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طرح گردشگری گیان تدوین شده است
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یادداشت روز

سفر یکروزه وزیراطالعات به همدان در هفته دولت

علوی :افراد درکرسی حکومت یکسانند

نیاز جشنواره
شهید رجایی به بازنگری

 -1پنج شــنبه گذشته سالن اجتماعات
شهدای استانداری همدان شاهد برگزاری
بیســت و دومین جشــنواره شهید رجایی
اســتان با حضور و خاطــره گویی معاون
رئیس جمهور و رئیس سازمان...
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بررسی دالیل رقابت نفسگیر جاذبه ها برای جهانی شدن

سیمان روی «هگمتانه»

را سیاه کرد

مراسم
بزرگداشت
شهدای هفته
دولت برگزار شد
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بیمه ،مالیات ،نسخههای الکترونیکی داروخانهها
را گرفتار کرده است

/عكس :ایسنا

ریز و درشت مشکالت
داروخانههای همدان
5

تبریک و تهنیت

تبریک و تهنیت

جناب آقای مهندس پناهنده

جناب آقای مهندس پناهنده

جناب آقای مهندس صادقی راد

جناب آقای مهندس صادقی راد

مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جادهای
استان همدان
معاون محترم حمل و نقل

ضمن گرامیداشت هفته دولت
کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجائی توسط آن اداره
را صمیمانه خدمت شما بزرگواران و تمامی تالشگران
عرصه حمل و نقل تبریک و تهنیت عرض نموده ،امید
است در پناه ایزد متعال در راه خدمت همواره موفق و
موید باشید.

انجمن صنفی شرکتهای مسافربری همدان
و شهرستانهای تابعه

مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جادهای
استان همدان
معاون محترم حمل و نقل

ضمن فرا رسیدن هفته دولت
کسب رتبه برتر آن اداره کل در جشنواره شهید رجائی
را خدمت جنابعالی ،معاونین ارجمند و کلیه همکاران
فعال مجموعه تبریک عرض نموده ،امید است در سایه
توجهات حضرت حق در راه خدمت همواره
موفق و موید باشید.

مدیریت شرکت حمل و نقل پیک سحر و پیک پرواز
تویسرکان  -حمیدیان
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گرامیداشت شهدای دولت شهیدان رجایی و باهنر

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

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

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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معاون سالمت آموزش و پرورش استان:

لقمههای سالم
جایگزین پول در بوفه مدارس شود

معاون تربیت بدنی و ســامت آموزش و پرورش استان همدان با تأکید براستفاده و
اهمیت صبحانه ســالم کودکان و نوجوانان گفت :از  2هزار و  500مدرسه فعال در استان
حدود  700مدرسه مروج سالمت هستند اما بهتر است لقمه های سالم جایگزین پول برای
خرید تغذیه از بوفه مدارس شود.
به گزارش ایســنا ،عبدا ...جعفــری در آئین افتتاحیه برنامه دهــان و دندان عاری از

پوســیدگی دانش آموزان پایه هفتم همدان ،با تقدیر از زحمات اصحاب رسانه ،آنان
را یکی از پایه های اصلی خدمات دهی و همراه همیشــگی مســئوالن معرفی کرد و
افزود :طی چند سال گذشته آموزش و پرورش همراه حوزه سالمت و بهداشت استان
همدان برای افزایش ســامت دهان و دندان دانــش آموزان بوده و این همکاری آثار
مطلوبی در پی داشته است.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین تنها نیست و با مشاکت
طلبی و همیاری دســتگاه ها می توان اقدامات موثری در این زمینه انجام داد ،اضافه کرد:
طی ســال گذشــته  158هزار دانش آموز مقطع ابتدایی در دو مرحله فلوراید را دریافت
کردند.

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه توزیع فلوراید
برای هفتمین ســال متوالی در مدارس همدان اجرا شــد ،عنوان کرد :مدیران آموزش و
پرورش باید با اجرای طرح دهان و دندان عاری از پوســیدگی همکاری کرده و از این به
بعد وجود یک نسخه ازاین حکم در پرونده دانش آموزان پایه هفتم الزامی است.
وی با بیان اینکه  280هزار دانش آموز در همدان تحصیل می کنند که از این تعداد حدود
 25هــزار و  358دانش آمــوز ورودی به پایه هفتم در این طرح شــرکت خواهند کرد،
گفت :متأســفانه در بعضی از شاخص های سالمت به علت کم توجهی و صرفه جویی
در پرداخــت بعضی از مخارج وضع خوبی ندارد و مردم خود را از این نعمت های الهی
محروم می کنند.

khabar@hamedanpayam.com

يادداشت روز

نیاز جشنواره شهید رجایی به بازنگری
 -1پنج شــنبه گذشته سالن اجتماعات شهدای استانداری همدان
شاهد برگزاری بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان با حضور
و خاطــره گویی معاون رئیــس جمهور و رئیس ســازمان ادارای و
استخدامی کشور ،استاندار ،نمایندگان و مدیران استان بود.
در واقع این جشــنواره هر ساله برگزار می شود تا عملکرد دستگاه ها
در شــاخص های عمومی و تخصصی بررسی و برترین ها تجلیل و
معرفی شوند.
 -2روند فعلی جشنواره شهید رجایی از دچار شدن این جشنواره به
تکرار ،حتی در منتخبین ،حکایت دارد و از طرفی هم دســتگاه های
موثر و با ارباب رجوع زیاد استان ،از ارزیابی مستثنی شده اند که این
موضوعات در کنار بی توجهی به دســتگاه های شهرستانی ،از دایره
محدود این جشنواره برای انتخاب برترین ها حکایت می کند.
 -3هدف از برگزاری جشنواره ای اداری باید ایجاد حرکت و تحرک
بیشتر ادارات باشد اما این جشنواره با این شیوه قادر به ایجاد حرکت
نیست.
این جشــنواره اکنون بیشتر مورد عالقه چند مدیر بوده و با دلخوشی
آنهــا به رتبه های آن همراه اســت در حالی که باید مورد توجه همه
دستگاه ها باشد.
 -4بهترین ارزیاب عملکرد ادارات  ،مردم هستند اما در این جشنواره
درباره نظرات مردم سخنی گفته نمی شود.
می توان اســناد بررســی ها و نظرات مردم درباره دستگاه ها را برای
شــفاف سازی منتشــر کرد ضمن آنکه نحوه مشــارکت  ،انتخاب و
ارزیابی نظر مردم هم اعالم شود.
 -5هدف از تجلیل ،قدرشناسی و فرهنگ سازی است اما این جشنواره
در این زمینه ناکام بوده اســت در قدر شناسی نه تمام کارکنان دستگاه
کــه عوامل موثر در ارزیابی مورد تجلیل قرار می گیرند و در فرهنگ
سازی نیز اتفاق مثبتی تاکنون مشاهده نشده است.
 -6اضافه کردن یک بخش تجلیل توسط استاندار و تجلیل از اکثریت
اعضای شورای تامین استان و برخی معاونین استاندار نیز نشان از غلبه
نگاه مصلحتی حتی در تجلیل ها در استان دارد.
مصلحت بینی و درگیر کردن دســتگاه های امنیتی در بازی تجلیل به
نفع این دستگاه ها و مردم نخواهد بود.
 -7در مجموع جشنواره شــهید رجایی  ،امسال هم تهی از نو آوری
و سرشــار از تکرار بود .این جشنواره با این روند نمی تواند تحول و
تحرکــی ایجاد کند و نیازمند بازنگری جدی برای خروج از وضعیت
تکرار  ،مصلحت بینی و مصلحت سنجی است.

خبر

افتتاح پروژه های عمرانی هفته دولت
در مالیر
مالیــر  -خبرنگار همدان پیام :در ســومین روز از هفته دولت با
حضور فرماندار مالیر  ،معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی  ،صنایع
دستی و گردشگری همدان و جمعی از مسئولین شهرستان مالیر طرح
ها و پروژه هایی افتتاح و به بهره برداری رسید.
در آئین افتتاحیه ابتدا فرماندار و مســئوالن در گلزار شهدای روستای
مانیزان حاضر شــدند و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند سپس
پروژه آسفالت و ســنگ فرش معابر روستایی مانیزان با اعتبار 7000
میلیون ریال افتتاح شد .
در حاشیه افتتاح زیرساخت گردشگری روستای مانیزان معاون سرمایه
گذاری میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری همدان اظهار کرد:
مراسم شیره پزی مانیزان از شناخته شده ترین مراسم روستایی کشور
است که ثبت ملی نیز شده است.
علیرضا قاسمی هدف ازبرگزاری اینگونه مراسم ها را ترویج و جذب
گردشــگر عنوان کرد و افزود :روســتای هدف گردشگری مانیزان از
جمله روستاهایی است که در تالشیم با جذب اعتبارات ملی و استانی
اقدامات ویژه ایی در آن انجام دهیم .
وی با بیان اینکه امروزه گردشــگری روستایی جذابیت و عالقمندان
بیشــماری دارد تأکید کرد :رویکرد میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و
گردشگری به سمت معرفی و مطرح کردن پتانسیل ها و ظرفیت های
بالقوه روستایی است .
کانال آبرســانی روســتای بابلقانی و همزمان کانال آبرسانی روستای
جوزان با اعتبار  2192میلیون ریال از دیگر پروژه هایی بود که افتتاح
شــد  .رئیس جهاد کشاورزی مالیر در حاشــیه بازدید گفت :کانال
آبرســانی به طول  1000متر وبا اعتبار  1630میلیون ریال انجام گرفته
است که  50هکتار از باغات انگور ،گندم و یونجه را آبیاری می کند .
علی مروت امیری استفاده بهینه از آب  ،جلوگیری از هدر رفتن آب در
مسیرهای انتقال را از مزایای طرح برشمرد و گفت :روستائیان خواستار
ادامه یافتن پروژه می باشند.
افتتاح مدرســه  6کالســه آورزمان و همزمان افتتاح مدرسه  4کالسه
حســین آباد ناظم  ،کلنگ زنی مدرسه یک کالسه روستای انجیره با
اعتبار  15250میلیون ریال در حوزه نوســازی مدارس و افتتاح پروژه
سالن ســبزی و صیفی گلخانه ایی در روســتای موداران و همزمان
آبیاری بارانی روســتای آورزمان با اعتبار  7998میلیون ریال در حوزه
جهاد کشاورزی از جمله مواردی بود که افتتاح و کلنگ زنی شد.
از دیگــر پروژه هایی که در ســومین روز از هفته دولت افتتاح شــد
می توان افتتاح پروژه جدول گذاری  ،زیر ســازی و آسفالت فاز اول
روســتای دوریجان و همزمان دیگر پروژه های دهیاران بخش سامن
با اعتبار  8570میلیون ریال و افتتاح پروژه آبرســانی روستای ننازگاه
و همزمان پروژه آبرســانی به روستای منگاوی با اعتبار 10000میلون
ریال را نام بردم.

سفر یکروزه وزیر اطالعات به همدان در هفته دولت

علوی :افراد درکرسی حکومت یکسانند
صبح دیروز وزیر اطالعات برای شــرکت
در یادواره شــهدای دولت در همدان حضور
یافت.
حجت االسالم سیدمحمود علوی در سومین
روز از هفتــه دولت پس از حضــور در مزار
شــهدای گمنام پارک مــردم و ادای احترام به
مقام شامخ شهدا با نماینده ولی فقیه در استان
و امام جمعه همدان دیدار کرد.
شرکت در شــورای اداری اســتان همدان و
ســخنرانی در مراسم گرامیداشــت شهیدان
رجایی و باهنر و شهدای دولت از برنامه های
دیگر وزیر اطالعات در سفر به استان همدان
بود.
وزیر اطالعات در شورای اداری استان با تأکید
بر اینکه در کرســی حکومت همه افراد یکی
هســتند ،گفت :باید به همه خدمت کرد و دل
پر از احســاس مهر به مردم باشد .باید به همه
مردمی که در ایــران زندگی می کنند خدمت
کنیم.
حجت االسالم سید محمود علوی در سومین
روز از هفته دولت در شــورای اداری اســتان
همدان ،افزود :خدا را شاکریم در روز مباهله و
هفته دولت در سرزمین شهیدان بزرگوار چون
قدوســی ،مفتح ،حیدری و علمــای گرانقدر
مرحــوم آیت ا ...بهاری ،آیت ا ...انواری ،آیت
ا ...مالحسین قلی معصومی و سایر بزرگان و
علمــا و رجال عقــل و ادب در خدمت مردم
خوب همدان باشیم.
به گزارش ایسنا ،وی ادامه داد :شهادت شهیدان
رجایــی و باهنر مبدا هفته دولت شــد تا ما و
کسانی که در کرسی مسئولیت و خدمت تکیه
زده ایم ،فراموش نکنیم که پایه های این کرسی
بر خون شهدا استقرار یافته و ما مدیون شهدا
هستیم و روح بزرگ شهدا ناظر بر نوع کارکرد
ما است.
وزیر اطالعات با اشاره به دیدار اعضای هیأت
دولت با مقــام معظم رهبری ،اظهار کرد :مقام
معظم رهبری در این جلسه عنوان داشتند هفته
دولت فرصتی برای ارزیابــی کارها ،ارزیابی
برای بازســازی و بازنگری و تجدید انرژی و
آفریدن فصلی نو در خدمت است.
وی با اشاره به اینکه هفته دولت فرصتی برای
ارزیابی کارهاســت ،تصریح کرد:بنا به فرموده
امام کاظم(ع) کسی که هر روز خود را محاسبه
نکند از ما نیســت بنابرایــن اگر هر روز خود
را ارزیابی نمیکنیم الاقــل یک روز کاری را
ارزیابی و بازنگری کنیم و ببینم از این فرصت
و ســرمایه عمر خود چطور برای خدمت به
مردم اســتفاده کردهایــم و از کوتاهیها طلب
مغفرت کنیم.
علوی با بیان اینکه مراقبت و محاســبه شرط
موفقیت در زندگی شــخصی و کاری است،
عنوان کرد :ما به لحاظ سازمانی باید ببینیم در
فعال و پویا کردن تشکیالت خود و خدمت به
مردم چقدر اهتمام و جدیت خرج کرده ایم.
وزیر اطالعات خاطرنشــان کرد :هر کســی
خود را در رأس مســئولیت قرار می دهد و
مســئولیتی را میپذیرد ارتباطــی با کارکنان
خــود و آحاد جامعــه دارد و باید برای همه
آنها الگو باشد.
وی با تأکید بر اینکه عمل ما باید برای مردم
و افراد تحت امر سرمشــق باشــد ،ادامه داد:
بنا بر فرموده امام علی(ع) کســی که در رأس
تشــکیالتی قرار دارد باید به ساخت و ادب
کردن خــود زودتر از دیگران بپردازد چرا که
این ما هســتیم که به مجموعه تحت امر خود
روح همت ،مجاهدت و تالش تزریق کنیم.
علوی با اشاره به رفتار مسئوالن با مردم ،افزود:

مراسم بزرگداشت
شهدای هفته دولت
برگزار شد

مراسم بزرگداشت شهدای هفته دولت در
مسجد مهدیه همدان ،با حضور وزیر اطالعات
و امام جمعه همدان و ســایر مسئوالن برگزار
شد.
اين مراســم با عنايت به تأكيدات مقام معظم
رهبري در زنده نگاه داشتن ياد و نام شهيدان
در فضاي جامعه ،به ويژه شــهيدان "رجايي"

shenide@hamedanpayam.com

شنیدهها

 -1درباره کشــف فســاد اقتصادی از دفتر دو نماینده استان مباحثی
در فضای مجازی منتشــر شده اســت .گویا هنوز این دو نماینده در
این ارتباط واکنشــی نداشته اند .گفتنی است هر دو نماینده بسیار در
نکوهش فساد در این سالها سخنرانی داشته اند.
-2به دنبال جرم انگاری فعالیت اطالع رسانی نهادهای دولتی در شبکه
های پیام رسان خارجی از سوی قوه قضائیه برخی از کانال های دولتی
یک شبه تبدیل به کانال شخصی شده اند .گویا کانالی تلگرامی که به
کانال استانداری همدان مشهور است از جمله این کانال های شخصی
شده است .گفتنی است برخی دستگاه های دولتی استان در اینستاگرام
هم فعالیت اطالع رسانی دارند و این فعالیت ادامه دارد.
 -3هــر ایرانی حداقل  ۴کارت بانکــی در جیب دارد .گویا طبق آمار
بانک مرکزی ،بانکها و موسسات مالی و اعتباری  ۳۴۲میلیون و ۹۸۲
هزار کارت بانکی در قالب کارت برداشــت ،اعتباری ،هدیه و کارت
پول الکترونیک تا پایان خرداد ماه صادر کردهاند .گفتنی اســت زمانی
بانک ها به سختی کارت بانکی صادر می کردند.

خبـر

آغاز شستشوی درختان همدان
همدان را استان شهیدان
بیادعا میدانیم

وزیر اطالعات با اشــاره بــه اینکه نیروهای
وزارت اطالعات در استان همدان همواره از
نفس گرم و رهنمودهای ائمه جمعه اســتان
بهرهمند هســتند ،بیان کرد :امیدواریم بتوانیم
در خدمت این مردم شــهید داده با اخالص
قدم برداریم.
نماینده ولــی فقیه در اســتان و امام جمعه
همدان نیــز در ادامه با تبریــک روز مباهله
و بــا بیان اینکــه ایــن روز بیانگر عظمت
امیرالمومنین(ع) است ،به آیه مباهله اشاره و
اظهار کرد :آیه مباهله آیهای اســت که نفس
امیرالمومنین(ع) را نفس پیامبر(ص) معرفی
میکند به طوریکه تمام فضایلی که در وجود
پیامبر(ص) است ،در وجود امیرالمومنین(ع)
نیز قرار دارد.
حجتاالســام والمســلمین حبیــبا...
شعبانیموثقی با اشــاره به اینکه در حمایت
از خانــواده و حفظ بنیــان خانواده زحمات

زیادی کشــیده می شــود ،گفت :امیدواریم
خداوند خانوادهها را از مشکالت اجتماعی
مصون بدارد.
وی با بیان اینکه اســتان همــدان دو گوهر
بوعلی سینا و باباطاهر را در خود جای داده
است ،یادآور شد :بوعلی سینا نماد عقالنیت
و باباطاهر نماد ادبیات و عاطفه است بنابراین
تلفیق عقــل و عاطفه در همــدان نمادهای
خوبی دارد.
امام جمعه همدان با اشــاره به اینکه اســم
ســربازان گمنام امام زمان(عج) اســم بدون
مســمایی نیســت ،تصریح کرد :در اســتان
همدان نیز نیروهای متدین ،انقالبی ،جوان و
با اخالص فعالیت دارند.
وی با تأکید بر اینکــه وزارت اطالعات در
اســتان همدان بدنه خوبی دارد ،عنوان کرد:
باید از زحمات فراوان این سربازان گمنام در
ایجاد امنیت خانوادهها و جامعه تشکر کرد.

باید خود را به گونه ای بسازیم که در برخورد
با مردم خود را به عنوان یک خدمتگذار ببینیم
همانطور که مقام معظم رهبری به این موضوع
تأکید داشــتند که قرار گرفتن در جایگاه یک
مســئول را قدر بشناســیم بهطوریکه فرصتی
است که ما را با آن امتحان میکنند.
وی بــا بیان اینکه قرار گرفتن در جایگاهی که
گره گشای کار مردم باشید ،یک نعمت است،
تصریح کرد :این جایگاهها برای مردم اســت
و ما با آن امتحان میشــویم .امانتی در دست
ماست و عایدی و ثمره آن باید به مردم برگردد
و ما حقی در این جایگاه ها نداریم.
وزیر اطالعات بــا تأکید بر اینکه ما و مدیران
امــروز در معرض امتحان هســتیم و باید در
پیشگاه شــهدا و خانواده شــهدا و در قیامت
جوابگو باشــیم ،اظهار کرد :این مردم شایسته
خدمت هســتند چرا که هرزمان کــه نیاز به
حضور و جانفشــانی و ازخودگذشتگی بوده،
مردم حضور داشتند و از هیچ سرمایه گذاری
برای حفظ نظام دریغ نکردند.
علــوی با بیان اینکه طبــق فرموده مقام معظم
رهبری هفته دولــت فرصتی برای تجدید قوا
اســت ،افزود :در هفته دولت باید از لطف و
حمایت مردم نیرو بگیــرم و تجدید قوا کنیم
و فصــل دیگری از مجاهــدت و تالش برای
خدمت به مردم ایجاد کنیم .دوسالی که از عمر
دولت مانده مدت کمی نیســت و می توان از
آن استفاده کرد.

موانــع زیاد و بروکراســی اداری
پیچیدهای بر سر راه تولید داریم

نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امام جمعه
همدان نیز با تأکید براینکه تولیدکنندگان در
خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند ،گفت:
موانع زیاد و بروکراســی اداری پیچیده ای بر
ســر راه تولید داریم که زدن نیروهای خودی
تلقی میشود.
■ حجتاالسالم والمسلمین حبیبا ..شعبانی
اظهار کرد :شــهیدان رجایی و باهنر تلفیقی از
حوزه و دانشگاه هســتند ،وحدتی که از سال
 42گره خورد و تا کنون ادامه دارد.
وی با بیان اینکه ســربازان گمنام چشم های
بینای نظام اســامی هستند ،عنوان کرد :چشم
بینایی که خوب ببیند و نافد بیندیشد از تعابیر
امیرالمومنین(ع) درباره ســربازارن اطالعاتی
است.
ی با بیان اینکه استان همدان و سراسر
شــعبان 
کشــور امنیت خوبی دارد که مرهون زحمات
نیروهــای اطالعاتی ما اســت ،تصریح کرد:
آرامش خــود را مدیون نیروهــای اطالعاتی
و نظامی مــی دانیم به طوریکــه در ماجرای
شــهادت مظلومانه طلبه همدانی امنیت روانی
را به جامعه هدیه دادند.
وی با اشــاره به اینکه امســال از سوی مقام
معظم رهبری ســال «رونق تولید» مطرح شده
اســت ،گفت :اگر امنیت نداشته باشیم اقتصاد
ما توســعه نمی یابد و به خطر افتادن یکی به
دیگری آسیب می رساند.
شعبانی با تأکید بر اینکه اگر اقتصاد آسیب ببیند
امنیت به خطر می افتد این در حالیســت که
رونق تولید نیازمند امنیت و رونق تولید است،

اعالم کرد :در جنگ اقتصادی تولیدکنندگان در
خط مقدم هســتند و باید حمایت شوند تا بر
دشــمن غلبه کنند اما موانع زیاد و بروکراسی
اداری پیچیده ای برســر اه تولید داریم که در
واقع زدن نیروهای خودی است بنابراین باید
از کسی که در خط مقدم تولید است ،حمایت
کرد.
امام جمعه همدان در پایان با اشاره به انتخابات
مجلس عنوان کرد :امســال در سال انتخابات
هستیم و مسأله امنیت بسیار مهم است.
■ استاندار همدان نیز در این جلسه گفت :در
استان همدان ،اولویت اصلی توجه به معیشت
و اشــتغال و در کنار آن تقویت سرمایه های
اجتماعی است.
سید سعید شاهرخی ادامه داد :سند راهبردی و
عملیاتی استان با هدف تسریع در روند توسعه
استان تدوین و در دست اقدام است
وی افزود :در ســند راهبردی اســتان ساالنه
۲۰هزار شغل پیش بینی شده است که از ابتدای
سال تا االن بخشی از این اشتغال در شهرستانها
محقق شده است.
استاندار همدان گفت۳۰۰ :واحد تولیدی که
مشکل داشت به چرخه تولید برگشتند و این
اقدام در سال رونق تولید یک اولویت است
شــاهرخی با بیــان اینکه اســتان همدان با
وحدت وهمدلــی همه مجموعه ها در حال
پیشرفت است افزود :حضور اعضای هیأت
دولت در اســتان همدان نشانه توجه دولت
تدبیر وامید به اســتان و حرکت اســتان در
جهت پیشرفت است

و "باهنــر" به عنوان دو الگوي شــاخص و
ويژه بــراي مديران و دولت مردان جمهوري
اسالمي در امر خدمت گذاري برگزار گردید.
وزیر اطالعات در این مراسم گفت :مسئوالن
آهنگ خدمت دوباره را بنوازند و فصل نویی
از مجاهدت برای مــردم را رقم بزنند و هم
مردم با حمایت های خود دل مسئوالن را گرم
کنند تا کشور روزگار بهتری پیدا کند.
حجت االسالم ســید محمود علوی ،عنوان
کرد :مســئوالن باید در هفتــه دولت کارکرد
یکساله خود را مرور کنند ،عیب ها و آسیب
ها را شناســایی کرده و آســیب زدایی کنند،

نقاط قــوت را تقویت و زمینه هــا را برای
خدمت بیشتر به شما مردم فراهم آورند.
وی افزود :از ســوی دیگر هفته دولت ،پیوند
مــردم و خدمتگزاران را تجدیــد می کند و
هرچه این پیوند مســتحکم تر باشد و مردم
حق مسئوالن و مسئوالن حق مردم را ادا کنند،
ثمرات و برکات نصیب همه می شود چرا که
حکومت متعلق به مردم است و مسئوالن نیز
جزئی از مردم هستند و گوشه ای از کار شما
مردم را به امانت بر دوش گرفته اند و نتیجه
آن می شــود که هم مسئوالن حق مردم را و
هم مسئوالن حق مدیریتی جامعه را ادا کنند.

وزیــر اطالعــات در دیــدار بــا نماینــده
ولــی فقیــه و امــام جمعــه همــدان بــا بیــان
اینکــه اســتان همــدان خاســتگاه علمــای
بزرگــی اســت ،گفــت :همــدان را اســتان
شــهیدان بیادعــا میدانیــم.
حجت االسالم ســید محمود علوی با تأکید
بر اینکه همدان ،استان ادب و معرفت است،
اظهار کرد :شهید آیت ا ...مفتح ،آیت ا ...شیخ
محمد بهاری ،عالمان مجاهد و بزرگان زیادی
از این خاک برخاستند.
وی تصریح کرد :همدان را اســتان شهیدان
بیادعا میدانیم به طوریکه ســردار شــهید
همدانی با یک انگیزه رشادتطلبانه همراه با
سایر رزمندگان در سنگرهای دفاع از کشور
شرکت داشت.

وی تأکید کرد :امروز مقام معظم رهبری امانت
دار جایگاه رهبری جامعه اســت و به خوبی
از این جایگاه صیانت کرده و ایران اســامی
امروز در جایگاه عزت و عظمتی قرار گرفته
که برخی از دولت ها به حال ایران غبطه می
خورنــد .وزیر اطالعات افزود :آمریکا زمانی
اعالم می کرد که ناو این ســرزمین از انتهای
اقیانوس اطلس به قصــد خاورمیانه حرکت
کرده و تا رسیدن به منطقه خاورمیانه  ۱۰روز
طول می کشید و یک اعالم پشت کشورهای
غربــی را مــی لرزاند و شکســت را به آنها
تحمیل می کرد.

برای کاهش آســیبهای ناشــی از ریزگردها و آفات ،شستشوی
درختان این شهر آغاز شد و این عملیات به مدت یک هفته ادامه دارد.
سرپرست سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان
افزود :با توجه به تغییر شرایط اقلیمی که باعث گرم شدن هوا ،کاهش
رطوبــت محیط و شــیوع ریزگردها به خصوص در فصل تابســتان
میشــود به دلیل برهم خوردن تعادل بین جذب آب توسط ریشه و
دفع آن توســط برگها در درختان به ویژه در گرمای شدید تابستان
دچار خزان زودرس شده و یا حتی حالت سرخشکیدگی در درخت
ظاهر میشود که این موضوع ضمن ظاهر نازیبا ،باعث ضعف درخت
شده و دیر زیستی آن را کاهش میدهد.
بابک مهدی آزاد در گفت و گو با ایرنا ادامه داد :شستشــوی درختان
با هــدف مرطوب کردن و افزایش رطوبت محــدوده تاج درخت و
حفظ رطوبت اطراف برگها ،موجب تداوم فتوســنتز گیاه و شادابی
و سرســبزی درختان برای مدت طوالنیتر می شود که در دستور کار
فعالیتهای سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری قرار گرفته است.
مهدی آزاد افزود :این عملیات در راســتای بهبود وضعیت سبزینگی
و حفظ طراوت درختان شهر هر ساله بعد از اتمام عملیات سمپاشی
صورت میگیرد که این اقدامات نقش بسزایی در کنترل آفات ،کاهش
آلودگی هوا و جلوگیری از طغیان مجدد آفات خواهد داشت.
وی با بیان اینکه شستشوی درختان به منظور حذف دوده و گرد و غبار
ناشــی از آلودگی هوا انجام میشود خاطرنشان کرد :در تابستان الیه
ضخیمی از دوده سطح درختان را میپوشاند که با لمس برگ درختان
نیز این دودهها مشخص میشوند.
سرپرســت سازمان سیما ،منظر و فضای ســبز شهری شهرداری بیان
کرد :شستشــوی شــاخ و برگ درختان با جلوگیری از مسدود شدن
روزنههــای آبی و هوایی برگها که توســط ذرات آالینده هوا و گرد
و خاک پوشیده شــدهاند موجب طوالنی شدن عمر درخت میشود
و با تمیز شــدن سطح برگها ،عملکرد تنفس و تعریق به حال عادی
برمیگردد.

 ۷۲مرکز دندانپزشکی در همدان فعال است
معاون امور بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی ابن سینا همدان
از فعالیــت  72مرکز دارای دندانپزشــکی 96 ،یونیــت و بیش از 72
دندانپزشک در همدان خبر داد.
منوچهر کرمی در آئین افتتاحیه برنامه دهان و دندان عاری از پوسیدگی
دانش آموزان پایه هفتم همدان ،تحقق پوشــش همگانی ســامت را
بزرگترین سالمت حوزه بهداشت استان همدان دانست و اظهار کرد:
درپوشش همگانی باید همه مردم بتوانند بدون فشار و بار اقتصادی از
حداقل خدمات موردنیاز بهره مند شوند.
وی بیان کرد :خدمات ســامت دهان و دنــدان یکی از ویژگی های
متمایز حوزه بهداشــت در ایران بوده و وزارت بهداشت مفتخر است
که این خدمات را در سطح  1و 2به گروه های هدف خود در جامعه
ارائه می دهد.
رئیس مرکز بهداشت استان همدان با بیان اینکه پیشگیری در حوزه
خدمات ســامت دهان و دندان بســیار ارزان اســت ،اضافه کرد:
براســاس آمار سازمان جهانی بهداشــت  5درصد کل هزینه های
ســامت و  20درصد ســهم پرداختی از جیب مردم برای استفاده
از خدمات ســامت دهان و دندان و تجهیــزات گران قیمت این
حوزه است.
به گزارش ایسنا ،وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و
پرورش استان همدان با افتتاح طرح دهان و دندان عاری از پوسیدگی
دانش آموزان پایه هفتم به دنبال پیشــگیری و درمان با کمترین هزینه
ها هستند ،عنوان کرد :سالمت دهان و دندان شاخص کلی از سالمت
جســم و کیفیت زندگی است و ســبک و عادات غذایی بد ،استفاده
مداوم از مواد قندی و چربی ها و استعمال سیگار باعث به خطر افتادن
سالمت دهان و دندان افراد و ابتال به بیماری های غیر واگیر می شود.
کرمــی با بیان اینکــه والدین و مربیان مدارس بایــد حداقل یک بار
مضرات استفاده نکردن از مســواک را برای فرزندان و دانش آموزان
توضیح دهند ،عنوان کرد :عدم اســتفاده از مسواک باعث ایجاد پالک
های میکروبی بر روی دندان می شــود که مواد قندی مصرفی با این
پالک ها واکنش نشان داده و اسید تولید می کنند و این اسید تولیدی
باعث تخریب مینای دندان در افراد خواهد شد.

Y K

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

آغاز جشنواره تئاتر در مالیر
مالیر-خبرنــگار همــدان پیــام :ســی و یکمیــن جشــنواره تئاتــر عصــر روز
یکشــنبه بــا حضــور میهمانــان اســتانی و کشــوری آغــاز بــه کار کــرد.
مالیــر مهــد تئاتــر اســتان ایــن بــار میزبــان  ۲۰۰هنرمنــدی اســت کــه از سراســر
اســتان بــرای جشــنواره بــه مالیــر آمــده اند.هفــت گــروه هنــری از شــهرهای
همدان،مالیر،بهار،تویســرکان و کبــودر آهنــگ جــواز حضــور در ایــن جشــنواره
را پیــدا کردند.تــا در رقابتــی برابــر بــا دیگــر گــرو هــا بــه جشــنواره فجــر راه
پیــدا کننــد.

سرپرســت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی مالیــر گفت:ایــن شهرســتان بارهــا و
بارهــا امتحــان خــود را در برگــزاری جشــنواره هــای فرهنگــی و هنــری پــس داده
اســت،و همیشــه هــم جایــگاه نخســت را کســب کــرده اســت.
طالــب ترکاشــوند برگــزاری ایــن جشــنواره را فرصتــی دیگــر بــرای محــک زدن
اســتعدادهای هنــری دانســت و افــزود :ازبیــن هفــت گــروه نمایشــی  ۲گــروه
بــرای شــرکت در جشــنواره فجــر انتخــاب مــی شــوند.
ترکاشــوند درادامــه بــه راهیابــی چهــار گــروه نمایشــی از همــدان اشــاره کــرد و
گفــت:از مالیــر نیــز چهــار گــروه نمایشــی در خواســت شــرکت در ایــن جشــنواره
را داشــتندکه در نهایــت یــک نمایــش بــا عنــوان چنــد بــرش از مغــز ســرباز

برجــک شــماره  ۴بــه کارگردانــی رضــا باغبــان و بهــرام حــاج علــی اکبــری
انتخــاب شــدند.
در پایــان گفتنــی اســت :پخــش موســیقی زنــده و اهــدای گل بــه حضــار از بخــش
هــای جنبــی ســی و یکمیــن جشــنواره تئاتــر در آغازیــن روز برگــزاری بــود.
گویــای هنرخیــز بــودن مالیــر در عرصــه هــای مختلــف اســت.
در نخســتین اجــرای گــروه هــای نمایشــی عالقــه منــدان بســیاری در صــف
تماشــای هنرمنــدان شهرســتان بهــار بودند،هنرمندانــی کــه بــه زیبایــی نمایــش
موســیو ابراهیــم و گل هــای قرآنــی بــه کارگردانــی ابراهیــم یمیــن اســماعیلی و
محمــود غفــاری را اجــرا کردنــد.
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فرماندار نهاوند در افتتاح روشنایی سراب گیان

خبر

 ۸۶طرح در رزن بهره برداری می شود

فرماندار رزن گفت ۸۶ :طرح با اشتغالزایی برای  ۱۰۶نفر همزمان
با هفته دولت در این شهرستان بهره برداری می شود.
ســیدرضا سالمتی در گفت و گو با ایرنا افزود :در دومین روز از هفته
دولت ســه طرح عمرانی در این شهرســتان به بهره برداری رسید که
شــامل مهد کودک بخش خصوصی رزن با مساحت  ۳۵۰متر مربع با
اعتبار  ۷۰۰میلیون ریال و اشتغالزایی برای پنج نفر است.
فرماندار رزن خاطرنشان کرد :خانه مددجویی کمیته امداد امام خمینی
(ره) در روســتای محمد آباد رزن با مساحت  ۷۰متر با اعتبار بالغ بر
 ۶۰۰میلیون ریال از دیگر طرح های قابل بهره برداری در دومین روز
از هفته دولت بود.ســامتی با بیان اینکه طرح آبرســانی به روستای
جامیشــلو از دیگر طرحها بود اظهار داشت :برای بهره برداری از این
طرح با اعتبار پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات اســتانی هزینه شده
اســت که با راه اندازی این طرح  ۲۸۰خانوار با جمعیتی بالغ بر ۸۴۶
نفر از نعمت آب شرب برخوردار شدند.
همزمــان با هفته دولت ۷۰۵ ،طرح با اعتبار حــدود  ۱۱هزار میلیارد
ریال در این استان بهره برداری و یا عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

تقویت زیرساخت های آبرسانی در برفیان
۱میلیارو  ۵۰۰اعتبار می خواهد
مدیــر آبفار تویســرکان گفــت :همزمان با دومیــن روز از هفته
دولت عملیات اجرایی ایجاد تاسیســات جدید آبرسانی در روستای
«برفیان» تویسرکان آغاز شد .محمد الوندی در آیین کلنگ زنی ایجاد
زیرســاخت های جدید در روســتای «برفیان» با اشاره به سیالبی که
اخیرا در سطح برخی روستاهای استان همدان داشتیم ،گفت:متاسفانه
جریان سیل درابتدای سال جاری موجب شد تا در برخی از روستاها
تاسیسات خدمات رسانی از قبیل آب ،برق و گازدچار مشکل شوند.
وی با بیان اینکه سیل در روستای برفیان تویسرکان موجب شد تا کوه
های باالدســت این روستا رانش کنند؛ عنوان کرد:با توجه به خطرات
احتمالی و انتقال ســاکنان این روستا به روستای جدید برفیان؛ ایجاد
تاسیات جدید آبرسانی در روستای جدید توسط مدیریت بحران مورد
تاکید قرار گرفت.

جوان۲۶ساله مالیری در رودخانه غرق شد
فرمانده انتظامی شهرســتان مالیر از غرق شدن جوان  ۲۶ساله در
رودخانه ای در یکی از روستاهای تابعه این شهرستان خبر داد .محمد
باقر سلگی از غرق شــدن جوان  ۲۶ساله در رودخانه ای در یکی از
روستاهای تابعه شهرستان مالیر خبر داد.
وی افزود :برابر اعــام مرکز فوریت های پلیس  ۱۱۰مبنی بر وقوع
یک فقره غرق شــدگی در یکی از روستاهای تابعه شهرستان مالیر،
ماموران پاسگاه آورزمان ضمن هماهنگی با مقام قضائی به محل حادثه
اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان مالیر افزود :با بررســی ها مشخص شد،
جوانی  ۲۶ســاله در حال شــنا در این رودخانه بوده که به علت عدم
توانایی در شنا ،غرق شده است .سلگی با اشاره به اینکه تحقیقات در
این خصوص ادامه دارد ،بیان کرد :با توجه به ســیالب های روز های
آغازین سال  ،۱۳۹۸بستر رودخانه ها دارای گل و الی بوده که این امر
می تواند افرادی که تبحر در شنا دارند را نیز دچار غرق شدگی کند.
فرمانده انتظامی شهرستان مالیر گفت :برای پیشگیری از این حوادث
ناگوار ،باید افراد هنگام شــنا با فنون این رشته کامال آگاهی داشته و
نکات ایمنی را رعایت کنند.

طرح گردشگری گیان تدوین شده است
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار
همــدان از افتتاح و کلنگ زنی  ۷۰۵پروژه با
اعتبار  ۱۱۰۰میلیارد تومان در اســتان همدان
خبر داد.
محمود رضا عراقــی در دومین روز از هفته
دولت با حضور در نهاونــد پس از دیدار با
خانواده معظم شــهید کارمند رضا احمدوند
و همچنین بهرهبــرداری از پروژههای مرکز
جامع سالمت روستای شعبان ،آسفالت معابر
روســتایی کرک بخش گیان و روشنایی فاز
اول ســایت اصلی ســراب گیان نهاوند ،با
بیان اینکــه مقاومت و صبر خانواده شــهدا
کمتر از شــهادت نیست ،گفت :به نمایندگی
از اســتاندار همدان ضمن ابالغ ســام وی
لوحی بهرســم یادبود به این خانواده معظم
اهدا میشود.
عراقــی افزود :در هفته دولــت  ۷۰۵پروژه
با اعتبار یک هــزار و  ۱۰۰میلیارد تومان در
اســتان همدان افتتاح یا کلنــگ زنی خواهد
شــد که از این تعداد پروژه بخشی مربوط به
بخشی خصوصی است که با تسهیالت دولتی
آغاز بکار یا بهرهبرداری شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان
گفت :در سند راهبردی استان همدان یکی از
مسائل مهم توسعه و رونق؛ صنعت گردشگری
است که خوشبختانه با پیگیریهای مسئولین
این مهم در حال تحقق است.
وی بــا اشــاره بــه تغییرات محســوس در
ســرابهای نهاوند ،گفــت :در حال حاضر
زیرســاختهای گردشــگری در اســتان و
شهرستان نهاوند برای حضور گردشگران مهیا
شده اما این بهمنزله پایان کار نیست چراکه این
توســعه باید همهجانبه باشد تا موجب رونق
اقتصادی و تأثیر آن در معیشت مردم شود.
عراقی با تأکید بــر اینکه تالش ما باید برای
سرمایهگذاری بخش خصوصی در بحثهای
اقتصادی و ایجاد اشــتغال مضاعف باشــد،
گفت :باید اعتبارات اندک دولت را در تامین
زیرســاختها هزینه کنیم تا محرکی شــود
برای سرمایههای بخش خصوصی و به همین
خاطر دولت یارانههای سود بانکها را تقبل
کرده که این امر باعث شــده سرمایهدارها در
استان همدان سرمایهگذاری کنند.

هزینه ۲۶میلیــاردی برای اصالح
شبکه های روستایی

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان
همدان هم در این آئین از افتتاح و کلنگ زنی
 ۱۱پروژه برق رســانی بااعتباری بال غ بر ۱.۶
میلیارد تومان در نهاوند خبر داد .محمدمهدی
شهیدی افزود؛ در هفته دولت  ۸۵پروژه برق

خبر

 ۵۰هزار مترمربع به وسعت زیرساختهای
بهداشت نهاوند اضافه شد

رئیس شــبکه بهداشــت و درمان نهاوند از اضافه شدن  ۵۰هزار
مترمربع به وسعت زیرســاختهای بهداشت و درمان این شهرستان
خبر داد .مومنعلی دارابی در آیین افتتاح مرکز جامع سالمت روستای
شعبان از توابع بخش مرکزی که با حضور معاون است
فرماندار همــدان و فرماندار نهاوند برگزار شــد ،افزود :مرکز جامع
سالمت روســتای شعبان بااعتبار یک میلیارد تومان از محل اعتبارات
طرح تحول سالمت به بهرهبرداری رسید.
وی با اشــاره به اینکه این مرکز به مســاحت  ۶۰۰مترمربع دارای
بخشهای مختلفی همچون مامایی ،دندانپزشــکی ،پزشک عمومی
و غیره اســت ،گفت :مرکز جامع سالمت روســتای شعبان به ۱۱
روســتای بخش مرکزی با جمعیتی بالغبر  ۸هزار و  ۶۰۰نفر ارائه
خدمت میکند .رئیس شــبکه بهداشــت و درمان نهاوند افزود :در
یــک هفته آغاز بکار این مرکز تاکنون تنها در بخش خدمات دهان
و دندان به  ۵۰۰نفر بهصورت رایگان ارائه خدمت شده است .وی
ادامه داد :از ابتدای طرح تحول ســامت در شهرســتان نهاوند ۳۴
پروژه بــا بیش از  ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار در حوزه بهداشــت و
درمان آغازشده است.
رســانی بااعتبار  ۲۶۳میلیارد و  ۷۸۸میلیون
ریال در استان همدان به بهرهبرداری میرسد.
وی ادامــه داد :شهرســتان نهاوند با  ۷پروژه
قابلافتتــاح بااعتباری بالغبر یــک میلیارد و
 ۱۰۰میلیــون تومان و کلنــگ زنی  ۴پروژه
بااعتبار  ۵۶۵میلیون تومان در مجموع دارای
 ۱۱پروژه است که مجموع اعتبارات آن یک
میلیارد  ۶۶۵میلیون تومان است.
شهیدی با اشــاره به ســرمایه گذاری ۱۱۶
میلیــارد تومان بخش خصوصــی در حوزه
برق اســتان همدان گفت :تکمیل نیروگاه ۷
مگاواتی بشــیک تپه کبودرآهنگ نیز بااعتبار
یــک هــزار و  ۱۶۰میلیــارد ریال توســط
سرمایهگذار خصوصی از دیگر پروژهها است
که در این ایام بهصورت آزمایشی وارد مدار
میشود.
وی تصریح کرد :از ابتدای ســال  ۹۲تاکنون
 ۲۶میلیــارد و  ۵۰۰میلیون تومان در اصالح
شبکههای روستایی استان همدان هزینه شده
است.

وی بــا اشــاره به ایجــاد زیرســاختهای
گردشگری در سرابهای گیان و گاماسیاب،
تصریح کرد :در ســراب گاماسیاب نهاوند با
توجه به اجرای پروژه سد گرین و نامشخص
بودن ارتفاع تاج ســد عملیــات اجرایی در
ســراب تاکنون ممکن نبود که خوشبختانه با
توجه به اینکه پروژه سد هیچ منافاتی با رونق
گردشگری در سراب گاماسیاب ندارد این مهم
نیز باقدرت در دستور کار قرارگرفته است.
ناصری از اختصاص مبلغ  ۷میلیارد تومان در
بازدید معاون سازمان برنامهوبودجه کشور از

نهاوند باهدف توسعه و ایجاد زیرساختهای
گردشگری در سرابها به شهرستان خبرداد.
ناصری با اشــاره به فعالیت مجموعه توزیع
نیروی برق استان همدان در شهرستان نهاوند
گفت :امروز اجرای فاز دوم روشنایی سایت
اصلی سراب گیان در دستور کار قرارگرفته و
در این زمینه انتظار داریم شهرداری و شورای
شــهرگیان نیز بیشازپیش پایکار باشــند تا
شاهد رونق هرچه بیشتر سراب گیان بهعنوان
نقطه هدف گردشــگری طبیعی شهرستان و
استان همدان باشیم.

امام جمعه شهرستان بهار تغییر کرد
حجت االسالم محمد علی ارزنده که پیش از این سابقه امام جمعه
تویسرکان را در پرونده دارد ،به عنوان امام جمعه جدید شهرستان بهار
معرفی شد .فرماندار بهار روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد:
پیش از این حجت االســام حبیب اهلل حاتم نیاد به مدت هشت سال
در مسئولیت امام جمعه بهار فعال بود.
احســان قنبری افزود :آیین معارفه امام جمعه جدید شهر بهار جمعه
هفته جاری با حضور نماینده ولی فقیه در استان در محل نماز جمعه
این شــهر برگزار می شود .وی اظهار داشــت :هم اینک آیین عبادی
سیاسی نماز جمعه در چهار شهر بهار ،اللجین ،مهاجران و صالح آباد
اقامه می شود.

اداره برق پای کار است

فرماندار نهاوند هم گفت :طرح گردشــگری
ســراب گیان نهاوند تدوینشده است.و در
حال حاضر برای بررسی کارشناسی دقیقتر
این طرح دست نگه داشته ایم اما در روزهای
آینده این مهم نیز اجرایی میشود.
مــراد ناصری در آیین بهرهبــرداری فاز اول
روشنایی سایت اصلی سراب گیان ،افزود :از
ابتدای ســال  ۹۷تاکنون هر  ۴ماه یک پروژه
در حوزه ساماندهی و ایجاد زیرساختهای
گردشگری در شهرستان نهاوند کلنگ زنی و
بخشی از آنها به بهرهبرداری رسیده است.

 130پروژه در مالیر افتتاح و کلنگ زنی می شود

نیمی از پروژههای اقتصاد مقاومتی به نام مالیر
مالیــر  -خبرنــگار همــدان پیام
 :همزمــان با هفته دولــت  117طرح
عمرانــی  ،اقتصــادی و خدماتــی با
اعتبــاری بالغ بر  215میلیــارد تومان
افتتاح و بهره برداری می شود همچنین
 13پــروژه بــا اعتباری بالــغ بر 396
میلیارد تومان قابل افتتاح اســت که 4
مورد آن در حــوزه صنعتی و به اعتبار
 50میلیارد تومان اســت که با حضور
مســئولین ارشد کشــوری و استانی
افتتاح خواهد شد.فرماندار مالیر با بیان
این مطلــب در جمع خبرنگاران اظهار
کرد  :با وجــود تحریم ها و تنگناهای
اقتصــادی در حوزه های مختلف 130
پروژه افتتاحیه و کلنگ زنی با ســرمایه
گــذاری  661میلیــارد و  500میلیون
تومان در دست اجرا داریم .قدرت ا...
ولدی پروژه های قابل افتتاح شهرستان
را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت:
شهرســتان مالیر ازنظر رقم ســرمایه
گذاری جلوتر از ســایر شهرســتان ها
و از نظر تعــداد پروژه ها در رتبه دوم
استان همدان قرار دارد.

ثبت جهانی ارگ نوشــیجان
بعد ازثبت جهانی منبت در دستور
کار قرار دارد
ولدی با بیان اینکه منبت مالیر بزودی
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فنی و تخصصی را در اســتان به عنوان
مرجع در این زمینه عرضه می کند.

از  28پروژه اقتصاد مقاومتی
استان  14پروژه مربوط به مالیر
است

ثبت جهانی می شــود تأکید کرد :ثبت
جهانی ارگ نوشیجان نیز تا پایان سال
در دســت اقدام قرار دارد و بعد از ایام
محرم و صفر جشــن جهانی انگور را
برگــزار می کنیم.وی با بیــان اینکه بر
اساس سند راهبردی توسعه ایجاد 24
هکتار گلخانه در ســه سال برای مالیر
پیش بینی شــده است تصریح کرد :در
ماه هــای آتی بخش عمــده ایی از67
هکتار زمین های هدف احداث گلخانه
گنبد و حســین آباد ناظم به شــرکت
شــهرک هــای گلخانه ایــی و بخش
خصوصی واگذار می شود که با اجرای
یک سوم آن ظرف مدت یک ماه کار 3
ساله را انجام می دهیم.
فرماندار همچنین از اجرای  100هکتار
جنــگل کاری در اطــراف شهرســتان
توسط منابع طبیعی خبر داد و افزود :در

مسیرهای ورودی و خروجی شهرستان
کاشت جنگل در دستور کار قرار دارد و
مازاد آن نیز در حاشــیه سد کالن انجام
می شود.ولدی ایجاد ســایت و مزرعه
پرورشی  500تنی ماهی قزل آال ،مزرعه
 300تنی ماهی خاویاری گوشتی و  6تن
خاویار در زمین های زیر دست سد کالن
و با استفاده از ســریز آب سد کالن را
از جمله اقداماتی که در دستور کار قرار
دارد برشمرد.

احداث شــهر نمایشگاهی و
مرکز آموزشــی تخصصی مبل و
منبت در مالیر

وی با اشــاره به اینکه احداث شــهر
نمایشــگاهی مبل و منبت در دســتور
کار قــرار دارد افزود :مرکز آموزشــی
تخصصــی مبــل و منبــت نیــز در
مالیرایجاد می شــود که آموزش های

وی با اشــاره به اینکه  14پروژه از 28
پروژه اقتصاد مقاومتی استان مربوط به
مالیر اســت از تکمیل و اجرای پروژه
های ملی ورزشــگاه  5هــزار نفری ،
تصفیه خانه آب مالیر  ،آبرسانی از سد
کالن  ،مرمت جــاده ها ،تکمیل پروژه
های دانشــگاه ها و حوزه بهداشت و
درمــان نیز خبر داد.ولدی با اشــاره به
انتخابــات پیش رو تأکید کرد :شــعار
انتخابات ســال  98که توسط وزارت
کشــور اعالم شده است مبنی بر قانون
مداری  ،بــی طرفی کامــل ،گام دوم
انقالب و انســجام ملی را ســرلوحه
کارمان قرار داده ایم.
وی در پایان با بیان اینکه از دو ماه پیش
ستاد انتخابات را تشکیل داده ایم افزود:
داوطلبــان از  10تا  16آذر مهلت ثبت
نام دارند پس از اعالم کاندیدهای تائید
شده در  22بهمن توسط شورای نگهبان
از  23تا 30بهمن مهلت تبلیغات دارند
و در  2اســفند ماه انتخابات انجام می
گیرد.

■ سپاسداشت از برترین های کنکور سراسری 98
در شهرستان مالیر

■ سپاسداشت از پیشکسوتان فرهنگی ،کارآفرینان،
دولتیاران  ،نیکوکاران و...

■ دیدارگاه :مالیر ،میدان آزادی ،خیابان
 15خرداد ،باغ گل ،خانه امید بازنشستگان مالیر
■ گاه دیدار :روز جمعه مورخ 1398/6/8
ساعت 10
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و فرهنگ مادستان

The Message Of
Madestan's
History & Civilization & Culture

فرزندان ممتاز پرسنل شرکت شیر پگاه همدان
آراس کاظمی
پایه اول

مهربد احمدی
پایه اول

آرتین اکبری داود
پایه اول

سام وکیلی مقدم
پایه اول

ایلیا داوری
پایه اول

پرنیان رحمنی
پایه اول

نیایش سطوتی اکمل
پایه اول

نازنین زهرا محسنی
پایه اول

حنانه السادات هزاوهای
پایه اول

سارا رضایی
پایه اول

پریا کرمی حشمت
پایه اول

اسرا مشکواتی
پایه اول

السا اکبریداود
پایه دوم

فاطیما بختیاری آریا
پایه دوم

یکتا قرهباغی
پایه دوم

مبینا ورمزیار
پایه دوم

رها فریبا
پایه دوم

هلیا اکبری قانع
پایه دوم

زینب اکبری یمین
پایه دوم

زهرا آخوندی
پایه دوم

آرش محمدی
پایه اول

محمدپارسا فعلهگری
پایه اول

سیدپرهام صالحی
پایه اول

حسین زارعی
پایه اول

آتنا علیپور
پایه سوم

بهار کشاورز فصل
پایه سوم

سیده مهسا موسوی
پایه سوم

شادیا شکوهی سلگی
پایه سوم

پریا جاللیان
پایه سوم

مهتا بختیاری آریا
پایه سوم

زینب زارعی
پایه سوم

مینا بلیلهوند
پایه سوم

نرگس چراغی
پایه سوم

علی پاشاپور
پایه دوم

محمد سجاد مجلسیان
پایه دوم

امیرعلی یونسی
پایه دوم

ابوالفضل یوسفی بهروز
پایه سوم

محمدپارسا محمودی ناظر
پایه سوم

سپهر حکیمیان
پایه سوم

محمدیاسین عظیمی
پایه سوم

آروین پریپور
پایه چهارم

یزدان صمدی روشن
پایه سوم

ارسالن تکرلی
پایه سوم

متین الهیاری
پایه سوم

متین بهادری
پایه سوم

محمد سجاد پاکساز

پانیذ بختیاری موحد
پایه سوم

نیکا نظری
پایه سوم

رادین دزنولی
پایه چهارم

پارسا مردیها
پایه چهارم

محمد ورمزیار
پایه چهارم

علی رضایی
پایه چهارم

سینا زمانی
پایه چهارم

یگانه عسگری
پایه چهارم

فاطمه کری م بیاتی
پایه چهارم

ستاره نجف زاده
پایه چهارم

دیانا زندی
پایه چهارم

مهدیس صفدری تبار

نگار قشمی
پایه چهارم

محمدرضا ایزدی مجد
پایه سوم

ملیکا صفیخانی
پایه ششم

بهنام فرهادی
پایه پنجم

علیاصغر بهرامی
پایه پنجم

محمد طاها قربانیمنش
پایه پنجم

محمدعرشیا حاتمپور
پایه پنجم

امیرپارسا معصومی
پایه پنجم

هستی نقاشیان

یگانه اکبری یمین

زهرا منشلو

ریحانه رضایی
پایه پنجم

نرگس تکرلی
پایه پنجم

غزل قنبری
پایه پنجم

علیرضا زندی
پایه ششم

امیرپویا بشیری
پایه ششم

رسول کریمی ارمغان
پایه ششم

محمدحسینابوطالبکدخدائیان

پایه ششم

حسین فروردین
پایه ششم

مهدیه مشهدی
پایه ششم

ستایش محمدی

پایه ششم

رومینا پریپور
پایه ششم

سوگند گلستانی
پایه ششم

هستی فروردین
پایه ششم

یگانه همایی مجاز
پایه ششم

حنانه نثری
پایه ششم

اشکان چراغ بیاتی
پایه هفتم

محمدامین کرمیحشمت
پایه هفتم

محمدحسین تکرلی
پایه هفتم

زهرا زارعی
پایه هفتم

آرمیتا صفیانی
پایه هفتم

تارا زمانی
پایه هفتم

پریسا رشادی
پایه هفتم

هلیا نائینی
پایه هفتم

نگار پاکسار
پایه هفتم

امیرحسین احمدی
پایه ششم

حسین نوروزی
پایه ششم

علیرضا ملکی
پایه ششم

محراب شجاعی مهر
پایه نهم

اشکان احمدی
پایه نهم

زهرا ایزدی مجد
پایه نهم

زهرا فرهادی
پایه نهم

فاطمه صفری
پایه نهم

مهرآذین عظیمی
پایه نهم

علی مفعام
پایه هشتم

رضا نجفی
پایه هشتم

پارسا اردویان
پایه هشتم

امیرمهدی بهادری
پایه هشتم

زهرا بختیاری آریا
پایه هشتم

تینا کمالی فرد
پایه هشتم

مریم خزائی
پایه دهم

زهرا خزائی
پایه ششم

پریزاد بختیاری
دانشجو

علی کرمی
پایه یازدهم

مهنا بختیاری آریا
پایه یازدهم

نگین الهیاری
پایه یازدهم

ارشیا دوستی
پایه دهم

زهرا طاهری
پایه دهم

ندا وحدتینیا
پایه دهم

مریم بلیلهوند

نازیال محسنی
پایه دهم

محمدمهدی نجف زاده
پایه نهم

خدایا چنانکن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

پایه پنجم

پایه پنجم

پایه پنجم

پایه سوم

پایه چهارم

پایه دهم

روابط عمومی شرکت شیرپگاه همدان
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

تسهیالت نمایشگاه دارو برای دانشجویان اعالم شد

برنامههای جانبی پنجمین نمایشــگاه بین المللی دارو صنایع وابســته موســوم به «ایران فارما» برای ســهولت حضور و استفاده
دانشجویان عالقهمند از این نمایشگاه اعالم شد.
به گزارش ایرنا ،هم زمان با برنامه ریزی برای برگزاری پنجمین دوره از نمایشــگاه بین المللی «ایران فارما» تســهیالتی برای حضور
دانشجویان رشته های علوم پزشکی ،دارویی ،بهداشت ،تغذیه و سایر رشته های مرتبط معین شد که در طول برگزاری این نمایشگاه
در اختیار دانشــجویان متقاضی قرار خواهد گرفت.برگزارکنندگان پنجمین نمایشــگاه بین المللی ایران فارما با دانشگاه های مختلف
کشور وارد تعامل شده و پس از برقراری ارتباط با نمایندگان دانشجویان در دانشگاه ها ،فهرست خدمات این نمایشگاه را به دانشگاه
های مذکور اعالم کرده اند .در همین راستا دانشجویانی که از شهرهای مختلف برای بازدید از پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما
عازم تهران می شوند در هتل مجاور حرم مطهر امام خمینی (ره) اسکان خواهند یافت .مراحل پذیرش دانشجویان متقاضی استفاده از
محل اسکان بعد از اعالم اسامی آنها از طریق دانشگاه ها و هماهنگی با مسئوالن اسکان دانشجویی طی خواهد شد.

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

واکنش رئیس کانون وکال به طرح اصالح قانون «دیوان عدالت اداری»
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طرح اصالح موادی از قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به تصویب کمیسیون قضایی رسید و جهت طرح در
صحن به هیأت رئیسه مجلس ارسال شد.
به گزارش فارس ،در کمیسیون قضایی مجلس و بر اساس ماده  ۳۷اصالحی؛ در مواردی که دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی
کننده صالحیت رسیدگی را نداشته رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صالحیت دار مرجع رسیدگی کننده را موظف میکند موضوع
را به مرجع دارای صالحیت ارسال کند.
همچنین مقرر شده رسیدگی به پرداخت خسارت وارده از طریق محاکم انجام شود ضمن اینکه یک تبصره به ماده  ۸۶قانون الحاق شد.
بر اساس این تبصره؛ دستگاههای اجرایی موضوع ماده  ۱۲قانون مکلف هستند یک نسخه از دستورالعملها ،بخشنامهها و آئین نامهها
را بالفاصله پس از وضع یا صدور در پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت قرار دهند و خودداری از انجام این تکلیف از سوی دستگاههای
مسئول تخلف اداری محسوب میشود.

سه شنبه

 5شهریورماه 1398

جامعه

شماره 3555

ejtemaei@hamedanpayam.com

بیمه ،مالیات  ،نسخههای الکترونیکی
داروخانهها را گرفتار کرده است

نیش و نوش

ریز و درشت
مشکالت
داروخانههای همدان
»»شکوفه رنجبر

هرســاله با توجــه به اینکه پنجم شــهریور
ماه بــا نام پرآوازه دانشــمند ایرانی زکریا رازی
همراه اســت فتحبابی اســت تا با ارجنهادن به
فعالیــت پرفرازو نشــیب داروســازان و فعاالن
بخش داروخانهای پای صحبتهاشــان نشست
و از اماواگرهایــی شــنید که باعث میشــود با
حل مشــکالت دارویی بر رنجی که بیماران به
خصوص آنان که با نوع ســخت و کمرشــکنی
دستپنجه نرم میکنند تسکین باشد.
از آنجا کــه در هر منطقه امروزه در هر شــغل
و پیشــهای بدهیهای عقب افتــاده و مطالبات
مختلــف از اصلیترین دالیل بــرای مطلوب به
نظر ترســیدن آنچه که باید محسوب میشود بر
همین اســاس است که میتوان ادعا کرد یکی از
مهمترین این موارد وقتی دارای اهمیت میشود
که پای دردودل داروخانهها بنشــینید و از قصه
بدهیهای بیمههایشــان بشنوید تعداد زیادی از
داروخانههــای همدان در خصــوص این اتفاق
گلــه دارند که چرا آنها مالیاتهای زیادی گرفته
میشود اما در عوض پرداخت درصد بیمه آنها
در بیتوجهی به سمتی رفته که امروزه رقم قابل
توجهی را به خود اختصاص داده است.
طبق اظهارنظر مســئوالن داروخانههای همدان،
بر اســاس یک دستورالعمل کشوری بیمه طرف
قراردادبا آنها موظف است هزینههای پرداخت
شــده توســط داروخانه را به آنها باز گرداند اما
متاسفانه این روند با کارشکنی بیمهگذاران مواجه
شده و سوالی که برای فعاالن بخش دارو شکل
گرفته این است که چرا باید شعبات بیمه در کار
خود اهمال کنند و با وجود گلههای بسیار حتی
یکبار هم تغییر در روند موجود ایجاد نشود.
مســئول داروخانه گلزار عطا واقع در ساختمان

واکنش ابتکار به صدور
«گواهینامه موتورسیکلت
برای زنان»
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده
از برگزاری نشســتها و پیگیری مکاتبات جهت
ارائه «گواهینامه موتورســیکلت برای زنان» خبر

کسری به خبرنگار همدانپیام گفت :در هر محله
و هر خیابان شــهر همدان امروز شــاهد رشد
داروخانهها هستیم که زیادی از آنها مجوز دارند
و امــا آیا تمامی این داروخانهها موفقیت در کار
خویش را قطعی میداننــد؟ در ابتدای کار همه
چیز خوب و عالی است اما زمانی که بدهیهای
مختلفی به شرکتهای داروسازی فشار میآورد
داستان تغییر میکند.
جواد بیات با بیان اینکه داروسازان برای تکمیل
داروهای داروخانه خــود نیاز دارند تا برخی از
داروها را خریداری نمایندف عنوان کرد :بیمهها
هزینه برخی از این داروهــا را تقبل میکنند به
طوریکــه در حدود چهل درصد از ســهم دارو
در همان لحظه پرداخت میشــود اما در حدود
شــصت درصد از آن به زمان دو ماههای موکول
می شــود که در حقیقت این زمان در اکثر موارد
تنها یک زمان تعیین شــده است و در این تاریخ
پرداخت پولی وجود نخواهد داشت.
وی افــزود :امــروزه مهمتریــن مشــکلی که
داروخانههــا را به خــود درگیر کرده اســت،
پرداختی بیمهها ،علیالخصوص بیمه ســامت
و ســازمان تأمین اجتماعی اســت که نقدینگی
داروخانهها را با مشــکل مواجــه کردهاند و در
تهیه و تأمین دارو گرفتار هستند .وی مطرح کرد:
متأســفانه عدهای از پزشــکان و منشیهای آنان
هدایایی را از برخی داروخانهها دریافت میکنند
تا بیماران خود را به ســوی آنها سوق دهند و
همین امر باعث شده در برخی داروخانه با حجم
زیاد مراجعهکننده خدمترسانی با مشکل مواجه
شود.بیات در پاسخ به ســوال خبرنگار ما مبنی
بر اینکه در شهر همدان بیشتر چهنوع داروهایی
بــا مشــکل تامین و کمبــود در حــال حاضر
مواجه هســتند افزود :داروهایی که برای درمان
داد و گفت :به این جمعبندی رســیدیم که هیچ
مغایرت قانونی در این زمینه وجود ندارد.
معصومه ابتکار در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه
هیچ مخالفتی برای ارائه گواهینامه موتورسیکلت
به زنان وجود ندارد ،افزود :مغایرت قانونی وجود
ندارد و اگر زنان تمایل و نیاز داشــته باشند باید
بتواننــد گواهینامه موتورســیکلت دریافت کنند
و اگر هــم در آئیننامهای مشــکل یا سیاســت

کرد :متاسفانه این طرح در حالی اجرا میشود که
بیماریهای خاص مثل سرطان و دیابت تجویز
معایب و مشکالت ایجاد شده ناشی از آن مورد
میشود همیشه با مشکل مواجه بوده اما در حال
بررسی و مطالعات کارشناسی قرار نگرفته است.
حاضر به نظر میرسد اسپریهای تنفسی بیماران
وی افزود :زمانیکه طرح نسخه الکترونیکی اجرا
ریوی ،اسپریهای بینی تنفسی ،اسپیروا ،از جمله
میشــود مشــکالتی از قبیل ترافیک خودروی
داروهای اساســی هستند که در همدان با کمبود
آن مواجه شده هستیم.
بیمــاران در مراجعه بــه داروخانه ،اتالف وقت
وی در ادامــه بــا انتقــاد از برخورد بازرســان
و طوالنی شــدن زمان انتظار ،مشــکالت قطع
و وصل شدن سیســتم اینترنتی و ...را میتواند
دانشــگاههای علوم پزشکی اظهار داشت :انتظار
به دنبال داشته باشــد که متاسفانه در اجرای آن
مــیرود بازرســان دانشــگاهها در مراجعه به
به ایــن معضــات توجه و
داروخانههــا در راســتای حل
حساسیتی نشــان داده نشده
مشــکالت ما را راهنمایی کنند
است.
و مشــکلی بــر مشــکالت ما
بــر اســاس گفته ایــن فعال
نیافزایند.
حــوزه دارو از دیگــر
وی همچنیــن از شــرکتهای
مشــکالت موجود در صنف
پخــش در توزیــع ناعادالنــه
دارو گالیمنــد بــود و گفت:
همــدان
داروخانههــای
اســپریهای تنفســی
بارکدخوانــی شــرکتهای
شــرکتهای پخش بــه هیچ
بیماران ریوی ،اسپریهای
بیمهگذار اســت و تشــریح
عنوان همکاری مناسبی ندارند
بینی تنفسی ،اسپیروا ،از
و برای توزیع دارو به داروخانه
کرد :طرحی وجــود دارد که
جمله داروهای اساســی
شرط و شروط دارند.
براساس آن شرکتهای بیمه
هســتند که در همدان با
یکی
در
دارو
مســئول فروش
باید داروهــا را بارکدگذاری
کمبــود آن مواجه شــده
کنند و در هر مرحله مراجعه
معــروف
هــای
از داروخانه
هستیم
بیمار بر طبــق بارکد موجود
مرکز شــهر که خواستار حفظ
خواست ه فرد به انجام رسد در
نام خود شــد نیز در گفتوگو
حالی کــه هر بار این بارکدها
بــا همدانپیــام بــا انتقــاد از
تغییر میکند و بنا بــر گفته بیماران زمانی که به
مســئولین مربوطه در ابالغ و تعریف مشخصی
از تعرفــه دارو گفــت :مشــکل نقدینگی نیز از
بیمه مراجعه میکنند هر بار بارکد جدیدی برای
داروها تعیین میشود که این باعث طوالنی شدن
دیگر مشکالتی اســت که امروزه داروخانهها را
زمان دریافت دارو برای آنها میشود.
گریبانگیر خود کرده است و بیمهها  ۶ماه تأخیر
وی در ادامه اظهار داشت :برخی از شرکت های
در پرداخت به داروخانهها دارند.
پخش نیز همکاریهای مناســبی با داروخانهها
وی همچنیــن انتقادی به طرح تازه اجرا شــده
ندارند و با توجه بــه اینکه بیمهها پرداختهای
توســط برخی پزشــکان و داروخانههای شهر
خود را بــه داروخانه ها با  6ماه تأخیر پرداخت
نسبت به الکترونیکی شــدن آن داشت و عنوان
نانوشتهای داریم امید است که برطرف شود.
وی درباره تاثیر موتورســیکلت بر محیط زیست
نیــز بیان کــرد :در دوران فعالیت خود در محیط
زیســت طرفدار موتورســیکلت برقــی بودم و
بــر این باورم که موتورهــای بنزینی ،دو زمانه و
چهار زمانه آلودگی زیادی ایجاد میکند به همین
دلیــل از این موضوع بســیار حمایت میکنم ،به
نظر موضــوع موتور و هم دوچرخه بخشــی از

تبریک و تهنیت

جناب آقای مهندس پناهنده (مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان
جناب آقای مهندس صادقی راد (معاون محترم حمل و نقل)

ضمن فرا رسیدن هفته دولت کسب رتبه برتر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در جشنواره شهید رجائی
را خدمت شما بزرگواران و تمامی همکاران ارجمند آن مجموعه صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ،امید است در سایه الطاف
الهی در راه خدمت همواره موفق و موید باشید.

شرکت تعاونی کامیون داران اسد آباد  -گوهری

آن به موضوع ســامت و بخشــی دیگر به حفظ
محیطزیست بازمیگردد.
معــاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در
ادامه استفاده از موتورسیکلت و دوچرخه را سبک
زندگی خوب دانســت و گفــت :در حال حاضر
کمتحرکی آسیبزاســت ،پس چه اشکالی وارد
اســت اگر بتوانیم چنین فعالیتهایی را گسترش
دهیم؟.

میکنند که متأسفانه داروخانه ها نقدینگی الزم را
ندارند تا بتوانند به صورت نقدی از شرکتهای
پخش خرید داشته باشند.
مســئول فروش دارو در داروخانه حکیم نیز با
انتقاد نگاه تبعیضی برخی مســئوالن گفت :چرا
شــیر خشــک های رژیمی و خــاص به برخی
داروخانــه های خــاص توزیع می شــود و در
وضعیــت امروزی کــه داروخانه ها با مشــکل
اقتصادی مواجه هســتند ،بیماران را هم در تهیه
شیر خشک با مشکل مواجه کردهاند.
وی همچنیــن بــه ارائه خدمات بهداشــتی و
مشــاورهای در داروخانههــا نیز اشــاره کرد
وگفــت :در داروخانه ما در کنــار فعالیتهای
دارویــی در خصوص مووضوعات بهداشــتی
و آرایشــی نیز بــه مراجعهکنندگان مشــاوره
داده میشود که گاهی ســبب شده به فعالیت
ما نقدهایی شــود در حالیکــه محدودیت در
اقتصاد ســبب شده تا برای ســرپا نگهداشتن
داروخانههــای خصوصی به انجام فعالیتهای
مکمــل نظیر آنچه گفته شــد پرداخته شــود.
وی در ادامــه با بیان اینکه داروســازی که در
داروخانــه در حــال فعالیــت و ارائه خدمت
اســت نماینــده وزارت بهداشــت اســت و
ســامتی مردم را سالمتی خود می دانند انتظار
داریم بازرسان دانشگاه ها در بازدیدهای خود
مشــاور و راهنمای ما باشند نه اینکه انرژی و
انگیزه ما رابگیرند.
وی با گالیمندی از وضعیت پرداختی مالیاتهای
بخش دارو ،بیان کرد :از ســازمان های دارایی و
مالیات تقاضامندیم با داروخانه ها همکاری الزم
را داشته باشند و بهدلیل اینکه داروخانه در حوزه
سالمت فعال میّاشد انتظار داریم مسئوالن با دید
ویژه ای به این موضوع توجه کنند.
ابتکار با اشــاره به اینکه مشــکل و مانع قانونی
در این زمینــه وجود ندارد ،تاکیــد کرد :در این
زمینه پیگیریهایی انجــام دادیم؛ به طور خاص
در زمینــه ارائه گواهینامه موتورســیکلت برای
زنان نشســتها و مذاکراتــی را برگزار کردیم و
پیگیریهای مکاتباتی را نیز در این راســتا انجام
دادیــم و به ایــن جمعبندی رســیدیم که هیچ
مغایرت قانونی در این زمینه وجود ندارد.

همشهری:سردر سینماها و امید به زندگی
امید درعکس های رنگارنگ نا امید می شود!!
همدانپیام :همدانیها  13مدال رنگارنگ کسب کردند
طیف نور رنگین کمان در دست همدانی ها
کیهان :حمله به مســکن مهر در دولتی که به نســاختن مسکن برای
مردم افتخار میکند
با روبان حمله کردن یا قیچی؟؟
همدانپیام :همدان یک شهر بیلباس
بدن شرح
اطالعات :ایرانیها روزشان را چطور میگذرانند؟
ناهار چی بزارم شام چی بزارم ،چی بپوشم ؟؟!
ایسنا :هواوی از تراشه تازه نسل پنجم رونمایی کرد
رونمایی عادت قیچی هفته دولته!!
کیهان :برش مشکالت تولید کنندگان با قیچی تدبیر مسئوالن
این قیچی که خیلی وقته زنگ زده ؟!
اطالعات 6 :اصل مهم برای ایجاد امنیت در کودکان
مهر :تلفن ماهوارهای ارزان که کل کره زمین را پوشش میدهد
منبعد با آدم فضایی ها کار داشتید پیام بدید!!
زنگان امروز :شکار ممنوع :استخراج معدن آزاد
به نظر داری خواب گذشته رو می بینی !!
ایران :رمزگشایی از  96روز تصمیم ارزی در سال 96
مراقب باش شماره رمز رو فراموش نکن !!
نقد حال :در کل کشور حتی یک زمین چمن استاندارد نداریم
همشهری 100 :روز تعطیل به خاطر مایع دستشویی
مایع دستشویی مایع حیات شد؟!!
جمهوری اسالمی :وقتی دشمن منطقپذیر نیست ،میز مذاکره جواب
نمیدهد
حتم ًا رو میز چیزی برای خوردن نیست؟!!
ایران :تبادل بستههای برجامی در پاریس
حتمأ انرژی هسته ای پست کردن؟!!

 215هزار مراجعه به پزشکی قانونی
به دلیل دعوا
ســازمان پزشکی قانونی اعالم کرد :در چهارماه نخست امسال (از
ابتــدای فروردین تا پایان تیر ماه)  ۲۱۵هــزار و  ۶۴۳مصدوم نزاع به
مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند ،این آمار در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل که آمار مراجعان نزاع  ۲۰۷هزار و  ۴۲۷نفر بود ،چهار درصد
افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا ،در چهار ماهه نخست سال جاری ،از کل مراجعان نزاع
در کشور  ۱۴۵هزار و  ۸۶۹نفر مرد و  ۶۹هزار و  ۷۷۴نفر زن بودند.
همچنین در چهارنخست ماهه امسال بیشــترین آمار مراجعان نزاع با
 ۶۱هزار و  ۷۴۲نفر در تیر ماه و کمترین آن با  ۴۴هزار و  ۸۵۸نفر در
فروردین ماه ثبت شده است.

مراجعه کنندگان نزاع در فصل تابستان افزایش می یابند

بر اســاس آمارهای موجود به طور کلی شمار مراجعان نزاع در فصل
تابســتان افزایش می یابد در ســال گذشــته  ۵۸۰هزار و ۷۰نفر برای
معاینات نزاع به پزشــکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۱۷۵
هزار و  ۳۵۹نفر تنها مربوط به فصل تابستان است ،یعنی  ۳۰.۲درصد
از مراجعهکنندگان نزاع در فصل تابستان به ثبت رسیده است.

پسران جوان بیشترین مراجعان نزاع

بر اســاس این گزارش و بنا به مشــاهدات بخش معاینات ،پسران
جوان بیشــترین گروه مراجعان نزاع هستند ،جوانان بیشترتحریک
پذیــر و متوقعترند و به دلیل احســاس غرورشــان با مواردی که
تصــور می کنند احترام به نفسشــان را خدشــه دار کرده برخورد
می کنند ،در حالیکه در ســنین ســالمندی و میانسالی پرخاشگری
کمتر دیده می شود.

آگهی مزایده فروش خودرو
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان در نظر دارد به استناد قوانین و مقررات معامالت دولتی ،مزایده عمومی
فروش یک دستگاه خودرو مطابق شرایط زیر را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل
برگزاری مزایده از دریافتن اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها و اعالم به برنده از طریق ذرگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  http://www.setadiran.irانجام خواهد شد( .م الف)838
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بازار اجارهبها در همدان کاهش قیمت ندارد
عضــو هیــأت مدیــره اتحادیــه مشــاوران امــاک شهرســتان همــدان بــا بیــان اینکــه
در بــازار اجارهبهــا کاهــش قیمــت ایجــاد نشــده اســت گفــت :تــا زمانــی کــه شــاهد
کاهــش محســوس قیمــت مســکن در بــازار نباشــیم ،رونــق در نقــل و انتقــاالت
اجــاره ایجــاد نمیشــود.
شــهرام رحیمبخــش بــا بیــان اینکــه ســالیان گذشــته بیشــترین آمــار نقــل و انتقــاالت
مســکن در فصــل تابســتان بــه ویــژه شــهریورماه رخ مــیداد اظهــار کــرد :البتــه
امســال تابســتان آمــار جابهجایــی مســتأجران نســبت بــه ســالیان قبــل کاهــش پیــدا
کــرده اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در شــهریورماه نیــز افزایــش نقــل و انتقــاالت محسوســی
نســبت بــه مردادمــاه احســاس نمیشــود بــه فــارس گفــت :مــوج گرانــی بــازار
مســکن در ابتــدای امســال و ســال گذشــته منجــر بــه پایــداری گرانــی در بــازار
اجارهبهــا شــده اســت.
عضــو هیــأت مدیــره اتحادیــه مشــاوران امــاک شهرســتان همــدان بــا بیــان اینکــه
خوشــبختانه در بــازار خریــد و فــروش شــیب مالیــم کاهــش قیمتهــا را در پیــش
داریــم تصریــح کــرد :ایــن در حالــی اســت کــه متاســفانه در حــوزه اجارهبهــا
کاهــش قیمتــی ایجــاد نشــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســتاجران ســعی میکننــد تــا حــد امــکان اقــدام بــه
جابهجایــی نکننــد ،چراکــه پیــدا کــردن مســکن بــا قیمــت معقــول بســیار ســخت

اســت تأکیــد کــرد :از طرفــی مــوج گرانــی باعــث افزایــش چشــمگیر قیمــت
اجارهبهــا شــد و از طــرف دیگــر کاهــش نقــل و انتقــاالت و کمبــود مســکن در
بــازار اجــاره نیــز از دالیــل مهــم گرانــی اجارهبهــا محســوب میشــود.
رحیمبخــش بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر راهــکار خاصــی بــرای حــل معضــات
بــازار اجارهبهــا تجویــز نشــده اســت ادامــه داد :تــا زمانــی کــه شــاهد کاهــش
محســوس قیمــت مســکن در بــازار نباشــیم رونــق در نقــل و انتقــات اجــاره ایجــاد
نمیشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در سراســر کشــور وضعیــت مســکن بــه همیــن منــوال اســت
گفــت :تعــداد معامــات ثبــت شــده امســال در ســامانه معامالتــی کشــور نشــان از
کاهــش شــدید قراردادهــای اجــاره دارد.

رئيس سازمان جهاد کشاورزی:

یادداشت

نبود الگوی کشت
و قصه تکراری زیان کشاورزان
»»فاطمه امیری

نبود الگوی کشــت مسأله ای اســت که تبعات آن هر بار به
نوعی دامن گیر تولید کننده یا مصرف کننده می شــود  ،کشــور
در یک ســال زراعی با فراوانی کشت محصول کشاورزی روبرو
می شــود که در نهایت گریزی جز ورود دولت به عرصه  ،خرید
حمایتــی و حتی گاها امهــاء آن باقی نمی مانــد و گاهی دیگر
نیــز کمبود عرضــه همان محصول به اندازه ای اســت که قیمت
هــا افزایش قابل توجه می یابد و باید مجوز واردات داده شــود
کــه این امر نیز خروج ارز از کشــور و از آن مهمتر تهدید امنیت
غذایی را در پی دارد.
مثالی روشــن در این زمینه که در روزهای اخیر نیز خبرساز شده
محصول گوجه فرنگی اســت ،افزایش تولیــد و عرضه محصول
گوجه فرنگی در ســال زراعی جاری ،کشــاورزان را با مشــکل
روبرو کرده تا جایی که بار دیگر می بایست دولت برای حمایت
از کشــاورزان ،طرح خرید حمایتی این محصول را اجرا کند.
سال گذشته قیمت گوجه فرنگی تا کیلویی  ۳۵۰۰تومان رسید که
سبب کمبود رب در فروشــگاه ها و افزایش بی سابقه قیمت این
محصول تا ســقف کیلویی  ۲۴هزار تومان شد  ،هنوز قوطی های
رب با قیمت های ســال قبل در قفســه فروشگاه ها موجود است
که قیمت محصول گوجه فرنگی در روزهای اخیر بر ســر مزارع
به حدود  ۶۵۰تومان رسیده است.
از منابع مهمی از جمله آب ،خاک  ،ســرمایه و نیروی انســانی
بــرای تولید محصوالت کشــاورزی بهره گرفته می شــود اما
وقتی فــروش آن حداقل قیمت تمام شــده تولید را نیز جبران
نمیکنــد مــی توان گفت ایــن منابع هدر رفته اســت .با توجه
به شــرایط فعلی کشــور بخصــوص بحران خشکســالی و کم
آبی تولید محصوالت کشــاورزی پر آب بر و غیر اســتراتژیک
موضوع مهمی است که سیاســت گذاران باید در قالب تدوین
الگوی کشــت و برنامه ریزی برای ضمانت اجرایی آن اندیشه
کنند حتــی در مواردی اختصاص یارانه نکاشــت می تواند به
عنوان یک راه حل اساســی مطرح شو د.
رعایت الگوی کشــت موضوعی مهم اســت کــه در ایران به آن
پرداخته نشــده ،این امر یک موضوع بین بخشی است که از قانون
گذاری تا اجرا نیازمنــد هماهنگی و برنامه ریزی مجلس  ،دولت
و بویــژه وزارت خانه های مرتبط اســت .از ســوی دیگر برای
اجرای الگوی کشــتی که تعــادل را در تولید و بازار محصوالت
کشــاورزی برقرار کند بایســت بانک های اطالعاتی منســجم و
یکپارچه در بخش کشــاورزی وجود داشته باشد ،موضوع مهمی
که در بســیاری از بخش های مدیریتی مورد غفلت واقع شــده و
در نهایت به اقتصاد کشــور ضربه وارد کرده است.
برنامــه ریزی برای کشــت محصوالتی که می تواند از یک ســو
درآمد کشــاورز را افزایش داده و از سوی دیگر سبب حفظ منابع
آب و خاک شــود یک ضرورت برای اقتصاد کشــاورزی ایران
محســوب می شــود موضوعی که هر چند دیرهنگام اســت اما
همچنان نیازمند تدبیری اساسی است.

خبر

۳۰درصد مطالبات مردم
در حوزه اشتغال است

مطالعات مشاور طرح جامع را قبول ندارم
رئيس ســازمان جهادکشــاورزي استان
همــدان يکــي از مديرانــي اســت که در
نشســتهاي خبري ،خبرنــگاران را الزام به
پذيــرش پاســخهاي خود ميکنــد .منصور
رضوانيجالل آنقدر پيش ميرود که حتي در
مواردي ممکن است تمايل به پاسخگويي به
برخي سؤالهاي خبرنگاران نداشته باشد و يا
ممکن اســت با اصرار خبرنگار پرسشگر ،در
پايان جلســه و در چند کلمه پاسخي بدهد.
هرچند وي بــه خوشزباني و بذلهگويي در
بين مديران شــناخته شده اما در نشستهاي
خبري اگر پرسشــی به مذاقش خوش نيايد
ممکن اســت واکنش نشان بدهد .او در ارايه
گزارش عملکرد خود بســيار مسلط است و
ميتواند حتي در مواردي توضيح ديگري را
به جاي پاسخ درست ارايه بدهد و خبرنگار
مربوطه را قانع بــه پذيرش بکند و او هم به
خاطر ذيق وقت ديگر فرصتي براي تأکيد بر
سؤالش پيدا نکند.
نشست خبري رئيس سازمان جهاد کشاورزي
استان همدان به مناسبت هفته دولت در سال
جــاري هم با هميــن روال گذشــت .يکي
از خبرنــگاران کــم بودن صنايــع تبديلي و
نياز اســتان به اين صنايــع را مطرح کرد که
رضوانيجالل در پاســخ او ،به وجود صنايع
لبني مازاد در همدان ،کارخانههاي توليد آرد
بيــش از ظرفيت توليد گنــدم ،کارخانههاي
کشمش بيش از ظرفيت توليد انگور و وجود
سردخانههاي متعدد در استان اشاره کرد .اين
در حالي اســت که صنایــع تبدیلی مرتبط با
گندم و غالت ،کارخانههاي توليد ماکارونی،
رشــتهبری ،کیک و کلوچه و بســياري ديگر
اســت که براي اســتان ارزش افزوده ايجاد
ميکند .پاســخ هميشگي وجود سردخانه در
شهرســتان بهار با ظرفيتي بيشتر از توليدات
اين شهرســتان جاي کمبــود صنايع تبديلي
ســيبزميني را نميگيــرد و ارزش افزوده
چنداني براي اســتان ندارد .از ســيبزميني
ميتوان محصوالتي مانند پودر ،فرنچ فرايزر
يــا خالل ســيبزميني ســوخاري ،چيپس،
نشاسته ،ســيبزميني خشک شــده و دهها
محصول ديگر توليد و ارزش افزوده سرشار
و اشــتغال فراوانــي را نصيب اســتان کرد.
هرچند که وجود ســردخانهها به کشاورزان
کمک ميکند تا در مواقــع کمبود ،محصول
خود را با قيمت مناســبتر روانه بازار کنند
و در تمام فصول ســال ســيبزميني تازه در
بازار موجود باشــد اما منظور از نياز استان به
صنايع تبديلي ،کمبود سردخانه نيست .ايجاد
سردخانههاي متعدد در استان براي نگهداري
محصوالت با شــرايط خوب در فصول سال
يکي از مزاياي اســتان محسوب ميشود اما
جاي صنايع تبديلي محصوالت کشاورزي را
نميگيرد.

مشــاور طــرح جامــع همــدان
تحصيالتش چيست؟!
رونق کشــاورزي در همدان و ســهم باالي
اشــتغال آن در استان بر کسي پوشيده نيست
اما بسياري از مســئوالن و کارشناسان استان

نماینــده مــردم شهرســتانهای رزن و درگزیــن در مجلــس
شــورای اســامی گفــت :از مجمــوع  ۱۰هــزار درخواســت کتبــی
مــردم بــه ایــن دفتــر حــدود  ۳۰درصــد مطالبــات شــهروندان ایــن
منطقــه در حــوزه اشــتغال اســت.
حســن لطفی با بیان اینکه در راستای عمل به دستورات رهبر معظم
انقالب در ســال رونق تولید گام های خوبی در این حوزه برداشته
شده است اظهار داشت :هفت کارگاه با اشتغال بیش از یک هزار نفر
در شهرســتان های رزن و درگزین پیگیری و احداث خواهد شد که
با به ثمر رســیدن این طرح ها این دو شهرستان رتبه نخست اشتغال
استان را کسب خواهند کرد.
وی در گفت و گو با ایرنا خاطرنشان کرد :عملیات اجرایی گاوداری
 ۶هزار راســی شستا با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز
آغاز می شــود که با احداث این طرح برای یک هزار نفر اشــتغال
مستقیم ایجاد خواهد شد.
لطفی به پیگیری و راه اندازی بزرگترین کشــتارگاه صنعتی طیور
در شــمال استان اشــاره کرد و گفت :طرح ماکیان الوند سردرود
 ۲ماه دیگر بهره برداری می شــود و برای  ۳۰۰نفر اشتغال ایجاد
می شود.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان
کرد :عملیات اجرایی ساخت کارخانه فوالد سفید در بخش مرکزی
رزن با اشتغال  ۲۰۰نفر و پیگیری ساخت و راه اندازی کارخانه مس
شهرک صنعتی رزن با اشتغال  ۱۰۰نفر نیز انجام خواهد شد.

از مصــرف باالي آب در بخش کشــاورزي
و هدررفت محصوالت توليدشــده ســخن
ميگويند .ايــن يعني بخش عمدهاي از منابع
اســتان در حال هدررفتن است اما مسئوالن
مربوطــه بهجاي تــاش براي اصــاح به
کمبودهــا واکنــش منفــي نشــان ميدهند.
بهطوريکه رضوانيجالل در بخش ديگري از
نشست در پاسخ به سؤال خبرنگار همدانپيام
مبني براينکه مشاور طرح جامع شهر همدان
گفته اقتصاد اســتان نميتوانــد با محوريت
کشــاورزي بچرخد چون کشاورزي همدان
هنوز آنطور که بايد مکانيزه نيســت ،واکنش
نشان داد و گفت که مشاور طرح جامع سواد
و تحصيالتش چيســت؟ مشــاور نميداند
ظريب مکانيزاسيون کشاورزي همدان چقدر
است که چنين اظهارنظري کرده است.
وي در ادامه گفت :قبــل از انقالب 2هزارو
 900دستگاه کمباين در استان موجود بود که
اکنون اين تعداد به  31هزار دســتگاه رسيده
اســت .در آن دوره ظريب مکانيزاسيون زير
يک بوده امــا اکنون به  1/9درصد رســيده
است.
رضوانيجــال در ادامــه واکنشــش به اين
مطالعات ،بيان کــرد :همدان در آبياري نوين
نسبت به مســاحت رتبه اول کشور را دارد؛
ضريب مکانيزاســيون کشــاورزي استان با
گذشــته قابل قياس نيست و در حال حاضر
 115هکتــار گلخانه احداث شــده اما آيا در
ســالهاي قبل اين مقدار گلخانه در اســتان
وجود داشت؟
رضوانيجالل ادامــه داد :مرغداريهاي قبل
را با حال حاضر مقايســه کنيد آيا آن زمان 8
مرغداري تمام اتوماتيک داشتيم؟ کشاورزي
اســتان مکانيزه شــده و با علــم روز پيش
ميرود ،هرچند که هنوز به قله نرسيدهايم.
وي افزود :اغلب مواقع اگر کســي به عکسي
نياز دارد هنوز عکس کشــاورز با داس را از
روي ســايت برميدارند و اســتفاده ميکنند
درصورتــي کــه دوره داس گذشــته و بايد
عکسهاي بهروز استفاده شود .رضوانيجالل
در ادامه واکنشش گفت :نديدن دليل بر نبودن

نيست .هرکسي هر حرفي ميزند که ما نبايد
بپذيريم ،بايد استداللها را کنار هم بگذاريم.
گفتههاي رئيس ســازمان جهاد کشــاورزي
اســتان در واکنش به نظــرات مهندس طرح
جامع در حالي اســت که اين مشــاور چند
سال است شــهر همدان را مطالعه ميکند و
مورد قبول مجموعه اســتان و مديريت ارشد
وقت و فعلي اســت .و به گفته بســياري از
مديــران و کارشناســان ،بهاآبــادي ،يکي از
بهترين مهندســان مشاور کشــور است ،به
حدي که اســتاندار تأکيد کرده تمام مطالعات

و پيشنهادات براي شــهر همدان در صورت
تأييــد مهندس طــرح جامع مــورد پذيرش
استان خواهد بود و هيچکس حق دخالت در
مطالعــات وي را ندارد .حتي اگر امضاي اين
مشاور پاي پيشــنهادات نباشد وزارتخانه آن
را نميپذيرد.
اين مواضع نشــان ميدهد کــه ارائه گزارش
عملکرد مثبت توســط برخــي از مديران در
هفته دولت پراهميتتر از شــنيدن انتقادات
ســازنده ،اصالح وضعيت موجــود و ايجاد
توسعه است.
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معاون استاندار همدان:

تامین اعتبارات مدیریت پسماند همدان
در گرو ارائه طرح مطالعاتی است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان گفت :تامین اعتبارات
مدیریت پسماند در استان همدان منوط به ارائه طرح مطالعاتی است.
محمود رضا عراقی در جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان همدان
افزود :پسماند طالی کثیف و دارای ارزش اقتصادی است که بازیافت
آن به حفظ محیط زیســت و ایجاد فرصت های اقتصادی و سرمایه
گذاری کمک می کند.عراقی ادامه داد :اعتبارات خوبی برای مدیریت
پســماند در نظر گرفته می شود و استان هایی که طرح مناسب داشته
باشند می توانند از این موقعیت استفاده کنند.
به گزارش مهر ،معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان گفت:
موضوع پسماند مسئله آینده اســت و با بهداشت عمومی و سالمتی
مردم سر و کار دارد بنابراین اعتبارات مدیریت پسماند تامین می شود
اما تامین این اعتبارات منوط به ارائه طرح مطالعاتی است.
عراقی خواســتار ارائه طرح توجیهی در خصوص شهرســتان های
اســدآباد ،فامنین ،رزن و قروه درجزین برای احداث ســایت پسماند
در ناحیه شــمال شرق استان شــد و گفت :تعیین دو ناحیه شمالی و
جنوبی در اســتان برای دفع و مدیریت پسماند با توجه به مالحظات
اقتصادی سرمایه گذاران و حجم پسماندها صورت گرفت با این حال
در صورت ارائه طرح ،این موضوع نیز بررسی می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان همدان نیز گفت :با توجه به
مشــکالتی که در پذیرش پسماندهای ویژه اســتان همدان از سوی
استان های همجوار ایجاد شده محل دفع پسماندهای ویژه باید تعیین
تکلیف شود که در این خصوص منتظر سرمایه گذار هستیم.
ســید عادل عربی ادامه داد :پیشــرفت فیزیکی محل دفع پسماندهای
ناحیه شــمالی اســتان خوب بوده و دهیاران روســتاها و شهرداران
شهرهای این ناحیه با شهرداران مربوطه برای دفع پسماند در این محل
قرارداد می بندند به طوری که پسماندهای شهرستان های صالح آباد،
اللجین و بهار به سایت دفع پسماند شهرداری همدان منتقل می شود
اما سایت دفع پسماند ناحیه جنوبی استان وضعیت قابل قبولی ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری:

سیلوی همدان
به سیستم دولتی باز میگردد
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتانداری همــدان بــا بیــان اینکه دســتور
توقــف رونــد واگــذاری ســیلوی همــدان
از ســوی وزیــر اقتصــاد و دارایــی صــادر
شــده اســت ،تاکیــد کرد :مســئوالن اســتان
بــه طــور جــدی دنبــال بازگشــت ســیلو و
اداره غلــه بــه سیســتم دولتی هســتند.ظاهر
پورمجاهــد اضافــه کــرد :پیگیــری هــای
بســیاری از ســوی مســئوالن اســتان بــرای
جلوگیــری از واگــذاری ســیلو صــورت
گرفــت کــه بــه نتیجــه رســید.
وی بــه ايرنــا گفــت :بــه تازگــی وزیــر
اقتصــاد و دارایــی دســتور اکیــد بــرای
توقــف رونــد واگــذاری ســیلو بــه بخــش
خصوصــی را صــادر کــرده کــه بســیار
امیــدوار کننــده اســت.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتانداری همــدان خاطرنشــان کــرد:
وقتــی ایــن دســتور از طــرف وزیــر
صــادر شــده واحدهــای زیــر مجموعــه
بایــد تمکیــن کــرده و رونــد واگــذاری را
متوقــف کننــد.
ســیلوی  ۱۶هــزار تنــی دولتــی همــدان در
شــهریور  ۹۷بــه مبلــغ  ۱۶۰میلیــارد ریــال
بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده کــه
بــا اعتــراض هــای گســترده مســئوالن بــه
ویــژه نماینــدگان مــردم در خانــه ملــت
مواجــه شــد.
الزم بــه ذکــر اســت شــرکت غلــه و
خدمــات بازرگانــی همــدان نیــز ســال
 ۱۳۹۵در پــی اجــرای قانــون اصــل  ۴۴بــه
بخــش خصوصــی واگــذار شــده اســت.
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صعود کوهنورد تویسرکانی به آرارات
کوهنورد تویسرکان مصطفی باقری  30مردادماه امسال در قالب تیم کوهنوردی ایران به
قله آرارات بلندترین قله ترکیه صعود کرد.
تیم کوهنوردی ایران روز چهارشــنبه  30مردادماه ،موفق بــه صعود قله آرارات بلندترین
نقطه کشور ترکیه شــد.به گفته مصطفی باقری یکی از کوهنوردان گروه صعودکننده؛ تیم
کوهنوردی ایران به سرپرستی مجید دلنوا و سرپرستی فنی جابر انصاری روز یکشنبه وارد
کشور ترکیه میشود و روز دوشنبه تالش برای صعود بلندترین قله ترکیه یعنی قله آرارات
را آغاز میکند ،تیم تالشگر کوهنوردی ایران پس اقامت در کمپ  1و  2باالخره  30مردادماه
موفق به صعود بلندتیرن قله ترکیه میشود.تیم کوهنوردی ایران در بین تیمهای موجود در

روی موج المپیاد

المپیاد استعدادهای برتر کشتی آزاد
در همدان

المپیاد استعدادهای برتر با حضور  ۶۰۰کشتیگیر نونهال به میزبانی
همدان برگزار میشود.
رئیس هیأت کشتی استان همدان گفت:
المپیاد اســتعدادهای برتر رشته کشــتی آزاد پسران با حضور بیش از
 ۶۰۰کشتیگیر نونهال در روزهای هفتم وهشتم شهریور ماه در سالن
ورزشی امام علی (ع) دانشگاه آزاد همدان برگزار میشود.
شــرایط تیم همدان در این رقابتها امیدوارکننده است و به طورقطع
کســب مدال در این رقابتها و قرار گرفتن روی سکو تیمی دور از
دسترس نیست.

نونهاالن فرنگی به المپیاد اعزام شدند
نونهاالن فرنگیکار همدانی به مسابقات المپیاد اعزام شدند.
اعضای تیم کشــتی فرنگی نونهاالن اســتان همدان برای حضور در
مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور اعزام شدند.این مسابقات در
شهر اردبیل برگزار میگردد.
اسامی نفرات اعزامی
 32کیلوگرم مرتضی رمضانی 38 ،کیلوگرم رسول مجنون 41،کیلوگرم
محمد حسین اسدی 44 ،کیلوگرم محمد حسین رسولی 48،کیلوگرم
میالد خدابخشی 52،کیلوگرم رضا دارایی،
 57کیلوگرم محمد تکلو 62،کیلوگرم امیرحسین عبدالوند 68،کیلوگرم
محمد قلنجایی 75،کیلوگرم محمد مهدی فتحعلی 85،کیلوگرم محمد
معین شاهمیرزایی 100،کیلوگرم مهدی فتاحیان
مربیان :رضا خزایی ،فواد بیات ،سعید محمدی آرام
سرپرست :کیومرث ترکمان

نونهاالن تکواندو استان در مسابقات
استعدادهای برتر
تیم نونهاالن اســتان جهت شرکت در مسابقات استعدادهای برتر
راهی استان قم شدند.
مسابقات قهرمانی استعدادهای برتر نونهاالن کشور در گروه پسران با
حضور  289تکواندوکار از دیروز به میزبانی هیأت تکواندو استان قم
در سالن «نخلستان» آغاز شد.
مســابقات قرآنی نیز در این دوره از مســابقات برگزار میشــود که
مدالهای کسب شده آن در ردهبندی تیمی محاسبه میگردد و بازیکن
قرآنی باید در ترکیب اصلی تیم قرار داشته باشد
گفتنی اســت تیم همدان را در این مســابقات فرنیا بعنوان سرمربی ،
دیبافربعنوان سرپرست و وحدتی بعنوان داور همراهی خواهند کرد.

اعزام سه گانه پسران و دوگانه دختران
به المپیاد
تیم ســه گانه پســران و دوگانه دختران استان به مسابقات المپیاد
استعدادهای برتر ورزشی به شهرستان طالقان اعزام شدند.
با آغاز مسابقات المپیاد استعدادهای برتر ورزشی تیم دو گانه دختران
در رده سنی نوجوان به مسابقات اعزام شدند.فاطمه ایوبی ،مبینا فتحی
،زهرا کامرانی ،آرزو هادئی با مربیگری اکرم اسدی وسرپرستی جلیل
عسلی نژاد نفرات تیم دختران استان هستند.
تیم ســه گانه پسران نیز در رده ســنی نوجوان با ترکیب ماهان انداوه
،محمد صالح ثابت قدم ،سروش بهشاد ،امیر حسین میر معینی و علی
بیاتی ،به مربیگری محمد سجاد رحیمی فر و سرپرستی علی خدابنده
لو به این رقابتها اعزام شدند.

دونده همدانی نقره گرفت
دونده همدانی در رقابتهای اســتعدادهای برتر کشــور به مدال
نقره رسید.
مسابقات دوومیدانی المپیاد استعدادهای کشور که در زاهدان جریان
دارد روز گذشــته نیز با مــدالآوری تیم همدان دنبال شــد .در این
مســابقات و در  5کیلومتر پیادهروی محمد حســن الست موفق شد
عنوان دوم و مدال نقره مسابقات را کسب کند و دیگر ورزشکار استان
در این ماده محمد احسان درویشی چهارم شد.
این رقابتها در مواد دیگر ادامه دارد.
با کسب مدال نقره الست جمع مدالهای تیم اعزامی استان به مسابقات
المپیاد استعدادهای برتر کشور به عدد  7رسید یک مدال طال ،دو مدال
نقره و  4مدال برنز.

پیام حیدری داور دربی گیالن
هفته ســوم رقابتهای لیگ دسته
اول باشــگاههای کشــور امــروز در
شهرهای مختلف دنبال میشود و پیام
حیدری داور خوب همدانی دیدار دو
تیم گیالن را سوت میزند.
بنا بر اعالم دپارتمان داوری فدراسیون
فوتبال از رقابتهای لیگ دســته اول
امروز یک بازی در ورزشــگاه انزلی
برگزار میشــود و در این بازی قوی ســپید انزلی میزبان داماش گیالن
است.
قضاوت این دیــدار را پیام حیدری داور جوان همدانی به عهده دارد و
مهدی الوندی دیگر داور همدانی وی را در امر قضاوت یاری میکند.
دیدار ملوان انزلی وداماش گیالن امروز ســه شــنبه پنجم شهریور در
ورزشگاه دتختی انزلی برگزار میشود

C M

منطقه به عنوان نخســتین تیم توانست این موفقیت را به نام خود ثبت کند.مصطفی باقری
کوهنورد تویسرکانی که سالیان زیادی در این عرصه فعالیت دارد در کوهنوردی برون مرزی
صعود به قله «اراگاتس» ارمنستان و «کازبگ» گرجستان را در پرونده کوهنوردی خود دارد
و امــروز هم فتح بلندترین قله آرارات ترکیه همراه تیم کوهنوردی ایران در موفقیتهای
خود ثبت میکند.
این کوهنورد تویسرکانی عالوه بر صعودهای متفرقه صعود به  20قله از بلندترین قلههای
استانهای کشور از جمله «کان صیفی» ایالم« ،بل» شیراز« ،پراو» کرمانشاه«،شاه البرز» استان
البرز« ،خلنو » تهران« ،نایبند» خراســان جنوبی« ،هزار »کرمان« ،تفتان» سیستان بلوچستان،
«زلیخا» کردستان« ،بلقیس» زنجان و ...در کارنامه خود دارد.
باقری صعود به کوه دماوند را در فصول زمستان و تابستان از موفقیتها خود میداند ،این
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کوهنورد تویسرکانی اکنون هم عضو اردوی تیم هیمالیانوردی هیأت شمیرانات برای صعود
به قله  8هزار متری هست.
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ورزشی

varzesh@hamedanpayam.com

به مناسبت روز کشتی

کشتی استان بدنبال افتخارات گذشته
»»سلیمان رحیمی

فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران
با جلب نظر مقامات کشــور موفق شد تا روز
پنجم شهریور زاد روز جهان پهلوان غالمرضا
تختی را به عنوان روز ملی کشــتی در تقویم
رسمی کشــور به ثبت برساند که خوشبختانه
بــا همکاری تمامی مراجع ذی صالح این امر
محقق گردید.
ورزش کشــتی از باســابقه ترین رشته های
ورزشــی می باشــد که در نزد ملل گیتی از
دوران باستان به شــکل های مختلف برگزار
شــده اســت و تقریب ًا می توان گفت در هیچ
یک از ایل و قبیله و شــهر و روستایی نیست
که ورزش کشــتی برای مردم آشــنا نباشد .با
اطمینان می توان این را گفت که کشتی گرفتن
و زور آزمایی از دوران نخستین ظهور انسانها
بر روی کره زمین مورد توجه بوده اســت و
معموال در اوغــات فراقت یــا در جنگها به
شکلی طبیعی و غریزی ورزش کشتی برگزار
می شده است.
در کشــور ایران قدیم کشتی گرفتن یا ورزش
کشتی اهمیت فراوانی داشته است و کشتی در
زندگی و سنتهای ما ایرانی ها به قدری ریشه
دارد که این ورزش محبوب امروزه تبدیل به
یک ورزش ملی شده است.
امروز بهانه شــد تا نگاهی به کشتی استان در
گذشته و حال بیاندازیم.
کشتی از سالهای دور در همدان جایگاه خوبی
داشــت و جوانان و نوجوانان استان عالقهای
خاص به این رشــته دارند .این رشته همراه با
روح جوانمردی اســت و قهرمانان کشتی در
بین جامعه از اعتبار باالی برخوردارند.
کشــتی استان در سالهای گذشــته با افت و
خیزهای فراوانی روبهرو بوده اســت کشــتی
همدان در دهههای گذشــته در سطح کشور
مطرح شــد و در این سالها به عنوان یکی از
قطبهای کشتی کشور به شمار میرفت.
در سالهای گذشته قهرمانان بزرگی به کشتی

کشور داده شد که میتوان سرآمد آن را صادق
گودرزی و کسب مدال نقره مسابقات المپیک
 2012لندن و مسعود مصطفی جوکار و کسب
مدال نقره مسابقات المپیک  2004آتن دانست.
همدان در آن سالهای رویایی قهرمانان بزرگ
دیگری را به کشتی ایران و جهان معرفی کرد
که میتوان به سعید ابراهیمی و میثم مصطفی
جوکار اشــاره کرد این کشــتییگران و سایر
قهرمانــان چون مصطفی یونســینیا ،مهرداد
سعدینژا ،ســعید کولیوند ،حمید سیفی ،امیر
عفراتی ،جمال میرزایی ،جالل لطیفی ،محمد
رضایی ،محمدحسین ســلطانی و ...توانستند
عیار کشتی اســتان را باال ببرند .و در مقطعی
حتی از مازندران قطب کشــتی کشور سبقت
گرفتیم و بیشترین ملیپوش را در کاروان تیم
ملی داشتیم آما آن دوران طالیی فروکش کرد
و در این ســالهای اخیر دیگر نامی و نشانی
از این قهرمانیها دیده نمیشــود .متأســفانه
نتوانستیم آینده کشتی را بسازیم و دل خوش

کردیم و به نام چند قهرمان ســالها زیر سایه
افتخــارات آنها خوابیدیم و حال که از خواب
غفلت بیدار شدیم فاصله عمیق کشتی استان
را با دیگر استانها احساس میکنیم.
متأســفانه برخی از مدیران که درد کشــتی
را نمیدانســتند سکان این رشــته پهلوانی
را در دســت گرفتند و کشــتی استان را از
جاده خارج کردند و با افت شدیدی روبهرو
شدیم.
پس از یک رکود چند ساله امسال بارقههای
از امیــد بوجود آمــد و بــا روی کار آمدن
حمیدرضا یاری کشــتی استان رنگ و بویی
دیگــر گرفت و دوبــاره امید به این رشــته
پهلوانی بازگشت.
یاری با ایجاد وفاق و همدلی تالش میکند تا
از همه داشــتههای خود نهایت سود را ببرد و
در این راه تمام قهرمانان و پیشکسوتان استان
را به همکاری دعوت کرده است.
به بار نشســتن تالشهای هیأت جدید زمان

میبرد و نباید در کوتــاه مدت انتظار معجزه
داشــت اما همین که همه یکدل و یک صدا
برای موفقیت کشــتی اســتان تالش میکنند
کفایت دارد.
فضای ایجاد شــده در کشــتی باعث شده که
نونهاالن و نوجوانان بیشــتری به کشتی روی
بیاورند باشگاههای اســتان روزهای تمرینی
شلوغی را سپری میکنند.
کشتی اســتان در حال پوست انداختن است
و تالش میکند تــا دوباره جایگاه خود را در
کشتی کشور به دســت آورد که این در سایه
تالش اهالی کشــتی و مدیریت خوب هیأت
کشتی میتواند خود را نشان دهد که امیدواریم
کشتی استان در روزهای آینده خوش بدرخشد
و دوباره درهای تیم ملی به روی کشتیگیران
استان گشوده شود.
کشتی از رشــتههای مدالآور است و همدان
میتواند جایگاه خوبی در ورزش کشور برای
خود دست و پا کند.

داوران همدانی دیدار دوستانه ایران و عراق را سوت میزنند
بــا توجه به قضــاوت داوران همدانی در
هفته دوم لیگ برتر ،تصمیم بر این شد تا دیگر
داوران همدانی که در لیگ دســته اول کشور
حاضر هستند ،دیدار دوستانه ایران و عراق را
سوت بزنند.
رئیس کمیته داوران هیأت فوتبال استان با
اشاره به دیدار دوستانه تیم ملی نوجوانان
ایران و عراق اظهار کرد :در ابتدا قرار بود

تا داوران بینالمللی و لیگ برتری اســتان
همــدان ،ایــن دو دیدار را ســوت بزنند.
اما بــا توجه قضاوت بــرادران حیدری و
همچنین الونــدی در هفته دوم لیگ برتر،
بــه منظور افزایش تمرکــز آنها ،کوبل این
دو دیدار دوستانه تیم ملی نوجوانان تغییر
کرد.
علی خســروی افــزود :در نهایت تصمیم بر

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت

جشنواره تابستانه شنا ویژه بانوان در مالیر

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت

تیمهای مالیری در جشــنواره تابستانه استانی شــنا ویژه بانوان گرامیداشت هفته دولت
خوش درخشیدند.
به مناســبت گرامیداشــت هفته دولت و به همت هیأت شنای شهرســتان مالیر و همکاری
مسئول امور ورزش بانوان اداره ورزش وجوانان و هیأت شنای استان و مدیریت استخر سیفیه
جشنواره تابستانه شنای استان ویژه بانوان در استخر سیفیه برگزار شد
 90نفر از ورزشکاران سراسر استان در قالب تیمهایی از شهرستانهای همدان ,مالیر (سه تیم از
استخرهای تختی  ,سیفیه و حجاب) ,تویسرکان وهمچنین شهرستان بروجرد از استان لرستان
در رده های ســنی خردســان و نونهاالن و نوجوانان در این جشنواره شرکت کردند و برای
کسب مقام ورتبه برتر این مسابقات با هم به رقابت پرداختند
در پایان تیمهای تختی به مربیگری سهیال زندیه ,سیفیه به مربیگری ساره عبدی و حجاب به
مربیگری یاسمن بامشاد به ترتیب به مقامهای اول تا سوم این جشنواره دست یافتند
شایان ذکر است ساره عبدی,شــهرزاد افکار ,نعیمه روزبهانی,مائده بیات,فاطمه نجفی,فاطمه
جعفری وسهیال زندیه داوری این جشنواره را برعهده داشتند که با قضاوت و داوری عادالنه
خود در این جشنواره تابستانه خوش درخشیدند.

آگهی مزایده نوبت دوم

اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف بخش جوکار در نظر دارد از طریق مزایده یک باب
منزل مسکونی با مشخصات کارشناسی به شرح ذیل را به فروش برساند لذا از کلیه کسانی
که تمایل به شرکت در مزایده را دارند به اطالع میرساند مبلغ پیشنهادی خود را تا تاریخ
 98/6/30در وقت اداری تحویل دفتر اجرای احکام مدنی نمایند مزایده به تاریخ فوق رأس
ساعت  10صبح در دادگاه جوکار برگزار میگردد.
مشــخصات ملــک :یــک بــاب منــزل مســکونی بــه نشــانی ازندریــان خیابــان شــهید
مومنــی کوچــه یــاس  2طبقــه همکــف بــه متــراژ  34/13متــر همکــف دارای امتیــازات
آب و بــرق و گاز و تلفــن کــه قدمــت بنــا  8ســال میباشــد دارای کاربــری مســکونی
اســکلت ســاختمان فلــزی و نمــا ســرامیک میباشــد دارای ســند ثبتــی بــوده و بــه
قیمــت  234/780/000ریــال بــرآورد گردیــده اســت.
(مالف )198
دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف جوکار  -اکبری

این شــد تا داوران لیگ دسته اولی استان این
بازی را قضاوت کنند که بر این اســاس ،امید
جمشــیدی داور خوب و آینــدهدار همدانی
قاضی دیدار نخست تیم ملی نوجوانان ایران و
عراق خواهد بود.
وی اضافه کرد :همچنین بهروز عالمیروشن و
محسن دوستان نیز به عنوان کمکها و محمد
امیرنژاد نیز به عنوان داور چهارم در این بازی

حضور خواهند داشت.
خســروی بیان کرد :بهروز فیرزوبخت نیز به
عنوان سرپرســت تیــم داوری در این بازی
حضور خواهد داشت.
وی خاطرنشــان کرد :دیدار ایــن دو تیم در
ساعت  19:45روزهای دوشنبه و پنجشنبه در
ورزشــگاه  10هزار نفری شهید حاجی بابایی
شهر مریانج برگزار میشود.

همایش دره نوردی ویژه بانوان مالیر

به مناســبت گرامیداشــت هفته دولت همایش دره نوردی ویژه بانــوان با هدف ارائه
آموزشهای اولیه گام برداری ,تنفس صحیح و چیدمان کوله در دره شیر و پلنگ شهرستان
مالیر برگزار شد.
هیأت کوهنوردی شهرســتان مالیر به مناســبت گرامیداشــت هفته دولت اقدام به برگزاری
همایش دره نوردی ویژه بانوان با هدف ارئه آموزش های اولیه گام برداری ,تنفس صحیح و
چیدمان کوله در دره شــیر و پلنگ کرد که با استقبال خوبی از سوی عالقمندان به این رشته
ورزشی مواجه شد.
پانزده نفر از بانوان عالقمند به رشــته ورزشــی کوهنوردی دراین هماش شرکت کردند و با
پیمایش دره شــیرو پلنگ به همراه پیشکسوت با اخالق اصغر موسوی آموزشهای اولیه گام
برداری ,تنفس صحیح و چیدمان کوله را فرا گرفتند و خواســتار ادامه این گونه همایشها در
طول سال شدند تا در آینده شاهد افتخار افرینی بانوان مالیری در فتح قله های مرتفع کشور
و فراتر از آن جهان باشیم
شــایان ذکر است دره شــیر و پلنگ از دره های دیدنی شهرستان مالیر میباشد که در منطقه
حفاظت شده لشگر واقع شده است.

آگهی مزایده

در پرونده کالســه  970132اجرایی رأی صادره از شعبه  117شورای حل اختالف مالیر شــیرین پیروزمند و مریم
محمدی محکومنــد به پراخــت  125/000/000ریال به عنوان اصل خواســته تأخیر تأدیــه از تاریخ چک مورخه
 1385/6/6لغایت اجرای حکم و ســه میلیون و ســیصد هزار ریال در حق آقای محمود محمدی و مبلغ 6/250/000
ریال به عنوان نیمعشــر دولتی لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نســبت به پرداختذمه خویش اقدامی نکرده اند
این اجرا به درخواســت محکوم له لهم اقدام به توقیف اموالی به شرح ذیل نموده که در تاریخ  98/6/24ساعت 11
الی  12اقدام به عملیات مزایده جهت تأدیه محکوم علیه مینماید .معهذا کســانی که تمایل به شرکت در مزایده را
دارند میتوانند در مدت  5روز قبل از روزی که برای فروش معین شــده است اموال مشروحه ذیل را مالحظه نماید.
بدیهی اســت برنده مزایده کسی تلقی می گردد که بیشترین قیمت را پیشــنهاد نماید و میبایست ده درصدی را
فیالمجلس و مابقی را ظرف مدت یک ماه تأدیه کند.
مورد مزایده شامل:
-1هجده طاقه پارچه کچ راه آبی رنگ آکبند به ارزش هیجده میلیون تومان
-2هزار عدد شلوار پارچهای فالمنت به ارزش بیست میلیون تومان
 -3هزار و پانصد عدد بلوار زنانه آکبند به قیمت چهل و پنج میلیون تومان
-4دویست عدد سویشرت آکبند به قیمت هفده میلیون تومان (مالف )195

مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف مالیر

شماره 3555

یادداشت

واژهپراکنیهای غلط از رسانه ملی
»»مهدی ناصرنژاد

بنیانگــذار فقید جمهوری اســامی حضرت امــام خمینی(ره)
تلویزیون را به یک دانشــگاه عمومی تشــبیه کردهاند که نقش اول را
در توســعه و یا خدای ناکرده تخریب فرهنگ اصیل جامعه اسالمی
بــه عهده دارد .گزارشهای زنده و یا پخش غیرمســتقیم رویدادهای
ورزشــی از پربینندهترین برنامههای تلویزیونی اســت که قشرهای
مختلــف جامعه از زن و مرد و کودک و نوجوان و برزگســاالن را به
پای این جعبه جادویی میکشــاند .قطع ًا انتخاب گزارشگران کاربلد
و باسواد و مســلط مکمل کالسهای عمومی و سراسری از دانشگاه
تلویزیون میباشد و آن هنگامه که در حساسترین رقابتهای ورزشی
میلیونها بیننده پای گیرندههای خود ،چشم به صحنههای حساس و
گوش به درافشانیهای گزارشگر هیجان زنده مسابقه دارند ،حتم ًا هر
شنیدهای برای آنان حجت اســت و هر واژه درست یا غلط میتواند
برای همیشــه ملکه ذهن هر شــنونده و بیننده به خصوص قشرهای
جوان و پویا باشد!
مسئله مهم این اســت که در بسیاری از گزارشهای ورزشی و حتی
برنامههای گوناگون تلویزیونی که گوینده و اجرا کننده دارند و به طور
زنده و یا ضبط شــده اجرا میشوند ،مجریان محترم در حساسترین
لحظههای گفتوگو و تفسیرهای خود به شدت جوگیر شده و بارها
و بارها اتفاق افتاده که مث ً
ال مجریان محترم وســط یک برنامه هنری و
نمایشی برای به رخ کشیدن دیدگاههای انتقادی خود وارد معرکههای
سیاســی هم میشــوند .ادله و نکتهای را میپرانند که اغلب مغایر با
سمت و سوی برنامه اصلی است و یا اتفاق افتاده که اینگونه مجریان
دو آتیشــه وسط برنامه زنده دانسته یا ندانسته سوالی را مطرح ساخته
و حرفــی را توی دهان طــرف گفتوگوی خود قــرار میدهند که
بازتابهای سوال برانگیز و ناخوشایندی در بین مخاطبان و بینندههای
پرشمار آن برنامه برمیانگیزد.
اخیرا ً یک مســابقه ورزشی هندبال از شبکه ورزشی تلویزیون پخش
میشد و تیم میزبان به نمایندگی از یکی از شهرهای خراسان شمالی و
قطب تولید ذغال سنگ کشورمان بازی میکرد و گزارشگر هیجانزده
نیز که گویا ناخــودآگاه و بدون هماهنگی و اطالع قبلی گزارش این
مســابقه را به عهده گرفته بود ،کام ً
ال روی اعصاب خیل دوستانداران
ورزش هندبال از سراسر کشور و به خصوص تیم میزبان راه میرفت.
این گزارشگر محلی بدون اطالع از قوانین بازی هندبال ،حتی در اعالم
نتیجه بازی و شــماره گلهای رد و بدل شده نیز ناتوان مینمود و در
جریان بازی از اغلب صحنههای مسابقه عقب میافتاد و اگر کارشناس
کار کشت ه ورزش هندبال در کنار او نبود و اشتباهات مکرر گزارشگر
را اصالح نمیکرد ،آش شله قلمهکاری به وجود میآمد که هر اشتهایی
را کور میکرد.
واژه «پایتخت» یک اصطالح معمول برای مراکز سیاسی و تصمیمگیری
اســت و به شهرهای نماد دولتی اطالق میشود و در معنا همان مرکز
است که شهر تجمع وزارتخانهها و کانونهای سیاسی و حکومتی را
شــامل میشــود .واژه «پایتخت» اخیرا ً به چند شهر تاریخی و بزرگ
کشورمان که دارای سبقه غنی فرهنگی و آثار باستانی هستند نیز اطالق
میشود و بســیار هم با مسما اســت نظیر همدان خودمان به عنوان
پایتخت تاریخ و تمدن ایران یا شــیراز پایتخت علم و ادب ایران و یا
قزوین پایتخت خوشنویسان و چند شهر بزرگ نظیر اصفهان و تبریز
که با واژگان ملموسی به عنوان پایتخت عجین شدهاند.
اما اینکه مرتب و مکرر از یک برنامه زنده تلویزیونی یک منطقه خاصی
از کشــور عزیزمان را به عنوان پایتخت ذغال سنگ نام ببریم ،بیانگر
عمق بیاطالعی و بیمســئولیتی یک گزارشگر نسبت به حفظ معانی
و ارزشهای کالمی واژگان خاص اســت کــه نباید برای بزرگنمایی
داشــتهها و اســتعدادهای خاصی به کار برده شود! و حتم ًا منظور آن
گزارشگر عزیزمان «قطب» ذغال سنگ بوده است که پایتخت مینامید.
مثل این اســت که ما بسیاری از شــهرهای شمالی خودمان که دارای
جنگلهای انبوه و سرسبز هستند عنوان پایتخت جنگل بدهیم یا یکی
از بخشهای تابعه شهرســتان همدان که از دیرباز به عنوان قطب اول
تولید علوفه یونجه و شــبدر شناخته میشــود ،لقب پایتخت علوفه
بدهیم و دهها مصداق دیگر که موجب خدشهدار شدن معانی و مفهوم
بسیاری واژههای ارزشمند در حوزههای اجتماعی و سیاسی و هنری
خواهد شد.
قطعــ ًا حفظ ارزشهای فرهنگــی و جایگاه معانــی ایرانی به عهده
نویســندگان ،گزارشــگران و اصحاب قلم و دوربیــن و بلندگو در
رسانههای جمعی به ویژه رادیو و تلویزیون میباشد و باید بکوشیم تا
به مصداق هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد ،با استفاده صحیح از
واژگان باعث لوس شدن آن نشویم.
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آييننامــه قانــون تعييــن تكليــف
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
برابــر رأي شــماره  98/777مــورخ  98/5/19هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي
آقــای حســین رضــا همائیلطــف فرزنــد نــوروز بــه شــماره شناســنامه 457
صــادره از اســدآباد در ششــدانگ يــك بــاب مغــازه بــه مســاحت  11/31مترمربــع
در قســمتی از پــاك هــای  793و  794اصلــي جهــت الحــاق بــه ملکــی دیگــر
متقاضــی پــاک  1فرعــی از  793و  794اصلــی واقــع در اســدآباد میــدان ســاعت
خريــداري از مالــك رســمي آقــای ماشــاءا ...فتوحــی محــرز گرديــده اســت .لــذا
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي ميشــود،
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي
داشــته باشــند ميتواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك
مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم
نماينــد .بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض
طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد(.مالف )314
تاريخ انتشار نوبت اول98/6/5 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/6/20 :
کامران متقی  -رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

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

وقتى آيه مباهله« :بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان  .........را حاضر آوريم» نازل شد و پس
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حرامم بی ته بی آالله و گل

		
حرامم بی اگر بی ته نشینم

شماره 3555

حرامم بی ته بی آواز بلبل

کشم در پابی گلبن ساغر مل

باباطاهر

فناوري

پروژه «بیابان زدایی» اقتصادی اجرایی
می شود

مسئول کارگروه خشکسالی و تغییر اقلیم معاونت علمی از اجرای
پروژه بیابان زدایی در  ۳اســتان خبر داد و گفت :این پروسه با هدف
بهره برداری از بیابان اجرا می شود.
به گزارش ایسنا فرود شریفی ،مســئول کارگروه خشکسالی و تغییر
اقلیم ســتاد توسعه فناوری آب ،خشکسالی و فرسایش محیط زیست
و رئیس انجمن علمی خشکسالی و تغییر اقلیم در گفتگو با خبرنگار
مهر اظهار داشت :کشور ایران با وسعت  ۱۶۵میلیون هکتار در منطقه
خشــک و نیمه خشک قرار گرفته است و بر اساس آخرین آمار ارائه
شده حدود  ۱۱۰میلیون هکتار از این وسعت در معرض خطر بیابانی
شدن قرار دارد.

تحول جدی تا  ۴سال آینده
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناحتی با تاکید بر اینکه هوش
مصنوعی نقاط قوت و ضعفی در کشور برای توسعه دارد ،گفت :ایران جزء
کشورهای قدرتمند در هوش مصنوعی است.به گزارش ایسنا  ،مجید نیلی
در خصوص وضعیت کشور در حوزه هوش مصنوعی گفت :واقعیت این
است که ایران ،در حوزه هوش مصنوعی جزء کشورهای قدرتمند به شمار
می رود و این موضوع از حیث علمی ،آموزشی و پژوهشی است.وی با
تاکید بر اینکه آینده نگری و روشن بینی اساتید و پیشکسوتان برجسته در
کشور باعث شده که اکنون جایگاه خوبی در زمینه هوش مصنوعی داشته
باشــیم ،بیان کرد :حدود  ۳۰سال گذشته استاد ایرانی «کارو لوکس» این
رشــته هوش مصنوعی را به دانشگاه تهران وارد کرد؛ سیستم های فازی
شبکه های عصبی،حسابگری زیستی که مبدع این حوزه هستند.

شبیه سازی حیوانات خانگی
با هدف انتقال حافظه

یک شرکت چینی قصد دارد حیوانات خانگی را شبیه سازی کند
و با کمک هوش مصنوعی حافظه حیوان اولیه را به نسخه شبیه سازی
شده منتقل کند.به گزارش مهر  ،شرکت چینی« سینوژن» یک گربه را
شبیه سازی کرده اســت« .هوانگ یو» صاحب نسخه اصلی این گربه
اســت .او می گوید :گربه من بســیار محبوب و فراموش نشدنی بود
بنابراین تصمیم گرفتم آن را شــبیه سازی کنم .البته گربه شبیه سازی
شــده جدید با نسخه قبلی یکسان نیســت .شخصیت خاص خود را
دارد و حافظــه او به طور جداگانه به وجود می آید .اکنون شــرکت
« ســینوژن» اعالم کرده در مرحله بعد تصمیــم دارد با کمک هوش
مصنوعی خاطرات گربه اولیه را به نسخه شبیه سازی شده منتقل کند.

سیاره جهنمی با دمای چندصد درجه
سانتیگراد شناسایی شد

ستاره شناسان ناسا موفق به شناسایی سیاره ای جدید شده اند که می توان
آن را به علت دمای بسیار باالیش یک صخره بزرگ جهنمی توصیف کرد.
به گزارش دیجیتال ترندز ،دمای سیاره یادشده که با عنوان ۳۸۴۴b LHS
نام گذاری شــده به علت فعالیت مداوم گدازه های آتشفشانی در سطح
آن و عدم وجود هیچ گونه جو پایدار به دور ســیاره به چند صد درجه
سانتیگراد می رسد.بررسی هایی که در این زمینه با استفاده از تلسکوپ
فضایی اسپیتزر ناسا انجام شده حاکیست که فاصله سیاره مذکور با کره
زمین به  ۴۸.۶سال نوری می رسد .سیاره مذکور به دور ستاره ای کوتوله
می گردد که بخش عمده ای از انرژی و حرارت خود را از دست داده و
در دوره پایانی حیات خود به سر می برد.

ابداع فناوری کاهش مصرف باتری در شبکه
های نسل پنجم موبایل

شبکه های نسل پنجم تلفن همراه با هدف ارائه خدمات چندرسانه ای
راه اندازی شــده و موجب مصرف باالی باتری گوشی می شوند ،اما
یک فناوری جدید این مشکل را برطرف می کند.
به گزارش مهر  ،شــرکت مخابراتی کره ای کی تی با استفاده از یک
فناوری نوظهور موســوم به سی دی آر ایکس مصرف باتری گوشی
های هوشــمند را در زمان اتصال به شــبکه های نسل پنجم به میزان
چشمگیری کاهش می دهد.
این فناوری گوشــی های هوشمند را در زمانی که توسط کاربر مورد
اســتفاده نیستند ،در وضعیت خواب قرار می دهد تا از مصرف باتری
برای تبادل داده جلوگیری شود.

گزارش
یادداشت

وزارت گردشگری و انتظار تحول
در حوزه گردشگری استان
ارتقای ســازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی به سطح
وزارت که اخیرا با انتصاب سرپرست این وزارتخانه توسط رئیس جمهور
انجام شد ،نویدبخش آینده بهتری برای صنعت گردشگری در کشورمان
است و می تواند در رشد و توسعه این صنعت موثر واقع شود.
گردشگری از جمله اولویت های توسعه کشور است که هم در افق 1404
و هم برنامه ششم توسعه به شکل خاصی مورد توجه قرار گرفته است.
این صنعت که اتفاقا جزو اولویت های توسعه استان نیز به شمار می رود،
همچنان با چالش هایی در مسیر پیشرفت و تحول مواجه است که انتظار
می رود با تبدیل ســازمان مربوط بــه وزارتخانه عبور از این چالش ها با
کمترین هزینه صورت گیرد.
کمبــود بودجه ،فراهم نبودن برخی زیرســاخت هــا در بخش هایی از
کشور،ضعف در اطالع رسانی و تبلیغات در سطح داخلی و خارجی و از
جمله این چالشهاست که در وزارت گردشگری باید برنامه مناسبی برای
عبور از آنها تدوین و اجرایی شود.
استان همدان نیز که از توان و ظرفیت باالیی در حوزه گردشگری و صنایع
دستی برخوردار است ،هنوز نتوانسته به جایگاه اصلی خود در این حوزه
دســت یابد؛ به طوری که تأثیر صنعت گردشگری در پیشرفت و توسعه
اســتان براساس آنچه در برنامه ششم آمده و اولویت های تعریف شده،
خود را نشان دهد.
واقعیت آن اســت که ما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم؛ با این که
در سال های اخیر شــاهد برنامه های خوبی چون همایش ها و نشست
هــای مربوط به رویداد همدان  2018و معرفی اســتان به عنوان پایتخت
گردشگری آســیا و مانند آنها بودیم ،اما مردم هنوز آثار این رویدادها را
آنطور که انتظار می رفت ،مشاهده نکرده اند.
البته نباید از تالش ها و اقداماتی که توســط ســازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان و دیگر دستگاه های ذیربط در راستای
توســعه صنعت گردشگری داشته اند ،غافل شــد .با این حال مسائل و
مشکالتی که این روزها در این حوزه دیده می شود و عمده آنها نیز به
مــوارد پیش گفته بر می گردد ،ایجاب می کند که طرح ها و برنامه های
بهتر و مناسب تری در این حوزه به اجرا درآید تا حرکت از وضع موجود
به ســمت شرایط مطلوب که در شــأن استان تاریخی و فرهنگی همدان
باشد ،به خوبی صورت گیرد .با تبدیل سازمان گردشگری به وزارتخانه،
این امیدواری ایجاد شــده که در سطح استان نیز که از قابلیت و پتاسیل
های فراوانی در حوزه گردشگری برخوردار است ،حرکت ها و اقدامات
مناسب تری برای رشد و ارتقای حوزه گردشگری و صنایع دستی که تأثیر
مستقیم در توسعه استان دارد ،صورت گیرد.

بانک اطالعات مصرفکنندگان صنایعدستی
در  ۱۸کشور جهان
یودومین نمایشــگاه ملــی صنایعدســتی هنرمندانی از ۳۱
در ســ 
استان کشور ،فروشــگاههای مجازی ،واحدهای صنفی ،صادرکنندگان،
دانشجویان و جوانان عالقهمند به حوزه صنایعدستی حضور دارند.
پویا محمودیان ،معاون صنایعدســتی وزارت میراثفرهنگی ،با اعالم
این خبــر افزود :ضمــن اینکه در این نمایشــگاه ،بانــک اطالعاتی
مصرفکنندگان صنایعدستی در  ۱۸کشور جهان رونمایی خواهد شد.
همچنین در زمان برگزاری ســیودومین نمایشگاه ملی صنایعدستی،
تفاهمنامههایی با برخی از دســتگاههای دولتی منعقد خواهد شد .وی
اختصاص فضای مشخص به روستاها و شهرهای ملی و نیز اختصاص
فضا به مســاحت  ۲۴۰مترمربع بهصورت رایــگان به هنرمندان برخی
از مناطق محروم ،برپایی  ۱۳ســیاهچادر عشــایری ،حضور گروههای
موســیقی و هنری و اختصاص فضایی برای آمــوزش را از مهمترین
ویژگیهای این نمایشگاه برشمرد

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

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

■ فلسطین - 1سرخ پوست  -ایکسالرژ -بی که
ماه کامل شد

فلسطين�2شبی که ماه کامل شد  -ایکس الرج
■ سينما کانون ............................ایکس الرج

■بهمن مالير���������������������������������� ...........ایکس الرج

قصر شیرین  -زهرمار -سرخپوست

■ آزادي تويسرکان -زهرمار  -شبی که ماه کامل شد

بررسی دالیل رقابت نفسگیر جاذبه ها برای جهانی شدن

سیمان روی «هگمتانه» را سیاه کرد

■ برای لذت جهانی شدن الوند میدهیم بم میگیریم
■ دریغ از یک اثر دریونسکو به نام همدان
■ چرا کشورها به دنبال ثبت آثار در یونسکو هستند ؟

»»مریم مقدم

همدان از هزار و  ۸۰۰اثر تاریخی و طبیعی ارزشمند برخوردار است که هنوز هیچ یک از آنها به ثبت جهانی نرسیده است! از بین این آثار هزار اثر به
ثبت ملی رسیدهاند و نام حدود  ۸۰۰اثر هم در هیچ جایی به ثبت نرسیده است
همزمان با حضور سلطانی فر در سازمان میراث فرهنگی کشور وعده جهانی شدن هگمتانه به سال  2018گره میخورد اما با آنکه شرایط به واسطه رویدادهای
جهانی همدان  2018برای جهانی شدن محیا بود اما این مهم نه تنها محقق نشد بلکه سیلی سیمان سیمای هگمتانه را کبود کرد  .چند صباحی است که پرونده
جهانی شدن هگمتانه قدم به قدم پیش میرفت تا به سرازیری پیگیری های شورای فنی نزدیک شود اما چالش های متعدد از جمله فعالیت آهن فروشها در
جوار این ســایت تاریخی  ،ایجاد غرفه های سیمانی صنایع دستی در ورودی هگمتانه و د ست آخر ریخته شدن سیمان بر صورت هگمتانه این فرصت را
از همدان تا سالیان سال گرفت .

دریغ از یک اثر در لیســت آثار یونسکو
به نام همدان

این داســتان غم انگیز اســت که از هــزار و ۸۰۰
اثر تاریخی و طبیعی اســتان کــه هر کدام میتوانند
بهانهای برای جذب گردشــگر باشند ،حتی یک اثر
هم تاکنون نتوانسته است به لیست آثار یونسکو راه
یابد .الزم به ذکر اســت که از بین این آثار هزار اثر
به ثبت ملی رســیدهاند و نام حدود  ۸۰۰اثر هم در
هیچ جایی به ثبت نرســیده اســت .در بین این آثار
ثبتی نام هگمتانه ســالهای سال به عنوان یک گزینه
با احتمال قوی برای جهانی شــدن میدرخشد اما با
چالشهای به وجود آمده این امتیازها به موانع تبدیل
شــد  .شهری که به عنوان نخســتین پایتخت ایران
شناخته میشود و قدمتی  ۳هزار ساله دارد حاال باید
به خواهر خواندگی با یک شهرستان در استان کرمان
دل خوش کند که دارای آثار ثبت جهانی شده است
 .و حاال باید برای این خواهر خواندگی جشن تغییر
نام خیابان الوند به بم را بگیریم تا شاید
امتیاز جاذبه های جهانی آنها شامل حال
ما نیز شود و همدان بی رنام و نشان در
عرصه جهانــی آویزان بم با جاذبه های
جهانی اش باشد شاید ما هم بهره ای از
این جایگاه ببریم .

آن حفظ آثار تاریخی ،طبیعی و فرهنگی بشر است
که اهمیت جهانی دارند و متعلق به تمام انسانهای
روی زمیــن ،فارغ از نــژاد ،مذهب و ملیت خاص،
هســتند .بر پایه این کنوانســیون ،کشورهای عضو
یونســکو میتوانند آثار تاریخی ،طبیعی و فرهنگی
کشور خود را نامزد ثبت بهعنوان میراث جهانی کنند.
حفاظــت از این آثار پس از ثبت در عین باقیماندن
در حیطه حاکمیت کشــور مربوطــه ،به عهده تمام
کشــورهای عضو خواهد بود .مکانهــای میراث
جهانی ثبتشــده در ســازمان یونسکو ،مکانهایی
مانند جنگل ،کوه ،آبگیر ،صحرا ،بقعه ،ســاختمان،
مجموعه یا شهر هستند.

شاخصهای آثار برای ثبت کدامند؟

هر اثر پیشنهادی باید حداقل یکی از شاخصهای
زیر را دارا باشد:
-1نمایانگر دســتاوردی بیبدیــل از نبوع هنری
بشر باشد-2 .نمایانگر تبادل مهمی از ارزشهای

تمــدن زنده یا از میان رفته باشــد -4 .نمونهای
برجســته از نوعی بنــا یا مجموعــه معماری یا
فناوری یــا منظره که نمایانگر مرحله یا مراحلی
در سرگذشت انسان اســت ،باشد -5 .نمونهای
برجسته از یک سکونتگاه سنتی بشری یا استفاده
از زمیــن که معرف یک یا چند فرهنگ اســت،
باشــد .به ویژه مواقعی که تحت تأثیر تغییرات،
برگشتناپذیر شده اســت-6 .به طرزی مستقیم
یــا ملموس مرتبط با رویدادها یا ســنن زندگی،
افکار و عقاید یا آثار هنری یا ادبی واجد اهمیت
واالی جهانی باشد.

مزایای پذیرش کنوانسیون میراث جهانی

ثبت محوطههای تاریخی در فهرست میراث جهانی
مزایای مختلفی دارد .این مزایا را بهطور کلی میتوان
در قالب ارتقا و بهبود هشت گروه «مشارکت علمی
و عملی»« ،ســرمایههای اجتماعی»« ،افتخار ملی»،
«کمکهای مالی و وامهای مشــخصه»« ،حفاظت از

چرا ثبت جهانی مهم است

در ایــن هیاهوی چالش های جا ماندن
همدان از قطار جهانی یک سوال مطرح
اســت آن هم این نکته کــه آیا به واقع
مســئوالن و متولیان امور در همدان به
صورت علمی و دقیق بر اهمیت جهانی
شدن یک شهر و کسب امتیاز های تاثیر
گذار پس از این اتفاق واقفند ؟
آیــا تا به امروز برای این مهم تشــکیل
یک نشست کارشناسانه داده ایم که چرا
کشورها به دنبال ثبت آثار در فهرست میراث جهانی
یونسکو هستند؟
میراث جهانی یونســکو نام عهدنامهای بینالمللی
اســت که در تاریــخ  ۱۶نوامبــر ۱۹۷۲میالدی به
تصویب کنفرانس عمومی یونســکو رسید .موضوع

بشــری در یک محدوده زمانی درون یک حیطه
فرهنگی جهان از لحاظ پیشــرفت در معماری یا
فنــاوری ،هنرهای یادمانی ،برنامهریزی شــهری
یا طراحی چشــمانداز باشــد-3 .گواهی بیهمتا
یا دســتکم استثنایی بر یک ســنت فرهنگی یا

آثار»« ،آموزش»« ،باززندهســازی و اصالح شرایط
موجود» و «گردشــگری» دســتهبندی کرد .در این
راستا آگاهیرسانی و اطالعرسانی به جامعه جهانی
موجب افزایش فعالیت گردشــگری ،جذب منابع
مالی و رونق اقتصاد محلی و عامه مردم میشود.

بهعالوه ،از کمکهای بینالمللی که برای کشورهای
عضــو کنوانســیون در پی دارد میتــوان به جذب
همکاریهــای علمی از ســایر کشــورهای عضو
کنوانسیون در زمینههایی با تجارب مشابه ،بهرهگیری
از همفکــری فنی کمیته و هیأتهای مشــاور آن،
اعزام کارشناســان متخصص به محوطه ،در اختیار
گــذاردن تجهیزات غیرقابل تهیه برای کشــورهای
متقاضــی ،اعطای وامهای درازمــدت بابهره کم و
اختصــاص کمکهای بالعــوض در موارد خاص
از محل صندوق بینالمللی میراث جهانی ســاالنه
مبلغ ۴میلیون دالر که از جمعآوری حق مشــارکت
کشــورهای عضــو و کمکهــای داوطلبانه تأمین
میشود ،اشاره کرد .این فرآیند همچنین سبب توجه
ویژه مردم و رسانههای محلی و ملی شده که نتایج
ویــژهای را به خصوص در زمینــه پایش و کنترل
تخصصی و عمومی توســط کارشناسان فن و مردم
محلی دربر خواهد داشت.

ثبت میراث فرهنگی و مزایای گردشگری

ثبــت یک اثر در فهرســت میراث جهانی ســبب
میشــود عالوه بر محافظت و نگهداری و معرفی
ارزشهای آن به جهانیــان به عنوان هدف اصلی،
نوعــی تبلیغات برای مقصد محســوب شــود که
بهواسطه آن فعالیتهای گردشگری در محوطه نیز
افزایش مییابد .زمانی که فعالیتهای گردشــگری
بــه خوبــی برنامهریزی و ســازماندهی شــوند،
میتواننــد منابــع مالی مهمی را بــرای محوطه و
نیز برای اقتصاد محلی بــه ارمغان آورند.
با ســرریز شدن گردشــگران برای بازدید
از یک اثــر که ثبت میراث جهانی شــده
ممکن است زیرساختهای مقصد نیز در
ابعاد اقامتــی ،پذیرایی ،ارتباطی و جادهای
و حمل و نقــل زمینی یا هوایی بهبود یابد
و کسب وکارهای کوچک و بزرگ محلی
مرتبط با خدمات گردشگری به این واسطه
شــکل گیرد و افزایش اشتغال را به همراه
داشته باشد.
از این طریــق میتوان امیدوار بود با توزیع
درآمد ،بهبــود کیفیت زندگــی مقصد در
جنبههای اقتصادی و بهداشتی ممکن شود.
از طرف دیگر با مشــارکت جامعه محلی و
توانمندسازی آنها با آموزش در فرآیند نظام
عرضه گردشــگری ،مراقبت و نگهداری از
آثار نیز بهخوبی اجرایی میشــود .حال با همه این
مزایا آنقدر بیگانه ایم که گاهی خروجی تصمیمات
اجباری موجب رساندن ضررو زیان های غیر قابل
جبران بر پیکره سایتهای دارای شاخصه جهانی شدن
در همدان میشود .

خبر

آهنفروشان محوطه «هگمتانه»
تخلیه اجباری را نمیپذیرند

برای حل مشــکل دسترســی آهن فروشان به
خیابان اکباتان در ســال گذشته هگمتانه آسفالت
شــد این اتفاق مانع بزرگی بــرای پیگیری ثبت
جهانی هگمتانه محسوب شــد  .پس از انعکاس
نقدهای کارشناســانه و رســانه ای به این اتفاق
متولیان امور در شــورای شهر و شهرداری وعده
دادند آهن فروشــان از محوطــه هگمتانه جابجا
میشوند .
اما حــاال رئیــس اتحادیه فروشــندگان آهن و
مصنوعات فلزی همــدان با تأکید بر اینکه صنف
آهنفروشــان واقع در محوطــه تاریخی هگمتانه
تخلیــه اجبــاری را نمی پذیریــم ،گفت :صنف
آهنفروشــان تخلیــه اجبــاری را نمیپذیرند و
رضایتی از جابجایی و تغییر کاربری شغل خود در
صورت عدم برنامهریزی منصفانه ندارند.
علیرضا چرچیبابایی در گفتوگو با ایسنا ،منطقه
همدان ،اظهــار کرد :در حال حاضــر  3اتحادیه
آهنفروشــان ،مصنوعات فلزی و درب و پنجره
ســازان با همــکاری هم در محل آهنفروشــان
همدان فعالیت میکنند.
وی افزود :در این ســه رســته  35واحد درب و
پنجره سازی 10 ،واحد آهنفروشی و  100واحد
مصنوعات فلزی در خیابان اکباتان مشغول به کار
هستند که قدمت آنها به صد سال میرسد.
چرچیبابایــی با بیان مشــکالت آهنفروشــان
نســبت به جابجایی اجباری و دستور صادر شده
از سوی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
و فرمانداری تصریح کرد :امکان تخلیه واحدهای
آهنفروشــان در خیابان اکباتان وجــود ندارد و
نمیشود بازار را از حالت بازار آهن خارج کرد.
وی ادامه داد :اگر لزومــی برای جابجایی بازارهای
سنتی در همدان باشــد ،به طور قطع اول باید بازار
آهنفروشان جابجاشــده و به مکان دیگری منتقل
شــود چرا که این بــازار در محدوده آثار باســتانی
هگمتانه واقعشــده و بار ترافیکی سنگینی برای آن
خیابان دارد اما این امر مستلزم تدابیر ویژهای است.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و مصنوعات فلزی
همدان افزود :آهنفروشان همدان متحدالشکل با
نظر بر اینکه تخلیه اجبــاری را نپذیرند ،در محل
مستقر بوده و رضایتی از جابجایی و تغییر کاربری
شــغل خود در صورت عدم برنامهریزی منصفانه
را ندارند.
وی تصریح کرد :در حال حاضر بازار آهنفروشان
به پارکینگ تبدیلشــده و مســیر را برای تردد و
بارگیری ماشینهای آهن سخت کرده است ضمن
اینکه امکان ایجاد هیچگونه بازار دیگری نیز با این
اوضاع در آن منطقه وجود ندارد.
وی تجمیع بازار آهنفروشــان را راهکار مناسبی
برای جابجایی این صنف دانست و گفت :بازاری
کــه قدمت تاریخی در اســتان دارد را نباید بدون
طرح متالشی کرد و همه رستههای مربوط به این
صنف نظر دارند در کنار یکدیگر فعالیت کنند.
چرچیبابایی اظهار کرد :اگر یک پارکینگ طبقاتی
در محل احداث شــود و یا مانند شهرهای دیگر
بازار آهنفروشی متمرکزی در خارج از شهر زده
شــود تا هم امکان خریدوفروش کلی باشد و هم
مردم عادی بتوانند در بازار حاضر شــوند ،اعضا
نیز تمایلی برای تخلیه بازار فعلی از خود نشــان
میدهند.
وی از بیلطفــی ســازمانهای مذکــور بــرای
خرید مغــازه از مغازهداران گالیــه کرد و گفت:
قیمتگذاریهای انجامشده آنقدر ناچیز است که
اگر مغازهای به فروش برسد هزینه رهن یک باب
مغازه کوچک در حاشیه شهر را نیز نمیتوان تأمین
کرد که این مسأله نیز یکی از دالیل نارضایتی برای
تخلیه بازار است.
گفتنی اســت؛ دو شــرط برای ثبــت جهانی تپه
هگمتانه این اســت که آسفالتهایی که در عرصه و
درون تپه ریخته شــده ،کنده شود و آهن فروشان
از منطقه کوچ کنند.
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