور گواهینامه
نیز  ۴۷هزار مورد گواهینامه صدور و بیش از
 ۷۵۰۰دستگاه موتورسیکلت شمارهگذاری و
 ۱۰هزار خودرو نیز پالک شدهاند.
کامرانی صالح به برنامهریزیهای انجام شده
برای چهارشــنبه آخر سال اشــاره کرد و با
بیان اینکه طی دو سال گذشته شاهد کاهش
آسیب دیدگان این شب بودیم هرچند باید
نظارتها را بیشــتر کرد ،گفــت :منع تردد
در برخی مســیرها در شهر همدان را شاهد
خواهیــم بود کما اینکه کســانی که تخلف
کرده و دســتگیر شــوند تا پایان تعطیالت
نوروزی در بازداشت میمانند.

 9۰۰هزار مورد انواع مواد
محترقه کشف شد

وی بــا بیان اینکه افراد مخل نظم و انضباط
به شدت با آنها برخورد میشود اضافه کرد:
تاکنون طی سال جاری  ۲۰۰هزار مورد انواع
مواد محترقه کشف و ضبط شده که متأسفانه
بخشــی از آنها دست ســاز و خطرآفرین
هســتند ضمن اینکه  6و نیم تن مواد پیش

ساز محترقه هم کشف شده است.
وی بابیان اینکه پلیس مخالف شــادی مردم
نیســت،بلکه بــه دنبال کاهــش اتفاقات و
امنیت مردم اســت اضافه کرد :هفته گذشته
در شهرک مدنی همدان یک نوجوان بر اثر
انفجار مواد محترقه دچار آسیب جدی شد
که این موضوع در پایان سال بسیار دردناک
بود.
فرمانده انتظامی استان همدان در خصوص
طرح نوروزی نیز با بیان اینکه در اجرای این
طرح محورهای مواصالتی و درونشــهری
مدنظر اســت و پلیس راه برنامههایی را در
دســتور کار دارد ،اضافه کرد :بیش از ۵۰۰
تیم و پاس پیاده توسط پلیس برای محورها
فعال خواهد شد.
وی با بیان اینکه طرح راهور از  ۲۵اسفند ماه
آغاز شــده و تا  ۱۸فروردین ماه ادامه دارد،
عنوان کرد :در حوزه پلیس راه و راهور ۱۵
ایســتگاه پلیس راهور فعال است کما اینکه
قرارگاه نوروزی امام علی نیز برای خدمت
رســانی در حوزههای مختلف فعال شــده
است.
کامرانی صالــح با بیان اینکه  ۳۰ایســتگاه
انتظامی در راهــور برای ایام نوروز فعالیت
خواهند کرد ،عنوان کرد :برای راهنمایی در
حوزههای ترافیکی و انتظامی طرح نوروزی
با هماهنگــی ادارات آتش نشــانی ،هالل
احمر ،اورژانــس ،راهداری و امداد خودرو
آغاز شده است.

توسعه منابع استانداري همدان منصوب
مي شويد.
در ايــن پيام همچنين آمده اســت :اميد
است ضمن تالش برای ايجاد هماهنگي و
تعامل با تمام نهادها و سازمانهاي کشوري
و لشــکري و بهرهگيري از استعدادها و
توانمندي نيروهاي اليق ،دلسوز و کارآمد
در پيشبرد اهداف و سياستهاي دولت تدبير
و اميد و وزارت متبوع و نيز خدمترساني
هر چه بيشتر به مردم شريف استان موفق
باشيد.
پورمجاهد اصالت ًا تویســرکانی اســت
و  29سال ســابقه کار دارد در سوابق
مدیریتــی وی ،کارشــناس مطالعات
اقتصادی وکارشــناس برنامه و بودجه،
معــاون مدیــرکل دفتــر برنامهریزی
اســتانداری ،مدیرکل تعاون اســتان و
فرماندار شهرســتانهای بهار و فامنین،
رئیس گروه اشــتغال و سرمایهگذاری
اســتانداری  ،مدیرکل دفتر آموزش و
پروهش اســتانداری  ،مدیــرکل دفتر
بازرسی استانداری و مدیریت عملکرد
و حقوقی اســتانداری و مدیرکل دفتر
امور روستایی وشــوراهای استانداری
همدان دیده میشود.

ایجاد اشتغال و سرمایه
گذاری را دنبال خواهم کرد

معــاون هماهنگــي امــور اقتصــادي و
توســعه منابع اســتاندار همدان در مورد
اولویتهایــش اینچنیــن میگوید :تالش
میکنــم برنامههــای مدون شــده را در

شنیدهها

 -۱با پایان ســال  ۹۷تعدادی از مدیران استان بازنشسته می شوند.
گویا جایگزین این مدیران تعیین شــده و در آخرین روز کاری سال
۹۷معرفی خواهند شــد .گفتنی است در زمینه بازنشستگی مدیران و
تعداد آنها اطالع رسانی خوبی تاکنون انجام نشده است.
 -۲تعدادی از مدیران وزارت کشــوری اســتان در حال اندیشیدن به
اســتعفا هستند .گویا این استعفا برای شرکت در انتخابات مجلس در
سال ۹۸خواهد بود .گفتنی است وزیر کشور از مدیران این وزارتخانه
خواسته اگر قصد شرکت در انتخابات اسفند ماه سال آینده را دارند تا
پایان فروردین ماه استعفا دهند.
 -۳کمپین نه به آجیل در استان موفق بوده است .گویا استقبال مردم از
این کمپین باعث فروش نرفتن آجیل در استان و ضرر آجیل فروشان
شــده است .گفتنی اســت نخریدن کاالهای گران از راه های درست
اصالح قیمت ها است.
 -۴فرمانداری های اســتان بزودی با تغییر مواجه خواهند شد .گویا
معرفی فرمانــدار قروه درگزین و تغییر چند فرمانــدار از جمله این
تغییرات اســت که قبل از آغاز روند رســمی انتخابات انجام خواهد
شد .گفتنی اســت یکی از فرمانداران هم به افتخار بازنشستگی نائل
خواهد شد.
 -۵رسانه ها در تدوین سند توسعه استان هیچ نقشی نداشته اند .گویا
قرار نیست این سند برای دریافت پیشنهاد و انتقاد به رسانه ها ارسال
یا در این باره هم اندیشــی انجام شود .گفتنی است سند توسعه استان
با بازه زمانی  ۳ســاله بزودی با حضور شــخصیتی کشوری رونمایی
خواهد شد.

کنترل مراکز فرهنگی
گردشگری برای امنیت مسافران

فرمانده انتظامی اســتان با بیان اینکه برای
تأمین امنیت مراکز تفریحی و گردشگری
که مسافر پذیر هستند موضوعات حفاظتی
و امنیتــی لحاظ میشــود ،عنــوان کرد:
پاسهــای پیاده در نــوروز لحاظ خواهد
شد.
وی با بیــان اینکه در برخــی مناطق طرح
ترافیکــی را اجرا میکنیــم ،اضافه کرد :در
نوروز و برای حوزههــای انتظامی بیش از
چند هزار نفر از پرســنل فعال خواهند شد
و یــک فروند بالگرد هوانوژه نیز در همدان
فعال خواهد شد.

متخصصها در تیم اقتصادی استاندار

راستای سیاســتهای استاندار دنبال کنم.
طبیعت ًا ایجاد اشــتغال و سرمایهگذاری را
دنبال خواهــم کرد تا بتوانیــم اهداف را
مطابــق برنامهها و با کمک دســتگاههای
اجرایی استان پیش ببریم.
ظاهــر پورمجاهد به معیشــت خانوادهها
اشــاره میکند و میافزایــد :در این زمینه
آنچه سیاســت دولت اســت و بر مبنای
سیاسیهای اعالم شده استاندار با اولویت
دنبــال خواهیم کرد .همچنین رفع بیکاری
از دیگر اولویتهای اســت که در دستور
کار خواهد بود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توســعه
منابع اســتاندار همدان بــر کار با برنامه
تاکیــد میکنــد و میگویــد :برنامه ها را
در موضوعــات مختلف تدوین و پیگیری
میکنیم .به همین دلیل درخواست من از
مدیران دســتگاههای اجرایی این است که
بتوانند در مســیر برنامه ششم برنامههای
ســاالنهای را تعریف کنند تا پس از اجرا،
برنامههای ســالیانه قابلیت ارزیابی داشته
باشد.
پورمجاهد به استفاده از نظرات کارشناسان
در دســتگاههای اجرایی استان و همچنین
استفاده از نظرات صاحبنظران دانشگاهی
در محــدوده شــرح وظایــف معاونــت
عالقمند است.
بازدید ،نظارت و پیگیری طرحهای عمده
سرمایهگذاری از دیگر اولویتهایی است
که معاون جدید استاندار بر آن تاکید دارد
و میگوید :تالش میکنیم ســاختار اداری
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که مواجه با مردم است در شهرستانها از
نظر نیروی انسانی تخصصی تقویت کنیم.
وی میافزاید :اولویتبندی مشــکالت از
دیگر موضوعاتی است که تالش میکنیم
در این زمینه فرصت بیشــتری را با کمک
مجموعه دســتگاههای اجرایی استان برای
شناســایی مشــکالت در حوزه وظایف
معاونت قرار دهیم.
پورمجاهــد معتقد اســت :بــه تعامل با
دســتگاههای اجرایی اســتان ،دانشگاهها،
نخبــگان و فرهیختــگان بهــای ویژهای
خواهیم داد و کار صادقانه ،دلســوزانه و
جدی مورد توجه خواهد بود.
وی میگوید :فرد کارشناســی هستم دلم
میخواهد همه کار کننــد .تالش میکنم
از نظرات برای پیشــبرد موثر و بهتر کارها
استفاده کنم.
پورمجاهد در مورد ارزیابیش از شــرایط
اقتصادی استان اینگونه اظهارنظر میکند:
خوشبختانه شــرایط استان خوب است و
تالشهای صــورت گرفتــه قابل تقدیر
است .
وی در مورد عملکرد ســتاد تســهیل
هم اینگونه توضیــح میدهد :اقدامات
خوبی در ســتاد تســهیل اتفــاق افتاده
اســت تــاش میکنیــم در کمیتــه
کارشناســی ابتدا طر حها را بررســی و
مشــکالت را دســتهبندی کنیم و گروه
کارشناســی مــورد نظــر در کارگروه
اشــتغال راه حلــی را بــه جلســات
تصمیمگیری پیشــنهاد بدهد.
ســعی داریم از طــرح مباحــث ریز در
جلســات مدیریتــی دوری کنیــم و این
موضــوع را به کارشناســان بســپاریم تا
جلسات به سمت سیاستگذاری برای حل
مشکالت سوق یابد.
سیاســتگذاری مــا در بین دســتگاههای
متولی هماهنگی برای اســتفاده از نظرات
کارشناســان اســت همانطور کــه بارها
استاندار تاکید داشتهاند.
درخواســت من این اســت کــه به هر
شــکل هم اســتانیها خودشان را کمک
کننــد .از همه عزیزان التماس دعا داریم
فرصتــی که در اختیار ما قــرار میگیرد
کوتاه اســت امانتی که در اختیار مسئول
اســت ،دعا کنید این امانت را به درستی
پیش ببریم.

خبـر

چهارشنبه پایانی سال توأم با
ایمنی و آرامش برای شهروندان

معاون خدمات شهری شــهرداری با توجه به اقدامات شهرداري
در خصوص تدابیر الزم جهت چهارشــنبه پاياني سال اظهار داشت:
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی و معاونتهای خدمات شهري
مناطق چهار گانه شــهرداري همدان با تمــام ظرفيت خود به همراه
اكيپ هاي مختلف با تجهيــزات كامل به صورت آماده باش حضور
خواهند يافت.
وحید علی ضمیر گفت :سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با آماده
باش  ١٠ایستگاه و ١٠٠نفر نیروی عملیاتی در شب چهارشنبهسوری ،
آماده ارائه خدمات ایمنی به شهروندان خواهند بود.
وی افزود :با توجه به اينكه امسال فاصله چهارشنبه سوري با روز اول
سال نو تنها يك روز است ،در هسته مركزي شهر با ترافيك شديدتري
روبرو خواهيم بود و براي تســهيل در تردد خودروهاي آتش نشاني،
استقرار ثابت خودروها در نقاط پرترافيك شهر را در نظر گرفته ايم.
وی بیان نمود :حوزه خدمات شهری قبل از چهارشنبه پایان سال اقدام
به پاکســازی شهر ،نصب بنر  ،انتشار بروشور و پوسترهای مربوط به
رعایت نکات ایمنی در چهارشنبه سوری  ،ساماندهی دستفروشان و
عوامل ایجاد ســدمعبر در روز چهارشنبه سوری با هماهنگی نیروی
انتظامی و  ...می نماید تا از خطرات احتمالی جلوگیری گردد .
علی ضمیر به شستشو ،پاکســازی ،نظافت معابر و فضاهای عمومی
شهری پس از مراسم چهارشنبه پایان سال نیز اشاره نمود .وي در پايان
از شهروندان درخواست نمود نسبت به حفظ ایمنی خود و شهروندان
 ،اموال و فضاهای عمومی کوشــا باشند و در صورت بروز هر گونه
حادثه با حفظ خونسردي با سامانه  ١٢٥تماس حاصل نمايند.

همدان سپیدپوش شد
در آســتانه فصل بهار و عید نوروز با فعالیت ســامانه بارشی در
آسمان استان و ریزش برف ،همدان سپیدپوش شد.
کارشــناس اداره کل هواشناسی اســتان همدان در گفت و گو با ایرنا
گفت :بر اســاس نقشــه های ماهواره ای هواشناسی ،در پی فعالیت
ســامانه بارش زا آسمان این استان تا روز سه شنبه تمام ابری همراه با
ریزش برف و بارش باران پیش بینی می شود.
محمدحسن باقری افزود :در مدت فعالیت این سامانه آبگرفتگی معابر
و احتمال سیالبی شدن مسیرهای جاده ای وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه روند کاهشی دمای روزانه (بیشینه دما) تا خروج
ســامانه ادامه دارد ،اضافه کرد :این سامانه تا روز سه شنبه هفته آینده
فعال است و موجب کاهش  2تا  6درجه ای دمای استان می شود.

احداث پست برق مالیر نیازمند  300میلیارد
ریال اعتبار است
معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه مالیر گفت :احداث پست
 500مگاواتی برق منطقه شهرک ولیعصر(عج) مالیر اعتباری افزون بر
 300میلیارد ریال نیاز دارد که اجرای این طرح بزرگ می تواند بخش
عمده ای از ضعف ولتاژ برق این منطقه را رفع کند.
بــه گزارش ایرنا باب ا ...فتحی در دیدار با مدیرعامل شــرکت برق
منطقــه ای باختر افزود :احداث این پســت برق برای مالیر ضروری
است و امیدواریم در مدت زمان تعیین شده این طرح اجرایی شود.
وی با بیان اینکه در جانمایی انجام شــده احداث این پســت برق در
زمین های اوقافی مالیر واقع شده است ،خواستار همراهی و همکاری
جدی اوقاف و امور خیریه اســتان همدان در واگذاری این زمین شد
و بیان کرد :چنانچه از ســال گذشــته تاکنون اوقاف و امور خیریه در
واگــذاری زمین همکاری می کرد ،با هزینه های بســیار کمتری این
طرح اجرا می شد.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

مالیر رتبه نخست در توسعه اشتغال
مالیر با پرداخت  ۴۰میلیارد تومان تســهیالت در بخش توسعه اشتغال روستایی رتبه
نخست را در میان شهرستان های دیگر دارد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه مالیر در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت :در
طول  ۸ماه خدمت در شهرستان مالیر توفیقات بسیار خوبی را کسب کرده ایم  .از جمله
ثبت جهانی انگور که حاصل دســت رنج کشاورزان و باغداران و همه مجموعه و ستاد
اجرائی ،تشکیل کمیته های مربوطه ،استانداری ،نمایندگان مجلس و کمک های اصحاب
رسانه این مهم به نتیجه رسید.

بــاب ا ...فتحــی درادامه گفت :برگزاری جشــنواره های متعــدد در زمینه مبل و منبت
،برگزاری جشــنواره آگر  ،و پخش  ۲۰۰۰دقیقــه تبلیغات رایگان تلویزیونی در رابطه با
مبل و منبت نقش به سزایی را در توسعه اشتغال و فروش نمایشگاه داران داشته است.
فتحی در این رابطه عنوان کرد:پروپزال ثبت جهانی منبت مالیر آماده شده است که با پیگیری
های صورت گرفته امید می رود که ثبت جهانی منبت هم امسال به سرانجام برسد.
وی افــزود :بازدید از مجموعه تولید مبل و منبت  ،افتتاح دو واحد فروســیلیس و آغاز
به کار یک واحد فرومنگنز به دســت معاون اول رئیس جمهور و پیگیری های صورت
گرفته در بحث پروژه های نیمه تمام ،برطرف کردن مشکالت کیان کردساو پیگیری های
صــورت گرفته در جهت راه اندازی فوالد جعفــری ازاقدامات صورت گرفته در بخش
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صنعت شهرستان مالیر بوده است.
وی عنوان کرد :مهم ترین اقداماتی که در سند توسعه راهبردی شهرستان هم آمده است
پیگیــری های خوبی در بعضی موارد صورت گرفته اســت از جمله اختصاص اعتبار و
تمرکز دســتگاه ها بر مبل و منبت و انگور که در توسعه گردشگری می تواند بسیار مهم
باشــد .هم چنین اختصاص اعتباری بالغ بر  ۷میلیارد تومان برای زیر ساخت های برق
شهرستان که دچار فرسودگی شده است .
وی در پایان گفت :برای شهرســتان اجراي  ۴مجتمع آب رســانی مطالعه شده است که
مجوز آن را گرفته ایم و شروع آن انجام شده است که این مجتمع آب رسانی به  ۶۰روستا
با  ۴۰هزار نفر جمعیت را انجام می دهد.
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رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان:

هر تغییری باید متناسب با شرایط و مبتنی بر منطق باشد
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای
اســامی شــهر همدان گفت :در حال حاضر تغییر
در مدیران شــهری را ضروری نمیدانم چرا که این
مهــم نه تنهاباید بر اســاس چارچوب منطقی و در
زمان مناسب باشد بلکه باید باعث حرکت به سمت
جلو باشــد درحالیکه به نظر میرسد مدیریت فعلی
کار خود را با قوت انجام میدهد و در حال حاضر
تضمینی برای تحول قابل توجه و موثر وجود ندارد.
رضوان سلماسی در گفتگو با خبرنگار همدان پیام به
سواالت مطرح شده اینگونه پاسخ داد:
تا چه اندازه قائل به وجود ضعف مدیریتی در
شهرداری هستید؟
ببینید ،بعضی وقتها اگر میبینیم کارهایی هست که
با کندی انجام میشود در بسیاری از موارد دلیل آن
کوتاهی مسئوالن نیست بلکه به خاطر شرایط حاکم
بر انجام کارها هســت .گاهي مراحل قانوني انجام
کاری طول ميکشد و یا گیرهای دیگری وجود دارد
و مــا میدانیم که نقاط ضعــف و قوت در همه جا
وجود دارد برای رسیدن به هدف بايد نقاط قوتها
را تقويت کنيم.
راجع به تغییر مدیران شــهرداری نظر شــما
چیست؟
در خصوص نگاه مديريتي من نگاهم تقويتي استدر خصوص هر واحدي این شهردار است که باید
تصميم بگيرد و ایشــان هم بايد بر اساس عملکرد
مدیران خود در هر قســمت از شــهرداری تصمیم
بگیرد؛ من درباره جابجايي هيچ کس نظر نميدهم
ولی در صورت نیاز در رابطه با نقاط قوت و ضعف
مدیران نظر خود را بیان میکنم و واقعا در شــرایط
فعلی نميدانم چقدر نیاز به تغییر رويکرد در بدنه
شهرداری وجود دارد.
اما در هفته گذشــته اخباری از شورا آمد که
موضوع ضعف در عملکرد شهرداری منطقه یک
را مطرح کرده بودند؟
اعتقاد دارم نباید با اظهار نظرهای غيرضروري شهر
را دچار تنش کنيم ،بايد شرايط به نفع مردم مدیریت
شــود بنابراین تغيير در صورتي مورد پذيرش است
که نخســت اســاس و پایه منطقی داشته باشد دوم
راه دیگری برای رفع مشکالت وجود نداشته باشد

ثالثا در صورت تحول تغییرات چشمگیر در حوزه
مربوطه صورت پذیرد .بهتر اســت برنامه ریزی به
صورتی باشــد که کمک کنيــم کار های مديريت
شهري منتج به سود بیشتر برای مردم باشد.
نظر شــما راجع به عملکرد شهرداری منطقه
یک همدان در نگاه تخصصی کمیســیون تحت
مدیریت شما چیست؟
در خصوص عملکرد شهرداري منطقه يک همدان
در حوزه فعاليتهاي زيست محيطي باید بگویم این
منطقه يکي از مناطقي بوده که عملکرد خیلی خوبی
ت عمرانی منطقه
داشته است ،چرا که با نگاه به عملیا 
بطور مثال در خیابان سعیدیه جنوبی میبینیم که با
حفظ درختان تعريض انجام شــد در بلوار زلفيگل
هم همينطور .در سعيديه شمالی هم همچنین براي
حفظ درختان مسیرکندرو را اصالح کردند؛ همچنین
رود درهها در پروژه کاري منطقه قرار گرفت که البته
به دالیلي نیاز به مطالعه بیشــتر و ایجاد زیرساخت
ها هنوز شروع نشــده و به نظرم داشتن نگاه انسان
محور بودن در پروژهها و همینطور حفظ طبيعت
و فضای ســبز در پروژه های منطقه یک به چشــم

فعالیت  ۲۳۰۰امدادگر در ایام نوروز
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همــدان از فعالیت
 ۲۳۰۰امدادگر در طول ایام نوروز خبر داد.
بهــروز کارخانهای با اشــاره به برنامههای انجام شــده این
ســازمان در آخرین چهارشنبه ســال ،گفت :نصب بنرهای
متعدد در رابطه با خطرات استفاده از مواد محترقه و آتشزا
برای فرهنگ ســازی در سطح شهر ،از برنامههای جمعیت
هاللاحمر استان برای چهارشنبه سوری بوده است.
وی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه داروخانه هاللاحمر
در طول تعطیالت نوروزی همانند سایر روزهای سال آماده
خدمت رسانی به مردم و مســافرین است ،عنوان کرد :این
داروخانه در  ۴روز ابتدایی سال ،تا ساعت  ۲۰فعالیت کرده
و از تاریخ  ۵فروردین ماه آماده خدمترســانی تا ســاعت
 24است.
کارخانــهای از اجرای طرح امــداد و نجات جادهای در ایام
نوروز خبرداد و تصریح کرد :استقرار  ۱۲پایگاه امداد رسانی
ثابت ۷ ،پایگاه موقت ۱ ،پایگاه کوهســتانی ۱ ،تیم واکنش
ســریع و  ۱پایگاه ( EOCمرکز عملیات اورژانس) در این
طرح برنامهریزی شده است.
وی با بیــان اینکه امدادهوایی جمعیت هالل احمر اســتان
همدان از تاریخ  ۶فروردین قابل اســتفاده برای مصدومان
است ،مطرح کرد :بهدلیل حجم زیاد مسافرین نوروزی ،این
امدادهوایی در ســایر استانها به شــکل نوبتی قابل استفاده
خواهد بود .کارخانهای با اشــاره به اجــرای طرح ایمنی و
ســامت مســافرین نوروزی نیز گفت :فعالیت  ۱۵ایستگاه
ثابت ۹ ،ایستگاه سیار ۱۰ ،فضای دوستدار کودک و  ۶خیمه
نماز در این طرح برنامهریزی شده است.

جنابآاقیبهروزافشار
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فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن

بدینوســیله از خدمات و زحمات ارزنده حضرتعالی در
راستای ارتقاء سالمت جامعه تقدیر و تشکر نموده  ،امید
است در سایه الطاف ایزد منان همواره سربلند و پیروز باشید.

مفقودی

عباس فرامرز دوست

کارت ملی با انضمام کارت بازنشستگی سید محمد خسروی
فرزند سید غالمحسین به شماره شناسنامه  99010به شماره ملی
 3870973951مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

C M

شده و مطالعات خوبي برای آن انجام شد.همچنین
نظر سنجي هایی از سمنها و نهادهاي اجتماعي در
قالب جلسات توســط مدیریت منطقه دريافت شد
و اساســا تا آنجایی که من بررسی کردم شهرداری
منطقه برای اجرای پروژه های خود قائل به مطالعه
است و مشــاور طرح ميگيرد با سمنهاي زيست
محيطي هم مشــاوره میکند و همچنین از نظرات
تخصصی دانشگاهیان بهره میبرد.
رویکرد فرهنگی را در مدیریت شــهرداری
منطقه یک همدان چگونه دیدید؟
در این حوزه هم خیلی خوب کار میکنند ما همواره
حمايت منطقهيک را در برگزاري جشنوارهها شاهد
بوديم و همچنين در حمايت از نهادهای خيريه در
برگزاری برنامههای حمایتی و فرهنگی هم عملکرد
خوبی دارند.
مثال ســال گذشــته در  13رجب يکي از بهترين
برنامههاي فرهنگی اجرا شــد که منطقه يک آن را
انجــام داد ؛ یا همین یک هفته قبــل برنامه تکريم
کارمنــدان منطقه کــه با حضور هنرمنــدان مطرح
برگزار کردند ویژه انجامشــده بود .به نظر من یکی

میخورد ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که نوع
کارها و پروژه ها و حتی نوع درخواست های ارباب
رجــوع های منطقه یک ،تعداد و نوع نیاز های آنها
بسیار متفاوت است.
در حوزه های فرهنگی و اجتماعی عملکرد
این منطقه را چطور ارزیابی میکنید؟
پروژههایی مثل پیاده راه بوعلي و ميدان امام(ره) که
انجام شد همه با نگاه اجتماعی و انسان محور بودن
صورت گرفت که همه شاهد تبلور آثار اجتماعی آن
هستیم و این نگاه طبعات فرهنگی خوبی هم از خود
بجا گذاشته است.
راجع به پیادهراه ســازی بلوار ارم هم همین
نظر را دارید؟
پروژه بلوار ارم هم بســيار پــروژه خوبی خواهد
بود که متأســفانه به خاطر شــرایط اقتصادی حاکم
در ســال جاری و نوسانات قیمت کار به سرعت
پيــش نرفت اما به نظر میرســد در مراحل تکميلي
از پروژه خيلي خوبي رونمايي خواهد شــد چرا که
این پروژه بصورت ناگهانی عملیاتی نشد بلکه برای
مطالعه ابعاد مختلــف آن از مدتها قبل برنامه ریزی

از شــاخصه های مدير منطقه يک که نگاه فرهنگی
ایشان را نشان میدهد این است که عموما به همراه
خانــواده خود در برنامه های جانبی شــهرداری و
همینطور سایر برنامه های فرهنگی مشارکت ميکند
که اين موضوع میتواند آثار اجتماعي مثبتي به همراه
داشته باشد.
آیا برنامه های هنری هم دارند؟
من به خاطــر عالقمندی خودم معمــوال کارهای
فرهنگی و هنری اجرا شــده توسط مناطق را رصد
میکنم.
خوشــبختانه برنامه های هنری اجرا شده در منطقه
قابل قبول است.
تا جائیکه من میدانم برگزاری مراسم تعزيه خواني
،نمایشــگاه های مناســبتی آثار عکاسی و نقاشی و
همچنین برگزاری مســابقات ورزشی و هنری در
پیادهراه توسط منطقه انجام شده.همینطور مشارکت
در اجرای موزه عبرت که مورد توجه بســیاری از
بازدیــد کنندگان قرار گرفت که ابتکار شــهرداری
منطقه یک در فضاســازی محله انقالب مورد توجه
قرار گرفته بود.در اجرای جشنواره شهروند برگزيده
هم مشــارکت خوبی داشتند .منطقه در مجموع در
برنامه های ادبي هنري ،زيست محيطي توجه خوبی
دارد و مهــم تر اینکه در پروژههاي عمراني هم این
نــگاه فرهنگي نمود دارد .ایــن را هم بگویم که در
هفته های اخیردر اهتمام به افزايش ســرانه فضاي
ســبز نهالهاي زیادی توسط منطقه تهیه و توزیع و
غرس شد.
صحبتی اگر جا مانده بفرمائید؟
همانطور که همه میدانیم در همه ارکان یک مجموعه
به طور معمول فراز و نشــيب های متفاوتی وجود
دارد کــه میتوانــد نتیجه را تحت تاثیــر قرار دهد.
مدیریت شــهری هم از این قاعده مستثنی نیست؛
دامنه فعالیتهای شهرداري خیلی زياد است مسائل
گاهي به راحتي حل نميشود .به نظرم باید در حد
معقول و متناســب با مسائل شهرداری انتظار داشته
باشیم؛ من اعتقادم این هست که باید به نحوی امور
را پیش ببریم که در نهایت شــهروندان بهره ببرند
بنابراین عموما حرکت به ســمت تقویت و اصالح
نتایج موثر تری خواهد داشت.

آگهـی مزایـده حضـوری (نوبت دوم)
شهــرداري نهــاوند در اجراي ماده  13آيين نامه مالي شهرداريها و باستناد بند  3از 121پ

جلسه شوراي اسالمي شهر در نظر دارد  2درصد سرقفلي مغازه شماره  13واقع در بلوار امام
حسين (ع) جنب ترمينال سابق طبق جدول ذيل و ازطريق آگهي مزايده حضوري به اشخاص
حقيقي يا حقوقي واجد شرايط طبق جدول ذيل واگذار نمايد:
متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر و گرفتن اسناد و بازديد ازملک به شهرداري واحد
امور قراردادها مراجعه نمايند:
ردیف
1

شرح

دودرصد
سرقفلی مغازه
شماره 13

قیمت پایه کارشناسی
14/000/000

مبلغ سپرده شرکت در مزایده
30/000/000

آدرس

مغازه شماره  13واقع در بلوار امام
حسین (ع) جنب ترمینال سابق
کرمانشاه

متقاضيان جهت شرکت در مزايده ميبايست مبلغ سپرده شرکت درمزايده را که مبلغ
 30/000/000ريال ميباشد به صورت نقدي به شماره حساب  0104868466003بانک ملي شعبه
شهرداري واريز و فيش واريزي را جهت شرکت در مزايده حضوري به همراه داشته باشند
متقاضيان مي توانند به جاي فيش نقدي از ضمانتنامه بانکي يا اسناد خزانه که اعتبار آنها از
تاريخ ارائه پيشنهاد سه ماه باشد استفاده نمايند.
قيمت پايه کارشناسي براي مزايده حضوري طبق نظريه کارشناس رسمي دادگستري براي
دو درصد سرقفلي مغازه فوق الذکر  14/000/000ريال ميباشد .
متقاضيان ميبايست يک نسخه از فيش واريزي از زمان برگزاري مزايده حضوري تحويل
اعضاي کميسيون عالي معامالت نمايند درغير اينصورت حق شرکت در مزايده را ندارند.
کليه هزينه ها اعم از هزينه انتشار آگهي و کارشناسي و هزينه سند ملکي و ديگر هزينههاي
احتمالي برعهده برنده مزايده ميباشد
مهلت قبول پيشنهاد تا مورخ  98/1/20ميباشد
شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختار مي باشد.
بهاي ملک بصورت کامال نقدي از برنده مزايده دريافت خواهد شد .
چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد ظرف مدت هفت روز اقدام ننمايد سپرده وي به نفع
شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و در صورت انصراف نفر دوم نيز سپرده
وي نيز به نفع شهرداري ضبط مي گردد.
کميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت  10صبح مورخ  98/1/21روز چهار شنبه با حضور
پيشنهاد دهندگان در محل شهرداري تشکيل خواهد شد .
چاپ آگهي نوبت اول 97/12/20
چاپ آگهي نوبت دوم 97/12/27
محمد حسين پور -شهردار نهاوند

خبـر

اجرای ۴۶مورد رأی تخریب و  ۱۱۸مورد راُی
پلمب در همدان

سرپرســت مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری
همدان گفــت :واحد اجرای احــکام مدیریت پیشــگیری و رفع
تخلفات شــهری شهرداری همدان در راســتای حفظ و صیانت از
حقوق بیت المال  ،جلوگیری از ســاخت و ســازهای غیر قانونی
و تغییر کاربری اراضی کشــاورزی و حفــظ باغات  ۴۶مورد راُی
تخریب صادره از کمیســیون ماده صد به متراژ  ۴۳۵۰مترمربع را از
ابتدای سال  ۹۷اجرا نموده است.
حســین مردانی در ادامه به اجرای  ۱۱۸مــورد رای پلمب صادره از
کمیسیون های ماده  ۱۰۰و بند  ۲۰ماده  ۵۵قانون شهرداری در یکسال
صورت گرفته است.

دستگيري  9سارق و کشف 27فقره سرقت
تالش پليس مالير
فرمانده انتظامي شهرســتان "مالير" از دســتگيري  9ســارق و
کشــف 27فقره سرقت طي  72ســاعت تالش شبانه روزي پليس
ماليرخبر داد.
داود علي بخشي با اعالم اين خبر  ،افزود :در راستاي شناسائي سارقان
و مجرماني که در ايام پاياني سال با استفاده از فرصت اقدام به ربودن
اموال شهروندان مي نمايند  ،طي هماهنگي الزم با دستگاه قضائي و با
اجراي  9مرحله طرح ضربتي در نقاط مختلف و از پيش تعيين شده
اين توفيقات حاصل گرديد.
به گــزارش پايگاه خبري پليــس ،وی در ادامه ســخنان خود با
اشاره به شرح توفيقات بدست آمده  ،افزود :درهمين ارتباط پليس
آگاهي با اجراي دو ماموريت دو نفر سارق داخل خودرو با  5فقره
کشــف ســرقت  ،مامورين کالنتري 11با اجراي دو اقدام ضربتي
دو نفر ســارق لوازم داخل خودرو و موتورســيکلت با کشــف 7
فقره ســرقت  ،مامورين کالنتري  12يک نفر ســارق لوازم داخل
خودرو با کشــف  5فقره ســرقت و مامورين کالنتــري  13نيز با
دســتگيري يک نفر کيف قاپ و سه نفر سارق لوازم داخل خودرو
 ،موتورســيکلت و کشف  10فقره ســرقت توفيقات موصوف را
بدســت آوردند که ضمن تشــکيل پرونده هر  9نفر متهم تحويل
مراجع قضائي گرديد .
رئيس پليس مالير در خاتمه ســخنان خود با اشــاره به هوشمندي و
دقت نظر ماموريــن در اجراي ماموريتهاي محوله ،افزود :چتر امنيتي
پليس در جاي جاي شهرســتان مالير کام ً
ال گســترده شده و پاسخ
حافظان نظم و امنيت در برابر هر نوع ارتکاب جرم توسط فرد يا افراد
مجرم سخت و پشيمان کننده خواهد بود.

آگهي حضوري مزايده (نوبت دوم)
شهــرداري نهــاوند در نظر دارد به استناد بند يک از يکصد و شصت و هفتمين جلسه شوراي اسالمي وپ

با رعايت ماده  13آيين نامه مالي شهرداريها و قوانين و مقررات مالي قطع و فروش درختان خشک شده را در
محدوده شهر از طريق آگهي مزايده حضوري و با شرايط ذيل به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد:
ردیف

شرح

2

چوب درخت نارون

1

3
4

5

چوب درخت چنار

چوب درخت نارون

چوب درخت نارون
چوب درخت اقاقیا

قیمت هر کیلو گرم (پایه کارشناسی)
 8/500ریال
 5/000ریال

 5/500ریال

مبلغ سپرده در مزایده
 50/000/000ریال

 4/000ریال

 3/000ریال

متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفنهاي  081-33237445-7داخلي  208و يا به
معاونت خدمات شهري شهرداري نهاوند آقاي مهندس نصرتي مراجعه نمايند.
شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار مي باشد.
هزينه کارشناسي و هزينه انتشار آگهي مزايده و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد.
برنده مزايده مي بايست مجوزهاي الزم را از کميسيون ماده  7جهت قطع درختان خشک شده را اخذ
نمايد.
متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شرکت در مزايده را به صورت وجه نقد به شماره حساب
 0104868466003نزد بانک ملي بنام حساب سپرده شهرداري واريز و فيش واريزي را هنگام حضور
در جلسه مزايده حضوري به همراه داشته در غير اينصورت از ورود وي به جلسه مزايده ممانعت بعمل
خواهد آمد.
متقاضيان به جاي وجه نقدي مي توانند از ضمانتنامه بانکي و يا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه
پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايد.
هرگونه خسارت مالي،جاني و  ...در حين انجام قطع درختان خشک شده بر عهده برنده مزايده مي
باشد.
برنده مزايده مي بايست درختان خشک شده که مورد تاييد معاونت خدمات شهري باشد قطع نموده
و با حضور حراست بر روي باسکول جهت وزن کشي آن اقدام نمايد.
هزينه هاي حمل،قطع و نظافت پس از قطع بر عهده برنده مزايده مي باشد.
متقاضيان مي بايست تا پايان وقت اداري مورخ  98/1/20سپرده شرکت در مزايده را واريز نمايند.
کميسيون عالي معامالت مورخ  98/1/21در محل شهرداري و در صورتيکه حداقل سه پيشنهاد جهت
اعالم قيمت حضور داشته باشد برگزار و برنده معرفي مي گردد.
چنانچه برنده مزايده ظرف مدت  7روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري
ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد ودر صورت انصراف نفر دوم سپرده وی نیز به نفع شهرداری
ضبط میگردد.
چاپ آگهي نوبت اول97/12/20
چاپ آگهي نوبت دوم 97/12/28 :
محمد حسين پور -شهردار نهاوند

ایران و جهان
siasat@hamedanpayam.com

پارلمان

دوشنبه

 27اسفندماه 1397

شماره 3439

دولت

4

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی ،اجرای آزمایشی قانون ارتقای سالمت
نظام اداری و مقابله با فساد را تا پایان شهریور  1398تمدید کردند.
بــه گزارش ایرنا ،نمایندگان در جلســه علنی دیروز مجلس به بررســی
الیحه تمدید مدت اجرای آزمایشــی قانون ارتقای ســامت نظام اداری
و مقابلــه با فســاد پرداختند و کلیات این الیحــه را با  132رای موافق،
 34رای مخالــف و پنــج رای ممتنع از مجمــوع  194نماینده حاضر در
جلسه موافقت کردند.
نماینــدگان همچنین جزئیات مــاده واحده این الیحه را بــا  151رای موافق،
 14رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع  194نماینده حاضر در جلســه
تصویب کردند.

پارلمان

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

اجرای آزمایشی قانون ارتقای سالمت نظام اداری
 6ماه دیگر تمدید شد

180هزار میلیارد ریال به توسعه روستایی
اختصاص یافت

بــا تدبیر دولت  180هــزار میلیارد ریال از منابع صندوق توســعه ملی به
توسعه روســتاها و مناطق محروم و ایجاد اشتغال روستاییان کشور اختصاص
یافته است.
به گزارش ایرنا ،معاون توســعه روســتایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
گفت :تسهیالت یادشده برای نقاط مرزی با بهره چهار درصد و نقاط غیرمرزی
با بهره  6درصد و بازپرداخت  6ساله است که پرداخت این تسهیالت در چهار
دهه گذشته بی سابقه بوده است.
محمد امید افزود :تنها راه برون رفت از شــرایط فعلی کشور در عرصه کالن و
منطقه ای توجه به تولید و اشــتغال است و اجرای هر برنامه و کاری درکشور
مسیر صحیح آن اشتغال جوانان است.

قانون مدیریت خدمات کشوری دائمی شد
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با اصالح و دائمی شدن قانون مدیریت
خدمات کشوری از تاریخ انقضای مدت اعتبار آزمایشی آن موافقت کردند.
به گزارش ایرنا ،نمایندگان در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس به بررسی الیحه
دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری پرداختند و کلیات این الیحه را با
 109رای موافق 51 ،رای مخالف و  6رای ممتنع از مجموع  194نماینده حاضر
در جلسه موافقت کردند.
نمایندگان همچنین جزییات مــاده واحده این الیحه را با  100رای موافق58 ،
رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع  194نماینده حاضر در جلسه تصویب
کردند .با تصویب نمایندگان مجلس در ماده واحده این الیحه ،قانون مدیریت
خدمات کشوری مصوب هشــتم مهر  1386با اصالحات و الحاقات بعدی از
تاریخ انقضای مدت اعتبار آزمایشی آن دائمی می شود.

روحانی:

ملت ایران تسلیم دشمن نمیشود

تا انتخابات

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با ارجاع مجدد موادی از طرح
اســتانی شــدن انتخابات در خصوص نقش احزاب و تشــکلها در
انتخابات مجلس موافقت کردند.
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی بررسی موادی از طرح
اصالح قانون انتخابات مجلس شــورای اســامی که جهت اصالح
به کمیســیون امور داخلی و شــوراها ارجاع شده بود ،در دستور کار
صحن علنی مجلس قرار گرفت؛ این مواد در خصوص نقش احزاب
و جبههها در انتخابات مجلس شورای اسالمی و همچنین نظارت بر
منابع مالی نامزدها بود.
به گزارش مهر ،نمایندگان انتقادات جدی به این مواد داشتند و معتقد
بودند با حزبی کردن انتخابات به این شکل ،فضای انتخابات سیاسی
شده و منافع ملت تأمین نمیشود.
نماینــدگان با  ۱۳۱رأی موافق ۳۶ ،رأی مخالــف و  ۲رأی ممتنع از
مجموع  ۱۹۷نماینده حاضــر در مجلس ،با ارجاع مجدد این مواد به
کمیسیون شوراها موافقت کردند.

با استانی شدن انتخابات مشکالت امنیتی
ایجاد میشود
طرح استانی شدن انتخابات با وضعیت قومی و تنوع کشور ما سازگار
نیست و با اکثریتی شدن انتخابات ،مشکالت امنیتی ایجاد میشود ضمن
اینکه با این طرح اقلیتها از نماینده مجلس حذف خواهند شد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت :در دنیا موضوعی به
نام استانی شدن انتخابات نداریم بلکه در دنیا  2نظام اکثریتی و تناسبی
داریم .در نظام اکثریتی به گونهای طراحی میشود که حوزهها کوچکتر
و جمعیت هم کمتر است و حوزههایی که جمعیت بیشتر است تناسبی
است .ضمن اینکه در کشور نظام انتخابات اکثریتی وجود دارد.
به گزارش فارس  ،محمد دهقان افزود :به تدریج کشــورهای دنیا به
این نتیجه رسیدند که انتخابات اکثریتی به دلیل حذف اقلیتها نتیجه
نمیدهد بنابراین باید به سمت تناسبی برود.
وی اظهار داشــت :اشــکال طرح اکثریتی است که باید برطرف شود
و مردم بی پناه نباشــند و در مجلس هشتم برای مردم نظام انتخاباتی
پارلمانی پیش بینی شده بود و نماینده حق داشت مسائل و مشکالت
مردم را در استان و شهرستان پیگیری کند.
دهقان گفت :به نظر بنده این طرح به نتیجه نخواهد رسید چون با این
طرح اقلیتها از نماینده مجلس حذف خواهند شد و طرح به سمت
اکثریتی پیش خواهد رفت .در هر اســتان اقلیتهای زیادی داریم و
امکان استثنا قرار دادن وجود ندارد.

خبر

 75نماینده خواستار ارایه گزارش دولت
درباره الزامات  FATFشدند
 75نماینده مجلس شــورای اسالمی در نامه ای به آیت ا ...صادق
آملی الریجانی رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام خواستار ارایه
نتایج اجرای سایر الزامات  41گانه  FATFتوسط دولت به این مجمع
شدند تا مورد بررسی دقیق پژوهشی قرار بگیرد.
به گزارش ایرنا ،در بخشی از این نامه که در حاشیه جلسه علنی دیروز
مجلس در بین خبرنگاران توزیع شد ،آمده است :عقب نشینی دولت
در برابرخواسته های گروه مرموز FATFو وابسته در سه سال گذشته
موجب خود تحریمی و ضربه های سنگین به اقتصاد کشور و معیشت
مردم شده است که ادامه این عقب نشینی نیز موجب غرق شدن بیشتر
اقتصاد کشــور می شــود .در ادامه این نامه که به امضای نمایندگان
اصولگرای مجلس دهم رســیده از رییس و اعضای مجمع تشخیص
مصلحت نظام تقاضا کردند :قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص پالرمو
و ( CFTدو الیحه باقی مانده از الزامات  ) FATFنتایج اجرای سایر
الزامات  41گانه توســط دولت به مجمع تقدیم شود و نیز با بررسی
دقیق پژوهشی ،نتایج تصمیمات شتاب زده در خصوص برجام و سایر
تصمیمــات و رفتارهای بین المللی دولت را مورد مداقه قرار دهند تا
ملت ایران از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند.

تقدیم مجلس شورای اسالمی کردیم ،برای
آنهایــی که درآمد ثابت دارنــد و برای همه
کارمندان چه آنهایی که مشغول کار هستند و
چه بازنشستگان که مجموع آنها به  ۵میلیون
و  ۵۰۰هــزار نفر میرســد و همچنین همه
کارگــران که جمعیت آنها حدود  ۱۴میلیون
نفر است ،تالش کردیم که بتوانیم حقوق و
مســتمری آنها را برای کارمندان حدود ۲۰
درصد و برای کارگــران بیش از  ۲۰درصد
برای سال آینده افزایش دهیم.
رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد :البته ۲۰
درصد افزایش حقوق کارمندان را با فرمولی
خاص ،مجلس شورای اسالمی تصویب کرد
که تبدیل آن به قانون انجام گرفت و ما طبق
آن قانون بــرای کارگران هم در همین هفته
در شــورای عالی کار ،میــزان حقوق آنها را
تصویــب میکنیم که در مجموع بیش از ۲۰
درصد خواهد بود.

معیشت مرزنشینان با امنیت مرزها
گره خورده است
معیشت مرزنشینان با امنیت مرزها گره
خورده اســت تالش می کنیم این موضوع
قانونمند شود و مرزنشینان خودشان تامین
کننده امنیت مرزهای کشور باشند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت:
حتی در روز هفدهــم دی ماه گفتند مردم
قرار اســت امروز به خیابان ها بریزند بعد
که دیدند اتفاقی نیفتاد گفتند مردم ســرکار
هستند یا گفتند ایران چهلمین سال انقالب
را جشن نمی گیرد.
به گزارش ایرنا ،حسین ذوالفقاری گفت:
ایــن موضوعات تصادفی نیســت و اتاق
های فکــر ،برنامه ها و افــرادی در پی
عملیات روانی بودنــد .تمام اقداماتی که
گفته شــد به همراه تحریم اقتصادی یک
هــدف اصلی داشــت و آن ایجاد بحران
و به هم ریختن ثبــات و بروز ناامنی در
کشور بود.
وی ادامه داد :از ســوی دیگر ،مشــکالت
مربوط بــه آب وقت و نیــروی زیادی را
از برقرارکننــدگان نظــم و امنیت کشــور

گرفت .همچنین مســائلی که در ارتباط با
تقسیمات کشــوری داشتیم و برخی ناامنی
های عمومی چون قاچاق ســاح به ویژه
در مرزهای غربی و شــمال غربی و بروز
پدیده های جدید چون فســاد ،احتکار و
قاچــاق از داخل به بیرون مرزها در برخی
از کاالهای اساسی می توانست کار زیادی
را برای حوزه تامین کننده امنیت کشور در
برداشته باشد.
ذوالفقاری ادامه داد :رویکرد اصلی شورای
امنیت کشــور ،وزارت کشور بعنوان محور
هماهنگ کننده و شوراهای تامین استان ها
و شهرســتان ها در ابتدای ســال بر مبنای
پیشــگیری قرار گرفت وگرنــه برخی از
موضوعات می توانســت بسترساز ناامنی
باشد.
وی اضافــه کرد :شــورای امنیت کشــور
ســعی کرد با این گزارش هــا در پی حل
مشکالت مردم باشد و تجمعات و اعتراض
های مردم در گوشــه و کنار را مراقبت و
مدیریت کند.

روحانی گفت :امیدواریم سال آینده با کمک
یکدیگر بتوانیم شــرایط مطمئنتری را برای
مردم به وجود بیاوریم که خیال آنها از لحاظ
قیمت کاال و ارز مطمئن شود و هم تالش ما
در این زمینه به کار گرفته شــده است .البته
امسال مردم در مقاطعی مشکالتی داشتند و
هنوز ادامه دارد.
وی افزود :حمایت امروز ما باید از اقشاری
باشد که در فشار هســتند .من همانطور که
اعالم کردم ،در طول  ۳سال گذشته مستمری
افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که
حدود  ۱۱میلیون میشود ،به بیش از  ۴برابر
افزایش یافته اســت اما در عین حال باز هم
میدانیم که در سختی هستند و در سال آینده
در حد توان نیز آن را افزایش خواهیم داد.
رئیس جمهوری گفت :وضعیت اشــتغال ما
در سال  ۹۷نامناســب بوده است و افرادی
در جمع بیکاران قــرار گرفتهاند از این رو،

متأســفانه باز هم بیش از  ۳میلیون بیکار در
کشــور داریم که البته تالش خود را جهت
ایجاد شغل برای آنها ادامه میدهیم.
روحانــی اظهار داشــت :بــرای پروژههای
عمرانی به حول و قوه الهی ما تاکنون  ۳۴هزار
میلیارد تومان در سال  ۹۷اختصاص دادیم و
امیدواریم که در چند روز آینده این رقم را در
حد توان به بیش از این افزایش دهیم.
وی ادامــه داد :انشــا ا ...در اواخر فروردین
سال آینده طرح بسیار بزرگ آبی ،کشاورزی
و ســدی را کــه آن هم چیــزی بالغ بر ۱۰
میلیارد دالر خرج شــده ،افتتاح خواهیم کرد
که از پروژههای بســیار مهم برای بحث آب
در کشور خواهد بود .این بدان معنا است که
ما علی رغم فشار دشمنان ،ملت راه خود را
ادامه خواهد داد .درســت است که آمریکا با
تمام توان و صهیونیستها و دیگر کشورهای
مرتجــع منطقه بر مــردم ایران فشــار وارد
میکنند ،اما در عین حــال ما رابطه خود را
با همسایگان روز به روز توسعه خواهیم داد.
رئیسجمهــور ادامــه داد :اراده همه علما،
مراجع و بزرگان ،روابط صمیمانهتر بین دو
ملت ایران و عراق و همچنین دانشــگاهها،
حوزههــا و مراکز علمی اســت .رابطه ما با
عراق یک نمونه برای ســایر کشورها است.
ما میخواهیم همین رابطه صمیمانه را با تمام
همسایگانمان داشته باشیم.
روحانــی تأکید کرد :مــا در این منطقه همه
مسلمان هســتیم و هدف ما باید توسعه این
منطقه باشد.

رفتار برخی مسئوالن در مسائل بینالمللی به نوعی
لجاجت تبدیل شده است
مــردم نباید احســاس کنند کــه رفتار
برخی مســئوالن در مســائل بینالمللی به
نوعــی لجاجت تبدیل شــده اســت .هر
تصمیم و حرکت مســئوالن مستقیما روی
معیشــت مردم اثر میگــذارد ،نباید به این
مسائل بیتفاوت باشیم.
نماینــده مردم ارومیــه در مجلس گفت:
تولیدکننــدهای که شــغل ایجاد میکند و
ضامن خودکفایی کشــور اســت تبدیل
بــه بدهکاری شــده که دنبــال ضامن و
پرونده کســب میافتد .بازنشسته که یک
عمر کار کرده تــا در میانه زندگیش دمی
بیاســاید حاال مجبور اســت دو شیفت و
ســه شــیفت کار کند .زمانی جنگ بود
و مردم این مرز و بوم شــجاعانه مبارزه
کردند ،با زندگی کوپنی ســاختند و حاال
مجبورند در صف خرید کاالهای اساسی
کرامتشان را پایمال کنند .پدر و مادری
که بــا هزار امیــد فرزندشــان را بزرگ
میکنند شــاهد بیــکاری و انواع بزههای
اجتماعی جوانانشان هستند.

به گــزارش ایســنا ،روح ا ...حضرتپور
افزود:مردم نان شــب ندارنــد و آن وقت
مــا صحبــت از فضائل و مکازم انســانی
و اخالقــی میکنیــم .مــردم از خرید قبر
برای امواتشــان درمانده هستند و آن وقت
صحبت از مســکن ارزان میکنیم .گلوی
معلم صبح تا عصر برای تربیت فرزندانمان
پاره میشود شب ِ
بغض فشارهای معیشتی
گلویش را میفشــارد .کشاورز هشت ماه
مــیکارد و درو میکند و دســت و آخر
منفعــت کارش به جیــب دالالن میرود.
نیروهای مســلح که بــرای امنیت ،نظم و
اقتدار جانشــان را کف دست گرفتهاند از
فشــار تامین مخارج زندگی جانشــان به
لب آمــده ،کارکنان دولــت حقوق اندکی
میگیرد که کفاف یک هفته را هم نمیکند،
کارگران نیز ماهها بدون دستمزد کار میکند
و ســفرهاش خالی است .بانکها که در همه
جای دنیا حامی تولید و اشتغال هستند در
ایــران کارخانجات را توقیــف و بفروش
میرسانند.

گذشــت بیش از یکصد سال از شکل گیری نخستین احزاب
ایرا ِن معاصر و فراز و فرودهای سیاســی که کشور در این مدت
شــاهد آن بوده باعث نشده تا تحزب در فرهنگ سیاسی ما معنا
و مصداقی واقعی یابد.
بــه گزارش ایرنا ،از زمانی که احزاب موســوم بــه اعتدالیون و
اجتماعیون عامیون (سوســیال دموکرات ها) در بحبوحه انقالب
مشروطه و مبارزه با استبداد کبیر و صغیر پادشاهان قاجار شکل
گرفتند ،نزدیک به یک قرن می گذرد.
رخدادهای ســالیان پایانی سده گذشته خورشیدی هر چند ایران
را به یکی از نخســتین کانون های مبارزه با حکومت های مطلقه
اســتبدادی در قاره کهن مبدل ســاخت و با ترویج مطبوعات،
میتینــگ و گردهمایی های سیاســی در کوچــه و خیابان ها و
شــکل گیری گروه ها و دســته های سیاسی همراه شد اما یکی
از مهمترین ارکان مردم ســاالری یعنی تحزب در تاریخ معاصر
استقرار نیافت.
اکنون وضعیت احزاب چگونه است؟
وزارت کشور اعالم کرد ،دولت حســن روحانی تاکنون مجوز
 40حزب جدید را صادر کرده اســت .با این حال اظهارات اخیر
ســخنگوی وزارت کشــور در مورد احزاب مجاز برای فعالیت
مورد توجه قرار گرقت.
سیدسلمان ســامانی با اشاره به اجرای قانون جدید احزاب و
پایان موعد تمدید شــده از سوی این وزارتخانه و نیز مجلس،
اعالم داشــته در اجرای قانون نحــوه فعالیت احزاب و گروه
های سیاســی ،کمیســیون ماده  ، ١٠وضعیت احزاب موجود
در کشــور را با شــرایط مندرج در قانون جدیــد تطبیق داده
اســت که نهایتا تعداد  ٩٨حزب تاییــد و مجوز ادامه فعالیت
را دریافت کرده اند.
در همین زمینه عصر ایران با انتشــار لیســت احزاب تایید شده
نوشــت :این احزاب در  2سال گذشته و در مدت قانونی تعیین
شــده از سوی وزارت کشور اقدام به تشــکیل کنگره سراسری
فوقالعاده برای انطباق اساسنامه و مرامنامه خود با قانون جدید،
نمودهاند .از میان حدود  250حزب و تشــکل سیاســی رسمی
کشور تنها  98حزب ملی و استانی توانستهاند فرایند انطباق خود
بــا قانون جدید را تکمیل کننــد و از این پس فعالیت نزدیک به
 150حزب دیگر که نتوانستهاند این انطابق را انجام دهند ،از نظر
وزارت کشور رسمیت نخواهند داشت.
بســیاری از احزاب بنا بــه دالیل مختلف قــادر به برگزاری
کنگره سراســری فوقالعاده نشــدند و برخــی از آنها نیز که
کنگره برگزار کردهاند ،نتوانســتهاند شروط قانونی جدید را از
جمله گردهمایی  300نفری در کنگره سراســری برای احزاب
ملی را بــرآورده کنند و کنگره آنها مــورد تایید ناظر وزارت
کشور قرار نگرفته است.
زمانی که اعتقادی به تحزب وجود ندارد
به جز تشــکل هایی چون موئتلفه اســامی که طی ســال های
گذشــته به نسبت بر اســاس معیارهای حزبی عمل کرده ،جناح
اصولگرا یا به عبارتی دســت راســتی های سیاست ایران روی
خوشی به تحزب نشان نداده اند.
اصولگرایان حتی در نخســتین گام از تحزب یعنی هم اندیشی
و تصمیم گیری درون جناحی نیز با مشــکالتی جدی مواجهند
چنانکه ایجاد ســازوکاری موسوم به جمنا در ماه های منتهی به
انتخابات ریاســت جمهوری پارسال حتی در معرفی نامزد واحد
برای اصولگرایان با ناکامی مواجه بود.
در میان اصالح طلبان هر چند وضعیت متفاوت است و بسیاری
از چهره های مطرح این جریان در چارچوب ها و تحت عناوین
احزاب مختلف مشــغول به فعالیتند اما ساده ترین اصول فعالیت
حزبی نیز در این جناح نادیده گرفته می شود.

هنوز بسیاری از کشورهای اروپایی برای پیوستن به اینستکس تعلل
میکنند ،اینستکس همه انتظارات ما را برآورده نمیکند.
رئیس کمیســیون امنیت ملــی مجلس گفت :بنده اخیــرا ً دیدارهایی با
نمایندگان چند کشور اروپایی داشتم و در این باره مطالبی مطرح شد.
به گزارش مهر،حشــمت ا...فالحتپیشه اظهار داشــت :صرف ًا آلمان،
فرانسه و انگلیس به دنبال اجرای سازوکار اینستکس هستند؛ هر چند که
این کشورها هم همواره به ویژه در زمان مذاکرات هستهای نشان دادند
که مناسبات و مالحظات خاصی با آمریکا دارند.
وی ادامه داد :هر چند که آلمان ،فرانسه و انگلیس قویترین کشورهای
اروپایی هســتند اما انتظار ما این است که سازوکار اینستکس شامل کل
اتحادیه اروپا باشد نه تروئیکای اروپایی (آلمان ،فرانسه و انگلیس).

ساختار یگان های پیاده ،مکانیزه و
راکت انداز ارتش تغییر کرد
نیروی زمینی ارتش هر سال اهداف خاصی را در چهارچوب ارتقای
توان و آمادگی رزمی تعیین و در راستای رسیدن به آنها حرکت می کند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اســامی ایران اعالم کرد :نیروی
زمینی ارتش در سال  97به منظور افزایش آمادگی رزمی خود طرح تحول
عمیق در نیرو را اجرا و آن را به جایگاه مطلوبی رساند.
به گزارش ایرنا،کیومرث حیدری  ،اظهارداشــت :مهم ترین دستاورد
این نیرو در این ســال تحول عمیق در ساختار نیروی زمینی به منظور
پاسخ به تهدیدات و عملیات های جدید بود.
وی افزود :امروز یگان های پیاده ســنگین و تقریبا زمین گیر گذشته،
چابک و تمام تیپ ها و لشگرهای ما متحرک و هجومی شده اند.
حیدری گفت :امروز می توانیم بگوییم که نیروی زمینی ارتش به یک
نیروی واکنش سریع ،متحرک و هجومی تبدیل شده است.
وی تصریح کرد :امروز از هر زمانی آماده تر هستیم و تمام تجهیزات
خود را در برابر آخرین فناوری های دنیا به روز رســانی کرده ایم و
چنانچه دشــمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران حماقتی کنند،
پاسخ ما محکم و کوبنده خواهد بود.

ایران حزب دارد یا حلقه؟

تعلل اروپا در اجرای اینستکس
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طرح اصالح قانون انتخابات مجلس مجددا ً
به کمیسیون شوراها ارجاع شد

امید دشــمنان این بود کــه مردم را از
مســیر دین ،انقالب و نظام و اعتقاداتشان
جدا کنند اما این مردم سختیهای زندگی
را پذیرفتند و به دشــمنان بــا صدای بلند
پاسخ منفی دادند.
رئیسجمهور که به استان بوشهر سفر کرده
است در جمع مردم کنگان گفت :در آغاز از
ملت بزرگ ایران تشکر کنم به دلیل آنکه در
این سالی که توأم با مشکالت و سختیهای
اقتصادی بود ،مردم در همه مراســم باشکوه
انقالبی ،دینی و مذهبی ،مقاومتشان را نشان
دادند و آن را به رخ جهانیان کشــیدند و به
دشــمنان اعالم کردند که ممکن است شما
سختیها و مشــکالتی را برای ما به وجود
بیاورید اما نخواهید توانســت ملت بزرگ
ایران را در برابر خودتان تسلیم کنید.
به گزارش مهر ،حجتاالسالم حسن روحانی
اظهار کرد :همه میدانیم که دشمنان در یک
سال گذشته تمام توان خود را برای فشار بر
زندگی مــردم وارد آورده اند و امید آنها این
بود که مردم را از مسیرشان ،دین و انقالبشان
جدا کنند اما این مردم سختیهای زندگی را
پذیرفتند و به دشمنان این سرزمین با صدای
بلند پاسخ منفی دادند؛ دولت در این شرایط
سخت با همه توان در کنار ملت خواهد بود.
وی گفت :مردمی که سختیهای بیشتری را
تحمل میکنند ،مردمی که دارای درآمد ثابت
هســتند و امروز ســختترین مشکالت را
خواهند داشت .آنها که درآمدشان متغیر است
به طور طبیعی خود را با شرایط وفق میدهند
بــه همین دلیل ما در بودجه ســال آینده که

احزاب

سال  ،۹۸آغاز تحوالت اقتصادی است

اينفوگرافيک :ايرنا

اصالح ساختار اقتصادی اولویت اول کمیسیون اقتصادی مجلس در
سال آینده خواهد بود .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
گفت :عدم توجه به عوامل اقتصادی در درون کشــور مهمترین چالش
اقتصاد ایران بوده و هست.به گزارش ایسنا ،محمدرضا پورابراهیمی بیان
کــرد :در صورتی که به این عوامل درونی پرداخته نشــود ،میزان تأثیر
تحریمها بر اقتصاد ایران بیشــتر خواهد شــد و این بــه عنوان یکی از
مباحث مهمی است که باید به آن پرداخته شود.
وی ادامه داد :اشــتباه فاحش دولت در ســه حوزه افزایش نرخ ســود
ســپرده بانکی ،عرضه طال و تک نرخی کــردن قیمت  ۴۲۰۰برای نرخ
ارز بزرگترین اشتباههای دولت بود که هزینه سنگینی برای نظام اجرایی
کشور تحمیل کرد.
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تمهیدات الزم برای تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی

نیروی انتظامی به متخلفان رانندگی رحم نکند

گالیه معاون آموزش و پرورش از تنوع و طبقاتی کردن مدارس

با تمهیداتی که اندیشیده شده در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی و ارز تخصیص
یافتــه به آن ،ارز مورد نیاز برای دارو و تجهیزاتپزشــکی را تا پایان بهار  98تامین
میکنیــم و نگرانی برای این مــوارد وجود ندارد .البتــه مکانیزمهایی برای دور زدن
تحریمها طراحیشده است که به جزییات آن نمیپردازیم.
وزیر بهداشت ادامه داد :افزایش قیمت دارو نیز به جز افزایش سنواتی مانند سالهای
گذشته ،نخواهیم داشت.
ســعید نمکی افزود :مطالبات ســال  94بازنشســتگان وزارت بهداشت تسویه
شــده و ســال  95در حال انجام اســت و ســال  96نیز تا پایان امسال تسویه
میشود.

نیروی انتظامی موظف اســت همچون گذشته ضمن برخورد خوب و محترمانه با
مردم به خصوص در ایام نوروز به سواالت مسافران نوروزی پاسخ داده اما در مقابل
به متخلفان از قوانین راهنمایی و رانندگی رحم نکند زیرا بخششی در کار نیست.
به گزارش ایرنا ،وزیر کشــور با بیان اینکه نیروی انتظامــی با تخطی گران از قوانین
رانندگی برخورد جدی خواهد کرد ،افزود :هر گونه رحم به متخلفان رانندگی در واقع
ظلم به مردمی اســت که می خواهند پس از گذشــت یکسال با رفتن به مسافرت به
آرامش برسند« .عبدالرضا رحمانی فضلی» بیان کرد :بنده ابالغ کرده ام که اگر موردی
از خالف را ببینم و نیروی انتظامی از آن گذشت کند یا آن تخلف را نادیده بگیرد قطعا
با پلیس برخورد دیگری خواهیم کرد.

برخی سیاســتگذاریهای خالف ســند تحول چون تنوع و طبقاتی کردن مدارس
میتواند عدالت را در فراهم کردن فرصتهای خوب یادگرفتن برای همه به طور یکسان
فراهم نکند .رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره
به چالشهای تحقق اهداف پرورشی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت :تربیت
تمام ساحتی در سند تحول بنیادین مورد تاکید است ،اما آیا فضاهای مناسبی اعم از کارگاه
هنری ،ورزشی ،آزمایشگاه و ...در مدارس در اختیار داریم؟ به گزارش ایسنا ،با بیان اینکه
برنامههای درسی ما تمام ساحتی است یا اینکه ساحتی را بیشتر مورد توجه قرار دادهاست
گفت :شــاید نکته اساسی جداکردن نقش تربیتی از کار معلمان بود .اکثر زمانی که دانش
آموزان در مدرسه میگذرانند با معلمان است.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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شاديهاي خياباني برنامهريزي ميخواهد

يادداشت

درمانگاههاي خصوصي کار همان
مراکز تجاري را ميکنند
»»مهدي ناصرنژاد

چند سالي هست تخصيص درمانگاههاي خصوصي و تخصصيتر
آن يعني مراکز جراحي در رشــتههاي مختلف پزشــکي در ســطح
کشــورمان روبه توسعه اســت و در اســتان همدان نيز و در همين
مرکز استان با مشــارکت بخش خصوصي و مدد پزشکان متخصص
کلينيکهاي شبانهروزي متعددي فعاليت دارند.
البته چنين رويکردي در ســرعت عمــل و بهبود وضعيت درماني به
خصوص براي جراحيهاي سرپايي و کمتر بستري ،بسيار موثر است
و کمک شاياني در بستر ســازي آرامش عمومي در حوزه درماني به
وجود ميآورد.
با اين وجود يکي از چالشهاي بزرگ در بستر توسعه زيرساختهاي
درماني به شکل خصوصي شده آن از منظر افکار عمومي و قشرهاي
مردمي با سطح درآمدهاي نابرابر ،اين است که ،اينگونه مراکز درماني
از همان ابتدا راه خود را از زيرســاختهاي مربوط به بخش دولتي و
خدمات عامالمنفعهتر ،جدا ســاختهاند و متأســفانه روندي به شکلي
بسيار خطرناک دارد دامنه ميگيرد که ديري نخواهد پاييد مقوله درمان
در سبد خانوار به يک کاالي کام ً
ال لوکس و فانتزي تبديل خواهد شد.
در باور بســياري از ملتهاي بزرگ و کهــن دنيا که مليت و ماهيت
آنان ريشــه در فرهنگ اصيل و تمدن ســاز دارد ،علوم پزشکي يک
مقولــه کام ً
ال قابــل احترام و بلکه مقدس به شــمار ميآيد و در بين
چنين ملتهايي جايگاه پزشــک کمتر از مالئکه خداوندي و نجات
بخش بشــريت از ظلمت و ناداني نيست،چرا که علم طب ذات ًا براي
خدمت به مردم و کمک به انســانهاي رنجور و دردمند کشف شده
و امروزه روز نيز به رقم گذشــت هزاران سال از پيدايش علم طب،
ســازمانها و شرکتهاي عظيم داروسازي و مراکز درماني بزرگ دنيا
با نام بنيانگذاران اين کهکشان بيکران مزين است و بين ايراني بودن
و غير ايراني بودن آنان نيز هيچ تفاوتي نيســت و همه خدمتگزاران به
بشريت در حوزه پزشکي جايگاهي جهاني دارد.
با اين حال يک تفاوت بزرگ بين بنيانگزاران علوم گوناگون از جمله
طب با پزشــکان بســيار حاذق و ماهر و مجهز امروزي اين است که
بنيانگذاران و بزرگان ما براي خدمت به بشــريت زحمت کشيدهاند
اما متأســفانه برخي پزشــکان امروزي براي رقابت و بلکه رو سفيد
ساختن موسسههاي اقتصادي و سرمايهگذاران بزرگ در حوزه تجارت
و بازرگاني تالش ميکنند و به ظن خويش زحمت کشيدهاند تا به يک
پزشک حاذق تبديل شدهاند.
در واقع امروز تمام مرزهاي بين تجارت با طبابت مخدوش شده و از
بين رفته اســت و بيشتر نيروهاي بالقوه انساني که سوداي تحصيالت
عاليه دارند و دنبال امکانات و درآمد بيشتر براي رفاه و زندگي خوب
هســتند ،دانشگاههاي علوم پزشــکي به دانشگاههاي صنعتي و علوم
اقتصادي را براي خود انتخاب ميکنند.
البته در هر شــرايطي شخصيت و جايگاه انســانهاي شريفي که در
کسوت پزشکي به مردم خود خدمت ميکنند محفوظ است و بسيارند
پزشــکاني که در لحظات حساس و پر دغدغه زندگي خويش با خدا
معامله دارند و براي رضاي او و آســايش وجدان و ضمير پاک خود
تالش ميکنند.
بســياري از پزشــکان عزيز و گمنامي که در همين شــهر همدان در
مطبهاي خود عالوه بر اينکه حــق ويزيت از بيماران نميگيرند و
يا حداکثر نصف تعرفه قانوني حســاب ميکنند ،حتي دارو و وسايل
درمان بيمــاران خويش را با جان و دل تقبــل ميکنند و در کنار آن
زندگي پر برکت و احوال با شــکوهي براي خــود و خانواده فراهم
ساختهاند.
کاش ميشــد تا در اين فرصت نام چند تن از چنين پزشــکان
فرشــته صفت شــهرمان را مــيآوردم وليکن شــايد خود آنان
راضــي به ايــن تظاهر نباشــند و قطعــ ًا هم نيســتند .در چنين
فضايي است که متأســفانه در برخي از اين مراکز درماني به نام
بخــش خصوصي به بهانه عمل جراحــي زيبايي پولهاي کالني
از مراجعــه کننــدگان خويش دريافت ميکننــد در صورتي که
قطع ًا جايگزين ســاختن لنز در چشمان بيمار به جاي عينکهاي
مزاحــم و بعضــ ًا بيکيفيت امــروزي چندان هم عمــل زيبايي
محسوب نميشــود .کما اينکه يکي از اين پزشکان قديمي و با
انصاف شــهرمان که ســامت بينايي جمعيت عظيمي از شهرمان
مديون طبابت اوســت ،ميگويد :چشمپزشــکي پيشــرفتهاي
شــگرفي را در دنياي امروز به دســت آورده است و در شرايط
کنوني فقط تجويز عينک راه درمان نارســاييهاي چشمي نيست
و عالوه بر روشهاي درماني و جراحيهاي پيشــرفته ،کاشــت
دائمــي لنزهاي طبي به عنوان شــيوه معمول توصيه ميشــود و
نبايد در تعريفهاي ســازماني در رديــف جراحيهاي زيبايي
قرار گيرد.
با اين حال و به گفته شــکوهآميز يکي از شهروندان همداني در يکي
از مراکز جراحي چشــم واقع در بلوار بعثــت همدان عالوه بر تمام
هزينههاي مربوط به يک جراحي سرپايي ،هزينههاي جنبي و دور از
انتظار هم به طور جداگانه از بيماران دريافت ميشود.
اين شــهروند همداني که با روزنامه همدانپيام تماس داشــت گاليه
ميکرد براي پرداخــت دو ميليون و  300هزار تومان بهاي يک عمل
سرپايي چندان شگفتزده نشده است اما وقتي پول يک برگ فتوکپي
يا دســتکش اتاق عمل را هم جداگانه از بيمار دريافت ميکنند جاي
داغ کردن و اعتراض داشتن باقي ميگذارد.
به گفته وي شــيوه خدماتدهي در اين مرکز پزشکي هم به گونهاي
اســت که مراجعه کننده را در ابتدا به شک مياندازد که آيا وارد يک
مرکز پزشــکي مجهز شده اســت و يا يک مرکز تجاري را از نزديک
ميبيند چون تمام کارهاي راهنمايي و اطالعات درمانگاه و تهيه برخي
لوازم و تجهيزات پزشکي به يک باجه کوچک سوپرمارکتي واقع در
اين مرکز جراحي واگذار شده است که بايد براي تهيه اقالم چانهزني
هم بکنيم.
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چهارشنبه سوري يكي از آيينهاي
كهن ايراني با پيشينهاي چند هزار ساله
اســت كه با گذر از ســاليان بسيار به
ما رســيده و آن طور كه گفته ميشود
اين آيين يكي از نمادهاي همبســتگي
اجتماعــي در ميان ايرانيــان بوده كه
كاركردهاي اجتماعي بسياري از قبيل
تحكيم پیوند های خانوادگي ،پاسداشت
ارزشها و ايجاد شور و نشاط اجتماعي
داشته است با اين وجود اين سنت طي
سالهاي اخير از يك سرمايه اجتماعي
به يك معضل بزرگ و بســتري براي
آســيبهاي متعدد اجتماعي بدل شده
چرا كه مراســمي كه گذشتگان ما تا
ســالهاي نه چندان دور براي رسيدن
آن لحظه شــماري ميكردند حاال به
يك ميدان جنگ تبديل شــده است كه
از همان ماههاي آغازين اسفند نهادهاي
فرهنگي ،اجتماعــي ،امدادي،امنيتي و
مهمتر از همه نهاد خانواده را در ترس
و نگراني غرق ميكند.
روال بــه گونــهاي اســت كه طي
ســالهاي اخير و در روزهاي منتهي
به چهارشنبه پايان ســال رسانههاي
گروهي و شــبكههاي اجتماعي ايران
مملو از اخبار و تصاوير افرادي هستند
كه به دليل استفاده از مواد محترقه و
منفجره مجروح و مصدوم شده يا جان
خود را به شكل دل خراشي از دست
دادهاند هــر چند رفته رفته و با توجه
به فرهنگســازيهاي صورت گرفته
شــمار مصدومان حوادث چهارشنبه
آخر سال رو به كاهش است اما هنوز
هم بايد به فرهنگسازيها ادامه داد.
در همين زمينه با بررســي آمار ســال
گذشته مراسم شــب چهارشنبه پايان
سال در استان همدان نشان ميدهد كه
در اســتان همدان آمار مصدومان شب
چهارشنبه آخر سال ،سال  96نسبت به
سال  30 ،95درصد كاهش يافته است
كه بيش از  95درصد مصدومان آقايان
بودند كه افراد مجروح شــده عمدت ًا از
ناحيه ســر و صورت و دســت دچار
آسيب شدهاند.
 75درصــد از آمــار مصدومــان به
شهرســتان همدان اختصــاص دارد و
عمدت ًا در ســنين  11تا  25سال هستند
در حوادث چهارشنبه سوري سال 96
بيشترين آسيبها را شهرستان بهار و
همدان داشتهاند.
در شهرســتان همدان در سال 94 ،96
نفر دچار مصدوميت شــدند كه از اين
تعداد  58نفر مصدوم دچار سوختگي
شدند و تنها  11نفر نياز به بستري شدن
داشتند كه اين آمار در سال  127 ،95نفر
ذكر شده بود.
بررسي آماري در ارتباط با حوادث
چهارشنبه سوري و نوع مصدوميت
آســيبديدگان ،نشــان ميدهد كه
اغلب آسيبديدگان در حوادث اين
شــب را جوانان و نوجوانان تشكيل
ميدهند.
در همين راســتا به مناســبت مراسم
چهارشنبه پايان سال با صفيا ...صفايي
جامعهشناس و رئيس دانشگاه پيامنور
اســتان گفتوگو كردهايم كه در ادامه
ميخوانيد:
به نظر شــما چرا ســنت ديرينه

چهارشنبه سوري اينقدر براي جامعه ما
آسيبزا شده است؟
در پاســخ به اين ســوال بايــد گفت كه
متأسفانه آيين چهارشنبه سوري به شكل
صحيحي برگزار نميشــود و سبب ضرر
و زيان برا ي مردم ميشــود كه در واقع
در برگزاري اين مراســم نوعي از افراط
وجود دارد.
به هر حال مســئله كمي پيچيده است و
ايــن برميگردد به فاصله و شــكافي كه
بين نهادهاي رسمي و غيررسمي جامعه
وجود دارد.
اين مجال داده شد كه در جامعه اين تصور
به وجود آید كه نهادهاي رسمي همچون
رســانه ملي ،آموزش و پرورش مخالف
مراسم چهارشنبه ســورياند ودر نتيجه
در نهادهاي غيررســمي همچون شــبكه
دوســتان و خانوادههاي متوسط شهري
نوعي واكنش ديده شــده است و شاهد
نوعي كنش و واكنش بودهايم.
اين شرايط سبب شده تا برخالف گذشته
در ايــن كنش و واكنش به تدريج اجراي
مراسم چهارشنبه ســوري عملي خاص
جوانــان تعريــف شــود و خانوادهها به
تدريج از موضوع كنار كشيدند .نهادهايي
چون مدارس هم نسبت به موضوع خنثي
بودند يا فقط هشــدار دادند و در نتيجه
گروه دوســتان نقش فعالي در اين مراسم
داشتند.
به نظر شــما با توجه بــه اين كه
شادي در جامعه ما كم شده است اين
شــاديهاي كم مانند چهارشنبهسوري
درست است؟

در شهرســتان همدان
در ســال  94 ،96نفــر
دچار مصدوميت شــدند
كــه از اين تعداد  58نفر
مصدوم دچار سوختگي
شدند و تنها  11نفر نياز
به بستري شدن داشتند
كه اين آمار در سال ،95
 127نفر ذكر شده بود

دانشگاه

هر جامعه فرهنگ خــاص خود را دارد
شايد ويژگي اسالم اين است كه توانسته
فرهنگهــاي زيادي رادر خود جاي دهد
پس ما نبايد به چهارشــنبه سوري هم به
يك فعل وانفعالي كه ضرر دارد نگاه كنيم
چهارشنبه ســوري هم بايد مانند جشن
نوروز برگزار شود.
قاعدت ًا اصال درســت نيست .اعتقاد بنده
اين است كه حتي اگر نگاه استراتژيك هم
داشته باشيم اين موضوع درست نيست به
هر حال جامعه ايراني اين روزها جامعهاي
عصبانی است جامعهايي است كه به دليل
مســائل اقتصادي و معيشــتي نگران و
عصبي است.
وجود اين گونه شــاديها ميتواند زمينه
تخليه تنشهاي انباشته شــده شود بايد
شــاديهاي خياباني را تشويق و براي آن
برنامهريزي كرد.
بنده معتقدم كه مجال دادن به اين شاديها
ميتواند از ميزان قتل ،نزاع خياباني ،طالق
و حتي اعتياد بكاهد.
بايد مردم در كنار هم و با هم شــاد شوند
شــادي در فضاي عمومي ميتواند نتايج
خيلي بزرگي داشته باشد ميتواند انسجام
اجتماعي را تقويت كند برعكس شــادي
در فضاهاي خصوصــي موجب انفكاك
اجتماعي خواهد شد.
از ديدگاه شما نقش خانواده در اين
مراسم براي كاهش آسيبها چيست؟
خانوادههــا نقــش اساســي و مهمي در
مديريت برگزاري چهارشنبهسوري دارند
و همان طور كه قب ً
ال اشــاره شد يكي از
داليل آسيبزا شــدن چهارشنبه سوري
كمرنگ شــدن نقش خانوادههاســت اما
نكته ديگري هــم وجود دارد به هر حال
ما شــكاف نســلي داريم لزوم ًا نميتوان
براي هــر موضوعي گفت كــه جوانان
دركنار خانوادهها باشند و شادي كنند يك
موضوع آن است كه خانواده نقش جامعه
پذيري خــود را ايفا كنــد يعني ميراث
فرهنگي جامعه ايراني را به نســل جديد
منتقل كند.
نكته ديگر آن است كه به اعضاي خود ياد
بدهد كه اجراي يك مراسم نبايد موجب
سلب آسايش و امنيت ديگران شود همين
كافي اســت .براي اتصال فرد به جامعه
همه جا نبايد دنبال خانواده بود ما بيش از
اندازه براي حل مسائل روي نقش خانواده
حساب ميكنيم نسل جديد به هر حال با
همسن و ساالن خودش راحتتر است.

حضور خانوادهها در فضاي شــهري در
اين روز خود به خود نوعي ضمانت براي
جلوگيري از بروز حوادث پيشبيني شده
است.
از ديدگاه شما چگونه ميتوان اين
شادي را مديريت كرد؟
ما به جاي حذف مراسم چهارشنبه سوري
ميتوانیم آن را مديريت کنیم و از طريق
رسانه ،شبكه اجتماعي و نيروهاي انتظامي
برگزاري اين مراسم را می توان مديريت
كرد.
قرار نيست در روز چهارشنبه سوري همه

نیش و نوش
کيهان :از  15وعده وزير کار فقط يک وعده محقق شد!
حاال وقت داره!!
جامجم :لطفا در تعطيالت بيمار نشويد
باشه بهشون میگم!!
صداي زنجان :چرخ معدن فرسوده شد
بدون شرح!!
هگمتانه :اســتفاده زنان همداني از فضاي مجازي بيشــتر از مردان
است
اینه که بوی غذای سوخته از همه خونه ها میاد!!
خراسان :گراني بر تن پوشاک
چه کنیم با این درد گرانی!!
طلوع لرستان :تراژدي پتروشيمي اراک در راه است
نکنه تو این هم اختالس داریم؟!!
جوان :افزايش تعرفههاي پزشکي الزم نيست
بیا و از دل دکترا بپرس!!
ايران ورزي :بيرانوند جواهري است که در پرسپوليس ميدرخشد
تا حاال ازش این تعریف رو نکرده بودن!!
طلوع لرستان :آزمون سخت رئيس قوه قضائیه
نیامده باید آزمون بده؟!!
شروع :دور زدن تحريمها با نفتکشيهاي دست دوم
بدون شرح!!
دنياي اقتصاد :رد پاي اژدها در بازار طال
جل الخالق!!
شوت ورزشي :قشونکشي سرخابيها به زمين فوتبال
یعنی سرخ آب میزنن میان زمین!!
رسالت :داغ بازار بر جيبهاي خالي
چه شود!!
همدان پیام :ارم را به همدان برگردانید
یعنی ارم خواری هم داشتیم!!
ایر نا :سرقت  100گرم طال برای جشن تولد
آخه مجبور بودی!!

خبر
خانوادهها نقش اساسي
و مهمــي در مديريــت
برگزاريچهارشنبهسوري
دارند و همان طور كه قب ً
ال
اشاره شد يكي از داليل
آسيبزا شدن چهارشنبه
ســوري كمرنگ شدن
نقش خانوادههاست

مردم آتش بازي كنند شهرداري ميتواند
براي آن روز برنامههاي مختلف هنري و
فرهنگي تعريف كند مث ً
ال در گوشــههاي
مختلف فضاهاي شهري ،برنامه استقبال از
نوروز تعريف شود.
گروههاي موســيقي سنتي ايراني بيایند و
در فضاي عمومي تعريف شــده موسيقي
بنوازند و مردم تماشا كنند نمايشگاههاي
مربــوط به موضوع از طرف اســتانهاي
مختلف كشور برگزار شــود به هر حال
براي مديريت موضوع ميتوان جلســات
کارشناسی داشت و با كمك همه نهادها
برنامه مشخص تعريف كرد.
در آخــر ميتــوان گفت بــا همكاري و
تعامل خانوادههــا و با تالش و زحمات
كاركنان نيروي انتظامي استان و همراهي
دستگاههاي مسئول در حوزه امنيت و به
ويژه تعامــل و نظارت خانوادهها ميتوان
حوادث را كاهش داد.

بهداشت

افزایش شهریه دانشجویان علوم پزشکی ازسال آینده

 1.5میلیارد دالر ازکاالی آرایشی بهداشتی بازار  ،قاچاق است

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ،از افزایش میزان شهریه و وام دانشجویان
دانشگاههای علوم پزشکی از سال  ۱۳۹۸خبر داد و گفت :مبلغ این افزایش هنوز تعیین تکلیف
نشده ،اما یقینا افزایشی در شهریه و وامهای دانشجویان خواهیم داشت.
محمدرضا فراهانی در گفت و گو با ایسنا ضمن اعالم این مطلب گفت :یقین ًا شهریه و
همچنین میزان وامهای دانشــجویی در سال  ۱۳۹۸افزایش خواهد یافت ،اما مقدار این
افزایش هنوز قطعی نشده است.
معاون فرهنگی و دانشــجویی وزارت بهداشــت همچنین به مهمتریــن اقدامات این
وزارتخانه در حوزه فرهنگی و دانشجویی در سال  ۱۳۹۷اشاره کرد و گفت :خوشبختانه
این معاونت تمامی برنامههای تدوین شــده خود در ســال جاری را انجام داده است و
حتی یک برنامه حذف شده در سال  ۱۳۹۷نداشتیم ،به گونهای که برخی از برنامههایی
نظیر المپیاد ورزشهای همگانی که در گذشــته یک سال برای دانشجویان دختر و یک
سال برای دانشجویان پسر برگزار میشد ،در سال جاری برای هر دو گروه برگزار شد.

چیزی حدود  1.5میلیارد دالر از کاالهای بهداشتی و آرایشی در بازار کشور ،تقلبی و
قاچاق برآورد می شود .به گزارش ایرنا معاون وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
و رئیس ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه آمار قاچاق کاال را نمی توان به صورت دقیق
اعالم کرد ،گفت :توجه به بارکد و کد رهگیری محصوالت ضروری است.
شرکت ها و مصرف کنندگان باید به بارکد و کدرهگیری محصول توجه کرده و استعالم
الزم را از طریق آن بارکد انجام دهند وحتما از سالمت محصول اطمینان حاصل کنند.
مهدی پیرصالحی درخصوص کمبود دارو در کشور گفت :خوشبختانه هیچ گونه کمبود
دارو و تجهیزات پزشــکی در کشــور نداریم و در نوروز 98برای تمام مراکز درمانی و
خدماتی و داروخانه ها ،داروهای مورد نیاز تهیه شده و به مردم خدمات رسانی خواهند
کرد .پیرصالحی افزود :در نوروز  98عالوه بر خدمات رسانی داروخانههای شبانه روزی
پیش بینی کردیم داروخانه های روزانه نیز بتوانند به داروخانه های شــبانه روزی کمک
کنند و داروهای مورد نیاز به مردم ارائه شود.

نقش بی بدیل آموزشگاههای آزاد
فنی و حرفهای در اشتغالزایی

در حال حاضر  ۲۰۰مرکز آموزشگاه آزاد در سطح استان داریم
و آموزشــگاههای آزاد فنی و حرفهای بنگاههای اقتصادی در زمینه
آموزشی هستند و آموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای زمینه ساز
اشتغال است هر کجا مهارت باشد قاعدتا در زمینه توسعه اقتصادی
پیشرفت خواهیم داشت.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان همدان در مراسم چهارمین
ســالگرد افتتاحیه مجتمع آموزش فنــی و حرفهای پرتو گفت :در
حال حاضر  ۲۰۰مرکز آموزشــگاه آزاد در ســطح استان داریم و
آموزشــگاههای آزاد فنی و حرفــهای بنگاههای اقتصادی در زمینه
آموزشی هستند.
وهب مختاران افــزود :از آنجا که آموزشهــای مهارتی و فنی و
حرفهای زمینه ساز اشتغال است و هر کجا مهارت باشد قاعدتا در
زمینه توسعه اقتصادی پیشرفت خواهیم داشت.
در ادامه رئیــس کانون انجمنهای صنفی آموزشــگاههای آزاد
اســتان همدان ،گفت :تعامل خوبی که در ســالهای اخیر بین
بخش دولتی و خصوصی ایجاد شــده اســت توانســته کیفیت
آموزشی را باال ببرد.
شــیوا ناصر شــریفی افزود :ما در انجمن به دنبــال احقاق حق و
حقوق آموزشگاهها در رابطه با بحث بیمه ها ،وضعیت شهریهها و
همواره پیگیر مشکالت و دغدغه های مراکز در زمینه مالیاتهای
اعمال شده هستیم.
وی خاطر نشــان کرد :در ســالهای قبل مالیاتهای باالیی برای
آموزشــگاهها اعمال می شــد که با پیگیریهای متعدد و همکاری
کانون کشــوری توانســتیم از طریق مجلــس مالیاتها را به صفر
برسانیم.
هم چنین مدیر و موســس مجتمع آموزشــی فنی و حرفه ای پرتو
گفت :در حال حاضر  ۱۰الــی  ۱۵کارگاه تخصصی در زمینههای
عکاســی ،نور پردازی ،به صورت ورکشــاپ یک تا سه روزه در
کنار دورههای تکمیلی برگزار میکند که مورد استقبال خوبی قرار
گرفته است.
حمید رضا جمشــیدی افزود :این امر توانســته سهم به سزایی در
کسب مهارت و اشتغال هنرآموزان داشته باشد.
وی خاطر نشــان کرد :در رشــته طراحی دوخــت و هنرهای
نمایشــی نیز فعالیت داریم که هنرهای نمایشــی شامل عکاسی
دیجیتال ،فتوشاپ در عکاســی و نور پردازی ،تصویر برداری،
تدویــن فیلم ،بازیگری تئاتر و ســینما ،موســیقی ،نقاشــی و
خوشنویسی است.
مدیر آموزشــگاه آزاد فنی و حرفهای پرتو گفت :در زمینه خدمات
آموزشی که در این مجتمع ارایه میدهیم شامل فن بیان و سخنوری
حرفــهای و فنــون مذاکــره ،مدیریت زمان و اضطــراب ،حقوق
شــهروندی ،مشــاور اجرایی امور حقوقی و الیحه نویسی قضایی
اســت و در بخش معماری ،اصول ترسیم نقشــه کشی معماری،
طراحی داخلی و خارجی ساختمان و اسکیس و راندو در معماری
و نرم افزارهای مختلف آموزش داده میشود.
جمشیدی در پایان یاد آور شد :به هنر جویان و مهارت آموزان پس
از گذراندن دورههای آموزشــی مدرک بین المللی فنی و حرفهای
ارایه میشود.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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اقتصـاد

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان خبر داد

کشف  67تن برنج تقلبی در همدان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با با اشاره به کشف  67تن برنج عرضه در
خارج از شبکه و به صورت تقلبی در استان گفت :متخلفان از مباشران تنظیم بازار نبودند.
علیرضا حســنپور با اشاره به کشف  67تن برنج عرضه در خارج از شبکه و به صورت
تقلبی در اســتان اظهار کرد 67 :تن برنج خارج کهنه و از شــبکه تنظیم بازار در یکی از
روستاهای اطراف همدان کشف شد.
وی با اشاره به اینکه در یک انبار بیش از  67تن برنج دولتی با ارز یارانهای و برای توزیع
در شــبکه مصرف وارد همدان شده و غیر قانونی ذخیره شــده بود گفت :به دنبال این

هستیم بدانیم چگونه این برنج وارد استان شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه این برنجها در کیسههایی با برندهای
معتبر و با تاریخ تولید و انقضای جدید بستهبندی شده بود ،به فارس گفت :افراد خاطی
مباشران تنظیم بازار نبودند و در حال تحقیق هستیم تا به اطالعات بیشتری دست یابیم.
وی با اشــاره به اینکه کمیته نظارت بر کاالی اساسی با همکاری دادستان در استان و با
حضور ســازمان صنعت ،معدن و تجارت ،تعزیرات حکومتی ،جهاد کشــاورزی و اتاق
اصناف تشــکیل شده است ،خاطرنشان کرد :در قالب این کمیته دو تیم بازرسی تشکیل
شده که عالوه بر آن گشتهای مشترک سازمان صنعت ،معدن و تجارت و سایر مراجع
نظارتی و دانشگاه علوم پزشکی فعال است.

eghtesad@hamedanpayam.com

رئيس شرکت بيمه دانا استان همدان از طرح «مهر دانا» خبر داد

خبر
توزیع میوه نوروزی در همدان آغاز شد

پرتقال  4900و سيب  6900تومان

توزیع ســیب و پرتقال ویژه نوروز  98از یکشنبه با نرخ مصوب
دولتی در ســطح استان آغاز شد .طبق مصوبه ستاد تنظيم بازار استان
همدان پرتقال  4هزار و  900و ســيب با قيمت  6هزار و  900تومان
عرضه ميشود.
معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت همدان
گفــت :بیش از هــزار و  300تن پرتقال تولید داخل کشــور به ازای
هرکیلو با نرخ مصوب  49هزار ریال در سطح استان توزیع میشود.
علیرضا شــجاعی افزود :بیش از  800تن ســیب نیز به ازای هرکیلو
با نرخ مصوب  69هزار ریال در سطح استان در حال توزیع است.
شجاعی به ايرنا گفت :پرتقال و سیب در حال توزیع از جنس مرغوب
و درجه یک هســتند که به تدریج و با توجه به نیاز بازار در غرفه ها
توزیع می شود.
وی اضافه کرد 60 :مرکز توزیع میوه نوروزی در نظر گرفته شده است
و با توجه به موقعیت آنها ،بار میوه تحویل آنها می شود.
معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت همدان
گفت :این طرح تا  5فروردین سال آتی ادامه دارد و در صورت توزیع
میوه بهوسیله تعاون روستایی تا  ١٥فروردین تمدید میشود.
وی ادامه داد :از محلهای عرضه میوه در روزهای نوروز  98توســط
تیم بازرســی ســازمان صنعت ،معدن تجارت ،شــهرداری و جهاد
کشــاورزی به همراه نمایندگان اتاق اصناف و تعزیرات و نظارت و
بازدید مستمر بهعمل میآید.
شجاعی گفت :از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده
هر گونه تخلف و موارد مشــابه ،موضوع را جهت پیگیری با سامانه
تلفنی  124و 137در میان بگذارند.
مدیر ســازمان تعاون روستایی اســتان همدان هم به فارس گفت :در
طرح تنظیم بازار میوه ایام پایانی ســال تأمین میوه بازار مد نظر دولت
نیســت ،بلکه عرضه میوه در ایام پایانی ســال با هدف تنظیم بازار و
جلوگیری از افزایش کاذب قیمت انجام میشود.
رضا عباسی بيان کرد با تأکید بر اینکه هدف از عرضه محصول سیب
و پرتقال به بازار ،تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرفکننده است
افزود :در تأمین میوه طرح تنظیم بازار با توجه به سهمیه کشوری استان
مشکلی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه ســیب و پرتقال در سردخانههای استان برای اجرای
کامل طرح موجود اســت یادآور شــد :میزان سهمیه سیب و پرتقال
استان همدان نسبت به سال گذشته  30درصد افزایش یافته است.
عباســی با اشــاره به اینکه قیمت میوه در طرح تنظیم بازار نمیتواند
با قیمت میوه در بازار تفاوت چشــمگیری داشــته باشد ،یادآور شد:
بر اســاس دستورالعمل به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی میوه
ســیب  15درصد و پرتقال  20درصد از محصوالت مشــابه پایینتر
قیمتگذاری می شود.
وی تاکیــد کــرد :هــدف از اجرای ایــن طرح حمایــت از حقوق
مصرفکننــده و جلوگیری از افزایش قیمتها با افزایش میزان تقاضا
در روزهای پایانی سال است.
گفتنی اســت ،سال گذشــته  2هزار و  100تن سیب و پرتقال با نرخ
دولتی برای تعطیالت عید نوروز  97در استان همدان توزیع شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان:

شهروندان از مصرف قارچهای سمي
اجتناب کنند

مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان همدان در خصوص استفاده از
قارچهای سمی خودرو( وحشی) در طبیعت هشدار داد.
حسین فضلي گفت :با توجه به اینکه شاهد بارندگیهای بسیار خوبی
نسبت به ســنوات قبل بودهایم ،امکان رشد وسیع قارچها در مزارع،
باغات و مراتع وجود دارد.
وی بیان کرد :از آنجا که تشخیص قارچهای سمی از روی ویژگیهای
ظاهری بسیار مشکل است ،به همه همشهریان توصیه میشود که از
مصرف قارچهای وحشی(خودرو) جدا ً اجتناب کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان به فارس گفت :چنانچه افرادی
عالقمند به استفاده از گیاهان وحشی و قارچها هستند ،ضروری است
اطالعات و دانش خود را برای شناســایی و تشــخیص این گونهها
افزایش داده و جان همنوعان خود را در معرض آسیب قرار ندهند.
وی یادآور شــد :در حال حاضر یک واحد صنعتی بزرگ به ظرفیت
 200تن در سال و  51واحد در غالب مشاغل خانگی به ظرفیت 370
تن در زمینه تولید قارچ در سطح شهرستان همدان فعالیت میکنند.
فضلی خاطرنشــان کرد :حاصل تالش این مجموعه ،تولید  570تن
قارچ سالم و قابل ارايه به بازارهای داخل و خارج از شهرستان است
و هیچگونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

نخستين تفاهمنامه همکاري بين بانک و بيمه منعقد شد
مقصودي :خريد بيمهنامههاي اتومبيل (ثالث و بدنه) ،آتشسوزي و
حوادث انفرادي با تسهيالت بانکي در اقساط  12ماهه ،بدون مراجعه به
بانک ،بدون ضامن و بدون سود و کامزد

مسئول بازاريابي و شبکه فروش :با حضور دکتر کاردگر و همراهي تيم
مديريتي و کارشناسان کارآزموده ،سال  98سال رشدوشکوفايي بيمه
دانا خواهد بود

بيمه دانا  61شعبه و هزار و  987دفتر نمايندگي 115 ،نمايندگي فروش بيمه عمر و  670کارگزار
رسمي در سطح کشور دارد.
سابقه فعاليت بيمه دانا شعبه همدان از سال  1373فعاليت خود را آغاز کرده است و در حال حاضر
 23نفر کارمند و کارشناس زبده که اکثر آنها داراي تحصيالت عليه تکميلي هستند ،در اين شعبه
مشغول بهکار هستند 32 .دفتر فروش نيز در سطح استان فعال است.
تفاهمنامه همکاري بين بانک و بيمه براي
نخستينبار در صنعت بيمه مابين شرکت بيمه
دانا و بانک قرضالحسنه مهر ايران در کشور
منعقد شد .اين تفاهمنامه در راستاي حمايت
از اقشــار کمدرآمد جامعه و تکميل ســبد
بيمهاي خانوار صورت گرفته است.
رئيس شــرکت بيمه دانا استان همدان گفت:
يکي از اتفاقات مهم که در  6ماه گذشــته در
بيمــه دانا رخ داده بســتن تفاهمنامه با بانک
قرضالحسنه مهر ايران است که موجب شده
تا بيمهگزار در زمان عقــد قرارداد لزومي به
پرداخت پول نقد براي خريد بيمهنامه نداشته
باشد و از تسهيالت بانکي استفاده کند .به اين
صورت که نه به بانــک مراجعه و نه ضامن
براي دريافت آن معرفي کند؛ اين تسهيالت
سود و کارمزد هم ندارد.
مقصــودي توضيــح داد :به موجــب اين
تفاهمنامه در زمان مراجعــه بيمهگزار براي
خريدن بيمهنامه ،از بانک مهر ايران استعالم
ميگيريــم و در عرض کمتــر از  10دقيقه
تسهيالت درخواســتي به نام مراجعه کننده
به دفاتر بيمه دانا در ســطح استان ،پرداخت
ميشود.
وي با بيان اينکه اين تفاهمنامه موجب شده
بتوانيــم جمعيت انبوهي از اســتان را تحت
پوشش بيمه قرار بدهيم ،گفت :اين همکاري
عاملي تأثيرگذار در افزايش ضريب نفوذ بيمه
در جامعه و برقراري و تقويت ارتباط دو نهاد
مالي مهم در کشور خواهد بود.
مقصودي گفت :قوه قضائيه ،شرکتهاي نفت،
گاز ،بنياد شــهيد ،اتحاديههاي اتوبوسراني،

هــر ســاله شــرکت
مديريت صنعتي آماري
از  100شرکت برتر در
کشور منتشر ميکند که
طبق اين آمار ،بيمه دانا
در ســال  96با  10پله
صعود نســبت به سال
 95بــه رتبه  43در بين
شرکتهاي برتر و رتبه
دوم در بين شرکتهاي
بيمهاي کشــور معرفي
شده است

تاکســيراني ،اتاق اصنــاف و اتحاديههاي
زيرمجموعه ،ســازمان بسيج اصناف و ذوب
آهــن اصفهان اوليــن امضاءکننــدگان اين
تفاهمنامه در ســطح کشور هستند .در استان
نيز اداره کل امور اقتصادي و دارايي ،شرکت
آب و فاضالب استان ،شرکت آب و فاضالب
روستايي ،شــرکت آب منطقهاي و شرکت
توليد نيروي برق شــهيد مفتح تاکنون به اين
طرح پيوستهاند.

بيمه دانا کارآفرين برتر شد

رئيس شــرکت بيمه دانا استان همدان عنوان
کرد :شــرکت بيمــه دانا به عنوان شــرکت
کارآفرين برتــر در صنعت بيمه در همايش
ملي کارآفريني شناخته شد ،که يکي از موارد
مورد نظر فروش بيمههاي آنالين عمر براي
نخستينبار در ايران بود.
وي اضافه کرد :هر ســاله شرکت مديريت
صنعتي آماري از  100شرکت برتر در کشور
منتشــر ميکند که طبق اين آمار ،بيمه دانا در
ســال  96با  10پله صعود نسبت به سال 95
به رتبه  43در بين شــرکتهاي برتر و رتبه
دوم در بين شرکتهاي بيمهاي کشور معرفي
شده است.
مقصودي گفت :بيمه دانا در استان همدان نيز
داراي رتبه دوم در بين شرکتهاي بيمه است.

وي درباره برنامه بيمه دانا براي ايام نوروز هم
گفت :هر ســال از  29اسفندماه تا پايان ايام
نوروز از  8صبح تا يک ظهر شيفت داريم و
هر گونه خدمات مورد نياز را ارايه ميدهيم.
مقصــودي بيان کــرد :بيمهگزارانــي که در
تصادفات به بيمارســتان نيــاز پيدا ميکنند
نيز با ارايه شــماره ملي خود به بيمارستانها
ميتوانند خدمات بيمه را دريافت کنند و الزم
نيست که از شرکت معرفينامه دريافت کنند.

بهبود فضاي کسبوکار با شبکه
فروش توانمند

مسئول بازاريابي و شبکه فروش شرکت بيمه
دانا استان همدان هم گفت :قرارداد فيمابين
شرکت بيمه و بانک براي پرداخت تسهيالت
بدون ســود و ضامــن و مراجعه به بانک به
بيمهگزار اولين بار اســت که در کشور بسته
شــده و منافع مشتري و بيمه را به دنبال دارد
و موتور محرکه رشد اقتصادي کشور است.
آنطور که محمودي گفت :بهبود فضاي کسب

ارايه خدمات خوب به مشتري
اولويت بيمه دانا است

رئيس شــرکت بيمه دانا استان همدان گفت:
مهمتريــن اصل بيمــه دانا رعايــت اصول
حرفــهاي در زمان عقد قــرارداد با بيمهگزار
اســت و به خاطــر جذب مشــتري برخي
اقدامات که خارج از اصل يا قوانين است را
انجام نميدهد.
ســيدمصطفي محمودي گفــت :اگر صالح
شرکت را مدنظر قرار بدهيم به جاي شکستن
نرخ ،با ارايه خدمات خوب مشتري را جذب
ميکنيم.
مقصــودي افــزود :بيمــه دانا ،پيشــگام و
خوشنامترين شرکت بيمهاي در ارايه خدمات
درمــان تکميلي اســت و در حال حاضر در
استان نيز بيشــترين سهم بيمه درماني با اين
شرکت است.
به گفته مقصــودي ،عالوه بــر بيمه درمان
تکميلــي ،بيمههــاي امــوال (اتومبيــل،
آتشســوزي ،مهندســي ،خاص و انرژي،
مســئوليت و باربري) ،اشــخاص (عمر و
پسانداز انفرادي ،عمر و حوادث انفرادي و
گروهي) به مشتريان ارايه ميکند.

(بيمه دانا ،مطمئن و توانا)

و کار در صنعــت بيمه با همکاري شــبکه
فروش توانمند محقق ميشود.
وي افــزود :ما در اعطاي مجوز فعاليت دفتر
نمايندگي کيفيت را فداي کميت نميکنيم.
به گفته مســئول بازاريابي و شبکه فروش
شــرکت بيمه دانا اســتان همدان ،کساني
ميتواننــد نمايندگــي بيمه دانا را داشــته
باشــند که ضمن پذيرفته شدن در آزمون و
مصاحبه ،از مقبوليت اجتماعي باال ،ســطح
تحصيــات تعيين شــده و ســابقه کاري
مفيد برخوردار باشــند ،زيرا اجراي اصول
حرفهاي و ارايه خدمــات مهمترين هدف
بيمه دانا است.
محمــودي با مطرح کردن شــعار «بيمه دانا،
مطمئن و توانا» ،توضيح داد :دليل اســتفاده
از کلمــه مطمئن در شــعار؛ به خاطر وجود
تيــم مديريتي قوي و بدنه کارشناســي فني
و تخصصي با تجرب ه  43ســاله است .دليل
بهکار بردن کلمــه توانا نيز بهعلت توانگري
مالي است .مسئول بازاريابي و شبکه فروش
شرکت بيمه دانا اســتان همدان اظهار کرد:
رعايت اصل حسن نيت يکي از اساسيترين
اصول حرفهاي بيمهگري ميباشد.

فرهنگسازي براي بيمه عمر و
زندگي اولويت بيمه دانا

محمــودي با بيان اينکه فعاليت و پوشــش
بيمهاي در ايران اگر چه نســبت به سالهاي
گذشته با رشد و توسعه مواجه بوده اما بايد
براي بيمه عمر و زندگي بين اقشــار جامعه
فرهنگسازي صورت بگيرد که بيمه دانا براي
ســال  98در اين زمينه فعاليتهاي گسترده
خواهد داشت.
مســئول بازاريابي و شــبکه فروش شرکت
بيمه دانا اســتان همدان در پايان ســخنانش
گفــت :کليات اجرايي قوانين بيمه در تمامي
رشــتههاي بيمهاي مخصوص ًا در رشته بيمه
عمر براي تمام شــرکتهاي کشور يکسان
است اما گاهي مشــاهده ميشود که برخي
همکاران در شــرکتها حسن نيت را از کار
خود دور کرده و براي جذب مشتري خدمات
شــرکت خود را بهتر از ســاير شهرکهاي
بيمهاي نشــان ميدهد .امــا بيمهگزاران بايد
بدانند که خدمات در شــرکتهاي بيمهاي
يکسان اســت و فقط کيفيت ارايه خدمات
بســتگي به شرايط و توان مالي شرکت دارد،
که اين مهم با يک جستجوي ساده اينترنتي در
دسترس قرار ميگيرد.

خبر
رئیس اتحادیه قنادان و آجیلفروشان همدان:

نرخنامه شیرینی در همدان ابالغ شد
رئیس اتحادیه قنادان و آجیلفروشان همدان با بيان اينكه نرخنامه
شــیرینی به واحدهای صنفی ابالغ شــد ،نخريدن آجيل را ضربه به
واحدهای خرد دانســت و گفت :ايــن واحدها در صورت نفروختن
محصوالت خود نمیتوانند از عهده تعهدات مالی خود برآیند.
محمــد ارغوان با بیان اینکه در ایام نــوروز اعضای اتحادیه قنادان و
آجیلفروشــان محصوالت خود را بــا کمترین قیمت ممکن به مردم
عرضه میکنند اظهار کرد :آجیــل و قیمت واقعی آن را از واحدهای
صنفی معتبر و قانونی تهیه کنید و از دستفروشان و واحدهای متفرقه
این محصوالت را تهیه نکنید.
وی با بیان اینکه در صورت بروز نارضایتی مردم ،اتحادیه در صورتی
میتواند ورود کند که خرید از واحد صنفی قانونی انجام شــده باشد
افزود :این روزها برخی افراد از شهرهای دیگر نسبت به عرضه آجیل
نامرغــوب اقدام میکننــد و برای اینکه بتواننــد محصوالت خود را
به فروش برســانند واحدهای صنفی را متهم به گرانفروشــی کرده و
قیمتهایی را مطرح میکنند که واقعیت ندارد.
رئیس اتحادیه قنادان و آجیلفروشــان همدان بــا بیان اینکه در حال
حاضر نرخ آجیل بین  70هزار تا  170هزار تومان است تصریح کرد:
انواع آجیل بر اســاس کیفیت و نوع مخلوط کردن آن متفاوت است؛
ضمن اینکه بهترین نوع آجیل  170هزار تومان است.
وی بــا بیان اینکه نخریدن آجیل باعث آســیب رســاندن به صدها
کارگری میشــود که در این صنف مشــغول به کار هستن ،به فارس
گفت :اگرچه باید مانع از گرانفروشی شد.
ارغوان اظهار کرد :مردم بهترین کنترلکننده بازار هســتند اما نخریدن
آجیل راهکار کنترل بازار نیست بلکه باید از خرید ارز ،طال و خودرو
خودداری کرد که باعث ایجاد شوک به بازار میشود.
وی با اشــاره به اینکه آجیل برای ســامت افراد بــه ویژه کودکان و
سالمندان مفید است خاطرنشــان کرد :اگر بخواهیم از بروز تورم در
جامعه جلوگیری کنیم نباید به صرافیها و زرگرها هجوم ببریم.
رئیــس اتحادیه قنادان و آجیلفروشــان همدان بــا بیان اینکه بخش
اعظمی از آجیلفروشان برای تهیه محصوالت تعهدات مالی سپردند
گفت :نخریــدن آجیل فقط باعث بروز آســیب به واحدهای صنفی
خردی میشــود که بنیه مالی باالیی ندارنــد و در صورت نفروختن
محصوالت خود نمیتوانند از عهده تعهدات مالی خود برآیند.
وی در ادامه به ابالغ نرخنامه انواع شیرینی به قنادیها خبر داد و اظهار
کرد :پس از بررسی و تصویب نرخ شیرینی در کمیسیون نظارت مرکز
استان نرخ نامه انواع شیرینی به قنادان ابالغ شد.
ارغــوان با بیان اینکه هیچ واحد قنادی اجازه فروش محصوالت خود
بیش از این مبالغ را ندارد افزود :شــهروندان با بررســی قیمتها در
صورت بروز تخلف با مراجع مربوطه تماس حاصل کنند.

پیشبینی قیمت مسکن در سال آینده
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک با بیان اینکه قیمت مسکن قرار
نیســت پس از عید به طور عجیب و غریبی باال برود و نهایت ًا معادل
تورم خواهد بود ،گفت :این تصور که مســائل را به برهههای زمانی
قبل و بعد از اتفاقات تقسیم کنیم همواره در جامعه ایران وجود داشته
و دارد.
مصطفیقلی خســروی بيان کرد :یک نگاه فکری در کشور ما وجود
دارد که همواره مســائل را به بازههای زمانی قبــل و بعد از اتفاقات
تقســیم میکند .قبل از عیــد ،بعد از عید؛ قبــل از انتخابات ،بعد از
انتخابــات؛ قبل از ماه رمضان ،بعد از ماه رمضان .این انگاره همیشــه
وجود داشته و امسال هم دیده میشود .به همین دلیل غالب ًا در ماههای
پایانی ســال حجم معامالت برخی کاالها از جمله مسکن باال میرود
که به افزایش نسبی قیمت منجر میشود.
وی افزود :بســیاری افراد تصور میکنند قیمت خانه و ســایر کاالها
قرار اســت در سال  ۱۳۹۸دچار جهش شــود .اما با توجه به تجربه
 ۵۰سالهای که در حوزه امالک دارم میگویم سال آینده مطلق ًا جهش
قیمت اتفاق نمیافتد و قیمت مســکن نهایت ًا معادل نرخ تورم افزایش
مییابد .وقتی ســال  ۱۳۹۱یکمرتبه قیمت ارز باال رفت قیمت ملک
هم مانند سایر کاالها سه برابر شد .بعد که قیمت دالر به  ۴.۰۰۰تومان
رسید شاهد ثبات بازار مسکن بودیم که تا پنج سال ادامه یافت .مجددا ً
در ســال  ۱۳۹۷پرش قیمت ارز و کاهش ساخت و ساز ،اثر خود را
در بازار مســکن گذاشت .بنابراین کلید ایجاد تعادل در بازار مسکن،
تناسب بین عرضه و تقاضا است .خسروی اظهار کرد :مشاوران امالک
امانتفروش مردم هستند و در افزایش قیمت تأثیر آنچنانی ندارند .ما
سیاستگذار مسکن نیستیم که نقش عمدهای در رشد قیمتها داشته
باشیم .بنابراین خواهش من این است که بعد از هر دوره نوسان بازارها
آدرس اشــتباه به مردم ندهیم .رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور
خاطرنشان کرد :نیمه اول سال  ۱۳۹۷بازار مسکن شرایط نسبت ًا خوبی
داشت و معامالت رونق گرفته بود .اما در نیمه دوم با توجه به افزایش
قیمتها و پایین آمدن توان خرید مردم به کسادی بازار رسیدیم.
وی با بیان اینکه بر مبنای نظر کارشناســان باید ســالیانه یک تا 1/5
میلیون مســکن در کشور ساخته شــود گفت :در سالهای رونق که
ساخت و ساز مناســب بوده  ۷۰۰تا  ۸۰۰هزار واحد مسکونی تولید
میشــد و در ســالهای اخیر بین  ۳۰۰تا  ۳۵۰هزار واحد در نوسان
بوده است .ولی برای سال آینده از این جهت که تغییرات مدیریتی در
وزارت راه و شهرســازی انجام شده و مهندس اسالمی به ساخت و
ساز نگاه ویژهای دارد خوشبین هستیم.
وی با اشاره به اهمیت صنعتیســازی برای افزایش کیفیت و کاهش
قیمت مسکن گفت :توصیه بنده به وزیر راه و شهرسازی این است که
بحث صنعتیســازی را به جد دنبال کنند .یک ساختمان  ۵طبقه نباید
بیش از  ۸ماه بیشــتر طول بکشــد .طول دوره ساخت بر روی قیمت
تمام شده مســکن تأثیر میگذارد؛ زیرا باعث خواب سرمایه و تورم
طول دوره ساخت میشود.
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همدان قهرمان مسابقات آلتیمیت فریزبی
بانوان کشور شد
تیم جایگاه ســوخت آزادی همدان عنوان قهرمانی ســومین دوره
مسابقات آلتیمیت فریزبی انتخابی تیم ملی بانوان کشور را کسب کرد.
رییــس کمیته فریزبی همدان در این باره بــه ایرنا گفت :این رقابت
ها عصر شــنبه در ورزشگاه شــهدای قدس همدان به پایان رسید و
تیــم همدان در فینال با نتیجه هفت بر چهار اصفهان را شکســت داد
و قهرمان شد.

پیشخوان
علیرضا درخشــان پناه اظهار داشــت :در دیدار رده بنــدی نیز تیم
خوزســتان با نتیجه نزدیک  10بر  9بوشــهر را برد و عنوان ســومی
را تصاحب کرد.
وی خاطرنشــان کرد :در این مسابقات تیم های جایگاه سوخت آزادی
همدان ،البــرز و هرمزگان ،اصفهان ،فارس ،امیــد همدان ،کهکیلویه و
بویراحمد ،بوشهر ،تهران ،قم و خوزستان ،گیالن ،یزد و مرکزی رقابت
کردند.
درخشــان پناه یادآور شد :این تیم ها به مدت سه روز و در  2ورزشگاه
شهید مفتح و شهدای قدس همدان با یکدیگر رقابت کردند.

همدان از قطب های اصلی آلتیمیت فریزبی کشور است.
فریزبی یک بشقاب لبه دار پالستیکی با ضخامت  2.5سانتی متر و قطر
 27سانتی متر است.
تمرین رشــته فریزبی به طور رســمی ،از ابتدای آذرماه سال  1390در
همدان آغاز شــد و هم اکنون حدود یکصد نفر در این ورزش فعالیت
دارند.
این رشــته ورزشــی دارای رقابت های جهانی بوده و هم اکنون دارای
ماده های فریزبی آلتیمیت ،فریزبی گلف ،حرکات نمایشــی انفرادی با
فریزبی است.

مالیر بر سکوی قهرمانی ووشوی کشور ایستاد

خبـر

قهرمان تنیس همدان شناخته شدند
قهرمانان مســابقات تنیس همدان با برگزاری یکدوره مسابقه
در بخش پسران به میزبانی آکادمی الیت معرفی شدند.
رییس هیــات تنیس همــدان گفت :مســابقات تنیس آدینه
الیت همدان برای ششــمین ســال متوالی و زیر نظر هیات
تنیس اســتان با حضور  45تنیس باز در بخش آقایان برگزار
شد.
ســیدعادل برقعی در گفــت وگو با ایرنا اظهار داشــت :در این
رقابت ها امید سامی عنوان قهرمانی را کسب کرد ،بهشاد ظهیرنیا
در جایگاه دوم قرار گرفت و امیرحســین شــفیعی ناطق نیز بر
سکوی سوم ایستاد.
وی اضافــه کرد :این مســابقات در قالب  46هفته طی ســال
جاری برگزار شــد و با احتســاب نتایج رنکینگ نفرات برتر
مشخص شد.
برقعی بیان کرد :یکصد میلیون ریال جوایز این مسابقات از سوی
آکادمی الیت به نفرات برتر هر هفته اهدا شد.
برقعی یادآور شــد :همچنین در این مسابقات عرفان بیگلرخانی
به عنوان بازیکن اخالق رده ســنی آزاد و محمد سام خداکرمی
بازیکن اخالق رده سنی زیر  18سال معرفی شدند.
وی افزود :هفتمین دوره مســابقات آدینــه الیت در فصل آینده
در هر دو بخــش آقایان و بانوان پس از تعطیالت نوروزی آغاز
خواهد شد.
مراســم تجلیل از نفرات برتر مســابقات تنیــس آدینه الیت
همــدان با حضور محســن جهانشــیر مدیــرکل ورزش و
جوانان همدان و ســید عــادل برقعی رییــس هیات تنیس
اســتان و جمعی از تنیس بازان حاضــر در هفته پایانی این
مسابقات برگزار شد.
هم اکنون یکصد تنیس باز به صورت حرفه ای در ســطح استان
همدان فعالیت دارند.

برترین های اسکواش همدان معرفی شدند
رییس هیات اســکواش همدان گفت :برترین های مسابقات
اسکواش قهرمانی دختران و پسران همدان با برگزاری یک دوره
مسابقه به میزبانی مجموعه شــهید حاجی بابایی مریانج معرفی
شدند.
رضوان سلماســی در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه این رقابت
ها به مناســبت والدت حضرت علــی (ع) و روز پدر در  2رده
ســنی باالی  18سال و زیر  18سال برگزار شد اظهار داشت :در
این رقابت ها که به مدت یک روز و به صورت جداگانه برگزار
شد 40 ،ورزشکار حضور داشتند.
وی اضافه کرد :در این رقابت ها و در رده ســنی زیر 18ســال
دختران پارمیدا خوشــندی ،دیانا دارابی و باران حسنی به ترتیب
اول تا سوم شدند.
رییس هیات اســکواش همدان افزود :در رده ســنی باالی
18ســال بانوان نیز شــهپر فتحی اول شــد ،فاطمه رسولی
جایگاه دوم را کســب کرد و طهورا مرادی بر سکوی سوم
قرار گرفت.
سلماسی یادآور شد :در بخش پسران و در رده سنی زیر 18سال
مانی رنجبر به مقام اول رســید ،نیما محمودی جایگاه دوم را به
دست آورد و رهام اصفهانی و آروین خوشندی به طور مشترک
سوم شدند.
وی خاطرنشان کرد :همچنین در رده سنی باالی 18سال علیرضا
حکم آبادی عنوان قهرمانی را به دست آورد ،داود خضریان دوم
شد و عرفان اصفهانی در جایگاه سوم ایستاد.

آگهي فقدان سند مالكيت

آگهــی تغییــرات شــرکت مهــرآوران پرتــو گســتر شــرکت بــا
مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  4584و شناســه ملــی
 10820055646بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق
العــاده مــورخ  1397/11/25تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :بــه
موضــوع شــرکت مــوارد ذیــل الحــاق و مــاده مربوطــه در
اساســنامه اصــاح گردیــد :انجــام و ارائــه خدمــات پیمانکاری
در رشــته هــای ســاختمان و ابنیــه  -آب  ،راه و ترابــری -
تاسیســات و تجهیــزات  -نیــرو و ارتباطــات  -مرمــت آثــار
باســتانی (در صــورت ضــرورت قانونــی پــس ازاخــذ مجوزهای
الزم ،ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صدور
پروانــه فعالیــت نمــی باشــد)416751( .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

آگهي فقدان سند مالكيت

آگهــی تغییــرات شــرکت درخشــان نهــال ســیمرغ شــرکت
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  11838و شناســه
ملــی  14004767310بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  1397/12/05تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  :اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت
نامحــدود انتخــاب گردیدنــد :آقــای محمــد دارائــی بــه کــد
ملــی  3962420592و خانــم معصومــه دارائــی بــه کــد ملــی
)416755( .3962600965
(م الف )802

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

1
بازیکنانخارجیاستقالل
به مرخصی رفتند

با پایان دیدارهای استقالل در سال
 ،۹۷بازیکنــان خارجی آبی پوشــان به
کشورهای خود سفر کردند.
به گــزارش ایســنا  ،بازیکنان خارجی
اســتقالل با پایان دیدارهای این تیم در
ســال  ۱۳۹۷و با کســب اجازه از کادر
فنی به کشــورهای خود سفر کردند و
با شــروع تمرینات دوباره به تهران باز
خواهند گشت.
بــه این ترتیــب طارق همام ،ایســما،
گادوین منشأ و پاتوسی شب گذشته و
صبح امروز تهــران را ترک کردند تا در
فرصت تعطیلی لیگ برتر به استراحت
بپردازند.

2

7
دوشنبه
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ورزشی

varzesh@hamedanpayam.com

خبـر

اعتماد به جوانان موتور محرکه توسعه
جامعه است

نوربخش و جمشیدی
بهترین مربیان کشتی
ایران شدند

ووشــوکاران مالیری در فینال مسابقات
لیگ دسته یک ووشوی باشگاه های کشور
«جام ستارگان» ،موفق شد با نتیجه  9بر پنج
از سد اصفهان بگذرد و به مقام قهرمانی این
دوره از مسابقات دست پیدا کند.
سرپرست تیم ووشوی مالیر اظهار داشت:
با پیروزی تیم ووشــوی مالیر در مسابقات
لیگ دسته یک ووشوی باشگاه های کشور
«جام ستارگان» با اقتدار به سوپر لیگ و جام
ستارگان برتر کشور صعود کرد.
حمید زنداسرار در گفت و گو با ایرنا افزود:
این تیم در دیدار نخســت خود در مرحله
نهایی مقابل تیم پرقدرت شــینگ یی چوان
شهید چمران از استان خوزستان قرار گرفت
که پس از ثبت رکورد عالی در ســبک های
تالو و ســاندا ،توانست با نتیجه پنج بر صفر
در تالو و تنها یک باخت در ســاندا به فینال
این مسابقات راه پیدا کند.
سرپرســت تیم ووشــو مالیر ادامه داد :تیم
ووشــو مالیر با تصمیم های گرفته شــده
توســط کادر فنی و به منظور جلوگیری از
آسیب دیدگی و حفظ توان بازیکنان خود در
 2وزن انصراف داد تا در نهایت با نتیجه 11
بر ســه پیروز میدان باشد و خود را در لیگ
برتر سال آینده ببیند.

زنداسرار بیان کرد :آن سوی میدان نیز رقابت
حساس و دیدنی تیم ووشو تهران و اصفهان
در جریان بود که با پیروزی تیم اصفهان به
پایان رسید و رقیب تیم ووشو مالیر در فینال
این مسابقات شد.
وی ادامه داد :در فینال مســابقات جام برتر
ســتارگان کشور  2تیم ووشــوی مالیر از
استان همدان و تیم ووشوی استان اصفهان
مقابل هم قرار گرفتند که با درخشش خیره
کننده ووشــوکاران مالیری و تدبیر خوب
کادر فنی ،تیم مالیر در حالیکه در سبک تالو
با نتیجه چهار بر یک باز مانده بود ،در سبک
ساندا توانست قدرت و توان خود را به رخ
تیم های لیگ برتری کشــور بکشد و پیروز
میدان باشد.
سرپرســت تیم ووشو مالیر گفت :در پایان
تیم ووشــو مالیر موفق شــد با نتیجه باور
نکردنی هشــت بر یک در سبک ساندا تیم
قدرتمنــد اصفهان را در جدالی ســخت و
نفس گیر شکســت دهــد و در مجموع با
کســب امتیاز باالی  9بر پنــج پیروز میدان
شود.
زنداســرار ادامــه داد :تیم ووشــو مالیر با
کسب این پیروزی شیرین مدال طالی این
مسابقات را بر گردن آویخت و با اقتدار جام

قهرمانی این رقابت ها را باالی ســر برد و
افتخاری دیگر را در ورزش این شهرستان و
استان به ارمغان آورد.
به گزارش ایرنا ،تیم ووشو مالیر پس از 10
هفته تالش بی وقفه ووشوکاران و کادر فنی
خود به سرپرستی «حمید زند اسرار» و سر
مربیگری «محمد شاهســوند» و با حمایت
های ویــژه «مهدی رضایــی» رییس اداره
ورزش و جوانان این شهرستان و همچنین
روسای هیات های ووشو استان و شهرستان
در مســابقات لیگ دسته یک ووشو باشگاه
های کشور خوش درخشید.
در این رقابت ها تیم ووشو شهرستان مالیر
مقام نخست و تیم هیات ووشو اصفهان مقام
دوم را کســب کردند و تهران و شینگ یی
چوان شــهر چمران به ترتیب بر سکوهای
سوم و چهارم ایستادند.
در فصل جاری لیگ دســته اول ووشــوی
باشــگاه های کشور در بخش مردان  10تیم
در  2گروه به مصاف هم رفتند.
در گروه نخســت تیم های اصفهان ،قزوین،
مالیر ،مدرسه ووشو نشتارود و شهرداری قروه
و در گروه دوم ،هیات تهران ،شینگ یی چوان،
هیات قم ،باشگاه آرین فومن و هیات سیستان
و بلوچستان با هم رقابت کردند.

پاسخ مبهم رنار به مذاکره با فدراسیون فوتبال ایران
ســرمربی تیــم ملی فوتبــال مراکش
نسبت به احتمال حضورش روی نیمکت
تیم ملی کشــورمان واکنش نشان داد .در
روزهــای اخیر بار دیگــر از اروی رنار،
ســرمربی تیم ملی فوتبال مراکش بهعنوان
اصلیتریــن گزینــه جانشــینی کارلوس
کیروش روی نیمکت تیم ملی کشورمان
یاد شده و حتی شــایعاتی مبنی بر توافق
این سرمربی فرانسوی با فدراسیون فوتبال
ایران نیز بر ســر زبانها افتاده است .برای
صحت این موضوع ســراغ این ســرمربی

فرانســوی رفتیم که پاســخ وی نسبت به
شایعات مطرحشده ،مبهم بود.
اروی رنار ،سرمربی تیم ملی فوتبال مراکش
که تا ســال  2022با فدراسیون فوتبال این
کشــور قرارداد دارد ،در پاســخ به پرسش
تسنیم که «آیا مذاکرهای با فدراسیون فوتبال
ایران داشــتهاید و اینکه توافقی بین شــما
صورت گرفته اســت یا خیر؟» ،گفت« :من
تمرکــزم را روی جام ملتهــای آفریقای
شِرو در مصر گذاشتهام».
پی 
شب گذشــته هم سایت فرانســوی «360

آگهي فقدان سند مالكيت

آگهــی تغییــرات شــرکت روســتایی صداقــت شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت
 150و شناســه ملــی  10861098316بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
ســالیانه مورخ  1397/08/14و باســتناد مجــوز شــماره 15/342/572مــورخ 1397/10/01
اداره تعــاون روســتایی شهرســتان بهــار تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :عملیــات
ترازنامه،گــزارش حسابرســی وحســاب ســودزیان ســال مالــی  96شــرکت بــه تصویــب
رســید  - 2 .بازرســین شــرکت بــرای مــدت یکســال بــه شــرح ذیــل انتخــاب شــدند
 :مهــدی رضایــی عــارف بــا شــماره ملــی  4051184129بــازرس اصلــی یحیــی نظــری
بــا شــماره ملــی  4051178722بــازرس علــی البــدل  - 3اعضــای اصلــی و علــی
البــدل هیئــت مدیــره بــه شــرح ذیــل بــرای مــدت ســه ســال تعییــن گردیدنــد :
روح الــه دوره ئــی بــا شــماره ملــی  4051186091عضواصلــی حجــت طالبــی افخــم
بــا شــماره ملــی  4051184781عضواصلــی مهــرداد احمــدی مهــرورز بــا شــماره ملــی
 4052080149عضواصلــی ســیدباقر عافیتــی بــا شــماره ملــی  4051174123عضواصلــی
قــدرت احمــدی مهــرورز بــا شــماره ملــی  4051171760عضواصلــی نورالــه رحیمــی
طیــب بــا شــماره ملــی  4051797600عضــو علــی البــدل مســعود الماســی فرجــام بــا
شــماره ملــی  4052078748عضــو علــی البــدل )416754( .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهار

اســپورت» در خصــوص شــایعه احتمال
حضور اروی رنــار روی نیمکت تیم ملی
فوتبال ایران بهنقل از این سرمربی فرانسوی
نوشت« :شخصی نزدیک به رسانهها از زمان
حضــورم در مراکش ،تــاش میکند تا با
انتشار خبرهای دروغ وضعیت مرا بیثبات
کند اما مــن روی اهدافم تمرکز میکنم .دو
دیدار دوســتانه در ماه مارس مقابل ماالوی
و آرژانتیــن داریــم .پــس از آن باید روی
آمادهســازی مراکش برای حضور در جام
ملتهای آفریقا متمرکز شویم».

فدراسیون کشتی برترین مربیان سال
فنی  96-97را معرفی کرد.
به گزارش ایســنا ،در کشتی فرنگی و
در مجموع تمامی ردههای سنی ،ناصر
نوربخش از تهران ،روح اهلل میکائیلی از
قم و فرزاد ایمانعلی زاده از خوزستان به
ترتیب در جایگاههای اول تا سوم قرار
گرفتند.
در مجموع تمامی ردههای سنی کشتی
آزاد نیز حمیدرضا جمشــیدی از البرز،
اصغر اســدی از مازندران و بهروز نیک
نژاد از مازندران به ترتیب اول تا ســوم
شدند.
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عادل فردوسیپور
و حسین آقازمانی
گزینههای قائممقامی
شبکه «ورزش»

ترکیب مدیران شبکه «ورزش» سیما
در روزهای پایانی سال دستخوش تغییر
میشود.
به گزارش مهر ،شــبکه ورزش سیما در
آستانه سال نو قصد تغییر در ترکیب مدیران
دارد و در همین راستا شنیدهها حکایت از
احتمالانتصابعادلفردوسیپوربهعنوان
قائممقام این شبکه دارد .حسین آقازمانی
دبیر شــورای ورزش سازمان صداوسیما
از دیگر گزینههای این سمت است .عادل
فردوســیپور همزمان با اجــرای برنامه
تلویزیونی « »۹۰در مقام تهیهکننده برنامه
«فوتبال  »۱۲۰با شــبکه ورزش همکاری
داشته است.
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دعوت بانوان جودوکار
استان به اردوی تیم ملی
هشــت بانوی جودوکار استان ،به
اردو تیم ملی دعوت شدند.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل
ورزش و جوانان استان ،شیوا جهانگیری
،آرمینا بازافکن ،سمانه خوشروئی دلیر
،زهرا خانیان ،مریم بربط،حدیث پلوئی
،فرزانه احدی راد و رقیه خدابنده لوئی
هشت بانوی جودو کار استان به اردوی
تیم ملی دعوت شدند .

آگهي فقدان سند مالكيت

آگهــی تغییــرات شــرکت مبیــن گســتر همــدان شــرکت بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  7470و شناســه ملــی  10840101275بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1397/11/30تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  1- :مــوارد ذیــل بــه موضــوع فعالیــت شــرکت الحــاق
گردیــد و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد :انجــام و ارائــه
خدمــات پیمانــکاری در رشــته هــای ســاختمان و ابنیــه  ،آب  ،راه و ترابــری
 ،تاسیســات و تجهیــزات  ،نیــرو و ارتباطــات  ،مرمــت آثــار باســتانی (درکلیــه
مــوارد درصــورت ضــرورت قانونــی پــس ازاخذ مجــوز هــای الزم)  2- .نشــانی
شــرکت ازآدرس قبلــی درهمــدان بــه آدرس  :اســتان همــدان  ،شهرســتان
همــدان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر همــدان ،میــدان جهــاد  ،خیابــان  18متــری
شــهید مطهــری  ،خیابــان میــرزاده عشــقی  ،پــاک  ، 94مجتمع شــهبازیان ،
طبقــه دوم  ،واحــد  9کــد پســتی  6516793355تغییریافــت ومــاده مربوطــه
دراساســنامه اصــاح گردیــد)416752( .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود تولیــدی بازرگانــی فــراز مرتفــع الونــد درتاریــخ  1397/12/20بــه شــماره ثبــت  13651بــه شناســه ملــی  14008217091ثبــت و
امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :تولیدقطعــات و کابیــن آسانســور وارائــه خدمات
بازرگانــی ،واردات وصــادرات ،اخــذ و اعطــای نمایندگــی ،تهیــه و توزیــع کاالهــای مجــاز ،بازاریابــی (غیــر هرمــی و غیــر شــبکه ای و غیــر اینترنتــی) درصــورت لــزوم پس از
اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان همــدان  ،شهرســتان همــدان  ،بخــش مرکــزی  ،دهســتان
هگمتانــه  ،روســتا شــهرک صنعتــی بوعلــی ،شــهرک صنعتــی بوعلــی  ،بلــوار دوم  ،خیابــان  ، 28پــاک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی  6518114733ســرمایه شــخصیت
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای جمیــل زنــد بــه شــماره ملــی  4000164112دارنــده  500000000ریال
ســهم الشــرکه خانــم فاطمــه بختیــاری ســلیمان بــه شــماره ملــی  4040171187دارنــده  500000000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای جمیــل زنــد به شــماره
ملــی 4000164112و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  3ســال و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  3ســال خانــم فاطمــه بختیــاری ســلیمان بــه شــماره ملــی
4040171187و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  3ســال دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته
 ،بــروات  ،قراردادهــا ،عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات
مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد)416753(.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
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مدیرکل ورزش و جوانان همدان گفت :اعتماد به جوانان موتور
محرکه توسعه جامعه است و برای پیشرفت باید به آنها اعتماد کرد.
محســن جهانشیر در جمع ســازمان های مردم نهاد همدان اظهار
داشــت :امروزه نخبه های همدان در توسعه همه جانبه و اهداف
تعالی اســتان کمک شایانی داشته اند و این استان از ظرفیت های
بالقوه ای در حوزه جوانان و بانوان برخوردار است.
وی نقــش ســمن ها به عنوان ســازمان های مــردم نهاد که
منبع عظیم از جوانان نخبه و مســتعد اســت را در توسعه و
پیشــرفت همه جانبه کشور و اســتان همدان را مهم ارزیابی
کرد و گفت :اســتفاده از ظرفیت ســمن های موجود در هر
شهرســتان برای خدمت به جوانان فرصت مناســبی است و
اگــر به دنبال آینده ای بهتر هســتیم باید جوانــان پرانگیزه،
شاداب ،بانشاط و ســالم را تحویل اجتماع دهیم.
مدیرکل ورزش وجوانان اســتان همدان خاطرنشان کرد :اگر تعالی
و شــور آفرینی برای ســمن ها به درستی تحلیل و رمزگشایی شود
بسیاری از نکات حل و تمام شده است.
جهانشــیر افزود :تاکنون آنگونه که باید نقش سمن ها برای دستگاه
های حکومتی و اجرایی به طور کامل شناخته نشده و این یک نقص
دو طرفه است که یک بخش آن به ما و سمن ها باز می گردد.
وی با تاکید بر مسئولیت مهم مسئوالن اجرایی برای رسیدگی به امور
جوانان گفت :اکنون زمان عمل است و مسئوالن برای رفع آنها باید
همکاری الزم را داشته باشند.
جهانشــیر یادآور شــد :انتظار می رود مدیران دستگاه های اجرایی
اســتان از توانمندی جوانان و بانوان نخبــه در حوزه های مختلف
مدیریتی و مشاوره ای کمک بگیرند.
وی اضافه کرد :دســتگاه های اجرایی اســتان می توانند نســبت به
واگذاری بخشــی از برنامه های خود به ســازمان های مردم نهاد به
عنوان فعال بخش خصوصی اقدام کنند.
معــاون فرهنگی و امور جوانــان اداره کل ورزش و جوانان همدان
نیز گفت :دوره توانمندســازی سازمانهای مردم نهاد جوانان کشور
با موضوع سواد رسانه ای و کارآفرینی در همدان برگزار می شود.
محرم روزبه افزود :این دوره توانمندســازی سازما نهای مردم
نهاد جوانان کشــور با موضوع ســواد رســانه ای و کارآفرینی
از بیستم فروردین ماه ســال آینده در همدان برگزار میشود.
وی با اهمیت نقش جوانان در آینده سازی کشور گفت :یکی از راه های
پیشرفت کشورها سرمایه گذاری بر روی جوانان و نسل آینده است و
نسل جوان به عنوان نیروی فعال و متحرک ،پرتالش و با احساس می
تواند نقش مهمی در تعالی جامعه داشته باشد.
روزبه یادآور شــد :بدون تردید نســل جوان به عنوان نیروی
انســانی مهم جامعه ســرمایه اصلی کشور محسوب می شود و
در همه بخش های امور زندگی حضور موثر و اساســی دارند.
در پایان این نشســت با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان
از دبیران فعال ســازمان های مردم نهاد جوانان استان تجلیل شد.

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

برابــر رأي شــماره  139760326009000513مورخــه  97/11/27هيــأت موضــوع قانــون
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
مســتقر در واحــد ثبتــي شهرســتان فامنيــن تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض آقــاي
مجتبــي نقويپيــام فرزنــد مصطفــي بــه شــماره شناســنامه  3860054589بــه
شــماره ملــي  3860054589صــادره از فامنيــن در ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ
يــك بــاب خانــه بــه مســاحت دويســت و چهــل مترمربــع و هشــتاد و شــش صــدم
مترمربــع قســمتي از پــاك  104اصلــي واقــع در بخــش پنــج همــدان خريــداري
از مالــك رســمي آقــاي حيدرعلــي نقــوي محــرز گرديــده اســت .لــذا بــه منظــور
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي ميشــود ،در صورتــي
كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند
ميتواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه
ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم
اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد .بديهــي اســت
در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالكيــت صــادر خواهــد شــد(.مالف )339
تاريخ انتشار نوبت اول1397/12/12 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/12/27 :

رضا بيات
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

برابــر رأي شــماره  139760326009000512مورخــه  97/11/27هيــأت موضــوع قانــون تعييــن تكليــف

وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي شهرســتان
فامنيــن تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض آقــاي علــي نقويپيــام فرزنــد مصطفــي بــه شــماره

شناســنامه  1522بــه شــماره ملــي  5029947337صــادره از فامنيــن در ســه دانــگ از شــش دانــگ

يــك بــاب خانــه بــه مســاحت دويســت و چهــل مترمربــع و هشــتاد و شــش صــدم مترمربع قســمتي
از پــاك  104اصلــي واقــع در بخــش پنــج همــدان خريــداري از مالــك رســمي آقــاي حيدرعلــي
نقــوي محــرز گرديــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز

آگهــي ميشــود ،در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي

داشــته باشــند ميتواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض،

دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد .بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت
مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد(.مالف )340

تاريخ انتشار نوبت اول1397/12/12 :

تاريخ انتشار نوبت دوم1397/12/27 :

رضا بيات
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
www.HamedanPayam.com
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مدیراجرائی:سیده ثریا جاللی
نشاني :همدان ،ابتداي خيابان مهديه ،روبروي دبيرستان شريعتي
ساختمان پيام
65155 - 666
صندوق پستي:
نمابر38279013 :
تلفن( 38264433:ويژه)
آگهي38264433 :
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ليتوگرافي و چاپ :پيام رسانه
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■ حدیث:

پيامبراکرم(ص):

گلتپه

پيام تاريخ ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

7

7

6

0 -1 -1

-2 -2 0 -1 -3 -3 -1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

خود خالف نیا َو َرد ،مردانگى اش کامل و عدالتش آشکار است.

■ دوبيتي:

		
به گلشن تا ز گل نام و نشان است

		
جهانتاهستذکرشعرفایز

حدیث بلبل و گل در میان است

میاندوستاناینداستاناست

شماره 3439

فناوري

انتشار  ۱۰۰بدافزار با سوءاستفاده از مشکل
 ۱۹ساله یک نرم افزار

پس از افشــای وجود یک آســیب پذیری خطرناک در نرم افزار
وینرر که از  ۱۹سال قبل تا به امروز شناسایی نشده بود ،هکرها بیش
از  ۱۰۰بدافزار و ویروس را برای سوءاستفاده از آن طراحی کردند.
به گزارش اســلش گیر ،نــرم افزار  WinRARبه طور گســترده
برای باز کردن فایلهای فشــرده شده یا فشــرده سازی فایلهای
مختلف به منظور کاســتن از حجم آنها مورد استفاده قرار میگیرد.
کارشناســان امنیتی بعد از گذشــت  ۱۹سال متوجه وجود مشکلی
در این نرم افزار شــده اند که ســرقت اطالعات کاربران را ممکن
میکنــد .این مشــکل همزمان با عرضه نســخه  ۵.۷۰نــرم افزار
 WinRARبرطرف شده است.

موبایل تاشوی شیائومی قیمت سامسونگ
و هواوی را می شکند

طبق گزارش های مختلف شــرکت شــیائومی موبایل تاشو خود
را با قیمت  ۹۹۹دالر عرضه می کند که بســیار پایین تر از تلفن های
هوشمند تاشوی سامســونگ و هواوی است .به گزارش نوت بوک
چک ،شــیائومی تصمیم دارد تا موبایل تاشو خود را در ماههای آتی
رونمایــی کند .در همین راســتا قیمت این دســتگاه طوری انتخاب
میشــود که از رقبای شیائومی کمتر باشد .طبق گزارشهای مختلف
این دســتگاه با قیمت  ۹۹۹دالر عرضه میشود که تقریب ًا نصف بهای
موبایلهای تاشویی است که به بازار عرضه میشوند .از مدتها پیش
بازار در انتظار عرضه موبایلهای تاشو است ،بنابراین تعجبی ندارد در
کنگره بینالمللی موبایل در اسپانیا چند نمونه از آن رونمایی شدند.

سال آینده  ۵۰ماده اولیه دارویی در کشور
تولید میشود

دبیر ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،گفت :پیش بینی میکنیم تا پایان ســال آینده  ۵۰ماده اولیه
دارویی در کشور توسط محققان تولید شود.به گزارش معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهوری ،مصطفی قانعی درباره تولید داروهای
جدید در کشور ،بیان کرد :تا پایان سال  ۹۹در کشور  ۸واکسن انسانی،
 ۱۷واکسن دام و طیور ۵۰ ،ماده اولیه دارویی و  ۱۴داروی بیولوژیک
در کشور تولید خواهد شد .دبیر ستاد توسعه زیستفناوری معاونت
علمی و فناوری ریاســت جمهوری افزود :با تولید این اقالم دارویی،
حدود  ۳۷۵میلیون دالر صرفه جویی ارزی در کشور صورت میگیرد
و برای  ۸۳۰نفر نیز اشتغال ایجاد خواهد شد.

رباتها به کمک تماشاگران معلول المپیک
توکیو می آیند

کمیته برگزارکننده بازیهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو قصد دارد تعدادی
ربات را برای کمک به تماشــاگران معلول این رقابتها طراحی و تولید
کند تا آنها نیز از تماشــای این بازیها لذت ببرند.به گزارش نیو اطلس،
ایــن کمیته پیش از این از تصمیم خود بــرای تهیه مدالهای بازیهای
المپیک از موارد الکترونیکی بازیافتی خبر داده بود تا به حفاظت از محیط
زیست کمک بیشــتری کند.کمیته یادشده هدف از این تصمیم را تاکید
بر این موضوع دانســته که فناوری رباتیک در کشور ژاپن پیشرفت قابل
مالحظهای داشــته است .رباتهای یادشده به افرادی که با ویلچر قصد
تماشای رقابتهای المپیک را دارند ،کمک میکنند تا اطالعاتی را در مورد
محل دقیق برگزاری هر رقابت دریافت کنند.

فیس بوک از سال  ۲۰۱۶در جریان تخلفات
کمبریج آنالیتیکا بود

اگر چه فیس بوک هرگز افشا نکرده که مدیران ارشد آن از چه زمانی در
جریان تخلفات کمبریج آنالیتیکا بوده اند ،اما به تازگی مشخص شده که فیس
بوک در سال  ۲۰۱۶از موضوع مطلع شده است .به گزارش انگجت ،اطالعاتی
که روزنامه گاردین در این زمینه دریافت کرده ،نشان میدهد مارک اندرسین،
یکی از اعضای هیئت مدیره فیس بوک در تابستان سال  ۲۰۱۶با کریستوفر ویلی
که بعدها تخلفات کمبریج آنالیتیکا را افشا کرد ،دیدار داشته است .کریستوفر
ویلی که اصالت ًا کانادایی اســت در آن زمان برای کمبریج آنالیتیکا کار میکرد
و در ســال  ۲۰۱۸اسنادی را فاش کرد که نشان میداد این شرکت انگلیسی با
استفاده بدون اجازه از دادههای خصوصی کاربران فیس بوک در تالش بود تا از
احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا مطلع شود.

گزارش
گردشگري

اثر پروانهای در دیجیتال مارکتینگ
گردشگری

هزینههای بازاریابی را افزایش دادهاید اما تغییری که انتظار داشتهاید
بهوجود نیامده اســت .در دورههای متفاوت سهم فروشتان بهصورت
سینوســی تغییر میکند ،اما دلیلش را هنوز پیدا نکردهاید .در یک بازه
زمانی بدون انجام بازاریابی خاصی برای یک ســف ِر برگزار شده توسط
شرکت ،با تقاضای انبوه مواجه میشوید .با پیدا نکردن دلیل مشخصی
ن موارد در ســادهترین حالت
بــرای این اتفاقات معموال علت هم ه ای 
بهعنوان رفتار بازار یا مخاطب در نظر گرفته میشــود اما در این مطلب
از چرخ ه علت و معلولی صحبت خواهیم کرد که توضیحدهنده بسیاری
از اتفاقات در صنعت گردشگری خواهد بود اما به دالیل بسیار از نظرها
پنهان میماند.

چیستی اثر پروانهای

برای معرفی و بررســی «اثر پروانهای» در بازاریابی دیجیتال صنعت
گردشــگری ،با کالسیکترین تعریف آن شــروع میکنم .ایده اولیه
این نکته که پروانهای کوچک میتواند تاثیری بزرگ داشــته باشــد،
برای اولین بار در ســال  ۱۹۵۲در داســتان کوتاهــی به نام «آوای
تندر» اثر «ری بردبری» بیان شــد و ســپس «ادوارد لورنز» یکی از
پیشگامان نظریه آشوب ،هواشــناس و ریاضیدان آمریکایی در سال
 ۱۹۶۱بــا بیان این جمله که «بــال زدن یک پروانه در چین میتواند
توفانی ســهمگین در آمریکا ایجاد کند» از عبــارت «اثر پروانهای»
رونمایی کرد .چکیده همه تعاریف این عبارت و تفسیرهای متفاوت
و پیچیده از آن ،این اســت که یک عمل و تغییر کوچک در عوامل
ثابت ،میتواند تغییرات بســیار بزرگــی در نتیجه بهوجود آورد .در
طول زمان از این عبارت تقریبا در تمامی علوم اســتفاده شــده که
بیشــترین نقش آن را میتوان در علم مدیریت و بازاریابی مشاهده
کرد اما دانســتن این نکته بسیار ضروری است که در دنیای تجارت
همواره این اثر مشــهود نیســت؛ برای مثال تغییرات محدود قیمت
در گوشــی تلفن همراه ،چندان روی فروش آن تاثیر نمیگذارد اما
همیــن میزان تغییر در قیمت ســهام بورس بر تقاضــای آن تاثیری
شگفت خواهد داشت.
بیایید بررســی کنیم چرا شــناخت اثر پروانهای در بازاریابی دیجیتال
شرکتهای گردشگری ضروری است و بیتوجهی به آن ممکن است
چه تبعات منفی داشــته باشد .بگذارید اثر پروانهای در گردشگری را با
یک مثال برایتان روشــنتر کنم .فرض کنید یک شــرکت برگزارکننده
تورهای گردشگری در نوروز  ۹۸برای تمامی همسفران خود مسابقهای
با مضمون انتخاب بهترین عکس و فیلم کوتاه ،طراحی و برگزار میکند.
شــاید بیشتر افراد در صنعت توریسم از این عمل به سادگی بگذرند و
آن را امری عادی و ســاده تلقی کنند اما ببینیم آیا اثر این عمل در حد
افزایش رضایت برنده مســابقه به پایان خواهد رسید؟ چرخهای که در
ادامه از این عمل ساده ممکن است ایجاد شود قطعا به این سوال پاسخ
منفی خواهد داد .در طول و پس از سفر حجم زیادی از عکس و فیلم
که مخصوص شرکت شما اســت ،تولید میشود .شبکههای اجتماعی
همســفرانتان ،شما را در پخش ویروسی این اطالعات کمک میکنند،
شبکهای از اطرافیان همسفرانتان با برند شما آشنا میشوند و آن را در
اینترنت جستوجو میکنند ،بازاریابی دهان به دهان از طریق شبکههای
اجتماعی به سادگی شکل میگیرد ،افزایش ورودی وبسایت در سئو
تاثیر مثبت میگذارد ،با بهبود سئو افرادی هم که در جامعه باال حضور
ندارند ،شما را خواهند دید.
عکس و ویدئوی ناب و دســت اول به بخش تولید محتوای شــرکت
گردشــگری کمک بسزایی میکند و دست شما را در ایجاد کمپینهای
خالقانــ ه فروش باز میگــذارد .همه این مــوارد در افزایش فروش و
ســودآوری مجموعه تاثیــر مثبت میگذارد و بالطبع بــا افزایش توان
مالی شرکت در بخش بازاریابی دیجیتال میتوانید مسابقه و طرحهای
بیشــتری اجرا کنید .اگر با دقت مثال باال را مطالعه کرده باشــید به این
نکته پی خواهید برد که در واقع از یک عمل به خودِ بهبود یافت ه آن عمل
بازگشــتیم .در واقع اثر پروانهای شروع چرخهای از علت و معلولهای
گوناگون اســت کــه اثر منفی یا مثبت نهایی آن بــه نوع تغییر یا عمل
اولیه بســتگی دارد .این چرخه به دلیل دینامیک بودن سیستم بازاریابی
گردشگری بهوجود میآید.

سینـما
■ قدس������� .ماموريت غيرممکن -قانون مورفي
■ قدس ���������2هت تريک -قرارمون پارک شهر

■فلسطین ������������������1تخته گاز -بهشت گم شده
فلسطين ��������������������������������������������������2جن زيبا

■ سينما کانون�������������دزد و پري  -ضربه فني
■بهمن مالير��...........ماموريت غيرممکن-دزد

و پري  -جن زيبا

■ آزادي تويسرکان�������������������������� تخته گاز  -قانون
مورفي -دزد وپري  -سمباد و سارا

■فرهنگکبودراهنگ��������������������������� قانون مورفي

طرح شهر گردشگر همدان تایید شد

شهرداری همدان به مجمع شهرداران جهان دعوت شد
روز گذشته تایید طرح شهر گردشگر
همدان به شــهردار ارایه شــد .فروردین
 98قرار است مجمع شــهرداران جهان
در کشــور پرتغال برگزارشود ،شهرداری
همدان نیز یکی از میهمانان دعوت شده
به این مجمع است 10 .آبان  1397بود که
سازمان جهاني گردشگري ()UNWTO
اعالم کرد شــهرداري همــدان با عنوان
تنها شــهرداري عضو در ليست اعضاي
وابســته اين ســازمان قرار گرفت و این
کسب جایگاه موجب شد دبیرکل سازمان
جهانی گردشگری وعده اعطای عنوان "
شهرگردشــگر " را به همدان دهد .از آن
زمان شهرداري همدان نخستين شهرداري
بيــن اعضاي وابســته ســازمان جهاني
گردشــگري اعالم شد و توانست کرسي
همدانيها را در اين سازمان بينالمللي به
سه رتبه ترفيع دهد.حاال بر اساس موارد
مطرح شده توسط شهردار همدان عنوان "
شهرگردشگر " به همدان درکشورپرتغال
اعطا خواهد شد .
عباس صوفی در گفتگــو با همدان پیام
پس از طرح این موارد گفت  :در سازمان
 157 ،UNWTOعضو وابســته حضور
دارنــد که از  16عضو ايراني  3 ،عضوآن
همداني هستند و این اتفاق یک فرصت
حایز اهمیت بر ای این دیار در عرصه بین
المللی است .
وی معتقــد اســت  :ســازمان جهاني
گردشــگري مهمترين ارگان بينالمللي
مرتبط با سفر در عرصه بينالمللي است
اين سازمان در جهت توسعه گردشگري
در جهــان فعاليــت ميکند و هر ســاله
گزارشــي از تحقيقات و آمارهاي خود
را منتشــر ميکند که ايــن آمار ميتواند
بر تصميمگيري برنامهريزان ســفر تأثير
مستقيمي بگذارد.
از نگاه صوفی ؛ شهرداري همدان با ورود
به ليست اعضاي وابسته سازمان جهاني
گردشگري از اين پس ميتواند به عنوان
يک مرتبط کام ً
ال رسمي از جايگاه معرفي
همدان و ظرفيتهاي پيدا و پنهان آن دفاع
کند از اين پس در کنار شرکت سياحتي
عليصدر و مجموعه تفريحي توريســتي
گنجنامه ،شهرداري نقش متمايزي را ايفا

خواهد کرد.
شهردار همدان گفت  :همزمان با برگزاري
چهلميــن اجالس جهاني گردشــگري
با حضور اعضــاي وابســته در همدان
دبيــر کل ســازمان  UNWTOبه وی
وعده داد عنوان" شــهر گردشــگر " را
به تنها شــهرداري عضو سازمان جهاني
گردشــگري ( همدان) اعطا کند و حاال
خبر ميرســد اين وعده در شرف محقق
شدن در مجمع شهرداران جهان است .
کارشناسان و بر نامه ریزان بر این باورند
؛ در صورتی که شهرداري همدان بتواند
عنــوان "شــهر گردشــگر " را به خود
اختصاص دهــد ميتواند در يک عرصه
بيرقيب به عنوان شــهري که مورد تأييد
مهمترين سازمان گردشگري بينالمللي
اســت حرفهاي بســياري براي گفتن
داشته باشد .
شــهردار همدان معتقد اســت  :اجالس
ســازمان جهانی گردشگری در این شهر
ســرآغاز فصلی نو برای الگوبرداری از
صنعت گردشگری اشتغال محور جهانی،
فرا روی رویکرد مدیریت شهری همدان
است.
وی مــی گویــد  :همدان یکــی از کم
نظیرترین شهرهای جهان است و ظرفیت
های بســیار باالیی در حوزه گردشگری
و تاریخی دارد اما نتوانستیم این ظرفیت
ها را به دنیا بشناســانیم و حاال با کرسی

های متعدد بین اعضای وابسته در سازمان
جهانی گردشــگری این فر صت بر ای
همدان فراهم است .
وی بــا بیان اینکه امروز گردشــگری به
عنوان یک صنعــت درآمدزا مورد توجه
بســیاری از کشــورها قرار گرفته است،
اظهار داشــت :اغلب کشورهای توسعه
یافته به دنبال صنعتی شدن صرف نیستند،
بلکه تالش می کنند از داشته های تاریخی
و طبیعی خود در حوزه گردشگری بیشتر
بهره ببرند.
صوفی با اشــاره به پیشــینه غنی استان
همدان در حــوزه آثار تاریخی و طبیعی،
ادامه داد :برگزاری چهلمین دوره اجالس
جهانی گردشــگری در همــدان بهترین
فرصت بــود که ظرفیت های این دیار را
تبلیغ ،معرفی و به جهانیان عرضه کنیم که
این مهم محقق شــد و حاال باید در یک
مســیر مداوم به راه خود ادامه دهد  .وی
اظهار داشــت :باید متناسب و به موزات
توســعه صنعت گردشگری در جهان ،ما
نیز با برنامه ریزی درســت برای توسعه
گردشگری داخلی تالش بیشتری کنیم.
صوفــی تاکید کرد :میزبانــی از اجالس
جهانی گردشگری و عضویت شهرداری
همدان در ســازمان جهانی گردشگری
اتفاق بزرگی برای شــهر همدان بود که
در آن تمام نهادها ،سازمانها و کشورهایی
عضو ســازمان جهانی گردشــگری به

همدان ســفر کردند و به این ترتیب در
معرفی ظرفیت های استان توانستیم نهایت
بهره را ببریم.
وی تاکید کرد :اگر می خواهیم شــهری
پویا ،آرام و شهری داشته باشیم که مردم
از آن لذت ببرند ،بایــد بیش از پیش به
مقوله اشــتغال به ویژه برای قشر جوان
توجه کرد و این مهم با اتکا به توســعه
صنعت گردشــگری در همــدان به ثمر
خواهد رسید .
صوفی اضافه کرد :شــهرداری و شورای
اسالمی شهر همدان در بخش زیرساخت
های گردشگری ،عوارض ساخت هتل ها
را رایگان کرده و این نگاه باعث شــده تا
تعداد قابل توجهی هتل در همدان ساخت
شــود و این افزایش زیرساختهای اقامتی
چرخه اشــتغال و ورود گردشگر به شهر
را توسعه میدهد .
وی گفت  :کسب عنوان «شهر گردشگر»
یک راهکار مشــخص برای برندسازی
همدان اســت که اگر محقق شود باعث
رونــق اقتصادی ،فرهنگــی و اجتماعی
شــهر خواهــد شد.برندســازی نوعی
ســرمایهگذاری بوده که البته در همدان
هیچ اقدام موثری انجام نشده است.
وی به حضور شــهرداری همــدان در
دوازدهمین نمایشگاه گردشگری تهران
نیز که در روزهای اخیر شاهد برپایی آن
بودیم اشاره کرد و گفت  :در این رویداد

حاضر شــدیم تا با هدف ارائه چگونگی
اتخاذ تسهیالت توســط سرمایه گذاران
انگیزشی برای جذب سرمایه گذار باشیم .
از نگاه شهردار همدان در " شهرگردشگر"
جذب و حمایت از ســرمایه گذار تاثیر
مســتقیم و مطلوبی خواهد داشت لذا در
این راستا تصمیمات جدی و جدیدی از
سوی شهرداری و شورا اتخاذ شده است
 .صدور مجوز برای ســرمایهگذاری یک
رونــد طوالنی دارد و همیــن روندهای
اداری طوالنــی و پیچیــده ؛ انگیزه را از
ســرمایهگذار میگیرد .در تدوین تعرفه
عوارض سال  98مباحث گردشگری شهر
همدان تخفیفات و تســهیالت در الویت
برنامه شورا و شهرداری قرار گرفته است .
گفتنی است ؛ «شهر گردشگر» راهکاری
برای برندســازی همدان اســت که اگر
محقق شــود باعــث رونــق اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی شهر خواهد شد .این
طرح به همکاری همه نهادها و سازمانها
نیاز دارد و ما از نظرات کارشناســان این
حوزه استقبال میکنیم.
کارشناسان این باورند که برای رسیدن به
شهر گردشگر نباید دستاوردهای رویداد
همدان  2018فراموش شــود بلکه باید
تقویت شده و به دنبال جذب سرمایهگذار
باشیم .الزمه توســعه و تقویت صنعت
گردشگری ،جذب سرمایهگذار است که
باید زیرساختهای الزم فراهم شود.

سهم توریسم از اقتصاد ۲۰۱۸
«شــورای جهانی سفر و گردشگری»
( )WTTCدر تازهترین ارزیابی ســاالنه
خود ،اثرات بخش ســفر و گردشگری
را بر اقتصاد و اشتغال جهان اندازهگیری
کرده اســت .بر اســاس یافتههای این
گزارش کــه در آن  ۱۸۵کشــور از ۲۵
منطقه جهان مورد بررسی قرار گرفتهاند،
بخش ســفر و گردشــگری سهمی /۴
 ۱۰درصدی از تولیــد ناخالص داخلی
جهان در  ۲۰۱۸داشــته و بیش از ۳۱۹
میلیون شــغل معــادل  ۱۰درصد از کل
اشــتغال جهان ،در این ســال به واسطه
این بخش ایجاد شــده است .در همین
حال ،افزایش مداوم شــمار خانوار طبقه
متوسط و رشد قابلتوجه مخارج جهانی
مصرفکنندگان ،بار دیگر کمک کرد تا
رشــد این بخش با رسیدن به سطح /۹
 ۳درصد ،از رشــد اقتصادی جهان برای
هشتمین سال پیاپی پیشی بگیرد.
بهعنوان یکــی از بزرگترین بخشهای

اقتصادی ،ســفر و گردشــگری نقشی
برجسته در ایجاد شغل ،تقویت صادرات
و بهبود رفاه جهانی دارد .در این بخش،
طیف گستردهای از صنایع فعالیت میکنند
که هدفشــان ارائه خدمت و حمایت از
مســافران داخلی ،بینالمللی ،تجاری و
تفریحی اســت .شــرکتهای بزرگ و
کوچک فعال در بخشهای مختلف این
صنعت – از اسکان و حملونقل گرفته تا
غذا و نوشیدنی ،خردهفروشی ،فرهنگ،
ورزش و خدمــات تفریحــی – همگی
تالش میکنند خدمات و محصوالتی را
ارائه کنند که به واسطه آن مردم گردهم
میآیند و جوامع حمایت میشوند تا از
شگفتیهای کرهخاکی لذت ببرند.

رشد گردشگری داخلی

براســاس گــزارش  ،WTTCدر میــان
حوزههای مختلف ســفر و گردشگری،
مخارج انجامشده در سفرهای تفریحی
سنگینی میکند؛ به این ترتیب ،سفرهایی

تفریحــی در مجمــوع ســهمی ۷۸ /۵
درصــدی از کل مخارج گردشــگری
و سفر در ســال  ۲۰۱۸داشتند و مابقی
این مخارج مربوط به ســفرهای تجاری
با ســهم  ۲۱ /۵درصدی است .بهعالوه
این بخش ســال گذشــته کمکی ۶ /۵
درصدی به کل صادرات جهان داشــت؛
ســهمی که بــرای مجموع صــادرات
خدمات جهان به  ۲۷ /۲درصد میرسد.
در  ،۲۰۱۸گردشگری داخلی نیز رشدی
قدرتمند داشت و سهم آن از کل مخارج
گردشــگری به  ۷۱ /۲درصد رســید؛
رشــدی که در کشورهای درحالتوسعه
مشــهودتر بــود .ایــن گردشــگران با
گسترش توســعه اقتصادی منطقهای و
همچنین ایجاد غرور ملی ،فرصتهای
اقتصادی-اجتماعــی فراوانی به همراه
دارند .هزینههای انجامشده ( داخلی و
ورودی) در ســال  ۷۸ /۵ ،۲۰۱۸درصد
از مجموع تولید ناخالص داخلی مستقیم

بخش ســفر و گردشــگری را بهخود
اختصاص داده که برابــر با چهار هزار
و  ۴۷۵میلیارد دالر بوده اســت .این در
حالی است که  ۲۱ /۵درصد برابر با هزار
و  ۲۲۸میلیارد دالر مربوط به ســفرهای
کاری بوده است .پیشبینی میشود هزینه
سفرهای تفریحی در سال  ۲۰۱۹با رشد
 ۳ /۹درصدی رقم چهــار هزار و ۶۴۴
میلیارد دالر را به ثبت برســاند .بهعالوه
پیشبینیها نشان میدهد این رقم تا سال
 ۲۰۲۹بــه  ۶هــزار و  ۷۸۲میلیارد دالر
خواهد رســید .همچنین انتظار میرود
افزایش هزینه در سفرهای کاری با رشد
 ۳درصدی در ســال  ،۲۰۱۹هزار و ۲۶۵
میلیارد دالر را ثبت کند و تا سال ۲۰۲۹
با رشــد  ۳ /۲درصدی بــه هزار و ۷۳۵
میلیارد دالر برسد.

برترین بازارهای ۲۰۱۸

اما درحالــی که بخش خدمــات مالی
بیشترین رشد را در زمینه تولید ناخالص

داخلی داشته اســت ،طبق این گزارش
بازهم بخش سفر و گردشگری توانسته با
ثبت رشد  ۳ /۹درصدی عملکرد بهتری
نســبت به اقتصاد جهانی با رقم رشد /۲
 ۳درصدی داشته باشــد .براین اساس،
در ایــن زمینه بخش «تولیــد» در تولید
ناخالــص داخلی رشــدی  ۴درصدی،
توساز  ۳ /۴درصد ،خردهفروشی
ساخ 
و عمدهفروشــی  ۳ /۳درصد ،خدمات
درمانــی  ۳ /۱درصد ،کشــاورزی ۱ /۸
درصد ارتباطــات  ۱ /۷درصد را تجربه
کردهاند .آمریکا ،چیــن ،ژاپن ،آلمان و
انگلیس برترین بازارهای گردشگری در
 ۲۰۱۸بودند که در مجموع ســهمی ۴۷
درصدی از کل تولیــد ناخالص داخلی
جهانی این بخش داشتند.
در میان مناطق ،آسیا-پاسیفیک عملکرد
قدرتمند خــود را در  ۲۰۱۸تکرار کرد
و رشــد حدود  ۶ /۴درصدی را به ثبت
رساند.

فرهنگ

مجموعه تاریخی بازار همدان
همپای هگمتانه

مجموعه تاریخی بازار همدان در بافت مرکزی و
در محدوده خیابانهای اکباتان ،باباطاهر و شهدا قرار
گرفته و یکی از جاذبههای تاریخی شــهر محسوب
میشود .
این مجموعه زیبا از بناهای متعددی تشکیل شده که
بیشــتر آنها به دوره قاجاریه و پس از آن تعلق دارد؛
اما طبق نظر جهانگردانی که در سدههای مختلف از
این کهن شــهر دیدن کردهاند ،بنای اولیه بازار دارای
قدمتی به پیشینه هگمتانه است .
از آنجا که شهر همدان در مسیر یکی از راههای اصلی
جاده ابریشم قرار داشــته از مراکز مهم فعالیتهای
تجاری به شمار میآمده است  .برخی شواهد نشان
میدهد تا اواخــر دوره قاجار بخش زیادی از داد و
ستدهای ایران با غرب از طریق شهر همدان و سپس
بغداد صورت میگرفته است .
در ابتدا ایــن بازار کهن به دلیــل تاخت و تازهای
فراوان و سپس به سبب ساخت و سازهای ناسازگار
با بافت تاریخی و تغییــرات اقتصادی و اجتماعی،
رونق تجاری گذشــته را از دست داد .این مجموعه
زیبا با گذشــت زمان همچنان پا بر جا باقی مانده و
دیدنیهای بسیار برای دوستداران این سبک معماری
دارد .
بــازار همدان در جایگاه قلب تپنده شــهر ،دارای
حدود  30راســته و  25سرا اســت ،که مجموعه
متنوعــی از کســب و کارهای ســنتی و مدرن را
عرضه میکند .در حال حاضر تعدادی از راستهها
بدون سقف هستند ،که در گذشته مسقف بودهاند؛
سقف برخی از راستهها نیز مربوط به سالیان اخیر
است .
بعضی راســتههای بــازار همدان بر حســب نوع
فعالیتی که در آنها جریان دارد نامگذاری شدهاند؛
راســته زرگرها ،صندوقســازها ،کفشدوزهای
کوچــک و بزرگ ،شیشــه فروشها ،مســگرها،
نخودبریزها ،حلبیســازها ،صحافخانه ،دباغخانه،
کاه فروشــها ،چلنگرها و  ...از جمله این راستهها
هســتند .برخی راســتهها به نام بانیان آنها شناخته
شــدهاند ،که به عنوان نمونه راسته حسینخانی و
حاج فضلا ...را میتوان نام برد .راستههای مسجد
جامع ،قبله و مســجد پیغمبر از دیگر راســتههای
بازار همدان هستند .
مســجد جامع همدان که از آثار دوران قاجاریه و
حتی قبلتر از آن است در این مجموعه قرار دارد
و یکی از زیباترین شبســتانهای مسقف( شبستان
زمســتانی) تاریخ معماری ایران را در خود جای
داده اســت .از بزرگترین ســراهای بازار همدان،
ســرای گلشن است که ســقف هشتی ورودی آن
و تزیینــات آجــرکاری در بیــرون و داخل بنا از
جاذبههای تاریخی بازار است .
ســرای گلشن با مســاحت  3400متر مربع با نقشه
چهار ایوانی ،در ضلع شرقی راسته صحافخانه قرار
گرفته و دارای  70حجــره و مربوط به دوره قاجار
است .
از ســرای میرزا کاظم نیز میتوان بــه عنوای یکی
از زیباترین و سالمترین ســراهای موجود در بازار
همدان نام برد  .این ســرا با نقشه مربع شکل چهار
ایوانی و مســاحتی حدود  3000متر مربع دارای 40
حجره در طبقه باال و  45حجره در طبقه پایین است
که بــا تزیینات آجرکاری حصیری از دوره قاجاریه
در بازار شهر همدان به جا مانده است .
هشتی فرش در مجموعه بازار قدیمی همدان ،جنب
ســرای میرزا کاظم قرار گرفته و دارای گنبد آجری
عظیم با تزیینات آجــرکاری و از آثار دوران قاجار
محسوب میشود .سرای حســینخانی با مساحتی
حدود  2200متر مربع در شــمال بازار اصلی همدان
و در انتهای راســته حســین خانی قرار دارد  .این
ســرای زیبای عصر قاجاریه با تزیینات آجرکاری،
دارای نقشه مستطیل شکل و  16حجره در گرداگرد
حیاط مرکزی است  .آبادترین سرای مجموعه بازار
شهر همدان سرای گمرک است ،که در سالهای اخیر
بازسازی شده است .
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