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 21اقامتگاه بومگردی در انتظارگردشگر
■ تا پایان سال همدان صاحب  30اقامتگاه بومگردی دیگر می شود
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یادداشت روز

امر به معروف محیط زیستی
ضرورتی برای زندگی

 -۱وضعیت محیط زیست جهان برغم
تمام تالش هایی که می شــود روز به روز
بدتر می شــود.گرم شــدن کره زمین ،آب
شدن یخ ها ،آلودگی هوا ...
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معاون سیاسی امنیتی استاندار :

فرصت علمی فضای مجازی را
با مانع تراشی ازدست ندهیم
"لتگاه"
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شهری کوچک
با بیشترین
تولید جوراب درکشور

مديركل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان:

تعاونیهای تولیدی تعطیل
درهمدان ناچیز است

■ اتحادیه بافندگان لتگاهی
تشکیل شود
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سرور ارجمند

جناب آقای دکتر توصیفیان

مدیرکل محترم و پرتالش تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان

ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری
حضرت اباعبداهلل الحسین (ع ) و یاران باوفایش

بدینوســیله هفتــه تعــاون را محضــر حضرتعالــی  ،معاونیــن
هیأتمدیــره و دبیراتــاق تعــاون ،روءســای ادارات شهرســتانهای

تابعــه  ،کارشناســان تعاونگــران  ،فعــاالن و زحمتکشــان ایــن
عرصــه و صاحبــان اصلــی تعاونــی هــا کــه همــان ســهامداران
ارجمنــد میباشــند تبریــک و تهنیــت عــرض مــی نماییــم .
شرکت تعاونی  ،تولیدی  ،توزیعی کارکنان سیمان هگمتان
تنها تعاونی ملیکشوری از استان همدان در سال 1398
تبریک و تهنیت

تبریک و تهنیت

جناب آقای

مهندس علی رحمانی فر
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت

مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی
استان همدان

را تبریک و تهنیت عرض نموده
امید است در سایه ایزد منان همواره
پیروز و سربلند باشید.
اتحادیه تعاون روستایی استان همدان

جناب آقای

دکتر احمد
توصیفیان پور

مدیرکل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان همدان

جناب آقای حمیدرضا عاشوری

رئیس محترم اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان کبودراهنگ

به نوبه خود روز تعاون را به شما بزرگواران و تمامی تعاونگران میهن اسالمی تبریک
و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان آرزوی توفیقات روزافزون را برای شما
عزیزان مسالت می دارم.

حمید شیری  -مدیرعامل شرکت تعاونی الوند دوخت
غرب کبودرآهنگ

آگهي مزايده

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی پیمانکار قطعه یک راه آهن همدان-سنندج در نظر دارد قسمتی از آهن آالت
مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
واجدین شرایط می توانند حداکثر تا مورخ  98/6/17جهت بازدید و اعالم قیمت مراجعه نمایند.
آدرس کارگاه :همدان ،اللجین ،ابتدای روستای گنج تپه

تلفن تماس08134555108 - 09156493297 :

C M

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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يادداشت روز

امر به معروف محیط زیستی ضرورتی
برای زندگی

 -۱وضعیت محیط زیســت جهان برغم تمام تالش هایی که می
شود روز به روز بدتر می شود.
گرم شــدن کره زمین ،آب شدن یخ ها ،آلودگی هوا  ،افزایش گازهای
گلخانه ای  ،معضل پالســتیک ،پســماندها و تغیــرات اقلیمی ،همه
حکایت از آینده سخت محیط زیستی کره زمین و ساکنان آن می دهد.
 -۲ایران خواســته یا ناخواسته درگیر بســیاری از مشکالت محیط
زیســتی است و این شــرایط به دلیل نگاه فانتزی به محیط زیست و
رعایت نکردن شاخص های آن و عمق نداشتن فرهنگ سازی ها روز
به روز بدتر می شود
نگاهــی به چهار گوشــه ایران حکایت از پیشــرفت آلودگی ها و از
دست رفتن شــرایط زیست به خاطر بی توجهی به مراقبت از محیط
زیست دارد.
شــمال و دریای آن به خوبی نشــان می دهد که فرهنگ حفاظت از
محیط زیست چقدر در ایران غریب است.
 -۳زمانی در الوند خرس می زیسته است اما امروز این تله کابین است
که جای آن را گرفته و خرابی و گیر افتادن گردشــگران در آن هر از
چندی عرق شرم را بر پیشانی الوند می آورد.
جدای از این رفتارها با حیوانات  ،همدان در محاصره مسائل زیست
محیطی از معضل زباله جاده ها تا پسماند روستاها و نخاله های شهری
قرار دارد .
 -۴توســعه و محیط زیســت را باید مکمل هم دید اینکه در توسعه
محیط زیست مزاحم دیده شود ،شاخص های آن نادیده انگاشته شده
و زیان آن برای هم خواهد بود.
اینکه در همدان نیروگاه در جایی احداث می شــود که آب کم دارد و
دشت را خشک می کند اما از این تصمیم نادرست درسی گرفته نمی
شود و صنایع فوالد استان هم در همان منطقه زده می شود و دستگاه
متولی تامین آب نظر به بی مشــکل بــودن تامین آب آن می دهد! از
عجایبی است که شاید تنها در همدان رخ داده است.
 -۵حساسیت محیط زیست تا برای فرد فرد افراد جامعه درک نشود،
کاری در حفاظت از زمین به عنوان محیط زیست مشترک انسان ها و
حیوانات پیش نخواهد رفت.
همه باید بدانند اگر ناخواســته زباله ای در طبیعت رها می کنند یا با
اســتفاده زیاد از پالســتیک بر این معضل جهانی می افزایند ،تبعات
اقدامات آنها برای تمامی بشریت خواهد بود.
-۶محرم یاد آور ســنت زیبای امربه معروف و نهی از منکراســت و
مساجد ،تکایا و حسینیه ها نقش بسیاری در فرهنگ سازی و حفاظت
از محیط زیست دارند.
اســتفاده نکردن از ظروف یکبار مصرف ،اســتفاده حداقلی از منابع
ســوختی فسیلی بخصوص چوب ،اســتفاده حداقلی از آب ،رعایت
نکات بهداشتی و ایمنی و تبلیغ نذرهای محیط زیستی اقداماتی است
کــه در قالب امر به معروف و نهی از منکر در عزاداری شــهید امر به
معروف می توان و باید به آن توجه داشت.
 -۷همدان به مردمان دیندار خود معروف اســت و محرم و صفر در
همدان همواره با شور و شعور همراه بوده است.
در شــرایط امروز جهان ،ایران و استان ،محیط زیست نیازمند توجه
همگانی است و قطعا دینداران که حیات انسانها و حیوانات برای آنها
اهمیت دارد ،به این مهم توجه جدی خواهند داشت.

خبر

اجرای  3برنامه در هفته امر به معروف

مســئول طالیهداران معروف در ستاد امر به معروف استان همدان
گفت :برنامه گستردهای در هفته امر به معروف در بازار ،معابر پر رفت
و آمد و تفرجگاهها درزمینه تذکر لسانی در نظر گرفته شده است.
میثم صابریون با بیان اینکه سه برنامه در هفته امر به معروف پیشبینی
شده است اظهار کرد :برنامه گســتردهای در این هفته در بازار ،معابر
پررفت و آمد و تفرجگاهها در نظر گرفته شده است.
وی با ابراز امیدواری بر اینکه این برنامه بتواند بازخورد الزم را داشته
باشد گفت :تذکر لسانی به این صورت است که در ابتدا توجیه حجاب
و عفاف بیان شــود ،سپس مصادیق و دیالوگها مشخص و تیمبندی
میشــود .مسئول طالیهداران معروف در ســتاد امر به معروف استان
همدان این برنامه را با عنوان تذکر لســانی وظیفه همگانی دانست و
افزود :برنامه بعدی گفتوگومحور است به طوری که سه تیم دونفره
ســازماندهی شــده و دیالوگها و موضوعات مشــخص شدند و با
موضوع پاسخ به شبهات و گرههای ذهنی برنامه دارند.
وی در گفتوگو با فارس این برنامه را مستندنگاری از چرایی موضوع
عفاف و حجاب دانســت و افزود :بازخوردگیری کار و نگاه مردم به
موضوع عفاف و حجاب و امر به معروف در این مستند مهم است.
صابریون برنامه سوم را آموزش مقدماتی و تکمیلی احیای فریضه امر
به معروف دانست و گفت :در دهه دوم و سوم محرم روش و تکنیک
امر به معروف ویژه اقشار مختلف آموزش داده میشود و اطالعرسانی
آن نیز در فضای مجازی انجام خواهد شد.

 ۱۳۵۰بیمار نیازمند زیر پوشش مجمع خیران سالمت
همدان قرار دارند
یک هزار و  ۳۵۰بیمار نیازمند زیر پوشش مجمع خیران سالمت استانقرار دارند که
 ۹۰درصد از این بیماران مبتال به سرطان هستند.
مسئول امور مددکاری و مشارکتهای مردمی مجمع خیران سالمتهمدان گفت :مجمع
خیران سالمت استان موسسهای مردمنهاد ،غیردولتی ،غیرسیاسی ،غیرحزبی و غیرانتفاعی
است که با هدف کمک به بیماران بی بضاعت تشکیل شده است.
به گزارش تســنیم ،حمید شاکری صفت شامگاه دوشــنبه در مراسم تجلیل از خیران و
مددکاران مجمع خیران ســامت ،اظهار داشت :مجمع خیران سالمت همدان در راستای

ســه هدف ساخت ،تعمیر و تجهیز مراکز درمانی ،آموزش و پیشگیری و خود مراقبتی و
همیاری در امور مددکاری بیماران سخت درمان نیازمند که از تامین دارو عاجزند است.
مسئول مددکاری و مشارکتهای مردمی مجمع خیران سالمت استان همدان گفت :مجمع
خیران سالمت همدان در سال  1389تاسیس شد و در ابتدا فقط کودکان و چند دسته از
بیماران را به گروههای هدف خود افزود.شــاکری در بخش دیگری از سخنانش به طرح
سخاوت اشاره کرد و گفت :در این طرح هر حامی با پرداخت ماهیانه مبلغی در حد توان
هزینه درمان بیماران نیازمند را تامین میکند 250 .بیمار سخت درمان دارای حامی هستند.
امام جمعه همدان گفت :وجود مجمع خیران ســامت استان همدان چشمه امیدی برای
بیماران نیازمند و ســخت درمان اســت.حجت االسالم حبیبا ...شــعبانی اظهار داشت:
خیالم راحت اســت که در اســتان همدان محلی وجود دارد که بتوانیم بیماران نیازمند و

ســخت درمان را به آن ارجاع دهیم .مجمع خیرین ســامت همدان چشمه امید بیماران
نیازمند است.وی با بیان اینکه بهشت خانه اهل سخاوت است ،گفت :در ماه محرم مردم
سخاوتمند تر میشوند و علت آن هم ارتباط قلبی نزدیک مردم با امام حسین(ع) است.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان با بیان اینکه خیران ســامت برای سالمت جسمی و
روحی بیماران نیازمند تالش میکنند ،ابراز کرد :نیکوکاران به مبدا و منبع سخاوت وصل
هستند.شــعبانی با اشــاره به اینکه غالب مراجعهکنندگان مجمع خیران سالمت کودکان
هســتند ،اظهار داشت :وقتی در یک خانواده کودکی مریض میشود تمام اعضای خانواده
درد را احســاس میکنند و اگر آن خانواده از نظر مالی هم ضعیف باشد درد و رنج آنها
چندین برابر میشــود .خیران سالمت بار ســنگین هزینههای درمان را از دوش بیماران
برمیدارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار :

shenide@hamedanpayam.com

فرصت علمی فضای مجازی را
با مانع تراشی ازدست ندهیم
نخستین جلسه کارگروه استانی هماهنگی،
حمایت ،توســعه محتــوا و خدمات فرهنگی
فضای مجازی در اســتانداری همدان تشکیل
شــد  .این کارگروه با تفاهم مشــترک مرکز
ملی فضای مجازی و وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در استان تشکیل شده و در چارچوپ
دستورالعمل مشخص شــده فعالیت می کند.
این کارگروه باید به صورت علمی به بررسی
نقاط ضعف و قوت کارکرد فضای مجازی در
استان بپردازد.
معاون سیاسی امنیتی اســتاندار همدان گفت:
جای خالی این کارگروه در اســتان احساس
می شــد و تشــکیل آن می تواند در راستای
ســاماندهی فعالیت های فضای مجازی موثر
باشد.
مصطفــی آزادبخت با بیان اینکــه ما فرهنگ
مناسبی برای استفاده از فضای مجازی داریم؛
گفت :نباید با مانع تراشــی از هیچ پیشــرفت
علمی و توســعه جلوگیری کنیم .ما باید توان
استفاده از بهترین ظرفیت های فضای مجازی
را داشته باشیم ،فضای مجازی می تواند یکی
از بســترهای اصلی و تاثیرگذار در راســتای
معرفی و توســعه فرهنگ غنی ایرانی اسالمی
و خرده فرهنگ ها باشد.
مصطفی آزادبخــت اظهار کرد :بــا توجه به
تأثیرگــذاری فضای مجــازی ،میتوان گفت
این فضا یک فضای حقیقی اســت .چارچوب
در بحث فضای مجازی مشــخص اســت و
باید دســتورالعمل را اجرایی کنیم؛ اگر بتوانیم
فضاهای مجازی را با دیدگاههای خود پربارتر
کنیم تأثیرگذاری بیشتری خواهیم داشت.
معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار همدان با اشاره
به فعالیت حــدود  500خبرنگار آمریکایی در
ایام اربعین در عراق ،بیان کرد :پس از حضور
خبرنگاران و بررســی علل حضور زائران در
پیادهروی اربعین مســئوالن آمریکایی به این
نتیجه رسیدند که فرهنگ عاشورایی تهدیدی
برای آنها و فرهنگ آنهاست.
وی با تأکید بر اینکه دشمن شبیخون فرهنگی
و تهاجم فرهنگی را در دســتور کار خود قرار
داده است افزود :ما نیز برای مقابله با این اقدام
دشمن بیکار ننشســتهایم و از جمله اقدامات
موثــر در حوزه فرهنگی برگــزاری پیادهروی
اربعین و ترویج فرهنگ عاشورایی است.
آزادبخــت با بیــان اینکه هیچ عقل ســالمی
نمیتواند جلوی رشد و فناوری علم و فرهنگ
را بگیرد تصریح کرد :باالترین مکتب هســتیم
که نســخههای خاص خود را در همه زمانها
دارد.وی بــا تأکید بر اینکه اعتقــاد داریم در
کشــور فرهنگ اســتفاده از فضای مجازی را
داریــم ادامه داد :در دل هر تهدیدی میشــود
فرصت ایجاد کرد؛ نباید با مانعتراشــی از هر
روند علمی فقط زحمت آن را برای خود داشته
باشیم و به جایی نرسیم.
معاون سیاســی ـ امنیتــی اســتاندار همدان
خاطرنشــان کرد :ظرفیت فرهنگی ما باالترین
ظرفیــت اســت و بایــد بــا بسترســازی و
تسهیلگری از تولید و توسعه محتوا در حوزه
فضای مجازی حمایت داشته باشیم.
وی با بیان اینکه فضای مجازی بســتری است
که میتواند اســتفاده مثبت و یا منفی داشــته
آمار اشتغال و نرخ بیکاری راستی
آزمایی می شود

نمایندگان
به آمار بیکاری
مرکز آمار تردید دارند

سرانجام پس از ماه ها اعالم آمار و ارقام
مربوط به اشــتغال زایی از ســوی مسئوالن
دولتی و مرکز آمار ایران نماینده مردم همدان
و فامنین به اعالم نرخ میزان اشــتغال واکنش
نشــان داد و با دعوت رئیــس مرکز آمار و
مسئولین وزارت کار و کارشناسان این حوزه
خواستار راستی آزمایی در این زمینه شد.
نایب رئیس کمیســیون اصل  90مجلس در
خصوص بررســی آمارهای واقعی اشــتغال
گفت :طی اعالم مرکز آمار در بهار  98نسبت
به فصل مشــابه در سال گذشته جمعیت غیر

شنیدهها

 -۱موج دیگری از انتصابات بزودی در استان رخ خواهد داد .گویا در
این موج معاون سیاسی فرماندار همدان و چند مدیر ستادی استانداری
که اکنون پســت آنها خالی است ،منصوب خواهند شد .گفتنی است
انتصابات در استان به کندی انجام می شود و این موضوع شائبه خالی
بودن دست استاندار از مدیران توانمند را تقویت کرده است.
 -۲مدیران به عنوان ســخنران به نماز جمعه می روند .گویا این هفته
مدیرکل کار اســتان ســخنران پیش از خطبه های نماز جمعه همدان
خواهد بود .گفتنی است احتمال می رود وی پاسخ هایی به انتقادات
وارد شده به آمار اشتغال استان از همین تریبون ارائه کند .گفتنی است
منتقدین انتقادات بســیاری به مدیر کل کار استان نسبت به ارائه آمار
اشتغال و محروم کردن استان از تسهیالت و اعتبارات اشتغال بواسطه
آمارهای نادرست وارد می کنند.
 -۳بــرای تمدید پروانه بهره برداری اقامتگاه های بوم گردی اســتان
شــرط گذاشته شده است .گویا تمدید پروانه منوط به ارائه گواهینامه
دوره آموزش تمامی کارکنان شــده اســت .گفتنی است مدیران این
اقامتگاه ها نیز باید دوره آموزش مدیریت تخصصی اقامتگاه بوم گردی
را طی کنند.

خبـر
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان:

باشد ،یادآور شد :کشورهای غربی در مباحث
علمی نهایــت اســتفاده را از فضای مجازی
دارند؛ باید توان استفاده از بهترینها را از این
فضا داشته باشیم.
آزادبخت با تأکیــد بر اینکه باید از تکنولوژی
و امکانات روز اســتفاده کنیم ،اظهار کرد :در
بســیاری از موارد از جملــه در زمین ه علمی
رشد خوبی داشــتهایم فقط باید باور کنیم که
میتوانیم و فرهنگ ما قوی است.
وی با بیان اینکه باید با تهاجم فرهنگی دشمن
تهاجمــی برخورد کنیم گفــت :بهترین دفاع،
حمله اســت و در حوزه فضــای مجازی نیز
باید این مهــم مورد توجه قرار گیرد؛ باید این
کارگروه علمی ،کاربردی و تأثیرگذار باشد.

نشر محتوا نیازمند هماهنگی دستگاه
های دولتی و بخش خصوصی

رسیدن به اهداف آن تالش می کند.
احســانی با بیــان اینکــه کارگروه اســتانی
هماهنگی ،حمایت ،توســعه محتوا و خدمات
فرهنگی فضای مجازی برای رسیدن به اهداف
مشــخص شــده وظایفی هم بر عهده دارد؛
اظهار کرد :بسترســازی برنامــه ریزی جهت
گســترش کســب و کارهای نوپای استان در

شناسایی ،توانمندسازی
و حمایــت از ظرفیــت
های تولید ،نشــر محتوا
و خدمــات فرهنگی در
فضای مجــازی ،نیازمند
هماهنگــی و هم افزایی
دســتگاه هــای دولتی،
ظرفیت های خودجوش
مردمی و موسسات بخش
خصوصی است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان به بیان
دســتورالعمل این کارگروه پرداخت و گفت:
شناسایی ،توانمندسازی و حمایت از ظرفیت
های تولید ،نشر محتوا و خدمات فرهنگی در
فضای مجازی ،نیازمند هماهنگی و هم افزایی
دستگاه های دولتی ،ظرفیت های خودجوش
مردمی و موسسات بخش خصوصی است.
احمدرضا احســانی بــا تاکیــد براینکه برای
تحقق این هدف "کارگروه استانی هماهنگی،
حمایت ،توســعه محتــوا و خدمات فرهنگی
فضای مجازی"شکل گرفت ،خاطرنشان کرد:
ماموریت این کارگروه را هم افزایی و توسعه
ظرفیت های اســتانی برای گسترش و تعمیق
محتــوا و خدمات فرهنگــی و هنری ایرانی-
اسالمی سالم ،مفید و ایمن در فضای مجازی
دانست.احســانی افزود :حفظ و ترویج خرده
فرهنــگ ها و آداب و رســوم بومی و منطقه
ای ،گسترش سبک زندگی اسالمی -ایرانی در
فضای مجازی و پیشگیری از بروز یا گسترش
آسیب های اجتماعی از اهداف اصلی تشکیل
این کارگروه است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان
رشد مصرف کاالهای فرهنگی ایرانی -اسالمی
در فضای مجازی و تقویــت بنیان خانواده و
بهبــود نظم و ارتباطــات اجتماعی را از دیگر
اهدافی برشــمرد که این کارگروه در راستای

فضای مجازی و توســعه زیست بوم محتوا و
خدمات فرهنگی هنری ،تسهیل بهره برداری از
امکانات استانی در راستای حمایت از تولید و
نشر محتوا و خدمات بومی ،رفع موانع اجرای
مصوبات شورای عالی فضای مجازی ،فرهنگ
سازی و ارتقاء سواد فضای مجازی ،گسترش
کمی و کیفی محتوا و خدمات فضای مجازی
و تســهیل در ایجاد مراکز شتابدهنده فرهنگی
دیجیتال و فعال سازی تشــکل ها و اتحادیه
های فعاالن فضای مجازی وظایف اصلی این
کارگروه هستند.
احسانی در بخش دیگری از صحبت های خود
تاکیــد کرد :زمانی مــا در حوزه های مختلف
آســیب پذیر محسوب می شویم که برنامه ای
برای آن نداشته باشیم.
وی افــزود :هم افزایی و هماهنگی بین بخش
دولتی و بخش هــای خصوصی می تواند در
زمینه توسعه و تاثیرگذاری در فضای مجازی،

فعال کشور  840هزار نفر افزایش داشته ،این
درحالی اســت به طور متوسط طی سه سال
منتهی به بهار  97جمعیت غیر فعال ،هر سال
 275هزار نفر کاهش را نشان می دهد.
امیر خجسته؛ نایب رئیس کمیسیون اصل 90
مجلس با بیان اینکه گــزارش مرکز آمار در
خصوص نرخ اشــتغال شبهه دار است اظهار
کرد :این تغییرات غیر منتظره سبب شد علی
رغم شواهد موجود در بخش حقیقی و تولید
اقتصاد و پیــش بینی نهاد های بین المللی بر
افزایش نرخ بیکاری در سال  98به باالی 14
درصد ،این نرخ از  1/12دردصد در بهار 97
به  8/10درصد در بهار  98کاهش یابد.
وی با بیان اینکه هــر فردی که در هفته یک
ساعت کار کند ،شاغل محسوب شده افزود:
میزان ایجاد اشــتغال در بهار  98با  50درصد
کاهش شــغل همراه بوده که با گزارش مرکز
آمار نرخ افزایش اشــتغال روند روبه رشدی

را نشان داده اشــت.نماینده مردم دهمدان و
فامنین در مجلس خاطر نشان کرد :آماراشتغال
امسال در همدان  1/6درصد را نشان داده اما
این میزان اشتغال در همدان قابل قبول نیست
و تا حصول نتیجه بایستی شفاف سازی شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل  90مجلس عنوان
کرد :با بیان واقعیت و لزوم رعایت شفافیت با
صداقت آمارها منتشر و به اطالع عموم مردم
رسانده شود.
این نماینده مجلس در دوره دهم با بیان این که
به آمارهایی که از کاهش نرخ بیکاری حکایت
دارد ،چندان خوشبین نیســت تصریح کرد:
مردم در زندگی خود و اطرافیانشــان کاهش
بیکاری را لمــس نمیکننــد همانگونه که
کاهش ســرعت رشــد نرخ تورم در زندگی
مردم ملموس نیســت ،ولی مسئوالن مدام از
کاهشی شدن نرخ تورم صحبت میکنند
خجســته با اعالم اینکه اعضا کمیســیون که

نتیجه مطلوب تری خواهد داشته باشد.

فضــای مجازی بایــد از تهدید به
فرصت تبدیل شود

ســردبیر روزنامه همدان پیام در این نشست
توجــه حاضران را به بررســی اصولی فضای
مجازی جلب کرد و گفت شرایط به گونه ای
پیش میرود که ما همواره ابتدا ابزار را استفاده
میکنیم و ســپس آموزش را مورد توجه قرار
میدهیم که این یک نکته قابل تامل است.
یداهلل طاقتی احســن همچنین افزود  :درحال
حاضر باید نقاط قوت و ضعف فضای مجازی
بررســی شود و دســتورالعمل ها به گونه ای
تعیین شــود که برنامه ها از ســمت و سوی
تهدید ها به سمت فرصت سوق پیدا کند.
وی به نقش فضای مجازی برای ایجاد اشتغال
اشــاره کرد و گفت  :در حالــی که فعالیت و
برنامه ریــزی در فضای مجــازی میتواند به
سمت اشتغالزایی حرکت کند اما همدان در این
زمینه بی بهره مانده و از اســتانهای دیگرعقب
اســت  .وی گفت الزمه بهره وری از این فضا
این اســت که ارگانهای دولتــی ناظر بر این
کارگروه نقش خود را بر ای تســهیل گر بودن
یا تصدی گری شــفاف کنند  .و در این راستا
نیازمنــد تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه
مدت هستیم البته برنامه ای که تضمین اجرایی
را حتی با تغییر مدیران داشته باشد .
در ادامه جلســه ،اعضای کارگــروه نظرات و
دیدگاه های خود را در خصوص تشکیل این
کارگروه ،دستور جلســه و دستورالعمل های
عنوان شده ،ارائه کردند.
گفتنی اســت  ،با توجه به اهمیت و همه گیر
شــدن فضای مجازی ،ضرورت تشکیل اتاق
فکر فضای مجازی ،شناســایی فعاالن فضای
مجازی و تشکیل بانک اطالعاتی ،شناسایی و
ساماندهی استارتاپ های فعال فضای مجازی
برای بهره مندی بیشتر از کارشناسان و نخبگان
بیشتر خود را نشان می دهد.
همه باید دست به دســت هم دهیم تا فضای
مجــازی را به یک فضای ســالم برای جامعه
تبدیــل کنیم و راهکار آن آمــوزش و تربیت
جامعه برای استفاده درست و صحیح از فضای
مجازی می باشد.
از پاســخ مرکز آمار قانع نشدند اضافه کرد:
کمیته ای از سوی کمیســیون اصل نود و با
بهره گیری از کارشناســان مرکز پژوهشهای
مجلس شــورای اســامی تشــکیل داده تا
بصورت تصادفی مستندات و پرسشنامه های
نمونه گیری در دو اســتان همدان و سیستان
و بلوچســتان را با حضور در مراکز استانها،
جهت بررســی و صحت آمار اشتغال و نرخ
بیکاری استانهای فوق را راست آزمایی نموده
و نتیجه را بــه نمایندگان مجلس شــورای
اسالمی ارائه نمایند.
این نماینده مجلــس گفت :رئیس مرکز آمار
موظف به ارائه گزارش تحلیلی از علل کاهش
غیر متعارف جمعیت فعال کشــور و افزایش
غیر منتظره جمعیت غیــر فعال تا  840هزار
نفر و چگونگی کاهش نرخ بیکاری در حالی
که تولید ناخالص داخلی با رشد منفی مواجه
است می باشد.

ثبت نام  ۹۸درصد از دانشآموزان همدان
در سامانه سناد

 ۹۸درصد دانش آموزان همدان در ســامانه سناد ثبت نام کردند که
امسال با شعار "شور حسینی و حماسه حسینی" به استقبال مهر خواهند
رفت.
معاون سیاســی امنیتی استاندار همدان در شــورای آموزش و پرورش
استان ،اظهار کرد :شــورای آموزش و پرورش ضمن فعال بودن ،تأثیر
گذار است.مصطفی آزادبخت با بیان اینکه کسب رتبه چهارم دانش آموز
همدانی در کنکور باعث افتخار اســتان اســت ،ادامه داد :همانگونه که
متوجه شــدم این دختر عزیز هم در مسائل درسی موفق است و هم در
مسائل قرآنی که این مسئله نتیجه همه جانبهگری است.
به گزارش ایسنا ،معاون سیاسی و امنیتی استاندار با بیان اینکه زحمات
خیرین مدرسه ساز بسیار قابل تقدیر است ،تأکید کرد :مردم ما همواره
آماده کمک هستند و اگر بستر را آماده و نیازمندیها را اعالم کنیم ،کمک
های خود را روانه خواهند کرد.
وی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش اســتان همدان را موفق اعالم
و تصریح کرد :کسب رتبه  ۴کشوری در ثبت نام دانش آموزان ،کسب
رتبه ســوم در صدور ابالغیهها به مدارس و کسب رتبه سوم همدان در
جشنواره سراسری رشد ،بسیار ارزشمند است.

تجهیز  2500نمازخانه در مدارس همدان

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همــدان نیز گفت :اداراتی همچون
نیروی انتظامی و شهرداری میتوانند آموزش و پرورش را قبل از آغاز
مدارس همراهی کنند.
محمد پورداوود تصریح کرد :در سال گذشته  ۴۸۰روحانی در مدارس
ما مســتقر بودند که امسال  ۲هزار و  ۵۰۰مدرسه به نمازخانه استاندارد
مجهز شده است.
وی ادامه داد :سال گذشته ائمه جمعه استان هفتهای دو روز در مدارس
شرکت کرده و از نزدیک با دانشآموزان ارتباط داشتند که امیدواریم این
برنامه در سالجاری نیز ادامه داشته باشد.

نقاط حادثه خیز شهر به شهرداری اعالم شده است

رئيس پليس اطالعات و امنيت عمومي فرمانده انتظامي اســتان همدان
نیز گفت :پلیس راهنمایی رانندگی نقاط پر حادثه و حادثه خیز شــهر
را شناســایی و به شــهرداری اعالم کرده تا این نهاد اقدامات الزم در
خصوص نصب سرعتگیر را انجام دهد.
احمد رحیمی تعیین تکلیف ســرویس مدارس را یکی از دغدغههای
پلیس عنوان و تصریح کرد :ســال گذشته سرویسهای مدارس بدون
داشــتن برچسب  ۴۰روز از آغاز سال تحصیلی فعال بودند و برچسب
نصب نمیکردند و درخواســت داریم که امسال زودتر اقدام به نصب
برچسب کنند تا همکاران نیروی انتظامی آنها را همراهی کنند.
وی افــزود :پلیس فتا آمادگی ارائــه آموزشهای مجــازی را دارد و
شهروندان میتوانند پیشــنهادات و انتقادات خود را با سامانه  ۱۹۷در
جریان بگذارند.
این مقام مسئول ادامه داد :تهدیدات ،چالشها و گالیههای سال گذشته
را جمعبندی کردیم و براساس آن برای سال تحصیلی آینده برنامهریزی
کردهایم.

همدانیها رتبه خوبی در ورود به پیش دبستانی ندارند

معاون امور ابتدایی آموزش و پرورش نیز گفت :پیش دبستانی از دوره
های مهم رشدی ،ســنی و تحصیلی است و بنا بر ضرورت و یکی از
سیاستهای اصولی پوشش پیش دبستانی به صورت صددرصد است و
کال باید غیردولتی برگزار شود .نانکلی افزود :پیش دبستانی به صورت
دولتی و غیردولتی برگزار می شــود که مــدارس دولتی برای مناطق با
محرومیــت ضریب  ۹به صورت رایگان و پیش دبســتانی های دولتی
با مشــارکت مردم با ضریب محرومیت  ۷بخشــی از شهریه را دولت
پرداخت می کند.وی ادامه داد :ســال گذشته دولت  ۵۰۰میلیون تومان
هزینه برای جذب پیش دبستانیهای مناطق محروم اختصاص و پیش
دبستانیهای غیردولتی ،به صورت کامل شهریه را دریافت میکنند.
وی یادآورشد :بخشــی از افراد فرزندان خود را در مدارس غیردولتی
و بخشــی با همکاری بهزیســتی و در دارالقرآنها ثبت نام میکنند که
نوآموزان باید در سامانه سناد ثبت نام شوند.
نانکلی با بیان اینکه کودکان حاضر در پیش دبستانیهای همدان نسبت
به سایر استان ها کمتر هســتند ،ادامه داد :پیش دبستانی برای کودکان
عشایری و روستایی ها رایگان است.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

 25شهریورماه ،آغاز همایش گردو
فرماندار تویسرکان با اشاره به برگزاری همایش گردوی تویسرکان از  ۲۵شهریورماه،
از فعالسازی پژوهشکده گردوی تویسرکان خبر داد.
به گزارش فارس  ،سیدرسول حسینی با اشاره به اینکه کار مطالعاتی نقاط ضعف و قوت
این شهرستان انجام نشده است اظهار کرد :ناهماهنگی در مبلمان شهری تویسرکان کامال
مشهود است،که این مهم ساماندهی خواهد شد.
وی علت کم بودن ارتباط بین مسئوالن و مردم را عملکرد ضعیف روابط عمومی ادارات
دانســت و تاکید کرد :روابط عمومی دستگاههای اجرایی شهرستان باید در حوزه کاری

خود تقویت شوند ،توجه به این مهم ضروری است.
فرماندار تویســرکان با تاکید بر فرهنگســازی انجام کارهای گروهــی در پیکره اجتماع
در راســتای رشد و بالندگی گفت :همه اقشــار مردم و مسئوالن باید در راستای توسعه
شهرستان به صورت همهجانبه اهتمام داشته باشند ،که در این عرصه رسالت خبرنگاران
ســنگینتر خواهد بود.وی از ثبت تویسرکان به عنوان شهرملی منبت گلریز خبر داد و با
اشاره به اینکه ایجاد نمایشگاه عرضه محصوالت شاخص تویسرکان به ویژه مبل و منبت
را در برنامه داریم ادامه داد :شهرستان تویسرکان آمادگی ایجاد نمایشگاه به منظور عرضه
مبل و منبت فعاالن این عرصه را دارد.
حسینی حلقه مفقوده انسجام نیافتن بین منبتکاران تویسرکان را عدم وحدت و همدلی

دانســت و تصریح کرد :کیفیت مبل و منبت تویسرکان بسیار باالست ،این انسجامیافتگی
برای بالندگی و شــکوفایی هنرصنعت مبل و منبت این دیار یک اصل مهم است که باید
به با آن پرداخته شود.
وی اشــاره به برگزاری همایش گردوی تویسرکان از  25شهریورماه به مدت چهار روز
بیان کرد :تالش بر این است همایش گردوی شهرستان تویسرکان در سال جاری علمیتر
برگزار شــود .فرماندار تویسرکان از فعال شدن پژوهشکده گردوی تویسرکان خبر داد و
با اشــاره به اعالم آمادگی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای کمک به پژوهشکده گردو
خاطرنشان کرد :قصد داریم برای معرفی و شناساندن دستاوردها و ظرفیت های شهرستان
به طور میانگین هر دو ماه یکبار همایش استانی و یا منطقهای برگزار کنیم.
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"لتگاه" شهری کوچک
با بیشترین تولید جوراب درکشور

خبر

آمبوالنسهای اوراژانس کبودراهنگ
 4میلیون جریمه شدند

■ اتحادیه بافندگان لتگاهی تشکیل شود

»»مهدی ناصرنژاد

کبودراهنــگ -اکــرم حمیــدی -خبرنــگار همدانپیــام:
آمبوالنسهــای پیــش بیمارســتانی کبودراهنــگ در ســال 97
حــدود  4میلیــون و  200هــزار تومــان جریمــه شــدند.
مدیــر اورژانــس پیــش بیمارســتانی امــام رضــا(ع) شهرســتان
کبودراهنــگ بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود :متأســفانه
آمبوالنسهــای ایــن شهرســتان در ســال  97حــدود  4میلیــون
و  200هــزار تومــان جریمــه شــدهاند و بــا توجــه بــه اینکــه
قســمتی از مســیر همــدان -کبودراهنــگ ســرعت  70الــی 80
کیلومتــر میباشــد و دوربینهــای ثبــت تخلفــات بیشــتر از
ایــن ســرعت را ثبــت میکننــد و ایــن مشــکل موجــب شــده
کــه ایــن میــزان جریمــه ثبــت شــده در حالــی اگــر آمبوالنــس
بــا ســرعت کــم حرکــت کنــد ممکــن اســت جــان مریــض بــه
خطــر بیفتــد و همراهــان بیمــاران نیــز در صــورت پاییــن بــودن
ســرعت آمبوالنــس اعتــراض میکنــد و نگــران حــال وخیــم
مریــض هســتند.
داود مــرادی ادامــه داد :مشــکل دیگــری کــه وجــود دارد ســهمیه
ســوخت گازوئیــل آمبوالنسهــای جدیــد بســیار کــم اســت و
حــدود  100الــی  150لیتــر در مــاه اســت کــه بایــد افزایــش یابــد
ولــی متأســفانه پیگیریهــای مکــرر اعــام شــده کــه حــدود 4
میلیــون و  200هــزار تومــان بابــت عــوارض خــودرو آمبوالنــس
بایــد پرداخــت شــود و در صــورت عــدم پرداخــت مجــوز
افزایــش ســهمیه صــادر خواهــد شــد و مــا بــه ناچــار ســوخت
آزاد اســتفاده میکنیــم.
وی در خصــوص مراجعیــن تلفــن نیــز اظهــار داشــت :ســاالنه
حداقــل  30هــزار تمــاس تلفنــی داریــم کــه از ایــن تعــداد حداقــل
 7هــزار مــودر مزاحــم تلفنــی اســت کــه در ایــن زمینــه از مــردم
تقاضــا داریــم بــه هیــچ عنــوان شــماره  115را بــا مزاحمــت
اشــتغال نکننــد چــون ممکــن اســت هــر لحظــه یــک نفــر نیــاز
بــه کمــک و امــداد و نجــات داشــته باشــد.
مــرادی خاطرنشــان کــرد :مســیر س ـهراهی ویــان بــه کبودراهنــگ
طــی  4ماهــه گذشــته  18مــورد تصــادف داشــتیم کــه  17مــورد
واژگونــی و یــک مــورد رخ بــه رخ بــوده اســت کــه بــا 48
مصــدوم حداقــل  6الــی  7نفــر فوتــی ســر صحنــه داشــتیم و
متأســفانه ایــن مســیر یکــی از مســیرهای حادثهخیــز و پرخطــر
بــه شــمار مــیرود کــه هــم راننــدگان بایــد بــا احتیــاط بیشــتر
رانندگــی کننــد و هــم مســئوالن نســبت بــه ایمنســازی ایــن
مســیر توجــه ویــژهای داشــته باشــند.
وی در ادامــه بیــان داشــت :پایــگاه شــهری و جــادهای ،بیمــاران قلبی،
تنفســی ،کاهــش ســطح هوشــیاری ،ســقوط از ارتفــاع ،انتقال مــادران
بــاردار و ...از جملــه مــواردی اســت کــه بیشــتر مــردم در صــورت
مشــاهده چنیــن مــواردی بــا  115تمــاس میگیرنــد.
مــرادی در پایــان افــزود :مأموریــت اورژانــس پیــش بیمارســتانی
کبودراهنــگ در  5ماهــه اول امســال بیــش از  1392مــورد بــوده
اســت کــه از ایــن تعــداد  132مــورد جابهجایــی بیــن مراکــز،
 1079مــورد مأموریــت جــادهای و  181مــورد مأموریــت
شــهری بــوده اســت.

«لتگاه» نامی آشــنا در جغرافیای شــهرها
و بخشها و روستاهای اســتان همدان برای
بسیاری از هموطنان ایرانی است .بخش لتگاه
با غریــب  650نفر جمعیــت در حدود 25
کیلومتری شــمال غرب همدان واقع است و
از توابع شهرســتان بهار به شمار میآید و در
همســایگی بخش اللجین قرار گرفته است و
به لحاظ ویژگی خاصی که دارد نه تنها ســیل
مهاجرت خرد به شهرها را متوقف ساخته بلکه
هماینک مهاجرپذیر هم هست و حرف اول و
آخر اشتغالآفرینی در استان همدان را میزند.
شــاید بتوان گفت :حدود نیم قــرن پیش و در
روزگارانــی که دو رودخانه پر آب «قرهچای» و
«قوریچای» همچون دو شریان اصلی حیات در
بخش لتگاه جریان داشت و کشاورزان این بخش
و چندین روستای اطراف آن با تولید چغندر قند
تنها کارخانه قند همدان در این بخش را ســرپا
نگه داشته بودند ،اقتصاد لتگاه هم بیشتر بر محور
کشاورزی اســتوار بود ،اما در سالهای کمآبی
و همزمان با بیرمق شــدن تدریجی قرهچای و
قوریچای لتگاهیها هم حرفه سنتی خود یعنی
جوراببافی را کمکم رونق دادند و دیری نپایید
که لتگاه با تمام مردمانش و خانههایش و تأسیس
چندین کارگاه بــزرگ و کوچک جوراببافی
به قطــب اصلی و کارگاه بــزرگ جوراببافی
در کشور تبدیل شد و شهرت صنعتی لتگاه در
فعالیت جوراببافی هماینــک حتی به خارج
از مرزهای میهن اســامی نیز نفوذ کرده و چند
کشور همســایه از طریق تجار ایرانی ،مشتریان
اصلی جوراب با کیفیت و خوشبافت لتگاه با
برندهای مختلف به شمار میآید.
در ســطح کشــورمان نیز عالوه بر استانهای
غربی ،تهران و چند شــهر بزرگ کشــور از
جمله مشــهد مقــدس نیز بیشــترین فروش
جوراب در بازارهای خود را به طور مستقیم از
تولیدکنندگان لتگاهی تأمین میسازند.
ویژگی بزرگ تولیــد جوراب در بخش لتگاه
از توابع شهرستان بهار این است که عالوه بر
کارگاههای مجــوزدار تولیدی ،در هر خانه از
روستای بزرگ دیروز و بخش امروز لتگاه به
فراخور وقت و حوصله ساکنان هر خانه یک
یا چند دستگاه فعال جوراببافی وجود دارد
و همین امــر به یقین موجب رقابت تنگاتنگ
جوراببافان لتگاهی برای ایجاد تنوع و بهبود
کیفیت تولیدات خود می شود.
روســتاها و بخشهــای بــزرگ و کوچک
نظیر لتگاه در شهرســتان بهار یا «اشــترمل»
در شهرســتان تویســرکان،کرد آبــاد
کبودراهنگ،نگارخاتون فامنین و روســتاها و
بخشهایی در شهرســتان مالیر که جملگی
در صنعت مبلسازی اشــتغال دارند ،الگوی

خوبی برای بسیاری از روستاهای ایران بزرگ
به شمار میآید که به بهانه بیکاری و درآمد کم
عطای روستانشینی را به لقای آن نبخشند و به
حاشیه شهرها سرازیر نشوند.
بنابراین هــر گونه ســرمایهگذاری دولت و
صاحبان ســرمایههای بزرگ در چنین شهرها
و روســتاهایی از همان ریال اولفایده است
و موجب شکوفایی اقتصاد کشور خواهد بود.
در همین حال لتگاه و صاحبان و دستاندرکاران
کارگاههــای کوچک و بزرگ جوراببافی آن
در تمام ســالهای گذشــته و حال با مشکل
کمبود نخ جوراببافی همواره کلنجار رفتهاند
و مواد اولیه مورد نیاز خود را در شرایط بسیار
دشــوار و فقط برای حفظ اشــتغال به طرق
مختلف از تهران یا دیگر نقاط کشــور تأمین
میکنند.
«علیرضــا کریمی» یکی از صدها تولیدکننده
جوراب در بخش لتگاه است که در گفتوگو
با خبرنگار همدانپیام از مشــکالت تولیدی
خود و بیتوجهی مسئوالن نسبت به مشکالت
جامعــه پرتــاش تولیدکننــدگان لتگاهــی
شکوههای فراوان دارد.
او میگوید :در حال حاضر هیچ تشکل رسمی
و قانونی برای حمایت از تولیدکنندگان لتگاهی
وجود خارجی ندارد و هر دری را برای طرح
مشکالت خود در استان و شهرستان میزنیم،
بسته است.
کریمــی که یــک کارآفرین موفــق در قطب
جوراببافی کشــورمان به شــمار میآید و
مســتقیم و غیرمســتقیم برای  30نفر اشتغال
و ممــر درآمــد ایجاد کرده اســت ،میگوید
جوراببافان لتگاهی از ســهمیه نخ بافندگی
یارانهای و ارز دولتی محروم هســتند و هیچ

انا هلل و انا الیه راجعون

t

خاندان معزای بندعلی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت حاج محمدآقا بندعلی
(بزرگ خاندان)

را خدمت شما و تمامی بازماندگان تسلیت عرض مینماییم و برای آن مرحوم علو درجات و
برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت داریم

خانواده های طاقتی احسن و حیدری

کارت دانشجویی سجاد جعفر بگلو فرزند عباس به شماره ملی
 4380316531رشته مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا به شماره
دانشجویی  9412450011مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.

C M

کارت دانشجویی سمیه اصالنی فرزند علی محمد به شماره ملی
 3860924893رشته مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا به شماره
دانشجویی  9412450002مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.

سرمایهگذار و بازرگانی هم حاضر به همراهی
با کارگاههای تولیدی در این بخش و شهرستان
برای تأمین مواد اولیه نمیباشد.
به گفته وی کارگاههای جوراببافی لتگاه برای
حفظ بازار فروش خــود مواد اولیه مورد نیاز
خویش را با قیمتهای باال از بازار آزاد تأمین
ســاخته و در همین حال تولیدات خود را به

قیمتهای برابر با فروش کارخانهجات بزرگ
و سهمیهدار در کشور وارد بازار میکنند.
کریمی از مســئوالن اســتان درخواست کرد
حداقــل با تأســیس یــک شــعبه تعاونی و
پایهگذاری اتحادیه بافندگان لتگاهی بســتری
امن برای حفظ اشتغال و توسعه تولید در این
بخش را فراهم آورند.

خبر

افتتاح پروژههای برق بهار
با اعتباری  2میلیارد تومان اعتبار

مدیریت توزیع برق شهرستان بهار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت در گفتگو با خبرنگار ما به
تشریح برخی از اقدامات انجام شده در هفته دولت پرداخت.
حمید طهماســبیخو گفت :در بحث کاهش تلفــات انرژی با 6/24
درصد تلفات در ســطح اســتان رتبه اول ،در وصول مطالبات با 101
درصد رتبه دوم را داشــتهایم و در بحث خاموشــیها با کاهش 23
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بسیار موفق عمل کردهایم.
وی اظهار داشــت :با توجه بــه اینکه  26درصد صنعت اســتان در
شهرستان بهار اســت و تأمین برق واحدهای صنعتی بر عهده توزیع
برق بهار است تمهیداتی در راستای کاهش خاموشیها اندیشیده شد و
تعمیرات شبکه نیز در روزهای تعطیل و جمعهها انجام شد.
وی اظهار داشــت :مشترکین کشــاورزی 42/6درصد ،صنعت 26/7
درصد ،خانگی  22درصد تعرفه عمومی  5/3درصد و ســایر مصارف
 3/7درصد انرژی برق شهرستان بهار را مصرف میکند.
طهماسبیخو اظهار داشت :در پنج ماهه اول در سال جاری نسبت به
مدت مشابه سال قبل ،فروش انرژی در بخش کشاورزی  23درصد و
در بخــش صنعت  24/8افزایش و در بحث عمومی (ادارات و غیره)
 7/4درصــد کاهــش و در تعرفه خانگی  7درصــد افزایش مصرف
داشــتهایم.وی کلیه مشترکین توزیع برق بهار را  47هزار و  681مورد
عنوان کرد و گفت :از این شمار  38هزار و  109مشترک خانگی ،یک
هزار و  398مشــترک عمومی 1547 ،مورد مشــترک صنعتی1653 ،
مورد مشترک کشاورزی و  4هزار  704مورد سایر مشترکین را شامل
میشود.وی تصریح کرد 1300 :کنتور هوشمند در شهرستان بهار فعال
اســت که  40درصد از آن را مشترکین کشاورزی تشکیل میدهند و
سالیانه  50حلقه چاه کشاورزی در شهرستان بهار برقدار میشوند و
در مجموع تاکنون  849حلقه چاه کشاورزی برقدار شدهاند.
وی ادامه داد :شهرســتان بهار در فروش انرژی پس از شهرستانهای
همدان و مالیر در رتبه ســوم قرار دارد و این شهرستان  10/4درصد
برق کل استان را مصرف میکند.

دولت

چهارشنبه
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وزیر امور خارجه کشورمان گفت که متاسفانه کشورهای اروپایی نتوانستهاند
پولشــان را در جایــی هزینهکنند که حرف آن را میزنند .آنها حمایتشــان از
برجام را اعالم کردهاند اما آماده ریسک کردن و سرمایهگذاری برای حفظ یک
دســتاورد مهم دیپلماسی نبودند.به گزارش ایسنا،محمد جواد ظریف ادامه داد،
ما[فقط] درباره اروپا حرف میزنیم چون روابط خوبی با روســیه و چین [به
عنوان شرکای برجام] داریم ،البته آمریکا بر این دو کشور نیز اثر گذاشته است.
تحریمهای آمریکا که نه ،بلکه اقداماتی غیرقانونی که من به آن جنگ اقتصادی
علیه ایران میگویم ،بر این دو کشــور اثر گذاشته است .اما اروپاییها علیرغم
اظهارات کلی در حمایت از برجام ،آماده ســرمایهگذاری برای آن نبودهاند .این
که آنها به تعهداتشان عمل کنند ،اهمیت دارد.

شماره 3562

ایران و جهان
siasat@hamedanpayam.com

پارلمان

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

اروپا تاکنون آماده ریسک کردن
برای حفظ برجام نبوده است

دیپلماسی کشور بر پایه
مقاومت و مذاکره پیش میرود

«حاجی میرزایی» و «مونسان»
کلیددار  2وزارتخانه شدند

رئیس کمیته امور خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
با بیان این که «دستگاه دیپلماسی راهبرد مقاومت و مذاکره را در دستور کار قرار
داده اســت» ،گفت :برای تامین منافع ملی از یک طرف با زیاده خواهی آمریکا
مقابله می کنیم و از طرف دیگر با سایر کشورها منطبق بر منطق درست مذاکره
صورت میگیرد.
بــه گــزارش ایســنا،کمال دهقانــی خاطرنشــان کــرد :ایــده جمهــوری
اســامی ایــن اســت کــه دنیــا در آمریــکا خالصــه نمیشــود دنیــا پــر
از کشــورهای مســتقل و قدرتمنــد اســت کــه بــه دنبــال تامیــن منافــع
خــود هســتند لــذا مــا بایــد بــرای تامیــن منافــع ملــی خــود از ظرفیــت
دیپلماســی اســتفاده کنیــم.

نمایندگان مجلس شــورای اســامی با رأی اعتماد به دو وزیر پیشنهادی
دولت ،محســن حاجی میرزایی و علی اصغر مونســان را راهی دو وزارتخانه
آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری کردند .در ادامه جلسه علنی
روز گذشته مجلس شورای اســامی با دستور کار بررسی صالحیت دو وزیر
پیشــنهادی «میراث فرهنگی و گردشــگری» و «آموزش و پرورش» ،موافقین
و مخالفین علیاصغر مونســان و محســن حاجیمیرزایی و همچنین دو وزیر
پیشــنهادی به ایراد نطق پرداختند و سپس رأیگیری از نمایندگان مجلس آغاز
شــد .به گزارش مهر،بر این اساس ،نمایندگان از مجموع  ۲۵۵رأی با  ۱۶۳رأی
موافق ۸۷ ،رأی مخالف و  ۵رأی ممتنع ،به «علیاصغر مونســان» برای تصدی
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری رأی اعتماد دادند.

روحانی در صحن مجلس:

هیچ تصمیمی برای مذاکره  2جانبه
با آمریکا نداریم

خبر

ذخایر اورانیوم غنیشده تا  ۴.۵درصد ایران
از مرز  ۲۵کیلو گذشت

بعد از آنکه ایران در گام دوم کاهش تعهدات برجامیاش پایبندی
خود به رعایت ســقف  ۳.۶۷درصد را لغو کرد ،ذخایر اورانیوم غنی
شده تا  ۴.۵درصد ایران از مرز  ۲۵کیلوگرم گذشته است.
بر اســاس آخرین گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی تا تاریخ ۲۸
مرداد ( ۱۹اوت  )۲۰۱۹آژانس راســتی آزمایی کرده اســت که میزان
ذخیره اورانیوم  ۲۳۵غنیشــده تا  ۳.۶۷درصد * ۲۴۱.۶کیلوگرم بوده
است.
بر اســاس آخرین گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی تا تاریخ ۲۸
مرداد ( ۱۹اوت  )۲۰۱۹آژانس راســتی آزمایی کرده اســت که میزان
ذخیره اورانیوم  ۲۳۵غنیشــده تا  ۳.۶۷درصد * ۲۴۱.۶کیلوگرم بوده
است.
این گزارش میافزاید :ایران در  ۱۶تیرماه گام دوم در راســتای کاهش
تعهــدات برجامیاش را اعالم کرد که بر اســاس آن میزان درصد و
غلظت غنیســازی خود را فراتــر از  ۳.۶۷افزایش داد و بعد از آن به
سرعت غنیسازی تا  ۴.۵درصد را آغاز کرد و در کمتر از دو ماه این
ذخایر به بیش از  ۲۵کیلوگرم رسیده است.

ذخایر آب سنگین ایران همچنان کمتر از  ۱۳۰تن است

همچنین بر اســاس گزارش آژانس ،ایران همچنان به اطالع رسانی به
آژانس در خصوص موجودی آب سنگین در ایران و تولید آب سنگین
در کارخانه تولید آب سنگین  HWPPادامه و به آژانس اجازه داده
اســت که بر میزان ذخایر آب سنگین ایران و مقدار آب سنگین تولید
شده در  HWPPنظارت کند.
تا  ۲۸مرداد ،آژانس راستیآزمایی کرد که مقدار آب سنگین تولید شده
و مقدار در حال اســتفاده در این کارخانه  ۱۲۵.۵متریک تن است .در
طــول دوره گزارشدهی ایران بیش از  ۱۳۰متریک تن آب ســنگین
نداشته است.
به گزارش ایســنا،آژانس همچنین تایید کرد که از زمان گزارش قبلی
مدیرکل ،مجموع  ۲.۲متریک تن آب سنگین از ایران خارج شده است
و نیز  ۲.۲متریک تن آب سنگین را برای فعالیتهای تحقیق و توسعه
در ارتبــاط با تولید ترکیبات دوتریم برای کاربردهای پزشــکی مورد
استفاده قرار داده است.

اروپا در دور جدید مذاکرات
با ایران جدیت بیشتری دارد
یک دیپلمات پیشــین ایران با اشــاره به مذکراتی که بین ایران و
کشــورهای اروپایی از جمله فرانســه در جریان است ،اظهار کرد :به
نظر میرسد اروپاییها در این دور از مذاکرات جدیت دارند و فرانسه
به عنوان میــدان دار این ماجرا ،حداکثر تالش خود را میکند که این
مذاکرات به نتیجه برسد.
ســید جــال ســاداتیان در گفتوگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه اینکــه
دونالــد ترامــپ از امانوئــل مکــرون خواســته کــه زمینــه بــرای
گفتوگــو بیــن ایــران و آمریــکا را فراهــم کنــد ،تصریــح کــرد:
آمریکاییهــا بــه خوبــی میداننــد کــه در شــرایط جنــگ بــا ایــران
نیســتند .آنهــا در طــول چنــد مــاه اخیــر تمــام تــاش خــود را علیــه
ایــران بــه کار بردنــد .آنهــا بــه غلــط تصــور میکردنــد کــه بــا فشــار
حداکثــری میتواننــد ایــران را بــه زانــو درآورنــد و ایــن فشــارها
منجــر بــه ســقوط نظــام خواهــد شــد ولــی پیــش بینــی آنهــا محقــق
نشــد گرچــه ملــت ایــران از ایــن فشــارها متاثــر شــدهاند ولــی
اهــداف آمریکاییهــا از ایــن فشــارها محقــق نشــد.
وی گفت :آنها در حال حاضر برای اینکه از این بن بست خارج شوند
به دنبال این هستند که کشوری بین آنها و ایران میانجی گری کند .در
همین چارچوب نخســت وزیر ژاپن به ایران سفر کرد ولی این سفر
نتیجه دلخواه آمریکاییها را به همراه نداشــت و اکنون مکرون به این
قضیه وارد شده است.

مــا بارها گفتیم و باز هم میگوئیم ،ممکن
اســت از تعبیرها سوءبرداشــت شود .ما هیچ
تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم
و نداشــتیم .در هیچ مقطعی در این یک سال
و خورده ای و حتی ســالهای قبل هم همین
طور بود .البته پیشنهاد بوده ولی هیچوقت پاسخ
دیگری ندادیم و همیشه منفی بود.
رئیــس جمهور که روز گذشــته در دفاع از
وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث
فرهنگی و گردشــگری در مجلس شــورای
اسالمی حضور پیدا کرد گفت :شرایط امروز
کشور شرایط ســخت و پیچیده ای است که
نیاز به نقش آفرینی استثنایی از سوی مجلس
شورای اســامی ،دولت ،قوه قضائیه و سایر
ارکان کشور دارد.حسن روحانی اظهار داشت:
به یاد ندارم که هیچ کشوری در تاریخ دهههای
گذشته مانند ایران امروز در فشار اقتصادی بی
حد و اندازه و حداکثری اســتکبار جهانی و
دشمنان این مرز و بوم قرار گرفته باشد.
رئیس جمهور اظهار داشــت :همه امید ما این
اســت که بتوانیم در مســیر امام حسین (ع)
باشیم و برای اصالح جامعه هر لحظه بکوشیم
و در مسیر پاک کردن جامعه از بدیها ازهیچ
تالشی فروگذار نکنیم.
رئیس جمهور گفــت :طراحی بر این بود که
در  ۱۶مــاه پیش با تحریم شــدیدی که علیه
جمهوری اسالمی ایران اجرا میشود ،حداکثر
 ۶ماه بیشــتر نتواند تاب آوری داشته باشد و
اگر به تاریخ دیگر کشــورها مراجعه کنیم با
چنین تحریمی کــه از صادرات نفت ،بانکی،
مالی و کشتیرانی مواجه شده باشد ،هیچ کشور
معمولی نمیتوانست شش ماه مقاومت کند.
وی با بیان اینکه طراحی آنها این بود که پس
از شش ماه ،از دولت ،انقالب و مجلس چیزی
باقی نمانده باشــد ،اظهار داشت :با محاسبات
عادی محاسبه خیلی غلطی هم نبود اما ّوقتی
این محاسبه در برابر یک ملت دارای فرهنگ
بلنــد ،آبدیــده ،معتقد به خاندان رســالت و
همواره پشت سر سرور و ساالر شهیدان آماده
ایثار و فداکاری برای اهداف بلند ،برای آرمان
و اهداف خود در طول تاریخ بوده ،این گونه
محاسبات قطع ًا غلط و اشتباه است.
روحانی تصریح کرد :آنهــا هم امروز به این
واقعیت رســیده اند ،امروز دنیا پس از  ۱۶ماه
مقاومت نگاهش نســبت به ایران تغییر کرده
اســت .حتی نگاه آمریکا نسبت به ملت ایران
تغییر پیدا کرده است.

دنیــا به ایــن نتیجه رســیده که
نمیتواننــد با فشــار حداکثری ملت
ایران را به زانو درآورد
رئیس جمهور ادامه داد :آنها هم به این نتیجه

بین الملل
وزیر امور خارجه استرالیا
برای دیدار با ظریف به بنگالدش رفت

■ ایسنا :وزیر امور خارجه اســترالیا عازم بنگالدش شد تا بتواند
در دیــدار با وزیر امــور خارجه ایران توضیحاتــی درباره ملحق
شدن اســترالیا به ائتالف آمریکایی خلیج فارس بدهد.
ماریس پاین ،قرار اســت با محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه
ایران دیدار کرده و درباره تصمیم اســترالیا برای ملحق شــدن به
ائتالف آمریکایــی حفظ امنیت خلیج فــارس توضیحاتی به وی
بدهد.پاین دوشنبه شــب عازم بنگالدش شد که میزبان کنفرانس
اتحادیه همکاریهای منطقهای اقیانوس هند اســت.وزارت امور
خارجــه و تجارت[اســترالیا] تایید کرده اســت کــه وزیر امور
خارجه اســترالیا امیدوار است بتواند «برای مذاکره درباره منافع و
نگرانیهای مشــترک» در حاشیه این نشست با ظریف دیدار کند.

تاکید دوباره ژاپن بر عدم مشارکت
در ائتالف خودخوانده آمریکا

رســیده اند که نمیتوانند با فشار حداکثری
ملت ایران را به زانــو درآورد ،اینکه آن همه
پیغام با واســطه در سراســر جهان را امروز
مشاهده میکنیم به دلیل یاسی است که امروز
بر افکار و نقشــههای دشــمن مستولی شده
است.
وی بیــان کــرد :آنها میدانند کــه این جنگ
تحمیلی اقتصــادی همانند جنــگ تحمیلی
نظامی  ۳۰ســال قبل که هیچ نتیجهای نداد و
ملت ما علی رغم همه دشــواریها در برابر
جهان ،یعنی در برابر کشوری که به ایدئولوژی
شــرق به ظاهر خودش را مسلح کرده بود ،با
سالح غرب ،شــوروی و فرانسه خودش را
مسلح کرده بود پیروز شدند.
بــه گــزارش مهر روحانــی افــزود :آمریکا
اطالعات به بعثیها میداد ،فرانسه و شوروی
سالح به آنها میداد ،ارتجاع عرب پول به آنها
میداد ،برخی کشــورهای منطقه فرودگاه در
اختیار آنها قرار داده بود ،اما علیرغم همه این
فشــارها بسیج ،ارتش ،سپاه و مردم ما با دادن
عزیزترین فرزندان خود پیروزی بر دشمن را
بدست آوردند.

اروپا هم نخواستند و هم نتوانستند
به وظیفه خود عمل کنند

وی بــا بیان اینکه متأســفانه پس از تخلف و
خیانــت آمریکا و زیر پا گذاشــتن تعهدش،
اروپاییها یا نخواســتند به وظیفه خود عمل
نکردند یا نتوانستند ،یا هر دوی آنها بود ،گفت:
آنچه که ما متوجه میشــویم این است که هر
دوی این بوده اســت ،یک جا میتوانستند و
کاری انجام ندادند و یک جایی هم شــاید با
مشکالتی مواجه بودند.

پیشــرفتها نشــان میدهد که
مقاومت و ایستادگی میدهد

رئیسجمهور موفقیت بدســت آمده در چند
ماه اخیر را نشــان دهنده حرکت کشــور به
سمت جلو دانســت و افزود :این پیشرفتها
نشان میدهد که مقاومت و ایستادگی جواب
میدهد .از سوی دیگر دیپلماسی فعال میتواند
مسیر را برای ما آسانتر کند .ما هیچگاه دروازه
دیپلماسی را نبسته و نخواهیم بست .سیاست
ما در دولت یازدهم و دوازدهم تعامل سازنده
است و این سیاست را ادامه خواهیم داد .ما به
این اعتقــاد نداریم که تنها باید از یکی از این
ابزارها استفاده کرد.
روحانی گفت :ما دیپلماسی فعال و مقاومت
را مکمل هم میدانیم و از بعضی از رســانهها
خواهش میکنیم که تضاد و تقابل ســاختگی
در کشور ایجاد نکنند .شرایط امروز کشور ما
نیازمند وحدت و صدای واحد اســت .نباید
صدای دشمن را از حنجره ولو گروه مخالف
دولت بشــنویم .بگذارید دشــمن با حنجره
خودش حرف بزند چرا یک عده حنجره خود
را عاریه به تبلیغات و صدای دشمن میدهند.
اگر تا روز  ۵شنبه در مذاکرات به نتیجه نهایی
نرسیم ،مرحله سوم را اعالم میکنیم
روحانــی ادامــه داد :هنوز بــه توافق نهایی
نرسیدیم اما در عین حال مذاکرات ادامه دارد
اما این مذاکرات اگر تا روز  ۵شــنبه به نتیجه
نهایی نرسیم مرحله سوم را در کاهش تعهدات
اعالم خواهیم کرد.
وقتــی آمریــکا همــه تحریمها را بــردارد،
حضورش در جلسه  ۵+۱امکان پذیر است
وی بــا بیان اینکه بحث مذاکــره دو جانبه با

آمریکا به طور اصولی و اساسی مطرح نیست،
اظهار داشت :اما ما قب ً
ال گفتیم ،آمریکا در ۵+۱
با ما حرف میزد و با هم راجع مسائل اصلی
بحث میکردیم ،اگر آمریکا تمام تحریمهای
خودش را بردارد ،حاال بــه برجام برگردد یا
برنگردد که از نظر من مهم نیست ،آن چیزی
که مهم اســت تحریم اســت و اگــر آمریکا
تحریمها را بردارد باز حضور آمریکا مثل قدیم
در جلسه  ۵+۱امکان پذیر است .اما مشروط
به آن است که کل تحریم را بردارد.
رئیسجمهــور افزود :ما هیــچ گاه دروازه
دیپلماســی را نبســتیم و نخواهیم بســت.
سیاست این دولت از آغاز دولت یازدهم و
ادامه آن در دولت دوازدهم ،تعامل ســازنده
بــا جهان بوده و این را ادامه خواهیم داد .ما
معتقد نیستیم که از این دو ابزار باید از یکی
اســتفاده کنیم ،ما معتقد نیستیم که مقاومت
ملــی با دیپلماســی فعال در تضاد اســت.
خواهــش میکنم از بعضی از رســانهها که
این تضاد ،تقابل و دوگانگی در کشــورمان
درست نکنند ،شــرایط ما شرایط دوگانگی
نیست ،شــرایط ما شــرایط وحدت است،
نباید ما صــدای دشــمن را از حنجره ولو
گروه مخالف دولت بشــنویم ،بگذار دشمن
با حنجره خودش حرف بزند چرا یک عده
حنجره خودش را عاریه به برنامه و صدای
دشــمن میدهند؟ ما امروز باید متحد و در
کنار هم باشــیم .با اتحاد ،با فعال شدن همه
کنار یکدیگــر ما میتوانیم از این مشــکل
راحتتر عبور کنیم و بدون اتحاد ،وحدت
و یکپارچگی شــاید عبور از مشــکل فعلی
بسیار و بسیار سخت و مشکل باشد.

محسنی اژهای:

آگهي مناقصه عمومي(نوبت اول)

شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده  13آيين نامه مالي شهرداري ها و بنا به درخواست اداره فني و عمراني شهرداري به شماره
 98/1/02/9565مورخ  98/6/3و رعايت قوانين و مقررات مالي پروژه اجراي کف فرش پارک نواري چهار باغ را که شامل شفته آهک ،بتن متر،اجراي
سنگ فرش،و سنگ جدول و  ...بر اساس فهرست بهائ ابنيه سال  98و بدون تعديل و با شرايط ذيل و از طريق مناقصه عمومي به شرکت هاي واجد
صالحيت و داراي گريد حداقل  5ابنيه واگذار نمايد.
ردیف

شرح پروژه

اعتبار اولیه
( برآورد پروژه)

سپرده شرکت در فرایند
ارجاع کار

گرید

اعتبار پروژه

1

اجرای کف فرش پارک نواری چهار باغ شامل :شفته آهک،بتن
متر،اجرای سنگ فرش،سنگ جدول و  ...بر اساس فهرست بهاء
ابنیه سال  98بدون تعدیل

 3/000/000/000ریال

 150/000/000ریال

حداقل  5ابنیه

اعتبارت داخلی

■ متقاضيان جهت گرفتن اسناد مناقصه و اطالع بيشتر به امور قراردادها و اداره فني و عمراني شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن  7-33237445داخلي  208و  105تماس
حاصل نمايند.
■ متقاضيان مي بايست سه پاکت الف،ب،ج تهيه و به شرح ذيل تکميل نمايند:
پاکت الف :متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شرکت در فرايند ارجاع کار به مبلغ  150/000/000ريال ( يکصد و پنجاه ميليون ريال ) را به صورت نقد به شماره حساب
 0104868466003بانک ملي بنام حساب سپرده شهرداري واريز و فيش واريزي و داخل پاکت ( الف ) قرار دهند و يا به جاي فيش نقدي از ضمانتنامه بانکي ( ضمانتنامه شرکت
در مزايده ارجاع کار ) و يا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.
پاکت ب :متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه،گواهي،صالحيت شرکت از سازمان مديريت برنامه ريزي ،آخرين تغييرات شرکت در روزنامه رسمي و رزومه کاري و  ...را در داخل
پاکت ( ب ) قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمايند.
پاکت ج :متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را تکميل و در داخل پاکت ( ج ) قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمايند.
متقاضيان مي بايست هر سه پاکت الفّ،ب،ج را در داخل پاکت ديگري قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمايند.
متقاضيان مي بايست عنوان پروژه،نام شرکت،آدرس،شماره همراه و کد پستي را بر روي پاکت ها رونويسي نمايند.
■ شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است.
■ هزينه انتشار آگهي مناقصه و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
■ کليه کسورات قانوني بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
■ به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
■ متقاضيان مي بايست تا پايان وقت اداري مورخ  98/7/6پيشنهادهاي خود را تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايند.
■ کميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ  98/7/7ساعت  11در محل شهرداري تشکيل و پيشنهادهاي رسيده چنانچه حداقل سه پيشنهاد باشد کميسيون برگزار و برنده
مشخص مي گردد(.م.الف )145
98/6/24
دوم:
نوبت
چاپ
آگهي
98/6/13
آگهي چاپ نوبت اول:
محمدحسین پور -شهردار نهاوند

اینکه با بگیر و ببند «فساد»
از بین نمیرود را رد نمیکنیم

معــاوناول قوه قضائیه گفت :در مقاطعی
گفته میشود که شرایط جنگ اقتصادی است
و با بگیر و ببند سعی نکنید بر سرمایهگذاری
تاثیر منفی داشــته باشــد یا با این اقدام کارها
درست نشــده ،فساد از بین نمیرود و مرحله
ورود دستگاه قضا باید آخر باشد .ما این موارد
را رد نمیکنیم و درست است.حجتاالسالم
و المسلمین غالمحسین محسنی اژهای  ،اظهار
کرد :جلوههای قیام و حرکت امام حسین(ع) در
اوج و فوقالعاده بوده همه ابعاد قیام و نهضت
ایشان عبرتآموز و تا ابد الگویی برای همگان
است.وی افزود :یک بعد از قیام امام حسین به
خصوص در این شرایط میتواند مورد توجه
ما باشد و اینکه اگر چنانچه انحرافی در اصل
دین به وجود آید ،اقل دین در خطر قرار گیرد،
شیاطین و طاغوتان کوچک قصد داشته باشند
حق را از مدار خود خــارج کرده ،نااهالن در
مقام حق قرار گیرنــد و بر مردم و ارزشهای
دینی سیطره یابند ،آنجا بر همگان الزم است به
عنوان نهی از منکر بلکه از منکر بزرگ و انکر
منکرات ،در مقابل آن بایستند و همه چیز خود

را در راه اســتقامت بگذارد که امام حسین(ع)
این کار را کــرد ،از جان ،آبرو ،حیثیت ،حریم
و هرآنچه داشت در طبق اخالص و در مقابله
با ظلم و منکر قرار داد و در راه خدا ایثار کرد.
به گزارش ایسنا ،محسنی اژهای ادامه داد :امروز
نمونهای از این عزت و افتخار آفریده شــده و
جبهه مقاومت و به خصوص نظام که مادر این
مقاومت است ،در عصر حاضر کمر طاغوتها
را به زمین میزند و ابهت آنها را میشــکند،
یک کشور و جبهه مقاومت در مقابل تمام آنها
در دنیا میایستد ،روز به روز پیروزتر میشود،
قدم به قدم باال و باالتر میرود و دشمن ضعیف
و ضعیفتر میشــود.معاون اول قوه قضائی
عنوان کرد :ما مرتب در قوه قضاییه میگوییم و
من نیز تاکید دارم که باید نقش مدیر را جدی
بگیریم .اگــر در یک مجموعه مدیران خوب،
شایســته ،کاردان ،با روحیه انقالبی ،هادی و
خیرخواه انتخاب کنیم ،با همان امکانات ،قوانین
و مقررات کار را به یک گونه پیش میبرند و
اگر مدیر دیگری را انتخاب کنیم ،کار را به گونه
دیگری پیش برده یا پیش نمیبرد.

■ تســنیم :یک مقام ارشــد دولت ژاپن مجددا تاکید کرده توکیو
قصــد ندارد در ائتالف دریایی به رهبری آمریکا مشــارکت کند.
دویچه وله نوشــت با آنکه ایاالت متحده آمریکا مهمترین متحد
ژاپن به شــمار میآید اما بهرغم ایــن موضوع ،ژاپن تمایلی برای
مشــارکت در ماموریــت بینالمللی تضمین امنیت کشــتیرانی در
آبهای خلیج فارس به رهبــری آمریکا ندارد .به نقل از یکی از
مســئوالن ارشد دولت ژاپن این خبر را رسانهای کرده است .گفته
میشــود که علت عدم تمایل ژاپن به مشارکت در این ماموریت
بینالمللی ،مناســبات اقتصادی شــرکتهای ژاپنی با ایران بوده
است.

ترکیه :آمریکا پاتریوت نفروشد
باز هم اس ۴۰۰-میخریم

■ ایســنا:وزیر خارجــه ترکیه تاکیــد کرد ،ممکن اســت آنکارا
ســامانههای موشــکی دفاع هوایی اس ۴۰۰-بیشــتری از روسیه
خریــدار کند .مولود چاووش اوغلو ،با اشــاره بــه اینکه ممکن
اســت آنکارا تعداد دیگری سامانه اس ۴۰۰-از روسیه خریداری
کند ،گفت :امروز ما ســامانههای بیشــتری نیاز داریــم تا بتوانیم
سیســتم خودمان را تولید کنیم و اگر بتوانیم از آمریکا خریداری
کنیم ،پاتریوت میخریــم واال تعداد دیگری اس ۴۰۰-میگیریم.
ما کشور مســتقلی هســتیم.به گفته وزیر خارجه ترکیه ،مسکو و
آنــکارا تا بدین لحظــه درباره خرید جنگندههای ســوخو ۵۷-و
ســوخو ۳۵-مذاکره نکردهاند .او تاکید کرد :ما اکنون بخشــی از
برنامه اف ۳۵-هســتیم.با این حال رجــب طیب اردوغان پس از
شــرکت در نمایشــگاه هوانوردی ماکس ۲۰۱۹-در مسکو تایید
کرد مذاکراتی برای ارســال جنگندههای سوخو ۵۷-به آنکارا در
دست انجام است .پیش از این هم واشنگتن از تصمیم خود برای
لغو مشــارکت ترکیــه در برنامه بینالمللــی اف ۳۵-خبر داد که
اعتراضی به خرید اس ۴۰۰-های ســاخت روســیه توسط آنکارا
بود.

زمان اجرای برکسیت به تعویق نخواهد افتاد

■ باشــگاه خبرنگاران :وزیر امور خارجــه انگلیس در اظهاراتی
تاکیــد کرد زمان اجرای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بار دیگر
تمدید نخواهد شد.
به نقل از خبرگــزاری رویترز ،علیرغم مخالفتها درباره خروج
بــدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا در تاریخ مقرر ( نهم آبان)،
دومنیــک راب ، ،در نشســتی خبــری اعالم کــرد تاریخ اجرای
برکسیت تمدید نخواهد شد.او در اظهارات خود گفت :ما خروج
از اتحادیــه اروپا را فراتر از ماه اکتبر به تعویق نخواهیم انداخت.
وزیر امــور خارجه انگلیس در پاســخ به ســوالی در خصوص
انتخابات در چهاردهم اکتبر ( ۲۲مهر) ،گفت نخســت وزیر امروز
جزئیــات عمومی را به مجلس عوام ارائه خواهد کرد.

رویاپردازی آمریکا علیه ایران

■ ایلنا :ســناتور آمریکا با انتقاد از برجــام ،امضای این توافق را
اشتباه بزرگ اوباما دانست و مدعی شــد که تحریمهای یکجانبه
آمریکا علیه ایران موثر واقع شده است.
بــه گزارش از دیزرت نیوز ،میــت رامنی درباره برجام گفت :من
هرگــز از توافقی که بــاراک اوباما ،رئیسجمهور ســابق آمریکا
انجام داد حمایت نکردم و همان زمان هم اعالم کردم که امضای
چنیــن توافقی اشــتباه بزرگی بود .وی در ادامــه اظهارات خود
مدعی شــد :من در آن زمان تصور میکــردم چنین توافقی کامل
نیست و توافقی را میخواســتم که اطمینان حاصل کند که ایران
هرگز به قدرت هســتهای تبدیل نمیشــود .ترامپ از این توافق
به همین دلیل خارج شــد و به اعمال تحریمها پرداخت تا ایران
را بــه این نقطه برســانیم«.میت رامنی» اضافه کــرد :من در ابتدا
فکر نمیکردم تحریمها بدون حمایت اروپا موفق شــود اما اکنون
متوجه شدهام تحریمهای ترامپ علیه ایران بدون کمک اروپا هم
بسیار موفق بوده است.

فرودگاه نجران عربستان
بار دیگر هدف حمله موشکی یمن قرار گرفت

■ باشــگاه خبرنگاران:یــگان موشــکی یمــن مجموعــهای از
موشــکهای بالســتیک را به ســمت برخی اهــداف نظامی در
فرودگاه منطقهای نجران در عربستان شلیک کرد.
ســخنگوی نیروهای مسلح یمن عملیات یگان موشکی این کشور
علیه فرودگاه منطقهای نجران در عربســتان منجر به متوقف شدن
پروازهای این فرودگاه شد.
یحیی ســریع،افزود :این حمله در پاســخ به جنایتهای ائتالف
متجــاوز ،محاصره مســتمر یمن و حمــات هوایی آن صورت
گرفــت ،به طوری که شــمار حمــات هوایی ائتــاف متجاوز
سعودی در ساعات گذشته به  ۵۲حمله رسید.
ســریع تاکید کرد :این حمله با قوانین انســانی تطابق دارد و همه
اقدامات پیشــگیرانه را برای دفاع از غیر نظامیان انجام میدهیم.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

نظارت بر توزیع لوازم التحریر با ارز نیمایی

واکسن آنفلوآنزا چه زمانی باید تزریق شود؟

وزیر کشور ،گفت :توزیع لوازم التحریر با ارز نیمایی ،به طور دقیق کنترل می شود.
به گزارش مهر ،رحمانی فضلی ،اظهار کرد :قرار شد تا سامانه قیمت گذاری از سمت وزارت صمت مجددا بررسی شود و اشکاالت
و ایراداتی که این سامانه دارد را تا هفته آینده برطرف و گزارش کار را اعالم کنند.
وزیر کشــور افزود :موضوع بعدی که در این جلسه عنوان شــد بحث لوازمالتحریر بود ،وزارت صمت اعالم کرد تاکنون  ۳۰میلیون
مورد را در بازار توزیع کردهایم و قرار اســت این میزان افزایش پیدا کند و همچنین نظارت کافی و الزم بر لوازم التحریری که با ارز
نیمایی توزیع میشود به منظور کنترل بازار داریم و همچنین قیمت لوازم التحریر بر روی سامانه قیمت گذاری مرتب ًا به روز می شود.
وزیر کشور تصریح کرد :باید عین تخلف و دقیق ًا نهادی که این تخلف در آن رخ داده است مطرح شود و از کلی گویی که باعث ظن
مردم به سایر دستگاه ها می شود ،جلوگیری کرد.

عضو کمیته کشوری مبارزه با آنفلوآنزا گفت :افراد واجد شرایط واکسن آنفلوآنزا را باید اواخر شهریور تا اوایل مهرماه ترزیق کنند.
مســعود مردانی در گفت و گو با ایرنا افزود :هم اکنون واکســن آنفلوآنزا به میزان الزم و کافی در تمامی داروخانه های سراسر کشور
توزیع شده و قیمت آن  ۳۵۰هزار ریال است.
وی اظهار داشــت :افراد باالی  ۶۰سال ،بیماران مبتال به سرطان ،دیابت ،زنان باردار ،مبتالیان به نارسایی قلبی و ریوی HIV ،مثبت،
افرادی که پیوند کلیه کرده اند و کودکان  ۶ماه تا  ۶ســال از افراد واجد شــرایط برای تزریق واکسن آنفلوآنزا هستند و نباید زودتر یا
دیرتر از زمان تعیین شده که اواخر شهریور تا اوایل مهرماه است ،آن را استفاده کنند.
این اســتاد دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد :افراد هنگام تهیه این واکسن حتما به تاریخ تولید آن که  ۲۰۱۹است ،توجه
کنند و از تزریق واکسن های تاریخ سال های قبل بپرهیزند.

خبر

شناسایی  ۴۹هزار رقبه در استان همدان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان از وجود  ۲۲۳امامزاده
در اســتان همدان خبر داد و گفت :موقوفات استان  ۴۹هزار ملک یا
همان رقبه است که از این تعداد  ۴۷هزار رقبه درآمدزا هستند.
به گزارش مهر ،حجتاالسالم رضا حاجی زینالعابدینی در نشست با
خبرنگاران با بیان اینکه سنت وقف مختص نظام اسالمی نیست و در
سایر کشورها نیز این کار را انجام میدهند ،گفت :پیامبر (ص) و ائمه
اطهار (ع) نخستین واقفان در نظام اسالمی بودند.
وی با بیان اینکه در استان همدان نیز وجود تعداد بسیار موقوفه نشان
دهنده توجه مردم به موضوع وقف اســت به طوری که از ســالهای
گذشــته واقفــان نیکاندیش به وقــف اموال خود بــرای نیازمندان
پرداختهانــد و از این عمل خیر بینصیب نبودهاند ،گفت :موقوفات به
دو دسته «انتفاعی» و «منفعتی» تقسیم میشوند که وقف انتفاعی همان
وقفی اســت که از عین موقوفه استفاده میشود اما در وقف منفعتی از
منافع و درآمد وقف استفاده میشود.
حجت االســام زینالعابدینی از ثبت یکهزار و  ۹۳۱مســجد۴۷۷ ،
حســینیه و  ۷۹۹مورد سایر موقوفه در استان همدان سخن گفت و در
خصوص اینکه چرا بین تعداد امامزادگان و بقاع متبرکه اختالف آمار
وجود دارد عنوان کرد :ممکن اســت در یک بقعه متبرکه چند امامزاده
به خاک سپرده شده باشند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان همدان از وجود  ۲۲۳امامزاده در
استان همدان خبر داد و گفت :موقوفات استان  ۴۹هزار ملک یا همان
رقبه است که از این تعداد  ۴۷هزار رقبه درآمدزا هستند.
وی با بیان اینکه از نظر تعداد رقبات و تعداد موقوفات و بقاع متبرکه
اســتانها طیفبندی شــدهاند که همدان در طیف ب و در رده میانه
قرار گرفته اســت ،گفت :هر طیف در این رده بندی  ۱۰اســتان را در
بر میگیرد

غذاي دانشجويي گران شد
رئيس ســازمان امور دانشــجويان گفت :يکي از اقدامات ما براي
افزايش کيفيت غذاي دانشــجويي ايجاد رستوانهاي مکمل در کنار
رستوانهاي دانشجويي است.
مجتبي صديقي افزود :ســال گذشــته قيمت غذاي دانشجويي 1300
تومان بود که امسال اين ميزان به  1600تومان افزايش پيدا کرده است.
با توجه به اينکه تورم خيلي زياد است و طبيعتا مشکل کمبود اعتبارات
وجود دارد ،در اين راســتا هر وعــده غذايي مبلغ  300تومان افزايش
پيدا کرده است.

هشدار سالمتی روی نخ سیگار

ِ
سالمت "سیگار کشنده
تحقیقات نشــان میدهد که چاپ هشدار
اســت" روی هر نخ سیگار باعث منصرف شدن افراد از روشن کردن
آن میشود.
به گزارش ایسنا ،متخصصان دانشگاه "استرلینگ" اسکاتلند این روش
بحث برانگیز را روی  ۱۲۰فرد ســیگاری آزمایــش کرده و درمورد
افکارشان از آنها سواالتی پرسیدند.
این افراد اعالم کردند که این هشدارها بسیار ناخوشایند بوده و بسیاری
از زنا ِن مورد مطالعه نیز هشــدارها را یادآور خطرات سیگار کشیدن
دانستند.
این در حالی اســت که برخی منتقدان بر ایــن عقیدهاند که هیچ فرد
ســیگاری وجود ندارد که از خطرات ســیگار کشیدن آگاهی نداشته
باشد ،چرا که هشــدارهای زیادی با اشکال مختلف روی پاکت های
سیگار درج شده است.
اما مولف اصلی این مطالعه اعالم کرده که به اعتقاد بیشتر متخصصان
چاپ هشدارهای ســامت روی هر نخ سیگار برای افرادی که قصد
استعمال آنها را دارند ،ناخوشایند است.
این مطالعه نشــان میدهد که چاپ چنین هشــدارهایی میتواند در
تصمیمگیری افراد ســیگاری برای اســتعمال این مــاده دخانی تأثیر
بگذارد .یافتهها نشــان میدهد که این رویکرد ،سیاستی مناسب بوده
و روشی است که برای نخســتین بار پیامرسانی سالمتی را به تجربه
استعمال بسط میدهد.
احتمال درج هشــدار درباره سیگارها در برنامه اقدام کنترل دخانیات
دولت اسکاتلند نیز قرار گرفته است .این طرح پیشنهاد میکند تغییراتی
در "رنگ ،ترکیب و پیامهای هشدار دهنده روی هر نخ" ایجاد شود.
مقامات رسمی سال گذشته در کانادا نیز اعالم کردند که در نظر دارند
تولیدکنندگان را وادار به چاپ هشدارهای سالمت روی هر نخ سیگار
کنند.
متخصصان مرکز مطالعات سرطان انگلیس با اشاره به این که بسیاری
از جوانان هنوز در حال استعمال سیگار هستند ،اعالم کردهاند اقدامات
ضد اســتعمال دخانیات دولت و افزایش مالیات بر ســیگار همچنان
مؤثرترین روشها برای متوقف کردن آغاز استعمال سیگار است.
متخصصان خاطر نشــان کردهاند باید همچنان بــه دنبال روشهای
نوآورانهای بود که جوانان را از سیگار کشیدن بازدارد و به این ترتیب
میزان اســتعمال دخانیات را در بین جوانان کاهــش داد .این مطالعه
نشان میدهد که تاکتیکهایی مانند کاهش جذابیت ظاهری سیگارها
میتواند یک روش مؤثر در انجام این کار باشد.

C M

پرونده مرگ دختر
همدانی در انتظار نتیجه

مــرگ دختــر  27ســاله همدانــی در
روزهــای گذشــته بــر اثــر عمــل زیبایــی بینــی
در بیمارســتان بعثــت بــا مصاحبه خانــواده وی
تبدیــل بــه یکــی از موضوعــات بحثبرانگیــز
در حــوزه پزشــکی و اعتمــاد یــا ســلب اعتماد
مــردم بــه ایــن قشــر بــود کــه ســبب شــد بــا
ورود رســانهها واکنشهــای متفاوتــی نســبت
بــه آن نشــان داده شــود در تازهتریــن اخبــار
مربــوط بــه ایــن ماجــرا دادســتان عمومــی و
انقــاب مرکــز اســتان همــدان از تشــکیل
پرونــده قضایــی در رابطــه بــا فــوت دختــر ۲7
ســاله همدانــی بعــد از انجــام عمــل جراحــی
بینــی خبــر داده اســت.
حســن خانجانی در گفت و گو باایســنا ،با
اشاره به اینکه مدیر بیمارستان بعثت می گوید
این خانم با حال عمومی خوب از بیمارستان
مرخص شده اســت ،افزود :پرونده تشکیل
شده به منظور جلب نظر کارشناسی به سازمان
نظام پزشکی همدان فرســتاده شده است تا
مشــخص شود پزشک در این موضوع مقصر
است یا خیر؟
حــدود  ۱۰روز پیش دختر جــوان همدانی
پــس از انجام موفقیت آمیز عمل بینی با حال
عمومــی خوب از بیمارســتات مرخص می
شــود و چند ســاعت پس از ترخیص دچار
تنگی نفس شدید شده و مجددا به بیمارستان

مراجعه می کند که متاســفانه این فرد بر اثر
آمبولی ریه و ایجاد لخته در عروق اصلی فوت
می شود.
پرونده مرگ دختر همدانی به هیأت انتظامی
ارجاع شد
رئیس نظام پزشکی استان همدان نیز از پروسه
طوالنی بررســی پرونده قضایی فوت دختر

جوان همدانی خبر داد و گفت :پرونده قضایی
به هیأت انتظامی ارجاع داده شده است.
علــی رضــا مدرکیــان  ،در خصــوص
پرونــده فــوت دختــر  ۲۶ســاله همدانــی بعد
از عمــل جراحــی بینــی ،اظهــار کــرد :پرونده
قضایــی فــوت ایــن دختــر همدانــی دیــروز
از دادســرای همــدان بــه ســازمان نظــام

پزشــکی ارســال شــده اســت.
وی بیان کرد :پرونده قضایی بعد از رسیدن به
نظام پزشکی برای بررسی دقیق و کارشناسی
به هیأت انتظامی ارجاع داده شده است.
مدرکیان اضافه کــرد :پرونده فوت این دختر
جوان همدانی حســاس و نیازمند کارشناسی
دقیق بوده و زمان بر است.
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نیش و نوش
مردمساالری :آقازادههایی که با پول مردم سهامدار میشوند
اونا اختیار جون مردم رو هم دارن
سیاست روز :آیا ایران وارد گام سوم خواهد شد؟ا
اگر کفش خوبی داشته باشه شاید
ایران :ظریف :تحمل میکنم تا دوگانهسازی شکل نگیرد
به خاطر اینکه از ظرافت دراومدی!!
هفت صبح :پرسپولیس شانس اصلی قهرمانی نیست
چون هنوز لوک خوششانسو مالقات نکرده !!
ایسنا :مردم چقدر پول در بانک دارند؟
میخوای بگی هکری ؟!
مــردم ســاالری :رایزنی با مجامع هــواداران برای حضــور زنان در
ورزشگاهها و تماشای لیگ فوتبال
کار به این مهمی چرا  40سال رو زمین مونده ؟؟
ایسنا :چند نفر از دولت همراه استفاده میکنند؟
همراه چی؟؟ اول؟ ،آخر؟ ،وسط؟ ،باال؟؟!
همدانپیام :سال جدید زراعی در راه است چه برنامهای داریم
 -1چی بکاریم  -2چی گرون میشــه  -3دولت می خره  -4کجا
انبار کنیم
رسالت :خرج شاغل هم با دخل نمیخواند
احتماأل چشمات ضعیف شده
رویداد امروز :حال ناخوش خرمای کرمان
مشکل از هسته خرماهاست
اصالحات 30 :درصد دانشآموزان در معرض آســیبهای روانی و
اجتماعی
تولید داروی آلزایمر را افزایش بدید
همدانپیام :وضعیت روستای علیآباد از نظر بهداشت مناسب نیست
وزیر بهداشت رو بفرستید مجلس
شهروند :اطالعات شفاف ،نیمه شفاف و کدر
داری مثل هواشناسی آمار میدی
ایرنا :نگاه آمریکا و چین به ایران
بدون شرح.

ضرباالجل وزارت بهداشت برای نسخهنویسی الکترونیک

الزامات حذف دفترچه بیمه

معــاون درمان وزیر بهداشــت از لزوم
اجرایی شــدن نسخهنویسی الکترونیک در
تمام مراکز درمانــی دولتی و  ۲۰درصد از
مرکز خصوصی تا پایان سال جاری خبر داد
و گفت :تا زمانیکه نسخهنویسی الکترونیک
تکمیــل نشــود ،نمیتوانیم به طــور کلی
دفترچه بیمه را برای بیماران حذف کنیم.
قاسم جانبابایی در گفتوگو با ایسنا ،درباره
رســیدگی الکترونیکی به اسناد بیمارستانی،
گفت :در حال حاضر رسیدگی الکترونیک
به اسناد ،مختص اســناد بیمارستانی است.
بر این اساس در گذشته پرونده بیماری که
به بیمارســتان میرفت ۵۰ ،یا  ۱۰۰صفحه
داشــت ،اما در حــال حاضر اســناد را به
صورت الکترونیک ثبت و بررسی میکنیم.
وی با بیان اینکه رســیدگی الکترونیکی به
اسناد بیمارســتانی در تمام بیمارستانهای
شش استان کشور به طور کامل انجام شده
اســت ،افزود :در سایر استانهای کشور نیز

در هر اســتان در یک بیمارستان این اقدام
انجام شــده اســت .تا پایان سال هم کامل
خواهد شد.
جانبابایی درباره حذف دفترچههای درمانی
در بیمارستانها نیز گفت :حذف دفترچهها
مربوط به بحث استحقاقســنجی اســت و
باید از سوی بیمهها پیش رود .در عین حال
حذف دفترچه مستلزم ایجاد نسخهنویسی و
نســخهپیچی الکترونیک است؛ بهطوری که
باید ابتدا نسخهنویسی الکترونیک از سوی
پزشــک در مراکز دولتی و خصوصی انجام
شود .پزشک هم برای این کار باید امضای
الکترونیک داشته باشد .بنابراین برای حذف
دفترچه باید نسخهنویسی الکترونیک ایجاد
شود.
وی ادامــه داد :ما با رســیدگی و ارســال
الکترونیکــی اســناد میتوانیــم دفترچه را
برای بیمارســتان حذف کنیم ،اما تا زمانیکه
نسخهنویســی الکترونیک تکمیل نشــود،

نمیتوانیــم به طور کلــی دفترچه را برای
بیماران حذف کنیــم .در این زمینه با وزیر
بهداشــت جلســات مفصلی را داشتیم که
نســبت به اجرای این طرح تاکید داشــتند
و بیمههــا مکلــف شــدند که بــه اجرای
نسخهنویســی الکترونیک ســرعت دهند؛
بهطوری که قرار شــد تمام مراکز دولتی و
 ۲۰درصد از مراکز خصوصی تا پایان سال
نســبت به نسخهنویســی الکترونیک اقدام
کنند.
جانبابایی بــا بیان اینکه زیرســاختهای
مربوط به نسخهنویسی الکترونیک در کشور
وجــود دارد ،گفت :البتــه در بخش دولتی
نیاز به خریــد کامپیوتر داریم .در عین حال
داروخانهها هم باید نسخهپیچی الکترونیک
را تکمیل کنند .زیرا وقتی پزشک به صورت
الکترونیک نسخهنویسی میکند ،باید حتما
نسخهپیچی هم به صورت الکترونیک انجام
شود .زیرا در غیر این صورت حلقه ناقص

فرجه سربازی به کنکوریهای مشمول

شرط حضور سربازان در راهپیمایی اربعین
رئیس ســازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم
کرد به آن دســته از کنکوریهای مشــمولی
کــه باید در ماههای تیر ،مرداد و شــهریور به
سربازی اعزام شــوند تا مهرماه برای انتخاب
رشته فرصت داده شده است.
به گزارش ایســنا ،تقی مهری درباره اقدامات
و برنامههای ســازمان وظیفــه عمومی ناجا
اظهارکرد :امسال برای سفر اربعین مشموالن
غیرغایب ســربازی وثیقهای پیشبینی نشده
و بر این اســاس تمامی مشموالن غیرغایب
و حتی دارنــدگان برگ اعزام میتوانند بدون
پرداخت وثیقه از تاریخ هفت مهر تا  ۱۰آبان
از کشور خارج شده و به عراق سفر کنند.
وی ادامه داد :البته در این خصوص متقاضیان
باید حتما گذرنامه معتبر داشته و قبل از سفر
مشــخصات خود را در سامانه وظیفه عمومی
ناجا ثبت کنند.
وی از فرجه ســازمان وظیفه عمومی ناجا به
متقاضیان کنکور خبر داد و گفت :به متقاضیان
کنکور که از پارسال معافیت تحصیلی داشتند
و میبایســت تا تیــر ،مرداد و شــهریور به
سربازی اعزام میشدند ،تا مهرماه فرصت داده
شد تا انتخاب رشته کنند.
شرط حضور سربازان در راهپیمایی اربعین

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در پاسخ به
اینکه آیا امکان حضور سربازان در راهپیمایی
اربعیــن وجود دارد یا خیــر ،گفت :در مورد
ســربازان در حال خدمت مقرراتی از سوی
ستادکل نیروهای مســلح وضع شده و تعداد
مشــخصی از ســربازان در هر یــگان با نظر
فرمانده و معاونت نیروی انسانی میتوانند در
بازه تعیین شده به کشور عراق سفر کنند.
رئیس ســازمان وظیفه عمومی ناجا همچنین
در پاسخ به پرســش دیگری مبنی بر این که
چه مقدار از درآمدهای دولت از طرح جریمه
ریالی ســربازی صرف ســربازان شده است،
گفت :این بودجه به خزانه دولت واریز شده،
اما تا جایی که من اطالع دارم این رقم خیلی
قابل توجه نبوده است .من باید مدافع حقوق
ســربازان باشــم و به همین دلیــل نیز اعالم
میکنم که حقوق سربازان خیلی ناچیز است و
در سالهای اخیر نیز درصد کمی به آن اضافه
شده است.
مهــری ادامه داد :برابــر قانون خدمت وظیفه
عمومی ،حقوق سربازان حداقل  ۶۰درصد و
حداکثر  ۹۰درصد حقوق کارکنان پایور باشد،
اما االن این رقم بسیار کم است.
وی درباره مشــموالن غایب نیز گفت :تعداد

غایبان خیلی زیاد نیست ،اما مشموالن غایب
تعقیب و شناسایی میشــوند و عالوه بر آن
یــک ســری محرومیتهــای اجتماعی نیز
برایشــان وجود دارد که بر اساس قانون اجرا
خواهد شد.
وی با اشاره به پایان اجرای طرح معافیتهای
سربازی با  ۲۸و  ۲۹ماه سابقه ایثارگری اظهار
کرد :این معافیت تا پایان شهریور ماه اجرا شده
و متقاضیان فرصت دارند که تا پایان شهریور
درخواســت خود را ثبت کننــد ،اما در مورد
کسر خدمتها هیچ مشــکلی وجود ندارد و
به شرطی که مشمول به سن مشمولیت رسیده
باشد ،در هر زمانی قابل اجرا است.

قوانین سربازی قهرمانان ورزشی

مهــری در بخش دیگری از ســخنان خود به
ضوابط و مقررات سربازی قهرمانان ورزشی
پرداخت و گفت :قانون ســرباز قهرمان برای
رتبههای اول تا سوم المپیکها وجود دارد و
آنان میتوانند از خدمت سربازی معاف شوند.
همچنیــن رتبههای اول تا ســوم جام جهانی
فوتبال ،والیبال و بسکتبال نیز از این تسهیالت
بهرهمند خواهند شد.
رئیس ســازمان وظیفه عمومی ناجا ادامه داد:
قهرمانان پارالمپیکی نیز میتوانند برای خود یا

خبر
میشــود .همزمان باید اســتحقاق سنجی
هم انجام شــود و این اقدامات به صورت
همزمان جلو میروند.
معاون درمان وزیر بهداشــت تاکید کرد :بر
این اساس پزشــک تجویزکننده ،نسخه را
به صــورت الکترونیکی تجویــز میکند و
بیمار میتواند در داروخانه با نشــان دادن
کد مختص خود ،بالفاصلــه داروهایش را
تحویل بگیرد .بنابراین قرار اســت سازمان
بیمه سالمت این اقدام را برای مراکز دولتی
و  ۲۰درصد مراکز خصوصی تا پایان ســال
انجام دهد.
جانبابایــی با بیان اینکه ایــن اقدام ،کاری
بزرگ است و به نوعی تغییر رفتار محسوب
میشــود ،گفت :اینکه پزشــکی نسخهای
را تجویز کنــد و آن نســخه در داروخانه
بالفاصله آماده و روی میز باشــد ،مقداری
هماهنگی میخواهــد ،اما آغاز این کار هم
اقدامی بزرگ در کشور است.
یک فرزندشان از این تسهیالت استفاده کنند.

توقف طرح جریمه ریالی سربازی

وی درباره طرح جریمه ریالی ســربازی نیز
گفت :طرح جریمه ریالی ســربازی امســال
متوقف شــده و دیگر اجرا نخواهد شــد ،اما
آن دســته از افرادی که امســال درخواست
خــود را ثبت کرده بودند تنها تا پایان ســال
فرصت دارند که بدهی خود را تســویه کنند.
همچنین اگر این افراد  ۵۰درصد بدهی خود
را پرداخت کرده باشند ،میتوانند از تسهیالت
برای خروج از کشور و ...و .استفاده کنند.
مهری در مورد این کــه تاکنون چه تعداد از
سربازان در طرح جریمه ریالی ثبت نام کردند،
گفت :از ابتدای اجــرای این طرح  ۵۸۰هزار
ســرباز ثبت نام کردند که بیش از  ۴۶۰نفر از
آنــان مبلغ جریمه را به طــور کامل پرداخت
کردنــد .مابقی افــراد نیز باید مبلــغ خود را
پرداخت کرده و اگر در سالهای قبل ثبت نام
کردند باید به دفاتر پلیس  ۱۰+مراجعه کرده و
برگههای جدید را دریافت کنند.
وی درباره مشــموالن غایب متاهل نیز گفت:
اگر این افراد بــرگ اعزام به خدمت دریافت
کنند ،میتوانند از تســهیالت ســفر اربعین
بهرهمند شوند .همچنین آن دسته از مشموالن
غایب متعهد که دارای فرزند هســتند نیز در
صورتی که برای خدمت ســربازی اقدام کنند
به ازای هر فرزند سه ماه کسر خدمت دریافت
خواهند کرد.

فراخوان 7میلیون نفر فاقد بیمه
به دفاتر پیشخوان

مدیرعامل سازمان بیمه ســامت درباره مهلت تعیین شده برای
مراجعه افراد فاقد پوشــش بیمه به دفاتر پیشخوان و همچنین نحوه
عملکــرد آییننامه ارزیابی وســع در جهت پوشــش بیمهای افراد،
توضیح داد.
مهندس طاهر موهبتی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به آییننامه بیمه
پایه اجباری ســامت و ارزیابی وسع در هیأت وزیران ،گفت :طبق
بند الف ماده  ۷۰برنامه ششم توسعه مقرر شده است تا آحاد جامعه
ایرانیان به طور اجباری تحت پوشش بیمه سالمت گیرند.
باید تمام کسانی که فاقد پوشش بیمهای هستند اعم از افراد نیازمند،
روستاها ،شــهرهای زیر  ۲۰هزار نفر و ...نسبت به بیمه شدن خود
اقدام کنند.
وی بــا تاکید بر لــزوم ارائه خدمات به شــکل برخــط ادامه داد:
برخورداری از یارانه دولت در بخش بیمه ســامت طبق آیین نامه
ارزیابی وســع که طی هفتههای گذشــته به تصویب دولت رسید،
صورت میگیرد .پس از ابالغ آییننامه ،سازمان بیمه سالمت ظرف
مــدت  ۴۵روز تا دو ماه مهلــت دارد فرایندهای الزم جهت اجرای
این آیین نامه را انجام دهد و پس از این مدت است که مهلت مقرر
شش ماه منظور میشود.
وی افــزود :دهکهای درآمدی ۱و  ۲و  ۳و یا به عبارتی افرادی
که تــا  ۴۰درصد حداقل حقوق مصوب شــده توســط وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی را دریافت میکننــد ،باید ارزیابی
وسع شده تا برای استحقاق دریافت بیمه سالمت رایگان ارزیابی
شــوند .بر همین اســاس کسانی که در این ســه دهک درآمدی
قــرار دارند حق بیمهشــان به طور صد در صدی توســط دولت
پرداخت خواهد شد.موهبتی ادامه داد :گروه دومی که برای ارزیابی
وسعشــان اقداماتی صورت میگیرد ،افرادی هســتند که  ۴۰درصد
حداقل حقوق را دریافت میکنند و در دهک درآمدی  ۴قرار دارند.
 ۵۰درصد حــق بیمه این دهک را نیز دولــت پرداخت میکند .اما
افرادی که حقوقشان باالتر از حداقل حقوق مصوب است ،صد در
صد سرانه حق بیمه خود را خودشان پرداخت میکنند.
موهبتی در ادامه افزود :در حال حاضر حق بیمه برای هر نفر معادل
 ۴۸هزار و  ۴۰۰تومان اســت که در سال این مبلغ معادل  ۵۸۰هزار
تومان خواهد شــد .خوشبختانه در پیشبینیهایی که داشتهایم مقرر
شده است تا افراد بتوانند حق بیمه خود را اقساطی پرداخت کنند.
موهبتی در پایان گفت :طبق برآورد سازمان بیمه سالمت حدود ۶.۵
تا  ۷میلیون نفر در کشور فاقد پوشش بیمهای هستند .البته آماری که
مرکز آمار ارائه میدهد از این عدد بیشتر است.

کارت دانشجویی هیمن محمدیان فرزند محمدصاحب به شماره
ملی  3720580199رشته فیزیک دانشگاه بوعلی سینا به
شماره دانشجویی  9212110019مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
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اقتصـاد

شماره 3562

کار بانکها
در گرفتن طلب از ضامن ،اشتباه است
رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه اخــذ طلــب از
ضامــن ،در گام اول اشــتباه اســت ،گفــت :اکنــون بانکهــا بــه جــای آن
کــه ابتــدا طلــب خــود را از وثیقــه برداشــت کننــد مســتقیم بــه ســراغ
ضامــن رفتــه و یقــه آن را میگیرنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،نــادر قاضــی پــور در جلسـ ه علنــی امــروز مجلــس
در جریــان بررســی مــاده  ۲۷۹الیحــه تجــارت ضمــن بیــان پیشــنهاد

جایگزیــن خــود بیــان کــرد :بایــد در ایــن مــاده تأکیــد شــود کــه ابتــدا
طلبــکار طلــب خــود را از وثیقــه وصــول کنــد و ســپس بــرای اخــذ مازاد
آن بــه ضامــن رجــوع کنــد .امــا امــروز در سیســتم بانکــی مــا بــه گونهای
عمــل میشــود کــه فــردی کــه بــرای  ۴۰۰میلیــون وام ضامــن شــده
اســت پــس از آن کــه فــرد وام گیرنــده تــوان پرداخــت وام خــود را ندارد
بــه ســراغ ضامــن رفتــه و ســود آمــده روی بدهــی را از ضامــن اخــذ
میکنــد .بــه گون ـهای کــه ایــن فــرد بایــد  ۲میلیــارد تومــان دارای ـیاش
را بــه بانــک بپــردازد.
وی در ادامــه تأکیــد کــرد :ایــن روش غلطــی اســت چــرا کــه فــردی

کــه بــرای  ۴۰۰میلیــون تومــان ضامــن شــده اکنــون بایــد زندگـیاش را
از دســت بدهــد.
علــی الریجانــی در پاســخ بــه تذکــر وی بیــان کــرد :صحبــت آقــای
قاضیپــور درســت اســت .اکنــون بانکهــا بــه جــای ایــن کــه ابتــدا از
وثیقــه طلــب خــود را برداشــت کننــد بــه ســراغ ضامــن رفتــه و یقيــه آن
را میگیرنــد .ایــن یــک سیســتم غلطــی اســت کــه مشــکالتی را ایجــاد
کــرده اســت .بایــد ایــن نقــص در ایــن الیحــه جبــران شــود.
در ادامــه نماینــدگان مــاده  ۲۷۹الیحــه تجــارت را بــرای رفــع ابهــام و
بررســی بــه کمیســیون حقوقــی و قضایــی ارجــاع دادنــد.

eghtesad@hamedanpayam.com

گزارش

واحد پرورش کروکوديل در مالير

 ۵۳ســر کروکودیل در واحد پــرورش در مالير وجود دارد که
برای  8تن اشــتغال ایجاد شده و تا يکسال آينده تعداد آنها افزايش
مييابد.
به گفته ســرمایه گذار این طرح بزرگ مکان یابی به گونه ای انجام
شده است که تهدیدی برای محیط نیست و این واحد یکهزار و ۵۰۰
متر با هر روستا فاصله دارد.
به گزارش ايرنا ،محمدحسین جلیلی در حاشیه تور رسانهای در جمع
خبرنگاران افزود :اطراف محوطه عالوه بر دیوار کشــی ۲.۵ ،متر فنس
کشی شــده است و برای جلوگیری از حفر تونل و فرار کروکودیلها،
از کف زمین به داخل به قطر  ۳۰متر حفر و با بتن و ســیمان پوشــیده
شده است.
وی با اشاره به ایجاد شرایط استوایی برای پرورش کروکودیل ها و
حساس بودن به درجه حرارت گفت :به همین منظور گرمایش را از
کف استخر ایجاد و کف ساختمان را لوله کشی آب گرم انجام دادیم
و به طور مستمر درجه حرارت استخرها کنترل می شود.
مدیر واحد پــرورش کروکودیل ادامه داد :دمای اســتخر روی ۳۰
درجه اســت و چنانچــه دما به  ۱۰درجه برســد ،تلفات داریم ،در
حالیکه این جانوران از نظر بیماری بسیار مقاوم هستند.

مزرعه پرورش کروکودیل در مالیر

جلیلی که ایده این طرح و طراحی استخرهای پرورش کروکودیل را
از کشورهای برزیل ،تایلند و مالزی الگوبرداری کرده است بیان کرد:
هر کروکودیل یک متر فضا و بین  ۲۰تا  ۴۰سانتی متر عمق آب نیاز
دارد و مصرف خوراک روزانه آنها مرغ و ماهی است.
وی با بیان اینکه هیچ یک از اجزای کروکودیل دورریزی ندارد ادامه
داد :خــون کروکودیل به عنوان یــک آنتیبیوتیک قوی کاربردهای
بســیاری دارد و روی ویروس و قارچ هم اثرگذار اســت و امروزه
خون آن لیتری به فروش میرسد.
ســرمایهگذار طرح پرورش کروکودیل با اشــاره به مورد اســتفاده
اجزای بدن کروکودیل در علم پزشکی گفت :از گوشت کروکودیل
برای درمان رماتیســم ،آسم و دردهای عضالنی و از پودر استخوان
آن به صورت فرآوری شده برای سرطان پوست استفاده میشود.
جلیلی یادآور شــد :هر کروکودیل ساالنه  ۶۸دندان میریزد و همین
تعداد دنــدان جدید در میآورد که از دندانهــای این جانور برای
تزئینات استفاده میشود.
پــرورش کروکودیل در ایران پس از فتوای رهبر معظم انقالب مبنی
بر بالمانع بودن این امر از ســال  ۱۳۸۷آغاز شــد و مصرف داخلی
ندارد ،اما فرصت و بســتری مهیا برای توسعه صنعت گردشگری و
ایجاد اشتغال است.
جلیلــی در این باره بیان کرد :پس از فتوای رهبر معظم انقالب بیش
از  ۳۰مجوز پرورش کروکودیل در کشور صادر شد ،اما به دلیل باال
بودن هزینهها این طرح ها اجرایی نشد.
وی کــه تاکنون  ۵۷میلیارد ریال برای اجرای طرح هزینه کرده و ۲۰
میلیارد ریال تسهیالت گرفته اســت ادامه داد :بیشترین هزینه برای
ایجاد تأسیســات بود تا بتوانیم طبق اســتاندارد استخرهای پرورش
کروکودیل را طراحی و اجرا کنیم.
مدیر طرح پرورش کروکودیل مالیر اظهار داشت :در حال حاضر ۵۳
ســر کروکودیل در این واحد وجود دارد و برای  8تن اشتغال ایجاد
شده و در صدد هستیم تا یک سال آینده به ظرفیت مد نظر برسیم.
جلیلی یادآور شــد :برای کشتار کروکودیلها اتاق مخصوص کشتار
طراحی شــده و مجوز حمل و نقل کروکودیلها را نیز به ســختی
اخذ کردیم.
به گفته کارشناسان ،کروکودیلهای نر  ۱۲سال و ماده  ۱۵سال طول
میکشــد تا بالغ شوند و طول بالغ آنها به هفت و نیم متر میرسد و
در سال  ۲بار و هر بار بین  ۲۰تا  ۶۰تخم میگذارند.
جلیلی همچنین توضیح داد :پس از ســه ســال هر کروکودیل باید
کشتار شــود ،چراکه اگر بزرگتر شوند پوستشان شاخی شده و قابل
فروش نیست.
مدیر شــیالت ســازمان جهاد کشــاورزی همدان نیز عزم راســخ
سرمایهگذار این طرح را ستود و گفت :جلیلی در کنار خانواده خود
پاشنه کشیده برای اجرایی کردن این طرح تالش کردند تا امروز که
به هدف خود رسید و افتخاری برای استان است.
علــی دولو پرورش کروکودیل افزود :ایــن مزرعه بزرگترین واحد
پرورش این جانور در کشــور با ظرفیت  ۶۰۰سر است ،در حالیکه
دیگر واحدهای پرورش کروکودیل جنبه گردشگری دارند.
مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به وجود چهار
گونه کروکودیل و وجود یک گونه ایرانی در سیســتان و بلوچستان
با عنوان گاندو گفت :گونه پروســوس یا آب شــور که متناسب با
شــرایط رشد و تکثیر برای این منطقه بود ،انتخاب و از جزیره قشم
خریداری شد که در این مدت رشد خوبی هم داشتند.
دولو عملکرد ســرمایه گذار را تاکنون موفق آمیز دانســت و اظهار
داشــت :در مدت یکســال آینده به مرور برای تکمیل ظرفیت این
طرح حرکت میکنیم.
وی با اشاره به تحمل سختیهای فراوان برای اخذ مجوز و شناسایی
ظرفیت های موجود گفت :با وجود تمام ســختی ها ،کار به خوبی
به نتیجه رســید و از سوی مردم شــاهد استقبال خوبی برای بازدید
هستیم.
مدیر شــیالت سازمان جهاد کشــاورزی همدان ادامه داد :عالوه بر
تولید ،طرح پرورش کروکودیل در مالیر یک فرصت گردشگری و
بستری برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی است.
بر اساس گزارشهای ارائه شده ،در حال حاضر گونههای کروکودیل
گینه نو ،رود نیل ،ســیامی تایلند ،آب شــور و مردابی پنج نوع گونه
قابل پرورش در جهان به شــمار میروند کــه در ایران کروکودیل
پروسوس یا آب شور قابل پرورش است و مالیر به عنوان نخستین
شــهر اســتان همدان و غرب کشور از ســال  ۹۷نسبت به پرورش
کروکودیل از گونه آب شور اقدام کرده است.

مديركل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان:

تعاونیهای تولیدی تعطیل
درهمدان ناچیز است
■ تعاونيهاي برتر معرفي ميشوند

آنطــور که مدیرکل تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعــی اســتان همــدان گفــت :درصد
تعاونیهای تولیدی تعطیل همدان نســبت به
واحدهای تولیدی حقیقی ناچیز است .احمد
توصیفیان ادامه داد :برخي تعاونيها با اهداف
خاصي راهاندازي ميشوند که پس از رسيدن
به هدف تعطيل ميشوند .بنابراين نميتوانيم
بگوييم تعداد تعاونيهاي تعطيل زياد است.
وي در جمــع خبرنگاران به مناســبت هفته
تعاون افزود:هزار و  127تعاونی در اســتان
فعالیــت میکنند ،کــه از این تعــداد 606
تعاونی تولیدی 340 ،تعاونی خدماتی و 181
تعاونی توزیعی فعال هســتند البته پراکندگی
و گســتردگی فعالیت این شرکتها در استان
متنوع است.
توصيفيان در ادامه گفــت 51 :طرح تعاوني
با فرصت شــغلي  721نفر در هفته دولت و
تعاون در استان همدان افتتاح شد.
وی با بیان اینکــه  24تعاونی در  16گرایش
به عنــوان تعاونیهای برتر اســتان انتخاب
شــدند ،بيان کرد 643 :تعاونی در کشــور به
صورت ویدئوکنفرانس با حضور معاون اول
رئیس جمهور و وزیر صنعت افتتاح شــد که
از این میزان  51طرح تعاونی مربوط به استان
همدان است.
مديركل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي اســتان
همدان گفت :از بيــن تعداد طرحهاي افتتاح
شــده  17طرح صنعتــي و معدني با فرصت
شــغلي  257نفــر 19 ،طرح کشــاورزی با
فرصت شــغلي  239نفر ،يک طرح در بخش
مســکن با فرصت شغلي  60نفر و  14طرح
خدماتی با فرصت شغلي  165نفر است.
وی بــا بیان اینکه  12هزار و  682شــغل در
تعاونیهای فعال اســتان ایجاد شــده است
خاطر نشــان کرد :امســال در جشنواره ملی
«تعاونیهــای برتر» یک شــرکت از اســتان
همدان برگزیده شده است.
مدیرکل کار ،تعاون و رفــاه اجتماعی تأکید
کــرد :در اين برنامه ملــي ثبتنام و انتخاب
تعاونيها بهصــورت رقابتي در گرايشهاي
مختلف انجام و با هدف معرفي توانمنديها
بخش تعاون به اقشــار مختلف و مسئوالن،
ارج نهادن به زحمات تالشگران بخش تعاون
و ارتقا جايگاه و اهميت تعاون و مشــاركت
در جامعه و ايجاد فضاي مناسب براي انتقال

دانش رســمي و بومي در تعاون و توســعه
مشاركتهاي مردمي با استفاده از هم افزايي
و تجربه است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان
همدان با اشــاره بــه اینکه کمیتــه صیانت
از تعاونیها ســعی بر این دارد تا مســائل و
مشکالت مالیاتی و تأمین اجتماعی تعاونیها
را رفع کنــد تصریح کرد :از ظرفیت ســتاد
تســهیل برای حل مشــکالت تعاونیها نیز
بهرهمند میشویم.
توصیفیان با اشاره به اینکه درصد تعاونیهای
تولیدی تعطیل نســبت به واحدهای تولیدی
حقیقی ناچیز اســت تاکید کــرد :تعاونیها
حداقل با هفت نفر از اعضا تشکیل میشوند
از همین رو تابآوری بیشتری در مشکالت
دارند.
وی با بیان اینکه در استان همدان روستاهای
بدون بیکار وجود دارد گفت :در روســتای
اشترمل شهرســتان تویســرکان  491واحد
کارگاه تولیدی و  16تعاونی در حال فعالیت
است.
وي در ادامــه بــا بیان اینکه تعــاون راهكار
مناســب براي گردش عدالت اجتماعي است
و اقتصــاد تعاون بــا نگرش اقتصاد انســان
محور ،داراي ويژگيهاي رشــد گرايي و باز
توزيعي است  ،اظهار کرد :فعاليت در عرصه
تعاون موجب رونق توليد داخلي ،اســتقالل
و اســتفاده از ظرفيتهاي اقتصادي است به
گونهاي كه تعاون موجب تجميع ســرمايهها،
ســرمايهگذاري داخلي ،مشــاركت افراد در
برابري فرصتها است.
احمد توصیفیان وی از فعالیت  1127تعاوني
در اســتان خبرداد و افزود :از اين تعداد 606

تعاوني توليدي ،تعداد  340تعاوني خدمات و
تعداد  181تعاوني توزيعي را شامل ميشوند
و البته پراكندگي و گستردگي موضوع فعاليت
اين شركت در استان متنوع است.
وي با تأکید براینکه براي توســعه اقتصادي
نيازمند كار جمعي ،سختکوشــي ،پشتكار،
مسئوليت پذيري اجتماعي و تقويت سرمايه
انســاني و اجتماعــي اســت ،تصریح کرد:
ضــرورت دارد باور تعــاون ،فرهنگ كار و
كار جمعي در جامعه تقويت شــود ،چرا كه
فعاليت در عرصه تعاون عالوه بر تاب آوري
اقتصادي در شرايط اعمال تحريمها با حاكم

بودن روح جمعي ســبب نقــش آفريني در
پيشرفت كشور خواهد شد.
توصيفيان با اشاره به اينكه تعاون از مصاديق
كنشهاي متقابل پيوســته براي دســتيابي به
هــدف و يا هدفهايي معين اســت ،افزود:
تعاون كار گروهي ،داوطلبانه و نظاممند است.
مدیرکل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی اســتان
همــدان گفــت :تقويت تعاون شــيوهاي در
اقتصاد اســت كــه راهي بين نظــام اقتصاد
ســرمايهداري و نظام سوسياليســتي در نظر
گرفته شده و به راه سوم مشهور شده است.
وی بیــان کــرد :تکیــه بر تــوان تعاون و
شــرکت های تعاونی که چتر گسترده آنها
اقشار کم درآمد و آســیب پذیر را پوشش
میدهد در واقع زیرساخت اقتصاد مقاومتی
در کشــور اســت و رويكرد اين اداره كل،
حمايــت ،هدايت و نظارت بــر تعاونيها
اســت به گونهاي كه ضمــن كمك به ثبت
و راهاندازي تعاونيهــا و در اولويت قرار
دادن و پيگيــري پروندههــاي تســهيالت
شــركتها تعاونــي متقاضــي برگــزاري
دورههاي آموزشــي مورد نياز و بازديد از
كليه تعاونيهــا و اتحاديههاي فعال انجام
ميشود.

خبر

واگذاری کارخانهها به بخش خصوصی
مشکلساز شد

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان همدان گفت:
واگذاری کارخانههاو واحدهای تولیدی به بخش خصوصی در استان
همدان نتیجه معکوس در اشتغالزایی داشته است.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا محسنی در جمع اصحاب رسانه با اشاره
به اینکه یکی از مشکالت بزرگ جامعه کارگری نداشتن امنیت شغلی
است ،خاطرنشان کرد :عدم اجرای تبصره  ۱ماده  ۷قانون مبنی بر درج
تمام جواب حقوق کارگری در قردادها ،این امر برای کارگران اســتان
همدان رعایت نشده و کارگران استان با  ۲۹سال و  ۱۰ماه سابقه اخراج
و از تمام حقوق خود باز داشته میشوند.
وی در ادامــه تصریح کرد :شــرکت خوش نــوش و کیوان از زمان
واگــذاری به بخش خصوصی به مشــکل خورده و در حال حاضر با
یک دهم نیروی خود یعنی  ۷۰نفر از  ۷۰۰نفر اداره میشــوند ضمن
اینکه واگذاری به بخش خصوصی برای بهبود وضعیت کارگرها بود
اما اکنون کارگران در معرض خطر بیکاری قرار گرفتهاند.
وی از قوه قضاییه خواســتار رســیدگی به کارخانههایی که به بخش
خصوصی واگذار و در وضعیت بحرانی به ســر میبرند شد و گفت:
در بعضی از شــرکتهای واگذار شــده تا  ۸۰درصد کاهش اشتغال
داشتهایم و این شرکتها حتی توان پرداخت حق بیمه  ۷درصد کسر
شــده از حقوق کارگران را به تأمین اجتماعی را ندارند ،کام ً
ال واضح
است که قصد نابودی تأمین اجتماعی را دارند .محسنی افزایش ۵/۳۶
درصد حقوق کارگران را نســبت به تورمهای موجود بســیار ناچیز
دانســت و گفت :سبد معیشــت مردم با ماهی  ۷میلیون تومان اداره
میشود این درحالی است که حقوق کارگران با افزایش صورت گرفته
ماهی ۱میلیون و  ۵۰۰هزار تومان است و با اجاره بهای زیاد ،کارگران
حتی قادر به تامین ســبد غذایی خود نبوده و فاصله زیادی با ســبد
معیشت جامعه دارند .وی خواســتار همکاری تعاونیهای مصرفی
ویژه کارگران شــد و افزود :اگر امکان افزایش حقوق کارگران وجود
ندارد چاره ای برای مسکن کارگران اندیشیده و از تعاونیها بخواهند
با کارگران برا استفاده همکاری کنند.

واکنش مديرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي به خبر اجاره کارخانهها
براي مراسم عروسي:

کارخانهها تاکنون طبق قانون
فعاليت کردهاند

اخيرا ً صحبتهايي مبني بر اينکه برخي
واحدهاي توليدي در شهرکهاي صنعتي
براي برگزاري مراســم عروسي اجاره داده
ميشوند واکنشهايي در استان داشته است.
حتي در تريبون نماز جمعه هم اين موضوع
مطرح شد و اســتاندار در نشست خبري
خود واکنش تندي به اين موضوع داشت.
اما مدير عامل شرکت شهرکهاي صنعتي
اســتان همدان اين موضــوع را رد کرد و
گفت که حراست شهرکهاي صنعتي بسيار
قوي عمل ميکند و تاکنون هيچ کارخانهاي
در شهرکهاي صنعتي جهت تغيير کاربري
به تاالر عروسي اجاره داده نشده است.

محمدرضا بادامي در گفتوگو با همدانپيام
ادامه داد :يک مورد در سال  92باخبر شديم
که يکي از واحدهاي توليدي را ميخواهند
اجاره کنند اما بهموقع جلوي آن گرفته شد.
وي افزود :در ســال  97نيز در شهرســتان
نهاوند اتفاق مشابهي در حال رخ دادن بود
که برخورد قانوني صورت گرفت.
بادامــي در پايــان گفت :طبــق قانون هر
واحد توليدي موظف است در چارچوب
مجــوز خــود تحت نظــارت ســازمان
صادرکننده جواز بهرهبرداري فعاليت کند
و سازمانهاي ذيربط نيز بايد نظارت الزم
را اعمال کنند.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

مدالهای مینی گلف بر گردن دختران همدانی

تور پرش با اسب ایران در همدان برگزار می شود

دختران تیم مینی گلف همدان مدالهای خوش رنگ دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور را تصاحب کردند.
پیکارهای مینی گلف المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور به میزبانی ورزشگاه کوثر ملک شهر برگزار شد و تیم منتخب همدان
صاحب  ۲نشان طال و نقره شد.
در رقابتهای رده سنی  ۱۴تا  ۱۸سال ،پریا سادات حسینی راد از همدان به مدال طال دست یافت و در همین رده سنی آیدا جهانی
از همدان مدال نقره را تصاحب کرد .همدان در بخش تیمی رده سنی  ۱۴تا  ۱۸سال نیز عنوان قهرمانی را کسب کرد.
در بخش پسران مینی گلف نیز همدان صاحب یک نشان برنز شد و در این رقابت ها که به میزبانی شهر ساری برگزار شد ،آریابد
مرعشی از همدان مدال برنز را کسب کرد.
مینی گلف از ورزش های نوپا در همدان است.

سومین مرحله مسابقات تور پرش با اسب قهرمانی ایران در همدان برگزار می شود.
رئیس هیأت سوارکاری استان همدان به برنا گفت :سومین مرحله مسابقات تور پرش با اسب قهرمانی ایران در باشگاه اویسینا همدان
برگزار میشود.
وی تصریح کرد 180 :سوارکار و اسب از سراسر کشور در سومین مرحله این مسابقات شرکت میکنند.
سید وحید برقعی خاطر نشان کرد :نخستین دوره این رقابتها به میزبانی تهران و دومین دوره آن در استان قزوین برگزار شده است.
وی اضافه کرد :این رقابتها از روز دوشنبه  25شهریورماه به مدت پنج روز در همدان برگزار می شود.
رئیس هیأت سوارکاری استان همدان تصریح کرد :در حاشیه این مسابقات مجمع عمومی و سالیانه هیأت سوارکاری همدان در 28
شهریورماه برگزار می شود.

خبـر
احکام کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان

تیمها وبازیکنان استان نقره داغ شدند

کمیته انضباطی هیأت فوتبال هفته گذشــته تشکیل جلسه داد و
در خصوص تخلفات تیمهای فوتبال جوانان ولیگ برتر آرای خود
را صادر کرد وبازیکنان ومربیان باشگاهی استان را نقره داغ کرد.
در بازی تیم فوتبال جوانان مهر و شــهرداری مریانج از هفته پنجم
لیــگ جوانان مربی تیــم جوانان مهر همدان احمــد رهرو به دنبال
متشنج کردن جو بازی و توهین به داور به موجب بند الف ماده 55
انضباطی یک جلســه از همراهی تیم خود محروم شــد و مبلغ یک
میلیون تومان نیز جریمه نقدی گردید این رأی قطعی است.
در بــازی جوانان بیــن دو تیم جوانان اکباتــان و ذوب فلزات بهار
تخلفاتی صورت گرفت که به دنبال گــزارش داور کمیته انضباطی
آرای خود را به شرح ذیل صادر کرد.
 -1محمدصالح صفایی بازیکن تیم جوانان ذوب فلزات بهار که در
پایان بازی و هنگام خروج داوران از زمین از پشــت ســر به کمک
داور ضربــه میزند طبــق بند ب ماده  55بــه پرداخت یک میلیون
تومان جریمه نقدی و یک جلســه محرومیت از همراهی تیم ذوب
فلزات محکوم شد.
 -2محمدامین ملکی و مهدی عباســی بازیکنان ذوب فلزات بهار به
دلیل توهین و فحاشــی به داور مسابقه طبق بند الف ماده  55به دو
جلسه محرومیت و  200هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند.
 -3تیم فوتبال ذوب فلزات به دلیل ورود به داخل زمین تماشاگران
منتصب به این باشگاه و توهین و فحاشی داور و هل دادن داور طبق
ماده  86به دویست هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.
 -4مربی تیم فوتبال جوانــان اکباتان به دلیل تأخیر در آغاز بازی و
درگیری لفظی با بازیکن حریف طبق بند ج ماده  54به یک جلســه
محرومیت از همراهی تیم خود محکوم شد.
کمیتــه انضباطی اعالم کرد بازیکنان محروم تا زمانی که جرایم خود
را نپردازند از همراهی تیمهــای خود محروم خواهند بود .این آراء
قابل تجدیدنظر خواهی میباشد.
به دنبال گزارش داور در هفته اول لیگ برتر اســتان در دیدار دو تیم
شهدای سامن و وحدت مالیر باشگاه شهدای سامن به دلیل دریافت
 5کارت زرد از داور طبق ماده  55انضباطی باشگاه به مبلغ  150هزار
تومان جریمه نقدی محکوم گردید این رأی قطعی است.
به دنبال گزارش داور در دیدار نوجوانان یاوران مالیر و شــهرداری
مریانــج داود ترک مربــی تیم فوتبال یاوران مالیــر به دلیل توهین
و اهانت بــه داور و اعتراض مکرر در طول مســابقه طبق ماده 55
انضباطی به یکصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شــد این رأی
قطعی است.
همچنیــن به دنبال حوادث دیدار جوانــان مهر همدان و هاللاحمر
تویســرکان به دنبال اعتراض مکرر تماشاگران منتسب به باشگاه و
ایجاد بینظمی و توهین به داور طبق مقررات کمیته انضباطی باشگاه
محکوم به پرداخت  200هزار تومان جریمه شــد که این رأی قابل
تجدیدنظر خواهی است.
و ســرانجام به دنبال حوادث بازی یاران کوروش و شــهرداری
همدان از رقابتهــای فوتبال جوانان کــه در دقیقه  10به دنبال
نداشــتن کارت بازی و همچنین ســود بردن تیم یاران کوروش
از بازیکن دوکاراته تمســابقه عطیل شــده بود تیــم فوتبال یاران
کوروش ضمن آنکه در این بازی ســه بر صفر بازنده اعالم شــد
باشــگاه نیز به مبلغ  200هزار تومان جریمه نقدی محکوم گردید
این رأی قابل تجدیدنظر خواهی است.
همچنین بازیکن تیم یاران کوروش که با داشــتن دو کارت زرد در
این بازی حضور یافته بود به یک جلســه محرومیت از همراهی تیم
خود محکوم شد این رأی قطعی است.

دیدارهای حساس در فوتبال نوجوانان
هفته ســوم از مرحلــه دوم رقابتهای لیــگ نوجوانان قهرمانی
باشــگاههای استان یادواره شهید امیر امیرگان امروز با انجام دو دیدار
در شهرهای تویسرکان و همدان دنبال خواهد شد.
در ورزشگاه شهید هرمزی تویسرکان تیم ستاره سرخ این شهر میزبان
پاس همدان است.
پاس از دو بازی خود  4امتیاز دارد و در صدر جدول اســت و ستاره
سرخ نیز با  3امتیاز سوم است .این بازی از حساسیت باالیی برخوردار
است و تیم پیروز میتواند به قهرمانی یک پله نزدیکتر شود.
این بــازی را ایمان چگینی به همراه پوریا صدری و شــهاب بابایی
قضاوت خواهند کرد.
همزمان با این بازی یک دیدار نیز در ورزشــگاه شــهید شمسیپور
همدان برگزار میشود.
در این دیدار تیم اکباتان از مدعیان قهرمانی نوجوانان میزبان تیم بدون
امتیاز یاوران مالیر است.
اکباتــان با  4امتیاز از شــاهینهای قهرمانی اســت و در صورت
پیــروزی یک گام به قهرمانی نزدیکتر میشــود .تیم مالیری هم
برای آنکه امیدهایش برای دور برگشت زنده بماند در این دیدار
پیروزی را جســتجو میکند .این بازی را ســجاد کیانی ســوت
میزنــد و محمــد فرهمند و اصغر ســهرابی نیــز وی را در امر
قضاوت یاری میکنند.
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کشتی همدان
تا المپیک  ۲۰۲۴فرصت میخواهد
کشــتی اســتان همدان بــرای تصاحب
جایگاه خود در کشــتی تا المپیک  2024نیاز
به زمان دارد.
نایب رئیس هیأت کشــتی استان با اعالم این
مطلب گفت :کشتی همدان با برنامهریزیهای
کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمدت رئیس
هیأت کشــتی تا المپیک  ۲۰۲۴نیاز به زمان
دارد..
مسعود مصطفیجوکار امروز به فارس اظهار
کرد :کشــتی همدان بــا مدیریت حمیدرضا
یاری ،این مرد خستگیناپذیر در همه ردههای
سنی حرکت جهشی خود را آغاز کرده است
که نمونه آن را در المپیاد اســتعدادهای برتر
کشور مشاهده کردیم.
وی خاطرنشــان کرد :همدلی و فضای مهر و
محبتی که امروز در کشتی استان موج میزند،
همه مدیون نگرش رو بــه جلو حمید رضا
یاری اســت و باید گفت که در این نگرش
است که کشــتی میتواند رشــد کرده و به
بالندگی برسد.
نایب قهرمان المپییــک  2004آتن گفت :اگر
حمایت مسئوالن اســتانی از جمله استاندار،
مدیرکل ورزش و جوانان و مجمع نمایندگان
استان استمرار داشته باشــد و اعتبارات الزم
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نقل و انتقاالت فوتبال

بازیکن اکسین البرز در شهرداری
تیم فوتبال شــهرداری همدان با بازیکن فصل گذشته اکسین البرز
به توافق رسید.
محیالدین عنبری روز گذشته با عقد قراردادی یک ساله به تیم فوتبال
شهرداری همدان پیوست این بازیکن سابقه بازی در تیم اکسین البرز
را در کارنامه خود دارد.

تیم فوتبال شــهرداری همدان در راســتای تقویت خود با محمد
کاظمی به مدت یک فصل به تفاهم رسید.
محمد کاظمی که ســابقه بازی درتیمهای کاسپین قزوین و شهرداری
کاشــان را در کارنامه خود دارد پس از توافق با باشــگاه شهرداری به
مدت یک فصل به این تیم پیوست.

بازیکن کاسپین قزوین به شهرداری پیوست
بازیکن فصل گذشته کاسپین قزوین با عقد قراردادی یک ساله به
تیم فوتبال شهرداری همدان پیوست.
امیرمحمد ســنانی که مورد تأیید هادی گلمحمدی قرار گرفته است
ســابقه بازی در تیمهای کاسپین قزوین ،شهرداری کاشان و استقالل
ســیلک کاشــان را در کارنامه خود دارد به مدت یــک فصل به تیم
شهرداری پیوست.
برای کشــتی اختصاص پیدا کند میتوان این
نوید را داد که بازهم آســمان کشــتی همدان
صاحب چند ستاره میشود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه نتایــج مســابقات
المپیــاد اســتعدادهای برتــر بــه میزبانــی
همــدان گفــت :گرفتــن میزبانــی خــود

کار بزرگــی بــود کــه بــا تــاش هیــأت
بــه نحــو احســن انجــام گرفــت و نتیجــه
منصفان ـهای هــم بــرای کشــتی اســتان کــه
ســال گذشــته در رده  17بــود رقــم خــورد.
همــدان صاحــب مدالهــای یــک طــا
و  3برنــز شــد کــه اگــر کشــتیگیران بــا

استان با اعالم این خبرگفت:
با برنامه ریزی و تالش های
این هیأت ،از ابتدای امســال
تاکنون  ۶۰ورزشکار آموزش
دیــده و باتجربه توانســتند
دیوارههای مرتفع کشــور را
فتــح کنند که رکــورد قابل
توجهی به شمار می رود.
علیرضــا گوهری بــه ایرنا
اظهار داشــت :کوهنوردان
اســتان همدان در صعود به
دیوارههــای مرتفع کشــور
جزو فعالترین اســتانها به
شمار می رود .
وی اضافــه کــرد :صعــود
دیواره از مســیر فرانسویها
و همدانیهای  ،۶۷صعود از
مسیر هاری رست ،صعود از
مسیر گرده آلمانها چندین
مرتبه توســط گــروه های
دیواره نوردی همدان انجام
گرفت کــه در نوع خود بی
نظیر بود .گوهــری بیان کرد :همچنین صعود
به قله چالون و ســیاه کمان ،صعود به دیواره
علم کوه از مسیر موسوم به لهستان  ،۵۲صعود

قلل سیاه گوک ،رستم نیش ،قلل دندان اژدها،
تخت سلیمان و قله شانه کوه از دیگر فعالیت
های گروه های دیواره نوردی در ماههای اخیر
بوده است.
رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی
همدان با اشاره به اینکه فعالیت دیواره نوردی
این اســتان در کشــور بی نظیر است ،گفت:
کارگــروه دیواره نوردی اســتان همدان جزو
فعال ترین کارگروهها به شمار می رود .دیواره
نوردان این استان از دیرباز رکورددار صعود از
دیواره های مرتفع مناطق علم کوه و بیســتون
هســتند و این موفقیت افتخاری بزرگ برای
ورزش استان است.
وی یادآور شــد :افتخارآفرینی دیواره نوردان
همدانی همواره زبانزد کشــور اســت و همه
ساله شــاهد صعودهای موفقیت آمیز آنان از
مســیرهای صعب العبور هستیم .این رشته با
شــکل گیری جدید کارگــروه دیواره نوردی
استان به دنبال فعالیت چشمگیر است و هیأت
کوهنــوردی نیز به لحاظ مالــی و تجهیزاتی
حمایت الزم را خواهد داشت.
همدانیها قدمت دیرینــه در صعود موفقیت
آمیز از این دیواره مرتفع و صعب العبور دارند
به ویژه در دهه  ۵۰که اوج صعودهای مستمر
دیواره نوردان این استان بود.

شطرنج بازان روس و عراق
در جام بین المللی ابن سینا
پای شــطرنجبازان روس و عراق به جام
بینالمللی ابن سینا باز شد.
شــطرنجبازان مطرح کشــور روسیه و عراق
برای حضور در شــانزدهمین دوره مسابقات
بینالمللی جام ابن سینا اعالم آمادگی کردند.
این دوره از مســابقات ازروز پنجشــنبه ۲۱
شــهریورماه جاری به میزبانی هیأت شطرنج
استان همدان و در شهر همدان آغاز میشود.
میخایلــو آنتــون ()Mikhailov Anton
شــطرنجباز مطرح روســیه برای حضور در
جدول Aایــن رقابتها که مختص بازیکنان
دارای درجه اســتادی و درجه بین المللی ۲
هزار و باالتر است ،ثبت کرد.
البته در این جدول علی قاضی السعیدی (Ali
 )Ghazi Al-Saadiشطرنجباز صاحب
نام کشور عراق نیز نام نویسی کرده است.
در جدول هــای  Bو  Cنیز شــطرنجبازان
ایرانــی ثبت نام کرده انــد اما در مجموع ۳۱
شــطرنج باز داخلی و خارجی تا به امروز در
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محمد کاظمی به شهرداری پیوست

ج بهتــری
تجربهتــر عمــل میکردنــد نتایــ 
نیــز حاصــل میشــد ایــن رده ســنی رده
پایــه کشــتی مــا محســوب میشــود و
آیندهســازان کشــتی مــا خواهنــد بــود و
از ایــن نونهــاالن در آینــده بیشــتر خواهیــد
شــنید.

همدان فاتح دیواره های مرتفع کشور

همدان در صعود به دیوارههای مرتفع کشور
جزو فعالترین استانها به شمار می رود .
رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی
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سایت مسابقات نام نویسی داشته اند.
آخریــن مهلت ثبت نام نیز ســاعت  ۲۴روز
چهارشنبه بیستم شــهریور ماه امسال تعیین
شده است و اســتادان بزرگ و بین المللی و
دارندگان درجــه بینالمللی  ۲هزار و  ۴۰۰و
باالتر از پرداخت ورودیه معاف هستند.
مســابقات از روز پنجشــنبه بیســت و یکم

شهریور در محل ســالن ورزشی شش هزار
نفری انقالب شهرســتان همدان آغاز خواهد
شد.
سال گذشته آرش طاهباز استاد بزرگ شطرنج
از گیالن با کسب تساوی برابر احمد عسگری
زاده از تهران با هفت امتیاز عنوان قهرمانی را
کسب کرد.

در این ســال ها دیواره نــوردان همدانی بر
اساس آمارهای منتشر شده بیش از  ۴۰صعود
موفقیت آمیز را بر دیواره علم کوه داشته اند.
از دیواره نوردان قدیمی و با سابقه همدانی می
توان به مرحوم فریدون اسماعیل زاده ،علیرضا
رفتارهمدانی ،حسن نجاتیان  ،مرحوم حسین
طالبی مقــدم  ،محمد خدایاری  ،قدیر یزدانی
 ،جالل باتوقــی  ،پرویز روحانــی ،علیرضا
ادریسی  ،حمید روحانی ،عزت برق لشکری
و مرحوم نوید عزیزی اشاره کرد.
امســال نیز گروه های دیواره نوردی همدان
به سرپرستی حســن نجاتیان و مشارکت در
اعزام تیم ها توســط دیواره نــوردان باتجربه
نظیر جالل چشــمه قصابانی ،ســعید عریان
پور ،علیرضا رفتار همدانی  ،وحید محمودی،
عرفان اصفهانی ،حســن احمدی مســعود ،
مهدی ندیمی  ،مسعود موسوی ،سید مصطفی
حســینی و علیرضــا گوهریــان صعودهای
چشمگیری را به ثبت رساندند.

معافیت ملی پوشان
استان از حضور
در کشتی انتخابی

حضور تمامی کشــتی گیران بزرگسال
واجد شرایط به جز ملی پوشان در مسابقات
انتخابی استان الزامی است.
ســرمربی تیم کشتی آزاد استان با اعالم این
خبرگفت :هیچ بهانــه ای را برای غیبت در
رقابتهای انتخابی نمی پذیرم و هر کشتی
گیری کــه خواهان حضور در مســابقات
کشوری است باید در انتخابی استان شرکت
کند.سعید ابراهیمی اظهار داشت :کادر فنی
بزرگساالن تبعیض قایل نخواهد شد و بدون
تردید هر کشتی گیری که بتواند در انتخابی
بزرگســاالن درخشش داشــته باشد ،راهی
مسابقات کشوری می شود.
وی بیان کرد :خاطرنشان کرد :البته  ۲کشتی
گیر ملی پوش استان طبق هماهنگی صورت
گرفته از حضور در انتخابی اســتان معاف
هستند.سرمربی تیم کشــتی همدان یادآور
شــد :فقط دانیال شریعتی و جمال خدابنده
لو که در اردوی تیم ملی حضور دارند ،می
توانند در انتخابی استان شرکت نکنند.
رقابت های کشتی آزاد انتخابی استان همدان
در روزهای چهاردهم و پانزدهم ماه جاری
برگزار می شود.
ایــن پیکارها بــرای حضور در مســابقات
قهرمانی کشور برگزار می شود.

یوسف علیزاده در شهرداری

مصطفی یوسف علیزاده بازیکن سابق پاس با عقد قراردادی یک
ساله به شهرداری همدان پیوست.
یوســف علیزاده که ســابقه بازی در لیگ برتر با پــاس همدان را در
کارنامه خود دارد پس از مدتها دوری از میادین دوباره به مســتطیل
سبز برگشت و با شهرداری همدان به توافق رسید.
مصطفی یوســف علیزاده که در دوران نوجوانی در تیم ملی نونهاالن
مورد توجه فوالد خوزستان قرار گرفت وبه عضویت این تیم جنوبی
درآمد با انتقال پاس به همدان با درخواســت وینگوبگوویچ سرمربی
پاس در ســال  78به پاس برگشت و پیراهن این تیم را بر تن کرد و
سال موفقی را نیز سپری کرد که با بدشانسی و به دنبال یک مصدومیت
مدتی از فوتبال دور شد .این بازیکن در تیم فوالد ،پاس ،شاهین کیش
بازی کرد و ســابقه حضور در تیمهای ملی نونهاالن و نوجوانان را در
کارنامه خود دارد.

بازیکن ذوب آهن در شهرداری
بازیکن ســابق تیمهای ذوب آهن اصفهان و ســایپا تهران به تیم
فوتبال شهرداری همدان پیوست.
محمد زارعی قبادی روز گذشــته پس از توافق با شهرداری قرار داد
خود را به مدت یک سال با این تیم ثبت کرد.
زارعی که ســابقه بازی در تیمهای ذوب آهن اصفهان ،ســایپا تهران،
فوالد یزد و تیم ملی دانشــجویان کشور را در کارنامه خود دارد فصل
جدید با پیراهن تیم دسته دومی شــهرداری همدان به میدان خواهد
رفت.

شهرداری بازیکن تراکتورسازی را جذب کرد
تیم فوتبال شهرداری همدان در راستای تقویت خود با بازیکن زیر
 23سال تراکتورسازی تبریز به توافق رسید.
صالح وفائی بازیکن زیر  23ســال که ســابقه بــازی در تیم جوانان
تراکتورسازی را دارد با عقد قرارداد یک ساله به تیم فوتبال شهرداری
همدان پیوست.

مصطفی قیصری به پاس پیوست
مصطفــی قیصــری مهاجم فصل
گذشته شهرداری همدان پس از توافق
با احمد جمشیدیان به مدت یک فصل
به تیم پاس همدان پیوست.
قیصری که سال گذشته با تیم شهرداری
در رقابتهای لیگ دو شرکت داشت
در این فصل از این تیم جدا شد و در
آخرین روزهای نقل و انتقاالت به دیگر تی م همدانی پاس پیوست.

دو بازیکن محالت در پاس
دو بازیکن فوتبال محالت با صالحدید کادر فنی باشگاه پاس در
این تیم آزمایش شدند.
ســعید دهقان و فرهاد فتحی دو بازیکن مستعد محالت روز یکشنبه
گذشــته در دیدار دوستانه پاس و ذوب فلزات بهار به میدان رفتند و
تواناییهای خود را نشان دادند.
حال باید دید آیا جمشدیان این دو بازیکن را تأیید میکند یا نه.

روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
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شماره 3562

باباطاهر

فناوري

مکمل آهن نانویی ایرانی
با جذب باال تولید شد

خانه ای که در برابر زلزله  8/5ریشتری
مقاوم است

یک شــرکت ایرانی موفق به تولید مکملهای نانویی شــده که
عالوه بر عدم تغییر رنگ دندانها ،مشــکالت گوارشی برای افراد به
وجود نمیآورد.
به گزارش ستاد توســعه فناوری نانو ،سیاه شدن دندان و مشکالت
گوارشــی از جمله عوارض مکملهای آهن اســت .یک شــرکت
ایرانــی مکمل نانویی برپایه لیپوزوم ســاخته کــه تاثیر منفی روی
سیستم گوارش نداشته و دندان را نیز سیاه نمیکند .لیپوزوم ساختار
میکروسکوپی کروی داشته که غشاء فسفولیپیدی آن را محاط کرده
است .به دلیل فضای خالی داخل لیپوزوم امکان حمل دارو و ترکیبات
مغذی با این ساختار وجود دارد.

یک خانه روی ستونی به ارتفاع  ۳۳فوت در نیوزلند ساخته شده
که می تواند در برابر زلزله  ۸.۵ریشتری مقاومت کند.به گزارش مهر،
یک خانه درختی مخصوص بزرگساالن ساخته شده است .این خانه
درختی « »Skysphereنام دارد و در پالمرستون شمالی واقع در
نیوزلند ســاخته شده است .این خانه روی ستونی با ۳۳فوت ارتفاع
ساخته شده و می تواند در برابر زلزله ای  ۸.۵ریشتری مقاومت کند.
در کل نقاط خانه پنل های خورشیدی نصب شده اند .صاحبخانه می
تواند به وسیله فناوری های نوین و هوشمند آن را کنترل کند« .جونو
ویلیامز»  ۳هزارساعت وقت صرف ساخت این خانه کرده است .این
خانه هیچ نوع سیم کشی ندارد.

گزارش

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای شهر همدان:

ظرفیتهای همدان برای توسعه
زیرساختهای گردشگری بکارگرفته شود

تشــکیل کمیته حمایت قضائی از ســرمایهگذاری در
دادگستری همدان

وی بــه تشــکیل کمیتــه حمایت قضائــی از ســرمایهگذاری در
دادگســتری همدان اشــاره و ابراز امیدواری کــرد از ظرفیت این
بخش باید اســتفاده بیشــتری شــود .رئیس کمیســیون اقتصاد و
ســرمایهگذاری شــورای شــهر همدان در ادامه با تأکید بر تأمین
اعتبار ســاخت جاده و زیرســاختهای اساسی بوستان والیت در
منطقه فخرآباد برای تســهیل در بحث جذب سرمایهگذاران و رفع
ترافیک معابر اصلی منتهی به بوستانها ،ابراز امیدواری کرد :تأمین
اعتبــار زیرســاختهای آب ،برق و گاز برای بوســتان اکباتان در
مجاورت ســد اکباتان برای تسهیل به منظور جذب سرمایه گذاران
در دستور کار قرار گیرد.
قراباغــی ادامه داد :با توجه به منابع محدود اداره کل میراث فرهنگی و
شــهرداری باید ردیف اعتبار مالی بهمنظور اجرای طرح جدارهسازی
خیابان بوعلی و میدان مرکزی همدان در راســتای زیباســازی محیط
شهری اختصاص یابد.

اقدامی در خصوص جدارهسازی خیابان اکباتان و بوعلی
انجام نشده است

وی با تأکید بر اینکه جدارهسازی خیابان اکباتان و بوعلی باید به صورت
جدی پیگیری شــود؛ گفت :بســتر خوبی برای انجام این جدارهسازی
صورت گرفته اما تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
قراباغی با بیان اینکه در راســتای تقویت صنعت گردشــگری باید در
خصوص ســاخت مترو شــهری برنامه ریزی و پیــش بینی یک خط
اختصاصی برای غار علیصدر مدنظر باشد ،گفت :علیصدر یک مقصد
خاص گردشــگری است و راهاندازی خط مترو میتواند به توسعه این
امر کمک بیشتری کند.
وی با بیان اینکه برای حل مشــکل پیاده راه اکباتان فرصت زمانی یک
ماهه از طرف استاندار تعیین شده است ،افزود :برگزاری نمایشگاه برای
تقویت کسبه ،راهاندازی ماشین برقی برای انتقال رایگان مردم و مسافران
از جمله اقدامات صورت گرفته برای کاهش مشکالت پیادهراه اکباتان
است.
رئیس کمیســیون اقتصاد ،سرمایهگذاری و گردشــگری شورای شهر
همدان با بیان اینکه طرح سواره کردن نیمی از خیابان اکباتان بررسی و
آسیبشناسی شده است ،عنوان کرد :چند راهکار برای رونق بیشتر این
مســیر گردشگری پیشنهاد شده همچنین باید پارکینگ میراث فرهنگی
در میدان هفت تیر برای راحتی مســافران به منظور بازدید از سایت ۳
هزار ساله همدان ساخته شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد و ســرمایهگذاری شورای شهر همدان سایت
میوه و تربار ،شرکت عصر طالیی و هتل ندیمی را جز پروژههای نیمه
کاره و نیازمند پیگیری برشمرد و گفت :هتل ندیمی تا زمانی که ساخته
نشود ،چهره نازیبایی در شهر همدان ایجاد میکند.

تبریک و تقدیر

فرهنگ

کودکان همدانی در کنار
"رحماندوست" داستان نویسی
آموختند

مصطفی رحماندوســت شاعر محبوب دیار الوند
با حضور در زادگاهش داستان نویسی را به کودکان و
نوجوانان عالقه مند به نویسندگی یاد داد و فوت و فن
این هنر را به آنها آموخت.
کارگاه  ۲روزه داستان نویسی و قصه گویی با حضور
"مصطفی رحماندوســت" شاعر سرشــناس ایران و
"مجید قیصری" نویسنده توانای کشورمان در همدان
دایر شد.
در این کارگاه کودکان و نوجوان مستعد و عالقه مند
به نویسندگی و مربیان آنها شرکت می کنند و در روز
نخست  ۵۰نفر از هنرآموزان مشتاق پای صحبتهای این
اساتید بزرگ نشستند.مدیرکل کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوان همدان روز سه شنبه در این باره به
خبرنگار ایرنا گفت :مقدمات این رویداد ادبی از اسفند
ماه در حال پیگیری است تا اینکه امروز به ثمر نشست.
بهناز ضرابــی زاده هدف از برگزاری این کارگاه های
آموزشی با حضور اساتید مجرب کشوری را پرورش
اســتعدادهای فرزندان ایران زمین دانست و افزود :از
همه امکانــات موجود برای شــکوفایی خالقیت و
نوآوری کودکان باید بهره بگیریم و چیزی کم نگذاریم.
وی خاطرنشان کرد :در کارگاه های داستان نویسی و
قصه گویی استاد رحماندوست و قیصری نویسندگان
کوچک را با فوت و فن های نویســندگی آشنا کرده
و آنها را برای شــرکت در جشنواره خاتم تشویق و
ترغیب می کنند.

■ تا پایان سال همدان صاحب  30اقامتگاه بومگردی دیگر می شود
■ آموزش برای کارکنان اقامتگاههای بومگردی الزامی شد
»»مریم مقدم

نســل ســوم مراکز اقامتی در کشور به فاصله
اندکی از زمان شــکلگیری ،حضــور خود را در
بازار گردشــگری تثبیت کرد و در کنار «هتل»ها،
«سوئیت» و «ویال و خانه اجارهای» جایگاه خوبی
به خود اختصاص داد .
ورود واحدهــای بومگردی به چرخه اقامتی چند
صباحی است توانسته است مسافران چادرخواب
را مشتاق دریافت خدمات گردشگری کند  .افتتاح
هفتمین اقامتگاه بومگردی شهرستان بهار در شهر
صالــح آباد حــاال آمار اقامتگاه هــای بومگردی
همدان را بــه  21واحد افزایش داده اســت  .بنا
به گفته معاون گردشگری میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان همدان تا پایان سال 10
واحد دیگر به این اقامتــگاه ها در همدان افزوده
خواهد شد .
علی خاکســار با بیان اینکه احداث اقامتگاه های
بوم گــردی یکی از مهمتریــن نمونه های تحقق
اهداف اقتصاد مقاومتی است ،گفت :اقامتگاه های
بوم گــردی در فضای دلنشــین و زیبا لحظههای
خوب و به یادماندنی را به گردشــگران هدیه می
کنند
خاکســار اظهار کرد :در راستای معرفی آیینهای
ســنتی و همچنین توســعه اشــتغال پایــدار در
مناطق روســتایی و مهاجرت معکوس ،راهاندازی
اقامتگاههای بوم گردی در استان مورد توجه قرار
گرفته است.
وی بــا بیان اینکه ۳۰خانه بوم گردی در اســتان
همــدان وجود دارد کــه  21مــورد از این خانه
ها فعال هســتند ،افزود :هم اکنــون اقامتگاههای
بومگردی اســتان همدان در روســتای آق بالغ،
مانیزان ،وهنان ،ورکانه ،امزاجرد و ملحمدره دایر
است.
خاکســار با بیان اینکه افزایش تعداد اقامتگاههای
بومگردی یکی از راههای توســعه گردشــگری
روستایی در استان اســت اضافه کرد :عرضه غذا
و نوشیدنیهای محلی ،فراهم کردن فضایی برای
اســکان مســافران و ایجاد مکانی بــرای فروش
محصوالت محلی و صنایع دســتی تنها بخشــی
از خدماتی است که توســط این اقامتگاهها ارائه
میشود.
معاون گردشــگری میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان همدان با بیان اینکه متقاضی
اجرای خانه بومگــردی باید ضوابطی مانند ایجاد
آغل ،آشــپزخانه سنتی ،وســایل بهداشتی ،موزه
ابزار کشــاورزی و صنایع دســتی روستای هدف
را در خانــه بومگردی یا مجــاور آن مدنظر قرار
دهد ،گفت :آشنایی و حفظ و اشاعه فرهنگ اهالی
روستا نیز از اهداف راهاندازی خانههای بومگردی
اســت که متولیان خانههای بومگردی باید به آن

هفته تعاون را به تمامی تعاون گران عزیز تبریک و تهنیت عرض می نماییم و از زحمات
جناب آقای دکتر توصیفیان مدیرکل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان
جناب آقای عاشوری ریاست محترم اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
شهرستان کبودراهنگ و همکاران محترم ایشان تقدیر و تشکر می نمائیم
و امید آن داریم که این عزیزان در تمامی مراحل زندگی موفق و موید باشند.

شرکت تعاونی دهیاران تالشگر بخش گل تپه

دانشــمندان اســترالیایی میگویند جاذبه اندک خارج از جو کره
زمین تأثیــر مثبتی برای درمان برخــی از بیماریها دارد و از جمله
میتواند به مداوای سرطان کمک کند.
به گزارش ایســنا  ،انسان بیش از نیم قرن است که فضانوردانی را به
سیارات دیگر و به خارج از کره زمین میفرستد .اما در مورد تأثیر این
پدیده بر فیزیولوژی انسان و سالمت افراد تحقیقات کافی نشده است.
تحقیقات اولیه پژوهشــگران استرالیایی از طریق شبیه سازی شرایط
سکونت در فضا نشــان میدهد که حضور در وضعیت مذکور قادر
به از بین بردن اکثر ســلولهای ســرطانی بدون نیاز به مصرف دارو
اســت .حاال محققان قصد دارند برای تحقیق جدی تر در این زمینه،
آزمایشهایی را در ایستگاه فضایی بین المللی انجام دهند.

یک مخترع انگلیسی با استفاده از جت سوییتی مجهز به  ۵توربین
گازی نامــه ای را از خاک انگلیس به جزیره ای در جنوب غربی این
کشور و در فاصله  ۱.۳کیلومتری آن برد.
بــه گزارش مهر  ،یک مخترع انگلیســی با کمــک یک لباس جت
ســوییت نامه رســانی روی آب هــای آزاد را انجــام داد« .ریچارد
براونینگ» فاصله  ۱.۳کیلومتری میان «هرســت کستل» درانگلیس تا
جزیره ای در جنوب غربی این کشــور به نام  Isle of Wightرا با
جت سوییت طی کرد تا نامه را به مقصد برساند.
این لباس دارای  ۵توربین گازی اســت که بیش از هزار اسب بخار
نیــرو تولید می کند و می تواند با ســرعت بیــش از  ۸۹کیلومتر بر
ساعت حرکت کند.

یک رویداد اســتارت آپی با هدف توسعه و حمایت از هنرهای
سنتی ملی و صنایع دستی کشــور  ۲۸و  ۲۹شهریورماه سال جاری
برگزار می شود.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،ستاد توسعه
فناوری های نرم و هویت ســاز معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهوری یکی از اقدامات خود را حمایت از رویدادهای فناورانه و
استارت آپی این حوزه قرار داده است.
در همین راستا پنجمین رویداد اســتارت آپی در زمینه های میراث
فرهنگی ،گردشگری و هنرهای سنتی و ملی و صنایع دستی با همین
هدف برگزار می شود.

 21اقامتگاه بومگردی
در انتظار گردشگران

گردشگري

فضای مناسبی برای جذب ســرمایهگذار و توسعه زیرساختهای
گردشگری در استان وجود دارد که با تالش زیاد میتوان از این ظرفیت
نهادینه در استان ،استفاده کرد
رئیس کمیســیون اقتصاد ،سرمایهگذاری و گردشــگری شورای شهر
همدان با عنوان این مطلب گفت :برنامهها باید به نحوی باشــد که از
ظرفیتهای شهر همدان در مسیر توســعه اقتصادی ،سرمایهگذاری و
گردشگری بهرهمند شد.
حســین قراباغی در کمیسیون اقتصاد ،ســرمایهگذاری و گردشگری
شــورای شــهر همدان عنوان کرد  :با توجه به ظرفیتهای خوب
شــهری و پیش بینی بستههای ســرمایهگذاری توســط شهرداری
خواســتار تعامل و همکاری بیشــتر برای جذب سرمایهگذاری در
حوزه مدیریتشهری در راستای توسعه و آبادانی هرچه بیشتر شهر
همدان شد.
قراباغی افزود :مجموعههای مرتبط با حوزه ســرمایهگذاری باید برای
جلوگیــری از موازی کاری و کاهش آســیبها بــا یکدیگر همکاری
بیشتری داشته باشند.

جاذبه اندک میتواند سرطان را از بین ببرد

نامه رسانی با استفاده از جت سوییت!

رویداد استارت آپی حوزه صنایع دستی
برگزار می شود

توجه داشته باشند.
خاکســار با بیان اینکه احــداث اقامتگاه های بوم
گردی یکی از مهمترین نمونه های تحقق اهداف
اقتصــاد مقاومتی اســت ،افزود :بــرای تقویت و
توســعه بومگردی در اســتان همدان تا سقف ۴
میلیاردتومان به تناسب طرحی که توسط متقاضی
یا سرمایهگذار برای ایجاد اقامتگاه بوم گردی ارائه
دهد ،تسهیالت بانکی پرداخت میشود.

کارکنان اقامتگاههای بومگردی ملزم به
شرکت در دورههای آموزشی

حاال که افزایش آمار اقامتگاه های بومگردی رقم
می خورد مدیرکل آموزش و مطالعات گردشگری
وزارت میــراث فرهنگــی ،عنوان کرده اســت :
مدیــران و کارکنان اقامتگاههای بومگردی ملزم به
شــرکت در دورههای مدیریت عمومی تاسیسات
گردشگری و کمکهای اولیه شدند.
زاهد شفیعی با اشاره به جزئیات شرکت کارکنان
اقامتگاههــای بوم گــردی در دوره های مدیریت
عمومی تاسیسات گردشگری و کمک های اولیه،
گفت :با عنایت بهضرورت ســاماندهی و ارتقای
ســطح کیفی خدمات اقامتگاههــای بومگردی و
به اســتناد ماده  ۱۱آییننامه اجرایی قانون توسعه
صنعت ایرانگردی و جهانگردی و اجرای تبصره
دوم شامل"دســتورالعمل اجرایی صدور و تمدید
کارت مدیران تأسیســات گردشگری" ،برگزاری
این دوره های آموزشــی در دستور کار  ۳۱استان
کشور قرار گرفت.
وی افزود :بر اســاس تمهیــدات صورت گرفته،
تمدید پروانــه بهرهبرداری تمامــی اقامتگاههای
بومگردی منوط به ارائه گواهینامه دوره "کارکنان"
بــرای تمامی شــاغالن ایــن واحدهــا خواهد

«این خانه پر از
نام محمد است»
رونمایی شد
کتــاب «این خانه پر از نام محمد اســت»،
اثر برگزیده ســومین جشنواره خاتم با حضور
مصطفی رحمان دوســت ،مجیــد قیصری و
دیگــران فعاالن عرصه داســتان نویســی در

بــود .همچنین صــدور و تمدیــد کارت مدیران
اقامتگاههای بومگردی درجــه یک منوط به ارائه
گواهینامــه دوره مدیریــت تخصصــی اقامتگاه
بومگــردی ،عالوه بر گواهینامــه دوره "مدیریت
عمومی تأسیسات گردشگری است.
مدیرکل آموزش و مطالعات گردشــگری وزارت
میراثفرهنگــی بابیان اینکه ارائه گواهینامه دوره
«مدیریت عمومی تأسیســات گردشــگری» برای
صــدور و تمدیــد کارت مدیــران اقامتگاههای
بومگــردی درجــه دو و ســه کفایــت میکند،
خاطرنشــان کــرد :گذرانــدن دوره مدیریــت
تخصصــی نیز بهمنظور افزایــش دانش حرفهای
مدیران این واحدها توصیه میشود.
وی تأکید کرد:ضروری است ضمن اطالعرسانی
مناسب به مؤسسات آموزشی و متقاضیان دریافت
کارت مدیریت اقامتگاه بومگردی و سایر ذینفعان،
نیاز است از سوی ادارات کل استانی نظارت الزم
بر اجرای دقیق و مؤثر این دوره به عمل آید.
وی در تشریح جزییات دوره آموزشی کوتاهمدت
"کارکنان اقامتــگاه بومگردی اظهار کرد :مجموع
مدت دوره  ۵۰ساعت ،شامل  ۳۶ساعت آموزش
نظــری و  ۱۴ســاعت آموزش عملی اســت و
ضــروری خواهد بود تا با همکاری تشــکلهای
حرفــهای ذیربط در محل اقامتگاههای بومگردی
در حال بهرهبرداری برگزار شود.
مدیرکل آموزش و مطالعات گردشــگری وزارت
میراثفرهنگی خاطرنشــان کرد :اعتبار گواهینامه
این دوره از تاریخ صدور به مدت پنج ســال بوده
و ضروری است فراگیران پس از اتمام این مدت،
در دوره بازآمــوزی کارکنان اقامتــگاه بومگردی
شرکت کنند.

همدان رونمایی شد.
پیش از ظهر امروز کتاب "این خانه پر از نام محمد
اســت" ،اثر معصومه کرمی نویســنده همدانی با
حضور چهره های شاخص عرصه داستان نویسی،
مصطفی رحمان دوســت ،مجیــد قیصری ،بهناز
ضرابیزاده و دیگران فعاالن عرصه داستان نویسی
در همدان رونمایی شــد .کتاب"این خانه پر از نام
محمد است" توانست در سومین جشنواره خاتم،
رتبه نخست را از آن خود کند.
مصطفی رحماندوست شاعر و نویسنده برجسته

او همچنیــن دربــاره اهــداف برگــزاری دوره
آموزشی کوتاهمدت "مدیریت تخصصی اقامتگاه
بومگردی"گفت :هدف از برگزاری دوره مدیریت
تخصصی اقامتگاه بومگردی تربیت نیروی انسانی
متخصص برای مدیریــت اقامتگاههای بومگردی
بهعنوان یکی از شرایط الزم برای دریافت کارت
مدیریت اقامتگاه بومگردی درجهیک ،بر اســاس
"دســتورالعمل اجرایی صــدور و تمدید کارت
مدیران تأسیسات گردشگری" طراحیشده است.
شــفیعی بابیان اینکه متقاضیــان دریافت کارت
مدیریت بــرای اقامتگاههای بومگردی درجهیک،
تمامــی عالقهمنــدان به آشــنایی بــا مدیریت
اقامتگاههای بومگردی هســتند یادآور شد :ارائه
گواهینامه معتبر دوره مدیریت عمومی تأسیسات
گردشگری و دوره کمکهای اولیه ،برای متقاضیان
حضور در این دورهها الزامی است.
براســاس اعــام معاونت گردشــگری ،وزارت
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،وی
در تشــریح جزییات دوره آموزشــی کوتاهمدت
"مدیریــت تخصصی اقامتــگاه بومگردی" گفت:
مجموع مدت دوره  ۱۰۴ساعت ،شامل  ۸۲ساعت
آموزش نظری و  ۲۲ساعت آموزش عملی است.
ضروری است حداقل  ۱۰ساعت از آموزشهای
عملی دوره با همکاری تشکل حرفهای ذیربط در
محل اقامتگاههای بومگردی در حال بهرهبرداری
برگزار شود.
اعتبــار گواهینامه ایــن دوره از تاریخ صدور به
مدت پنج ســال بوده و ضروری است فراگیران
پــس از اتمام ایــن مــدت در دوره بازآموزی
مدیریت تخصصی اقامتگاه بومگردی شــرکت
کنند.

کشور در این برنامه اظهار داشت :داستان نویسی
درباره زندگی پیامبران در دهه  60به حالت سیره
و ساده نویسی بوده و به صورت رویکرد تاریخی
رونویسی بوده است.
وی با بیان اینکه در داستان نویسی جدید درباره
زندگی پیامبران تقدس را همچنان حفظ میکنیم،
ابــراز کرد :بایــد مرحله جدید نوشــتن درباره
پیامبر(ص) با حالت خالقه و رفع نیازهای روز
آغاز شود.
این شــاعر و نویســنده با بیان اینکه اگر درباره

داســتان پیامبر(ص) صحبت میکنیم باید توجه
داشته باشیم که نگاهمان گذشته گرا نیست بلکه
نگاه امروزی اســت ،اظهار داشــت :کتاب "این
خانه پر از نام محمد اســت" ،با شیوه خالقانه و
امروزی نگاشته شده است.
نویسنده کتاب "این خانه پر از نام محمد است"
نیز در این مراســم با تشریح ابعاد اظهار داشت:
ایــن کتاب برای رده نوجوانان به رشــته تحریر
در آمده تــا بتوانند پیامبر اکرم(ص) را بیشــتر
بشناســند .معصومه کریمی افزود :وقتی نوزادی

حامی کنسرت هایی فاخر
هنر مندان استان هستیم
عزم جدی حمایت نمایشگاه بین المللی از انجمن
موسیقی اســتان در برگزاری کنسرت های موسیقی
فاخــر و ارزان با حضور هنرمنــدان بومی از اهداف
دست اندر کاران نمایشگاه بین المللی همدان است.
مدیر عامل نمایشگاه بین المللی همدان با بیان این که
موسیقی بخش مهمی از هویت فرهنگی این مرز و بوم
است و بی تفاوتی به آن آسیب های جبران ناپذیری به
دنبال دارد اعالم نمود :که شرکت نمایشگاهی همدان
در برگزاری کنسرت های موسیقی فاخر و ارزان و با
حضور هنرمندان بومی عزمی خود را اعالن می دارد.
گلی پور در نشســت بارئیس انجمن موسیقی استان
گفت :شرکت نمایشــگاهی هیچ گونه چشم داشت
مادی در زمینه برگزاری کنســرت هــا و برنامه های
فرهنگی ندارد .وی هدف از این کار را باال بردن نشاط
اجتماعی ،حمایت از فرهنگ اصیل هنرمندان همدانی
عنوان نمود.
رئیس انجمن موســیقی اســتان نیزدر این نشســت
هماهنگــی که با حضور اعضای انجمن موســیقی و
دســت اندر کاران نمایشــگاه بین المللی برگزار بود
ضمن برشمردن مشــکالت جامعه موسیقی تصریح
کرد :در برگزاری رخدادهای هنری نباید تنها دیدگاه
اقتصادی داشت و باید به فکر حفظ فرهنگ بود.
علی آقــا محمدی ،همــدان را یکــی از گرانترین
شهرهای کشــور در برگزاری کنسرت ها دانست و
ابراز امیدواری کرد که با همکاری شــرکت نمایشگاه
های استان بتوان تا حدودی این ایراد را برطرف نمود.
پیرامون فرهنگ و به خصوص موسیقی مباحثی مطرح
گردید.
متولد میشــود در گوش او اذان میگویند و نام
حضرت محمــد (ص) را میخوانند؛ زمانیکه از
دنیا میرود باز هم این نام را در گوشــش زمزمه
میکنند ،موضوع جالبی که مرا به نوشتن کتابی
با این موضوع تشویق کرد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی داســتان این کتاب
شناســاندن پیامبر(ص) به نوجوانان است،گفت:
این اثر داســتانی کوتاه برای نوجوان نسل امروز
نوشــته و در آن به مشکالتی که نوجوانان با آن
روبهرو هستند ،پرداخته شده است.
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