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طرح استانی شدن و بالتکلیفی
نامزدهای احتمالی

مجلس قانون را
تعیین تکلیف کند

تاالب «آق گل» آماده گردشگری
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ی دهند
همه یکصدا و همراه وعده م 

رونق تولید
مدیریت
جهادی وخدمت

سد اکباتان،جمعه  23فروردین /عکس :مصطفی شیرمحمدی

به رســم معمول هر سال شورای اداری استان پس
از تعطیالت نوروزی با بیشترین تعداد حاضران و بطور
مفصل برگزار می شود و امســال به دلیل رویدادهای
مهمی که در بدو شروع سال  ۹۸رخ داد؛ از حساسیت

مدیرعامل شرکت آب
منطقهای استان همدان:

بیشــتری برخوردار بود.نخســتین حضور و سخنرانی
حجت االسالم شــعبانی امام جمعه جدید و سخنرانی
اســتاندار همدان ،ســه تن از نمایندگان به مدت سه
ساعت ،حاصل این نشست اداری بود.
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ساعت حرکت قطار همدان -تهران تغییر کرد

تخفیف30درصدی بلیت
برای مسافران

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان مطرح کرد
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پویش ملــی حمایت دانش
آموزان از مناطق سیل زده در قالب
«ســیل مهربانی همکالسیها» و با
محوریت «هرمدرسه یک پایگاه
همدلی» در همدان برگزار شد.
به دنبال بروز ســیل و تخریب
خانــه و کاشــانه شــماری از
هموطنان اما موج خروشــانی از
مهربانی شــکل گرفت تا غم و
اندوه را از چشم و رخسار آسیب
دیدگان کنار بزند.
ســیل کمک های مردمی ،سیل
ویرانگر را کنار زده و مردم نوع
دوســت به مثابه «چو عضوی به
درد آورد روزگار  -دگر عضوها را نماند
قرار» کمک های خود را روانه استان های
متاثر از سیل کردند.
بــا این وجود ســازمان جوانان جمعیت
هالل احمــر برای مواجهه بــا نیازهای
فوری و عمومی مناطق خســارت دیده
از ســیل های ویرانگر اخیر طرح «سیل
مهربانی همکالسی ها» را با مشارکت و
هم افزایی پیشتازان سازمان دانش آموزی،
اتحادیــه انجمــن های اســامی دانش
آموزان ،ســازمان بســیج دانش آموزی،
ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر و
شوراهای دانش آموزی کلید زد.
به طور حتم این حرکت خیرخواهانه به
عنوان یک فرصت تربیتــی و اجتماعی
قلمداد شده تا بخشی از آالم و خسارات
وارد شــده به دانش آموزان و خانواده ها
برطرف شود.
به گفتــه معاون امــور جوانان جمعیت
هالل احمر همــدان این پویش با هدف
ترویج فرهنگ نوع دوستی ،تالش ،ایثار
و مشارکت جویی در بین دانش آموزان،
همدلــی و همراهی با دانــش آموزان و
خانــواده های آســیب دیده از ســیل و
انسجام بخشی هدایای نقدی و غیرنقدی

حضور  15ناشر
از همدان در
نمایشگاه کتاب

معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل
فرهنگ و ارشــاد اســامی همدان از
حضور  15ناشــر همدان در نمایشگاه

C M

احمر همــدان نیز گفت 50 :پایگاه
ثابت و سیار و  42خانه هالل در 9
شعبه برای جمع آوری کمک های
مردمی به سیل زدگان شده است.
ســیلوا صلح میرزایی افزود :میزان
کمک های نقدی جمع آوری شده
در این استان تاکنون به سه میلیارد
و  638هزار ریال رسیده است.

حضــور پزشــکان و
روانشناسان در لرستان

دانش آموزان ،فرهنگیــان و اولیا برگزار
شد.
مریــم پاک بیــن به ایرنا گفت :ســتاد
مدرسه متشکل از مدیر واحد آموزشی،
معاون پرورشی ،مســئول بسیج دانش
آمــوزی ،دبیــر کانون دانــش آموزی
جوانان هالل ،مســئول انجمن اسالمی،
رییس ســازمان دانش آموزی و نماینده
انجمن اولیا و مربیان نســبت به اطالع
رســانی و جمع آوری هدایای نقدی و
غیرنقدی دانــش آموزان و فرهنگیان و
اولیا اقدام می کنند.
وی عنوان کــرد :تمامی وجــوه نقدی
اهدایــی و داوطلبانه جمع آوری شــده
از دانــش آموزان ،فرهنگیــان و اولیا در
مدارس پس از تهیه به حساب سایر منابع
کمک های مردمــی اداره کل آموزش و
پرورش استان واریز می شود.
معــاون امــور جوانــان جمعیت هالل
احمر همــدان ادامه داد :همچنین اقالم و
هدایای غیرنقدی جمع آوری شده توسط
واحدهای آموزشی در اختیار سیل زدگان
قرار می گیرد.
پاک بیــن بیان کرد :با وجــود اینکه 28
فروردیــن روز والدت علی اکیر و روز

معاون امــور داوطلبــان جمعیت هالل

بینالمللی کتاب تهران خبر داد.
مجید فروتــن در گفتوگو با فارس
از حضــور همــدان در نمایشــگاه
بینالمللــی کتاب تهــران خبر داد و
اظهار کــرد :از همــدان به صورت
جمعــی و انفــرادی  20غرفــه در
نمایشگاه خواهیم داشت.
وی با بیان اینکــه در غرفههای جمعی

انتشاراتی که حد نصاب چاپ کتاب را
نداشــتند حضور مییابند ادامه داد :در
مجموع  15ناشر از همدان در نمایشگاه
غرفه داشته و در معرض دید عالقمندان
قرار میگیرد.
معــاون فرهنگی و رســانهای ادارهکل
فرهنــگ و ارشــاد اســامی همدان
خاطرنشــان کرد :در نمایشــگاه کتاب

جوان برای این پویش پیش بینی شده اما
همدان از هم اینک در این طرح پیشگام
است.
وی افزود :اســتان همــدان دارای 200
کانــون دانــش آمــوزی و  44کانــون
دانشجویی است که با شکل گیری پویش
«ســیل مهربانی همکالســی ها» تاکنون
درصدی از مدارس به این پویش پیوسته
و این آمار در حال افزایش است.

عزیمت جوانان داوطلب هالل
احمر به لرستان

معاون امــور جوانان جمعیت هاللاحمر
همدان گفت :تیم  33نفــره کانون های
دانشــجویی و جوانان هــال احمر این
اســتان در  2روستای سیل زده پل دختر
حضور یافتند.
مریم پاک بین بیان کرد :ســازمان جوانان
هالل احمر کشــور ابتدا بــا حضور در
مناطق ســیل زده روســتاهای مورد نیاز
برای امداد رســانی را مشخص کرده و
به اســتان ها برای حضور در این مناطق
اطالع رسانی می کند.

راه اندازی  50پایگاه برای جمع
آوری کمک های مردمی

مدیرعامــل جمعیت هــال احمر
استان همدان گفت :چهار پزشک،
چهار پرستار 2 ،ماما ،سه روانشناس
فعال در معاونت درمان و توانبخشی
به لرستان عزیمت کردند.
بهــروز کارخانه ای از ارســال  140نوع
دارو بــه میــزان  28هــزار و  846عدد
خبرداد و افزود :یک کارشناس بهداشت،
ســه امداد گر ،راننده و تکنسین دارو نیز
برای کمک به سیل زدگان لرستان در این
استان حضور یافتند.

ارسال واکسن و شیرخشک به
لرستان

معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی
همدان هم گفت :هزاران ُدز انواع واکسن
از این معاونت به منطقه ســیل زده استان
لرستان ارسال شد.
رشــید حیدری مقدم اظهار داشت :این
واکسن ها شامل  36هزار ُدز فلج اطفال
خوراکــی 21 ،هزار و ُ 600دز واکســن
ام.آر 500 ،ویال ســرم مارگزیدگی540 ،
ویال ســرم عقرب گزیدگــی 500 ،دز
واکســن هاری و  63هزار واحد ســرم
هاری است.
وی اضافه کرد :همچنین محموله حاوی
پنج هزار قوطی شیر خشک نیز پیشتر از
طریق این معاونت برای کودکان سیل زده
لرســتان ارسال شده و آمادگی الزم برای
ارائه دیگر خدمات بهداشتی وجود دارد.
تهــران  250عنــوان کتــاب در عرضه
خواهــد شــد کــه در معــرض دید
عالقمندان قرار گیرد.
وی اضافه کرد :طی ســال گذشته 380
عنــوان مجوز کتاب صادر شــده که از
این تعداد  127کتاب چاپ شــده است
و امسال هم در همدان مجوزهای الزم
صادر خواهد شد.
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شورای اداری استان
ماراتن سخنرانان

■ بانکها پرداخت تسهیالت را تسهیل کنند

سیل مهربانی همکالسیها

■ سد اکباتان سر ریز
شد
یادداشت روز

تعیین سهم شهرستانها در میزان سرمایهگذاری
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 ۹۶درصد
سدهای
استان
پر است

 -۱نخستین شــورای اداری استان در
سال  ۹۸به رسم هر ساله باید محلی برای
بازدید نوروزی مدیران و...
2
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پيشرفت  35درصدی انتقال آبهای سطحی در همدان
معاون خدمات شــهری شــهرداری همدان با اشاره به پيشــرفت  35درصدی انتقال
آبهای ســطحی از ميدان رسالت به میدان امام حسین(ع) گفت :در داخل شهر به دلیل
ساختار شهرنشینی امکان دپوی آب و ایجاد مخازن نیست.
وحید علیضمیر با بیان اینکه طرح جمعآوری آبهای سطحی شهر همدان در سالهای
 90و  91تحویل شــهرداری شــده اســت اظهار کرد :در آن مقطع یک مشاور بومی کار
مطالعات آبهای سطحی را انجام داد.
وی بــا بیان اینکه در بررســیها متوجه شــدیم هم نظام بارش تغییر کرده و هم شــهر
دستخوش تغییراتی شده که تحقیقات اولیه جوابگوی شرایط فعلی نیست گفت :به همین

دلیل مطالعات جمع آوری آبهای سطحی شهر همدان مجددا ً در دستور کار قرار گرفت.
توگو با فارس با بیان اینکه با شرکت اولیه
معاون خدمات شهری شهرداری همدان در گف 
قرارداد مجددی در اواخر نیمه اول ســال گذشته منعقد شد ادامه داد :انتقال آب از تقاطع
میدان رســالت به میدان امام حسین(ع) خروجی کار تحقیقاتی مشاور است که بر اساس
مطالعات مشاور انجام شده است.
وی با بیان اینکه کل شــهر در این طرح مد نظر قرار گرفته شــده است خاطرنشان کرد:
اقدامات الزم بر اســاس میزان بارندگی ،شدت بارش و نقاط بحرانی شهر که در بارشها
مشخص شده ،انجام میشود.
علیضمیر با اشــاره به اینکه در نیمه نخست امســال مطالعات کل شهر در این حوزه به
اتمام میرســد گفت :سال گذشته  13میلیارد تومان برای انتقال آبهای سطحی از میدان

رسالت به میدان امام حسین(ع) برآورد شد که این پروژه در حال انجام است و  35درصد
پیشــرفت فیزیکی دارد .وی با بیان اینکه امور سنگین زیرساختی در حال انجام است که
حتی برخی در بودجه اولیه دیده نشده بود اظهار کرد :این پروژهها بنا بر اهمیتی که داشت
در دستور کار قرار گرفت.
معاون خدمات شــهری شــهرداری همدان افزود :نقاطی دیگر مانند میدان مدرس ،بلوار
شهید رجائی ،شهرک بهشتی ،کوی خضر ،مجیدآباد و بلوار خوزستان نیز به عنوان اولویت
مشخص و به مشاور اعالم شده است که طرح الزم را ارائه دهد.
وی با بیان اینکه طرح انتقال آب از میدان قائم(عج) به ســمت رودخانه حیدریه و پشت
منوچهری اســت تصریح کرد :بعد از اینکه فصل بارش را پشــت ســر بگذاریم و طرح
تحویل داده شود ،عملیات عمرانی آن آغاز خواهد شد.

khabar@hamedanpayam.com

يادداشت روز

شورای اداری استان ،ماراتن سخنرانان
 -۱نخستین شورای اداری اســتان در سال  ۹۸به رسم هر ساله
باید محلی برای بازدید نوروزی مدیران و بیان ماموریت ها از سوی
مدیریت ارشد استان برای اطالع و پیگیری می شد اما به محلی برای
ســخنرانی های بسیار و خسته کننده تبدیل شد تا جایی که حوصله
حاضرین برای شنیدن سخنان استاندار در پایین ترین سطح باشد.
این جلســه در همین ابتدای سال نشان داد که شورای اداری با این
روش به جایی نخواهد رســید و نیازمند اصالح در راستای دستیابی
به اهداف است.
اینکه در یک جلسه قرار باشد  ،همه نمایندگان حاضر سخن بگویند،
چنــدان منطقی به نظر نمی رســد ،وقتی مجمع نمایندگان اســتان
همواره خود را همدل و متحد می داند چرا در نشســتها این همدلی
در انتخــاب یک نماینده برای صحبت از طــرف مجمع خودنمایی
نمــی کند و در هر برنامه ای همه نمایندگان حاضر باید حاضران را
به فیض برسانند!
بهتر است شــورای اداری هم مانند دیگر جلسات که استاندار مقید
اســت سقف زمانی آن رعایت شود ،صاحب سقف زمانی شده و از
نظم ،بخصوص با کاهش سخنرانان برخوردار شود.
 -۲از ســخنان تبلیغی نمایندگان در ســال انتخابــات که بگذریم،
سخنان نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه همدان و استاندار
در شورای اداری قابل تامل است.
ســخن از تقویت وحدت و تعامل در استان با تاکید بر مطالبه گری
نماز جمعه و تاکید بر پیگیری مشــکالت مردم بخصوص در حوزه
اقتصاد از ســوی امام جمعه همدان حکایــت از آن دارد که نماینده
ولی فقیه در استان در دوران جدیدی که آغاز شده می خواهد ضمن
ایفــای نقش محوری در وحدت جامعه ،مطالبه گری از تریبون نماز
جمعه را نیز پررنگتر دنبال کند.
این شیوه با استقبال استاندار هم مواجه شد اما پاسخ وی به اظهارات
امام جمعه موقت همدان در جمعه گذشته به نوعی تاکید بر این بود
که مطالبه گری باید با اطالع کامل از موضوع و مســتند باشد و بهتر
اســت قبل از انتقاد و مطالبه گری درخصوص موضوعی ابتدا اصل
موضوع سوال شود تا نیازی به رد و تکذیب آن نباشد.
اجرای این رویه در نماز جمعه نیازمند ســعه صدر دو طرف اســت
تــا وحدت موجود در اســتان را با چالش مواجــه نکند زیرا فضا به
سمت نقد و پاســخ دو طرف خواهد رفت و می تواند این فضا زیاد
محترمانه نباشد.
 -۳ســخنان استاندار درباره ماموریتهای مدیران در سال  ۹۸و چشم
انداز استان در این سال بسیار کلی و با ارجاع به سند در حال نهایی
شدن توسعه استان بود.
این کلی گویی همه را در انتظار ســند توسعه استان نگه می دارد تا
ببینند بر اســاس این سند چشم انداز سال  ۹۸استان چیست و قرار
است استان در این سال چه ماموریت هایی را دنبال کند.
 -۴در عمل به رونق تولید ،همه ســخنرانان از ضرورت آن ســخن
گفتند و اســتاندار هــم از ضرورت حمایــت از تولیدکننده ،جذب
سرمایه گذار ،همراهی بیشــتر بانک ها و فعالترشدن ستاد تسهیل و
رفع موانع تولید استان سخن گفت که باز هم کلی گویی بود و برنامه
مشخصی در این زمینه ارائه نشد.
به نظر می رســد اســتان در این زمینــه نیازمند فکر نــو و راهبرد
مشــخص ،فراتر از سند توسعه استان ،است و می توان گفت؛ استان
می تواند در این زمینه ســند رونق تولید داشته باشد به طوری که در
آن واحدهــای تولیدی تعطیل که باید به کار برگردند ،واحدهایی که
باید ظرفیت تولید خود را افزایش دهند ،واحدهای که باید از تولید
آنها صیانت شود ،اولویتهای تولیدی استان ،ضرورت تولید صادرات
محور و دیگر مسائل مرتبط با تولید ،مشخص شده باشد.
 -۵اســتاندار در شورای اداری وعده داد تا پایان فروردین با مدیران
اتمام حجت می کند تا مدیرانی که امکان کار شــبانه روزی ندارند،
تعیین تکلیف شــوند .اگر آنچنان که استاندار گفته تغییرات مدیرتی
اســتان زودتر مشــخص و پایان یابد ،برای توسعه اســتان نیز بهتر
خواهد بود زیرا مدیران به عنوان مجریان ســند توسعه زودتر وارد
کار خواهند شد و اجرای سند از آنها مطالبه خواهد شد.
 -۶اســتاندار از انتخابات سال  ۹۸هم سخن گفت و وعده داد که از
حق الناس در انتخابات پاســداری خواهد کرد اما باید توجه داشت
که استانداری تنها مجری انتخابات است و یک بخش کار انتخابات
را انجام می دهد و برغم بارها سخن گفتن استاندار از اجرای قانون،
صیانت از حقوق انتخاب کنندگان و شــوندگان پاسخ و واکنشی به
این ســخنان از بخش مهم دیگر دارای مسئولیت در انتخابات استان
شنیده یا دیده نشده است.
 -۷اســتاندار در شورای اداری اســتان باز هم رسانه های استان را
ستود و آنها را ظرفیتی دانست که مدیران باید از آن استفاده کنند اما
در درخواست برای ارائه گزارش از  ۲۰۱۸تنها شبکه استانی را دید
و به این شبکه توجه داد.
در کنار این دعوت نشــدن نشــریات اســتان به جلسات تخصصی
اســتانداری مانند ستاد تســهیل و رفع موانع تولید که هفته گذشته
با حضور مدیر عامل بانک ملی در اســتانداری برگزار شــد ،نشان
میدهد که اســتانداری هم برای استقاده از ظرفیت رسانهها باید در
تعامل با رسانه ها تجدید نظر کند هرچند که در سال جدید بسیاری
از ادارات به بهانههای مختلف آخرین راههای تعامل با رســانهها را
نیز مسدود کردهاند!
 -۸این شورای اداری استان هم تمام شد و می توان گفت؛ تلویزیون
بزرگ ســالن شهدا و طرح اجرا شده در باالی آن که جلوه ای زیبا و
مدرن به این سالن استان در برنامه ها داده  ،یادگار و یادآور رویدادهای
بین المللی  ۲۰۱۸در همدان بود که استاندار نیز خواستار تداوم برنامه
های آن در سال  ۲۰۱۹اســت ،رویدادی که قطعا به پیشرفت ،زیباتر
شــدن و توانمند شدن استان در میزبانی رویدادهای بین المللی کمک
کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان:

shenide@hamedanpayam.com

 ۹۶درصد سدهای استان پر است
■ سد اکباتان سر ریز شد

سد اکباتان در  10سال اخیر برای ششمین
بار سرریز کرد ،حجم مخزن این سد 36میلیون
متر مکعب اســت که در پی بارش های اخیر،
پُر و سرریز شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان
گفت :ســد اکباتان نسبت به مدت مشابه سال
قبــل  14میلیون مترمکعب افزایش ذخیره آب
دارد که ناشی از بارش های خوب اخیر است.
منصور ســتوده با بیان اینکه هــم اکنون 15
درصــد دریچه های ســد اکباتــان به منظور
خروج رســوبات و گل والی باز شده است،
گفت :حدود  14تا  15مترمکعب در ثانیه آب
از سد خارج و وارد رودخانه پایین دست سد
می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
همدان ،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان
ادامه داد :ورودی سد اکباتان  15مترمکعب آب
در ثانیه است که یک متر مکعب در ثانیه از آب
این سد برای شرب شــهروندان همدان مورد
استفاده قرار میگیرد.
ســتوده با بیان اینکــه از چند روز گذشــته
دریچههای سد اکباتان همدان باز شد ،گفت:
به واســطه این اقدام حدود  15مترمکعب در
ثانیه آب از سد خارج میشود تا هم رسوبات
سد تخلیه شود و هم آب بی کیفیتی که نور و
اکســیژن دریافت نمیکند رها شود و در ازای
آن آب تمیز و با کیفیت جایگزین شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای در خصوص
خطر غرق شــدگی در اطراف رودخانه پایین
دست ســد اکباتان هشــدار داد و افزود :آبی
که از ســد اکباتان سرریز میشــود از طریق
رودخانه آبشینه از استان خارج میشود که در
مسیرخود ،موجب تغذیه دشتها شده و وارد
استانهای مرکزی کشور میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان
با بیان اینکه  ۹۶درصد سدهای استان درحال
حاضر پر شده است ،گفت :حجم مخزن  ۷سد
اســتان حدود  ۱۰۷میلیون متر مکعب بوده که
حــدود  ۱۰۳میلیون متر مکعب مخازن معادل

بــارش در اســتان رخ داده
 96درصد پر آب است.
بود ،تصریح کرد :براســاس
منصــور ســتوده در
آمار بلند مدت  274میلیمتر
گفتوگــو بــا ایســنا،
بارش در اســتان بــه ثبت
اظهارکــرد :ســد اکباتان
رســیده که بارندگی امسال
با حجــم  ۳۵میلیون متر
مکعب  ،سد کالن با حجم
نســبت به بلند مدت 113
 ۴۶میلیون متر مکعب  ،سد
درصد افزایش دارد.
به واسطه این اقدام حدود
ســتوده حجم فعلي ســد
 15مترمکعب در ثانیه آب
سرابی با حجم  ۹.۵میلیون
متر مکعب در حال سرریز
از ســد خارج میشود تا
اکباتــان را  35ميليــون متر
شدن و ســد شنجور رزن
مکعــب دانســت و افزود:
هم رســوبات سد تخلیه
با حجــم  ۴.۵میلیون متر
حجم ســال گذشته این سد
شود و هم آب بی کیفیتی
که نور و اکسیژن دریافت
مکعب در آســتانه سرریز
 13.24ميليــون متر مکعب
هستند .
نمیکند رها شــود و در
بود که این عدد در سالجاری
وی با اشــاره به بارندگی
بــه  35میلیــون مترمکعب
ازای آن آب تمیــز و بــا
کیفیت جایگزین شود
رسید است بهطوریکه 100
ســالجاری ،خاطرنشان
درصــد مخزن این ســد پر
کرد :در ســالجاری 585
است درحالیکه سال گذشته
میلیمتر بارندگی در استان
 39درصد حجم سد پر بود.
رخ داده که نسبت به سال گذشته  191درصد
رشد دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان
وی با بیان اینکه ســال گذشــته  201میلیمتر
ورودي ســد اکباتــان را  20.8متر مکعب در

ثانيه اعالم کــرد و گفت :درحال حاضر 1.04
متر مکعب در ثانيه برای مصرف شــرب شهر
همدان از این سد برداشت میشود.
وی خاطرنشــان کرد :خروجي سد اکباتان از
دريچه  14متر مکعب در ثانيه و خروجي از
سرریز  3.2متر مکعب در ثانيه است.
ســتوده تصریح کرد :حجم سد آبشینه 3.79
ميليون متر مکعب ،ســد شــيرين سو 3.17
ميليون متر مکعــب ،کالن مالیر 46.4ميليون
متر مکعب اســت و درحــال حاضر ورودي
ســد کالن مالیر  23/9متــر مکعب در ثانيه،
خروجي از ســرريز  13متر مکعب در ثانيه،
خروجي این ســد از دريچــه  12متر مکعب
در ثانيه است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان
بیان کرد :حجم سد سرابی  9.12ميليون متر
مکعب و خروجی از سرریز  3/2متر مکعب
در ثانیه اســت .همچنین حجم ســد شنجور
 4/65ميليون متر مکعب و حجم ســد نعمت
آباد 3/12ميليون متر مکعب است.

 900هزار هکتار از اراضی همدان جزو نقاط بحرانی است
معاون آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری همدان بــا بيان اینکه  900هزار
هکتار از وســعت اســتان جزو نقاط بحرانی
اســت که نیاز به مطالعه در حوزه آبخیزداری
دارد گفت :امیدواریم امسال  200میلیارد تومان
برای تکمیل حوزههای آبخیزداری اختصاص
یابد.
محمدمهــدی آرتیمانــی در گفتوگــو

با فــارس بــا بیان اینکــه اســتان همدان
یکمیلیون و  949هزار هکتار وســعت در
حــوزه آبخیزداری دارد اظهــار کرد905 :
هزار هکتــار از این وســعت جزو اراضی
ملی است.
وی افــزود :اســتان همــدان تولیدکننــده
روانــاب بــرای چهار حوزه اصلی شــامل
سفیدرود ،سد کرخه ،سد مرزی گاوشان و

قرهچای است که روانابهای همدان را به
این سدها منتقل میکند.
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعی
و آبخیــزداری همدان با اشــاره به اینکه از
مجموع مســاحت استان ،تاکنون برای 680
هزار هکتار آن مطالعه تفصیلی و اجرا شده
اســت گفت :اجرای آبخیــزداری با هدف
کنترل آب ،فرســایش ،رسوبات و افزایش

پوشش گیاهی انجام میشود.
آرتیمانی با بیــان اینکه از  680هزار هکتار
مطالعــه در حوزه آبخیزداری اســتان 300
هزار هکتــار آن در طول ســالهای  71تا
 97اجرا شــده اســت ادامه داد :تاکنون از
 35درصد محدوده آبخیزداری اســتان 15
درصد اجرا شــده که برای افزایش نیاز به
اعتبار دارد.

یادداشت
طرح استانی شدن و بالتکلیفی نامزدهای احتمالی

مجلس قانون را تعیین تکلیف کند
»»فیضا ...مظفرپور

به رســم معمول مجالــس دورههای
گذشــته در آخریــن ســال کاری خود به
تهیــه و تصویب طرحهایــی اقدام میکنند
کــه معموالً این طرح در متن خود شــائبه
انتخاباتــی بودن و از میــدان به در کردن
رقبــای احتمالی در انتخابــات آتی را در
اذهــان متبادر میکنــد .طرحهایی همچون
اعمــال یک مقطــع تحصیلــی باالتر برای
افــرادی که ســابقه یــک دوره نمایندگی
داشــتهاند و یا باالتر بردن مدارک تحصیلی
مورد نیــاز نمایندگی از ســواد خواندن و
نوشتن گرفته تا مدارک فوق لیسانس فعلی
اگر چه در دل کشــور جهت کارآمد کردن
و تخصصی کردن مجلس صورت گرفته و
بنا به مقتضیات زمان ضروری بوده است.
زیــرا که به طــور مثال در حــال حاضر که
حتی مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس)
نیــز ارزش و جایگاه خود را از دســت داده
نمیتوان نماینده را با سواد خواندن ،نوشتن
به مجلس فرستاد .ولی از آنجایی که این نوع

طرحها و طرحهای مشــابه معموالً در سال
آخر و ماههای آخر مجالس در دســتور کار
قــرار میگیرند .شــائبه از میدان به در کردن
رقبا بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.
مجلس دهم اخیرا ً طرح اســتانی شــدن را
بــا جدیت تمام در دســتور کار خود داده و
کمیسیون شوراها و اجتماعی روی این طرح
کارشناســی میکند بند مربوط احتساب یک
مقطــع باالتر برای نمایندگــی را حذف کرد
که کاری شایســته و در راستای عدالت بود
ولــی اصرار نمایندگان برای رســاندن طرح
استانی شــدن به انتخابات اسفند ماه امسال
و یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی
همچنان شــائبه سیاســی بودن این طرح را
تقویت میکند.
یکی از نمایندگان اســتان اخیرا ً در جلسهای
گفــت :این نوع طرحها و لوایح مشــکالت
مــردم ما نیســت و به اولویتهــا چیزهای
دیگری هســتند که نماینــدگان باید به آنها
توجه بیشتری بکنند.
اگر چه طرح اســتانی شــدن ممکن اســت

فوایدی در بر داشــته باشد و نمایندگان را از
اندیشیدن به منافع منطقهای و حوزه انتخابیه
خودشــان آزاد نماید ولــی در مقیاس باالتر
با استانی شــدن انتخابات دوباره نمایندگان
درگیر منافع اســتانی شــده و باید به جای
سرکشی و اندیشــیدن درباره مشکالت یک
شهرســتان به تمامی شهرســتانهای استان
ســفر کرده و توان و وقت خــود را صرف
ســخنرانی و مالقاتهای مردمی و بررسی
مشــکالت مناطقه مختلف اســتان نمایند .و
بــه قول معروف در به همان پاشــنه خواهد
چرخیــد و آش همــان آش و کاســه همان
کاسه خواهد بود و ضمن اینکه ممکن است
مضرات استانی شدن انتخابات بیشتر از فواید
آن باشد.
آنچه که مهم اســت اینکه نمایندگان مجلس
بایــد هر چه ســریعتر این طــرح را تعیین
تکلیف نمایند و با توجه به اینکه از هم اکنون
نیروهای وزارت کشــور که آماده شرکت در
انتخابات هســتند باید از ســمتهای یخود
اســتعفا بدهند در انتظــار تعیین تکلیف این

شنیدهها

 -1نخستین انتصاب استان بزودی در سال جدید انجام می شود .گفته
می شود بزودی یکی از معاونان شهرداری همدان به شرکت سیاحتی
علیصدر می رود.
گویا قرار است درویشی به جای یاری به مدیر عاملی شرکت معرفی
شــود  .گفتنی است یاری پیش از این برای مدیر کلی سرمایه گذاری
خارجی استانداری مطرح شده بود.
 -2جوانان برای انتخابات امســال دورخیز کرده اند .گفته می شــود
برخی از چهره های جوان در استان خود را آماده نامزدی درانتخابات
مجلس کرده اند گویا این افراد که بیشتر منتسب به اصولگرایان هستند
فعالیت های خود را در شهرستان ها متمرکز کرده اند.
گفتنی است در حال حاضر شهرستان های اسدآباد و تویسرکان شاهد
اعالم حضور این چهره ها بوده اند.
 -3رســوب مدیران بازنشسته در استان ادامه دارد گفته می شود علی
رغم اعالم لیســت باالبلند از مدیران مشــمول قانون مســئولیت به
کارگیری بازنشســته ها در استان برخی از این مدیران هنوز در پست
های خود حضور دارند.
گویا برخی اســتعالمات استان های دیگر بهانه ای برای ماندن آنها در
اســتان شده است .گفتنی است ازآذرماه سال  97تاکنون باید بیش از
 20مدیر بازنشسته می شد که تنها استاندار و کمتر از  5مدیر دیگر را
به بازنشستگی رفتند.

خبـر

فعاليت  1400تاکسی فرسوده در همدان
تقریب ًا یکهزار و  400تاکسی بیش از  10سال سابقه فعالیت در
شهر وجود دارد و باید نوسازی شوند.
مدير معاونت تاکسيرانی و حمل و نقل بار و کاالی شهرداری همدان
با بیان اینکه نوسازی تاکســیهای همدان توسط شهردار به طوری
جدی در حال پیگیری اســت اظهار کرد :ایــن موضوع در اولویت
است چراکه  300پیکان در شهر همدان فعال است که باید تعویض
شوند.
توگو با فارس با بیان اینکه متاسفانه سایت ایران
میالد کریمی در گف 
خودرو و سایپا برای نوســازی تاکسیها بسته است گفت :در حال
حاضر نوســازی تاکسیها صرفه اقتصادی برای تاکسیداران ندارد و
در این عرصه مشکالتی وجود دارد.
مدیر معاونت تاکسیرانی و حمل و نقل بار و کاالی شهرداری همدان
افزود :طبق صحبت با شــهردار همدان قرار اســت با چند بانک در
امر نوســازی رایزنــی صورت گیرد تا تســهیالت بهتری در اختیار
تاکسیداران قرار گیرد و نوسازی انجام شود.

طومار  30متری در حمایت از سپاه
امضا شد
در حاشــیه نمــاز جمعه شــهر همدان طومــار  30متری
در حمایت از ســپاه پاســداران انقالب اســامی و انزجار و
محکــوم کردن حرکت آمریکا از قراردادن ســپاه در لیســت
ســازمان های تروریستی امضا شد.
به گزارش ایرنا روز جمعه حدود  2هزار تن از نمازگزاران این طومار
را امضا کردند.
برخی از نمازگزاران نیز با پوشــیدن لباس ســپاه پاســداران انقالب
اسالمی از این نهاد انقالبی حمایت کردند.
همچنین به مناسبت سالگرد شهادت شهید آوینی و هفته هنر انقالب
اسالمی نمایشــگاهی از عکس و پوسترهایی با این موضوع در محل
نماز جمعه این شهر برپا شد.
در این نمایشگاه  30پوســتر از آثار مرتبط با هنر انقالب اسالمی در
معرض دید عموم قرار گذاشته شد.
همچنین ،نمازگزاران پس از برپایی نماز جمعه در حمایت از ســپاه
پاسداران انقالب اسالمی راهپیمایی کردند.
مدیرکل امورمالیاتی استان همدان:

طرح هستند همچنین بسیاری از کاندیداهای
شهرستانها منتظرند ببینند این طرح اجرایی
خواهد شــد یا نه اگر طرح استانی شدن به
تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد
که به نظر میرســد با توجه به سوابق طرح
در گذشته به سختی از فیلتر شورای نگهبان
رد شــود .اگر چه یکــی از نمایندگان طراح
گفته این طرح نظر شــورای نگهبان را تأمین
میکند.
تصمیم به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات
آینده در اســفندماه امسال را خواهند گرفت.
و بایــد شــورا انتخاباتی از هــم اکنون در
کشور ایجاد شــود و مردم بتوانند به راحتی
کاندیداهای مورد نظر خود را شناسایی و به
دیگران معرفی کنند همچنین با توجه به اینکه
در طرح استانی شدن به احزاب نقش اساسی
داده شده تا بتوانند لیست انتخاباتی و اسامی
کاندیــدا را تهیه کنند .فرصت کافی داشــته
باشند تا افراد واجد صالحیت را شناسایی و
معرفی کنند پس تا دیر نشده مجلس تصمیم
قطعی خود را در این زمینه بگیرد.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش
افزوده دوره زمستان  ۹۷تمدید شد
مدیرکل امورمالیاتی اســتان همدان گفــت :مهلت ارائه اظهارنامه
مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه زمستان  ۱۳۹۷تا پایان فروردین
ماه  ۱۳۹۸تمدید شد.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی اســتان  ،محمد
دلشــادی اعالم کرد :مطابق قانون ،مؤدیان نظام مالیات بر ارزش
افــزوده حداکثــر  ۱۵روز پس از پایان هر فصــل مهلت دارند
اظهارنامــه مالیاتی خود را ارائــه کنند ،اما با توجه به مصادف
بــودن مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمســتان) با
تعطیــات نوروز و بــه منظور تکریم و رفــاه حال مؤدیان
گرامی ،با توجه به بخشــنامه سازمان امور مالیاتی کشور ،مؤدیان
مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال
 ۱۳۹۷را تــا پایان روز شــنبه  ۳۱فروردیــن ماه  ۱۳۹۸ارائه
کنند ،می توانند از تســهیالت مقرر در قانــون برای دوره مزبور
برخوردار شوند.
بر این اســاس ،مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده میتوانند از
طریق ســایت عملیات الکترونیــک مالیات بر ارزش افزوده ،به
آدرس  WWW.EVAT.IRاطالعــات تکمیلــی در این
ارتباط را دریافت و نســبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات
متعلقه اقدام نمایند.

Y K

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

خسارت بیش از 19میلیارد ریالی سیل به تاسیسات و
خطوط آبرسانی
مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان کبودراهنگ از خسارت  19میلیارد و
 50میلیون ریالی سیالب به تاسیسات ،خطوط انتقال و مخازن ذخیره آب در روستاهای
تابعه شهرستان کبودراهنگ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان؛ باقرپورقاسمی؛ با اشاره
به جاری شــدن سیل در برخی نقاط کشــور و ازجمله استان همدان ،گفت :در راستای
مقابله با هرگونه بحران احتمالی ازبیســت و پنجم اســفند ماه  5اکیپ عملیاتی متشکل

ازنیروهای فنی ،اداری ،کنترل کیفی در سه بخش شیرین سو ،مرکزی و گل تپه در حالت
آماده باش قرار گرفتند.
وی ادامه داد :همچنین دو جلسه هماهنگی و مدیریت بحران نیز در خصوص آسیب ها
و تمهیدات الزم به منظور برون رفت از بحران تشکیل شد.
پور قاسمی ضمن اشاره به آماده باش یک اکیپ اطفاء گاز کلر و کنترل کیفی ،یک اکیپ
کنتــرل حوادث و تجهیزات الکتروپمپ در شــرایط پیش آمده؛ عنوان کرد:همچنین دو
دســتگاه تانکرسیار و دودستگاه تانکر ثابت نیز در راســتای مدیرت بحران آماده به کار
شــدند.وی با اذعان به اینکه در شــرایط جوی پیش آمده ،عملیات حفاظت فیزیکی از
چاهها و قنوات را در دستور کار قرار دادیم ،اظهارکرد :بر همین اساس سرکشی به 140

دهنه چاه عملیاتی و ســعی شــد با بهره گیری از کیسه های شن و ماسه چاهای تحت
خطر را محفوظ نماییم.
باقر پورقاســمی در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به خسارات ناشی از سیل در
شهرستان کبودراهنگ گفت :متاسفانه سیل؛  2هزارو  50میلیون ریال خسارت به خطوط
انتقال آب و شبکه های توزیع وارد کرد.
مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان کبودراهنگ همچنین از خسارت  5هزارو
 350میلیون ریالی به راههای دسترسی به تاسیسات خبر دادو یادآورشد :در سیالب اخیر،
 750میلیون ریال خســارت به مخازن ذخیره آب و  3هزارو  740میلیون ریال خسارت
به تاسیسات برق وارد کرد.
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به رســم معمول هر سال
شورای اداری اســتان پس از
تعطیالت نوروزی با بیشــترین
تعداد حاضران و بطور مفصل
برگزار می شــود و امسال به
دلیل رویدادهای مهمی که در
بدو شروع سال  ۹۸رخ داد؛ از
حساسیت بیشــتری برخوردار
بود.
نخســتین حضور و سخنرانی
حجت االسالم شــعبانی امام
جمعه جدیــد و ســخنرانی
اســتاندار همدان ،ســه تن از
نمایندگان به مدت سه ساعت،
حاصل این نشست اداری بود.
موضوعاتی چــون رونق تولید
به عنوان شــعار سال ،بارندگی
های اخیر در اســتان ،ســند
راهبردی و عملیاتی ،یازدهمین
دوره انتخابات مجلس شورای
اســامی و اقــدام آمریکا در
تروریســتی خوانــدن ســپاه
پاســداران انقالب اســامی،
عناویــن مهمــی بودند که در
سخنرانی ها بر آنها تاکید شد.
همچنین استاندار همدان عالوه
بر این محورها بر سند راهبردی
و عملیاتی استان در افق 1400
تاکید کرد و از تنظیم نهایی آن
در روزهای آینده خبر داد.
سید سعید شاهرخی به این نکته
اشــاره کرد که این سند مسیر
حرکت ما را در سه سال آینده
تا پایان برنامه ششــم توسعه و
پایان کار دولت مشــخص می
کند.
وی همچنین بر گنجاندن ســند
اشــتغال اســتان در این سند
راهبــردی تاکید کرد و یادآور
شد که مشخص شدن وظایف
دســتگاهها در این سند را تا
پایان سال رصد می کند لذا این
برنامه حتما باید محقق شود.
شــاهرخی از رونــق تولید به
عنوان نقطه ثقل توسعه کشور
یاد کرد و اولویت برنامه های
اســتان را با توجه به سیاست
دولت و منویــات مقام معظم

رهبــری توجه به معیشــت و
اشتغال و تولید دانست.
اســتاندار همدان به صورت
ویژه از خدمات ارزشمند آیت
ا ...محمدی نماینده سابق ولی
فقیه در همــدان و محمدناصر
نیکبخت استاندار سابق همدان
تقدیر کرد.
در ایــن شــورا در ســخنان
نمایندگان و مســئوالن ،فضای
همدلی به چشم می خورد که
آن را از بیان تقدیرها و تشــکر
از خدمات فرمانداران ،نماینده
ولی فقیه در اســتان ،اصحاب
رســانه ،مدیران دستگاههای
اجرایی می توان استنباط نمود.
البته تمام مراســم به قدردانی
نگذشــت بلکه پاره ای نقدها
نیز مطرح شــد از جمله انتقاد
اســتاندار همدان از ســخنان
آیــت ا ....موســوی اصفهانی
امام جمعه موقت همدان که در
نماز جمعه همدان از اختصاص
 10میلیارد تومان برای رویداد
 2018گالیه و از نامعلوم بودن
محــل هزینه کرد ایــن مبالغ
انتقاده کرده بود.
شــاهرخی صراحتا عنوان کرد
که این اظهارات واقعیت ندارد
و منابع اصلی پیش ماســت که
هزینــه ریال به ریــال آن نیز
مشخص است.
وی از بیان ایــن موضوعات
بــدون اینکــه پیشــاپیش از
اســتانداری تحقیق و یا سوال
شود انتقاد کرد و تریبون نماز
جمعه را برای طرح این مباحث
موجه ندانست.
سخنان استاندار البته سراسر با
التزام به تحقق فرامین رهبری و
نیاز بــه کار جهادی همراه بود
تا آنجا که وی مدیران کم کار
را به تــرک داوطلبانه خدمت
فراخواند و از آنها خواســت
که اگر عــزم خود را برای کار
جهادی جزم نکننــد به جای
آنها مدیرانی با روحیه بکار می
گیرد.
تاکید بر جــدی گرفتن رونق

استاندار همدان:

ب مدیران
در انتخا 
جوسازیها
اثر ندارد
ب مســئوالن تحت
■ در انتخــا 
تأثیر هیچ جــوی قرار نمیگیرم،
شایستهســاالری اصل انتخابها
اســت و اولویت با بومیهاست
اگر پیدا نکنیم غیر بومی استفاده
میکنیم.
■ طرحهای مختلفی در اســتان
برای تحقــق رونق تولید در نظر
گرفته شــده اســت توجه اصلی
ما در اســتان توجه به اشــتغال،
معیشت و تولید است.
■ امسال ،ســال انسجام ،دقت و
سرعت بیشتر و تصمیمگیریهای
جدید برای اســتان اســت ،سند
راهبــردی و عملیاتی اســتان را
در افــق  1400نهایی کردیم و به
زودی منتشر میشود.
این ســند مســیر حرکت ما را
تــا پایان برنامه ششــم توســعه
مشــخص کرده اســت اقداماتی
که باید در تحقــق اهداف انجام
شــود ،تعریف شــده اســت به
طوری که تالش کردیم امکانات
و تجهیــزات خود را به کار بریم
تا گامهای بلندی برداریم .در این
سند میزان عملکرد دستگاهها را
قابــل ارزیابی میکند و وضعیت

دستگاهها قابل رصد است.
■ در سال  98کف سرمایهگذاری
 4هــزار و  800هــزار میلیــارد
تومان ،اما برای ســال  99نیز 5
هــزار و  446هزار میلیارد تومان
و برای ســال  1400نیز  6هزار
و  300هــزار میلیــارد تومــان
ســرمایهگذاری در استان در نظر
گرفته شده است.
■ در برنامه باید ساالنه  70هکتار
به این میزان افزوده شــود و در
نهایت  10درصد از آب مصرفی
کشاورزی صرفه جویی شود.
■ در ســال گذشــته  18هزار و
 700شغل ایجاد شده است اسناد
این شغلها موجود است و افراد
میتوانند رصد کنند.
×بانکهای استان همکاری خوبی
داشتند البته به برخی از بانکهای
خصوصی استان انتقاداتی داریم
ولی نمیتوان اجر همه بانکها را
نادیده گرفت.
■ برگزاری انتخابات یازدهمین

حجت االسالم احد آزادیخواه نماینده مردم مالیر
در مجلس شورای اسالمی :

تقویت روحیه جهادی و ایجاد فضای
تعاملی مد نظر باشد

■ فرصــت بــرای کار و خدمــت بــه مــردم مهیــا نمــی شــود
مگــر اینکــه از فضــای حاشــیه پرهیــز کنیــم و تقویــت روحیــه
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تولیــد برای حل مشــکالت
معیشــتی مردم هم در سخنان
اســتاندار و هم در سخنرانی
نمایندگان بارها تکرار شد.
گرچه نماینــدگان از تقویت
روحیه جهــادی ایجاد فضای
تعامل بین دســتگاه ها و قوا و
پرهیز از مسائل حاشیه ای سخن
گفتند اما به برخی مشکالت در
مســیر رونق تولید نیز اشاراتی
داشــتند که یکی از این موانع
بانک ها معرفی شدند.

همه یکصدا و همراه وعده میدهند

رونق تولید
مدیریت جهادی و خدمت

تقدیر و معارفه

از آنجــا کــه در روزهــای
پایانی ســال تغییراتی در بدنه
دســتگاههای اجرایی اســتان
اتفاق افتاد بــه همین دلیل در
پایان این نشســت صمیمی از
خدمات رضا قیاســی معاون
سابق اســتاندار و سید محمود
عسگریان که مدتی سرپرستی
این حوزه را عهــده دار بود،
تقدیر شد.
ســپس ظاهــر پورمجاهد به
ســمت معاونــت هماهنگی
امور اقتصادی و توســعه منابع
استانداری منصوب گردید.
همچنین از علی تعالی فرماندار
ســابق همدان نیز تقدیر شد و
حسین افشاری به جای وی به
عنوان فرماندار جدید شهرستان
همدان معرفی گردید.
حضور خبرنــگاران همچون
گذشته طلیعه سالی پر تالش در
عرصه اطالع رسانی را داشت
تا آنجا که استاندار در سخنان
خود یادآور شــد که همراهی
اصحاب رســانه اســتان یک
فرصت بی بدیل اســت که با
همه مشکالتی که داشتند ،شانه
به شانه مدیریت استان بودند.
وی با تشکر از این عزیزان ،از
تمام مدیران استان خواست تا
از ظرفیت رسانه ها برای ارتباط
با مردم بهره بگیرند.
در ادامــه گزیــده ای از
ســخنان ســخنرانان نخستین
شورای اداری در سال  98را
میخوانید:
دوره مجلــس را در پیش داریم،
دشــمنان به دنبال اخالل در این
روند هستند باید به گونهای عمل
شــود که زمینه مشارکت مردم با
همه سلیقهها در چارچوب قانون
فراهم شــود و بار دیگر قدرت
مردم را به رخ دنیا بکشانیم.
■ بارندگی هــای اخير یکهزار
میلیارد تومان به همدان خسارت
وارد كــرد ،اقدامات پیشــگیرانه
مؤثــر واقــع شــد چراکــه به
اخطاریههای هواشناســی توجه
کردیــم و آب منطقهای عملکرد
خوبی در مدیریت ســدها نشان
داد.
■ بزرگتریــن افتخــار بــرای
ایران و همدان اســت که در دنیا
به عنوان پایتخت معرفی شــده
است نمیخواهیم این پایتختی را
تحویل دهیم و میخواهیم آن را
حفظ کنیــم و رویدادهایی را در
این حوزه تعریف و اجرا کنیم.
■ فشــارهای آمریــکا نشــان
دهنده عصبانیت این کشــور از
پیشرفتها و موفقیتهای ایران
اســامی اســت.آخرین اقــدام
آمریکا تروریســتی خواندن سپاه
پاســداران انقالبی بــود آن هم
مجموعــهای کــه از کیان دین و
کشــور دفاع کــرده و در مقابل
تروریســتهای منطقــهای و
بینالمللی ایستاده است.

حجت االسالم حبیبا ...شعبانی
نماینده ولی فقیه در استان همدان:

مدیریت خوب یعنی ایجاد
فرصت اقتصادی

■ مدیرت خــوب زمانی شــکل میگیرد که
فرصت اقتصادی ایجاد شــود پس بــا برنامه
ریزی های اقتصادی می توان در راســتای حل
مشکالت گام برداشت.
■ مشــکالت اقتصادی چون تورم و گرانی در
حال حاضر برای مــردم گله مندی ایجاد کرده
است .البته ثبات قیمت در حل مشکالت تاثیر
گذار خواهد بود.
■ نهاد نماز جمعه در جایگاه مطالبه گری است
پس رونق تولید مطالبه جدی است چون به نفع
نظام انقالب و مردم استان خواهد بود.
■ ارزش تمــام قدرت هــا و منصبها گذرا
است و قطعا چهارسال دیگر افراد دیگری جای
من و دیگر مسئوالن خواهند بود و ارزش این
ریاســتها به میزان خدمتگزاری من و شما به
مردم است.

اگــر کســی توانســت این
فرصت ریاستها را غنیمت
شمارد و به مردم خدمت کند
از ارزش و جایــگاه واالیی
برخوردار خواهد شد.
■ سپاه پاسداران ،یک نیروی
رســمی در کشــور است،
تروریستی اعالم کردن سپاه
پاســداران را در طول تاریخ
بی سابقه است.
■ آمریــکا و اســتکبار جهانی در راس
حامیــان تروریســم قــرار دارد و بــا
توجه بــه اقــدام اخیر رئیــس جمهور
این کشــور ،گویــا ترامــپ قصد دارد
که در صــف اول مخالفت بــا عقالنیت
بشــری ،نخســتینها را رقم بزند و این
در حالی اســت کــه خود او نخســتین
مبــارز با جامعه بشــری در تمام جوامع
شناخته می شود.
■ اگر چه ســیل ،صدمات و خســارات زیادی
را برای مردم به خصوص حواشــی شــهر و

امیر خجسته ،نماینده مردم همدان در مجلس
شورای اسالمی:

یکی از مشکالت رونق تولید
بانکها هستند

■ یکی از مشــکالت رونق
تولید بانک ها هســتند بانک
ها باید بــه آنچه که مصوب
می شــود عمل کنند طوالنی
شــدن رونــد اداری باعث
می شود ســرمایهگذاران و
تولیدکنندگان خســته شوند.
در حالیکــه باید پیچیدگیها
را برطــرف کنیــم و از

سرمایهگذار به خوبی استقبال کنیم.
■ رونق تولید بدون مبارزه با فساد و قاچاق کاال امکانپذیر نیست.
■ هر سه قوه باید با ورود قوی ریشه قاچاق را خشکانده و با فساد
با جدیت مقابله کنند.
■ اقدام اخیر آمریکا محبوبیت سپاه در داخل و خارج کشور افزایش
یافته است مجلس با شور و شوقی بینظیر و فارغ از جریان سیاسی
یکدست از سپاه حمایت کرد.
بارشهای اخیر سیلآســا در کشــور ،نزول باران را رحمت الهی
است مدیریت بحران کشور باید منابع اعتباری را برای مقابله با این
مخاطرات طبیعی در نظر بگیرد.
■ گرانی به عنوان «کودتای خاموش» یاد میکنند نیازهای مردم نباید
از کشــور خارج شــود ،باید نظارت و مدیریت به خوبی در بازار
اعمال شود.
البتــه در این حوزه به خوبی مدیریت کرده و از این شــرایط عبور
خواهیم کرد ،معتقدیم دشمنان باز هم ناکام خواهند شد.

جهــادی ،ایجــاد فضــای تعاملــی و توجــه بــه اولویــت هــا
مدنظــر قــرار گیــرد.
■ ســند راهبــری اســتان بــه عنــوان یــک اولویــت بایــد مــد نظــر
باشــد ایــن ســند تالش بــا تــاش مضاعــف و کار شــبانه روزی
اجــرای خواهد شــد.
■ بــرای مقابلــه بــا فســاد اداری و اقتصــادی مالــی هــر دســتگاه

کشاورزان به وجود آورد اما
باید به جنبــه مثبت آن مانند
رفــع کمبــود آب و رونــق
کشــاورزی توجه کرد زیرا
بالیای طبیعی غیرقابل پیش
بینی و جلوگیری هستند.
■ در ســالجاری در یک
جنگ اقتصادی قرار داریم
که برای مقابله و نجات از
آن مســئوالن باید مدیریت جهادی داشــته
باشــند و مسئله شــعار ســال یعنی رونق
تولیــد را جــدی بگیرند چرا که نخســتین
مســئله مهم در راس امور کشور مشکالت
اقتصادی اســت کــه متاســفانه گریبانگیر
جوانان جامعه شده است.
■ رهبر معظم انقالب فرمودند که نباید ســال
جدید را ســال تهدیدها تلقی کنیم بلکه ســال
 ۹۸ســال فرصتها است و این فرصتها باید
توسط مدیران و مســئوالن به دور از هر گونه
تنش و اختالف در راستای توسعه اقتصادی و
نفع مردم باشد.

حسن بهرام نیا ،نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای
اسالمی:

راهآهن نهاوند به زودی کلنگزنی میشود

■ راه آهــن نهاونــد بــا اعتبار 170
میلیارد تومــان قبل از مــاه مبارک
رمضان کلنگزنی میشود.
■ ســال گذشــته  110هزار میلیارد
تومان کسری بودجه داشتیم البته این
کسری به معنای کمبود اعتبار نیست،
بلکه به دلیل عدم تحقق بخشــی از
پیشبینیها بود.
■ در اســتان همــدان بــا تدبیــر
مدیریــت ارشــد اســتان و مدیــران ،پروژههــای اســتانی اعتبــارات آنهــا
محقــق و عملیاتــی شــد طــی ســال گذشــته پروژههــای ملــی خوبــی
کلنگزنــی و یــا افتتــاح شــد.
■  70هزار پروژه در کشــور تعریف شــده که  5هزار پروژه ملی و  65هزار
پروژه استانی است اگرچه قرار بود پروژه ملی تعریف نشود اما در نهاوند 6
پروژه ملی تعریف شد.
■ مهمترین مسأله روز ما رونق تولید است معیشت مردم بسیار حائز اهمیت
است که باید نصبالعین قرار گیرد.
■ ســیل کام همه را تلخ کرد ،اما سیل مهربانی مردم آالم را کاهش
داد بیشــترین میزان بارندگی در  24ســاعت در نهاوند رخ داد در
شهرســتان به خوبی هماهنگیها شــد و از وقــوع بحران جلوگیری
به عمل آمد.
■  22منطقه نهاوند به دلیل بارندگی دچار رانش و چند روستا با قطع آب و
گاز مواجه شــد پنج درصد بودجه کشور به ستاد مدیریت بحران اختصاص
یافته که باید سهم اســتان را از این پنج درصد بگیریم و خسارتهای مردم
را جبران کنیم.

بایــد خــودش ناظــر باشــد .مســؤوالن دســتگاههای اجرایــی بــر
عملكــرد مجموعــه خــود نظــارت داشــته باشــند و فقــط منتظــر
نظــارت ســازمان بازرســی و یــا دیــوان محاســبات نباشــند.
■ مجاهــدت ســپاه پاســداران انقــاب اســامی باعــث شــد
دســت تروریســت در منطقــه از جملــه عــراق و ســوریه قطــع
شــد.

نگاه

خسارت  215میلیون تومانی سیالب
به تاسیسات آب روستایی رزن

مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان رزن از خسارت 215
میلیون تومانی سیالب به تاسیسات آبرسانی روستاهای رزن خبر داد.
به گزارش فارس ،ابراهیم فراهانی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه
در اثر جاری شدن سیل ،تاسیسات آبرسانی ،چاه ،اتاقک و موتورخانه
چاه روستای قراقیه آسیب دید ،اظهار کرد :متاسفانه در جریان سیالب
اخیر  115میلیون تومان خســارت به حوضچه ،دهنه چاه ،شیرآالت و
دیگر تاسیسات آبرسانی روستای قراقیه خسارت وارد شد.
وی بــا بیان اینکــه بارندگی  65میلیون تومان بــه  10موتورخانه در
شهرستان رزن خسارت وارد کرد گفت :از جمله این روستاها میتوان
به مزرعه گیوه دره ،کاروانه ،والشــجرد ،تخت ،امتلر و وسمق اشاره
کرد.
مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان رزن در ادامه با اشاره به
خســارات وارده به مخازن بتونی زمینی در شهرستان رزن اظهار کرد:
متاسفانه در اثر ریزشهای جوی اخیر شاهد تحمیل  35میلیون تومان
خسارت به این بخش از تاسیسات آبرسانی شهرستان بودیم.
وی با اشــاره به اینکه در بحران اخیر هیچگونه قطعی آب در ســطح
روستاهای تابعه شهرســتان رزن نداشتیم ،بیان کرد :فعال بودن اکیپ
حوادث در سه بخش آماده باش اکیپهای حوادث پیمانکاران ،فعالیت
اکیپ اتصاالت برق و آب ،ایجاد بندهای انحرافی در زمان جاری شدن
سیل ،اتصال برخی چاهها به چاه روستاهای همجوار و ایجاد خاکریز
به مدیریت بحران در آن زمان کمک کرد.

سال گذشته رخ داد کاهش  12درصدی
والدت در مالیر
مدیر اداره ثبت احوال شهرســتان مالیــر از کاهش  12درصدی
والدت در مالیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
بابک بختیاری در گفتوگو با فارس با بیان اینکه سال گذشته  4هزار
و  643مورد والدت در مالیر به ثبت رســیده است اظهار کرد :از این
تعداد  2هزار و  448نوزاد ،پســر و  2هزار و  198نوزاد ،دختر بوده
است.
وی بــا بیان اینکه تعداد والدتهای شــهری  3هــزار و  50مورد و
والدتهای روستایی یکهزار و  593مورد بوده است تصریح کرد65 :
درصد والدتها شهری و  35درصد روستایی بوده است.
مدیر اداره ثبت احوال شهرستان مالیر با بیان اینکه سال گذشته به ازای
یکصد دختر  111نوزاد پسر متولد شد گفت 99.8 :درصد از والدتها
در مهلت قانونی بوده است.
وی فراوانــی نــام پســران را در مالیــر «امیرحســین»« ،امیرعلی»،
«محمدحسین»« ،حسین» و «علی» و فراوانی نام دختران را نیز «فاطمه»،
«زهرا»« ،آوا»« ،باران» و «حلما» دانست.
بختیاری با اشــاره به کاهش آمار تعــداد والدتها در مالیر تصریح
کرد :آمار نوزادان متولد شده در سال  97نسبت به سال  12 96درصد
کاهش داشته است.

سقوط دکل برق باختر به علت رانش
گردنه اسدآباد
فرماندار شهرستان اسدآباد از سقوط دکل برق باختر به علت رانش
اخیر گردنه این شهرستان خبر داد.
کریــم حمیدوند در گفت و گو با ایســنا ،اظهار کرد :دکل برق باختر
واقع در مسیر روســتای شهراب به عنوان یکی از استراتژیک ترین و
مهمترین دکل های برق کشــور  3استان همدان ،لرستان و خوزستان
را به عنوان پشــتیبان تحت پوشش دارد که این دکل از  4روز پیش به
علت رانش گردنه اسدآباد دچار سقوط شده است.
وی تصریح کرد :مرتفع شدن مشــکل این دکل برق فشار قوی 400
کیلو ولتی به صورت موقت به اعتبــاری افزون بر یک میلیارد تومان
و مرتفع شــدن مشکل به صورت کامل با توجه به رانش گردنه به 10
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
فرماندار شهرستان اسدآباد خاطرنشــان کرد :مشکل دکل به صورت
موقت توسط برق باختر ظرف  48ساعت آینده مرتفع خواهد شد.
وی گفت :توجه به اینکه این دکل برق  3اســتان را پشتیبانی می کند
در زمانی که نیروگاه های برق یکی از استان ها دچار مشکل شود این
دکل  400ولتی در شــرایط پیک بار پشتیبان خواهد بود که در چنین
شرایطی با مشکل پیش آمده برای دکل امکان پشتبانی کردن را نخواهد
داشت که باید هر چه سریعتر نسبت به مرتفع شدن مشکل توسط برق
باختر اقدام شود و هم اکنون پیمانکاران کار در شهرستان حضور دارند.

محصوالت بومی همدان شناسنامهدار
میشوند
مدیرکل اســتاندارد استان همدان از شناسنامهدار شدن محصوالت
تولید بومی اســتان طی امسال خبر داد و گفت :تدوین استاندارد ملی
برای محصوالت بومی استان جزو برنامههای اداره استاندارد است.
به گزارش فارس محمــد مددی در جمع خبرنگاران با تأکید بر لزوم
توجــه به رونق تولید و حمایــت از کاالی داخلی اظهار کرد :یکی از
مصادیق تحقق این مهم تمرکز بر استانداردسازی کاالست.
وی از شناسنامهدار شدن محصوالت تولید بومی استان طی امسال خبر
داد و افزود :تدوین استاندارد ملی برای محصوالت بومی استان جزو
برنامههای اداره استاندارد اســت .مدیرکل استاندارد استان همدان از
ایجاد دبیرخانه استانداردسازی گردشگری با محوریت همدان سخن
به میان آورد و گفت :طی رایزنی با نهادهای مرتبط در حال انجام این
کار هستیم.وی با اشاره به فعالیت  25آزمایشگاه همکار و  10شرکت
بازرســی و ارائه خدمات استانداردسازی در استان از اجرای  50سند
ملی استاندارد طی سال گذشته خبر داد.

ایران و جهان
siasat@hamedanpayam.com
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عبدالحســین روح االمینــی به عنوان رئیس جدید خانــه احزاب ایران
انتخاب شد.
به گزارش ایسنا ،نخستین جلسه شورای مرکزی خانه احزاب در دوره جدید با
دستور کار انتخاب هیأت رئیسه و رای گیری برای ریاست خانه احزاب برگزار
شــد که طی آن بنا بر تصمیم اعضای شورای مرکزی ،ریاست خانه احزاب در
سال  ۹۸بر عهده فراکســیون اصولگرایان و پس از اتمام ریاست اصولگرایان،
فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان در سال  ۹۹و اصالحطلبان در سال  ۱۴۰۰به
ترتیب ریاست خانه احزاب را بر عهده خواهند داشت.
در پایان این جلسه که با حضور  ۱۹نفر از اعضای شورای مرکزی تشکیل شد،
عبدالحســین روح االمینی از اعضای شــورای مرکزی حزب توسعه و عدالت
ایران اسالمی به عنوان رئیس جدید خانه احزاب انتخاب شد.

خبر

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

روح االمینی رئیس جدید خانه احزاب شد

اروپا همچنان پیگیر کانال مالی تجارت
با ایران است

سفیر هلند در ایران گفت :اتحادیه اروپا همچنان پیگیر کانال مالی تجارت با
ایران است تا از این طریق بتواند ارتباط تجاری خود را با ایران همانند گذشته
ادامه بدهد.
"ژاک ورنــر" در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود :بــا وجــود اعمــال تحریمهــای
جدیــد علیــه ایــران و خــروج آمریــکا از برجــام ،اتحادیــه اروپــا بــه صــورت
مشــخص برقــرارداد برجــام پایبند اســت.
وی اظهــار داشــت :امیدواریــم در زمینــه کشــاورزی بتوانیــم بــا
ایــران همــکاری هــای مشــترک داشــته باشــیم ،زیــرا هلنــد از لحــاظ
تولیــدات کشــاورزی و مــواد غذایــی کشــور توانمنــد و بــا ظرفیتــی
اســت.

مدیرکل اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی از عفو و تخفیف مجازات
 ۷۹۳نفر از محکومان سازمان تعزیرات با موافقت رهبر معظم انقالب خبر داد.
به گزارش ایسنا ،علیرضا نورنژاد اظهار کرد :به مناسبت فرا رسیدن مبعث پیامبر
اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) و سالروز جمهوری اسالمی ایران (دوازده
فروردین) با موافقت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ،تعداد یک هزار و ۱۱۷
نفر از محکومین محاکم عمومی و انقالب ،ســازمان قضائی نیروهای مسلح و
سازمان تعزیرات حکومتی از سراسر کشور مورد عفو قرار گرفتند.
وی افزود :تعداد  ۷۹۳نفر از محکومین سازمان تعزیرات حکومتی مشمول عفو
یا تخفیف مجازات واقع شدهاند که با دستور ریاست عالی سازمان برای اعمال
به ادارات کل اجرایی سراسر کشور ابالغ شد.

وزیر اطالعات:

نگاه

پایان حکومت عمرالبشیر در سودان

پس از چند ماه اعتراضات سراسری در سودان ،عمرالبشیر رئیس
جمهور این کشور ،پس از سه دهه حکومت ،برکنار شد .
در واقع عمرالبشــیر سه دهه قبل با حمایت مخالفان سودانی در این
کشور و با ایجاد یک کودتای نظامی ،روی کار آمد  ،وی ،نخست وزیر
وقت ،صادقالمهدی که یک حکومت مردمساالر بود را سرنگون کرد
و بدون درنگ ،مجلس این کشور را تعطیل کرد و پستهای ریاست
جمهوری ،نخست وزیری و همچنین فرمانده نیروهای مسلح سودان
را از آن خود کرد.
پنجشــنبه هفته قبل ،حکومت او به پایان رسید در چند ماه گذشته به
دلیل فســاد و ناکارآمدی دولت وی ،قیمت نان در این کشــور به سه
برابر رسیده بود و در واقع نبود مدیریت باعث شد که آتش اعتراضات
در این کشور طی این چند ماه به اوج خود برسد.
دست آخر ارتش این کشور اوضاع را در اختیار گرفت و عمرالبشیر را
به زیر کشید و با یک کودتا وی را خلع کرد.خبر گزاری آسوشیتدپرس
،پیش تر در گزارشــی عنوان کرده بود که قدرت عمر البشیر در این
کشــور باعث شده که این کشور به یک حالت بحرانزا تبدیل و نسل
کشــی ،پاکسازی قوی ،گرسنگی و فساد گســترده و ...بر این کشور
مسلط شود.
شــبکه خبری ســیانان از جزئیات برکناری عمرالبشیر گزارش داد
که فرماندهان برجســت ه نظامی پس از استقرار نظامیان در اطراف کاخ
ریاســت جمهوری به مقر اقامت وی رفتند و بــه او گفتهاند که تنها
راه پیــشرو با توجه به اعتراضات گســترده مردمی ،برکناری وی از
قدرت است .عمرالبشیر نیز با توجه به اوضاع نظامی این درخواست
را پذیرفته و از قدرت کنار رفته است .با توجه به این موضوع ،ارتش
به مدت  3ماه در این کشور وضعیت فوقالعاده اعالم کرد و همچنین
نهاد ریاست جمهوری و نخست وزیری نیز به حالت تعلیق درآمدند
و تا دو ســال انتقالی زمام امور را به دست خواهند گرفت همچنین(
عوض بنعوف) وزیر دفاع و رئیس شــورای نظامی انتقالی ســودان
عنوان کرد :این شــورا هیچ راه حلی برای اوضاع نابســامان اقتصادی
نــدارد و قدرت را به مردم واگــذار خواهد کرد .وی همچنین افزود:
که هیچ راه حلی را به شــهروندان تحمیل نمیکنیم و وظیفه اصلی ما
تأمین شــرایط گفتگوهای ،مسالمتآمیز است و گزینههای سیاسی را
باید معترضان و احزاب سیاســی ارائه کنند وی در پایان کودتا در این
کشور را رد کرد.
در این ارتباط ،کشــورها نســبت به این موضوع واکنش نشان
دادنــد.در ایــران ســخنگوی وزارت خارجه گفت :سیاســت
اصولی جمهوری اســامی ایران عــدم مداخله در امور داخلی
دیگر کشــور ها اســت ،تحوالت رو زهای اخیر سودان مسئله
داخلی این کشــور اســت ،ایــران همــواره خواســتار ثبات
کشــورهای مســلمان بوده و خواهد بــود و امیدواریم تمامی
طر فهای ســودانی با خویشــتنداری و گفتوگو خواستههای
خــود را پیگیری کنند .آنتونیوگوتــرش نیز در بیانهای از مردم
این کشور حمایت کرد.
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز،با انتشار بیانیهای
با تأکید بر ناتوانی شورای نظامی در سودان ،خواستار واگذاری قدرت
به حکومت مردمی شــد .وی همچنین افزود :نمیتوان جز با سپردن
قدرت به یک دولت انتقالی یا غیر نظامی،روند سیاسی را محقق کرد
و تمامی گروهها باید آرامش خود را حفظ کنند.
همچنین پاالدینو معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت
که واشــنگتن از صلح و دموکراسی در ســودان حمایت کرده و نیز
شــواری نظامی انتقالی را به استقبال از مشارکت مردمی در حکومت
این کشور فرا خواند.
در مجموع ناکارآمدی دولت عمرالبشــیر به ویژه در اوضاع معیشتی
باعث شد مردم دســت به اعتراضات سراســری بزنند و حکومت
دیکتاتوری وی را ســرنگون کنند.در این شــرایط حکومت نظامی
سودان باید هر چه زودتر،شــرایط انتقال قدرت سیاسی به مردم را
فراهم کند.
* مهدی آقایانی

اروپا مصمم به حفظ برجام است
وزیــر خارجــه
فرانسه تصریح کرد :به
دنبال تصمیم آمریکا در
خروج از توافق هسته
ای برجــام کــه باعث
تاسف ما شد ،اروپا تا
زمان احترام جمهوری
اســامی ایران به این
توافق ،تصمیم به حفظ
آن دارد.
به گزارش ایرنا" ،ژان ایو لودریان" در گفت وگو با رسانه
ها در پاســخ به این ســوال که بعد از تصمیم آمریکایی ها
در اعالم کردن ســپاه انقالب اسالمی به عنوان تروریست
خارجــی با توجه به نقش برتری که در اقتصاد ایران دارد،
به شــرکتهای فرانسوی که مایل به تجارت با ایران برای
اجرای طرحهایشــان دارند چــه توصیه ای دارید  ،افزود:
روابط اقتصادی با ایران برپایه توافق هســته ای اســت که
زمینههــای اقدامات برابر یا نابرابر را با این کشــور فراهم
می کند و براســاس مقررات اروپا ترجمه شده است.
وی گفت :بعد از خروج آمریکا از توافق هســته ای و اعمال
تحریم ها روی ایران که باعث تاســف ما شد ،اروپا تصمیم به
حفظ برجام دارد تا زمانی که ایران به تعهد خود عمل کند.

موظف به حمایت از اقتصاد
و فعاالن اقتصادی هستیم

وزیر اطالعــات با تاکید بــر نقش مهم
امنیت در امر فعالیت اقتصادی گفت :در این
راســتا موظف به حمایت از اقتصاد و فعاالن
اقتصادی هستیم و وزارت اطالعات نیز آماده
خدمت به بخش صنعت است.
حجت االســام و المسلمین ســید محمود
علــوی تاکید کــرد :وزارت اطالعات آماده
خدمــت به بخش صنعت اســت و با توجه
به اینکه ،فعال کردن صنعت خطه جنوب به
معنای ثبات جمعیت ایــن منطقه و به معنی
باال بردن ضریب امنیت است از هیچ تالشی
فروگذار نمیشود.
به گزارش ایسنا ،علوی با تاکید بر پیگیری
حل مشــکالت واحدهای تولیــدی برای
رونق اقتصادی افزود :هر طرحی که بتواند
در حل مشــکالت منطقه جنوب و رونق
تولیــد به ویژه در مجتمعهای پتروشــیمی
تســهیل کننده باشــد ،از طریــق وزیران
مربوطه پیگیری میشود.
وی با بیان اینکه در شرایط تحریم واحدهای
تولیــدی بــا مشــکالتی مواجه میشــوند
تاکید کرد :مشــکالت بازرگانی و صادرات
واحدهــای تولیــدی بــه مراتب بیشــتر از
مشکالت تولید است.

خبر

الیحه محدودسازی حق طالق شوهر
در کمیسیون لوایح دولت
الیحه پیشــنهادی مقید و محدودســازی حق طالق شوهر در
کمیسیون لوایح هیأت دولت درحال بررسی است.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر هیــأت دولــت،
معاونــت امــور زنــان و خانــواده رییــس جمهــوری بــا هــدف
حمایــت از بنیــان خانــواده و مقیــد و محدودســازی حــق
طــاق از ســوی شــوهر ،الیحــه پیشــنهادی اصــاح مــاده
( )1133قانــون مدنــی ،بــا پیــش شــرط  10گانــه بــرای طــاق
همســر در دادگاه را بــرای بررســی و تصمیــم هیــأت دولــت
ارائــه کــرده اســت.
مطابق این الیحه پیشنهادی ،شرایط  10گانهای برای طالق از سوی
زوج پیش بینی شــده که مشابه همان شــرایط مقرر در ماده فوق
اســت و زوج برای تقاضای طالق باید بر حسب مورد آن را برای
دادگاه اثبات کند.

چهار وزیر امروز درمورد سیل اخیر
به مجلس گزارش می دهند

وی ســامت و امنیت را دو نعمت ناشناخته
دانســت و تاکیــد کــرد :امنیــت ،کاالی
نامحســوس است و تا از دست نرود اهمیت
آن ب ه خوبی آشکار نمیشود ،به همین سبب
کمتر کســی متوجه ثمره کار سربازان گمنام

امام زمان (عج) میشود.
وزیر اطالعات جایگاه امنیت در توســعه و
پیشرفت را بسیار مهم دانست و افزود :برای
نمونه در همین عسلویه چنانچه امنیت نباشد
پیمانکاران منطقه نمیتوانند فعالیت کنند.

علوی با اشــاره به اینکه امنیت در ســرمایه
گذاری و رشد فیزیکی کار تاثیر بسزایی دارد
تصریح کرد :در این راستا موظف به حمایت
از اقتصاد و فعاالن اقتصادی هستیم تا بتوانند
به خوبی روی پای خود بایستند.

استیضاح رئیسجمهور
به هیچ عنوان مطرح نیست
معــاون پارلمانــی رئیسجمهــور از
حضــور وزرای مرتبــط بــا ســیل امــروز در
مجلــس شــورای اســامی خبــر داد.
حســینعلی امیــری دربــاره اینکــه
عــدهای از نماینــدگان مطــرح میکننــد
عملکــرد دولــت در برخــورد بــا حادثــه
ســیالبهای اخیــر ضعیــف بــوده اســت
و رئیسجمهــور بایــد اســتعفا دهــد و
یــا مجلــس بایــد او را اســتیضاح کنــد،
گفــت :خیــر؛ بــه هیــچ عنــوان چنیــن
چیــزی مطــرح نیســت.
معــاون پارلمانــی رئیسجمهــور در
گفتوگــو بــا ایلنــا ،بــا تاکیــد بــر اینکــه
اعضــای دولــت و آقــای رئیسجمهــور
کامــا پــای کار هســتند ،اظهــار داشــت:
همانطــور کــه مشــاهده کردیــد
رئیسجمهــور بــه اســتانهای مختلــف
درگیــر ســیل ســفر کردنــد و بــا مــردم
ســخن گفتنــد ،همچنیــن جلســات متعــددی
را در تهــران و ســایر شــهرها در خصــوص
پیگیــری وضعیــت ســیلزدگان داشــتند.
وی ادامــه داد :آقــای جهانگیــری معــاون
اول رئیسجمهــور هــم عملکــردی مشــابه
داشــتند .وزرایــی کــه مســئله ســیل مربــوط
بــه آنــان میشــود ،بــه همــراه اســتانداران
کامــا در میــدان حضــور داشــته و دارنــد.
امیــری در خصــوص عملکــرد دیگــر
اعضــای دولــت و مســئوالن در قبــال
ســیالبهای اخیــر کشــور بیــان کــرد:
اعضــای دولــت در ایــن مــدت در
اســتانهای مختلــف حاضــر و مســئله
ســیل را پیگیــری کردنــد .همانطــور کــه
بارهــا مســئوالن اعــام کردنــد؛ دولــت در
کنــار مــردم خواهــد بــود و بــرای رفــع
مشــکالت ســیلزدگان اقــدام و خســارت
آنــان را بــه عناویــن مختلــف جبــران
خواهــد کــرد.
وی خاطرنشــان کــرد :تمامــی اعضــای
دولــت ،مســئوالن و نیروهــای مســلح در
کنــار مــردم هســتند و در تالشانــد تــا
آثــار ســیل و خســارتهای وارده هرچــه
زودتــر جبــران شــود.
معــاون پارلمانــی رئیسجمهــور در پاســخ
بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه برخــی از
نماینــدگان در جلســه هفتــه گذشــته مجلــس
اعــام کردنــد کــه وزرا دلیــل عــدم حضــور
خــود در صحــن مجلــس را حضــور در
مناطــق ســیلزده اعــام کردنــد درصورتــی

عفو و تخفیف مجازات  ۷۹۳نفر از محکومان
تعزیرات با موافقت رهبری

کــه چنیــن نیســت و آنــان در محــل حادثــه
نیســتند ،آیــا چنیــن موضوعــی صحــت دارد
یــا خیــر ،بیــان کــرد :روز یکشــنبه هفتــه
گذشــته مجلــس از تعــدادی از وزرای مرتبط
بــا ســیل دعــوت کــرده بــود تــا در جلســه
حضــور پیــدا کننــد و قــرار بــود آقایــان در
جلســه حاضــر شــوند .امــا شــرایطی شــب
قبــل از ایــن برنامــه در چنــد اســتان از جملــه
خوزســتان پیــش آمــد و مــا بارندگیهــای
شــدیدی را مشــاهده کردیــم.
وی ادامــه داد :شــرایط خاصــی بــه
وجــود آمــد و مــا بــرای رســیدگی بــه
ایــن مشــکالت نیــاز بــه تصمیــم جمعــی

داشــتیم؛ بنابرایــن باتوجــه بــه اینکــه
مســائل مربــوط بــه ســیل بایــد لحظـهای و
مســتمر پیگیــری میشــد تــا آثــار کمتــری
از خــود برجــای بگــذارد ،بنــده بــه عنــوان
معــاون پارلمانــی دولــت بــا هیــأت رئیســه
مجلــس شــورای اســامی صحبــت و اعالم
کــردم باتوجــه بــه شــرایط فــوق حضــور
آقایــان در مجلــس میتوانــد بــه کار
آســیب بزنــد ،بنابرایــن از آقایــان هیــأت
رئیســه خواســتم حضــور وزرا را بــه وقــت
دیگــری موکــول کننــد.
امیــری ادامــه داد :بــر همیــن اســاس
نامـهای بــه هیــأت رئیســه نوشــتم و شــرایط

موجــود را در آن بیــان کــردم و بــا موافقــت
مجلــس شــورای اســامی حضــور آقایــان
بــه روز یکشــنبه موکــول شــد.
وی ادامــه داد :آقــای حاجیدلیگانــی در
روز بعــد از ایــن ماجــرا تذکــری را در
خصــوص عــدم حضــور وزرا در مناطــق
ســیلزده و مجلــس دادنــد ،توضیحــات
الزم و نامــه را نشــان ایشــان دادم ،ســپس
نــزد آقــای الریجانــی رفتیــم و بــا وی
هــم گفتوگویــی داشــتیم ،نماینــده
مــردم شاهینشــهر هــم توضیحــات را
پذیرفــت و قــول داد تذکــرش را اصــاح
کنــد.

عضــو هیــأت رییســه مجلــس گفــت :وزیــران کشــور،
نیــرو ،راه و شهرســازی و جهــاد کشــاورزی امــروز بــرای ارائــه
گــزارش از آخریــن وضعیــت کمــک رســانی بــه ســیل زدگان و
میــزان خســارات وارده در مجلــس شــورای اســامی حضــور
مــی یابنــد.
«اکبــر رنجبــرزاده» در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت :رضــا
اردکانیــان وزیــر نیــرو ،عبدالرضــا رحمانــی فضلــی وزیــر کشــور،
محمــد اســامی وزیــر راه و شهرســازی و محمــود حجتــی وزیــر
جهــاد کشــاورزی امــروز بــه مجلــس مــی آینــد.
وی افــزود :همچنیــن اســماعیل نجــار رییــس ســازمان مدیریــت
بحــران و ســحر تــاج بخــش رییــس ســازمان هواشناســی کشــور
بــا حضــور در جلســه علنــی فــردا گزارشــی از آخریــن وضعیــت
ســیل بــه نماینــدگان ارائــه مــی کننــد.
نماینــده مــردم اســدآباد در مجلــس خاطرنشــان کــرد :قــرار بــود
ایــن وزیــران و مســئوالن هفتــه گذشــته در مجلــس حضــور
یابنــد ولــی بــه دلیــل جلســات اضطــراری و حضــور آنــان در
مناطــق ســیل زده ،شــرکت آنهــا در خانــه ملــت بــه جلســه فــردا
موکــول شــد.
وی خاطرنشــان کــرد :جلســه فــردا بــه صــورت علنــی برگــزار
مــی شــود و در ایــن جلســه نماینــدگان نیــز گزارشــی از آخریــن
وضعیــت مناطــق ســیل زده ارائــه مــی کننــد.
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برخورد قانونی با متخلفان حوزه بیمه سالمت

امکان افزایش حقوق بازنشستگان از اول اردیبهشت

احتمال ظهور آسیبهای اجتماعی جدید

با توجه به وظیفه پیشــگیری از بروز مشکالت برای بیماران ،در صورت مشاهده
هرگونه تخلف ،با متخلفان برخورد قانونی می شود.
مدیرعامل بیمه ســامت ایران در گفت و گو با ایرنا درباره این موضوع که برخی از
مراکز درمانی افراد دارای دفترچههای بیمه ســامت را به دیگر بیمارســتانها ارجاع
میدهند ،افزود :هیچ مشکلی برای استفاده بیماران از دفترچههای بیمه سالمت وجود
ندارد و هر کسی بیمار را به خارج از بیمارستان ارجاع دهد ،تخلف کرده است.
طاهر موهبتی تصریح کرد :باید تمام افرادی که با این مشــکل روبه رو می شوند ،در
سریعترین زمان مشکل را از طریق شماره تماس  1666این سازمان یا  1690وزارت
بهداشت اطالع دهند.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت :فضای مجازی فرصت بسیار خوبی برای
پاســخگویی به مردم اســت .امیدوارم با ابالغ به موقع مصوبه دولت امکان افزایش
حقوق بازنشســتگان از اردیبهشت ماه فراهم شــود.به گزارش مهر ،محمد حسن زدا
در ایــن ارتباط زنده افزود :افزایش حقوق بازنشســتگان حداقل بگیر برابر با افزایش
حداقل حقوق مصوب شــورای عالی کار است که در ســال جاری  ۳۶و نیم درصد
تعیین شــده است .درباره سایر سطوح و کسانی که حقوق آنها بیش از حداقل حقوق
است نیز پس از مشورت با نمایندگان تشکلهای بازنشستگان و اخذ نظرات آنان مقرر
شــد که مصوبه شورای عالی کار مبنای عمل قرار گیرد و افزایش حقوق این گروه از
بازنشستگان تأمین اجتماعی  ۱۳درصد بعالوه  ۲۶۱هزار تومان خواهد بود.

یک جامعه شناس از احتمال ظهور آسیبهای اجتماعی جدید در آینده خبر داد و
گفت :با توجه به توسعه فقر آسیبهای اجتماعی رو به رشد است.
وحید شــالچی در گفت و گو با فرارو با بیان اینکه بحرانهای اقتصادی اخیر موجب
شده تا افق دید و امید به زندگی در افراد کاهش یابد ،گفت :با وجود اینکه سطح کیفی
زندگی رو به رشــد است اما انتظارات از زندگی ایده آل با فاصله بیشتری در حرکت
است و این مساله موجب شده تا ناامیدی در مواجهه با انتظارات بیشتر در جامعه شیوع
یابد.وی با بیان اینکه طبقه متوســط رو به باال بیشتر گرفتار این مساله هستند تصریح
کرد :متأسفانه مسکن که دغدغه اصلی هر خانواده است در سه دهه گذشته با تورمی
بیش از سایر بخشها در حرکت بوده است.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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اقدام وزارت بهداشت برای ترویج
ن بدون درد"
"زایما 

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت
درباره اقدامات وزارت بهداشت برای ترویج زایمانهای طبیعی مانند
زایمان بدون درد توضیح داد.
حامد برکاتی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت
برای ترویج زایمانهای بدون درد ،گفت :باید توجه کرد که زایمانهایی
مانند زایمان بــدون درد ،زایمان فیزیولوژیک ،زایمان در آب و ...همه
شــاخههای مختلف زایمان طبیعی هســتند .حال وزارت بهداشــت
اقدامات بســیار زیادی را در حوزه ترویج زایمان طبیعی انجام داده و
توفیقات نسبی هم در این زمینه به دست آمده است.
وی با اشاره به ایجاد بیمارستانهای دوستدار مادر و دوستدار کودک
در راستای بهبود شرایط زایمان طبیعی ،افزود :در حوزه بیمارستانهای
دوستدار مادر و دوستدار کودک دستورالعملهایمان را بروز کردهایم
و با توجه به اینکه خدمات اســتانداردتری در این بیمارســتانها ارائه
میشود که بر اساس استانداردهای سازمان جهانی بهداشت و یونیسف،
تعیین شدهاند ،وزارت بهداشــت تالش میکند تا این بیمارستانها را
تقویت کند .در این بیمارستانها تالش شده است تا در مورد روشهای
زایمان بیدرد و آمادگی برای زایمان آموزشهایی ارائه شود.
برکاتی با بیان اینکه بیمارستانهای دوستدار کودک و دوستدار مادر
دو موضوع جدا هستند ،هرچند که در گستره یک بیمارستان قرار دارند،
اظهار کرد :در این بیمارستانها  ۱۰خدمت مجزا ارائه میشود .به عنوان
مثــال بحث ارائه آموزش به هر دو گروه ارائه دهنده خدمت و گیرنده
خدمت وجود دارد .از طرفی ساختار فیزیکی و محیط ارائه خدمت در
آنها متفاوت است.

 70درصد حافظان قرآن در ایران
بانوان هستند
در ایــران  ٢٠هزار حافظ کل قرآن کریم وجود دارد که  70درصد
آنها بانوان هستند.
بــه گزارش ایکنا ،مدیرکل قــرآن ،عترت و نمــاز وزارت آموزش و
پرورش نیز گفته اســت که تسهیالت ویژه برای دانش آموزانی که در
ششــمین دوره مســابقات بین المللی قرآن دانشآموزان جهان اسالم
برگزیده شوند ،در نظر گرفته می شود.
«محمدرضا مســیب زاده» اظهار داشــت :با توجه به تصمیم ســتاد
هماهنگی مسابقات قرآنی کشور ،برگزیدگان مسابقات بین المللی قرآن
که شامل برگزیدگان مسابقات قرآن دانش آموزان جهان اسالم هم می
شــود ،برای ورود به دانشگاه ها در رشته های علوم قرآنی و تحصیل
رایگان بدون کنکور معرفی می شوند.
وی درباره جزئیات برگزاری ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن
کریم دانشآموزان جهان اســام که توضیح داد :این دوره از رقابت ها
برای نخستین بار همزمان با مسابقات بین المللی قرآن کریم بزرگساالن
و با همت سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شده است.
به گفته وی ،بزرگترین المپیاد قرآنی جهان اسالم در ششمین دوره خود
میزبان  31دانش آموز از  21کشور است.

 100حساب بانکی بی ضابطه به بهانه کمک
به سیل زدگان مسدود شد
معاون دادســتان کل کشور در امور فضای مجازی از مسدود شدن
 100حساب بانکی خبر داد که بدون ضابطه اقدام به جمع آوری کمک
های نقدی به سیل زدگان برخی استان ها می کردند.
به گــزارش ایرنا ،جواد جاویدنیــا درباره آخریــن اقدامات صورت
گرفته در مسدود سازی حســابهای بدون ضابطه برای جمع آوری
کمکهای نقدی به ســیل زدگان گفت :از ایــن تعداد در حدود 100
فقره از حسابهای بی ضابطه بررسی و مسدود شد که  75درصد این
حســابها متعلق به اشخاص حقیقی و  25درصد مربوط به اشخاص
حقوقی بوده است.
وی با بیان اینکه هیچ گونه تبعیضی در مسدودسازی حسابهای بدون
ضابطه از سوی دادســتانی صورت نگرفته ،گفت :هدف از این اقدام
متمرکز کردن حسابها و ساماندهی کمک رسانیها بوده است.
جاویدنیا افزود :تاکنون  25فقره مجوز از سوی هالل احمر به معاونت
امور فضای مجازی دادستانی کل کشور واصل شده که برای سازمانها
و دســتگاههای ثبت شده مجوز صادر شده و شرایط هالل احمر برای
این سازمان ها عبارت اســت از اینکه سازمان ها و اشخاص حساب
مشــخصی را اعالم کنند و نباید وجوه خارج از آن حساب ،دریافت
شود و همچنین در تبلیغات باید به همکاری با هالل احمر اشاره شود
و هزینه کرد وجوه دریافتی نیز با هماهنگی هالل احمر انجام شــده و
گزارش الزم نیز به آن مرجع ارسال شود.

فنیحرفهای
راهی برای اشتغال
فراهم میکند
مدیر کل فنی و حرفه ای استان با حضور
در دفتر روزنامه همدان پیام به دیدار نوروزی
با مدیران این مجموعه پرداخت.
وهب مختاران در ابتدای این دیدار گزارشــی
از فعالیت های انجام شده توسط فنی و حرفه
ای همدان داد و گفت :فنی و حرفه ای استان
با نگاهی نو به دنبال ارتقای کیفیت آموزش ها
اســت لذا در این زمینه به دنبال نیاز بازار کار
در زمینه آموزش های مورد نیاز و نیز به روز
رسانی برخی رشته های آموزشی است.
وی اظهــار کرد :تکمیل برخــی پروژه های
ناتمام چون مرکز آموزش هتل داری با توجه
به اینکه گردشگری محور توسعه استان است
نیز مد نظر است که پس از  5سال وقفه امسال
نهایی خواهد شــد تا همــدان عنوان پایلوت
آموزش هتل داری در غرب کشور را به دست
آورد
وی ادامه داد :برخی آموزش های نو از ســرو
قهوه گرفته تــا پخت نان نیــز در این مرکز
آموزش داده می شود تا استان میزبان شایسته
ای برای مسافران خود باشد.
مختاران بیان کرد :این مرکز موفق به کســب
رتبه نخســت کشــور در حــوزه فرهنگی و
آموزشی جشنواره شهید رجایی شد.
مختــاران با تاکید بر اینکه آموزش رشــته و
حرفه های پیش بینی شده بر اساس نیاز روز
و متناســب با نیازهای بازار و نهادهای دولتی
است این دوره های آموزشی و کارگاه ها در
پادگان ،زندان ،ســکونتگاه های غیر رسمی،
کارگاه های ثابت شــهری ،روستاها ،کارگاه

آزمون های علوم پزشکی با تأخیر برگزار می شود

شــورای مدیران حوزه معاونت آموزشــی وزارت بهداشت در نخستین نشست
ســال 98مقرر کرد تا باتوجه به شرایط مناطق سیل زده ،آزمون های علوم پزشکی با
تاخیر برگزار شود.
به گزارش ایرنا ،معاون آموزشــی وزارت بهداشــت گفت :باتوجه به اینکه برخی
داوطلبان آزمون ها شــرایط ویژه ای در اثر ســیل دارند ،طبق تاکید وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی ،آزمونهای دکترای تخصصی و کارشناســی ارشد علوم
پزشکی با تاخیر برگزار می شود.براین اساس آزمون دکترای تخصصی ( )PhDدر
تاریخ  30و  31خرداد  98و آزمون کارشناسی ارشد 27 ،و  28تیر  98و آزمون زبان
 MHLEدر روز  12اردیبهشــت  98برگزار می شود.باقر الریجانی با اشاره به راه
اندازی هیأت های ممتحنه منطقه ای در ســال  97نیز گفت :توانمندسازی اعضای
هیأت های ممتحنه منطقه ای یکی از برنامه های حوزه معاونت آموزشی است و در
برخی دبیرخانه های معاونت دوره های آموزشی برای این اعضا طراحی شده است.

C M

ای دارای یک واحد به نام مشاوره رهگیری و
اشتغال ،برای پیگیری وضعیت مهارت آموزان
در این مراکز است.
مختاران افزود :این واحــد ابتدا به متقاضیان
شرکت در دوره های آموزشی مشاوره داده و
بسته های آموزشی متنوع در اختیار آنها قرار
می دهد تا با آگاهی رشــته مورد نظر خود را
انتخاب کنند.
وی با بیان اینکه حــدود  ۶۵درصد آمارهای
رهگیری شده اشتغال ،نشــان از این دارد که
افــراد مهارت آموخته فنی حرفهای اشــتغال
برایشان ایجاد شده است ،خاطر نشان ساخت:
خوشبختانه آموزشگاههای فنی و حرفه ای به
خوبی توانسته اند در امر مهارت آموزی موفق
باشند.
مختاران تاکید کرد :مطالبه شغل بدون داشتن
مهارت امری ناممکن اســت بنابراین ارتقا و

تولیــد مهارت عــاوه بر ظرفیت ســازی و
افزایش ثــروت عمومی کاهش بیکاری را در
پی دارد.
مختاران افزود :چنانچه پرداخت تســهیالت
اشــتغال منوط به ارائــه کارت مهارت فنی و
حرفه ای از سوی متقاضی باشد به طور حتم
انحراف در هزینه کرد تســهیالت کاهش می
یابد .مدیرکل آموزش فنی و حرفهای اســتان
همدان گفت ۱۹ :مرکز ثابت و  ۱۵۰مرکز سیار
فنی و حرفه ای در مناطق محروم و روستاهای
استان همدان فعال است.
وی بیان کرد :آموزش های فنی و حرفه ای از
چنان جایگاهی برخوردار است که حتی فارغ
التحصیالن دانشگاهها نیز جذب آن می شوند
و خواهان کسب مدارک آن هستند چرا که این
نوع آموزش ها در خارج از کشــور هم مورد
پذیرش هستند.

تعرفههای پزشکی ابالغی
با نرخ تورم و رشد هزینهها تطابق ندارد

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای
به معاون اول رئیس جمهور ،خواستار اصالح
تعرفه های ابالغی دولت به دلیل عدم تطابق با
تورم و رشد هزینه شد.
به گزارش خبر آنالیــن ،در نامه محمدرضا
ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ،به
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور،
آمده است :پیرو ابالغ تعرفه خدمات پزشکی
توســط جنابعالی به اســتحضار میرســاند
موضــوع خدمات پزشــکی چــه در بخش
ســرپایی و چه در بخش بستری به شدت از
شــرایط اقتصادی و مؤلفههای آن مانند تورم
و رشد حقوق و دســتمزد پرسنلی و ...متأثر
است.
شــورای عالی نظام پزشــکی به رغم احصاء
ارزش واقعی و هزینه تمام شــده خدمات و
تعرفهها که مســتند بر محاسبه شورای عالی
بیمه اســت به دلیل شــرایط خاص کشور و
رعایت مشکالت مردم ارقام پیشنهادی تعرفه
را بــا ارقامی صرف ًا در حد عبــور از این ایام
سخت بر اساس بند (ک) ماده ( )۳قانون نظام
پزشکی اعالم کرده است.
از آنجا که تعرفههــای ابالغی دولت به هیچ

دانشگاه

های سیار شهری و به تناسب نیاز مناطق مورد
هدف و فرهنگسراها برگزار شده است.
وی ادامه داد :امسال برای توانمند سازی زنان
سرپرســت خانوار به منظور کاهش آسیبهای
اجتماعی ،آموزش هایی در نظر گرفته شد که
خوشبختانه تاثیر خوبی در اشتغال این بانوان
داشت.
مدیر کل فنی و حرفه ای اســتان اظهار کرد:
در حال حاضر  ۲۰۰مرکز آموزشــگاه آزاد در
سطح استان داریم و آموزشگاههای آزاد فنی و
حرفهای بنگاههای اقتصادی در زمینه آموزشی
هستند.
وی با اشاره به اینکه مهارتها فقط در زمینه
اقتصادی خالصه نمیشود ،خاطر نشان کرد:
توسعه ســامتی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...به
مهارت شناختی و غیر شناختی ربط دارد و در
سیستم آموزش فنی حرفه ای ،مهارتهای نرم
و مهارتهای ســخت همزمان با هم آموزش
داده میشــود که موجب پیشرفت و بهبود در
فضایــی خواهد بود که فرد بتواند در آن فضا
اشتغال ایجاد نماید.
مختــاران تاکیــد کــرد :هر کجا کــه دولت
تسهیالت پرداخت و حمایت میکند افرادی
کــه مهارتی را از طریــق آموزشهای فنی و
حرفهای کسب کرده اند همواره موفقتر بوده
انــد و حمایتهای دولت بهتــر جواب داده
است.
وی در پاســخ به ســوال خبرنگار ما مبنی بر
اینکه چقدر این آموزش ها در اشــتغال زایی
تاثیر گذار بوده اســت بیان کرد :فنی و حرفه

نیش و نوش

نکته

وجه با رشد هزینهها و تورم تطابق نداشته و
پیش نیازهای آن شامل طرح در شورای عالی
بیمه سالمت کشور و نیز رعایت اصل تعادل
منابــع و مصارف و قیمــت واقعی که در بند
(الف) ماده ( )۹قانون احکام دائمی برنامههای
توسعه کشــور تصریح شده مورد توجه قرار
نگرفته ،وظیفه خود میدانم به عنوان نماینده
جامعه پزشــکی و مسئول اجرایی قانون نظام
پزشــکی متذکر شوم ادامه و اجرای این روند
قطع ًا منجر به کاهش کیفیت خدمات درمانی و
تعطیلی بسیاری از واحدهای خدمات سالمت
و تنشهای ناشی از آن خواهد شد.
لذا خواهشــمند اســت جهت اصالح و حل
مشکالتی که پیشبینی آن مقدور است ،دستور
مقتضی صادر فرمائید.
پیــش از این نیــز رئیس کل ســازمان نظام
پزشــکی در نامهای خطاب به شورای عالی
بیمه سالمت خواستار رشد تعرفهها بر مبنای
تورم و افزایش حقوق و دستمزد شد.
در نامه رئیس کل ســازمان نظام پزشکی ،به
دبیر شــورای عالی بیمه سالمت ،آمده است:
بر اساس بند ک ماده  ۳قانون تشکیل سازمان
نظام پزشــکی مبنی بر اظهار نظر و مشارکت

دردسرها و مشکالت جراحی ایجاد چال گونه

اســتاد گروهی جراحی پالستیک دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،گفت:
جراحی ایجاد چال گونه ،اگرچه عمل نسبت ًا سادهای است ،اما مانند هر عمل جراحی
دیگری میتواند همراه با عوارض باشد.
به گزارش مهر ،عبدالجلیل کالنتر هرمزی فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی،
افــزود :فرو رفتگی در ناحیه گونه ،چنان به مــذاق بعضی خوش میآید که حاضر
میشــوند برای رســیدن به آن صورت خود را به تیغ جراحان بسپارند ،البته که این
عمل جراحی از نظر علمی و پزشــکی مقدور اســت ،ولی این اتفاق به راحتی رخ
نمیدهد ،اگــر مزایا و مضرات این عمل جراحی را در کــف ترازو قرار دهیم کار
منطقی به نظر نمیآید.کالنتر هرمزی ادامه داد :جراحی ایجاد چال گونه ،اگرچه عمل
نســبت ًا سادهای اســت ،اما مانند هر عمل جراحی دیگری میتواند همراه با عوارض
باشــد که از جمله آنها میتــوان به احتمال ایجاد عفونــت ،خونریزی و صدمه به
شاخههای بوکال عصب فاسیال اشاره کرد.

فعال سازمان به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در
تعرفهها ،به اســتحضار میرساند این سازمان
تعرفههــای واقعی بخــش خصوصی در دو
بخش ویزیت و هتلینگ را بر اســاس قانون
بیمــه همگانی مصوب ســال  ۱۳۷۳و بند ۹
قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
بر حسب مبانی محاســباتی مصوب شورای
عالی بیمه در سال  ۱۳۹۲و همچنین محاسبات
مجــدد متعاقب آن در ســال  ،۱۳۹۵با لحاظ
نمودن نرخ تورم سالهای بعد برای جز فنی و
نرخ رشد حقوق و دستمزد برای جز حرفهای
محاسبه کرده که به پیوست تقدیم شده است.
همانگونه که مســتحضر هســتید در مهر ماه
ســال  ۹۷برای  ۶ماه دوم با تکیه بر جز فنی
و هتلینگ رشــد  ۵/۵درصدی مورد تصویب
شورای عالی و سازمان محترم برنامه و بودجه
قرار گرفت که این مهم به ســرانجام نرسید و
موجب افزایــش هزینهها و بدهیهای معوق
گردیده است.
بدیهی است که فاصله زیاد تعرفههای مصوب
با تعرفههــای واقعی خدمات در یک ســال
به ســادگی قابل جبران نیســت و این فاصله
انباشته برای مؤسسات درمانی و ارائهدهندگان

خدمات موجب مشــکالت عدیدهای شــده
است .ضمن رعایت تمام جوانب امر و حفظ
حقوق بیماران که همانا حفظ کیفیت خدمات
در حد انتظار و استانداردهای موجود میباشد
و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی در سال
آینده و پیرو دومین مصوبه بیســت و یکمین
جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی در
خصوص تعرفههای ســال  ۱۳۹۸درخواست
میگردد میزان رشــد تعرفههای پزشکی در
ســال  ۹۸با توجه به مشــکالت مطرح شده
برای سال مذکور حداقل در جز فنی خدمات
بر اســاس تــورم و در جز حرفــهای معادل
رشــد حقوق و دســتمزد در نظر گرفته شود
و همچنین ابالغ و اجرای تعرفهها در ابتدای
سال صورت پذیرفته تا همزمان با رشد حقوق
و دســتمزد امکان اجرایی شدن آن در مراکز
درمانی به وقوع پیوندد.
در ضمن بــا عنایت به ثابــت ماندن ارزش
خدمات در ســال  ۹۵و عدم جبران مؤثر آن
در سال  ۹۶و  ۹۷در سرانهی پزشکان شهری
جهت حفظ مســیر نظام ارجاع و پزشــکی
خانواده حداقل میزان رشــد  ۴۰درصد مورد
انتظار است.

بهداشت

ریشه بسیاری از بیماریها در سبک زندگی
غلط است

مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی گفت:
امروزه بسیاری از بیماریها ریشه در سبک زندگی غلط دارد بهویژه بیماریهای غیر
واگیر که سازمان جهانی بهداشت هم بر این باور است و معتقدیم بهترین راه مداخله
و پیشگیری از این بیماریها اصالح سبک زندگی است.
به گزارش ســامت نیوز ،محمود خدادوســت ،درباره نقش طب ایرانی در حفظ و
ارتقای ســامتی اظهار داشــت :طب ایرانی یا سنتی چند تمایز ویژه نسبت به سایر
مکاتب طبهای مکمل دارد که میشود از این تمایز برای ارتقای سالمت انجام داد،
طب ایرانی ما مبتنی بر تفاوتهای فردی اســت بــه همین دلیل به آن طب مزاجی
میگویند و بر اساس خصوصیات ظاهری ،مزاج فرد را مشخص میکند.
وی تصریح کرد :رویکرد اصلی طب ایرانی تغییر رویکرد زندگی مردم اســت و در
بخش درمان نیز پرداختن به سبک زندگی ،قدم اول خواهد بود.

مهر 5 :هزار نفر در رشتههای بدون کنکور ثبت نام کردند
نشــون میده که چقدر از دانش آمــوزای ما از کنکور فراری
هستن!!
همدانپیام :همه اقدامات باید منجر به تولید شود
مگه زود پزه !!
فرارو :چگونه از منافع سیل بهره مند شویم
خونمون رو داغون کنیم بگیم سیل زده شدیم بلکه بهمون وام
بالعوض بدن!!
اعتماد :تن به تن رو به روی سیل
مگه میدان مبارزه هستش؟!!
جامجم :بازی تکراری سیاست در شاخ آفریقا
بدون شرح!!
ایران :بازار سرمایه به کدام سو میرود
هر کجا که گرون تر باشه!!
مهر :چگونه از منابع سیل بهرهمند شویم
مگه سیل منابعی هم داره؟!!
جامجم :پدر صنایع غذایی ایران درگذشت
هکه بی غذا می شن؟!!
سپهر غرب :بیش از  30کیلوگرم تریاک از بار گوجه فرنگی کشف شد
قاچاق با اعمال شاقه!!
ایران :رباتها جایگزین قضات میشوند
چه شود!!
صدای زنجان :با شنا کردن استرس را کاهش دهید
غرق هم شدی عیب نداره!!
اعتماد :معادله چند مجهولی غالمرضا تختی
پیدا کن پرتقال فروش را!!
همدانپیام :یک پیاده راه دیگر در همدان
کال میخوان همه مردم رو پیاده تا خونه بفرســتن کمی چربی
هاشون آب بشه!!
ایسنا :کاهش شمار متقاضیان کنکور
اینجاست که نشون میده مردم از درس و تحصیل ناامید شدن!!

حوادث

کالهبردار حرفه ای  250میلیون ریال از
حساب خریدار سرقت کرد
رئیــس پلیس فضای تولید و تبــادل اطالعات فرماندهی انتظامی
اســتان همدان گفت :کالهبردار حرفه ای با هدایت خریدار اقالم ضد
فرهنگی به صفحه جعلی 250 ،میلیون ریال از حســاب وی سرقت
کرد.
فیروز ســرخوش نهاد در گفت و گو با ایرنا بیان کرد :شاکی به منظور
خرید اقالم ضد فرهنگی با فردی در فضای مجازی تلگرام آشنا شده
بود و پس از  2هفته برقراری ارتباط تلگرامی و جلب اعتماد مالباخته،
فــرد کالهبردار بــرای تحویل اقالم ضد فرهنگی درخواســت پیش
پرداخت (بیعانه) می کند.
رئیــس پلیس فتا همدان اضافه کرد :فرد کالهبردار برای رســیدن به
هدف خود ،مالباخته را به بهانه پرداخت بیعانه به یک صفحه و درگاه
جعلی هدایت کرد.
سرخوش نهاد اظهار داشت :پس از مراجعه مالباخته به صفحه جعلی
و درج مشخصات کارت بانکی ،این اطالعات توسط متهم به سرقت
رفته و در یک مرحله تمامی موجودی حســاب شاکی به میزان 250
میلیون ریال را به سرقت برد.
وی افزود :مالباخته پس از مراجعه به بانک متوجه خالی شدن حساب
بانکی اش شده سپس موضوع را به کارشناسان پلیس فتا اطالع رسانی
کرد.
رئیــس پلیس فتا همدان ادامــه داد :متهم این پول را در محل دیگری
هزینه کرده و تاکنون  100میلیون ریال از آن به مالک بازگردانده شده
است و تالش برای دستگیری کالهبردار ادامه دارد.
سرخوش نهاد تاکید کرد :شهروندان بدانند که فروشندگان اقالم ضد
فرهنگی و ممنوعه کالهبرداران ســایبری هستند و بر این باورند که
مالباخته به علت ممنوع بودن خرید و فروش این قبیل کاال در صورت
سرقت از حسابش شکایت نمی کند.

قدرت ُگل در توهم زایی چند برابر
مواد دیگر است
دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت :قدرت ماده مخدر ُ
«گل»
در توهم زایی و بروز سایر آسیب ها چند برابر بقیه مواد مانند حشیش
است.
به گزارش خبرآنالین ،اسکندر مومنی افزود :رشد مصرف مواد مخدر
صنعتی مانند شیشه و کراک کاهش پیدا کرده اما مصرف برخی انواع
مواد مخدر جدید مانند ُگل شیوع بیشتری یافته است.
وی اضافه کرد :علت شــیوع زیاد مصرف ُگل این اســت که بسیاری
افراد تصور می کنند این ماده زیان آور نیست چون ریشه گیاهی دارد
اما باید گفت قدرت این ماده مخدر در توهم زایی و بقیه آســیب ها
چند برابر سایر مواد مانند حشیش است زیرا دستکاری شده است.
مومنی تاکید کرد :دســتکاری روی این گیاه و بوته حشیش صورت
گرفته و واقعا مضر اســت؛ حتی یک بــار آزمون و مصرف هم نباید
صورت بگیرد.
دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر از خانواده ها خواســت فرزندان
خود را کنتــرل کنند و آنها را رها نکنند کــه در دام اعتیاد به موادی
مانند ُگل بیفتند.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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اقتصـاد

آب شرب همدان آلوده نیست
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان در پی انتشار شایعاتی مبنی بر آلوده
بودن آب شرب شهری ،گفت :این شــایعات درباره آب شرب شهری در استان همدان
صحت ندارد.
به نقل از روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان همدان ،سیدهادی حسینیبیدار
بيان کرد :تمامی تصفیه خانه ها و تأسیسات تصفیه ،انتقال و تولید آب شرب استان چه از
منابع سطحی و چه از منابع زیر زمینی از بهترین کیفیت موجود برخوردار بوده و همچنان
شرکت متعهد به رعایت آیتم های قید شده در نشریه ملی  ۱۰۵۳توسط آزمایشگاه مرکزی

آبفای استان که آزمایشگاه معتمد محیط زیست است ،کنترل میشود.
وی در همین باره ادامه داد :تمام فاکتورهای ســامت آب شــرب توسط دستگاه های
نظارتی به ویژه مرکز بهداشت استان نیز به جدیت کنترل و پایش میشود.
حســینیبیدار بیان کرد :تعهد اخالقی و انسانی همکاران در تمامی بخش های شرکت
بسیار پررنگ و ستودنی است و امکان ندارد به هیچ عنوان آبی با کوچکترین مشکل تولید
و در شبکه توزیع کنند.
وی خاطرنشان کرد :ما و خانواده هایمان نیز از این آب استفاده میکنیم واگر در مواردی
خاص به علت بروز بحران سیســتم انتقال آب شــرب مختل شود حتما به مردم اطالع
رسانی و راه های جایگزین اعالم میشود.

eghtesad@hamedanpayam.com

نرخ سود بانکی زیاد نمیشود

نگاه

چند نکته در باب تصمیمگیری
در حالت بحران

بیثباتی در بازار ارز و اتخاذ تصمیمات متعدد از یک سو و رشد
تورم از ســوی دیگر اقتصاد ایران را پیشبینی ناپذیر کرده اســت از
این رو نمی توان به درســتی برای برنامه ریزی در حوزه فعالیتهای
اقتصادی ورود کرد .این ســردرگمی بنگاهها در کالن ،اقتصاد ایران را
نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
شــاید بهتر باشــد در بزنگاههایی این چنین دولــت ها و مجموعه
سیاستگذارن و سیاستمداران ،تصمیماتی متناسب با شرایط اتخاذ کنند،
تصمیماتی که زیان کمتری را برای اقتصاد به همراه داشته باشد .شاید
طمانینه و تدبیر در این فضا بیشــتر به کار آید .شاید مصداق یکی از
کارهای عجوالنه دولت اعالم ارز تک نرخی  ۴۲۰۰تومانی و ســپس
تحصیص این ارز برای واردات کاالهای اساسی باشد.
هــر چند این تصمیم در ســال جاری نیز موضوعیــت دارد اما بهتر
است به چند ســئوال مهم پاسخ داده شــود .اینکه آیا تخصیص ارز
 ۴۲۰۰تومانی مانع افزایش قیمت کاالهای اساسی شد؟ آیا این تصمیم
موجب ایجاد رانت میشــود؟ چه کسانی از رانت توزیع شده از این
محل بهره مند شــدند و تداوم این روند می تواند مشکل را برطرف
کند؟
این سئواالت را باید برای اتخاذ هر تصمیم پرسید تا دریافت چگونه
میتوان از زیان بیشتر پیشگیری کرد.
بی تردید فشــارهایی که از خارج بر اقتصاد ایران وارد می شود ،در
صورت تصمیم درست و منطقی قابل مدیریت است.
بارها و بارها فعاالن اقتصادی ،کارشناســان و  ...اعالم کردهاند که حل
مشکالت داخلی ،عامل مهمی در عقب راندن دشمن است ،خصوصا
کــه در جنگ اقتصادی آنچه اهمیت دارد ،حضور همه جامعه در خط
مقدم این جبهه است.
اقتصاد ایران در ســال های گذشته با مشکالت متعددی روبرو بوده
است و فشارهای بیرونی این مشکالت را تشدید میکند در حالی که
توانایی اقتصاد ایران باالست و با پرهیز از مجادالت بیثمر میتوان بر
این وضعیت فائق آمد .در این پروسه مقصریابی هیچ کارکردی ندارد،
آنچه اهمیت دارد انجام وظیفه برای حل مشکالت داخلی و پرهیز از
خودتحریمی است چرا که خودتحریمیها بیش از تحریمهای خارجی
اقتصاد ایران را با مشکل روبرو میکند.
باید توجه کرد قبل از تشــدید فشارهای خارجی بر اقتصاد ،ایران با
مشــکالت متعددی روبرو بود که منجر به کاهش ســرمایه گذاری و
همچنین مساعد نبودن محیط کسب و کار در ایران شده بود .بیتردید
رفع این مشکالت طرحی نو را در اقتصاد ایران درخواهد انداخت.
* مسعود دانشمند -فعال اقتصادی

خبر

حلقه گمشده خصوصیسازی پیدا شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی سرانجام بعد از گذشت  ۱۴سال
از آغاز خصوصیسازیها در ایران بندی را مصوب کردند که بر اساس
آن یکی از حلقههای اصلی مفقوده در انجام خصوصیســازیها باید
مورد توجه قرار بگیرد" .اهلیت" این حلقه گمشده خصوصیسازی در
ایران اســت که به گواه بسیاری از اقتصاددانان حتی از قیمت فروش
اموال دولتی هم مهمتر است.
به گزارش ایســنا" ،اهلیت" خریداران در خصوصیســازی مسألهای
اســت که به گواه بسیاری از اقتصاددانان حتی از قیمت فروش اموال
دولتی هم مهمتر است؛ چراکه اساس ًا ذات خصوصیسازی در همین
مفهوم اهلیت نهفته است .تصور کنید یک کارخانه با مدیریت دولتی،
بودجههای کالن و کارکنان بدون انگیزه به نقطهای میرسد که عالوه
بر اینکه بازدهی اقتصادی ندارد اساس ًا زیانده هم میشود .اینجا دولت
بــرای رهایی از مشــکالت مدیریت دولتی و همچنیــن ایجاد رونق
اقتصادی در آن بنگاه دست به خصوصی سازی میزند.
بدیهی اســت در چنین شرایطی کسی میتواند آن کارخانه را از ضرر
و زیان نجات دهد که خود تخصصی در آن حوزه داشــته باشــد و
اصطالح ًا خاک خورده همان صنعت باشــد ،نه اینکه همانند آنچه در
کارخانه نیشــکر هفتتپه اتفاق افتاد خریدار صرف ًا مبلغی را پرداخت
کند و تازه چند برابر آن را هم از دولت وام بگیرد و بعد هم در نهایت
آن وامهــا را تبدیل به دالر کند و متواری شــود و در این بین حقوق
کارگران هم پایمال شود.
یکی از جالبترین تجربهها در زمینه خصوصیسازی مربوط به آلمان
شــرقی اســت .در آلمان بعد از جنگ جهانــی دوم دولت برای فرار
از مصائب اقتصاد دولتی دســت به خصوصیسازیهای گسترده در
صنایــع دولتی زد؛ با این تفاوت که در آنجا نهادهای خصوصیســاز
بــه جای تاکید بر برگزاری مزایده و حراج اموال دولتی بر شــاخص
"اهلیت" توجه شد.
در آلمــان کمیتــهای تخصصی را بــرای مذاکره بــا داوطلبان خرید
کارخانجات دولتی تشکیل شــد تا این کمیته بتواند افرادی را از بین
اهالی صنایع مختلف پیدا کرده و با شــرط داشتن تخصص ،با گرفتن
تعهدات بلندمدت به شــرط افزایش خطوط تولید ،حفظ اشــتغال و
افزایش ســرمایهگذاری جدید به مرور زمان و بعض ًا حتی در طی ۱۰
سال صنایع را به طور کامل واگذار کند.
در این فرایند مسألهای که اتفاق ًا کمتر به آن توجه میشود قیمت فروش
صنایع دولتی است .واقعیت هم این است که در خصوصیسازی روی
امــوال با ارزش ملی نمیتوان قیمت گذاشــت ،چراکه هر قیمتی هم
که روی این اموال گذاشته شــود باز هم نمیتواند ارزش واقعی آنها
را جبران کند ،از ســوی دیگر هم اگر واقع ًا قرار باشــد این اموال را
بــه باالترین ارزش ممکن فروخت که دیگر انگیزهای برای خریداران
نمیماند تا شرکتهای پردردسر دولتی را بخرند.

ترکیب پایه پولی تغییر میکند
رییسکل بانک مرکزی افزایش نرخ سود
بانکی را از عوامل ناترازی بانکها دانســته و
تاکید کرده که این بانک به دنبال ایجاد تغییر
در ترکیب پایه پولی کشور است.
اصالح نظام بانکی از سال گذشته به صورت
جدیتری آغاز شــده و یکــی از مهمترین
مشــکالت آن ،اصــاح ناتــرازی بانکها،
جلوگیــری از اضافه برداشــت آنها از بانک
مرکزی و کنترل نقدینگی است.
در حالــی کــه در مــدت اخیــر انتقادات
زیادی نســبت به افزایش حجــم نقدینگی
و ســرگردان بودن این حجــم پول به نظام
بانکی کشور مطرح میشد ،رئیسکل بانک
مرکزی ایــن انتقادات را وارد ندانســته و
گفته بــود که اگر نقدینگی ســرگردان بود
به راحتی میتوانســتیم آن را در بخشهای
مختلف کشــور جابجا کنیــم ،اما در حال
حاضر بخش عمــده نقدینگــی مربوط به
سودهای بانکی است.
به گزارش ايســنا ،پرداخت سود حدود ۲۰
درصــدی بانکها بــه ســپردههای بانکی و
از ســوی دیگر دریافت ســود  ۱۸درصدی
تســهیالت بانکی یکــی از مهمترین دالیلی
است که سبب افزایش نقدینگی شده ،چراکه
افزایش حجــم نقدینگی نیز در همین حدود
بوده است.
رییسکل بانک مرکزی در نخستین روزهای
کاری پــس از تعطیــات نوروز ،بــر تغییر
ترکیب نقدینگی تاکیــد کرده و گفته بود که
این افزایش نقدینگی به جای پرداخت ســود
تســهیالت باید به افزایش پایــه پولی منجر
شود تا بتوانیم آن را به بخشهای مولد کشور
تزریق کنیم.

در عیــن حال ،همتــی بار دیگر بــر تغییر
ترکیب ترازنامه بانــک مرکزی (پایه پولی)
تأکیــد دارد کــه همزمان با کنتــرل اضافه
برداشت بانکها ،خالص ذخایر ارزی بانک
مرکزی به دلیل تعدیل نرخها و فروش ارز
توســط صادرکنندگان نیــز افزایش خواهد
یافت.
به گفته وی ،این شــیوه میتواند منابع ریالی
الزم جهت کارکرد بهتر اقتصاد و رونق تولید
از ناحیه رشد پایه پولی را فراهم آورد.
در شــرایط حاضــر افزایش نرخ ســود،
کارکردی جــز افزایــش هزینههای تولید
و فشــار بیشــتر بر ترازنامــه بانکها را
نخواهد داشــت؛ این موضوعی است که

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
اســتاندار همدان با بیان اینکه در سند اشتغال سهم
اشتغال استان و میزان ســرمایهگذاری در سه سال
آینده در هر یک از شهرستانها مشخص شده است،
گفت :بانکها روند تصویب و پرداخت تسهیالت
را تسهیل کنند.
ظاهر پورمجاهــد با بیان اینکه مقام مع ظم رهبری
ســال جدید را «رونق تولید» نامگــذاری کردند و
فرمودند از فرصتها اســتفاده شــود اظهار کرد:
تدوین سند راهبردی استان به تفکیک شهرستانها
در حال تهیه است.
وی با بیان اینکه بخشــی از ایــن برنامه به حوزه
اشــتغال و تولید بازمیگردد افزود :در شهرستانها
پروژههایی تعریف شده و در بخشهای زیرساختی
به تولید و اشتغال یاری خواهد رساند.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع
اســتاندار همدان با اشــاره به اینکه ســند اشتغال
تهیه شــده و به زودی رونمایی میشــو ،به فارس
گفت :در سند راهبردی سهم اشتغال استان و میزان
ســرمایهگذاری در سه ســال آینده در هر یک از

به نظر میرسد که یکی از
برنامههــای بانک مرکزی
افزایش پایه پولی و ورود
این پول به تولید کشــور
اســت که میتواند سبب
رونق اقتصادی شود
رئیسکل بانک مرکزی به آن اشــاره کرده

بورس

بیش از  66میلیون سهم در بورس همدان
معامله شد

مدیر بورس همدان گفت 66 :میلیون و  811هزار و  256سهم در
هفته گذشته در بورس همدان معامله شد.
عباس صمدی افزود :این تعداد ســهم بــه ارزش  237میلیارد و 741
میلیون و  68هزار و  599ریال در بورس منطقهای همدان مبادله شده
است
وی بــا بیان اینکه  52درصد از معامالت ایــن هفته مربوط به خرید
سهام اســت ادامه داد :همچنین  48درصد آن مربوط به فروش سهام
بوده است.
مدیر بورس همدان ادامه داد :در هفته گذشــته ســهام متعلق به 269
شــرکت در بورس منطق ه ای همدان معامله شــد و  67کد معامالتی
نیز جدید شد.
صمدی به ايرنا گفت :همچنین در این مدت خرید ســهام بانک های
نظامی از ســهامداران آنها در چارچوب ادغام بانک ها و موسســه ها
اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه آغاز شد.
وی بــا بیــان اینکــه شــرکت هــای فــوالد مبارکــه اصفهــان ،ملــی
صنایــع مــس ایــران و فــوالد خوزســتان بیشــترین تاثیرمثبــت و
شــرکت هــای بــه پرداخــت ملــت ،حمــل ونقــل بیــن المللــی
خلیــج فــارس وایــران ترانســفو بیشــترین تاثیــر منفــی را
برشــاخص کل بــورس داشــتند عنــوان کــرد :همچنیــن شــرکت
هــای بانــک ملــت 0،یــران خــودرو و ســایپا پربیننــده تریــن
نمادهــای بــورس بودنــد.
گفتنی اســت ،شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل  193هزار و
 978واحد بود که نسبت به هفته قبل از آن  ،هشت هزار و  697واحد
افزایش یافت.

و به نوعــی با افزایش نرخ ســود بانکی
مخالفت کرده است.
همتــی گفته قطع ًا کمک دولت در ارايه منظم
اوراق در بازار و شــکلگیری عملیات بازار
بــاز نتایج خوبی را در ســال جاری به دنبال
خواهد داشت.
به این ترتیــب به نظر میرســد که یکی از
برنامههای بانک مرکــزی افزایش پایه پولی
و ورود این پول به تولید کشــور اســت که
میتواند سبب رونق اقتصادی شود.
این اظهارات نشان میدهد که بانک مرکزی با
افزایش نرخ سود بانکی مخالف است و حتی
در صورت امکان در راستای کاهش نرخ سود
نیز قدم خواهد برداشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان مطرح کرد

تعیین سهم شهرستانها در میزان سرمایهگذاری
■ بانکها پرداخت تسهیالت را تسهیل کنند

شهرستانها مشخص است.
وی بــا بیــان اینکــه بخشــی از اولویتهــای
ســرمایهگذاری نیز در شهرســتانهای استان ذکر
شــده اســت ادامه داد :این اولویتهــا را میتوان
اطالعرسانی کرد تا سرمایهگذار داخلی و خارجی
برای شرکت در آن ترغیب شود.
پورمجاهــد بــا اشــاره بــه اینکه میزان ســهمیه
دستگاههای استان بر اساس نرخ بیکاری و ورودی
جمعیت بیکار برآورد شــده است خاطرنشان کرد:
باید تالش کنیم تا منابع مالی و سرمایهگذاری الزم
برای تحقق این برنامهها را جذب کنیم.
وی با بیان اینکه تحقق برنامههای تعریف شده در
استان نیاز به وفاق حداکثری دارد گفت :رونق تولید
یکی از اصول سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که

پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی به شماره شناسه نظارت
 52/1200/1به نام تجاری سیروفل – طهورا متعلق به فرآورده
خیارشور تخمیری به نام آقای علی عظیمی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی آرمین ترکاشوند فرزند بهرام به شماره ملی
3860763741رشته مکانیک بیوسیستم دانشگاه بوعلی سینا به
شماره دانشجویی  9212440002مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

کارت دانشجویی مرتضی آقاخانی فرزند محمد به شماره ملی
3860789171رشته مدیریت صنعتی دانشگاه بوعلی سینا به
شماره دانشجویی  9412984004مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

امسال به صورت ویژه دیده شده است.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع
اســتاندار همدان با اشاره به اینکه طرحهای ناتمام
که شــرایط الزم را دارند احیا میشوند اظهار کرد:
ممکن اســت بخشــی از طرحهای راکد وقتی به
صورت کارشناسی بررسی شــوند ،توجیه نداشته
باشند یا مدیران واحدهای صنعتی توان ادامه کار را
نداشته باشند که به این افراد راهکارهایی مانند تنوع
خط تولید یا ورود سرمایهگذار جدید ارايه میشود
تا در گردونه تولید قرار گیرند.
وی با بیان اینکه جذب ســرمایهگذاریهای جدید
و طرحهای جدید نیز در اســتان دنبال میشــود
افــزود :همه باید کمک به تولیــد و رونق تولید را
اولویت بدانیم و در اینجا میطلبد که سیستم بانکی

با نرمش بیشتری وارد شود و تسهیلگری بیشتری
را انجام دهد .پورمجاهد با اشــاره به اینکه بانکها
روند تصویب و پرداخت تســهیالت را تســهیل
کنند تصریح کــرد :ما نیز باید کمک کنیم معوقات
پرداخت شــود ضمن اینکه باید منابع موجود را به
نحو مطلوب ساماندهی و مورد استفاده قرار دهیم.
وی با تأکید بر اینکه بانکها بیشــتر از گذشــته به
روند تولید و چرخش منابع خودشــان کمک کنند
ادامه داد :دســتگاههایی چون امور مالیاتی و تأمین
اجتماعی مساعدت بیشتری کنند تا بدهی واحدها
را تعیین تکلیف شــود و واحدها بــه دلیل بدهی
راکت نمانند.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع
اســتاندار همدان با بیــان اینکه بایــد گردش در

دســتگاههای اســتان با ســهولت بیشــتری رخ
دهد خاطرنشــان کرد :دســتگاههای متولی پاسخ
اســتعالمات را با ســرعت بهتر و با گردش کاری
کاراتر انجام دهند.
وی با اشــاره به اینکه تالش میکنیم جلسات خود
را در واحدهــای تولیدی برگــزار کنیم گفت :این
امر باعث میشــود مدیران و کارشناسان در محل
تولید حاضر و با مشاهده شرایط موجود به تصمیم
گیری بپردازند و جلســات در مراکز ستادی کمتر
برگزار شود .پورمجاهد با بیان اینکه عقبه جلسات
استانی ،چندین جلسه کارشناسی برگزار شود اظهار
کــرد :هدف از این کمیتهها این اســت که طرحها
و برنامهها به خوبی در جلســات کارشناسی مورد
بررسی قرار گیرد و سپس در جلسات استانی برای
آنان تصمیمگیری شود تا اجراییتر باشند.
وی با اشاره به اینکه به دنبال تشکیل این کمیتههای
کارشناسی هســتیم افزود :از رسانهها ،کارشناسان،
دانشــجویان و به ویژه اســاتید دانشــگاهی نقطه
نظرات و ایدههای خود را با مســؤوالن اســتان در
میان بگذارند.

آگهی مناقصه(نوبت دوم)

بدینوسیله به اطالع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه پیمانکاری میرساند.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان در نظر دارد نسبت به ساخت قبور در باغ بهشت همدان اقدام نماید  .لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت به عمل میآید در این مناقصه شرکت
نمایند .

خالصه شرکت در مناقصه

 -1اراییه سپرده شرکت در مناقصه با واریز مبلغ دویست میلیون ریال بصورت نقدی یا با ضمانت نامه معتبر بانکی الزامی بوده ودر خصوص شرکت در مناقصه با مراجعه به امور مالی اداره اوقاف شهرستان
همدان به ادرس بلوار مدنی محوطه اقا جانی بیک اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان همدان جهت اخذ فیش واریزی توسط شخص متقاضی و یا نماینده قانونی وی و تحویل مدارک شرکت در مناقصه
مراجعه نمایند.
 -2به پیشنهاداتی که فاقد سپرده  ,مخدوش ,مشروط و یا بعد از تاریخ مندرج در آگهی اراییه شوند هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
 -3اداره اوقاف و امور خیریه در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 -4مبلغ سپرده شرکت در مناقصه برنده اول هرگاه پس از ابالغ قانونی ظرف مدت  7روز حاضر به انعقاد قرارداد پیمان نباشد به نفع موقوفه ضبط خواهد شد و درخصوص نفر دوم نیز در صورت ابالغ بدین
نحو عمل خواهدشد و درحین انعقاد قرارداد نیز  10درصد از کل قراداد از برنده مناقصه ضمانت نامه اخذ خواهد شد
 -5سپرده افراد شرکت کننده در مناقصه به استثنائ نفر اول و دوم بعد از یک هفته مسترد میگردد
 -6کلیه مدارک میبایســتی با قید عنوان روی پاکت تا پایان مهلت مقرر ( پایان وقت اداری مورخه  98/02/07به ادرس همدان  -بلوار مدنی محوطه آقاجانی بیک اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان
همدان .واحد دبیر خانه در طبقه سوم مراجعه و رسید دریافت نمایید .
 -7کلیه هزینه این آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد .
 -8شرکت کننده میبایستی دارای مجوز از مراجع ذیصالح پیمانکاری بوده و یا دارای کارت پیمانکاری و گواهی اشخاص حقوقی باشد و یا دارای شرکت حقوقی با گرید حداقل  5باشد .
 -9به این پیمان  20درصد پیش پرداخت تعلق میگیرد.
 -10قیمت ذکر شده در استعالم دستمزدی بوده وتامین مصالح بر عهده کارفرما میباشد و تهیه بلوک و دال بتنی مسلح و حمل و نقل به محل کارگاه وتسطیح و زیر سازی اولیه قبور و ساخت و بند کشی
و خاکریزی و یسمان کشی نهایی روی قبور برابر استعالم شماره 98/3559میباشد.
 -11به تشخیص دستگاه مناقصه گذار در صورت نیاز این حجم عملیات بین دو پیمانکار میتواند تقسیم گرددو هردو پیمانکار موضوع عملیات اجرایی را باشرایط خاص اجرا نمایند .
 -12سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مشخصات فنی کار در اگهی مناقصه به شماره  .....میباشد .
 -13پرداخت هرگونه کسورات و رعایت و خرید تجهیزات ایمنی میبایستی در قیمت ها منظور گردد .
 -14شرکت در ناقصه به منزله قبول کلیه شرایط مندرج در اسناد مناقصه میباشد.

ردیف

شرح مورد مناقصه

محل تامین اعتبار

مدت تحویل کار

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

شرایط احراز

1

زیر سازی و ساخت بصورت دستمزدی حدود  7000حفره قبر
دو و سه طبقه با  20درصد قبل افزایش و یا کاهش

منابع داخلی موقوفه باغ بهشت

 18ماه

دویست میلیون ریال

طبق بند 8

تاریخ انتشار :

آخرین مهلت ارسال مدارک شرکت در مناقصه 98/02/07
زمان بازگشایی پاکت  98/02/08ساعت  10صبح در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان میباشد.

(م الف )2

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان

Y K

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

باید خیال مردم از تیم ملی فوتبال و آیندهاش راحت
باشد
رئیــس جمهور در دیدار وزیــر ورزش و جوانان گفت :باید خیال مردم از بابت
تیم ملی فوتبال و آینده آن باید راحت باشد و توقع دارم تیم امید ایران بعد از سالها
به المپیک آینده راه پیدا کند.
بــه گــزارش تســنیم  ،مســعود ســلطانیفر بــه دیــدار حجتاالســام حســن
روحانــی رئیــس جمهــور رفــت .وزیــر ورزش و جوانــان ضمــن اراِئــه گزارشــی
از عملکــرد وزارت ورزش و جوانــان در ســال  1397از جملــه موفقیــت تیــم ملــی

فوتبــال در جــام جهانــی ،درخشــش کاروان هــای ایــران در بازیهــای آســیایی
و پاراآســیایی ،المپیــک جوانــان ،حضــور باشــگاههای ایــران در لیــگ قهرمانــان
آســیا ،صعــود بســکتبال بــه جــام جهانــی و مقــام هــای قهرمانــی جهــان و آســیایی
در رشــته هــای کشــتی ،ووشــو ،وزنــه بــرداری ،کاراتــه ،شــطرنج ،تکوانــدو ،جودو
و دوومیدانــی ،برنامــه ورزش کشــور را بــرای کســب ســهمیه و حضــور مقتدرانــه
ایــران در بازیهــای المپیــک و پارالمپیــک و توســعه زیرســاختها و تکمیــل
اماکــن ورزشــی ارائــه کــرد.
روحانی با ابراز رضایت از توجه و رشد ورزش زنان در مسابقات اخیر گفت :توسعه
ورزش همگانی و حمایت از ورزش زنان از برنامه های مهم دولت تدبیر وامید است

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

و تاکید من استمرار و تقویت این مسیر برای این دو بخش است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنان خود گفت :موفقیت های همه قهرمانان
موجب شــادکامی و اعتالی نام ایران عزیز در نزد جهانیان است و رشته هایی مانند
کشتی ،وزنه برداری و تکواندو و کاراته در المپیک آینده وظیفه مهمی پیشرو دارند
و انتظار مدالهای خوش رنگ را از آنها داریم.
روحانی موفقیتهای فوتبال و تیم های باشگاههای ایران را هم در عرصه رقابتهای
جهانی و آســیایی مــورد توجه قرار داد و گفت :باید خیال مــردم از بابت تیم ملی
فوتبال و آینده آن باید راحت باشــد و توقع دارم تیم امید ایران بعد از ســالها به
المپیک آینده راه پیدا کند.
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ورزشی

شماره 3447

varzesh@hamedanpayam.com

گفتگو با مردی از جنس سخاوت و حمایت
زیرآسمان شهر

خبـر
خبر بد برای ورزش ایران

حذف کاراته از بازیهای آسیایی ۲۰۲۲
به دنبال حذف کاراته از بازیهای المپیک  ۲۰۲۴پاریس ،این رشته
در لیست اولیه از بازیهای آسیایی  ۲۰۲۲چین نیز کنار گذاشته شد.
به گزارش ایسنا ،ستاد برگزاری بازیهای آسیایی  ۲۰۲۲هانگژو چین
لیســت ابتدایی رشتههای حاضر در این رقابتها را منتشر کرد که در
میان آنها نامی از کاراته به چشم نمیخورد.
ورزشهای آبی (شــیرجه -شنا-شــنای موزون-واترپلــو) -تیر و
کمان-دوومیدانی -بدمینتون -بســکتبال -شطرنج -بوکس -قایقرانی
(کانو ،رویینگ ،بادبانی)  -کریکت -دوچرخهســواری -سوارکاری-
شمشــیربازی -فوتبال -گلف-هاکی -ژیمناستیک-هندبال -جودو-
کبدی -هنرهای رزمی (جوجیتسو -کوراش -ووشو)،پنجگانه مدرن-
رول اسپورت-راگبی -سپک تاکرا-تیراندازی-اسکواش-تنیس روی
میز-تکواندو -تنیس -سهگانه -والیبال ساحلی و سالنی-وزنه برداری
و کشــتی رشتههایی هســتند که در اعالم اولیه در بازیهای آسیایی
 ۲۰۲۲حضور دارند.
قرار اســت در جلساتی که در آینده برگزار میشود تصمیمات نهایی
برای رشــتههای حاضر در این رویداد گرفته شود و به احتمال فراوان
شاهد تغییر در این لیست و افزایش رشتههای دیگر خواهیم بود.
حذف کاراته از بازیهای آسیایی به عنوان یکی از رشتههای مدالآور
ایران در ادوار این رقابتها میتواند خبر ناخوشــایندی برای ورزش
ایران باشد.
پیش از این کاراته از بازیهای المپیک  ۲۰۲۴پاریس نیز کنار گذاشته
شد و به نظر میرســد مهمترین دلیل کنار گذاشته شدن این رشته از
بازیهای آسیایی نیز همین موضوع باشد.
کاراته برای نخســتین بار در بازیهــای المپیک  ۲۰۲۰توکیو حضور
خواهد داشت.

پاتوسی بهترین بازیکن فصل استقالل شد
آیاندا پاتوسی با گلی که به تیم
سپاهان زد ،بهترین و تاثیرگذارترین
بازیکن فصل استقالل شد.
به گزارش مهر ،هافبک اهل کشور
افریقای جنوبی آبی پوشــان شب
گذشــته چهارمین گل خود را در
لیــگ برتر برای این تیــم زد تا در
کنــار وریا غفــوری بهترین گلزن
فصل آبی پوشــان باشــد .پاتوسی
پیش از این  ۳بار هم در لیگ برتر برای استقالل پاس گل داده بود تا
از این حیث نیز در کنار غفوری قرار گیرد.
در پایان هفته بیست و پنجم وریا غفوری و آیاندا پاتوسی هر کدام با
 ۴گل و  ۳پاس گل تأثیرگذار ترین و امتیازآورترین بازیکنان این تیم
هستند .این در حالی است که غفوری  ۱۵۳۸و پاتوسی  ۶۹۱دقیقه در
لیگ برتر برای این تیم به میدان رفتهاند.
سومین بازیکن تأثیرگذار استقالل هم یک بازیکن مغضوب و محروم
به نام فرشید باقری است .باقری که بعد از اتفاقات دربی با محرومیت
از ســوی باشگاه استقالل مواجه شده اســت ،با  ۳گل و  ۴پاس گل
سومین بازیکن تأثیرگذار استقالل است.
با احتساب عملکرد بازیکنان استقالل در لیگ قهرمانان آسیا ،پاتوسی
با  ۴گل و  ۵پاس گل بهترین بازیکن این فصل آبی پوشان است.

خبـر

تاالر وحدت
پیشرو درخدمت
و حمایت از ورزش
»»مریم مقدم

گاهی اشتباهی اتفاق میافتد که در قدم
نخســت موجب تاسف میشود اما زمان که
میگذرد در میابیم این اتفاق یک فرصت بود
تا روزنه به ســمت و سوی راه یا آدمهای
تازه باز شــود  ،آدمهایی که شناختنشــان
تلنگری برای دیگرانی است که می خواهند
بهترین باشند اما راه را گم کرده اند .
این جمله را بارها شــنیده بودم که در هر
اشتباهی رازی نهفته است  ،اما گذشت این
ســالها هرگز فرصت تجربه کردن آن را به
من نداده بود تا آنکه اشتباه سهوی در انتشار
یک خبر این تجربه را برایم رقم زد .
سه شــنبه  20فروردین در شــماره 3443
روزنامه همــدان پیام وقتــی خبر پلمپ
رســتورانهای خوشنام همدان در نوروز
 98رسانهای شد در بین آنها نام چلوکبابی
وحدت ( )2به دلیل تشابه اسمی آن با تاالر
پذیرایــی وحدت که مــورد اقبال و تأیید
جامعه محلی است به جای این تاالر خوش
نام مطرح شد.
اینگونه شد که برای اصالح خبر و کسب
اطالعــات تکمیلی آن خبــر راهی تاالر
رســتوران وحدت در خیابان جانبازان شهر
همدان شدم.
رستورانی با یک حس دلچسب
وقتی وارد تاالر رستوران وحدت شدم فضای
دلچسب و گرمی محیط را احاطه کرده بود که
ماالمال از یک انرژی خاص و مثبت بود.
دقایقی نگذشته بود که روبروی من مردی 58
ســاله نشســت که پیش از آغاز گفتگو با وی
توصیف سخاوتمندی و حمایت های ورزشی

میزبان مراس م و میهمانیهای متعدد بوده است
 ،فعالیت خود را در حوزه رســتورانداری از
ســال  1347آغاز کرده اســت سپس در سال
 1369تــاالر وحــدت را افتتــاح میکند و به
تدریج از همان روزهای نخســتین اشتغالزایی
بین جوانان هــدف واالی این مدیر توانمند و
کارآفرین میشود 30.سال پیش تاالر رستوران
وحدت با همراهی یک خانواده و پا به پای هم
آمدنهای آنها پا میگیرد.
حاال وی فقط مدیر یک رســتوران نیست که
 30ســال پیش اقدام بــه راهاندازی کی واحد
صنفی در حوزه تهیه و ســرو غذا کرده است
بلکه حاال در رأس هرمی ایســتاده است که
جوانان بســیاری را در ر شــته های ورزشی
حمایت کرده اســت تا با نام همدان در عرصه
کشوری افتخارات متعدد کسب کنند .جوانان
مشــغول در تاالر وحدت بــا آموختن حرفه
رستوران داری ،آشپزی و ارائه خدمات نیز در
شاخههای مختلف اقتصادی ،فرهنگی و هنری
وارد جامعه شدهاند.
اینکه دریافتم امروز تاالر رســتوران وحدت
دارای مجموعه های متعدد فرهنگی ورزشی
است بیشتر متعجم کرد ،با خود اندیشیدم که
چطور میشود یک مدیر رستوران در تکاپوی
سر و ســامان دادن به فعالیتهای ورزشی و
فرهنگی شــهر هم باشــد و تفکراتش به یک
محیط بسته در رســتوران خود محدود نشود
و حاال نــام او با مردان و زنــان صاحب نام
گره خورده است که در حوزههای ورزشی به
نام استان صاحب نام شده اند و حتی بازیکن
های نامداری را بدرقه تیمهای فوتبال کشــور
کرده باشد.

برپایی اردوی آمادهسازی کمانداران اعزامی
به چین در همدان
اردوی آمادهســازی تیم کامپوند اعزامی بــه چین که قرار بود در
سایت تیروکمان ورزشــگاه آزادی برپا شود تغییر کرد و این اردو از
امروز در همدان برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،اردوی آمادهسازی تیم کامپوند زنان و مردان اعزامی
به مسابقات جام جهانی شــانگهای چین که پیش از این قرار بود در
ســایت تیروکمان ورزشــگاه آزادی برگزار شود ،با تصمیم کادر فنی
تغییــر کرد و این اردو از فردا یکشــنبه  ۲۵فروردین در همدان برپا
خواهد شد.
اســماعیل عبادی ،نیما محبوبی ،محمد صالح پالیزبان و ویدا حلیمیان
کمانداران اعزامی به مسابقات جهانی چین هستند که از فردا یکشنبه
 ۲۵فروردین اردوی آمادهسازی خود را با سرمربیگری مجید احمدی
در همدان برپا خواهند کرد.
این اردو از امروز آغاز و تا  ۳۱فروردین ادامه خواهد داشــت .سپس
کمانداران کامپوند دومین اردوی خود را از دوم اردیبهشت در سایت
تیروکمان ورزشگاه آزادی آغاز میکنند که این اردو تا  ۱۲اردیبهشت
ادامه خواهد داشت.
تیم ملی کامپوند برای برپایی اردوی برون مرزی و شرکت در مرحله
دوم جام جهانی تیروکمان ۱۳ ،اردیبهشت به چین میروند.
حوزه ورزش و فوتبال اســتان را موجب شد
 .حتــی زمینه معرفی ورزشــکاران حرفهای
و نامــدار افرادی همچــون مرتضی تبریزی،
علیآبادی و شــیرزادی ،اســتخری وهومن
مخملی در فوتبال کشور شد و امروز اگر پای
حرفهای آنها بنشینید  ،این افراد حضور خود
در عرصه ورزش را مدیون حمایت های مدیر
رستوران وحدت میدانند
برخی از آنها از باشگاه الوند در تیم نوجوانان
همدان به تیمهای ملی و تی م دسته  2کشوری
ورود پیدا کردند .آنچه از گفتهها و شنودهای
بیــن من و مدیر تاالر وحــدت همدان به جا
مانده اســت خوشنامی و تالش و صداقت در
کار حاج ناصر قرهباغی اســت ،مردی که در
سالهای اخیر بارها مورد تقدیر وزیر ورزش
به دلیل خیر بــودن و ورزش یار بودنش قرار
گرفته است .در حوزه ورزشی هنرهای رزمی
هم قرهباغی ردپای مشــهور و معلومی دارد و
تیمهای وی چندین ســال توانسته است مقام
اول کشور را کسب کند.
در ایــن زمینه هم وی کالسهای آموزشــی
متعــدد داشــته اســت که موجــب پرورش
هنرمندان نام آشنایی همچون معراج چهاردولی

«تاک اسپورت» منتشر کرد

پرسپولیس
در جمع  ۵۰تیم پرتماشاگر جهان
سایت «تاک اسپورت» در گزارشی  ۵۰تیمی که در پنج سال اخیر
بیشترین میانگین حضور تماشاگر در ورزشگاه را دارند ،منتشر کرد.
به گزارش مهر «تاک اسپورت» ،تیم فوتبال پرسپولیس ایران باالتر از
رئال بتیس اسپانیا ،در جمع پرتماشاگرترین تیمهای جهان در پنج سال
اخیر قرار گرفت.
در این رده بندی ،تیمهای بورســیا دورتمونــد آلمان با میانگین ۸۰
هزار تماشاگر در هر بازی ،منچســتریونایتد انگلیس با میانگین ۷۵
هزار تماشــاگر در هر بازی و بارسلونا اســپانیا با میانگین  ۷۴هزار
تماشــاگر در هر بازی ،به ترتیب در ردههای اول تا ســوم این رده
بندی قرار دارند.
تیم فوتبال پرسپولیس ایران هم با میانگین  ۳۶هزار تماشاگر در  ۵سال
اخیر ،باالتر از رئال بتیس اسپانیا در رده  ۴۹این رده بندی قرار دارد.
آگهي حصر وراثت

و فرهنگی وی را از افراد متعددی شنیده بودم .
حاج ناصر قرهباغی از سنین نوجوانی پویایی ،
سخاوت و صداقت را در کار سرلوحه زندگی
خود قرار داده بود و امروز به انســانی تبدیل
شده بود که وصف خوبیها ،سخاوت ،حمایت
و صداقتش نه تنها در همدان بلکه در کشــور
زبانزد خاص و عام اســت و حتی نام وی نه
تنها به عنوان شــهروند نمونه و رستوران دار
خوشــنام بلکه بارها در لیســت تقدیر وزیر
ورزش به دلیل خیــر و ورزش یار بودن قرار
گرفته است
قرهباغی مدیر تاالر رســتوران وحدت سالها

آقــای عظیــم ربانــی دارای شــماره شناســنامه  3871333832بــه شــرح دادخواســت
کالســه 112/21/98ح از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن
توضیــح داده کــه شــادروان عبــاس ربانــی بــه شــماره شناســنامه  6479587596در
تاريــخ  1397/1/13در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حینالفــوت آن
متوفی/متوفیــه منحصــر اســت بــه -1 :عظیــم ربانــی فرزنــد عبــاس به شــماره شناســنامه
9150متولــد  1353صــادره از همــدان پســر متوفــی  -2اکبــر ربانــی فرزنــد عبــاس بــه
شــماره شناســنامه  1892متولــد  1362صــادره از شــراء و پیشــخوار پســر متوفــی -3
مهــدی ربانــی فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه  5020006572متولــد  1369صــادره
از فامنیــن پســر متوفــی  -4روحالــه ربانــی فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه 1365
متولــد  1360صــادره از فامنیــن پســر متوفــی  -5علــی ربانــی فرزنــد عبــاس بــه شــماره
شناســنامه  867متولــد  1355صــادره از فامنیــن پســر متوفــی  -6معصومــه ربانــی
فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه 200متولــد  1367صــادره از فامنیــن دختــر متوفــی
 -7ســکینه ربانــی فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه 1026متولــد 1352صــادره از
فامنیــن دختــر متوفــی  -8فاطمــه ربانــی فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه1027
متولــد 1353صــادره از فامنیــن دختــر متوفــی  -9زهــرا ربانــی فرزنــد عبــاس بــه شــماره
شناســنامه 868متولــد  1352صــادره از فامنیــن دختــر متوفــی -10رقیــه ربانــی فرزنــد
محمــد بــه شــماره شناســنامه 549متولــد 1329صــادره از فامنیــن همســر 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.
(مالف )12
رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف فامنین
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بر اســاس گفته های اطرافیانش  ،سال 1376
روزهای آغازیــن باشــگاهداری حاج ناصر
قرهباغی مدیر تاالر رســتوران وحدت شــهر
همدان با (تیم تــاالر وحدت) رقم میخورد
 ،زمانی که فعالیتهای ورزشی فوتبال در تیم
محلی بودو به مرور وقتی زمان ســپری شــد
در ســال  1381تیمداری آنهــا با تیم وحدت
حرفهای و منسجم شد و این تیم در بخشهای
نونهاالن و نوجوانان متمرکز شد و فعالیت به
صورت جدیتری آغاز شد.
پس از ســالها خروجی حمایت های مالی و
معنوی این مدیر پویــا؛ تکاپوی حرفهای در

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آييننامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
برابــر رأي شــماره  139760326005000930مــورخ  97/12/21هيــأت اول موضــوع
قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک نهاونــد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض
متقاضــي ســیدعباس آزاد فرزنــد آقامحمــد بــه شــماره شناســنامه  329شــماره ملــی
 3960697831صــادره از نهاونــد در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 90/40
مترمربــع پــاك  -فرعــي از  4034اصلــي بخــش یــک ثبــت نهاونــد واقــع در انتهــای
خیابــان گلشــن خیابــان پوریالــی ولــی حقــوق ارتفاقــی نــدراد خريــداري از مالــك
رســمي ابراهیــم حســن گاویــار تصــرف مالکانــه متقاضــی نســبت بــه مــورد تقاضــا
محــرز گرديــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــي ميشــود ،در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند ميتواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف
مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي
تقديــم نماينــد .بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
( م الف )4
تاريخ انتشار نوبت اول1398/1/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/2/9 :
محمدعلی جلیلوند -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

ورزشــکار صاحب نام و مقام کشــوری که
توانســت در عرصه مسابقات آسیایی صاحب
رتبه اول شود  ،باشد
البته در این مقولــه نمیگنجد که به تفصیل از
فعالیتهــای و حمایتهای وی بگوییم اما همین
بس که در یک پروســه زمانــی نیز مدیریت
باشــگاه الوند به مدیر تــاالر وحدت همدان
سپرده شــد و توانســت این تیم را در مدت
دوسال تغییر شــرایط دهد و در کنار آن پس
از سالها تیم تاالر وحدت نیز نماینده استان
همدان در لیگ دسته سوم کشور است.
در ابتدا برایــم باور کردنی نبــود مردی که

روبروی من نشســته است حامی چند رشته
ورزشــی از ســوارکاری ،تنیس روی میز و
فوتبال در اســتان باشــد اما وقتی همسر قره
باغی نیز به جمع ما پیوســت و اقدامات وی
را برای به ثمر رساندن تکاپوی جوانان شهر
به تصویر کشــاند بیشــتر او را شناخته و در
دل ستودم.
او بارهــا در گفتههایش با ســخاوت خاصی
تأکید میکند که از برکت درآمد تاالر وحدت
تیمهای ورزشــی را مورد حمایت قرار دادهام
چــرا که بر این باورم اگر بــا این نیت تالش
نمیکردم امروز در چنبین شرایطی نبودم.
به هر ترتیب تاالر رســتوران وحدت به مرور
پس از حمایت مدیر رســتوران از برنامههای
فرهنگی و ورزشــی به یک مجموعه فرهنگی
تبدیل میشــود که حاال آمار اشتغالزایی آن به
 78نفر میرســد ،هفتاد و هشت نفری که هر
یک در یک گوشــه از شــهر یا کشور رد پای
حمایتهای مدیر پویای این تاالر را به تصویر
میکشند.
حرفهایمــان کــه به پایــان میرســد  ،حاج
ناصرمیگوید :همه لحظات کار را با خانوادهام
سپری کردهام همسر و فرزندانمان اگر حامی
من نبودند من امروز در چنین جایگاهی قرار
نداشتم در حین صحبت کردن میبینم همسر
وی چه دلســوزانه حضــور میهمانان تاالر و
رســتوران را مدیریت میکنــد و فرزندانش
هر یک از دختر و پســر یک گوشه از کار را
گرفتهاند.
وی میگوید :خانوادهام در تمام لحظات کنارم
بودند و اگر پایداری و مقاومت خانوادهام نبود
هیچ وقت این موفقیت را کسب نمیکردم.
حر فهای این مرد آنقدر دلنشــین اســت
که پــس از پایان گفتگو دلــم میخواهد
اطرافیــان وی باز هم از حر فهای ناگفته
و ســخاوتمند یهایش که در ســا لهای
گذشته برای جوانان شــهر از خود نشان
داده اســت بگویند .اما همیشه ناگفتههایی
از گشاد هدســتی و حمایتهای خیرین و
مردان بزرگ در هر نشســت و برخواستی
بر جا میماند که شاید روزی و روزگاری
فرصتــی بــرای بازگو کردن آنهــا فراهم
شــود تا این رفتارهای ســتودنی درسی
باشــد برای دیگرانی که میخواهند حاج
باقرهای شهر باشــند و مردان سخاوتمند
این دیار بمانند

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آييننامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
برابــر رأي شــماره  97/1983مــورخ 97/12/14هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای مصطفــی
محســنی فرزنــد موســی بــه شــماره شناســنامه  0صــادره از اســدآباد در ششــدانگ يــك
قطعــه زميــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت  145681/76مترمربــع در قســمتی از پــاك 103
اصلــي پیرملــو واقــع در اســدآباد اراضــی روســتای پیرملــو خريــداري بــا واســطه از مالك
رســمي آقــای محمــد لطفــی مقــدم محــرز گرديــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي ميشــود،
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته
باشــند ميتواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم
اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد .بديهــي اســت در
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت
صــادر خواهــد شــد ( .م الــف )52
تاريخ انتشار نوبت اول98/1/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/2/9 :
کامران متقی  -رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

دعوت کبدی کاران بانوی مالیری به
مسابقات استعدادهای برتر کشور
ســه نفر از کبدی کاران شهرســتان مالیر به عنوان استعداد برتر
انتخاب و برای شرکت در مسابقات استعدادهای برتر کشور در سال
جدید دعوت شدند.
رئیس ادراه ورزش وجوانان مالیر بیان کرد :زهرا قربانی ،مهسا سپهوند
و الناز پورزادی طی حکمی از سوی فدراسیون کبدی کشور با توجه
به سوابق درخشــان خود در مسابقات اســتانی و کشوری به عنوان
اســتعداد برتر انتخاب و برای حضور در مسابقات استعدادهای برتر
کبدی کشور دعوت شدند.
مهدی رضایی همچنین افزود :این نفرات در تاریخ  25فروردین ماه در
مرکز استعدادیابی و پایگاه ورزش قهرمانی کشور حضور پیدا خواهند
کرد.

اختتامیه مسابقات فوتبال اسدآباد
اختتامیه مسابقات فوتبال آجین اسدآباد برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان و
به نقل از شهرستان اســدآباد؛ مسابقات جام نوروز ۹۸با حضور
پنج تیم از ســطح روســتاهای شهرستان اســداباد و شهرآجین
برگزار شد.
مســابقات بین تیم های شهدای روســتای وندرآباد،شاهین روستای
چنارشیخ ،پرسپولیس آجین ،ستارگان آجین و شهید امجدیان آجین به
صورت دوره ای برگزار گردید.
این دوره از مسابقات که هر ساله به صورت سنتی در سرتاسر کشور
علی الخصوص روستاهای شهرستان اسدآباد و شهر آجین برگزار می
گردد .هدف از برگزاری این دوره از مســابقات ایجاد اوقات فراغت
سالم و با رویکرد تفریحی و سرگرمی برای جوانان و مهمانان نوروزی
در ایام نوروز برگزار می گردد .

جلسه تخصصی کمیته های هیأت بدمینتون
استان برگزار شد
نخستین جلسه تخصصی کمیته های اجرایی هیأت بدمینتون استان
با حضور اعضاء در سالن شهید شمسی پور همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان ،نخستین
جلســه تخصصی کمیته های اجرایی هیأت بدمینتون استان با حضور
اعضا ء در ســالن شهید شمسی پور همدان برگزار شد .در این جلسه
ضمن صلوات بر پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و تبریک عید باستانی
نــوروز و اعیاد شــعبانیه و همدردی با ســیل زدگان غرب و جنوب
کشور از زحمات اعضا درسال گذشته تقدیر گردید.رئیس هیأت استان
ضمن تشریح مصوبات جلسات تخصصی با مدیر کل محترم اجرای
برنامه ها در چارچوب قانون و تقویم ورزشــی و ظرفیت های هیأت
را خواستارشدند .تیپ بر تنظیم برنامه های اجرایی کمیته ها براساس
تقویم ورزشی مصوب تاکید نمودند .
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آييننامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
برابــر رأي شــماره  97/1938مــورخ 97/12/11هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای مســلم
محســنی فرزنــد موســی بــه شــماره شناســنامه  1560صــادره از اســدآباد در ششــدانگ
يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت  191/56مترمربــع در قســمتی از پــاك  1409اصلــي
واقــع در اســدآباد میــدان بــار خريــداري بــا واســطه از مالــك رســمي آقــای هوشــنگ
جمالــی محــرز گرديــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي ميشــود،
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته
باشــند ميتواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم
اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد .بديهــي اســت در
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت
صــادر خواهــد شــد( .م الــف )54
تاريخ انتشار نوبت اول98/1/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/2/9 :
کامران متقی -رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد
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خوشا آندل که از غم بهرهور بی
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بر آندل وای کز غم بیخبر بی

کجا از سوته دیالنت خبر بی

شماره 3447

باباطاهر

فناوري

لپ تاپ قدرتمند با صفحه کلید نقش
برجسته و کشویی را ببینید

یک شــرکت تجاری از تولید یک لــپ تاپ قدرتمند برای اجرای
بازیهــای ویدئویی خبر داده اســت که از صفحه کلیدی کشــویی
و منحصــر به فــرد برخوردار اســت.به گــزارش ورج ،این لپ تاپ
 ۷۰۰ Predator Heliosنــام دارد کــه مدل پیشــرفته لپ تاپ
 ۳۰۰ Predator Heliosمحسوب میشود.دکمههای جهت نمای
این لپ تاپ در سمت راست و چپ آن ،در سطحی برجستهتر از دیگر
دکمهها قرار دارند و کشــویی بودن صفحه کلید مذکور باعث میشود
برخی امکانات آن در صورت تمایل کاربر در دسترس قرار بگیرند.با باز
کردن این صفحه کلید که  HyperDriftنام دارد ،فنهای بزرگ آنکه
در زیر صفحه کلید قرار گرفتهاند ،قابل مشاهده میشوند.

نوزادی با  ۳والد در یونان متولد شد
پژوهشی در یونان با ترکیب دی ان ای سه فرد به تولد یک نوزاد
منجر شد .محققان یونانی و اسپانیایی این پژوهش را انجام داده اند.به
گزارش نیوساینتیست ،یک زن یونانی با استفاده از روش جنجالی که
دی ان ای سه فرد را ترکیب میکند ،فرزندی به دنیا آورده است .این
نخستین آزمایش کلینیکی در نوع خود برای درمان ناباروری است.
نوزاد پســر مذکور در  ۹آوریل متولد شد .مادر  ۳۲ساله او بارها از طریق
 IVFتالش کرده بود باردار شود اما موفق نشده بود .در حال حاضر نوزاد
و مادر در ســامت کامل در آتن هستند .محققان اسپانیایی و یونانی این
پژوهش را انجام داده اند .آنها ادعا میکنند با انجام این فرایند نقطه عطفی
در تاریخ علم پزشکی به وجود آورده اند اما عدهای از کارشناسان درباره
استفاده از این تکنیک برای درمان ناباروری اظهار نگرانی کردند.

دریاها و و رودبادها تأثیر زیادی
در بارندگی اخیر داشتند

رئیس پژوهشــکده علوم جوی گفت :دریاها و رودبادها (سرعت
بــاد در جو) تأثیر زیادی در بارندگیهای اخیر داشــته اند و این باعث
میشــود که یک ناپایداری رخ دهد.به گزارش مهر ،پروین غفاریان در
نشست تخصصی بررسی و تحلیل سیالبهای اخیر کشور در سواحل
شمالی ،جنوبی و دامنههای زاگرس و اثرات آن بر محیط زیست دریایی
که در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برگزار شد ،گفت:
الگوهای جوی که منجر به بارندگیهای اخیر شده قویتر از حد نرمال
بودند و این مورد طبیعی است.وی گفت :همچنین عوامل انسانی در این
بارندگیها تأثیری نداشتند؛ به دلیل اینکه شرایط جو تغییرپذیر است و
مانند اثر انگشت میماند ،نمیتوان آن را پیش بینی کرد.

نام سیاهچاله معروف به زبان هاوایی
انتخاب شد

یک زبانشناس اهل هاوایی سیاهچاله ای که تصویر آن منتشر شده
را نامگذاری کرده اســت .این در حالی اســت که تاکنون بنیاد ستاره
شناسی بین المللی نامی برای سیاهچاله انتخاب نکرده است.
به گزارش آسوشیتدپرس ،نخستین تصویر واقعی از یک ابر سیاهچاله
چهارشــنبه هفته گذشته منتشر شــد .اما این ابر سیاهچاله هنوز نامی
ندارد یا حداقل نام رسمی برای آن انتخاب نشده است.
گروهی از محققان که تصویر ابر ســیاهچاله را ساختهاند آن را M87
مینامند اما «الری کیمورا» یک اســتاد زبانشناسی با الهام از آوازهای
محلی هاوایی نام ( Powehiپوو هی) را برای آن انتخاب کرده که به
معنای «تاریکی بی انتهای زیبا» است.

شارژ گوشی با قرقره بادی جیبی ممکن شد
تأمین برق وسایل الکترونیکی مانند گوشی ،چراغهای ال ای دی و
غیره در نقاط دورافتاده یک چالش مهم است که با اختراع یک قرقره
بادی بزرگ قابل برطرف کردن است.
به گزارش نیواطلس ،این قرقره کوچک که گیگا نام دارد ،با اســتفاده
از قدرت باد و تبدیل آن به برق میتواند انرژی مورد نیاز برای شــارژ
کردن گوشیهای هوشمند و دیگر تجهیزات برقی مورد نیاز در سفر
را تأمیــن کند.گیگا که توســط رابرت کتلی مخترع انگلیســی تولید
شــده در واقع یک توربین بادی کوچک است که مجهز به یک بدنه
ترموپالستیکی مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش است .این قرقره به قطر
 ۳۲۵میلیمتر و وزن یک کیلوگرم را میتوان بین دو صخره محکم کرد
یا از طناب برای بستن آن به زمین استفاده کرد.

گزارش
گردشگري

تاالب «آق گل» آماده گردشگری
تــاالب فصلی «آق گل» یکی از بزرگتریــن و زیباترین تاالب های
استان همدان است که در جریان بارش های اخیر پرآب شده و بستری
مهیا برای گردشگری منطقه به شمار می رود.
به گزارش ایرنا ،تاالب «آق گل» که بهاری به یادماندنی را امسال تجربه
کرده و به طور کامل ســیراب شده است ،به طور قطع با شرایط اقلیمی
و موقعیت جغرافیایی موجود می تواند قطب مهمی برای گردشــگری
استان همدان باشــد و بویژه در فصل بهار پای گردشگران زیادی را به
این منطقه باز کند.
تاالب فصلی «آق گل» که با بارش ها و نزوالت آســمانی پرآب شــده
است ،حاال مأمن بسیاری از پرندگان زیبا و مهاجری همچون حواصیل،
اردک ،فالمینگو ،تنجه ،قو ،غاز خاکســتری ،پلیکان ،پرستوی دریایی و
چوپا اســت که برای هر بیننده ای قابل توجه اســت و نباید از دریچه
دوربین عکاسان دور بماند.
تاالب «آق گل» امروز کانون توجه مردم ،مسئوالن و دوستداران محیطی
زیســت و طبیعت شــده اســت و آبگیری آن به اندازه ای مردم بویژه
مالیری ها و بومیان منطقه را خوشــحال کرد کــه با وجود گل و الی
فراوان هر روز شاهد میهمانان زیادی است و اسالمشهر آق گل به خود
می بالد که چنین تاالبی را در دامن طبیعت خود دارد.
به دلیل خشکسالی های اخیر بارها تاالب «آق گل» در معرض خشکی
و کــم آبی قرار گرفت و چون این تاالب در مرز بین  2اســتان همدان
و مرکزی قــرار دارد و از رود«قره چای» واقع در یکی از روســتاهای
اســتان مرکزی به نام «قاسم آباد» تغذیه می کند ،بر سر گرفتن  2میلیون
مترمکعب حقآبه تاالب آق گل همچنان بحث های زیادی بین  2استان
وجــود دارد و قطع کردن این حقآبــه زندگی تاالب را به خطر انداخته
است.
در این میان نمایندگان مردم مالیر در مجلس شــورای اســامی از پای
ننشســتند و در کنار دیگر مدیران مربوطه برای گرفتن حقآبه تاالب آق
گل همچنــان تالش می کنند و امروز نیز بهاری شــدن و آغاز زندگی
دوباره تاالب را در میان گل و الی فراوان ناشی از بارندگی ها و سیالب
های اخیر مشاهده کردند و از وجود چنین نعمت بزرگی در منطقه مالیر
بر خود بالیدند.
توســعه گردشــگری و تبدیل این منطقه به قطب گردشگری استان از
موضوع های مورد تاکید نمایندگان مالیر در این بازدید بود که به عنوان
یکی از اولویت های مهم در ســال جاری باید مورد توجه مدیران قرار
گیرد.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی روز شنبه در این باره به
ایرنا گفت :تاالب آق گل یکی از ظرفیت های خوب و مســتعد استان
همدان است که می تواند به قطب گردشگری تبدیل شود.
محمد کاظمی بیان کرد :با توجه به ســیراب شدن و آبگیری تاالب 800
هکتاری آق گل ،تمام تالش خود را به کار می گیریم تا مردم بتوانند به
راحتی از این تاالب بازدید کنند.
وی خواســتار رفع مشکالت راه دسترسی به تاالب آق گل شد و تاکید
کرد :نیاز است دســتگاه های اجرایی همچون راه و شهرسازی و اداره
راهداری و حمل و نقل جاده ای نســبت به حل مشــکل دسترسی به
تاالب اقدام کنند.
نائب رییس کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس دهم همچنین بر لزوم
پیگیری موارد مربوط به وصول حقآبه تاالب توســط محیط زیســت و
منابع امور آب استان و شهرستان تاکید کرد.
کاظمی ادامه داد :موضوع حقآبه تاالب آق گل به اســتاندار همدان نیز
اعالم شــده است و در نخستین فرصت جلسه ای با حضور وزیر نیرو،
استانداران  2استان مرکزی و همدان ،نمایندگان مجلس و دستگاه های
اجرایی حفاظت محیط زیست و منابع امور آب تشکیل می شود.
وی همچنین خواســتار تهیه مستندات و مدارک الزم در مورد حقآبه 2
میلیون مترمکعبی این تاالب توســط محیط زیست شد و افزود :مساله
تامیــن حقآبه تاالب آق گل باید هر چه ســریعتر بین  2اســتان حل و
فصل شود.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :حاال که تاالب
آق گل احیا شــده و پرندگان زیادی به این تاالب مهاجرت کرده اند ،با
کمک دستگاه های اجرایی و مجموعه مدیریتی اسالمشهر آق گل ،باید
امکان بازدید مردم از تاالب مهیا شود.
کاظمی با بیان اینکه تبدیل این منطقه به قطب گردشگری عواید بسیاری
برای  2استان همدان مرکزی به همراه دارد گفت :تاالب آق گل یکی از
معدود تاالب هایی است که توانست اعتبار ملی بگیرد.
دیگر نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی نیز تاالب «آق گل»
را ظرفیتی مهیا برای ســرمایه گذاری دانســت و افزود :سرمایه گذاران
می توانند از بســتر و حاشــیه این تاالب برای سرمایه گذاری و جذب
گردشگر استفاده کنند.
حجت االسالم احد آزادیخواه بیان کرد :تاالب آق گل یکی از بهترین و
آســانترین نمونه های تجارت و ارزآوری در حوزه گردشگری است و
آماده حضور سرمایه گذاران است.

ساعت حرکت قطار همدان -تهران تغییر کرد

تخفیف 30درصدی بلیت برای مسافران
وقتی مســیر ریلی همدان تهران با رســیدن
قطار از پایتخت به طور رســمی اسفندماه 1398
افتتاح شــد دغدغه رســانه ها و کارشناســان
گردشــگری تغییر ســاعتی بود که اگــر پایدار
میماند مســافر نداشت  .از همان ابتدا به عنوان
رسانه ای که دغدغه این موضوع را داشت تاکید
کردیم ساعت رفت و آمد قطار خوش نیست تا
اینکه باالخره این همصدایی پاسخ داد و ساعت
فروش بلیتها از همــدان به مقصد تهران با قطار
تغییر کرد
در حال حاضر در استان همدان  57دفتر خدمات
مســافرتي که شــامل هفت دفتر بند الف و 13
نمايندگي فــروش بليت قطار ميباشــند فعال
هســتند .مســئوالن اين دفاتر بر اين باورند در
صورت ايجاد تعامل بين بخشها و تأسيســات
گردشــگري ميتــوان فعال بودن مســير ريلي
همدان به مقاصد متعدد را تضمين کرد.
و باالخــره مدیرکل راه آهن غرب کشــور خبر
داد که به منظور رفاه حال مسافران همدانی که
با قطار به تهران می روند ،ســاعت حرکت این
قطار تغییر کرد.
روح ا ...تقــی زاده اظهــار داشــت :ایــن قطــار
از امــروز ســاعت  5و  55دقیقــه از همــدان بــه
ســمت تهــران حرکــت مــی کنــد و ســاعت 17
مســافران را از تهــران بــه همــدان مــی آورد.
وی افــزود :ایــن قطــار در روزهــای قبــل از
نــوروز و در ایــام پیــک ســفرهای نــوروزی
آغــاز بــه کار کــرد ،لــذا زمــان حرکــت آن نیــز
بــه صــورت موقــت تعییــن شــده بــود.
تقــی زاده ادامــه داد :پیــش از ایــن ســاعت
حرکــت ایــن قطــار مناســب نبــود و حــاال
مســافران ایــن قطــار مــی تواننــد بــه راحتــی
بــه کارهــای اداری خــود در تهــران برســند .وی
عنــوان کــرد :ســرعت ایــن قطــار  140کیلومتــر
در ســاعت اســت و در مــدت ســه ســاعت و
 20دقیقــه مســیر یــاد شــده را طــی مــی کنــد.
مدیــرکل راه آهــن غــرب کشــور ادامــه داد:

آخرین
وضعیت طرح
«سفر ارزان»

بــه گفته طراح و مجری اصلی «طرح
آسانســازی ســفر»۹۰ ،درصد این طرح
آماده است ،ولی مشکل دارایی و مالیات
وجود دارد که اگر حل نشود ،طرح «سفر
آسان» کال متوقف میشود و اجرا نخواهد
شد.
نادر عادلینیا درباره تفاوت این سفرهای
قسطی با مدل مشــابهی که هماکنون در
برخی آژانسهای توریستی اجرا میشود،
توضیــح داد« :این ســفرها بدون درنظر
گرفتن ســود یا بهــره ،قیمتگذاری و
تقسیط شده است .درحالیکه نمونههای
دیگــر که اکنــون در برخــی آژانسها
اجرا میشــود ،پرداخت اقساط به اضافه
هزینهای مازاد با عنوان بهره یا در نمونه
کارتهای اعتباری ،کارمزد اســت ».وی
هدف اصلی این طرح را آسانســازی و
در دسترس قرار دادن امکانات سفر ذکر
کرد و افزود« :در شــرایط اقتصادی حال
حاضر یک خانواد ه چهارنفره برای سفر

قیمــت بلیــت ایــن قطــار بــه ازای هــر نفــر
 550هــزار ریــال اســت کــه در روزهــای اخیــر
تــا  30درصــد تخفیــف بــه فــروش رســیده
اســت.وی بــا بیــان اینکــه ایــن قطــار بــا
داشــتن صندلــی اتوبوســی ،بیــن  300تــا 320
مســافر را جابجــا مــی کنــد اضافــه کــرد :در
صــورت اســتقبال مســافران ،یــک قطــار نیــز بــا
درجــه کیفــی باالتــر بــه صــورت کوپــه ای بــه
ایــن خــط اضافــه مــی شــود.
تقــی زاده افــزود :در حــال حاضــر قطــار
همــدان  -مشــهد هــر روز حرکــت دارد و
تاکنــون اســتقبال خوبــی از آن صــورت گرفتــه
است.نخســتین قطــار مســافربری مســیر تهــران
 همــدان ســاعت  10و  30دقیقــه صبــح روزچهارشــنبه  22اســفند مــاه ســال گذشــته وارد
همــدان شــد .همــدان بــه عنــوان پایتخــت

دســتکم باید چهار میلیون تومان هزینه
کند که با درنظــر گرفتن مخارج جانبی
هزینه ســفر آنها ممکن اســت به هفت
میلیون تومان برسد .قطعا این رقم باعث
عقبنشــینی و انصراف از سفر میشود.
ما شــرایط را آسان میکنیم که این اتفاق
رخ ندهد».
عادلینیــا اضافه کــرد« :پیــش از عید
بــرای تعیین اقامتگاههــا مذاکراتی را با
بومگردیها و تعــدادی از هتلها انجام
دادیم .برای استفاده از اتوبوسهای VIP
هم صحبتهایی شده بود .مذاکره برای
قطار و هواپیما هم موکول شد به بعد از
تعطیالت نوروز که با سیل روبهرو شدیم
و بخشی از مســیر و زیرساختها را از
دست دادیم .اولویت در حمل و نقل این
تورها ،فعال هواپیما است.
بــه گفته ایــن فعال گردشــگری ،تمام
مســیرهای داخل ایران برای این طرح
درنظــر گرفته شــده و قیمت حدودی
تورها نیــز برای هر نفــر از  ۴۰۰هزار
تومان تا  ۲میلیــون و  ۲۰۰هزار تومان
است .عادلنیا از سازمان میراثفرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری ،نهاد ریاست
جمهوری و مجموعــه دولت ،حمایت
از ایــن طرح را که به گفته او اشــتغال
خانواده بزرگ گردشــگری را تضمین

تاریــخ و تمــدن ایــران تنهــا اســتان غــرب
کشــور اســت کــه دارای دو خــط راه آهــن
اســت کــه از دو مســیر متفــاوت همــدان ،
تهــران و مالیــر راه آهــن غــرب کشــور را بــه
تهــران متصــل مــی کنــد.
در ســال های اخیر شــاهد این بودیم که استان
همدان در حوزه زیرســاخت ها پیشرفت خوبی
داشته است اما این زیر ساخت به کندی توانست
شبکه ریلی و هوایی همدان را به مقاصد متعدد
توسعه دهد.
پــس از تعطیلی متعــدد پروازهــای بی جان
همدان تهران به دلیل ساعت نامطلوب زمانبندی
نامطلوبتر همدان در سفر با قطار به مقصد تهران
اسفندماه  1397همگان را نگران کرد
قطار همدان  -تهران با سرعت  ۱۴۰کیلومتر در
ســاعت از  ۲۰اسفند سال  1397راه اندازی شد

میکنــد ،درخواســت کــرد و افزود:
«درحال حاضر ۴۷۰۰آژانس مســافرتی
دارای مجــوز در کشــور وجــود دارد
که تعدادی از آنها ســال گذشته تحت
تاثیر مســائل اقتصادی بســته شدند .ما
نمیخواهیم شاهد تعطیلی تک تک این
دفاتر باشــیم .با این طــرح قصد داریم
جلــوی این تعطیلیهــا را بگیریم و از
دولت میخواهیــم با رفع موانع ،از این
طرح حمایت کند».
او با بیان اینکه هســته مرکزی این طرح
متشــکل از  ۲۰دفتر خدمات مســافرتی
اســت دربــاره علت نپیوســتن ســایر
آژانسهــای مســافرتی به ایــن پروژه،
توضیــح داد« :قطعا این طــرح با کمک
همان  ۴۷۰۰آژانس مسافرتی قرار است
در کشور اجرا شــود .اما علت نپیوستن
آژانسهــای دیگر آن اســت کــه هنوز
اعالم عمومی نکردهایم ».این فعال بخش
خصوصی دربــاره نحــوه انتخاب این
۲۰آژانس برای طراحی پروژه آسانسازی
ســفر ،گفت« :این ایده از طــرف ما به
ســازمان میراثفرهنگی ،صنایعدســتی
و گردشــگری ارائه شــد .در این طرح
رانتی وجود نــدارد و متکی به هیچ یک
از بانکها نیســت و کامال شخصی پیش
میرود و سودی هم ندارد».

و از آن پس مســافران توانســتند از این مسیر
ریلی اســتفاده کنند اما همه بــر این باور بودند
ســاعت فروش بلیط آن در زمــان ابتدایی روز
باشــد  .توســعه خط ریلی باعث توسعه بخش
گردشگری اســتان همدان می شــود و توسعه
گردشگری به عنوان محور اصلی توسعه پایدار
استان در اولویت است.
مسافت کوتاه همدان تا تهران برای همدانی ها
هم فرصت است هم تهدید  ،فرصت است برای
آنکه موجب دسترســی آسان به داشته های ملی
میشود و تهدید است برای آنکه ایجاد مسیرهای
هوایــی و ریلــی را با چالش و امــا و اگر های
متعدد درگیر میکند چالش هایی از قبیل راه های
دسترسی به ایستگاه های قطار و مدیریت زمان
تردد که البته امید آن میرود به مرور مشــکالت
حل و فصل شود.

فرهنگ
در اختتامیه ششمین جشنواره سراسری
تئاتر خیابانی ارس

رتبه برتر پژوهش به نویسنده
همدانی رسید

نویســنده و هنرمنــد پیشکســوت همدانــی در
ششــمین جشــنواره سراســری تئاتــر خیابانــی ارس
رتبــه برتــر را کســب کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ
و ارشــاد اســامی همــدان ،هیــأت داوران
ششــمین جشــنواره سراســری تئاتــر خیابانــی
ارس ،متشــکل از گلبــرگ ابوترابیــان،
ســعید اســدی و فرهــاد قائمیــان در بخــش
پژوهــش در آیینهــا ،دیپلــم افتخــار ،تندیــس
جشــنواره و جایــزه نقــدی بــرای پژوهــش
نمایــش «مهــره ریــزان» را بــه احمــد بیگلریــان
اهــداء کردنــد.
ششــمین جشــنواره سراســری تئاتــر خیابانــی
ارس بــه دبیــری ابراهیــم نصیــری و دبیــری
اجرایــی رامیــن راســتی از هفــت فروردیــن،
همزمــان بــا روز جهانــی تئاتــر شــروع بــه کار
کــرد و در روز دهــم فروردیــن مــاه ،بــا معرفــی
نفــرات برتــر در بخــش هــای مختلــف بــه کار
خــود پایــان داد.
مریــم واال مقــام ،ســعید باغبانــی نیــر ،رضــا افشــار،
منیــره قاضــی زاده ،مهــدی رســولی بازیگــران،
نوشــین بیگلریــان طــراح صحنــه و لبــاس ،پژمــان
رضــوی آهنگســاز ،حســین احمــدی نوازنــده و
صابــر دارپــوی مدیــر صحنــه ،عوامــل نمایــش
«مهــره ریــزان» هســتند.

شاهکلید توسعه گردشگری بومی مالیر را بشناسید
بنابر آخرین تعریف ارائه شده توسط
جامعه بین المللی اکوتوریســم ،در سال
 ۲۰۱۵بوم گردی یا اکوتوریســم ،سفری
اســت مســئوالنه به جاذبه های طبیعی
برای لذت بردن ،ادراک و قدر طبیعت را
دانســتن و همراهی کردن با ویژگی های
فرهنگی متعلق به گذشــته و حال حاضر
به طوریکه حافظ زیست بوم بوده ،سبب
پایداری کیفیت زندگی مردم منطقه شده،
شامل آموزش بوده و در آن گردشگر و در
فعالیت های سودآور اجتماعی-اقتصادی
مردم محلی مشارکت داشته باشد.
به گزارش ایسنا ،یکی از مهمترین نتایج
ایــن نگرش بــه گردشــگری و طبیعت
گردی ،ایجاد اشــتغال برای ساکنان بومی
منطقه و کسب درآمد برای آنان است چرا
که از این طریق ساکنان منطقه ترغیب به
حفظ محیط زیست ،آداب و رسوم و آنچه
برای گردشگران جذاب است می شوند.
بــه این ترتیب اکوتوریســم می تواند در
حفظ و پاســداری محیط زیست طبیعی
و انسانی و توسعه پایدار تأثیرگذار باشد.
شــهرداري مالير بــا مدنظر قــراردادن
موضوع گردشگري و جذب توريست در
این شــهر ،اذعان به ظرفيت هاي مناسب

شهري مالير درصدد اســت در راستاي
سياســت هاي توســعه گردشــگري در
سطح كشور ،با اجراي پروژه هاي بزرگ
فرا شــهري و فرا منطقــه اي و با ايجاد
زيرســاخت هاي مورد لزوم در برنامه اي
ميــان مدت ،الگوي مناســب و جديدي
را جهت " توســعه گردشگري بومي" در
سطح كشور ارائه دهد.
در اين الگو كه مبتني بر ساخت و استقرار
ابنيه و آثار طبيعي و تاريخي بديع و شاخص
ايران و جهان در يك مكان مشخص است،
عالقمندان و گردشگران داخلي و خارجي
به جاي مســافرت به اقصي نقــاط دنيا و
صرف هزينه هاي گزاف و تلف کردن وقت
فراوان قادر هستند با صرف كمترين هزينه
و در حداقــل زمان ممكن با مراجعه به اين
شــهر عالوه بر بازديد از اماكن مهم جهان
و ايران و آشنايي با تاريخ و تمدن كهن در
جاي جاي دنيا ،با شهر مالير و فرهنگ اصيل
ماليري نيز آشنا شده و روزهاي بيادماندني
را در جوار مردم با فرهنگ و خونگرم مالير
سپري کنند .مجموعه تفریحی -توریستی
مینی ورد ،یک طرح بزرگ در قالب يك
پروژه فرامنطقه اي تحــت عنوان"جهان
کوچک" به مساحت کل زمین  48هکتار

مطرح است که به همت شهرداري مالير با
بهره گيري از پتانسيل بهترين و مجربترين
معماران و متخصصين امر و با به كارگيري
مصالح بــادوام و اســتاندارد تعدادي از
مهمترين آثار طبيعــي و تاريخي ايران و
جهان را در حاشيه شمالي بوستان جنگلي
كوهســار شــبيه ســازي و از اين طريق
موجبات جذب مســافرين و گردشگران
داخلي و خارجي را به شهر مالير فراهم
کرده است.
شــهردار مالیر گفت :توسعه گردشگري
بومي و ارائه مدل جديد جذب گردشگر
در سطح كشــور ،ايجاد اشــتغال دائم و
پايدار ،كمك به رونق صنعت توريسم در
سطح كشور و ارتقاء جايگاه مالير در بين
شهرهاي شــاخص ايران و جهان ،ايجاد
رونق اقتصادي و توليد ثروت در ســطح
شهر از طريق جذب و اقامت گردشگران
داخلي و خارجي و بهره مندي ســاكنان
شــهر از مزاياي اين صنعت مهم و بهره
مندي طبقه متوسط و فقير جامعه ايراني از
شرايط مناسب و ارزان قيمت برای آشنايي
با آثار تاريخي ايــران و جهان بدون نياز
به مسافرت هاي انتزاعي از جمله اهداف
اجرای این طرح است.
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