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یادداشت روز

وقتی بی نظمی چاشنی تعطیالت باشد

دوست دارندآمارسازی کنند

آق گل در مدار خوشبختی!

 -۱چند ســال پیش نگرانی از خشک
شدن تاالب آق گل ،فعاالن محیط زیستی
و رســانه ای همدان را نگــران و وادار به
تشــکیل کمپین و درخواســت از رئیس
جمهور برای زنده نگه داشتن تاالب کرد.
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گفتگوی اختصاصی با نماینده ولی فقیه:

هدف
ترویج روحیه مطالبهگری
در جامعه است
یادداشت

یادداشت

با حضور استانهای ذینفع برنامه
مدیریت جامع تاالب بررسی شد

نگاه ملی
به آق گل
فرصتاست
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مدیران با تجربه
از کجا ظاهر میشوند

درس عبرتی از مدیر فرودگاه

هفته گذشــته حکم مدیر اسبق فرودگاه همدان
اعالم شد که وی را به  10سال حبس محکوم کرده
بودند.این موضوع در رســانههای کشور انعکاس
بیشتری از رسانههای استانی داشت.
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/عكس :ایسنا

در هفتههــای اخیر چند تغییــر جدید در بدنه
مدیریتی شــهرداری همدان خبرســاز شد و برخی
اعضا شورای اسالمی شهر همدان...
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جناب آقای مهندس

تبریک و تهنیت

محمدرضا بادامی

مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان همدان
درایت و کاردانی خصلت مدیران و مبنای انتخاب بزرگان برای نشاندن افراد الیق بر
مسند مدیریت است ،لذا انتصاب شایسته حضرتعالی که نشان از لیاقت و شایستگی
کاری جنابعالی دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ،از درگاه ایزد متعال
مزید توفیقات روزافزونتان را مسئلت داریم.

گروه کارخانجات صنایع غذایی سحر
تبریک و تهنیت

تبریک و تهنیت

جناب آقای مهندس

محمدرضا بادامی
مدیرعامل محترم شرکت شهرک های
صنعتی استان همدان

رشید حیدری مقدم
انتخاب شایسته حضرتعالی را به سمت

ریاست محترم دانشگاه
علوم پزشکی همدان

صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده
امید است در سایه الطاف الهی همواره شاهد
موفقیتهای روزافزون شما باشیم.

دکتر محمدی  -مدیر کل انتقال خون استان همدان
تبریک و تقدیر

جناب آقای دکتر

رشید حیدری مقدم
ریاست محترم
دانشگاه علوم پزشکی همدان

درایت و کاردانی خصلت مدیران و مبنای انتخاب بزرگان
برای نشاندن افراد الیق بر مسند مدیریت است ،لذا انتصاب
شایسته حضرتعالی در سمت جدید را صمیمانه تبریک و
تهنیت عرض نموده و از زحمات و خدمات دلسوزانه و ارزنده
جناب آقای دکتر موسوی بهار در زمان تصدی کمال تشکر
و قدردانی را داشته  ،امید است در سایه الطاف الهی در راه
خدمت همواره موفق و سربلند باشید.

مدیرعامل شرکت نیکفرجام -محمد مولوی

با کمال مسرت انتصاب شايسته حضرتعالي را
به سمت

صميمانه تبريک ميگويم.
اين انتصاب نشان از لياقت و کارآمدي شما
دارد ،اميدوارم همواره پلههاي ترقي را يکي
پس ديگري طي کنيد.

نماییــم .از خداونــد متعــال آرزوی توفیــق
روزافزونتــان را خواســتاریم.

انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت

مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان همدان
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده
امید است در سایه الطاف الهی همواره پیروز و سربلند باشید.

حمید رضا بطحائی  -شرکت فرش لچک ترنج

مدیریت و پرسنل رستوران بین المللی اسپی یاس
تبریک و تهنیت

تبریک و تهنیت

جناب آقای مهندس

محمدرضا بادامی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت

مدیرعامل شرکت شهرک های
صنعتی استان همدان

که نشان از لیاقت و مدیریت کارآمد شما
دارد را صمیمانه تبریک عرض می نماییم .از
خداوند متعال آرزوی توفیق روزافزونتان را
خواستاریم.

شرکت خدماتی گشتر سامن

تبریک و تهنیت

مهندس بادامی

انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان

را صمیمانــه تبریــک و تهنیــت عــرض مــی

ملکي -شرکت آکسايا راه

جناب آقای

محمدرضا بادامی
مدیرعامل محترم شرکت شهرک های
صنعتی استان همدان

جناب آقای مهندس

محمدرضا بادامی

شرکت نماسازان همدان -درویشی

جناب آقای مهندس
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مديرعامل شرکت
شهرکهاي صنعتي استان همدان

کارآمدی و توانمندی مدیران هر مجموعه پیشرفت و
آبادانی جامعه را رقم خواهد زد.
انتصاب شایسته حضرتعالی که نشان از درایت و
توانمندی کاری جنابعالی دارد را صمیمانه تبریک و
تهنیت عرض نموده ،امید است در سایه الطاف الهی در
راه خدمت همواره شاهد موفقیتهای روزافزونتان باشیم.

تبریک و تهنیت

جناب آقای دکتر

C M

تبریک و تهنیت

■  30تاالب با رویکرد بومی
در کشور مدیریت میشود
■ اختصاص  600میلیون تومان
به پروژههای تاالب آقگل

تبریک و تهنیت

جناب آقای مهندس

محمدرضا بادامی
مدیرعامل محترم شرکت شهرک های
صنعتی استان همدان

انتصاب شایسته حضرتعالی در سمت جدید که
نشان از کارآمدی و توانمندی کاری جنابعالی
دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده،
از درگاه ایزد متعال برایتان توفیقات روزافزون
مسئلت داریم.

مدیرت و پرسنل هتل کتیبه

جناب آقای مهندس

محمدرضا بادامی
مدیرعامل محترم شرکت شهرک های
صنعتی استان همدان

انتصــاب شایســته حضرتعالــی در ســمت
جدیــد کــه نشــان از کارآمــدی و درایــت
جنابعالــی دارد را صمیمانــه تبریــک و تهنیــت
عــرض نمــوده ،از درگاه ایــزد متعــال توفیقــات
روزافزونتــان را مســئلت داریــم.

گروه صنعتی پیروی

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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خبـر
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وجود  ۱۶طرح تغذیه مصنوعی در همدان
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان همدان از وجود  ۱۶طرح تغذیه مصنوعی
در اســتان همدان خبرداد و گفت :حجم ذخیره آب تغذیــه های مصنوعی  ۲۰۰میلیون
مترمکعب است.
منصور ســتوده بیان کرد :تغذیه مصنوعی از ســالهای گذشته در تمام دشتهای استان
همدان انجام شده و کار تغذیه مصنوعی از طریق تزریق آب به زمین انجام شده و بدین
ترتیب تغذیه مصنوعی در دشتها رخ میدهد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای استان همدان تغذیه ســفرههای آب زیرزمینی ،کنترل

ســیالب و کاهش خسارات ناشی از آن و کنترل رســوب را از جمله اهداف طرحهای
تغذیه مصنوعی دانست.
وی تصریــح کــرد :تغذیــه مصنوعــی عملیاتــی اســت کــه در راســتای نفــوذ آب
حاصــل از بارندگــی و انحــراف آب ســطحی رودخانههــا بــه داخــل مخــازن
وتزریــق بــه ســفرههای آب زیرزمینــی از طریــق چاههــای تغذیــه انجــام
میشــود.
وی با اشاره به وجود سدهای استان همدان نیز اظهار داشت :حجم ذخیره آب سد اکباتان
 ۳۴میلیون مترمکعب است که با وجود بارشهای اخیر به طور کامل ظرفیت آن پر شده
است.

ستوده اظهار داشت :حدود  ۳مترمکعب آب بر ثانیه از سد خارج و وارد رودخانه شده تا
محیط زیست پایین دست سد نیز بهرهمند شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان ادامه داد ۱۰۰۰ :لیتر در ثانیه از طریق تصفیه
خانه ســداکباتان برای مصارف آب شرب شــهروندان و مابقی برای حق آبه پایین دست
خارج میشود.
وی بیان کرد :مقدار ورودی آب به ســد اکباتان همدان  ۵مترمکعب است و از سرریز آن
 ۳۰۰۰لیتر آب خارج میشود.
وی اضافه کرد :آبی که از ســد اکباتان سرریز میشــود از طریق رودخانه موجب تغذیه
دشتها میشود.

khabar@hamedanpayam.com

يادداشت روز

آق گل در مدار خوشبختی!
 -۱چند ســال پیش نگرانی از خشک شدن تاالب آق گل ،فعاالن
محیط زیستی و رسانه ای همدان را نگران و وادار به تشکیل کمپین و
درخواست از رئیس جمهور برای زنده نگه داشتن تاالب کرد.
کمپینی که خیلی خوب شکل گرفت اما کمتر مورد توجه قرار گرفت
تــا این بار نیز رحمت خداوند باشــد که با بارش الهی فوق العاده در
سال جاری ،تاالب را زنده و امید به حیات را در ساکنان اطراف تاالب
افزایش دهد .
 -۲بارش های امســال تاالب را میزبان میهمانانی کرد که کمتر به آق
گل مــی آمدند و حضور این میهمانــان باز هم توجه ها به آق گل را
افزایش داد و رســانه ها نیز مخاطبان خود را به دیدن تصاویری زیبا
از آق گلی که با میزبانی از پرنده ها زیباتر شده بود ،دعوت کردند.
 -۳در سالهای اخیر از نگرانی برای خشکسالی تا تاالب پر آب و بی
دغدغه از خشکسالی برای اطراف آق گل اتفاقات بسیاری رخ داد از
شهر شدن روستای کناری که مردم آن عالقمند بودند که نام آق گل به
عنوان بخشی از هویت آنها ،پس از نام اسالم شهر بیاید تا استفاده غیر
مجاز از آب تاالب در کشاورزی و رونق کشتهای پر آب بر و چاه های
غیر مجاز و در نهایت قایق رانی غیر مجاز در تاالب از رویدادهایی بود
که رسانه ها بسیار به آنها توجه کرده و همچنان نگران آق گل به عنوان
تاالب فصلی و زیبای استان بودند.
 -۴به هر میزان مردم استان همدان نگران تاالب و حق آبه آن از استان
مرکزی بودند ،در اســتان مرکزی حساسیت نسبت به تاالب کمتر بود
و اگر آبی هم به تاالب می آمد به خاطر افزایش بارش ها و نداشــتن
برنامه در آن اســتان برای استفاده از آن بود ،بدتر آنکه گفته شد استان
مرکزی که از آلودگی هوا به خاطر فعالیت صنعتی رنج می برد ،حق آبه
تاالب را به صنعت اختصاص داده تا این آلودگی بیشتر شود و تاالب
آق گل نیز به کانون تشکیل ریزگرد برای چند استان تبدیل شود!
 -۵آق گل به لحاظ انسانی مورد عالقه مردم اطراف آن و حیات بخش
مردمانی اســت که به نوعی با آن ارتباط دارند و اگر در فصل بهار و
تابستان پر آب نباشد  ،منشا تولید ریزگرد خواهد بود همچنان که در
چند مورد در سالهای گذشته ریزگردها منشا داخلی داشته و منشا آنها
در استان از آق گل خشک بود.
-۶مدیریــت آق گل و رفع نگرانی مردم حداقل دو اســتان همدان و
مرکزی نیازمند همکاری چندین دســتگاه برای نتیجه بخشی است و
یک دســتگاه به تنهایی نمی تواند در این زمینــه برنامه ها را اجرا و
موفق باشد.
در آق گل ،اتفــاق مهم عالقه مردم محلــی به حفظ تاالب و زندگی
با تاالب است که مشــارکت آنها در این زمینه را افزایش داده و رافع
بسیاری از مشکالت است.
 -۷اقدام روز گذشــته سازمان حفاظت محیط زیســت استان برای
آغاز تدوین برنامه مدیریــت جامع تاالب آق گل با حضور معاونان
استانداران اســتان های مرکزی و همدان ،مدیران کل محیط زیست،
جهاد کشــاورزی ،منابــع طبیعی ،آب منطقه ای ،میــراث فرهنگی و
گردشــگری دو استان ،مدیرکل دفتر اکوسیســتم های تاالبی سازمان
حفاظت محیط زیســت و فرمانــداران خنداب و مالیــر و اعضای
شوراهای شهر و شهرداران شهرهای اطراف تاالب آق گل در همدان
بــرای تصمیم گیری ها و مدیریت یکپارچــه آقگل اقدام به موقع و
الزمی بود که اتفاق افتاد تا پاســخی به نگرانی های سالهای پر آبی و
کم آبی آق گل که متفاوت است باشد.
تدوین و اجرای این برنامه منافــع ذینفعفان تاالب را نیز تامین و آق
گل را به عنوان یک اثر طبیعی به صورت اصولی به جاذبه های استان
اضافه خواهد کرد.
با تقدیر از این اقدام مدیر کل جوان حفاظت محیط زیست استان در
اقدام اصولی برای آق گل و توجه به نگرانی ها ،یادآوری می شود که
در این راه توجه به نکات رسانه ها که در سالهای متمادی درخصوص
آق گل مطرح شــده است به عنوان دغدغه های کارشناسی می تواند
موثر و پر سود باشد.

خبر

 ۳اثر تاریخی شهرستانهای رزن و درگزین
ثبت ملی شد

رئیس میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشــگری رزن از
ارســال پرونده چهار اثر تاریخی شهرستانهای رزن و درگزین
برای ثبت در فهرســت آثار ملی خبر داد و گفت :سه اثرتاریخی
ثبت ملی شد.
شــهروز کهیایی در جمع خبرنگاران از ارســال پرونده چهار اثر
تاریخی شهرســتانهای رزن و درگزین برای ثبت در فهرســت
آثار ملی خبر داد.
وی ادامه داد :با حمایت مدیرکل میراث فرهنگی اســتان چهار پرونده
ثبتی شــامل ســه حمام تاریخی و یک مسجد در شــورای ثبت آثار
تاریخی ســازمان میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری کشور
مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش فارس ،رئیس میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری
شهرســتان رزن یادآور شد :پس از بررســی این پروندهها ،در نهایت
اعضای شــورای ثبت آثار تاریخی ســازمان میراث فرهنگی کشور با
ثبت ملی حمام تاریخی درگزین و حمام نظامآباد و یک مسجد به نام
علیابن موسیالرضا(ع) (مسجد بابانظر) رای مثبت داده و این آثار در
فهرست میراث کشور قرار گرفت.
وی اضافــه کرد :یکی دیگر از پروندههای ثبتی باقی مانده حمام دمق
است که در شورای ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی در حال
بررسی و ارزیابی اســت که پس از اعالم نتیجه مثبت به زودی ابالغ
میشود.

گفتگوی اختصاصی با نماینده ولی فقیه:

shenide@hamedanpayam.com

هدف ترویج
روحیه مطالبهگری
در جامعه است
»»اکرم چهاردولی

ایــن روزها که شــاهد پوســت اندازی
بخشهایی از جامعه در شئون مختلف هستیم
و برخی تحوالت نیازمند دقت و تامل بیشتری
اســت ،موضع گیری ها و سخنان مسئوالن و
چهره های اثرگذار بازتاب و گسترش مضاعفی
دارد.
از یکســو نقدهایــی که بر عملکرد دســتگاه
اجرایی از زبان نمایندگان شنیده می شود و از
سوی دیگر انتقادی که بر عملکرد نمایندگان از
تریبون نماز جمعه به گوش می رسد هرکدام
دارای وزن خاصی بوده و انتخابات سالجاری
را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
از آنجــا که در هفته های گذشــته امام جمعه
همدان ســخنان صریح اللهجــه ای پیرامون
عملکرد مدیــران و نمایندگان ایراد کرده بود،
برآن شدیم تا طی یک گفتگو جزییات بیشتری
از رئــوس دیــدگاه های ایشــان را به اطالع
خوانندگان خود برسانیم.
حجت اســام حبیب ا ...شعبانی نماینده ولی
فقیه در استان و امام جمعه همدان که با طرح
روحیه مطالبه گری ،جان تازه ای به رسانه ها
برای جســارت در نقد مدیران بخشید؛ هدف
خود از تذکرات به مسئوالن را ایجابی خوانده
و معتقد است که نظارت عمومی می تواند در
شــیوه عملکرد و تصمیم گیری مدیران موثر

واقع شود.
ایشــان همچنین به خالهای قانونی به عنوان
عامل دوم در بروز رفتارهای غیرارزشی اشاره
کرده و خواستار اصالح برخی از امور در بدنه
دستگاه های تقنینی و اجرایی شدند.
با هم متن کامل این مصاحبه را می خوانیم:

با عنایت به فرمایشات حضرتعالی
در نمــاز جمعه ،نقد عملکــرد مدیران
بیشــتر جنبه انذار و هشدار دارد و کمتر
ضمانت اجرایی به خود می گیرد چگونه
می توان انتقادهای ائمه جمعه محترم را
اجرایی کرد؟

هدف اصلی از تذکــرات در خطبه های نماز
جمعــه خطاب به مســئوالن و گاها اقشــار
مختلفی از مردم اثرات ایجابی دارد.
تذکر بنا به توصیه های قرآنی وظیفه ای است
که هر مســلمان بویژه ائمه جمعه و جماعات
باید در خطبه ها و منبرها داشته باشند.
اما یکی از اهداف مهم تذکر برخی معضالت
در خطبــه های نماز جمعه برای ایجاد روحیه
مطالبه گری در فضای عمومی جامعه می باشد
که قطعــا نقش مهمی در اصــاح امور دارد،
چراکه وقتی مسئوالن بدانند که مورد سوال و
نظارت عمومی مردم هستند در شیوه عملکرد
و تصمیم گیــری خود دقت کافــی خواهند
داشــت .مطلب دیگر اینکه پیگیری مشکالت

شنیدهها

 -۱بازدیدهای اســتاندار از طرح های نیمه تمام استان ،امید به اتمام
آنها را افزایش داده اســت .گویا اکثر این طرح ها باید توسط دولت و
شــهرداری ها به اتمام برسد .گفتنی است برخی پروژه ها در همدان
فاقد مدیریت زمان بوده و از ابتدای انقالب همچنان در حال ساخت
هستند که این موضوع برای استاندار قابل قبول نبوده و خواستار اتمام
و بهره برداری از طرح ها در زمان مشخص شده است.
 -۲اســتعفای وزیر همدانی علوم تکذیب شده است .گویا سخنگوی
دولت این موضوع را تکذیب کرده اســت .گفتنی است روز گذشته
خبر اســتعفای وزیر علوم و صنعت و نیاز دولت به رای اعتماد مجدد
مجلس در فضای مجازی منتشر شده بود.
 -۳مسائل ساختمان شورای شــهر باز هم مورد توجه رسانه ها قرار
گرفته است .گویا بروز حادثه منجر به فوت در آسانسور شورا که تایید
و تکذیب هم شده ،دلیل این توجه است .گفتنی است گویا ساختمان
شورای شهر هنوز پایان کار از شهرداری دریافت نکرده است.

یادداشت
و معضالت استان منحصر در تذکر شفاهی در
خطبه های جمعه نیست.
در دفتــر نماینده ولی فقیه در اســتان ســازو
کارهایی فراهم و پیش بینی شده که بصورت
مستمر برخی مسائل رصد و پیگیری می شود
و از همین طریق مسائل مختلفی حل شد یا از
برخی مشکالت جلوگیری شده است.

آیا ایراد از قانون است و یا نظارتها
اشــکال دارد .چون مردم دردها را می
فهمند به شما منتقل می کنند شما هم از
تریبون نماز جمعه رسانه ای میکنید اما
متاسفانه هیچ تغییری صورت نمی گیرد؟
اشــکال در هر دو جنبه ممکن اســت وجود
داشته باشــد گاهی با خالهای قانونی مواجه
هســتیم و البته در بســیاری از موارد مشکل
نظارت هم داریم.

چرا شرایط ارزشــی نظام توسط
برخی نمایندگان نادیده گرفته می شود و
در عرصه انتخابات شاهد بدرفتاریهای
ایشان هستیم؟

اگر کســی با هدف خدمت رسانی صادقانه و
خالصانــه وارد عرصه شــود دچار بداخالقی
نمیشــود ریشــه اصلی این بداخالقی ها در
ضعف ایمان افراد و دور اندیشــی آنان نهفته
اســت .اگر افراد بدانند کــه عملکرد آنان هم
در جامعه توســط افراد و هم در نهایت توسط
خداوند مورد حسابرســی دقیق قرار خواهد
گرفت گرفتار اینگونه رفتارها نمیشوند.

دولت های متعدی سر کار آمده اند
اما همچنان مشکالت مدیریتی پابرجا
مانده ضعف در نبــود نیروهای توانمند
است یا در حوزه ای دیگر؟

در تحلیل مشکالت نمی توان یک بعدی نگاه
کرد بسیاری از مشکالت ما منشاهای مختلفی
دارد هرچند درجه تاثیرگــذاری آنها متفاوت
اســت اما ضعف مدیریت در بسیاری از آنها
مشهود است.
برای حل معضالت مدیریتی کشــور چاره ای
نیست مگر جوانان متخصص با روحیه جهادی
و انقالبی ورود کنند.

با حضور استانهای ذینفع برنامه مدیریت جامع تاالب بررسی شد

نگاه ملی به آقگل فرصت است

■  30تاالب با رویکرد بومی در کشور مدیریت میشود
»»مریم مقدم

پیش از آغاز فصل بهار تاالب آق گل در
حال آبگیری بود که بارش های فروردین ماه
به آبگیری تاالب سرعت بخشید .اما مدیریت
مــوارد متعدد در مورد ایــن تاالب نیازمند
همــکاری ارگانهای ذیربط و مرتبط از جمله
جهاد کشــاورزی ؛ محیط زیســت  ،میراث
فرهنگی و  ...می باشد .
در زمینه مدیریت شــرایط موجــود در این
تاالب مســئوالن می گویند ؛ اقدام های الزم
از جمله اقدام های فیزیکی برای پیشــگیری
از زیر آب رفتن اراضی حاشیه تاالب صورت
گرفته است اما با این وجود میزان آب موجود
در ایــن تاالب بیش از  ۱۰۰درصد اســت و
شواهد موجود بیانگر آن است تا همکاری ها
و اعتبارات الزم نباشــد پرداختن به این مهم
ممکن نخواهد شــد  .به همیــن منظور روز
گذشته همایش تدوین برنامههای جامع تاالب
آق گل که با مشارکت جهاددانشگاهی واحد
همــدان و اداره کل حفاظت محیطزیســت
استان در هتل کتیبه شهر همدان برگزار شد
تا تصمیمات الزم اتخاذ شود گرچه موضوع
مهم و حســاس اســت اما حضور کمرنگ
رســانه ملی و انعکاس نیافتن خبر در شبکه
های سراسری جای سواالت متعددی را برای
جامعه رسانه رقم زد .
وسعت تاالب آق گل  ۸۳۰هکتار است که با
توجه به افزایش سطح آب به باالترین سطح
ممکن ،آب از برخی منفذها به اراضی حاشیه
تــاالب نفوذ کرده و منجر بــه زیر آب رفتن
آنها شده است.
پیش از این وضعیت تــاالب از نظر حضور
گونه های آبزی و کنار آبزی مناسب نبود اما
با آبگیری آن به نقل از متولیان امور  ،شــاهد
حضور  ۱۵گونه جانوری از جمله فالمینگو،
پلیــکان ،لک لک ســیاه و ســفید ،کاکایی،
پرستوی دریایی و خروس کولی هستیم.
روز گذشــته  20خــرداد  ،برنامــه مدیریت

زیســت بومی تاالب آق گل مالیر با حضور
مســئوالن  ۲استان همدان و مرکزی و برخی
کارشناسان مطرح حوزه محیط زیست روز
گذشته در هتل کتیبه شــهر همدان در قالب
یــک همایش یــک روزه و کارگاه هایی که
ادامه خواهد داشت تدوین شد .در این راستا
کارگاهی با حضور مدیرکل دفتر اکوسیســتم
تاالبهای ســازمان حفاظت محیط زیست
و مســئوالن آب منطقهای ،جهاد کشاورزی،
منابع طبیعــی و آبخیزداری ،میراث فرهنگی،
فرمانداریهــای واقــع در حاشــیه تاالب،
سازمان مدیریت  ۲اســتان مرکزی و همدان
برای احیای تاالب آق گل مالیر برگزار شد .
در ایــن کارگاه با حضور کارشناســان هر ۲
اســتان معضالت و چالشهــای پیش روی
تاالب بررسی شده تا به نتیجهای دراز مدت
برای مناســب شدن شرایط این تاالب دست
یابیم.
همچنین در این نشست هر یک از دستگاهها
موانــع و مشــکالت پیــش روی وظایف و
تکالیف محول شــده به آنها را عنوان کرده و
برای رفع آنها چاره جویی شده تا در نهایت
با نظر اعضا ،برنامه مدیریت زیســت بومی
تاالب آق گل تدوین می شــود .سپس این
برنامه در شــورای برنامه ریزی و توسعه هر
 ۲استان بررسی و مفاد آن برای اجرا تصویب
می شود که در ادامه دبیرخانه مدیریت زیست
بومی تــاالب آق گل برای پیگیری مصوبات
راه اندازی میشود.

اختصــاص  600میلیون تومان به
پروژههای تاالب آقگل

مدیرکل محیط زیســت استان همدان گفت:
امسال  600میلیون تومان به پروژههای تاالب
آقگل اختصاص یافته است .عادل عربی در
نشست تحلیل ذینفعان تدوین برنامه مدیریت
جامع تاالب آقگل اظهار کرد :در حال حاضر
تاالب آقگل پس از یک دهه خشــکی صد
درصد آبگیری شده است.

■ اختصاص  600میلیون تومان به پروژههای تاالب آقگل

وی در خصــوص هدف از برگــزاری این
کارگاه بیان کرد :گام نخست در برگزاری این
کارگاه تدوین فرآینــد برنامه جامع مدیریت
زیســت بومی اســت که در گامهای بعدی
نیز قرار اســت سلسله کارگاههای تخصصی
تدویــن برنامه مدیریتی تا مهرماه در ســطح
کارشناسی انجام شود.
مدیرکل محیط زیســت استان همدان اضافه
کرد :امسال  600میلیون تومان اعتبار در قالب
چندین پــروژه برای تاالب آقگل اختصاص
یافته است.
وی در مورد دیده شــدن فسیلی زنده توسط
یکــی از خبرنگاران همدانــی طی چند روز
گذشــته در تاالب آقگل نیز گفت :صحت
دیده شدن این جانور توسط اداره کل محیط
زیست اســتان در حال بررسی است که در
صورت وجود این گونه فســیل زنده ،قدمت
تاالب به میلیونها سال قبل بازمیگردد.
مدیرکل محیط زیســت اســتان مرکزی نیز
در این جلســه با اشاره به اینکه حفظ محیط
زیست یک مساله فرامنطقهای و جزء وظایف
ملی است اظهار کرد :حفر چاههای غیرمجاز،
برداشت شن و ماسه از بستر رودخانهها و...
جزو چالشهای زیســت محیطی اســت که
میتواند منجر به بحران زیســت محیطی در
این تاالب شود.

 30تاالب با رویکرد بومی در کشور
مدیریت میشود

مدیر دفتر اکوسیســتم های تاالبی ســازمان
حفاظت محیط زیست گفت :در حال حاضر
 30تاالب با رویکرد بومی در کشور مدیریت
میشود.
مســعود باقرزاده کریمی در نشست تحلیل
ذینفعــان تدوین برنامه مدیریت جامع تاالب
آقگل اظهار کرد :در آییننامه تاالبها تعیین
حد تاالبها برای انجام تکالیف اداره محیط
زیست مشخص شده است.
وی با بیــان اینکه سیاســتهای کمی نظام

در حوزه محیط زیســت  15سیاســت است
که هفت سیاســت آن در مورد تاالبهاست
افزود :دولت یازدهم با تدوین آییننامه احیای
تاالبها درصدد پرداختن به این امر در برنامه
ششم توسعه است.

«آقگل» منفعت زیادی برای همدان
و مرکزی دارد

معــاون امور اقتصادی اســتانداری همدان با
اشــاره به پیگیری محیطزیست از برنامههای
عملیاتی استان در مسیر توسعه پایدار گفت:
رســیدگی به حفظ تاالب آق گل یک مسأله
جهانی است و برای رسیدن به توسعه پایدار
باید به آق گل توجه بیشتری شود.
ظاهر پورمجاهد خاطرنشــان کرد :تاالب آق
گل هم از اعتبــارات جهانی بهرهمند بوده و
هــم در طرحهای ملی اعتبــاری را به خود
اختصــاص داده که باید با هدایت برنامههای
عملیاتی به این سمتوسو مسیر تحقق اهداف
را سپری کنیم.
پورمجاهــد انجــام اقدامات حــول محور
کارشناســی شــده در حوزه آق گل را مقدم
بر ســایر امور دانست و افزود :زمانی که کار
کارشناســی در این حوزه رها و منابع کارآمد
بدون کارشناســی وارد شــوند ،مشــکالت
عدیدهای پدیدار خواهد شد.
وی از برگــزاری کارگاههای تخصصی در
حــوزه آبگیــری تاالب آق گل در اســتان
همدان خبر داد و گفت :تدوین برنامههای
منســجم بــا نــگاه کارشناســی در حوزه
آبخیــزداری و آبگیری تــاالب آق گل از
دیگر اقدامات انجامشــده در استان همدان
است.
معاون اســتاندار همدان پیمودن مسیر توسعه
در استان را با انسجام مدیریتی خوبی همراه
خوانــد و تصریح کرد :تدوین برنامه اجرایی
بــا ادله کارشناســی باید انجام شــود که در
همین راســتا برنامههای اســتانی مربوط به
محیطزیست بهخوبی صورت گرفته است.

مدیران با تجربه از کجا ظاهر میشوند
»»مهدی ناصرنژاد

در هفتههــای اخیر چند تغییر جدید در بدنه مدیریتی شــهرداری
همدان خبرساز شد و برخی اعضا شورای اسالمی شهر همدان نسبت
به کیفیت تغییر و تحول مدیریتی توسط شهردار همدان اظهار نظرهای
متفاوت و انتقادهای تندی به عمل آوردند که در رسانههای استان بازتاب
داشــت و شاید گاهی نیز زاویه نگاه اصحاب رسانه و ارائه تحلیلهای
معناداری بود که موجب حاشیههای تند و شیبدار در اطراف این گونه
اخبار شد.
ناگفته نماند اعضا شــورا که در این نوشــتار اصراری به ذکر نام آنان
نیست ،دانسته و ندانسته و خواسته و ناخواسته به اقدام شهرداری برای
جابجایی مدیران درون سازمانی خود رنگ و بوی سیاسی دادند و این
شایعه سیاسی که احتماالً برادر بزرگ آقای عباس صوفی شهردار همدان
ممکن اســت برای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسالمی نامزد
شود ،بهانهای شد تا تغییرات مدیریتی و انتصاب اشخاص مورد نظر و
ی مناسب
عالقه شهردار نیز در سمت و سوی انتخاب آینده و زمینهچین 
برای بهرهبرداری از نفوذ نرمافزاری و ســختافزاری شهرداری در این
انتخابات به نفع یا ضرر کاندیداها تلقی شود!
چنین برداشــتهای غلط یا خدای ناکرده درست سیاسیون مخصوص ًا
شــورا نشــینان با واکنش صریح و تند و تأثیرگذار آقای عباس صوفی
مواجه شد و در واقع به نوعی اعضا مخالف و موضعگیر شورای شهر را
در این قاعده سیاسی به اصطالح فوتبالیها در آفساید قرار داد و این که
چنین قضاوتهای ناعادالنه و عجوالنه با واقعیتهای موجود فرسنگها
فاصله دارد ،چرا که آقای محمدحسین صوفی برادر ارشد و صاحبنام
آقای شهردار ،اص ً
ال قصد ورود به انتخابات را ندارد و نیازی هم به اتکا
وی به قدرت و نفوذ شخص شهردار همدان و امکانات عریض و طویل
شهرداری در چنین بازیهای سیاسی نمیباشد .البته در پی اوجگیری جو
ملتهب سیاسی در فضای شورا و شهرداری همدان این خود شوراییان
بودند که به نوعی در صدد دلجویی از شــهردار برآمدند و از بیخ منکر
قضایای حاشیهای شدند و با اعالم حمایت جانانه از شهردار همدان تمام
تالش خود برای خاتمه دادن به این قائله را به انجام رساندند.
به هر حــال تنها نکته قابل تأمل و قابل بحث در ماجرای انتصابهای
جدید شــهرداری و ورود برخی از اعضای شــورای شهر به اینگونه
تحوالت مدیریتی و درون سازمانی ،همانا سیاسی جلوه دادن این گونه
رفتارهای اجرایی است که ای کاش اینچنین نبود و این مقوله سیاست در
بسیاری از موارد وارد روند اجرایی امور مملکت و در بعد کوچکتر آن
کارهای عمرانی و آبادانی یک شهر نمیشد .به یقین در چنین اختالف
نظرهای سیاسی چیزی عاید یک شهر و یک مردم نخواهد شد.
هر مدیری در هر سطح و مقام نخستین اختیاری که به عهده او گذارده
میشود ،تشکیل یک تیم متحد و یکدل و کاربلد برای انجام وظایف و
اهداف خود میباشد و حق آقای عباس صوفی به عنوان شهرداری بومی
و کار آشنای همدانی اســت که از اختیار و قدرت مسلم خود استفاده
کند .از ســوی دیگر شــرح وظایف قانونی و عرفی شوراهای اسالمی
شــهر و روستا نیز در سطح کشور مشخص است و این نهاد مردمی و
منتخب نیز در جای خود حق استفاده از تمام اختیارات قانونی را دارند.
در همین حال یازده عضو شــورای اسالمی شهر همدان هر یک دارای
ایده و مرام و گرایش سیاســی خاصی هستند که در جای خود محترم
میباشد ولیکن استفاده از ابزار و نگاه جناحی در بسیاری مسئولیتهای
اجرایی و اجتماعی نه تنها چارهســاز نخواهد بود بلکه کار خراب کن
جلوه خواهد کرد.
ت مدیریتهای
واقعیت این اســت که در راســتای اهداف و مسئولی 
شهری ،قشرهای مردم کوچه و محل یک مترمربع آسفالت تازه و مطمئن
برای صاف کردن چاله چولههای کوچه خود را خیلی بهتر و شفافتر
از سمت و سوی جناحبندیها و سیاسی کاریهای شخص شهردار یا
شوراهای اسالمی میبینند و قضاوت میکنند.
از سوی دیگر در هیچ کجای قانون و قاعده مدیریتی خرد و کالن کشور،
نیامده است که انتصاب یک مدیر جوان و جویای نام و البته عالقمند و
مسئولیتپذیر ،خالف قاعده میباشد!
باید قبول داشــت یکی از مســئولیتهای نانوشــته و خداپســندانه
شــهرداریها در کنار برنامههای عمرانی کوچک و بزرگ ،همانا مسئله
تعلیم و تربیت و نیروپروری برای واگذاری مسئولیتهای حساس است.
جامعه سیاســی و فرهنگی همدان همواره از جانب نبود مدیران بومی
برای انجام مسئولیتهای حســاس رنج برده است و مدیران غیربومی
اگر چه خیلی هم خوب  ،ولیکن در بسیاری موارد به دنبال پستهای
باالتر دســت و پای همدانیها را توی حنا گذاشته و رفتهاند و در این
خصوص آرشــیو مطبوعات و دیگر رسانههای استان پر است از چنین
خاطرات تلخ.
خوشبختانه بسیاری فرزندان دانا و کار بلد و توانمند استان نیز هماینک
در مسئولیتهای مختلف و حساس در سراسر کشورمان در حال انجام
تعهد خود میباشــند که جای افتخار برای مردم اســتان دارد ،ولیکن
پشتوانهسازی هم عامل و شرط اول بقای چنین قدرت و اعتماد به نفس
میباشد که شهردار بومی همدان نیز قطع ًا با اشراف به این معنا و در این
فرصت ناپایدار از چنین اهرم سازندهای استفاده کرده و میکند و قطع ًا
مردم همدان نیز که همواره قدرشــناس مدیران خدمتگزار و دلسوز و
توانمند هستند ،در این خصوص نیز قضاوت خواهند داشت.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

صهیونیست داشته باشیم.
معاون سیاسی امنیتی اســتاندار با بیان اینکه رمز موفقیت ،تقویت وحدت در دورن نظام
اســت اضافه کرد :خوشــبختانه این وحدت با محوریت مقام معظم رهبری و سربازی،
نیروهای مخلص در کشور وجود دارد.
به گزارش ایسنا ،آزاد بخت با بیان اینکه همواره روحانیت صاحبان اصلی و پیش برندگان
نظام بوده اند گفت :استانداری اعتقاد و اعتماد کامل به حوزههای علمیه و جبهه فرهنگی
دارد لذا آمادگی الزم جهت تقویت جبهه فرهنگی استان با اختصاص ردیف بودجه خاص
به این حوزه را نیز دارا است.
وی با اشــاره به اینکه دولت باید بیشتر از فعالیتهای فرهنگی پشتیبانی کند گفت :رمز

رمز موفقیت ما در برابر استکبار مقاومت است
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به اینکه دولت باید بیشتر از فعالیتهای
فرهنگی پشتیبانی کند گفت :رمز موفقیت ما تقویت کارهای فرهنگی است.
مصطفی آزاد بخت ،در گردهمایی هماندیشــی جبهه فرهنگی با موضوع تکریم و معارفه
مدیر کل تبلیغات اسالمی استان همدان اظهار کرد :خوشبختانه امروز در استان وحدت و
هماهنگی جهت پیشبرد سیاستها و اهداف نظام مهیا است.
وی با بیان اینکه وضعیت امروز نظام ،وضعیت حساســی اســت افزود :ما امروز باید بر
اســاس تجربه و رهنمودهای مقام معظم رهبری بیشترین مقاومت را در برابر استکبار و

موفقیت ما تقویت کارهای فرهنگی اســت ،انقالب ما انقالب فرهنگی بود و جوانان این
مرز و بوم به دستور دین ،از جان شیرین خود گذشتند و اکنون نیز ادامه و استمرار این نظام
و انقالب ،تبعیت محض از مقام معظم رهبری و اعتماد به توان درونی است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار با بیان اینکه رمز موفقیت ما در برابر استکبار مقاومت است
ادامه داد :ما نشــان داده ایم که هر جا تمسک به والیت و اطاعت از دستورات دین بوده
است کشور به موفقیت رسیده و دشمن در برابر ما به زانو درآمده است.
آزاد بخت با اشاره به اینکه هر جا پای روحانیت در میان بوده است شاهد کاهش تخلفات
و افزایــش بازده نظام بودهایم بیان کرد :اکنون نیز هر جایی که پای کار تبلیغی و فرهنگی
در میان باشد ،استانداری از آن حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.
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کسبه شهرداری را مقصر میدانند

ازدحام و آشفتگی
در خیابان وفایی مالیر
مالیر-خبرنگار همــدان پیام :خیابان
شــهید وفایی یکی از خیابان های اصلی
مالیر اســت که به دلیل وجــود  3تا از
ورودی هــای بــازار بزرگ  ،بــازار روز
همچنین مغــازه و بانک هــای متعدد از
پرترددتریــن خیابان ها و شــریان های
اصلی شهر به شمار می آید و با مشکالت
ترافیکی مواجه اســت .شهرداری از سال
 94به منظور تســهیل ترافیــک اقدام به
ساخت رفوژ میانی خیابان از سمت میدان
امــام خمینی (ره) تا میــدان عارف کرده
اســت ،این پروژه از زمان مطرح شــدن
مخالفان زیادی داشت و شهرداری بدون
توجه بــه مخالفت ها اصــرار به اجرای
پروژه کرد.
حال این پــروژه مشــکالت ترافیکی و
همچنین مشــکالتی برای کســبه بوجود
آورده اســت .در حقیقت با ساختن رفوژ
سرعت تردد در ســاعات پیک ترافیکی
همچنیــن ظرفیت عبوری وســایل نقلیه
کاهش یافته اســت و از همــه مهمتر در
مواقع بحرانی و زمانی که نیاز به آمبوالنس
و آتش نشــانی باشــد ســبب کند شدن
سرعت نیروهای امدادی می شود.
از رانندگان تاکســی و رانندگان عبوری
همچنین مردم وکسبه در خصوص رفوژ
نظرخواهی کردیم که به شرح زیر است.
یکی از رانندگان تاکســی این مســیر به

خبرنگار ما گفت :ســاختن رفوژ نه تنها
دردی از ترافیک درمان نکرده بلکه خود
باعث ترافیک بیشــتر شده است  ،مشکل
وقتی دوچندان می شود که تصادفی اتفاق
مــی افتد و به علت اینکه هیچ راه عبوری
وجود ندارد به ســرعت سبب به وجود
آمدن راه بندان می شود.
راننــده دیگری هم اینگونــه اظهار نظر
کرد :خــود رفوژ عرضــی از خیابان را
اشــغال کــرده اســت و از طرفی برای
عبــور باید فاصله را حفــظ کرد پس با
قاطعیت می توان گفــت با اجرای این
پروژه خیابان تنگ تر و سبب کند شدن
حرکت وسایل نقلیه شده است.
راننــده ایی که در کنار خیابان پارک کرده
بود بــا لحنی اعتراضآمیز گفت :بهتر بود
شــهرداری به جای هزینه گزافی که برای
ساختن رفوژی که خود مشکالت زیادی
به بار آورده  ،دست اندازها و چاله چوله
های شهر را درست می کرد.
یکی از کســبه های این خیابان نیز معتقد
اســت :به علت کم شدن عرض خیابان و
وجود ایســتگاه تاکسی ،از بازارچه قدس
تــا ورودی بازار هر روز شــاهد دعوا و
ســرو صدای رانندگان برای عبور هستیم
که باعــث برهم خوردن آرامش مردم می
شود از طرفی به علت اینکه موتورسواران
برای رفتن به سمت دیگر خیابان تا میدان

خبر

اجرای عملیات جداسازی الین
رفت و برگشت گردنه اسدآباد در سال جاری

برای دور زدن نمی روند و از محل عبور
عابر پیاده رد می شوند  ،این حرکت باعث
ایجاد تصادف می شود ،به میتوان گفت
ماهی حداقل یک تصادف موتور سوار در
این خیابان اتفاق می افتد.
کسبه دیگری اظهار داشت :با اجرای این
جداکننده وســط خیابان ،مغازه ها برای
تخلیه بار دچار مشــکل شده اند و چون
امکان پارک خودرو وجــود ندارد میزان
فروش کاهش یافته است.
خانم مســنی که برای خریــد به مغازه
که در حال گفتگــو پیرامون رفوژ آمده
بود توضیح داد :برای عابران هم مشکل
درســت کرده  ،عبــور از خیابان برای
افرادی مثل ما که پادرد و کمردرد داریم
خیلی ســخت شده اســت یا مجبوریم
مســیر بیشــتری راه برویم تــا به محل
عابر پیاده برســیم  ،از خیابان رد شویم
ودوباره مســیر را تا مقصد ادامه دهیم یا
اینکه با هزار مکافات از این سازه بتونی
بــاال وپایین کنیم ،فکــری برای افرادی
که از ویلچر اســتفاده می کنند نیز نشده
است مگر معلوالن از حقوق شهروندی
نباید برخوردار باشند؟
به گفته یکی از عابران پیاده  ،سال گذشته
شخصی در این خیابان دچار حمله قلبی
می شــود به دلیل اینکه آمبوالنس در راه
بندان گیر افتاده و نتوانسته تا میدان عارف

برای دورزدن و رسیدن به مصدوم حرکت
کند  ،مجبور شدند از پایگاه میدان استقالل
آمبوالنس اعزام کنند و از خیابان عاشورا
که یک طرفه اســت خالف جهت عبور
کنند تا به مصدوم برسند.

رفوژ خیابان شهید وفایی هیچ
مصوبه ایی از فرمانداری ندارد
البتــه رئیس شــورای هماهنگی ترافیک
مالیر هم توضیح داد :رفوژ خیابان شهید
وفایــی در شــورای هماهنگــی ترافیک
کارشناسی نشده و این طرح هیچ مصوبه
ایی از فرمانداری ندارد.
محمد رضا احمــدی ادامه داد :این طرح
برای ساماندهی ترافیک توسط شهرداری
اجرا شده است که می توان گفت از جهتی
خوب است و از جهتی ایراد دارد.
وی با اشــاره به اینکه گردش به راســت
و چپ وســایل نقلیه از خیابان عاشورا و
بازار روز در خیابان اصلی زیاد بود گفت:
با اجرای طرح این مشکل حل شد اما
با وجود ایســتگاه تاکسی تا بازار روز
و عرض کم خیابان ،ممکن اســت در
مواقعی سبب ایجاد ترافیک شود.
احمدی در ادامه افــزود :بازدید هایی

یادداشت
»»فیضا ...مظفرپور

هفتــه گذشــته حکم مدیر اســبق
فرودگاه همدان اعالم شــد که وی را به
 10سال حبس محکوم کرده بودند.
ایــن موضوع در رســانههای کشــور
انعکاس بیشــتری از رسانههای استانی
داشت .به عنوان یک فساد مهم اقتصادی
از آن نام برده شــد .این در حالیست که
پرونــده اتهامی یکی از مدیران ســابق
گمــرک و همچنین پرونده فســاد در
شهرداری همدان نیز همچنان در مرحله
رســیدگی قــرار دارد .اگر چــه انتظار
میرفت اطالعرسانی شفاف و کاملتری
در ایــن دو مورد نیز انجــام گیرد ولی
به علت برخــی محدودیتهای قانونی
افشــای محتویات و یا اســامی دخیل
در پروندهها با مشــکالتی روبهرو بوده
و مراجع رســیدگی کننده معذورات و
محذوراتی دارند کــه نمیتوان بیش از

درس عبرتی از مدیر فرودگاه
این مته به خشخاش گذاشت و جویای
احوال این نوع پروندهها شد.
از طرفی با توجه به اختیارات شــورای
هماهنگــی قــوا دربــاره پروندههای
فسادهای کالن اقتصادی و نیز تأکیدات
ریاســت قوه قضائیه مبنی بــر مبارزه
بیامان با فســاد در تمام دســتگاهها و
تمام ردهها بدون رعایت هیچگونه خط
قرمز و بدون توجه بــه مقام و منصب
افراد انتظــار مــیرود در آینده ضمن
تســریع در رســیدگی به پروندههای
فساد اقتصادی به ویژه در استان همدان
از جملــه پروندههایی کــه در جریان
رسیدگی هستند اطالعرسانی برای مردم
و رســانهها که نماینــده افکار عمومی
هســتند .بیش از پیش صورت گرفته تا

ضمن جلوگیری از شــایعات و اخبار
غیر موثق در ایــن گونه موارد مردم در
جریان رسیدگی به پروندهها قرار گرفته
و از اخباری که منابع رسمی در اختیار
آنان قرار میدهنــد .امتناع گردیده و به
روند مبارزه با فساد بیش از پیش امیدوار
شوند .زیرا که فقط مردم تیغ عدالت را
برنده میبینند امیدواری بیشتری در آنان
ایجاد میشود که عدالت در رسیدگی به
اعمال مجرمان در هر ســطح و مقامی
با قــدرت و قوت و بــدون هیچگونه
تبعیضی اجرا میشود.
از طرفی نیز جنبههای پیشگیرانه اینگونه
رسیدگیها و انعکاس اخبار رسمی آنها
در رسانهها و احکامی که صادر میشود
خود موجب جلوگیری از جرم میشود

و به مجرمان احتمالی هشدار میدهد که
اگر دست از پا خطا کنند قوه قضائیه یا
هماه عدلیه به عنوان چشــم بیدار نظام
در کمین مجرمان است و صدور حکم
برای یکی از مدیران ســابق همدان باید
درس عبرتی برای دیگران باشــد که در
مســیر قانون حرکت کنند و بدانند که
مدیران پاکدســت و شجاع نیز حمایت
میشوند و باکی از محاسبه ندارند «آن
را که حساب پاک است /از محاسبه چه
باک اســت» و مدیران خائن که همواره
خائف هســتند زیرا که گفتهاند الخائن
خائف و در نهایت در دام قانون گرفتار
خواهند شد.
زیــرا که علی (ع) بــه مالک فرمود :که
نباید خائن و خادم در برابر تو یکســان
باشــند کــه در آن صــورت خائن در
خیانتش جــری تر و خادم در خدمتش
بیانگیزهتر خواهد شد.

آگهي مزايده عمومی نوبت اول

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک همدان به استناد مجوز شماره  3880تاریخ  1398/2/29و در اجرای ماده  43قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت مصوب سال  1380و بند (ب) ماده  86قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال  1373در نظر دارد منافع تعداد
 9باب از مغازههای متعلق به آموزش و پرورش واقع در خیابان میرزاده عشقی بر مدرسه امام خمینی(ره) را به طور جداگانه از طریق مزایده
عمومی و انعقاد قرارداد اجاره یک ساله به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت و واجد شرایط واگذار نماید .لذا متقاضیان میتوانند از
تاریخ انتشار آگهی به مدت  10روز جهت اطالع از شرایط و شرکت مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند مشخصات
مغازه به شرح ذیل میباشد و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن  32510160-09182124044واحد پشتیبانی تماس گرفته شود.
(م الف)405
شماره مغازه

مساحت همکف

مساحت بالکن

آب

برق

گاز

تلفن

1

25/74

3/77

مشترک

دارد

مشترک

دارد

2

25/7

3/5

مشترک

دارد

مشترک

دارد

3

25/5

3/9

مشترک

دارد

مشترک

دارد

4

25/16

6/6

مشترک

دارد

مشترک

دارد

5

25/87

3/91

مشترک

دارد

مشترک

دارد

6

25/87

3/98

مشترک

دارد

مشترک

دارد

7

25/92

3/94

مشترک

دارد

مشترک

دارد

9

25/94

7/4

مشترک

دارد

مشترک

دارد

12

21/70

9/21

مشترک

دارد

مشترک

دارد

آموزش و پرورش ناحیه یک همدان

C M

از خیابان داشــتیم و برای حل مشــکل
پیشنهاد دادیم که روی جدول ها را ببندند
تا به عرض خیابان اضافه شــود همچنین
ایســتگاه تاکســی را با نصــب گل میخ
ساماندهی کنند و پیشنهاد دادیم برای حل
مشــکل تخلیه بار مرغ فروشی ها ساعتی
که حجم ترافیک پایین است را تعیین کنند
تا مشکلی بوجود نیاید.

رفوژ از عرض خیابان کاســته
است

مسئول مهندسی ترافیک شهرداری نیز در
در این خصوص گفت :این پروژه را پلیس
راهور به شورای شهر سابق پیشنهاد داده
و در شورا کارشناسی انجام شده و توسط
شهرداری به اجرا درآمده است.
مجید دماوندی بیان کرد :رفوژ  40سانت
عرض دارد و با توجه به اینکه خودروهای
در حال حرکت باید یــک فاصله ایی را
تا آن حفظ کننــد  2متر از عرض خیابان

کاسته است.
وی در پایان گفت :به دلیل اینکه تأسیسات
از این جداکننده خیابان عبور کرده صرفه
افتصادی ندارد که تخریب شود و دوباره
آســفالت کاری و به جــای آن گل میخ
نصب شود.
طرح های ترافیکی با جان و مال و زندگی
شهروندان گره خورده و در مدیریت شهری
بســیار حائز اهمیت است قطعا این گونه
طرح ها نیازمند افق دید وسیع و کارشناسی
دقیق وعلمی اســت .اگر کارشناسی دقیق
صــورت می گرفت پــروژه ایی که خود
باعث ایجاد مشــکالت جدیدی می شود
به اجرا درنمی آمــد .از آنجاییکه گل میخ
عرض کمی اشغال می کند و برای حرکت
از کنارش فاصله  10ســانت کافیست ،می
شد به جای ساخت رفوژ از گل میخ برای
روان سازی ترافیک استفاده کرد تا این همه
مشکالت بوجود نیاید.

سرپرســت فرمانداری اسدآباد از اجرای عملیات جدا سازی الین
رفت و برگشت گردنه این شهرستان در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایســنا ،لیال امیدی در جلسه شــورای ترافیک اظهار کرد:
بیشترین آمار تصادفات در محور گردنه اسدآباد تصادفات رخ به رخ
و انحراف به چپ بوده که پیگیری های اداره راهداری و حمل و نقل
جاده ای شهرستان با اداره کل و سازمان قرار بر این است که اعتباری
برای جداســازی الین رفت و برگشــت این محور در ســال جاری
اختصاص یابد که با اختصاص این اعتبار عملیات جداســازی الین
رفت و برگشت این محور پرتردد در سال جاری انجام خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه هم اکنون بسترهای الزم برای این برنامه انجام گرفته
و احیا خاکریز های بازدارنده آغاز شــده افــزود :در رابطه با رانش
گردنه اعتباری برای روکش گردنه اختصاص یافت که در همین راستا
اختالف سطح موجود گردنه مرتفع شد.
امیدی در ادامه با اشاره به وجود دو مسیر دوچرخه سواری در سطح
شهر اسدآباد برای هیأت دوچرخه سواران اسدآبادی تصریح کرد:جاده
سالمت به سمت روستای گردشــگری ملحمدره و روستای ترخین
آباد به سمت بیاج دو مسیر در نظر گرفته شده برای هیأت دوچرخه
ســواران این شهرستان بوده که شهرداری موظف است این مسیرهای
بی خطر را برای دوچرخه سواران خط کشی کند.
وی همچنین با تاکید بر فرهنگ ســازی در شهرســتان به استفاده از
دوچرخه در تردد های داخل شــهر توســط مردم و کارکنان ادارات
خاطر نشان کرد :در همین راستا شهرداری شهر برگزاری دو همایش
دوچرخه سواری در سال جاری را در نظر خواهد داشت.
مدیر اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اســدآباد هم با اشاره به
نصب تابلوها و عالئم راهنمایی و رانندگی و شناســایی افزود:ســال
گذشته افزون بر  150میلیون تومان برای خط کشی و تجهیز راه ها به
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان اختصاص یافت که این
میــزان اعتبار  5میلیون تومان تخصیص داشــته و  300میلیون هزینه
شده است.

ایران و جهان
siasat@hamedanpayam.com

بین الملل

سه شنبه
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مدیــر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر لزوم پایبندی ایران به تعهدات
برجامی خود تاکید کرد.
بــه گزارش ایلنا ،یوکیا آمانو مدیرکل آژانــس بینالمللی انرژی اتمی امروز در
ســخنرانی خود در نشست شــورای حکام در وین در مورد تعهدات ایران به
برجام گفت :من نسبت به افزایش تنشها در خصوص موضوع هستهای ایران
نگران هستم.
مدیــرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفــت :بارها تاکید کردهام که اجرای
تعهدات هستهای ایران یک دســتاورد مهم برای راستیآزمایی هستهای است.
بنابرایــن ،امیدوارم که تنشهای فعلی از راه گفتوگو کاهش یابد .من از ایران
میخواهم که بهطور کامل تعهدات خود در برجام را اجرا کند.

قائم مقام وزیر کشــور در امور مجلس و هماهنگی استانها از معاف شدن
دهیاری ها از پرداخت مالیات خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشور ،ســید سلمانسامانیقائم در
جلسه علنی مجلس شورای اســامی در جریان بررسی الیحه اصالح بند ۳
ماده  ۲قانون مالیات های مســتقیم در خصوص معافیت دهیاری از پرداخت
مالیات اظهار داشــت :در این الیحه دهیاری ها مد نظر قرار داده شــده و نه
مواردی کــه برخی نمایندگان مطرح کردند ،در کمیســیون اصلی هم همین
موضوع دهیاریها به تصویب رســیده است که تحقق این مهم هدیه بزرگ
دولت و مجلس شورای اسالمی به  ۳۷هزار و  ۴۸دهیاری کشور خواهد بود
که اکنون دارند با شــرایط بسیار ســخت و مضیقه های بسیار کار خود را به
نحو احسن انجام می دهند.

خبر

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

از ایران میخواهیم تعهدات برجامی
خود را اجرا کند

دهیاری ها از پرداخت مالیات معاف شدند

شینزوآبه نخستین کسی نیست که پیام غرب را
به تهران میآورد

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
درباره سفر نخست وزیر ژاپن گفت :سفر شینزوآبه به کشورمان مهم است اما
وی نخستین کسی نیست که پیام غرب را به ایران میآورد.
سیدحسین نقوی حســینی در گفتوگو با ایلنا ،درباره سفر شینزوآبه نخست
وزیر ژاپن به کشــورمان گفت :ژاپن از شرکای سنتی جمهوری اسالمی ایران
اســت ،مراودات این کشور همیشــه با ما مثبت بوده بنابراین این سفر برایمان
بسیار اهمیت دارد.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی گفت :تا هنگامی که آمریکا بر
طبل تهدید ،تحریم و فشار بکوبد و رفتارش را تغییر ندهد ،غیر عقالنی است
که ما باب مذاکره با این کشور را به رویش باز کنیم.

ظریف در نشست خبری مشترک با هایکوماس مطرح کرد

یادداشت

شینزو آبه در راه ایران ،موفق یا سر در گم
»»مهدی آقایانی

دولت ژاپن به نخســت وزیری شینزوآبه قرار است فردا به تهران
سفر کند این ســفر از یک ماه پیش مورد تمرکز رسانههای داخلی و
خارجی بوده اســت .در سفر جدید دونالد ترامپ به ژاپن ،ترامپ در
دیدار با شــینزوآبه بیان کرد که از سفر نخســت وزیر ژاپن به تهران
اســتقبال میکند و خواهان فوری این سفر به ایران است .از پس آن
وزیــر امور خارجه ایاالت متحده آمریکا آقای پمپئو که بیشــتر برای
مذاکره با ایران  12پیش شــرط گذاشته بود اعالم کرد که حاضر است
بدون هیچ گونه پیش شرطی با ایران وارد مذاکره شود.
با توجه به این مســائل تقریبا همه جهان آگاه هستند که سفر نخست
وزیر ژاپن به تهران پیش از این که یک ســفر عادی باشــد بیشتر به
عنوان حامل یک پیام اســت و یا به دنبال این است که ایران و آمریکا
را بر سر یک میز بنشاند تا به این صورت یک دستاورد دیپلماتیک بین
این دو کشور یعنی ایران و آمریکا ایجاد شود.
اما اگر بخواهیم به صــورت جدی به این موضوع نگاه کنیم خواهیم
دید که آمریکا به ریاســت جمهوری ترامپ از توافقی که به سختی ما
بین ایران و چهار کشور قدرتمند جهان به وجود آمده بود خارج شد
حــال با توجه به این که آژانــس بینالمللی اتمی ،تمامی فعالیتهای
جمهوری اسالمی ایران را صلحآمیز اعالم میکند ،ترامپ بیان میکند
کــه میخواهد که ایران به بمب اتمی دســت پیــدا نکند که در واقع
این موضوع بهانهای اســت برای پیشــبرد پیش شرطهای اعالم شده
از طرف پمپئو.
با این شرایط کمی آشکار میباشــد که سفر شینزوآبه به خاطر این
است که هر دو طرف کمی بر سر مسائل کوتاه بیایند اما به این نکته
باید توجه کرد که ایران بر سر چه چیز باید کوتاه بیاید .روشن است
کــه ایاالت متحده آمریکا با توجــه به ویژگی ابر قدرتی که دارد به
دنبال این اســت که با توجه به این موضوعات بتواند غنیسازی در
ایران را به طور کل متوقف کند و همچنین توان دفاعی و موشــکی
ایــران را پایین بیــاورد که قطعا با توجه به این شــرط به دنبال این
اســت که به صورت مداوم از تأسیســات موشکی ایران بازدید کند
که این موضوع تقریب ًا محال اســت به آن  12شــرط اشاره مستقیم
نکــردم که یکــی از آنها توقف فعالیت ایــران در منطقه به ویژه در
کشور سوریه است.
ناگفته نماند که هنوز پای نخست وزیر ژاپن برای میانجیگری به
تهران باز نشده است ایاالت متحده آمریکا تحریمهای پتروشیمی
را ضد ایران فعال کرده اســت که این شرایط با روح میانجیگری
بســیار فاصله دارد به هر حال به نظر نگارنده نخست وزیر ژاپن
پیش از این کــه به دنبال میانجیگری بین ایران و آمریکا باشــد
باید به دنبال همکاریهای اقتصادی هر چه بیشــتر ما بین ایران و
کشــور خود باشد.البته این شــرایط به این معنا نیست که از این
فرصت ایجاد شــده چشم پوشی کرد مذاکره مســتقیم بین ایران
و امریکا محتمل اســت اما جمهوری اســامی ایران باید با توجه
بــه این دیدار،پیام خود را از طریق ژاپن بــه آمریکا اعالم کند تا
بــه این صورت بر تنش ها و تهدید هــای بوجود آمده در منطقه
تاثیر بگذارد.

فاطمه حسینی:

ماههاست در سفرههای اقشار ضعیف
جامعه گوشت ،مرغ و برنج نیست
نماینده تهران گفت :از عدالت اجتماعی فاصله گرفتهایم و اقشار
ضعیف جامعه که ماهها بر ســر سفرههایشان گوشت ،مرغ و برنج
نیســت ،هیچ بهرهای از اعطای سیاســتهای ارزی  ۴۲۰۰تومانی
نمیبرند.
به گزارش ایلنا ،ســیده فاطمه حسینی روز گذشته در صحن علنی
مجلس در نطق میاندستور خود گفت :سخن امروز من به ضرورت
وظیفه نمایندگی مردم اســت .در نطقهای پیشین خود به کرات از
وضعیت اقتصادی و اقداماتی که باید اتخاذ شود مطالبی را بیان کردم
لیکن چالشهای اقتصادی هم همچنان ماندگار اســت و حاکی از
ضرورت اتخاذ سیاستهای خردمندانه اقتصادی است.
این عضو کمیســیون اقتصادی مجلس تاکید کرد :گزارشها از یک
ســو بیانگر وضعیت فزاینده بیکاری بــه خصوص بیکاری جوانان
اســت .در همین میان وضعیت معیشــت مردم در تنگنای شدیدی
قرار دارد .دولت و به خصوص وزارت اقتصاد باید در فرصت باقی
مانده از ابزارهای مناسب در اختیار از جمله بیمه ،بانکها ،گمرک،
ســرمایهگذاری و مالیات استفاده کنند تا در راستای کاهش شکاف
رکودی در کشور گام بردارند.
این عضو فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد :در نطق اضطراری
پیشــینم که چند روز پس از اتخاذ سیاستهای ارزی  ۴۲۰۰تومانی
در سال گذشته بود ،عنوان کردم که انتظار میرفت تصمیمی اتخاذ
شــود تا مانع توزیع رانت و هدررفت منابع ارزی کشور شود لیکن
پس از گذشــت بیش از چهار ماه تجربه ناکام اتخاذ سیاست مذبور
تغییــر یافت .اینک هم پس از بارها بیــان این مطلب مجددا تکرار
میکنم؛همانگونه که پیشبینی میشد اختصاص ارز  ۴۲۰۰تومانی
به کاالهای اساســی نه تنها توام با توزیع رانت است بلکه از هدف
بسیار دور میشود.
نماینده مردم تهران تصریح کرد :دولت در مهار قیمتهای کاالهای
اساسی که مورد نیاز طبقات ضعیف و متوسط جامعه است ،ناموفق
بوده اســت به صورتی که مابهالتفاوت قیمت ارز به همین اقشار و
دهکهای پایین جامعه باید اختصاص پیدا کند و بخشی از آن برای
جبران کسری بودجه دولت هزینه شود ،سیاست مطلوبتری اتخاذ
شده است.

تنها راه کاهش تنش در منطقه
توقف جنگ اقتصادی است
تنها راه کاهش تنش توقف جنگ اقتصادی
است .نمی شود توقع داشت جنگ اقتصادی
علیــه مردم عــادی ایران در جریان باشــد و
کسانی که این جنگ را به راه انداخته اند یا از
آن حمایت می کنند ،در امان باشند.
وزیر امور خارجه در نشست خبری مشترک
که به همراه هایکــو ماس همتای آلمانی وی
برگزار شد ،ضمن خوشامد گویی به دوست
قدیمی خود وزیر خارجه آلمان و هیأت همراه
اظهارداشت :ایران ،آلمان و اتحادیه اروپا هدف
مشترکی دارند و آن ،حفظ برجام ،جلوگیری
از تنش و درگیــری در منطقه و برخورداری
مردم ایران از مزایای توافق هسته ای است.
محمدجواد ظریف با بیان اینکه آمریکا اعالم
جنگ اقتصادی علیه ایران کرده اســت ،اظهار
داشــت :این جنگ بسیار برای منطقه و جهان
و نظم بینالمللی خطرناک است .اقداماتی که
ایاالت متحده پــس از خروج از برجام انجام
داده ،هــدف قرار دادن مردم ایران اســت که
قرار بود بیش از هر کس دیگری از این توافق
منفعت ببرند.
رئیس دســتگاه دیپلماســی خاطرنشان کرد:
جمهوری اســامی ایران ثابت کــرده که به
تعهــدات خــود پایبند اســت و  ۱۵گزارش
آژانس بین المللی انرژی اتمی این مســئله را
ثابت کرده اســت .اما ایران موظف اســت به
همــان میزان که به تعهداتش پایبند اســت از
حقوق مردم ایران دفاع کند .یکی از این حقوق
همان مسالهای که درماده  ۳۶برجام به رسمیت
شناخته شده است.

اقدامات ایران منطبــق با حقوق
شناخته شده در ماده  ۳۶برجام است

وزیر امور خارجه یادآور شد :اقدامات جدید
ایران کام ً
ال منطبق با حقوق شناختهشــده در
ماده  ۳۶برجام اســت .مــا آمادگی داریم این
اقدامات را برحســب اقدامات عملی شرکای
برجام ادامه بدهیم و برخی را متوقف کرده یا
بازگشت دهیم.

رایزنی وزیران خارجه آلمان و امارات درباره مســائل
منطقه

■ ایسنا :وزیــر خارجه آلمان پس از دیدار با مقامات عراق و همتای
اردنی خود شامگاه یکشنبه وارد ابوظبی شد و با همتای اماراتی خود
نیز دیدار و گفتوگو کرد.
به نوشــته روزنامه فرامنطقهای رأی الیوم ،عبدا ...بن زاید آل نهیان،
وزیر خارجه امارات در کنفرانس مطبوعاتی مشــترک با هایکوماس،
همتای آلمانی خود گفت که "حمله اخیر به چهار نفتکش در بندر
الفجیرة در دریای عمان تعدی به امنیت ناوبری بینالمللی محسوب
شــده و تنش در منطقــه را افزایش میدهد".وزیــر خارجه امارات
همچنین گفت که در دیدار با همتای آلمانی خود درباره ایران ،یمن،
لیبی و فلسطین رایزنی کرده است.
در مقابــل هایکو ماس نیز عنوان کرد :برای کاهش تنشها در منطقه
تالش میکنیم و نمیخواهیم که این موضوع به تشدید نظامی منجر
شود.

شدت گرفتن درگیریها در پایتخت لیبی

ظریف با بیان اینکه ما امروز فرصت داشــتیم
درخصوص مســائل منطقــهای و بینالمللی
گفتوگو کــرده و دیدگاههــای خودمان را
به صراحــت مطرح کنیم ،خاطرنشــان کرد:
امیدواریم تالشهای دوســتان ما در آلمان و
سایر شرکای ما در  ۴+۱برای حفظ برجام به
نتیجه برســد و حتم ًا ما نیز در این تالشها با
آنها همکاری می کنیم.
محمد جواد ظریف در پاسخ به سوال خبرنگار
بیلد مبنی بر اینکه خیلی از توافقات بین المللی
با ایران منوط به نگاه ایران به اسرائیل است در
حالی که شما می گویید اســرائیل باید نابود
شود ،نگاه شما به اسرائیل چگونه است؟ گفت:
مشــکل خاورمیانه ،سیاستهای تجاوزکارانه
رژیم صهیونیســتی و حمایت بــدون حد و
مرز آمریکا از این جنایتها است .مشکل این
است که برخالف همه قواعد حقوق بینالملل
اشغال قدس شــریف و بلندیهای جوالن به
رسمیت شــناخته شــده و سیاستهای ضد

حقوق بشــری رژیم صهیونیستی علیه مردم
فلسطین فراموش شده است.
وی افزود :مشــکل منطقه ما این اســت که
آمریکا تــاش کرده با یــک جنایت جدید
بــه نام معامله قرن حقوق مردم فلســطین را
زیرپا بگذارد .اینها اســت که موجب مشکل
در منطقه ما شــده است .شما باید از رژیمی
ســوال کنید که دارای بمب هستهای است.
نتانیاهــو در کنار نیــروگاه دیمونا که بمب
هســتهای میسازد ،میایســتد و میگوید ما
ایران را نابود خواهیم کرد و او باید به سوال
پاسخ دهد.
رئیس دســتگاه دیپلماســی با تاکید بر اینکه
هیچکس نمیتواند علیه مردم ما اقدامی بکند
مگر اینکه پاسخ قاطعی دریافت کند ،گفت :ما
آغازکننده هیچ جنگی نبودهایم و نخواهیم بود
اما اگر کســی بخواهد جنگ را علیه ما آغاز
کند ،آن کشور پایان دهنده جنگ نخواهد بود.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره

جهانگیری:

حقوق همجنس گرایان در ایران اظهارداشت:
جامعه ما دارای اصول اخالقی است که مردم
براســاس آن به حیات خــود ادامه میدهند.
اصــول اخالقی و مقررات قانونی ما حاکم بر
رفتار افراد در اماکــن عمومی بوده و رعایت
قانون و اخالق عمومی ضروری است.

خواسته ایران صرفاً اجرای برجام
است

ظریف همچنین در پاسخ به سوال ایرنا مبنی
بر انتظــارات ایران از آلمــان در زمینه تداوم
همکاری شرکت های ایرانی و آلمانی گفت:
من در مالقات به دوست و همکارم گفتم که
خواسته ایران صرف ًا اجرای برجام است .توجه
دوستان اروپایی را به مواد یک تا سه ضمیمه
دوم برجام و همینطور بیانیههای کمیســیون
مشــترک در ســطح وزرا و مدیران سیاسی
جلب کردم که بعد از خروج آمریکا از توافق
هستهای صادر شده است.

نباید مدیران کشور را در جبهههای داخلی هم درگیر کنیم
معاون اول رئیس جمهــور با بیان اینکه
نبایــد فضا را بــرای تــاش و ابتکار عمل
مدیران کشــور در جبهه مقابله با جنگ تمام
عیار اقتصادی دشــمن ناامن کنیــم ،اظهار
داشــت :امــروز وزیر نفــت و کارکنان این
وزارتخانه در خط مقــدم مقابله با تحریمها
قــرار دارند و نباید آنهــا را عالوه بر جبهه
مقابله با فشار اقتصادی دشمن در جبهههای
داخلی درگیر کنیم.
به گزارش ایســنا ،اسحاق جهانگیری گفت:
درست اســت که با شــرایط تحریم مواجه
هســتیم اما هنر مدیریت این است که از دل
محدودیت ها فرصت خلق کند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این که
فرصت های زیادی در کشور داریم که اگر به
درستی از آنها استفاده کنیم می توانیم از دل
همین شرایط سخت کارهای ماندگاری برای
کشــور انجام دهیم ،افزود :امروز توانمندی
های خوبی در کشــور شــکل گرفته است
و شــاهکارهای مهندســی در گوشه و کنار
این ســرزمین قابل مشاهده است و کوچک
انگاشــتن یا نادیده گرفتن آنها ظلم به کشور
است.
جهانگیــری اظهــار داشــت :در شــرایط
جنگ اقتصادی و فشــار همه جانبه دشمن
نباید مســئوالنی را که بــه دنبال بهره گیری
حداکثــری از توانمندی های داخل کشــور
هستند عالوه بر مقابله با دشمن خارجی ،در
جبهه های مختلف داخلی نیز درگیر کنیم و
فضا را برای ابتکار عمل آنان محدود کرده و
ناامنی کاری برایشان ایجاد کنیم.
وی ادامــه داد :امروز وزیــر نفت و کارکنان
این وزارتخانه در خط مقدم مقابله در جنگ
اقتصادی تمام عیار قــرار دارند و باید برای
تالش هایشان احساس آرامش داشته باشند

بین الملل

تا بتوانند حتی یک بشــکه بیشتر نفت تولید
و صادر کنند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که باید
فضا را برای فعالیت های ســازنده در مسیر
مقابلــه با تحریم ها آرام و امن کنیم ،تصریح
کرد :یا باید در برابر مردم و ملت ایران ســر
تعظیــم فرود بیاوریم تا همــه ظرفیت ها را
در جبهه مقابله با جنــگ اقتصادی پای کار
بیاوریم یا این که در برابر دشمنان سر تعظیم
فرود بیاوریم .هر عقل سلیمی تأیید می کند
که کار منطقی تعظیم و تکریم در برابر مردم
خودمان است.
جهانگیری با اشاره به این که توانمندی های
عبور از شرایط ســخت اقتصادی در کشور
قابل توجه است خاطرنشان کرد :امروز باید
عبور از این شــرایط دغدغه همه ما باشد و
صرف حرف و گفتن کمکی به کشــور نمی
کند .این که بگوییم  900هزار میلیارد تومان

یارانه پنهان در کشــور داریم کافی نیست و
باید در عمل چاره ای بیندیشیم تا این یارانه
ها که طبقات مرفه بیشــتر از آن بهره مند می
شود ،نصیب طبقات محروم جامعه شود.
معــاون اول رئیــس جمهــور ادامه داد:
امروز هر تصمیمی برای مقابله با شــرایط
ســخت اقتصادی گرفته می شــود باید با
حمایــت همگانی اجرا شــود نه این که
در مســیر اجرای آن اخالل شود یا حتی
همانطور که بعض ًا مشــاهده کرده ایم در
مســیر اتخاذ این تصمیمات اخالل ایجاد
شود یا مشــکل تراشی شود .می شود از
دل همین شرایط ســخت نیازمندی های
توسعه کشــور و معیشــت بهتر مردم را
تأمین کرد.
جهانگیری با بیان این که تولید و اشتغال دو
مســأله اصلی و اساسی امروز کشور هستند،
گفت :برنامه هایی برای رونق تولید از سوی
بخش های مختلف ارائه شده است اما آنچه
تعیین کننده اســت تمرکز روی حوزه هایی
است که پیشــران تولید هســتند و یکی از
مهمتریــن این حوزه ها عرصــه تولیدات و
صادرات غیرنفتی اســت .باید به جای مانع
تراشــی بر ســر راه صادرات غیرنفتی موانع
را برطــرف کرده و به شناســایی و ورود به
بازارها از ســوی تولید کنندگان کشــورمان
کمک بکنیم.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد :شورای
عالی صادرات باید فعال شود و وزیر صمت
بر موضوع تســهیل صادرات غیرنفتی تمرکز
کند تا موانع پیــش روی صادرات غیرنفتی
برطرف شود .مسکن نیز یکی دیگر از حوزه
های پیشران تولید است که مزیت بزرگ آن
این است که هیچ وابستگی و نیازی به خارج
از کشور ندارد و از سوی دیگر حداقل 120

■ مهر :درگیریهای مســلحانه میان نیروهــای دولت وفاق ملی و
ارتش ملی لیبی در پایتخت این کشور شدت گرفت.
درگیری ها میان نیروهای وابســته بــه ارتش ملی لیبی به فرماندهی
«خلیفــه حفتر» و دولت وفاق ملی این کشــور در طرابلس شــدت
گرفت.
این درگیری ها که از حدود یک ماه پیش با لشــکر کشــی عناصر
ارتش ملی لیبی به طرابلس آغاز شد روز یکشنبه در مناطق مختلف
پایتخت لیبی شــدت گرفت.نیروهای دولت وفــاق ملی در جریان
ایــن درگیری ها مانع حمله نیروهــای ارتش ملی به محور الرمله و
پیشــروی آنها شدند.این نیروها هم چنان کنترل مناطق مذکور را در
دست دارند.

حمله ارتش ســوریه به مواضع جبهه النصره در حومه
حماه و ادلب

■ مهر :ارتش سوریه به صورت گسترده مواضع عناصر جبهه النصره
را در حومه شمالی حماه و ادلب در هم کوبید.
نیروهای ارتش ســوریه مواضع عناصر جبهه النصــره را در حومه
شمالی حماه هدف قرار دادند.
بر اســاس این گــزارش مواضع تروریســتها در محور تل ملح و
جبین واقع در شمال شهر محرده در حومه شمال غربی حماه هدف
حمالت گسترده ارتش ســوریه قرار گرفت.در جریان این عملیات
تعدادی از تروریســتها به هالکت رســیده و تعدادی نیز مجروح
شــدند .تجهیزات نظامی این تروریســتها نیز در عملیات مذکور
منهدم شد .ارتش سوریه هم چنین تجهیزات نظامی آنها را در مناطق
نزدیک به حومه جنوبی ادلب منهدم کرد.

درخواستی از روسیه برای خرید «اس  »۴۰۰نداشتیم

■ فارس  :ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشســت هفتگی
خود اعالم کرد ،تهران درخواســتی برای خرید ســامانه «اس  »400از
مسکو نداشته است .سید عباس موسوی روز گذشته در نشست خبری
با خبرنگاران در پاســخ به ســوالی تصریح کرد :درخواستی از روسیه
برای خرید «اس  »۴۰۰نداشتیم و احساس نیازی به این سامانه نداریم،
متخصصان ما سامانههایی طراحی کردند که دستکمی از این سامانهها
ندارد.یوری بوریســف» ،معاون نخســتوزیر روسیه نیز جمعه هفته
گذشته به خبرگزاری اسپوتنیک این کشور گفت که تهران تقاضایی برای
خرید سامانه دفاع هوایی اس ۴۰۰به مسکو ارائه نکرده است.

ایران باید برنامه موشکی خود را متوقف کند

■ ایلنا :وزیر امورخارجه امارت متحده عربی در تازهترین اظهارات
بیاساس خود خواهان توقف آزمایشهای موشکی ایران شد .شیخ
عبــدا ...بن زائد آل نهیان ،وزیر امور خارجــه امارات متحده عربی
در تازهتریــن اظهارات خود در مورد ایران و پس از دیدار با هایکو
مــاس در جمع خبرنگاران گفت :ایران باید برنامه موشــکی خود و
مداخله در کشــورهای دیگر را در راستای کاهش تنشهای منطقه
متوقف کند.

رشــته صنعتی با رونق ساخت و ساز مسکن
فعال می شوند.
جهانگیری اظهار داشت :حمل و نقل عمومی
نیز از جمله حوزه های پیشــران تولید است
که نوسازی و توسعه آن ده ها مشکل کشور
را از جمله مصرف باالی سوخت و آلودگی
هوا را حل می کند ،اگر کامیون های فرسوده
فعلی کشــور نوســازی
شــوند می توانیم حدود
نیمی از تولید فعلی بنزین
نوبت اول
و گازوئیل کشور را صادر
کنیم.
جمهور
رئیس
اول
معاون
مناقصه شماره  98-15یک مرحلهای
در ادامه سخنانش تصریح
شماره مجوز1398 .1571 :
موضوع مناقصه :ترمیم و اصالح ایستگاه  CGS, TBSمرغ آباد و
کــرد :یکــی دیگــر از
قزلآباد فامنین شامل تهیه مصالح ،حمل و اجرا به طور کامل
محورهای مهم مورد توجه
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را
دولــت هــای یازدهم و
از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.
دوازدهم درعرصه حمل و
شرح مختصر کار:
نقل عمومی توسعه ریلی
 -1مبلغ برآورد اولیه پروژه( 3/594/041/000سه میلیارد و پانصد و نود و
بوده اســت که خوب هم
چهار میلیون و چهل و یک هزار) ریال میباشد.
پیش رفته اســت و امروز
 -2مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( 179/703/000یکصد و هفتاد و نه
تعــداد زیادی از اســتان
میلیون و هفتصد و سه هزار) ریال میباشد که به صورت یکی از تضامین
های کشور به شبکه ریلی
قابل قبول معتبر در آییننامه معامالت دولتی میباشد.
سراسری متصل شده اند.
 -3مدت اجرای پروژه  150روز میباشد.
حمل و نقل عمومی حومه
متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت  12روز مهلت
دارند ضمن نامه اعالم آمادگی جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به
ای نیــز مورد توجه جدی
دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی ذیل اقدام نمایند.
دولت قرار دارد و توسعه
تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت  11روز
قطار شــهری در تهران و
دوشنبه 1398/4/10میباشد.
هشت کالنشهر دیگر نیز
محل تحویل همدان میدان شیرسنگی ساختمان مرکزی شرکت گاز
از موضوعات مورد توجه
استان همدان طبقه اول اتاق  207امور قراردادها میباشد.
در دولــت های یازدهم و
تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقب ًا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
دوازدهــم بوده که در حد
تلفن 38261075-8 ،38260571-4 :دورنویس081-38256207 :
توان به حل مشــکالت و
آدرس اینترنتwww.nigc-hm.ir :
توســعه آنها کمک شــده
روابط عمومی شرکت گاز استان همدان
است.

آگهی ارزیابی کیفی
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انتخاب استانهای جدید برای توزیع یک وعده غذای گرم
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور از اضافه شدن استانهای جدید به
طرح یک وعده غذای گرم در روستامهدها خبر داد.
حبیب اهلل مسعودی فرید در گفتوگو با مهر با اشاره به اینکه طرح توزیع یک وعده
غذای گرم در ابتدا در استانهای محروم سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی آغاز
شــد ،اظهار کرد :برای توسعه طرح اشاره شده نیاز به تأمین اعتبارات مورد نیاز برای
طرح است که در همین زمینه به دنبال جذب اعتبارات هستیم.
وی افزود :با توجه به افزایش هزینهها ،میزان هزینه برای تأمین یک وعده غذای گرم
نیز افزایش یافته اســت و در این زمینــه امیدواریم وزارت رفاه اعتبارات مورد نیاز را
تأمین کند.

معاون کل وزارت بهداشت:

کوچ بیماران به خارج از استان همدان
برای درمان پذیرفتنی نیست

دستیابی به پوشش همگانی سالمت در سال ۱۴۰۴

حریرچــی با بیان اینکه هدف گیری دســتیابی به پوشــش همگانی
ســامت در سال  ۱۴۰۴اســت تا همه مردم بدون هیچ تبعیض تمام
خدمات ســامت مورد نیاز که مشتمل بر ارتقای سالمت ،پیشگیری
از بیماریها و آگاهی ســازی ســبک زندگی درمان و توان بخشی را
دریافت کنند ،گفت :سعی بر آن است تا همه این موارد بدون تبعیض
و سختی مالی به مردم ارائه شود.
تکمیل بودن همدان از نظر وجود خانه های بهداشتی یک امتیاز است
حریرچی به وجود  ۴۵۲عضو هیأت علمی و بیمارســتانی در استان
همدان اشــاره کرد و با بیان اینکــه تکمیل بودن همدان از نظر وجود
خانه های بهداشــتی یک امتیاز است ،گفت :اگر بخواهیم به پوشش
سالمت برسیم باید در ابتدا محرومان و فقرا از آن برخوردار شوند.
وی با یادآوری اینکه همدان ظرفیت دســتیابی به پوشش سالمت را
دارد و باید همه مردم تحت پوشــش قرار گیرند ،گفت :طبق تحقیق
انجام شــده حدود  ۷۰درصد مراجعه کننــدگان به مطب ها به موقع
ویزیت نمی شوند و رابطه چشمی دکتر با بیمار برقرار نمیشود.

طرح تحول نظام سالمت بهبود استانداردهای خدمات
پزشکی را محقق کرد

معاون سیاسی اســتاندار همدان نیز گفت :طرح تحول نظام سالمت
بهبود استانداردهای خدمات پزشکی را محقق کرد.
مصطفی آزادبخت با آرزوی توفیق برای همه خدمت رسانان به ویژه
خدمت رســانان حوزه سالمت ،برگزاری این جلسه باشکوه را حاکی
از ارادت مردم به ارائه دهندگان خدمت دانست.
معاون سیاســی امنیتی استاندار همدان با اشــاره به پیشرفت بسیار
حوزه پزشــکی ایران در دوران پس از انقالب و بی نیازی از اعزام
به خارج از کشــور گفت :جوانان بلنــد همت ایران انقالب عظیمی
در مباحث پزشکی ایجاد کردند به طوریکه ایران اسالمی هم اکنون
از کشــورهای مطرح جهان محسوب میشــود و روند توسعه قابل
قبول بوده است.
رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز به مهمترین دستاوردهای
دانشــگاه ابن سینا طی ســالهای گذشــته پرداخت و اظهار کرد :با
تالشهای صورت گرفته حجم دانشــجویان حوزه آموزش دو برابر
شده و رشته های تحصیالت تکمیلی از  55به  85رشته رسید.
حبیبا ...موســویبهار با بیان اینکه در این سالها چهار رشته فناوری
نوین افزوده شــد و موفق شدیم دانشجویان خارجی نیز جذب کنیم
گفت :یکی از مهمترین راههای اقتصاد مقاومتی فروش علم است که
باید با همکاری تمام سازمانها به این مهم برسیم.
وی با اشــاره به اینکه ســامتکده طب ســنتی در بــاغ بدیعالحکما
راهاندازی شد گفت :در قانون بودجه امسال نام دانشگاه علوم پزشکی
همدان به ابن سینا تغییر یافت.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان با بیان اینکه رابطه ما با دکتر
موسوی بهار اســتاد و شاگردی بوده و شهادت میدهم در این مدت
هیچگاه از اخالق ،شرافت و مردانگی عدول نکردهام گفت :امیدوارم
روشی که در کشور وجود دارد و نمیپسندم از وجود بزرگان استفاده
و آنها را نادیده نگیریم.
رشید حیدریمقدم با اشاره به اینکه خدمت دکتر هاشمی به این کشور
کرده هیچ فردی توان انجام آن را نداشــت گفت :مجوز بیمارســتان
یکهزار تختخوابی گرفته شــدیم بتوانیــم کار آن را انجام دهیم تا به
ثمر بنشیند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان با بیان اینکه بسیج ملی
فشار خون در کشور آغاز شده و افزود 850 :هزار نفر در استان در این
طرح غربالگری خواهند شد.
وی بیان کرد 20 :درصد بیماران بستری استان از خارج استان هستند
و امیدواریم بتوانیم خدمات بیشتری ارائه دهیم.
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رئیــس پلیس مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه قانون موجود مبارزه با ماده مخدر
گل متناســب با تهدیدات امروز نیست ،از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا
در رسیدگی و تصویب اصالحیه این قانون سرعت ببخشند.محمد مسعود زاهدیان در
گفت و گو با ایرنا در پاســخ به این ســوال که به نظر میرسد قانونی در رابطه با ماده
مخدر گل وجود نداشــته باشد ،افزود :این گونه نیست که قانونی وجود نداشته باشد
بلکه با اســتفاده از قانون موجود ،مبارزه با ماده مخدر گل را پیگیری و رصد میکنیم
اما مشــکل این است که قانون موجود متناسب با سطحی که امروز این ماده مخدر ما
را تهدید میکند ،نیست و هماهنگی بین این قانون و تهدیدات موجود وجود ندارد.

ســازمان غــذا و دارو اعالم کرد :گردش پروندههای اداری این ســازمان و روند
اجرائی آنها تا حصول نتیجه ،پس از بررســی کارشناسی ،با اجماع کمیتههای قانونی
و کمیســیونهای فنی تصمیمســازی و نتیجهگیری میشــود و شخص یا اشخاص
تأثیرگذاری در این فرآیند لحاظ نمیگردد.ســازمان غذا و دارو در پاســخ به گزارش
ایسنا با عنوان "امضاهای کثیف دارویی؛ دست چه کسانی در کار است؟" که در هفتم
خرداد ماه منتشــر شد ،در جوابیهای به ایسنا نوشت « :ســازمان غذا و دارو با هدف
نظارت بر فرآیندهای تولید ،توزیع ،کنترل بازار دارو ،واردات و صادرات فرآوردههای
سالمتمحور در نگاه کالن و با جامعیت همگانی تشکیل گردیده است.

رابطه عاطفی اسیدی
بالی جان دختران

خبر

معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بابیان اینکه
هیچ خدمتی نباید در جامعه عرضه شود مگر فقرا از آن بهره مند شوند،
گفت:کوچ بیماران به خارج از اســتان همــدان برای درمان پذیرفتنی
نیست.
ایرج حریرچی عصر یکشــنبه در مراسم معارفه رئیس دانشگاه علوم
پزشــکی ابن سینا بابیان اینکه حبیب ا ...موسوی بهار  ۶سال خدمات
خالص و موفق در دانشــگاه علومپزشــکی ابن ســینا داشت و بنا به
درخواست خودش این دوره به ایننقطه ختم شد ،گفت :تمام موفقیت
ها ناشی از کار جمعی در دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا بوده است.
معاون کل وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی با بیان اینکه
رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا سابقه فعالیتهای زیادی
دارد و مســئولیت را در وضعیت خطیر جامعه پذیرفته که امیدواریم
موفق باشــد ،گفت :در ســال  ۱۴۰۴باید به پوشش همگانی سالمت
برسیم.
حریرچی با بیان اینکه توجه به تشــخیص درد مردم در کمترین زمان
ممکن بســیار مهم اســت و امید می رود در استان همدان با توجه به
اســتانداردهای موجود به این نکته توجه شود ،گفت :خروج بیمار از
دانشــگاه علوم پزشکی ناراحتکننده اســت که با وجود تغییر سطح
دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینا همچنان از شهرستانهای این استان
برای درمان به استانهای دیگر مراجعه کنند.
به گزارش مهر ،وی بابیان اینکه بیمه ســامت و تامین اجتماعی باید
فهرستی از بیمارانی که برای درمان به خارج استان می روند تهیه کنند،
گفت :باالبودن هزینه حمل و نقل بیمار به تهران از مشکالت است.
وی با بیان اینکه شــرایط آغاز طرح تحول سالمت زمان سختی بود
همچنان که امروزه نیز شرایط اقتصادی دشوار است ،گفت :هدف تمام
نظام های سالمت پوشش همگانی سالمت است و همه اهداف دیگر
توسعه ،زیرساخت ،تربیت نیرو ،آموزش و پژوهش بنیادی و کاربردی،
ارائه خدمت و اعمال جراحی و کار فرهنگی همگی کشورهای جهان
در بستر آن رخ می دهد.

قانون مبارزه با مخدر گل متناسب با تهدیدات
امروز نیست

توضیح سازمان غذا ،دارو درباره روند اجرایی
پروندههای اداری سازمان

بر اســاس تحقیقات و بررســی هایی که
در زمینه روانشناســی در رابطه با میزان آسیب
دختران و پســران در رابطه هــای عاطفی با
یکدیگر انجام شــده ،میزان آسیب پذیری در
دختران به مراتب بیشتر از جنس مخالف بوده
است.
هنگامی که یــک دختــر وارد رابطه عاطفی
میشــود بیش از هر چیزی نیــاز به مهارت
ایجاد رابطه و همچنین عدم وابستگی به جنس
مخالف دارد.
به گزارش ایسنا،متأسفانه این روزها بسیاری از
دختران گرفتار یک رابطه عاطفی اسیدی شدهاند
و با عدم مهارت و چگونگی برخورد لحظه به
لحظه بیشتر در این رابطه غرق میشوند.
یک روانشــناس خانواده در همدان با اشاره به
اینکه رابطه عاطفی اسیدی ،رابطهای است که
بســیاری از دختران در سنین پایین درگیر آن
میشوند ،گفت :بســیاری از دختران در رابطه
عاطفی اســیدی موقعیت های خوب و تکرار
نشدنی خود را طی این مدت از دست میدهند.
آرام آزادپور ،با اشاره به اینکه در این رابطه در
تمام مراحل دختر به تنهایی پیشقدم میشود،
عنوان کــرد :در این رابطه یکی از طرفین باید
به صورت یکطرفه انرژی صرف و تمام وقت
و احساس خود را هزینه عشق به طرف مقابل
خود کند که این موضوع سبب وابستگی شدید
عاطفی به ویژه در دختران میشود.
وی ادامه داد :در این رابطه منطق همیشــه در
تلنگر این اســت که این رابطه اشتباه است اما
احســاس با غلبه بر منطق و عقل درخواست
فرصت برای جبران کمبودهای وظایف طرف
مقابل را دارد.

آزادپور تصریح کــرد :معموال در این روابط
دختر با خود تکرار مــی کند که چرا به من
زنــگ نمیزند یا چرا توجهی به من ندارد و
همیشــه در رابطه با اینکه آیا طرف مقابل او
را از ته دل دوست دارد یا نه ،دچار درگیری
ذهنی میشود.
این روانشناس با بیان اینکه این رابطه از ریشه
اشــتباه است ،خاطرنشــان کرد :در یک رابطه
عاطفی طرفیــن باید به میزان کافــی و برابر
قدم برداشــته تا هر یک از آنها پس از تحمل
ســختیها و کسب تجارب از زندگی مشترک
لذت ببرند.
وی اضافه کرد :هنگامی که یک دختر در رابطه

لذت بخش خواهد بود که بتوان احساســات
را کنترل کرد.
وی مطرح کرد :اگر قواعــد ارتباط با جنس
مخالــف را آموزش نبینیــم بعد از چندی که
از رابطه گذشــت به جای آن که احساساتتان
را کنترل کنید ،این احساســات است که شما
را کنتــرل میکند و در نتیجــه باید از آرامش
خداحافظــی کرد که معمــوال در این مرحله
مردان می توانند بهراحتی کمی عقب نشــینی
کنند .آزادپور در پایان خاطرنشان کرد :در این
روابط دختران آســیب پذیرتر هستند و طبق
تحقیقات بیشترین آسیب را این قشر متحمل
شده است.

عاطفی اصرار زیادی برای پابرجا بودن میکند،
در تصور جنس مخالف او این تصویر شــکل
میگیرد که به راحتی عشق و عالقه خود را به
دست آورده و نیازی به جنگیدن نیست.
این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه یک رابطه
عاطفی نیازمند سیاســتهای ارتباط با جنس
مخالف است ،یادآور شد :در هر رابطه دختر و
پسر باید وظایف و تکالیف ذاتی خود را انجام
دهند و بیش از وظایف خــود قدم برندارند
چرا که در این صورت وابســتگی شــدید و
واهی یــک طرفه به وجود میآید که در عین
حال هر دو طرف میدانند نتیجه ای نخواهد
داشــت و تا زمانی یک رابطه آرامش بخش و

روزنامهها باید تابوشکنیکنند
مدیــر گــروه مدیریــت رســانهای،
دانشــگاه علو موتحقیقــات تهــران گفــت:
خوشــحالم کــه در همــدان شــاهد
فعالیتهــای رســانهای پررنــگ و
حرفـهای زیــادی هســتیم کــه ســهم زیــادی
بــر توســعه فعالیــت خبــری غــرب کشــور
دارد.
عطــاا ...ابطحــی در بازدیــد از روزنامــه
همــدان پیــام ،بــا بیــان اینکــه امــروزه بایــد
بــه ســمت روان خبــر نویســی حرکــت
کــرد گفــت :زمــان نوشــتن خبــر در قالــب
وی گفــت وی افــزود گذشــته اما متاســفانه
چــون خــارج شــدن از آن نیــاز بــه یــک
تابــو شــکنی دارد روزنامههــا اســتقبالی از
آن نمیکننــد و همچنــان از همیــن روش
اســتفاده میکننــد.
وی بــه اشــتباهات فاحــش نگارشــی در
برخــی از ســایتهای خبــری اشــاره کــرد
و گفــت :متاســفانه برخــی رســانهها شــیوه
درستنویســی خبــر را رهــا کــرده و بــه
بیراهــه میرونــد تــا جایــی کــه در بیشــتر
کالسهــای آموزشــی خبــر از آنهــا بــا
عنــوان غلــط نامــه یــاد میکنــم تــا شــیوه
درســت خبــر نویســی را بــه دانشــجویانم
آمــوزش دهــم.
وی افــزود :تیتــر یــک فرصــت تاریخــی
بینظیــر اســت بــرای نویســنده تــا بــا

دانشگاه

خــودش بــه جنــگ زیبانویســی معنایــی
برخیــزد و بهتریــن جمــات را بــرای
جــذب مخاطــب انتخــاب کنــد.
ابطحــی عنــوان کــرد :بایــد روزنامههــا بــه
ســمت نرمنویســی حرکــت کننــد تــا در
کوتاهتریــن جمــات بتواننــد بهتریــن و
کاملتریــن منابــع خبــری را در اختیــار
مخاطبــان خــود قــرار دهنــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه بابیــان اینکــه تیتــر
حتم ـ ًا خوانــده میشــود افــزود :لیــد خبــر
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حدنصاب ارزیابی تخصصی دکتری
در  ۵دانشگاه کاهش یافت

بر اســاس مذاکره  ۵دانشــگاه و یک پژوهشگاه ،حد نصاب برای ارزیابی تخصصی از
داوطلبان دکتری کاهش یافت.
به گزارش ایرنا ،حد نصاب در برخی از کد رشــته محلهای دانشــگاههای شهید بهشتی،
عالمه طباطبایی ،کاشــان ،گنبد کاووس ،خلیج فارس (بوشهر) و پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتیک و زیســت فناوری در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال جاری کاهش
یافت .حدنصاب نمره برخی از رشــتههای تحصیلی برای ارزیابی در آزمون ورودی دوره
دکتری کاهش یافت.
دانشگاههای یاد شده طی مذاکره با سازمان سنجش آموزش کشور ،حد نصاب را در برخی
رشتههای خود پایینتر آوردند تا داوطلبان بیشتری در فرایند ارزیابی تخصصی شرکت کنند.
کارنامه نتیجه انتخاب رشته این دسته از متقاضیان با توجه به حدنصاب جدید ،اصالح شد
و بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

درصــد و پاراگــراف ســوم تقریبــ ًا محالــه
خوانــده شــود بــر ایــن اســاس در انتخــاب
تیتــر بایــد دقــت زیــادی شــود.
ابطحــی یکــی از روشهــای روان نویســی
و تغییــر در نــگارش خبــر را فاصلــه از
خوانــدن خبرهــای روتیــن دانســت و
گفــت :بــه خبرنــگاران توصیــه میکنــم
تــا  3مــاه مطلقــا روزنامــه نخواننــد و
اخبــار صــدا و ســیما را نبیننــد تــا بــا
یــک ذهــن پــاک بتواننــد نــوع نــگارش
خــود را تغییــر دهنــد چــرا کــه ســبک

هــرم وارانــه در زمــان خــودش کاربــرد
داشــته و بیشــتر بــرای زمــان جنــگ بــوده
کــه اصــل خبــر بایــد ابتــدای صحبتهــا
مخابــره شــود بنابرایــن بایــد از آن فاصلــه
گرفــت.
وی تاکیــد کــرد :در خبــر زمانــی کــه اخبــار
را از رســانههای دیگــر نقــل میکنیــد
ســعی کنیــد تیتــر را تغییــر داده و بــه قلــم
خودتــان درآوریــد تــا تاثیرگــذار شــود تــا
جایــی کــه بعــد از ســالها مخاطــب در
ذهنــش بمانــد.

بهداشت

تداوم سیر نزولی مرگ و میر ناشی از سرطان

آخرین گزارشها نشان میدهد مرگ و میر ناشی از سرطان روند نزولی در پیش گرفته
و در حال کاهش است.
پایگاه اینترنتی «مدیکال نیوز تودی» اعالم کرد ،بنابر جدیدترین گزارش ســالیانه وضعیت
سرطان به مردم در بازه سالهای  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۶میالدی ،نرخ مرگ و میر ناشی از سرطان
سالیانه  ۱.۸درصد بین مردان و  ۱.۴درصد بین زنان کاهش یافته است.
داده های جمع آوری شده از تمامی سنین در بازه سالهای  ۲۰۱۱تا  ،۲۰۱۵همچنین نشان
داد که نرخ مرگ و میر ناشی از سرطان در مردان حدود  ۱.۲برابر از زنان بیشتر است.
با اســتناد به نتایج ذکر شــده در این گزارش ،در بازه سنی  ۲۰تا  ۴۹سال به ترتیب سرطان
سینه ،تیروئید و پوست شایع ترین سرطانها بین زنان و سرطان پروستات ،بیضه و پوست
شایعترین سرطانها بین مردان بودهاند.
این گزارش همچنین نشان داد که خطر ابتال به سرطان با باال رفتن سن افزایش می یابد تا
جایی که از هر  ۱۰مورد سرطان  ۹مورد افرادی که  ۵۰سال یا بیشتر دارند را درگیر می کند.
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جامعه

شماره 3492

ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش
ابرار ورزشی :سعید معروف حفظ تمرکز وکلید برد ما بود
این کلید تو کدوم در جا میشه؟!
همدانپیام :گالیه گندمکاران همدانی از گرانی سم
تحمل کنن عادت میشه ،فراموش می شه
گل ورزشی :حسین ورزشکار  :جایی میروم که شماره یک باشم
بدون شرح
تسنیم :شهروندان برگزیده همدان شهریور ماه معرفی میشوند
شاخصه شون اینه کاغذ و زباله رو جدا کنن  ،رو نیمکت های
پیاده راه بوعلی می شینن
خبر ورزشی :حسینی در آستانه جدایی از استقالل
حواست باشه جدایی افسردگی میاره
همدانپیام :سر بیکاله آموزش و پرورش
دست فروشا کاله رو ارزون میدن!!
شوت ورزشی :تاج :دست از سر فوتبال بردارید.
پس بگو دستشونو کجا بزارن؟!
همدانپیام :چالش تولید کنندگان چیست؟
پنبه شدن رشتههایی که تولید کردن
خراسان :نسخه اداره کشور بدون نفت
خوبه که بوی نفت نمی ده !!
فرهیختگان :دیگ پلوی خانم الیزابت در تهران
رستورانها الیزابتی میشوند!!
شرق :اسامی  72شرکت گیرنده وام ارزی
میخواید اسمشونو به طال بگیرید؟
همشهری :هزار گره در کار تولید و صادرات
دندون ها که کامپوزیتن با چی باز می کنید؟؟
اعتماد :سنگینی سایه سیاست بر همه چیز
برق رو روشن کنید سایه می ره
آفتاب :هشدار مصرف گل دیگر الکچری نیست
سنتی شد به جای چای
همدانپیام :گیر کردن آسانسور بین طبقات امنیت و ناامنی
حاال یه بار ایمنی نبودا !!

خبر

 6دستگاه اتوبوس برای تست فشار خون
همدانی ها پیش بینی شد
مدیر گروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی استان همدان گفت :در راستای غربالگری رایگان فشار خون
باال ۶ ،دستگاه اتوبوس برای اجرای این طرح پیش بینی شد.
راضیه سادات میرمعینی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد :یک دستگاه
اتوبوس آمبوالنس مربوط به اورژانس همدان و پنج دستگاه اتوبوس
متعلق به اتوبوســرانی شــهرداری برای این امر در نظر گرفته شده
است.
وی اضافه کرد :این خودروها در مکانهای پر رفت و آمد شهر همدان
از جمله میدان آرامگاه بوعلیسینا و میدان امام خمینی (ره) مستقر شده
و به مراجعه کنندگان خدمت ارائه میدهند.
مدیر گروه بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم
پزشکی استان همدان اظهار داشــت :تمامی امکانات موجود در این
اتوبوسها همانند پایگاههای جامع سالمت بوده و نیرویهای آموزش
دیده در این خودروها حضور دارند.
میــر معینــی ادامه داد :پس از انجــام غربالگری ،افراد دارای
فشــار خون باال به پزشک ارجاع داده میشــوند و اگر فشار
افــراد بیش از  ۱۸باشــد به صورت فوریتی بــه مرکز درمانی
منتقلمیشو ند .
وی تاکید کرد :چنانچه افراد نســبت به خود مراقبتی حساس شوند و
آن را در اولویت قرار دهند شاهد بروز دیگر بیماریها از جمله فشار
خون باال در جامعه نخواهیم بود.
مدیر گروه بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم
پزشکی استان همدان اضافه کرد :از ابتدای اجرای طرح ملی غربالگری
فشار خون باال ۱۰۰ ،هزار تن در همدان غربالگری شدند که  ۱۷درصد
از این افراد به فشار خون باال مبتال بودند.
میر معینی با بیان اینکه  ۲۰درصد این افراد در مرحله پیش فشار خون
هستند ابراز امیدواری کرد :نهادها و دستگاههای مسئول ،همکاری الزم
را در اجرای طرح ملی فشار خون باال داشته باشند.

گل رز ،الهامبخش روشی هوشمندانه
برای جمعآوری و تصفیه آب است
گل رز ممکن است یکی از نمادهای شگفت انگیز عشق و عالقه
در فرهنگ معاصر باشد اما اکنون این گل میتواند بیش از این ارزش
نمادین به کیفیت زندگی کمک کند.
به گزارش خبرآنالین ،دســتگاه جدیدی بــرای جمع آوری و تصفیه
آب در دانشــگاه تگزاس توســعه یافته که از یک شاخه گل رز الهام
گرفته شده اســت .هر ســاختار گل مانند هزینهای کمتر از  2سنت
دارد و میتوانــد بیــش از نیم گالن آب در هر ســاعت و در هر متر
مربع تولید کند.
تیم تحت هدایت پروفســور دونگلی در دانشکده مهندسی مکانیک
کاکرل ،یک رویکرد جدید بخار خورشیدی برای تولید آب ایجاد کرده
است  .این تکنیک از انرژی خورشیدی برای جدا کردن نمک و سایر
ناخالصیها از طریق تبخیر آب استفاده میکند.
این دستگاه آب را از طریق لوله ساقه مانند خود جمع میکند ،آن را به
شکل ساختار گل در باال تغذیه میکند.
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اقتصـاد

شماره 3492

رئیس اتحادیه مرغ همدان:

کاهش تقاضا عامل ارزان شدن تخم مرغ است
رئیس اتحادیه مرغ ،ماهی ،تخم مرغ و پرنده فروشــان همدان با رد شایعه شیوع آنفلوآنزا گفت:
ارزان شدن تخم مرغ به دلیل کاهش تقاضا برای این ماده غذایی است.
جواد عاشــوری کاهش قیمت تخم مرغ را ناشی از فراوانی عرضه و کاهش تقاضا دانست و افزود:
شــیوع آنفلوآنزا در مرغداریهای همدان و کاهش قیمت به دلیل این بیماری شایعه است و صحت
ندارد.
رئیس اتحادیه مرغ ،ماهی ،تخم مرغ و پرنده فروشان همدان تأکید کرد :مرغداریهای تخم گذار در

سالمت کامل هستند و تا کنون هیچ موردی از ابتالء به آنفلوآنزا گزارش نشده است.
عاشوری به ايرنا گفت :کارشناسان دامپزشکی به طور مستمر از مرغداریها و مراکز عرضه تخم مرغ
بازرسی کرده و اگر مورد مشکوکی مشاهده شود از توزیع تخم مرغ ممانعت میکنند.
وی خاطرنشان کرد :هم اینک هر شانه تخم مرغ با قیمت  ۱۰۰تا  ۱۲۰هزار ریال در عمده و خورده
فروشیها عرضه میشود و مصرف کنندگان از سالمت این ماده غذایی مطمئن باشند.
رئیس اتحادیه مرغ ،ماهی ،تخم مرغ و پرنده فروشان اظهار داشت :در ماه رمضان مصرف تخم مرغ
به دلیل اســتفاده در قنادیها افزایش یافت و در حال حاضر تقاضای این ماده پروتئینی در بازار کم
شــده اســت .به گفته وی روزانه  ۷۰تا  ۸۰تن تخم مرغ در همدان مصرف میشود که این میزان به
 ۵۰تن کاهش یافته است.

eghtesad@hamedanpayam.com

گزارش
خدمات اطالع رسانی فنا وری نمایندگی شرکت توان
دید آتی در استان همدان :

اینترنت وایرلس چیست؟

 Wirelessبــه تکنولوژی ارتباطی اطالق می شــود که در آن از
امواج راديويی ،مادون قرمز و مايکروويو  ،به جای ســيم و کابل  ،برای
انتقال سيگنال بين دو دستگاه استفاده می شود.از ميان اين دستگاه ها می
توان پيغام گيرها ،تلفن های همراه ،کامپيوتر های قابل حمل ،شبکه های
کامپيوتری ،دستگاه های مکان ياب ،سيستم های ماهواره ای و PDA
ها را نام برد.تکنولوژی  Wirelessبه سرعت در حال پيشرفت است
و نقش کليدی را در زندگی ما در سرتاسر دنيا ايفا می کند.

فوايد تکنولوژي Wireless

تکنولوژي  Wirelessبه کابر امکان استفاده از دستگاه هاي متفاوت
 ،بدون نياز به ســيم يا کابل  ،در حال حرکت را مي دهد .بسياري از
زمينه هاي کاري از جمله مراقبت هاي پزشکي ،اجرا قوانين و سرويس
هاي خدماتي احتيــاج به تجهيــزات  Wirelessدارند.تکنولوژي
 Wirelessدر حال گســترش اســت تا بتواند ضمن کاهش هزينه
ها ،به شما امکان کار در هنگام حرکت را نيز بدهد .شما مي توانيد از
شبکه هاي  Wirelessبراي انتقال اطالعات از روي درياها ،کوهها
و  ...استفاده کنيد و اين در حالي است که براي انجام کار مشابه توسط
شبکه هاي سيمي ،کاري مشکل در پيش خواهيد داشت.

سيستم هاي Wireless

سيستم  Wirelessثابت  :از امواج راديويي استفاده مي کند و خط
ديد مســتقيم براي برقراري ارتبــاط الزم دارد .بر خالف تلفن هاي
همراه و يا ديگر دســتگاههاي  ،Wirelessاين سيســتم ها از آنتن
هاي ثابت استفاده مي کنند و به طور کلي مي توانند جانشين مناسبي
براي شبکه هاي کابلي باشــند و مي توانند براي ارتباطات پرسرعت
اينترنت و يا تلويزيون مورد استفاده قرار گيرند.امواج راديويي وجود
دارنــد که مي توانند اطالعات بيشــتري را انتقال دهند و در نتيجه از
هزينه ها مي کاهند.
سيستم  Wirelessقابل حمل  :دستگاهي است که معموال خارج از
خانه ،دفتر کار و يا در وسايل نقليه مورد استفاده قرار مي گيرند.نمونه
هاي اين سيســتم عبارتند از  :تلفن هاي همراه ،نوت بوکها ،دستگاه
هاي پيغام گير و  PDAها.اين سيستم از مايکروويو و امواج راديويي
جهت انتقال اطالعات استفاده مي کند.
سيســتم  Wirelessمادون قرمز  :اين سيستم از امواج مادون قرمز
جهت انتقال ســيگنالهايي محدود بهره مي برد.اين سيستم معموال در
دستگاه هاي کنترل از راه دور ،تشخيص دهنده هاي حرکت ،و دستگاه
هاي بي سيم کامپيوترهاي شخصي استفاده مي شود.با پيشرفت حاصل
در سالهاي اخير ،اين سيستم ها امکان اتصال کامپيوتر هاي نوت بوک
و کامپيوتــر هاي معمول به هم را نيز مي دهند و شــما به راحتي مي
توانيد توسط اين نوع از سيستم هاي  ، Wirelessشبکه هاي داخلي
راه اندازي کنيد.
شرکت توان دید آتی عاملیت فروش اینترنت آسیاتک در زمینه فروش
اینترنت وایرلس اشتراکی نیز فعالیت انجام می دهد.

خبر
رئیس اتحادیه میوه و تره بار:

صادرات عامل گرانی سیب زمینی است

آغاز نامنویسی
در سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان
صاحبان کســب و کار دارای نوآوری
و خالقیــت و افــراد و شــرکتهایی که
واجد شــرایط کارآفرینی هســتند تا 31
تیرماه میتوانند در ســیزدهمین جشنواره
کارآفرینان برتر ثبتنام کنند.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
همدان با بيان اينکه اين جشنواره همزمان
با استانهاي ديگر برگزار ميشود ،گفت:
مشــموالن این جشــنواره بنگاههای غیر
دولتی ،تمامــی بنگاههای کســب و کار
بدون محدودیت در اندازه(خرد ،کوچک،
متوســط و بزرگ) ،بنگاههای کسب و کار
که قبل از ســال  93تأســیس شده باشند،
هستند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون
کار ورفاه اجتماعی اســتان همدان ،احمد
توصیفیان افــزود :بنگاه متقاضی نباید طی
دو ســال اخیر (ســال  95و )96به عنوان
کارآفرین برتر استانی یا ملی در جشنواره

مدیرامور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان در آغاز هفته جهاد کشاورزي مطرح کرد:

تولید بیش از  3میلیون تن محصول زراعی در همدان
مدیــر امــور زراعــت ســازمان
جهادکشاورزی استان همدان با بیان اینکه
سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی این
استان  619هزار و  117هکتار است ،گفت:
درصد کاربری اراضی زراعی استان همدان
 38درصد است.
امیر الهوتیــان در جمع خبرنگاران ،اظهار
کــرد 441:هزار و  214هکتــار از اراضی
اســتان همدان دیم و  177هــزار و 903
هکتارآبی است.
وی با تأکید براهمیت محصوالت زراعی
استان ،تصریح کرد :در سالزراعی 96-95
در استان همدان  3میلیون و  235هزار تن
محصول زراعی تولید شــد که سهم قابل
توجهی از کل محصوالت کشاورزی استان
را شامل میشود.
وی با اشــاره به ارزش محصوالت زراعی
استان همدان ،یادآور شد :ارزش 3میلیون
و  235هزار تن محصول زراعی تولید شده
در سال زراعی گذشته بیش از 26میلیون و
 812هزار میلیون ریال بوده است.

پیشبینــی تولید بیش از 680
هزار تن گندم در همدان

رئیس اتحادیه فروشــندگان میــوه و ترهبار همدان بــا بیان اینکه
هیچگونه گرانفروشی و تخلفی در فروش سیب زمینی رخ نداده گفت:
صادرات بی رویه و مدیریت نشده عامل گرانی این ماده غذایی است.
محمد فامیلمتقی اظهار داشــت :سیب زمینی در حال حاضر با قیمت
 ۶۰تا  ۷۰هزار ریال در همدان به فروش میرســد که در این باره هیچ
گرانفروشی و یا تخلفی در صنوف همدان رخ نداده است.
وی با اشاره به اینکه کشــاورزان سیب زمینی را به قیمت باال فروخته
و روانه بازار میکنند ،افزود :وجود واســطهها هم در افزایش قیمت بی
تأثیر نیست اما بزرگترین عامل گرانی این محصول صادرات بی رویه و
مدیریت نشده است.
فامیلمتقی محصوالت دیگری همچون زردآلو ،هلو و طالبی را مثال زد
که با قیمت باال وارد بازار شد و به مرور با افزایش تقاضا و همچنین به
دلیل فراهم نبودن زمینه صادرات شاهد کاهش قیمت این محصوالت
هســتیم.رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار همدان به ايرنا تأکید
کرد :کمبود ســیب زمینی در داخل موجب گرانی این ماده غذایی و در
نتیجه نارضایتی مصرف کنندگان شــده و از طرفی به دلیل کاهش توان
خرید مردم ضرر و زیان فروشندگان را هم در پی داشته است.
وی خاطرنشــان کرد :کشــت ســیب زمینی همدان در نیمه دوم سال
برداشت میشود و هم اینک نیاز استان همدان از شهرهای گرگان ،طارم
و اردبیل تأمین میشود.فامیلمتقی با تاکید بر اینکه ما مخالف صادرات
نیستیم گفت :ابتدا میزان مصرف مردم باید برآورد و ذخیره سازی و مازاد
آن صادر شود که این روند رعایت نمیشود .این مسئول یادآوری کرد:
کسبه و اصناف مستقر در سبزه میدان و سرگذر به طور مستمر بازرسی
شده و موارد گرانفروشی ،کم فروشی و هرگونه تخلف صنفی دیگر را
رصد میکنیم تا حقوق مصرف کنندگان ضایع نشود.

کارآفرینان برتر انتخاب شده باشد.
وی شناســایی و انتخاب کارآفرینان برتر

کشــور و معرفی آنان به عنــوان الگو به
آحاد مردم بویژه جوانان ،ترویج و توسعه

فرهنگ کارآفرینــی ،خالقیت و نوآوری،
ایجاد فضای تعامل و همکاری میان فعاالن

عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی،
همافزایــی و مشــارکت کارآفرینــان در
توسعه اقتصادی کشــور را از اهداف این
جشنواره عنوان کرد .توصیفیان با تأکید بر
اینکه تمامی مراحل ثبتنام جشــنواره به
صورت اینترنتی بــوده و اداره کل تعاون،
کار و رفــاه اجتماعــی و شهرســتانهای
تابعــه از پذیرش هرگونه فرم و مســتند
به صورت دســتی معذور هستند ،خاطر
نشــان ســاخت :ععالقمندان ثبتنام در
سیزدهمین جشــنواره انتخاب کارآفرینان
برتر میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر
به معاونت اشــتغال و کارآفرینی ادارهکل
تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی همدان یا
ادارات تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی در
شهرستانها مراجعه کنند .مدیرکل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان گفت:
نام نویسی در سیزدهمین جشنواره انتخاب
کارآفرینان برتر از اوایل خرداد آغاز شــده

و کارآفرینــان میتوانند تــا  31تیرماه با
مراجعه به پایگاه اینترنتی http://www.
 / karafarinanebartar.irنسبت به
ثبتنام ،تکمیل فرمهای مربوط و ارســال
مستندات اقدام کنند.
وی از جمله دســتاوردهای برگزاری این
جشنواره را تشــکیل کانون کارآفرینی در
استان و مشارکت آنان با نهادهای اجرایی
به عنوان اتاق فکر کارآفرینی استانها اعالم
کرد که نتایج موثری در توسعه کارآفرینی
در مناطق مختلف کشور به همراه دارد.
گفتنی است بنگاههای اقتصادی غیر دولتی
که حداکثر  15درصد از ســهام آنها متعلق
به نهادها ،شــرکتهای دولتی یا عمومی
باشد و کلیه بنگاههای اقتصادی در اندازه
کوچک ،متوســط و بزرگ که از سال 93
تاکنون با تکیه بر نوآوری به رشــد باال در
فروش عملیاتی و اشــتغال دست یافتهاند؛
مشمول ثبتنام در جشنواره هستند.

الهوتیان با بیان اینکه در استان همدان 392
هزار و  526هکتار گندم کشت شده است،
خاطرنشــان کرد :در سالجاری 69هزار و
 568هکتار گندم آبی و  322هزار و 958
هکتار گندم دیم در اســتان همدان کشت
شد که پیشبینی میشود در سالجاری 682
هزار تن گندم در استان تولید شود.
وی با اشاره به اینکه پیشبینی میشود در
سالجاری  566هزار تن گندم از کشاورزان
خریداری شــود ،بیان کــرد :نرخ مصوب
گنــدم  1700تومان بــه ازای هرکیلوگرم
است که  27مرکز خرید دولتی و مکانیزه
در استان درنظر گرفته شده است.
مدیرامور زراعت سازمان جهادکشاورزی
اســتان همــدان اظهارکــرد :ظرفیــت
ذخیرهســازی گندم در استان همدان بیش
از  850هــزار تن اســت و از نظر فضای
ذخیرهســازی مشکلی در اســتان وجود
ندارد.
الهوتیان با اشاره به مبارزه با سن در مزارع
غالت ،افزود :مزارع گندم اســتان در اکثر
نقاط در مرحله نیمه خمیری و ظهور کامل
ســنبله قرار دارند و تــا کنون در  35هزار
هکتار از اراضی مبارزه با ســن مادر و 27
هزار و  826هکتار مبارزه با سن پوره انجام
گرفته است.

از نظــر پراکنش بارش ســال
زراعی خوبی نداریم

وی با بیان اینکــه در مجموع  63هزار و
 182هکتــار مبارزه علیه ســن در مزارع
اســتان انجام شده اســت ،یادآور شد :در

مزارع دیم پیشبینی میشود اگر مبارزه با
ســن پوره به موقع صورت بگیرد منجر به
تولید خوبی شود.
وی با اشــاره به بارشهای بهاره در استان
همدان ،گفــت :از ابتدای مهرماه تا کنون
بهطور میانگین  559میلــی متر بارش در
استان رخ داده اســت که نسبت به مدت
مشابه ســال قبل  195میلیمتر و نسبت به
بلند مــدت  223میلیمتر افزایش داشــته
است.
مدیرامور زراعت سازمان جهادکشاورزی
استان ادامه داد :اگرچه میزان بارندگیها بی
سابقه بوده است اما این حجم از بارندگی
تــا پایان فروردین مؤثر بــوده و از ابتدای
اردیبهشت که نیاز به بارش بوده بارندگی
مؤثری در استان رخ نداده است بنابراین از
نظر پراکنش بارندگی ســال زراعی خوبی
نداریم.

کشت بیش از  115هزار هکتار
جو در همدان

الهوتیان بــا بیان اینکــه  115هزار و 10
هکتار جو در اســتان همدان کشت شده
است ،اظهارکرد :براساس برنامه  43هزار
هکتار جو آبــی و  68هزار و  400هکتار
جو دیم در اســتان باید کشــت میشــد
درحالیکــه  44هزار و  165هکتار جو آبی
و  70هــزار و  145هکتار جو دیم از این
محصول کشــت شده اســت و پیشبینی
میشود درسالجاری  340هزار تن جو از
مزارع استان همدان برداشت شود.
وی یادآور شد :متولی خرید جو آبی و دیم
در استان همدان شرکت پشتیبانی امور دام
است که با نرخ  1100تومان از کشاورزان
خریــداری میشــود البتــه کشــاورزان
محدودیتی برای تحویل محصول خود به
این شرکت ندارند.

بخشی از کلزای استان به دلیل
سیل و تگرگ از دسترس خارج شد

وی با اشاره به کشت کلزا در  5200هکتار
از مزارع استان ،عنوان کرد :برنامه ابالغی
کشت کلزا برای استان همدان  6000هکتار
بوده که  5200هکتار در استان کشت شد
اما سطح ســبز مزارع کلزای استان 4225
هکتار است چرا که بخشی از کلزای استان
به دلیل ســیل و تگرگ از دسترس خارج
شد.این مقام مسئول پیشبینی کرد در سال
زراعی جاری  10هزار تن دانه روغنی کلزا
در استان همدان تولید شــود و ادامه داد:
متولی خرید کلزا از کشــاورزان شــرکت
بازرگانی دولتی ایــران و کارخانه روغن
نهاوند است.

پیشبینــی تولید  400هزارتن
سیبزمینی تابستانه در همدان

الهوتیان تصریح کرد :برنامه ابالغی کشت

سیبزمینی تابستانه در سالزراعی جاری
 8600هکتار بوده که تا کنون  8800هکتار
کشت شده است و پیشبینی میشود 400
هزار تن ســیبزمینی تابستانه در همدان
تولید شود.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی
اســتان همدان با اشــاره به اینکه کشت
ســیبزمینی تا دهه اول تیرماه ادامه دارد،
خاطرنشــان کرد :برنامه ابالغی کشــت
ســیبزمینی پاییزه استان همدان  11هزار
و  500هکتار با پیشبینی تولید  500هزار
تــن بوده که  6500هکتار محقق شــده و
پیشبینی میشــود  280هــزار تن از این
محصول تولید شود.
وی با بیان اینکه در اســتان همدان 7000
هکتار چغندر قند کشت شده است ،تأکید
کرد :پیشبینی میشــود بیش از  400هزار
تن چغندرقند در استان همدان تولید شود.

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

همچنین امســال  30هکتار چغندرقند به
صورت نشائی کشت خواهد شد.
الهوتیــان با اشــاره به کشــت ذرت
زودرس و میانــرس در اســتان ،بیان
کرد :در ســال زراعی جــاری 1590
هکتــار ذرت دانــه ای و علوفهای در
اســتان کشت شده اســت که پیشبینی
میشــود از هر هکتار ذرت دانهای 9
تن دانه و از ذرت علوفهای  60تن در
هکتار محصول برداشت شود.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی
اســتان همدان با اشاره به کشت محصول
جدید کینوا ،افزود :در استان همدان برای
نخستین بار محصول جدید کینوا در سطح
 15هکتار کشت شده است.
وی بــا بیان اینکه خرید کینوا به صورت
تضمینی انجام میگیــرد ،ادامه داد :این
گیاه خاویار گیاهی نام دارد و از خانواده

غــات بوده که در تأمین ســبد غذایی
خانوار نقش دارد و جایگزین مناســبی
برای برنج است.
الهوتیان با اشــاره به کشــت حبوبات و
علوفههای دیم در مزارع آیش ،عنوان کرد:
 2طرح پایلوت با مرکز بین المللی سیمیت
در حــال انجام اســت کــه در این طرح

محصوالت جدید و سناریوهای جدیدی
برای کشت اجرا میشود به طوریکه بیش
از  15رقم گندم در این طرح کشــت شده
است.
وی افزود :بالنگو ،گاودانه ،ماشک ،گلرنگ
و انواع نخود به شــکل حفاظتی و دیم در
مزارع آیش استان همدان کشت شده است.
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پیشخوان
کالس داوری درجه  ۳اسکیت در همدان
برگزار میشود
رئیس هیأت اســکیت استان همدان گفت :یک دوره کالس داوری
درجه  ۳اسکیت با تدریس داور بینالمللی در همدان برگزار میشود.
مهدی مجیدی با اشــاره به برگزاری دوره داوری اســکیت در همدان
اظهار داشت :کالس داوری درجه  ۳اسکیت با حضور داور بینالمللی
فدراســیون برای نخســتین بار  ۲۳و  ۲۴خردادمــاه در همدان برگزار
میشود.

وی افزود :ععالقمندان برای شرکت در این دوره از کالسها میتوانند
از طریق ســایت فدراسیون اسکیت ثبتنام کنند و شرکت در این دوره
از کالسها برای عموم آزاد است.
رئیس هیأت اســکیت استان همدان در گفتگو با مهر با اشاره به اهداف
هیأت اسکیت استان در سال جاری گفت :افزایش شمار داوران و مربیان
و ارتقا مربیان و داوران فعلی استان با برگزاری دورههای متعدد داوری و
مربیگری از اهداف هیأت اسکیت استان همدان است.
مجیدی عنوان کرد :کیفیت اسکیتبازان استان بهطورقطع ارتباط مستقیم
با سطح دانش مربیان و داوران دارد و با داشتن تعداد زیاد مربی و داور

یک جامعه شناس ورزشی تاکید کرد:

نگاه اقتصادی مدیران به فوتبال ،فرهنگ را
خدشهدار کرده است

آگهی تغییرات شرکت آباد امداد آرین شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  12152و شناســه ملی  14005354916به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فــوق العاده مورخ 1397/11/16تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - 1 :نام شــرکت به
" آباد آبادیس آبپرور " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید.
()495938
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری همدان

تیم ملی فوتبــال پرتغال با قهرمانی
در لیگ ملتها بیش از  ۱۰میلیون یورو
کسب کرد.
به گزارش ایسنا ،تیم ملی فوتبال پرتغال
به لطف گل گونســالو گدس توانست
نخستین قهرمان لیگ ملتها لقب بگیرد.
نام این کشــور روی جام حک شــد و
بازیکنان تیم ملی پرتغال در ورزشگاه دو
دراگو جشن قهرمانی گرفتند اما این تنها
یک جام نبود کــه به ویترین افتخارات
افزوده شد بلکه جنبه مثبت دیگری برای
فدراسیون فوتبال این کشور داشت.
بر اساس آمار یوفا پیروزی پرتغال برابر
هلند ۱۰.۵ ،میلیون یورو ارزش داشت.
دیگر تیمهای راه یافته به نیمه نهایی نیز
از جایزه ارزشــمندی برخوردار شدند.
فدراســیون فوتبال هلند بــرای نایب
قهرمانی  ۹میلیون یــورو دریافت کرد.
انگلیس به خاطر کسب عنوان سومی ۸
میلیون و سوییس ،تیم چهارم  ۷میلیون
یورو به دست آوردند.

2
پیشنهاد ایران به AFC
برای میزبانی مراسم
برترینهای آسیا

در هفته دوم از رقابتهای لیگ ملتهای
جهان ســرو قامتــان والیبال کشــورمان گل
کاشــتند و با کســب  3پیروزی به رده دوم
جدول ردهبندی صعود کردند.
والیبال در کشورمان چند سالی است که سیر
صعودی در پیش گرفته و در سالهای اخیر با
حضور در مسابقات لیگ ملتهای جهان رو
در روی قهرمانان جهان قرار گرفته و خود را
همپای دیگر مدعیان قلمداد میکند.
در چند ســال اخیر ملی پوشان والیبال کشور
در لیگ ملتهــا آغاز خوبی نداشــت و به
مــرور خود را پیدا میکردنــد اما هیچگاه در
صف مدعیان صعود قرار نگرفتند اما امســال
ملیپوشان کشورمان با مربی صربستانی خود
کوالکوویچ آغاز خیره کنندهای داشــت و در
دو هفته اول این رقابتها گل کاشت و نتایج
قابل قبولی گرفت.
در میان رشتههای متعدد ورزشی والیبال موفق
شده که خود را در میان ابر قدرتهای والیبال
جهان جای دهد و حاال تیمهای والیبال مدعی
در مصاف با ســرو قامتان کشــورمان خوف
دارند و با دیدی محترمانه والیبال کشــورمان
را نگاه میکنند.
هفته اول این رقابتها در چین برگزار شــد
و ملیپوشــان کشــورمان در  3بازی متوالی
موفق شد تیمهای ایتالیا،آلمان و چین میزبان
را شکست دهد و  9امتیاز مطلق این هفته را
از آن خود کرد .آغاز خوب ملی پوشان باعث
شد تا ایران از همان هفته نخست خود را در
صف مدعیان قرار دهد .ملی پوشــان والیبال
پس از انجام هفته اول از پکن راهی توکیو شد
تا در کشــور میزبان المپیک  2020به مصاف
حریفان برود.
تیم ملی والیبــال آغاز برزیل قهرمان جهان و
یکی از بختهای اول قهرمانی لیگ ملتها را
مالقات کرد و در دیداری پرهیجان بازی پا یا

مجیدی
سرمربی
تیم امید شد

سرمربی فصل گذشته استقالل تهران به
عنوان سرمربی تیم ملی امید ایران معرفی

پایی را با حریف به نمایش گذاشت.
ملی پوشان ایرانی در این دیدار تا یک قدمی
پیروزی پیــش رفتند و تجربه کم بازیکنان ما
در مقابل زردپوشان برزیل و اتفاقات ورزشی
باعث شــد تا ایران کم بیاورد و در نهایت 3
بــر  2این بازی را واگذار کــرد هر چند این
شکســت چیزی از ارزشهای ملیپوشــان
کشورمان کم نکرد.
تیم ملی والیبال سپس در دیدار دوم به مصاف
آرژانتین رفت و به راحتی این دیدار را به سود
خود به پایــان برد تا با روحیهای مضاعف به

در میان رشتههای متعدد
ورزشــی والیبال موفق
شــده که خود را در میان
ابر قدرتهــای والیبال
جهان جــای دهد و حاال
تیمهــای والیبال مدعی
در مصاف با سرو قامتان
کشــورمان خوف دارند و
با دیدی محترمانه والیبال
کشورمان را نگاه میکنند
دیدار تیم میزبان برود.
بازی سوم تیم ملی مقابل ژاپن بود .ژاپنیها
علیرغم ســود بــردن از امتیــاز میزبانی و
برخورداری از تماشــاگران پرشــور خود
قصد داشــت تا ملیپوشــان کشورمان را با
شکســت بدرقه کند اما بازی درخشان ملی
پوشــان باعث شــد تا ژاپن نیــز در برابر
قدرت والیبال کشــورمان ســر تعظیم فرود
شد.
به گزارش ایلنا ،فرهاد مجیدی ،ســرمربی
موقت فصل گذشــته استقالل تهران پس
از مذاکــرات نهایی با مهــدی تاج و ابراز
رضایت ،به عنوان سرمربی جدید تیم امید
ایران انتخاب شده است.
حمید استیلی ،مدیر تیمهای امید با اعالم
این خبر اظهار داشــت :از بین گزینههایی
که داشــتیم به این جمع بندی رسیدیم که

آگهی تغییرات شرکت دام آریا مبتکرین الوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 13096
و شناســه ملی  14007233997به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/23
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :نشــانی شــرکت ازآدرس قبلی در همدان به آدرس  :استان همدان ،
شهرســتان همدان  ،بخش مرکزی  ،شــهر همدان ،میدان جهاد ،کوچه میخک  ،خیابان بوعلی سینا
جنوبی  ،پالک  ، 0طبقه سوم  ،کدپستی  6516633448تغییریافت وماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید)494642( .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

آگهــی تغییــرات شــرکت داوه گســتر الونــد شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  646و شناســه ملــی  14003220890بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق
العــاده مــورخ  1397/12/08تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :نشــانی شــرکت ازآدرس قبلــی
درکبودرآهنــگ بــه آدرس  :اســتان همــدان  ،شهرســتان کبودرآهنــگ  ،بخــش مرکــزی
 ،دهســتان حاجیلــو  ،روســتا داق داق آبــاد ،محلــه بــاال  ،کوچــه اکبرفرمانــی  ،خیابــان
جانبازباقــری  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف  ،کدپســتی  6559138219تغییریافــت و مــاده
مربوطــه دراساســنامه اصــاح گردیــد.
()495933

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ
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سود پرتغال از قهرمانی
در لیگ ملتها چقدر بود؟

سرو قامتان کشور
گل کاشتند

سوژه

یک جامعه شناس ورزشی معتقد است ،نحوه ورود اقتصاد به ورزش
در طی این ســالها به شکل مناســبی نبوده و همین مساله سبب شده تا
دستاوردهای منفی آن بیش از دستاوردهای مثبت آن باشد.
محمد مهدی رحمتی ،در خصوص اتفاقات اخیر و تنشها و درگیریهای
ایجاد شده در لیگ برتر فوتبال اظهار کرد :باید به این مساله اشاره کرد که
رخدادها و کنشهای میدان ورزش جدا از رخدادهای سایر جامعه نیست
و رویدادهای میدانهای مختلفی همچون سیاست ،فرهنگ ،اقتصاد ،دین،
آموزش و پرورش و ...در آن دخیل هستند.
وی در گفتوگــو با ایســنا ،گفت :اگر بخواهیم به صورت ســاختاری
مولفههایی را که بر فرهنگ تماشاگران تأثیر میگذارند مورد مطالعه قرار
دهیم ،میتوان به دو دســته عوامل بیرونی؛ یعنی فضای فرهنگ حاکم بر
میدان ورزش؛ و عوامل درونی که متشــکل از وزارت ورزش ،فدراسیون
فوتبال ،هیأتهای فوتبال اســتانها و شهرســتانها ،مدیران باشــگاهها،
بازیکنان ،تماشاگران و کلیه کارگزاران ورزش است اشاره کنیم.
این جامعه شــناس ورزشی افزود :اگر به ســطح مدیریتهای باشگاهها
به ویژه تیمهــای پرمخاطب و مطرح نگاه کنیم ،افــرادی را میبینیم که
فاقد تخصص الزم برای انجام مدیریت ورزشــی هســتند و با استفاده از
برخی امتیازات و رانتهای سیاســی در رأس تیمهای مطرح کشور قرار
گرفتهانــد .نوع مدیریت چنین افرادی ،به رغــم زحمات زیادی که برای
موفقیت تیمهای خود متحمل میشوند ،بیشتر هزینهزا است ،زیرا دارای
نگاه تخصصی به امر فرهنگ در مدیریت باشگاه نیستند .در بیشتر موارد،
جامعه تنها به هزینههای اقتصادی ناشی از این مدیریتها توجه میکند و
واکنش نشان میدهد ،در حالی که هزینههای فرهنگی ،اخالقی و اجتماعی
سوءمدیریت در ورزش ،به رغم آشکار نبودن ،کمتر از هزینههای اقتصادی
نیست و چه بسا دارای پیامدهای زیانبارتری است که جبران آنها به آسانی
جبران زیانهای اقتصادی نیست.
رحمتی خاطرنشــان کرد :گاهی دیده میشود مدیران باشگاهها ،مربیان و
بازیکنان با گفتن برخی الفاظ نسنجیده سبب ترویج پرخاشگری و خشونت
در فضای ورزشــی میشوند و تأثیر نامطلوبی بر هواداران میگذارند .این
وجــه از اثرگذاری عوامل ورزش بر فرهنگ هواداران و طرفداران چندان
مورد توجه نهادهای نظارتی و فرهنگی ورزش نیســت ،و حتی دستگاه
حقوقــی و انضباطی ورزش نیز برخورد کافی در جهت رویارویی با این
رفتار و کنشها را ندارد .برای مثال ،برخی از اصحاب ورزش ،به ویژه در
ورزش فوتبال ،گرفتار توهم توطئه هستند و بدون ارائهی شواهد مشخص
و آشکار ،پیوسته سخن از دخالت عوامل موهوم در تعیین نتایج ورزشی
میکننــد .فارغ از جنبهی حقوقی این ادعاها ،تأثیری که این تفکر بر ذهن
مخاطبان نوجوان و جوان طرفدار میگذارد ،بســیار ویرانگر اســت و او
را آماده انجام انواع رفتارها و کنشهای پرخاشجویانه و خشن میکند.
این جامعه شناس ورزشی اظهار کرد :از طرف دیگر ،وقتی بازیکنان فوتبال
از نظر اقتصادی یک شبه ره صد ساله را طی میکنند ،اما از نظر فرهنگی
تحول و پیشرفت چشمگیری در امتداد این تحرک اقتصادی رخ نمیدهد،
چطور میتوان انتظار داشت که تأثیر فرهنگی و اجتماعی مثبتی بر مخاطبان
و طرفداران اجتماعی خود بگذارند .به عبارتی ،ورزش کشور ما به صورت
متوازن و در جنبههای مختلف توســعه و گســترش نیافته است و وجه
اقتصادی آن فربهتر از سایر جنبهها رشد کرده است.
رحمتی ادامه داد :بســیاری از تماشــاگران و هوادارانی که در استادیومها
حضور پیدا میکنند از نظر سرمایهی فرهنگی در سطح پایین قرار دارند.
همان نگاه غیرتخصصی به امر فرهنگ ســبب شــده تا مدیران باشگاهها
از همین طرفــداران انتظار کار فرهنگی دارند و بخش عمده فعالیتهای
فرهنگی تیمها و باشــگاههای فوتبال را در اختیار سردستههای طرفداران
قرار میدهند؛ کســانی که خود به نوعی آســیب پذیراند و نیاز به ارتقای
ســرمایهی فرهنگی دارند .البته ،به نظر بنده تماشــاگران و هواداران جز
آخرین حلقههای معیوب زنجیره فرهنگی ورزش فوتبال هســتند و اگر
در ایجاد تنش ،درگیری و جنجالهای فوتبال مقصر قلمداد میشوند ،به
این دلیل است که صدای آنها در بیشتر مواقع شنیده نمیشود ،و مدیران و
مسئوالن با فرافکنی مشکالت به این گروه ،در واقع کاستیهای مدیریتی
خــود را پنهان میکنند .در واقع ،هوادار خود قربانی خشونتهاســت و
نباید عامل بروز این گونه رفتارها در نظر گرفته شــود .هوادار با حضور
در ورزشــگاه به دنبال تخلیه هیجانات درونی خودش است ،زمانی که با
او به شکل مناسب برخورد نمیشود ،گاه از دسترسی به کمترین امکانات
خدماتی و رفاهی در ورزشگاه محروم است و این نتیجهای جز رفتارهای
نامناسب به دنبال نخواهد داشت.
وی گفت :مدام صحبت از فرهنگ سازی میشود ،در حالی که ما فرهنگ
داریم " یا دست کم ادعای فرهنگ داشتن داریم " اما الگوسازی فرهنگی
نداریم .حتی رســانهها که در این زمینه نقش سازندهای دارند کمتر وارد
مقولههای الگوســازی فرهنگی میشــوند .رســانهها در برخی موارد از
ادبیاتی استفاده میکنند که هیجانزاست و به ترویج فضای خشونتآمیز و
پرخاشگرانه در حیطهی ورزش دامن میزند.
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اسکیت در اســتان میتوانیم هم ازنظر کمیت اسکیتباز و هم کیفیت
رشد قابلمالحظهای داشته باشیم.
وی با اشــاره به فعال شدن مدارس اســکیت بیان کرد :ثبتنام مدرسه
اسکیت استان آغازشده و از ابتدای تیرماه این مدارس بهصورت رسمی
فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
رئیس هیأت اسکیت استان همدان عنوان کرد :در این کالسها ارزیابی
وضعیت ساختار قامتی و آنالیز ترکیبی بدن (نمودار منحنی رشد ،نمودار
وزنی ،ارزیابی وضعیت تغذیه) زیر نظر مربیان هیأت صورت میگیرد و
در پایان کالسها نیز گواهی معتبر به شرکتکنندگان داده خواهد شد.

بیاورد و ایران با این پیروزی و کســب 16
امتیــاز پس از برزیــل در جای دوم جدول
ردهبندی قرار گرفت تا با اندوختهای خوب
به ایران برگردد و میزبان بزرگان والیبال در
اردبیل و ارومیه باشد.
کالکوویچ با بهرهگیری از جوانان جویای نام
در کنــار با تجربهها تیمی متفــاوت را روانه
رقابتها کرده است.
حضور ملیپوشــان کشــورمان در لیگهای
اروپایــی بار تجربی بازیکنــان را باال برده و
حاال بازیکنی چون غفور با سود بردن از این
تجربیات به بازیکنی فوقالعاده تبدیل شــده
است و در هفته نخست این رقابت بیشترین
امتیاز را برای کشورمان کسب کرد.
ملی پوشان ایران از نظر امتیازی باالتر از برزیل
قرار دارند ایران  16امتیازی هم امتیاز با تیم ملی
فرانســه است و برزیل با  15امتیاز اما به لطف
برد بیشتر در صدر قرار دارد و ایران دوم است.
فرانسه نیز در جای سوم ایستاده است.
ملی پوشــان کشــورمان در هفته ســوم این
رقابتها میزبان اســت و تیمهای روســیه،
لهستان و کانادا در شــهر ارومیه و اردبیل به
مصاف همدیگر میروند.ایران ابتدا روز جمعه
هفته جاری با کانادا دیدار میکند و سپس به
مصاف لهستان میرود و در نهایت در آخرین
بازی با روسیه دیدار میکند.
کشورمان در هفته چهارم نیز میزبان هست و این
فرصت خوبی است که خود را باال بکشد و برای
نخستین بار به مرحله نهایی صعود کند.
مرحله پایانی این رقابتها در شــهر شیکاگو
آمریکا برگزار خواهد شــد و  5تیم اول لیگ
ملتهای جهان به همراه آمریکا میزبان مرحله
پایانی را برگزار خواهند کرد.
والیبال یک بار دیگر غــرور ایرانی را به رخ
جهانیان کشــید و حاال به عنوان یک مدعی
خود را مطرح کرده است.
فرهــاد مجیدی با نتایج خوبــی که در 5
بازی استقالل روی نیمکت آبیپوشان به
عنوان ســرمربی گرفــت و دانش فنی که
دارد میتواند به امیدهای ایران کمک کند
و او را برای نشستن روی نیمکتتیم امید
انتخاب کردیم.قرار است تمرینات جدید
تیم ملی امیــد ایران از روز پنجشــنبه با
ی آغازشود.
حضور فرهاد مجید 
تیم امید ایــران در مرحله اول رقابتهای

ایران بــه دنبال میزبانی از مراســم
برترینهای فوتبال و فوتسال آسیا بوده
و رایزنیهایی را بــا  AFCانجام داده
است.
ب ه گزارشایســنا ،مراســم برترینهای
فوتبال و فوتسال آسیا هر سال از سوی
کنفدراسیون فوتبال آسیا به میزبانی یکی
از کشورها در قاره کهن برگزار میشود
اما بر اساس اعالم رئیس سازمان لیگ
فوتســال ایران پیشــنهاد برگزاری این
مراســم در ایران به  AFCداده شــده
است.محمد حسن انصاریفرد توضیح
داد :ما به دنبال این هســتیم که مراسم
برترینهــا را در ایران برگــزار کنیم .با
آقای علی تارقلیزاده (رئیس دپارتمان
فوتســال  )AFCصحبت کردهایم و او
قول داده اگر ما بتوانیماسپانسر بگیریم
این مراسم در ایران برگزار شود.
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آپوئل به دنبال فروش
قوچان نژاد

رسانه قبرســی گزارشی از آخرین
وضعیت رضا قوچان نژاد در تیم آپوئل
نیکوزیا منتشر کرده است.
به گزارش ایســنا رضا قوچان نژاد برای
فصــل بعد نیز بــا تیم آپوئــل نیکوزیا
قرارداد دارد ولی مســئوالن این باشگاه
به دنبال راهی بــرای اتمام همکاری با
مهاجم ایرانی هستند و باشگاه آپوئل در
این راستا قصد دارد پیشنهادهای رسیده
برای این بازیکن را بررسی کنند.
تیمهایــی چــون پرســپولیس،
تراکتورسازی و پدیده تیمهایی هستند
که خواهان بــه خدمــت گرفتند این
بازیکن هســتند ولی رسانههای ایرانی
خبر دادند این بازیکن تمایلی به رفتن
به لیگ ایــران ندارد و اولویت خود را
مانــدن در تیمی اروپایــی اعالم کرده
اســت و در صورتی که او با آپوئل به
توافق نرسد باید منتظر پیشنهاد تیمهای
دیگر برای این بازیکن بود.

انتخابــی المپیک  2020ژاپن اگرچه موفق
به کســب جواز صعود به دور بعدی شده
بود امــا با زالتکو کرانچــار کروات قطع
همکاری کرد.
مجیدی در زمستان گذشته به عنوان کمک
مربــی به کادرفنی اســتقالل تهران اضافه
شده بود و پس از برکناری وینفرد شفر در
هفتههای پایانی به صورت موقت تا پایان
فصل هدایت آبی پوشان را برعهده داشت.

آگهی تغییرات شــرکت داوه گســتر الوند شرکت سهامی خاص به شــماره ثبت  646و شناسه
ملی  14003220890به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/08تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :نشانی شــرکت ازآدرس قبلی درکبودرآهنگ به آدرس  :استان همدان  ،شهرستان
کبودرآهنگ  ،بخش مرکزی  ،دهستان حاجیلو  ،روســتا داق داق آباد ،محله باال  ،کوچه اکبرفرمانی
 ،خیابــان جانبازباقری  ،پالک  ، 0طبقه همکف  ،کدپســتی  6559138219تغییریافت و ماده مربوطه
دراساسنامه اصالح گردید)495932( .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ

آگهي حصر وراثت

آقــای ســلمان کهرائــی دارای شــماره شناســنامه  1833بــه شــرح دادخواســت کالســه 114/980015ح از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه
شــادروان محرمعلــی کرانــی بــه شــماره شناســنامه  7در تاريــخ  97/2/13در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حینالفــوت آن متوفــی منحصــر اســت بــه-1 :فرزانــه
کهرائــی فزنــد محرمعلــی بــه شــماره شناســنامه  178دختــر متوفی
-2سلمان کهرائی فزند محرمعلی به شماره شناسنامه  1833پسر متوفی
-3خاتون کهرائی فزند محرمعلی به شماره شناسنامه  4011572829دختر متوفی
-4محمدرضــا کهرائــی فزنــد محرمعلــی بــه شــماره شناســنامه  4010134461پســر متوفــی  -5صغــری قانــع فرزنــد احمدپاشــا بــه شــماره شناســنامه  635همســر متوفــی اينــك بــا
انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مينمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين
آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد( .مالــف )203
رئیس حوزه شماره  114شوراي حل اختالف اسدآباد
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بازگشت امید به قلب کشتی همدان

حضور موفق همدان در رقابت های  ۹جانبه پایتخت نشینان کشتی
کشور باعث شد تا امید به قلب ورزش دیار الوند بازگردد.
ورزش کشــتی همدان پس از رکود چندین ساله ،در شرایطی حضور
دوباره در عرصه قهرمانی را کلید زد که کارنامه کشتی گیران این استان
در تورنمنــت مهم تهران ،این امیــدواری را میدهد که بازهم بتوانیم
شاهد درخشش در سطوح ملی و حتی بین المللی باشیم.
افت کشتی همدان در سالهای اخیر سبب شد تا رسیدن به یک عنوان
کشوری نیز آرزوی دست نیافتنی برای ورزشکاران این رشته محسوب
شــود اما تورنمنت مهم و ملی تهران باعث شد تا همچنان امیدوار به
درخشش دوباره باشیم.
رقابتهــای  ۹جانبه کشــتی آزاد یــادواره زنده یاد تــورج الرودی
کارشــناس و خبرنگار مطرح کشتی کشور یکشــنبه شب گذشته با
حضور تیمهای ملی کشتی آزاد جوانان با نامهای زنده یاد سهیل پرسته
و زنده یاد ســید علی موسوی کشتیگیران فقید گیالنی و تیمهایی از
تهران ،توابع تهران ،مازندران ،خراسان رضوی ،البرز ،لرستان و همدان
در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.
در این رقابتها بهترینهای کشــتی رده سنی جوانان و امید حضور
داشتند و رده بزرگساالن نیز ستارههای کشتی استانها در قالب تیمهای
خود صف آرایی کردند.
تیم همدان نیز با ترکیبی از کشــتی گیران جــوان و آینده دار گام به
این رقابتها گذاشــت و در نهایت توانست با حضور در دیدار رده
بندی ،مقابل تیم قدرتمند تهران به پیروزی برســد و بر سکوی سوم
قرار بگیرد.
دیــدار رده بندی نیز بین تیمهای همدان و تهران برگزار شــد که تیم
اســتان همدان با نتیجه  ۵بر  ۵و امتیاز مثبت  ۲۰به  ۱۹مقابل حریف
خود به پیروزی دست یافت و سوم شد.
تیم همدان در این دوره از مسابقات فقط به تیم ملی جوانان کشورمان
باخت اما در برابر سایر تیمهای قدرتمند نظیر مازندران و توابع تهران
چیره شد.

درخشش چکیده کشتی همدان

ترکیب تیم کشتی همدان در این دوره از مسابقات را تلفیقی از نفرات
جوان و با تجربه تشکیل دادند.
در وزن  ۵۷کیلوگــرم میثــم فیروزآبادی و داریــوش والی زاده۶۱ ،
کیلوگرم رضا اسدی پور و سعید انوری ۶۵ ،کیلوگرم مرتضی فرزین
فر ۷۱ ،کیلوگــرم عرفان مالمیر و علی کریمــی ۷۴ ،کیلوگرم جمال
خدابنده لو ۷۹ ،کیلوگرم محمد حبیبیان ۸۶ ،کیلوگرم امید کولیوند۹۲ ،
کیلوگرم فرزاد قهرمانی ۹۷ ،کیلوگرم دانیال شــریعتی و  ۱۲۵کیلوگرم
علی ابراهیمی ترکیب تیم منتخب همدان در این دوره از مســابقات
بودند .همچنین سعید ابراهیمی به عنوان سرمربی ،علی محمد مالمیر و
حامد کوکبی مربیان و حسین بختیاری سرپرست تیم منتخب همدان
در این دوره از رقابتها را تشکیل دادند.
این تیم در شرایطی توانست به عنوان سومی برسد که تاکنون در هیچ
مسابقهای روی سکو نرفته بود.
حاال چکیده کشتی همدان آغاز دوباره را رقم زده و سکان هدایت این
تیم را قهرمانان جهانی و آسیایی برعهده دارند.

نتایج امیدوار کننده بود

سرمربی تیم کشتی همدان پیرامون وضعیت این مسابقات گفت :نتایج
کسب شــده امیدوار کننده بود هر چند تمامی تیمها با آمادگی کامل
حضور داشتند.
ســعید ابراهیمی با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش گفت :به هر
حال به تازگی تیم را تشکیل دادهایم و زمان کافی برای تمرین نداشتیم.
وی اضافــه کرد :با این حال حضور موفق در تورنمنت  ۹جانبه تهران
که از ســطح فنی خوبی برخوردار بود ،جای امیدواری داشت و البته
مســیر برای موفقیتهــای مهمتر طوالنی اســت.ابراهیمی بیان کرد:
مسابقات مهم را در پیش داریم و باید با تمرین منظم و منسجم بتوانیم
درصد توانایی و تجربه کشتی گیران را ارتقا ببخشیم.
سرمربی تیم منتخب همدان یادآور شد :نقاط ضعف پرشماری داریم
که با رفع آنها میتوانیم بازهم به عنوان یکی از مدعیان اصلی در اوزان
مختلف ملی باشیم.
تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود شــبکه دورنمــای جاویــد درتاریــخ
 1397/10/09بــه شــماره ثبــت  13560بــه شناســه ملــی  14008043031ثبــت و
امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع
عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :مشــاوره و نظــارت بــر اجــرای پــروژه هــای انفورماتیکــی و
شــبکه داده ها،تولیــد و ارائــه خدمــات ســخت افــزاری رایانه،تولیــد و پشــتیبانی
نــرم افزارهــای ســفارش مشــتری(به اســتثنای امورفرهنگی)،ارائــه و پشــتیبانی
بســته هــای نــرم افزاری(بــه اســتثنای امــور فرهنگی)وارائــه خدمــات بازرگانــی
تهیــه وتوزیــع کاالهــای مجــاز و اخــذ واعطــای نمایندگــی وبازاریابی(غیرهرمــی
و غیرشــبکه ای و غیراینترنتــی) درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از
مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی
 :اســتان همــدان  ،شهرســتان همــدان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر همــدان ،کــوی
ســتایش  ،کوچــه ســتوده  ، 2کوچــه ((فرعــی ســتوده  ، ))2پــاک  ، 55طبقــه
اول کدپســتی  6514817975ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ
 1000000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم مریــم نعمتی
بــه شــماره ملــی  3860036955دارنــده  990000ریــال ســهم الشــرکه خانــم زهــرا
جعفــری بــه شــماره ملــی  3873885182دارنــده  10000ریــال ســهم الشــرکه
اعضــا هیــأت مدیــره خانــم مریــم نعمتــی بــه شــماره ملــی 3860036955و بــه
ســمت رئیــس هیــأت مدیــره بــه مــدت  3ســال خانــم زهــرا جعفــری بــه شــماره
ملــی 3873885182و بــه ســمت عضــو هیــأت مدیــره بــه مــدت  3ســال و بــه
ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  3ســال دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد
بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا ،عقــود
اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء رئیــس هیــأت
مدیــره بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر
عامــل  :طبــق اساســنامه ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور
پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
()495937

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

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

صاف تا کمی ابري  -وزش باد
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■ دوبيتي:

		
ز کشت خاطرم جز غم نروئی
		
ز صحرای دل بیحاصل مو

نهجالبالغه ،حكمت۱۲

ز باغم جز گل ماتم نروئی

گیاهناامیدیهمنروئی

شماره 3492

باباطاهر

فناوري

دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید خواهان
تاخیر تحریم های هواوی

دفتر مدیریت و بودجه کاخ ســفید از نماینــدگان کنگره آمریکا
خواســته تا تحریم ها علیه پیمانکاران و شــرکت هایی که با هواوی
همکاری می کنند را  ۲ســال به تاخیر بیندازد.به گزارش رویترز ،دفتر
مدیریت و بودجه کاخ سفید از کنگره آمریکا خواسته اجرای تحریمها
در قبال شــرکت هواوی را به تاخیر بیندازند .طبق قانونی که ســال
گذشته تصویب شده شرکت هایی که با هواوی همکاری می کنند ،از
سوی دولت فدرال نیز تحریم می شوند.
این قانون که  NDAAنام گرفته استفاده از بودجه فدرال برای خرید
تجهیــزات از هواوی را ممنوع و دلیــل آن را نگرانیهای امنیت ملی
اعالم کرده است.

تغییرات آب و هوایی از طریق گنجشک ها
بررسی می شود

پژوهشــگران استرالیایی می گویند با بررســی شیوه زندگی نوع
خاصی از گنجشک ها موسوم به مرغ های کریچ ساز طالیی ،می توان
از میزان تغییرات آب و هوایی و چالش های مرتبط با آن مطلع شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی ،این پرنده کوچک به
علت ساخت النههای بسیار بزرگ و به دقت طراحی شده از شهرت
خاصی برخوردار بوده اســت.برخی از این پرندگان برای مدتهای
بســیار طوالنی و حتی تا  ۴۰ســال در منطقه خاصی زندگی کرده و
نسلهای بعدی آنها نیز در همان نقطه باقی میمانند و این رفتار ویژه
باعث شــده تا بتوان از آنها برای بررســی تغییرات آب و هوایی کره
زمین بهره جست.

فروش برق خورشیدی خانوارها به
شرکتهای توزیع برق انگلیس

بر اســاس قانون جدیدی که در انگلیس به تصویب رسیده ،از
این پــس خانوارها می توانند برق مازادی را که از طریق صفحات
خورشیدی ذخیره کردهاند به شــرکت های توزیع برق این کشور
بفروشند.
بــه گــزارش گاردیــن ،خانوارهایــی کــه از اول ژانویــه  ۲۰۲۰بــه
منظــور کاهــش هزینــه هــای بــرق مصرفــی خــود در انگلیــس
صفحــات خورشــیدی نصــب کننــد ،حــق دارنــد انــرژی مــازاد
بــر نیــاز خــود را بــه شــرکت هــای توزیــع بــرق در ایــن کشــور
بفروشــند تــا در هزینــه هــای خــود صرفــه جویــی کــرده و درآمــد
کســب کننــد.

محقق ایرانی نرم افزار ضد هک کنتور برق
طراحی کرد

کنتورهای برق هوشمند ابزاری مناسب برای کنترل میزان مصرف
انرژی هستند که هک و دســتکاری آنها روز به روز در حال افزایش
است و از همین رو نرم افزاری ضدهک برای آنها عرضه شده است.
بــه گزارش مهر  ،برخی افراد با هک کردن کنتورهای برق هوشــمند
تــاش میکنند میزان مصرف برق خود را کمتر از حد واقعی نشــان
دهنــد ،اما میتوان از این روش برای نفوذ به شــبکههای توزیع برق
و انجام خرابکاریهای گستردهتر نیز استفاده کرد.کارتیک پاتابیرامان
استاد برق و رایانه دانشــگاه بریتیش کلمبیا با همکاری فرید تبریزی
دانشجوی دکترای دانشگاه یادشده برنامهای خودکار طراحی کرده که
امنیت کنتورهای برق هوشمند را افزایش داده است.

نارضایتی  ۷۷درصد کاربران از نحوه
پشتیبانی اپراتورهای اینترنت

در نظرسنجی انجام شده از ســوی وزارت ارتباطات درخصوص
نحوه پشــتیبانی سرویسدهندگان اینترنت مشخص شد که بیش از ۷۷
درصد کاربران از پشــتیبانی دریافت خدمات اینترنت رضایت ندارند.
به گزارش مهر ،در پی تعیین ضرباالجل دوهفتهای وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات برای سرویسدهندگان اینترنت بهمنظور بهبود کیفیت
ارائه خدمات پشتیبانی به مشترکان ،پایگاه اطالعرسانی وزارت ارتباطات
عملکرد ســرویسدهندگان اینترنت را به نظرسنجی عمومی گذاشت.
در پی برخی نارضایتیها از نحوه پشتیبانی سرویسدهندگان اینترنت،
روز گذشــته وزیر ارتباطات این موضوع را پیگیری کرد و دو هفته به
رگوالتوری و اپراتورهای اینترنت مهلت داد تا اوضاع را اصالح کنند.

گزارش
گردشگري

پیوند «گردشگری» و «راهآهن»
در راستای توزیع سفر

وقتی بی نظمی چاشنی تعطیالت باشد

دوست دارندآمارسازی کنند
■ نهضت شمال با فرهنگسازی خنثی میشود

معــاون گردشــگری ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی
و گردشــگری گفــت« :در پیونــد دو حــوزه «گردشــگری» و
«راهآهــن» کــه دســتاورد آن توســعه گردشــگری داخلــی و
توزیــع ســفر در کشــور بــه شــمار میآیــد؛ بایــد از کارگــزاران
حرف ـهای و متخصــص حــوزه گردشــگری از جملــه راهنمایــان
گردشــگری و دفاتــر خدمــات مســافرتی دارای مجــوز رســمی
از ســوی ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اســتفاده شــود».
بــه گــزارش روابطعمومــی معاونــت گردشــگری ،ولــی تیمــوری
افــزود« :اقــدام صــورت گرفتــه از ســوی شــرکت راهآهــن مبنــی
بــر راهانــدازی «قطارهــای گردشــگری» و نیــز تعریــف خطــوط
جدیــد بــه ســوی مقاصــد داخلــی وخارجــی اقدامــی شایســته و
موثــر در راســتای توســعه گردشــگری داخلــی و توزیــع ســفر در
سراســر کشــور بــه شــمار میآیــد».
او بــا بیــان اینکــه دســتاوردهای حاصــل از ایــن اقــدام بــا
بهرهگیــری از کارگــزاران رســمی و دارای مجــوز از ســوی
ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری بــه
نتایجــی پایــدار دســت خواهــد یافــت ،تصریــح کــرد« :چنانچــه
در هــر یــک از خدمــات قابــل ارائــه از ســوی راهآهــن مبنــی
بــر راهانــدازی قطارهــای گردشــگری و نیــز تورهــای مربوطــه از
راهنمایــان گردشــگری متخصــص آمــوزش دیــده و دارای کارت
معتبــر فعالیــت و نیــز دفاتــر خدمــات مســافرتی دارای مجــوز
از ســوی ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اســتفاده شــود ،کیفیــت خدمــات گردشــگری ایــن حــوزه در
ســطح اســتاندارد پایــدار خواهــد مانــد و از بــروز تخلفــات و
مشــکالت احتمالــی جلوگیــری میشــود؛ چراکــه هــر یــک از
کارگــزاران رســمی ایــن حــوزه بــرای حفــظ اعتبــار و تــداوم
بــازار رقابتــی موجــود ،برتریــن خدمــات ممکــن را ارائــه
خواهنــد کــرد».
تیمــوری بــا بیــان اینکــه ایجــاد هماهنگــی و یکپارچهســازی
خدمــات مشــترک دو بخــش گردشــگری و راهآهــن بــا
متولیگــری تخصصــی محقــق خواهــد شــد ،خاطرنشــان کــرد:
«آمــوزش راهنمایــان تخصصــی راهآهــن ،صــدور کارت ،برپایــی
تورهــای گردشــگری و ارائــه ســایر خدمــات مــورد نیــاز مرتبــط
از ســوی کارگــزاران و ذینفعــان – بخــش خصوصــی -حــوزه
گردشــگری انجــام خواهــد گرفــت و تامیــن زیرســاختها
و ارائــه امکانــات مــورد نیــاز و مرتبــط بــا خطــوط ریلــی نیــز
توســط شــرکت راهآهــن تامیــن خواهــد شــد تــا بــا همــکاری
و تعامــل حاصــل ،ضمــن انجــام وظایــف تخصصــی مجــزا،
توســعه ایــن رویکــرد جدیــد بهصــورت پایــدار تــداوم داشــته و
بــا ایجــاد همســویی ،اقدامــات مکمــل و متمــم بــه ثمــر نشــیند».

سینـما
■ قدس������ ما همه باهم هستیم  -سرخ پوست
■ قدس.................����� 2دختر شیطان -تگزاس
■فلسطین���������������������������������������� 1سرخ پوست
فلسطين ��������������������������2شبی که ماه کامل شد
■ سينما کانون .....تگزاس -سامورایی در برلین
■بهمن مالير��...........شبی که ماه کامل شد  -ما
همهباهمهستیم
■ آزادي تويسرکان -پیشونی سفید  -سامورایی
در برلین غالمرضا تختی  -ژن خوک

ســتاد هماهنگی خدمات ســفر یــک روز به
آغاز تعطیالت نیمــه خردادماه ،اطالعیهای داد تا به
مســئولیت خود که همان هماهنگی بین دستگاهها
اســت ،عمل کرده باشد .در اطالعیه آمده بود« :طبق
برنامهریزیهــای صورت گرفته به منظور کســب
رضایــت هموطنان در تعطیالت پیــشرو ،اموری
از جمله"نظارت بر فعالیت تأسیســات و مؤسسات
خدمترســان ،بخصوص واحدهــای ارائه دهنده
خدمــات در مســیرهای بینراهی و بینشــهری"،
"راهاندازی سامانه پاسخگویی به شکایات در تمامی
اســتانها با خدمــات بهموقع"" ،تشــکیل تیمهای
نظارتــی تلفیقی بــا حضور دســتگاههای نظارتی،
خدماتی ،امدادی و غیره به منظور نظارت بر اماکن
و مراکز خدماترسان به مسافران" و"آمادگی مراکز
امدادی ،بهداشــتی و درمانی ،رفاهــی ،پذیرایی و
اقامتــی برای ارائه خدمات به مســافران ورودی به
استانها" انجام شده است».
حاال هم با پایان تعطیالت ،با انتشــار تصاویری از
شلوغیها و ازدحام جمعیت در سایتهای تاریخی
و طبیعی که بیشتر از ظرفیت تحمل آنها اســت،
از دســتاورد حاصل شده ابراز رضایت شده و آن را
هفته زیر بار ترافیک سنگین خودروها میروند نیز
مرهون اقدامات انجام شده در تبلیغ مناطق غربی و
ایمنسازی نشــدهاند .برخی از این جادهها بهویژه
شمال غربی کشور به عنوان مقصدی تازه برای سفر،
آنهایی که فرعی تلقی میشــوند اما به اندازه یک
توصیف میشــود؛ تا جایی که شلوغی و صفهای
راه اصلی مورد مصرف دارند ،شــانه و استراحتگاه
طویلی که در ســایتهای تاریخی و طبیعی تشکیل
ندارند و رمپهــای آنها تحمل حوادث احتمالی
شده را «بهار گردشگری ایران» تعبیر کردهاند.
را ندارد و گاهی خــود آنها خطری برای خودرو
تصادف زنجیره ای ســه دســتگاه خودرو در مسیر
محسوب میشــود .برخی از
گنجنامه شــهر همــدان که موجب
این جادهها مانند جاده اللجین
فوت دو سرنشین آن شد  ،واژگونی
علیصــدر  ،حیدره  ،ورکانه و
یک دســتگاه اتومبیل با  ۹سرنشین
 ...فاقد عالئم هشــداردهنده
در محــور یاســوج ـ چــرام که به
و روشــنایی هســتند .تعداد
مرگ هشــت نفر منجر شد ،سقوط
تابلوهای راهنمایی و رانندگی
یک پاراگالیــدر در متل قو که ١١
دریافــت اطالعــات
در برخــی جادهها بــه ویژه
نفر را مجروح کرد ،غرق شــدن ۵
مســافران معمــوالً به
آنهایی که از شهرهای بزرگ
نفر در آبشــار بیشه ،دریاچه گهر و
شکلی ســنتی با گرفتن
فاصله دارند ،کم و مشخصات
تنگه لی لی ،قایقسواری مسافرانی
آدرس از محلیها است
و جهت آنها گاه گمراه کننده
با پوشــش نامتعارف در ســد لفور
و بهانضمام عادت رایج
است .ســامانه جامع  ۱۴۱که
مازندران که خشم و واکنش بسیاری
ای ،ســالها نتیجه این
شــماره تماسی برای دریافت
را برانگیخت و ترافیک ســنگین در
میشــود که در برخی
اطالعات راههــا و متعلق به
جادههای منتهی به شــمال کشــور
شــهرها ،هتلها خالی
ســازمان راهــداری و حمل
که چهار روز متوالی طول کشــید،
میمانند
و نقل جادهای اســت نیز در
درحالیکــه هنوز آمــار تصادف و
مواقعی مثــل تعطیالت نیمه
دیگر حــوادث اعالم نشــده ،این
خرداد و عید فطر ،ســرعت
اتفاقها فقط بخشی از دستاورد یک
باالیی برای پاســخگویی به تماسهــا را ندارد و
تعطیالت چند روزه است که حتما وجههای مثبتی
نوبت انتظار بــرای دریافت اطالعات از طریق آن،
هم داشته اما باز این پرسش را بهوجود میآورد که
طوالنی است.
آیا ما آمادگیهای الزم را برای توسعه سفر در کشور
دامنه ضعف اطالعرسانی از جادهها به داخل شهرها
داریم؟
نیز گسترده شــده است .در ورودی شهرهای استان
با این وجــود ،چالشها و حوادثــی در چهار روز
همدان و دیگر شــهرهای کشــور  ،برخالف آنچه
تعطیالت نیمه خردادمــاه رخ داد که برخی از آنها
ستادهای ســفر اســتانی مدعیاند ،پایگاهی شبیه
به شــکلی تکرار حوادث تعطیالت نوروز بود و در
 Tourist informationبــرای اطالعرســانی
نتیجهی آماده نبودن زیرســاختها ،کمبود نظارت،
درباره جاذبهها ،رستورانها ،پارکینگها ،محل برپایی
تبلیــغ یکســویه جاذبهها در صدا و ســیما بدون
کمپ ،هتل و سایر اقامتگاهها وجود ندارد و نقشهای
آموزش گردشــگران و بدون اطالعرســانی درباره
از شــهرها و جاذبههای گردشــگری در دسترس
حساســیتهای آثار تاریخی ،طبیعــت و بومیها،
نیست ،حتی در شهرهای توریستی.
آموزش ندادن جامعــه محلی و دخیل نکردن آنها
با آنکه هتلداران و بومگردیها نســبت به فعالیت
در تصمیمســازی و برنامهریزیهــا و موازیکاری
بــدون قید و کنترل ویالهــا و خانههای اجارهای
دستگاههای ذیمدخل ،بود.
شــخصی معترضاند ،اما شاید این گروه غیرمجاز
بســیاری از جادههایی که فرعیانــد به اندازه یک
را بتوان حاضرترین بخش گردشــگری در صحنه
آزادراه یا بزرگــراه تردد دارند ،هنوز ایمنســازی
دانســت .هیچ بروشــور یــا منبــع اطالعاتی از
نشدهاند و معموالً در پیکهای سفر حوادث تلخی
اقامتگاههای رســمی در اختیار مســافران نیست.
در آنها اتفاق میافتد.
در باور فعاالن گردشــگری ،مسافر ایرانی کمتر با
حتی برخی جادههای منتهی به شــهرهای کوچک
مطالعه و تحقیق ســفرکرده و اقامتگاهی را از قبل
توریستی در استان همدان مانند اللجین در همدان
رزرو میکند ،با وجــود چنین آگاهی اما کم پیش
و علیصدر که نه تنها در تعطیالت بلکه در هر آخر

این پرســش را مطرح میکند آیا سازمان تعزیرات
آمده که همان فعاالن گردشگری ،منبع یا خوراک
حکومتی که یکی از اعضای ستاد هماهنگی خدمات
اطالعاتی را در مقصد در اختیار مسافر قرار دهند
سفر اســت و در جلسات آن از برخورد با تخلفات
و آنها را در جریان تفــاوت قیمتها بگذارند تا
شرکتهای هواپیمایی و رستورانها گزارش میدهد،
شاید مسافر به جای خوابیدن در چادر ،به انتخاب
برای مقابله با گرانفروشی و جابهجایی قیمتها در
بهتری برسد.
بخش تخصصی گردشگری مثل هتلها ،سفرهخانهها
همدان  ،اســکان مــردم در پیادهراه با
و رستورانهای زیر نظر و نیز آژانسهای مسافرتی
وجود نصب تابلو «نصب چادر ممنوع»
محدودیت دارد؟
دریافت اطالعات مســافران معموالً به شکلی سنتی
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
با گرفتن آدرس از محلیها است و بهانضمام عادت
دههها دغدغه توزیع ســفر داشته است تا نهضت
رایج ،سالها نتیجه این میشود که در برخی شهرها،
شــمال را خنثی کند ،اما تا کنون موفقیت چندانی
هتلها خالــی میمانند اما پارکینگهــا ،پارکها و
بهدســت نیاورده ،شــاهد این ادعا هم آمار رئیس
پیادهراهها که فاقد ابتداییترین امکانات بهداشتی و
پلیس راهور در  ۱۵خردادماه اســت که به اســتناد
رفاهی هستند ،مملو از چادرهای مسافرتی میشوند.
آمار ترددشــمارها از افزایش  ۳۰درصدی تردد در
یا در نهایت به سراغ خانههایی میروند که استاندارد
محورهای شمالی کشــور و حرکت بیش از ۹۰۰
مهمانپذیری ندارند امــا تحت تأثیر افزایش تقاضا
هزار خودرو در مســیر شمال خبر داده بود .برخی
به قیمت بــاال هم اجاره داده میشــوند .خانههای
تغییرها در جریان و ذائقه سفر در قشری از جامعه
نامرتبی کــه صاحبان آنها هیچ واهمهای از نظارت
نیز بیشتر از مستندهای صدا و سیما و محتوای تولید
و برخوردهای سختگیرانه ندارند.
شده در شبکههای اجتماعی بدون سیاستگذاری
پراکندگی قیمتها از خانههای اجارهای به موزهها،
از پیش تعیین شــده ،متأثر شــده است که معموالً
رســتورانها ،کمپینگها ،ســرویسهای بهداشتی
با کمترین بار آموزشــی همراه بوده و هدف بیشتر
و حتی روســتاهای توریستی ســرایت پیدا کرده
آنها تبلیغ یک ســویه با نمایش تصاویری زیبا به
و توجیــه آن پیــروی از «قانون عرضــه و تقاضا»
انگیــزه معرفــی مناطق کمتر
اســت .در رستورانهای بین راهی
این موضوع کام ً
شناخته شــده است که نتیجه
ال مشــهود است.
آن بیتوجهــی و بیاحترامی
بیشتر این رستورانها کیفیت قابل
به حریــم و باورهای جامعه
بحثی دارند و مســئوالن ســازمان
محلی ،هنجارشــکنی ،زیرپا
میــراث فرهنگی و گردشــگری
میل بــه دســت یافتن به
گذاشتن قانون و بدرفتاری با
نیز در بازدیدهــای مکرری که از
افزایش آمار ســفر و مسافر
آثار تاریخــی و طبیعت ،بوده
آنها داشــتند وضعیت نابهسامان
انبــوه که طبــق نظریههای
است.
برخی از این بینراهیها را متذکر
جدید گردشگری به مراتب
میل به دست یافتن به افزایش
شــدهاند ،با این حال آن دسته که
آسیب بیشتری دارد و منفعت
آن کمتر اســت ،باعث شده
آمار سفر و مسافر انبوه که طبق
غذا و خدمات با کیفیتتری عرضه
در تصویرهایی که ســازمان
نظریههای جدید گردشگری به
میکنند ،خود را محق میدانند که
میــراث فرهنگــی ،صنایع
مراتب آســیب بیشتری دارد و
قیمت بیشــتری بدهند ،زیرا بلیت
دستی و گردشــگری نیز از
منفعت آن کمتر اســت ،باعث
ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع
ســفرهای انجام شــده در
تعطیالت عید فطــر و نیمه
شده در تصویرهایی که سازمان
دســتی و گردشگری با این توجیه
خردادماه منتشر میکند
میراث فرهنگی ،صنایع دستی
که اســتاندارد و کیفیتشان مورد
و گردشــگری نیز از سفرهای
تأیید متولی گردشگری است.
انجام شــده در تعطیالت عید
در داخل شــهرها نیــز که در چند
فطر و نیمه خردادماه منتشر میکند ،تنها «جمعیت»
روز تعطیــات خرداد با انفجــار جمعیت روبهرو
دیده و کمتر به ظرفیت تحمل و بُرد در ســایتهای
شــدند وضعیت قیمتها و خدماترسانی بهتر از
تاریخی ،ســازهها و طبیعت توجه شود .همچنین به
بین راهیها نیســت و به نظر میرســد نگرانی از
وضوح دیده میشود که مردم مراقب آثار تاریخی و
بابت برخوردهای قانونــی در این مراکز نیز وجود
طبیعت نیستند.
ندارد .وضعیت نابهنجــار نرخها در مراکز خدماتی

صنایعدستی

فریاد بی صدای صنایعدستی

با وجــود اینکه این روزها زندگی جوامع بشــری
ش میرود اما صنایعدستی نه توان
همراه با تکنولوژی پی 
رقابــت با تکنولوژی را دارد و نه میخواهد که صنعتی
شود ،زیرا هویت آن به دستساز بودنش است اما همین
پیشــرفت علم ممكن است منجر به خاموشی این هنر
شود ،كمااينكه برخی از هنرها نيز منسوخ شده است.
به گزارش فارس  20 ،خردادماه روز جهانی صنایعدستی
اســت ،همدان پایتخت تاریخ و تمــدن ایرانزمین که
بیشــتر به عنوان شهر گردشگری شناخته شده است در
ف زیادی برای گفتــن دارد و از
صنایعدســتی نیز حر 
گذشته تاکنون رشتههای مختلفی با هنر دست مردمان
این دیار ساخته و پرداخته شده است.
اما از گذشــته تاکنون بســیاری از رشتهها منسوخ و از
بین رفته و رشــتههایی نیز وجود دارد که طی سالهای
متمادی وارد عرصه شدهاند.از زمانهای گذشته همدان
دارای مشاغلی با استادکاران ماهر در صنایعدستی بوده
که برخی از این اساتید هنر همچنان در این عرصه فعال
هستند و برخی با از بین رفتن کاربرد رشته صنایعدستی
شغل خود را نیز از دست دادهاند.
چرم و انواع مصنوعات چرمی ،مرواربافی ،ســفالگری،
میناکاری روی ســفال ،ترمهدوزی ،قابسازی ،مبل و
منبت ،طالکوبی روی شیشــه ،گلیمبافــی ،فرشبافی،
ســبدبافی ،منبتکاری ،حلبیســازی و سنگتراشی از
جمله صنایع دســتی استان است که هنرمندان با دستان
توانمند خود به خلق آنها میپردازند.
دیگر هنرمنــدان با اهتمــام در این زمینه به اســتادان
چیرهدســتی تبدیل شده و آثار منحصر به فردی از خود
خلق میکنند که چشــم هر بیننــدهای را به خود خیره
میکند.صنایعدســتی جدا از ویژگیهــای هنریاش،
میتواند عامل بسیار مهمی در جذب گردشگر و توریسم
به استان باشد و از سوی دیگر منبع درآمد و اشتغالزایی
برای صنعتگران هنرمند باشد اما با گذشت زمان و رفع
برخی از نیازهای افراد در زندگی روزمره ،برخی از این
رشتههای صنایعدستی حذف شد.پاالندوزی ،مسگری،
چلنگری ،موتابی ،حلبیسازی ،چاقوسازی ،قفلسازی
و ...از جمله رشــتههایی است که دیگر رونق گذشته را
ندارند و هنر هنرمندان این رشتهها رو به فراموشی رفته
است.

چلنگری

چلنگری ،آهنگری به سبک محلی است که در آن اشیای
ک وزنی مانند میخطویله ،میخ سرکج ،نیمذرع بزازی،
سب 
انبر و ســیخ و ســهپای ه آهنی ،زنجیر و سیخانک ،منقل
ت و ریزه ،تملیک ،اســکنه ،مقار ،جوالدوز و
آهنی ،چف 
امثال اینها ساخته میشود.

حلبیسازی

حلبیسازی یکی دیگر از رشتههای صنایعدستی است
که از گذشــته کاربرد زیادی در زندگی مردم داشت و
بسیاری از نیازهای آنها از این صنعت تأمین میشد.در
گذشته حلبیسازی طرفداران زیادی در استان داشت و
وسایل متعددی از آن ساخته میشد که با گذشت زمان
این هنر در استان از رونق افتاد.

پاالندوزی

پاالندوزی از دیگر شــغلهایی بود که در گذشته نیاز
مردمان شهر و روستا را تأمین میکرد و رد پای آن در هر
نقطه از ایران وجود داشــت؛ این شغل با هدف ساخت
پاالن برای اسب ،قاطر یا االغ فعالیت میکرد.

مسگری

راستهبازار مســگرهای همدان از دیگر نقاطی است که
ضرب کوفتن ظروف مسی در گذشته بسیار گوشنواز
بود و این روزها این صدا دیگر به گوش نمیرسد و تنها
فروش اقالم مسی در آنها را میبینیم که تشخیص اصل
و فرع بودن مس را نیز باید به اهل فن این رشته سپرد.
روستاها و شهرهای همدان هر کدام در یکی از هنرهای
اصیل این دیار مشغول به فعالیت هستند و برخی از آنها
آثار هنری خود را به سایر نقاط کشور و جهان نیز صادر
میکنند اما بســیاری از این هنرها با ورود تکنولوژی به
زندگی روزمره مردم دیگر از سکه افتاده و بازاری ندارند.
اما طی ســالهای اخیر میراث فرهنگی همدان اقدام به
باززندهسازی برخی از رشتههایی که قابلیت احیا دارند،
کرده که این اقدام عالوه بر اشتغالزایی میتواند منجر به
حفظ این رشته صنایعدستی شود.
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