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 1رمضـــان 1440
 16اردیبهشـــت مـــاه 1398
دوشـــنبه
 2000تومـــان
 8صفحــــــــــــه روزنامـــه
شـــماره 3465
ســـال شـــانزدهم
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يادداشت روز

فرمانداری شهرستان درگزین افتتاح شد

بودجه و اعتبارات درگزين جدا شد

روزی روزه
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بــار دیگر هالل مــاه رمضان المبارک
چشمهای مشــتاقان و مومنان را به خود
جلب کرد تا با روئیــت هالل روزهداری
خود را آغــاز نموده و تــا رویت هاللی
دیگر (هالل ماه شــوال) یک ماه صبوری
پیشه گیرند.

2

گزارش همدانپيام از بازار خرید در آستانه
ماه مبارک رمضان

مردمکمميخرند

رمضان
ماه میهمانی
خدا
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کالغ پر ،پرواز پر ،قطار پر
اینجــا همــدان اســت پایتخــت تاریــخ و تمــدن
ایــران زمیــن ،اســتانی در کریــدور غــرب کشــور
 ،شــاهراه اتصــال شــهرهای مرکــزی و شــرقی

■ 2هزار و 500مبلغ برای
ماه رمضان به مناطق استان
اعزام شد
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بــه غــرب .اینجــا همــدان اســت شــهری کــه هــم
بزرگــراه دارد هــم ریــل هــم فــرودگاه و بانــد
بینالمللــی پرواز.اینجــا همــدان اســت.
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ساختمانهای پزشکان همدان غير استاندارد است
فضــای فیزیکی ســاختمانهای غیر
استاندارد همدان غیر استاندارد است.
رئیس ســازمان نظام پزشــکی همدان
اظهــار داشــت :متاســفانه فضــای
فیزیکی ســاختمانهای پزشکان همدان
اســتانداردهای الزم را ندارد بنابراین از
شهرداری میخواهیم پیش از راه اندازی
این ساختمانها نظر نظام پزشکی را هم
جویا شود.
علیرضا مدرکیان در نشســت خبری با
اصحاب رســانه ،در بخــش دیگری از
سخنانش به وجود دستگاه کارتخوان در
بیش از  95درصد مطب های پزشــکان
خبر داد و افزود :خوشــبختانه در استان
همدان مشکل خاصی در این زمینه وجود
ندارد و شکایتی دریافت نشده است.
رئیس سازمان نظام پزشکی همدان با بیان
اینکه در سال  ۱۰5 ،97شکایت در هیأت
بدوی انتظامی ما ثبت شــده است ،ابراز
کرد :تعداد رایهای صادر شده هم ۱۲۰
رای بوده اســت که بخشی از آن مربوط
به ســالهای گذشته بوده است .در سال
 97سرعت رسیدگی به پروندهها بسیار

باال بوده است.
به گزارش تســنیم مدرکیان با بیان اینکه
متاسفانه برخی مردم و رسانه ها به قشر
پزشــکان کم لطفی کــرده و آنها را در
نقطه مقابل خود میبینند ،اظهار داشت:
ما پزشــکان هم جزئی از مردم هستیم و
خودمان را همرنگ آن ها میدانیم بنابراین
انتظار داریم مردم هم نســبت به قشر ما
خوش بین باشند.
وی با تاکید بر اینکه پزشــکان همیشه و
در کمال صداقت در کنار مردم بودهاند،
گفت :برخی ،ایرادات جامعه پزشکی را
بزرگنمایی میکنند کــه این کار اصال
اقدام مبارکی نیست.
افزایش تعرفه پزشکان متناسب با درصد
تورم جامعه نبود
رئیس ســازمان نظام پزشــکی همدان
تصریح کرد :امسال حداکثر افزایش تعرفه
در بخش سرپایی برای پزشکان عمومی
حداکثر  ۱۰درصد و برای متخصصان 7
تا 8درصد اســت که نسبت به وضعیت
اقتصادی و درصد تورم ،بســیار ناچیز
است.

 ۲۱۰۰دانش آموز همدانی در جشنواره
«شهروند خوب و خالق» شرکت کردند

رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان از شرکت ۲۱۰۰
دانش آموز همدانی در جشنواره «شهروند خوب و خالق» خبر داد.
به گزارش مهر ،ســعید خوشبخت در اختتامیه جشــنواره دانش آموزی «شهروند
خوب و خالق» با ابراز خرسندی از مشــارکت دانش آموزان و مسئوالن مدارس
در اجرای برنامههای آموزش شــهروندی توجه و حساس بودن به امور شهر را از
الزامات پرورشی برای دانش آموزان قلمداد کرد.
رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان گفت :هر شهروند
باید با دقت و توجه به مسائل شهری در راستای بهبود آنها مشارکت کند.
خوشــبخت گفت :این جشنواره بهمن ماه سال گذشته با مشارکت پژوهش سرای
پروفسور حسابی و به مناسبت دهه فجر در مدارس شهر همدان و بین دانش آموزان
مقاطع مختلف تحصیلی برگزار شد.
وی افزود :جشــنواره دانش آموزی «شــهروند خوب و خالق» در مقطع ابتدایی
و متوســطه اول شامل مسابقه نقاشــی با موضوع شهری که من دوست دارم و در
مقطع متوســطه دوم شامل مسابقه انشا نویســی با موضوع ایده پردازی خالقانه و
من به عنوان یک شــهروند جوان چگونه میتوانم به بهتر شدن شهرم کمک نمایم؛
برگزار شد.
خوشبخت با بیان اینکه بیش از  ۲۱۰۰دانش آموز در این جشنواره شرکت کردند،
عنوان کرد :آثار طی  ۲ماه مورد ارزیابی داوران و کارشناســان قرار گرفت و نفرات
اول تا ســوم در هر پایه تحصیلی در رشــتههای نقاشی و انشا نویسی در اختتامیه
مورد تقدیر قرار گرفتند.
وی با تاکید بر اینکه از ایدههای نو دانش آموزان در موضوعات شــهری اســتفاده
خواهد شد ،گفت :امیدوارم حضور دانش آموزان در برنامههای فرهنگی ،هنری به
خصوص آموزش شهروندی تداوم داشته باشد.
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مدرکیــان با تاکید بر اینکه شــکایات و
اعتراضات پزشــکان را از طریق مجاری
قانونی پیگیری میکنیم ،اظهار داشــت:
این باال نرفتن تعرفه به هیچ عنوان سبب
کاهش کیفیت و مانع خدمت رسانی آنها
نشده است.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش
به ممنوعیت ویزیــت گروهی بیماران
توسط پزشک اشــاره کرد و گفت :فقط
در مواردی آن هم برای پزشکان زنان و
زایمان این محدودیت کمتر شده است.
چندین جلســه در راســتای ممنوعیت
ویزیت گروهی برگزار کرده ایم.
مدرکیــان با گالیــه از اینکــه معموال
بیماران اصرار دارند پیش تعداد خاصی
از پزشــکان بروند که این بار مراجعه و
ویزیت را افزایش میدهد ،ابراز کرد :اگر
ایــن گونه پیش برود و سیســتم ارجاع
رعایت نشــود بدون شک صف نوبت
دهی برخی پزشــکان به یک ســال هم
کشیده میشود.
صدا و سیما جای ســاختن برنامه های
تخصصی نیست

رئیس ســازمان نظام پزشــکی همدان
بــا گالیــه از اینکه بخشــی از برنامه
های صدا و ســیما مربوط به مباحث
تخصصی پزشــکی و بیماریها است،
تاکید کرد :نظر شخصی بنده این است
کــه این برنامهها مناســب عموم مردم
نیســت و وقتی در بــاره جزییات یک
بیماری و عالئم آن صحبت میشــود،
سبب میشود برخی از بینندگان نسبت
آن عالئــم حســاس شــوند و تعداد
مراجعات غیر ضروری افزایش یابد.
مدرکیان افــزود :مراجعات غیرضروری
به پزشکان هزینه زیادی را برای بیمه ها
ایجاد میکند کــه نتیجه آن هم تاخیر در
پرداختی پزشکان است.
وی در بخــش دیگری از ســخنانش به
پرونده فوت مرحومه حسینی شعار که بر
اثر قصور پزشکی جان خود را از دست
داد اشاره کرد و گفت :در این پرونده 8۰
درصد قصور مربوط به پزشک متخصص
معالج 5 ،درصد مسئول فنی بیمارستان و
 5درصد هم مربوط به متخصص بیهوشی
تشخیص داده شد.

آگهي مزايده
شــركت ســیمان هگمتــان (ســهامي عــام) در نظــر دارد یــك
قطعــه زمیــن بــا كاربــري تجــاري -اداري بــه مســاحت حدود
 1200مترمربــع داراي یــك بــاب ســاختمان نیــم ســاخته (بــا
پروانــه ســاختمان بــه مســاحت حــدود  4500متــر مربــع)
واقــع در همــدان ،را از طریــق مزایــده عمومــي بــه فــروش
رســاند .عالقمنــدان جهــت دریافــت بــرگ شــرایط مزایــده
ميتواننــد از تاریــخ  9۸/2/16لغایــت  9۸/2/23بــه ســایت
 w w w .h e g m a t a n ce m e n t .co mو یــا در روزهــاي اداري
بــه یكــي از آدرسهــاي ذیــل مراجعــه نماینــد:
 -1تهــران  -خیابــان فردوســي -خیابــان كوشــك(تقوي) -
بــن بســت انوشــیرواني -پــالك 6
تلفن 66727۸16 -667165۸5:
 -2كارخانــه :شهرســتان رزن ،بخــش قــروه درجزیــن،
روســتاي شــاهنجرین
تلفن0۸13633 7316-20 :
محــل زمیــن :همدان-خیابــان مهدیــه -جنــب مســجد
مهدیــه -ســاختمان نیــم ســاخته بتنــي
روابط عمومي شركت سيمان هگمتان(سهامي عام)

اوقات شرعی همدان ،ماه رمضان ۹۸
غروب آفتاب

اذان مغرب

نیمه شب

اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر

روز

تاریخ

تاریخ قمری

0۶:۲۱

۱۳:۱۳

۲0:05

۲0:۲4

00:۲۶

دوشنبه

۱۳۹۸/۲/۱۶

 ۱رمضان

04:4۸

۱۳:۱۳

۲0:05

۲0:۲5

00:۲۶

سهشنبه

۱۳۹۸/۲/۱۷

 ۲رمضان

04:4۷

0۶:۲0

۲0:0۶

۲0:۲۶

00:۲۶

چهارشنبه

۱۳۹۸/۲/۱۸

 ۳رمضان

04:45

0۶:۱۹

۱۳:۱۲

۲0:۲۷

00:۲۶

پنجشنبه

۱۳۹۸/۲/۱۹

 4رمضان

04:44

0۶:۱۸

۱۳:۱۲

۲0:0۷

00:۲5

جمعه

۱۳۹۸/۲/۲0

 5رمضان

04:4۳

0۶:۱۷

۱۳:۱۲

۲0:0۸

۲0:۲۷

شنبه

۱۳۹۸/۲/۲۱

 ۶رمضان

04:4۲

0۶:۱۶

۱۳:۱۲

۲0:0۹

۲0:۲۸

00:۲5

یکشنبه

۱۳۹۸/۲/۲۲

 ۷رمضان

04:40

0۶:۱۶

۱۳:۱۲

۲0:0۹

۲0:۲۹

00:۲5

دوشنبه

۱۳۹۸/۲/۲۳

 ۸رمضان

04:۳۹

0۶:۱5

۱۳:۱۲

۲0:۱0

۲0:۳0

00:۲5

سهشنبه

۱۳۹۸/۲/۲4

 ۹رمضان

04:۳۸

0۶:۱4

۱۳:۱۲

۲0:۱۱

۲0:۳۱

00:۲5

چهارشنبه

۱۳۹۸/۲/۲5

 ۱0رمضان

04:۳۷

0۶:۱۳

۱۳:۱۲

۲0:۱۲

۲0:۳۲

00:۲4

پنجشنبه

۱۳۹۸/۲/۲۶

 ۱۱رمضان

04:۳۶

0۶:۱۲

۱۳:۱۲

۲0:۱۳

۲0:۳۲

00:۲4

جمعه

۱۳۹۸/۲/۲۷

 ۱۲رمضان

04:۳5

0۶:۱۲

۱۳:۱۲

۲0:۱۳

۲0:۳۳

00:۲4

شنبه

۱۳۹۸/۲/۲۸

 ۱۳رمضان

04:۳4

0۶:۱۱

۱۳:۱۲

۲0:۱4

۲0:۳4

00:۲4

یکشنبه

۱۳۹۸/۲/۲۹

 ۱4رمضان

04:۳۳

0۶:۱0

۱۳:۱۲

۲0:۱5

۲0:۳5

00:۲4

دوشنبه

۱۳۹۸/۲/۳0

 ۱5رمضان

04:۳۲

0۶:۱0

۱۳:۱۲

۲0:۱۶

۲0:۳۶

00:۲4

سهشنبه

۱۳۹۸/۲/۳۱

 ۱۶رمضان

04:۳۱

0۶:0۹

۱۳:۱۳

۲0:۱۶

۲0:۳۶

00:۲4

چهارشنبه

۱۳۹۸/۳/۱

 ۱۷رمضان

04:۳0

0۶:0۸

۱۳:۱۳

۲0:۱۷

۲0:۳۷

00:۲۳

پنجشنبه

۱۳۹۸/۳/۲

 ۱۸رمضان

04:۲۹

0۶:0۸

۱۳:۱۳

۲0:۱۸

۲0:۳۸

00:۲۳

جمعه

۱۳۹۸/۳/۳

 ۱۹رمضان

04:۲۸

0۶:0۷

۱۳:۱۳

۲0:۱۸

۲0:۳۹

00:۲۳

شنبه

۱۳۹۸/۳/4

 ۲0رمضان

04:۲۷

0۶:0۷

۱۳:۱۳

۲0:۱۹

۲0:۳۹

00:۲۳

یکشنبه

۱۳۹۸/۳/5

 ۲۱رمضان

04:۲۶

0۶:0۶

۱۳:۱۳

۲0:۲0

۲0:40

00:۲۳

دوشنبه

۱۳۹۸/۳/۶

 ۲۲رمضان

04:۲۶

0۶:0۶

۱۳:۱۳

۲0:۲۱

۲0:4۱

00:۲۳

سهشنبه

۱۳۹۸/۳/۷

 ۲۳رمضان

04:۲5

0۶:05

۱۳:۱۳

۲0:۲۱

۲0:4۲

00:۲۳

چهارشنبه

۱۳۹۸/۳/۸

 ۲4رمضان

04:۲4

0۶:05

۱۳:۱۳

۲0:۲۲

۲0:4۲

00:۲۳

پنجشنبه

۱۳۹۸/۳/۹

 ۲5رمضان

04:۲4

0۶:05

۱۳:۱۳

۲0:۲۳

۲0:4۳
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طرح «سالمت رمضان» در همدان آغاز شد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت :اجرای طرح «سالمت رمضان» با
مشارکت  ۲۰۰بازرس از روز گذشته در نقاط مختلف این استان آغاز شد.
رشید حیدری مقدم در گفت و گو با ایرنا بیان کرد :با توجه به افزایش حضور شهروندان
در اماکن متبرکه و مساجد در ماه مبارک رمضان یکی از اولویت های غبار روبی این اماکن
پیش از ورود به ماه مبارک رمضان است.
وی اضافه کرد :طبق دســتورالعمل بهداشــتی باید ُمهرهای معیوب و شکسته تعویض یا
تراشیده شوند همچنین چادرهای مورد استفاده عموم بانوان شسته شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان ،شستشو و اضافه کردن به ظرفیت جاکفشی،
بررســی وضعیت آبدارخانه ،تمیز بودن سرویس بهداشتی و قرار دادن مایع صابون مورد
تاکید است.حیدری مقدم بیان کرد :با توجه به افزایش خرید زولبیا و بامیه در ماه مبارک
رمضان بخشی از فعالیت بازرسان بررسی وضعیت قنادی ها است.
وی افزود :همچنین اغذیه فروشــی ها ،محل های فروش حلیم ،شله زرد و آش با دقت
بررسی می شود تا نکات بهداشتی را رعایت کرده باشند.
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی همدان ،یادآوری کرد :پیش از ماه مبارک رمضان
نشست هایی با رئیس اتحادیه و اصناف از جمله اغذیه فروشی ها برگزار شد تا آنها موارد
مورد نیاز را به زیر مجموعه منتقل کنند.

حیدری مقدم از شــهروندان خواســت برای تهیه اقالم ماه مبارک رمضان به مکان های
معتبر و شــناخته شــده مراجعه کنند و مواد غذایی و اولیه مورد نیاز را از این مکان های
خریداری کنند.
وی درباره سامانه  ۱9۰بیان کرد :این سامانه برای مدیریت و نظارت مردمی ستاد فوریت
های سالمت محیط و کار است که با هدف رسیدگی به تخلف های بهداشتی مراکز تهیه
و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی ،پاســخگویی به شکایت های مردمی ،ارزیابی سریع
از بهداشت محیط راه اندازی شده است.
حیدری مقدم ادامه داد :پس از تماس شهروندان با سامانه  ۱9۰درخواست آنها ثبت و به
استان مربوطه از طریق رایانه اطالع رسانی می شود.

kh

فعاالن اقتصادی همدان از آیت ا ...محمدی تجليل کردند

يادداشت روز

روزی روزه
« فیض ا ...مظفرپور

بار دیگر هالل ماه رمضان المبارک چشمهای مشتاقان و مومنان
را بــه خود جلب کــرد تا با روئیت هــالل روزهداری خود را آغاز
نمــوده و تا رویت هاللی دیگر (هالل ماه شــوال) یک ماه صبوری
پیشه گیرند که یکی از معانی روزه همان صبر است چرا که در قرآن
میفرماید« :استعینوا بالصبر و الصاله» از نماز و روزه کمک بگیرید.
فلســفه وجوب روزه را به طور خالصه قرآن کریم به دست آوردن
تقوی میداند .زیرا میفرماید« :یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام
کمــا کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون» یعنی «روزه بر شــما
مسلمانان واجب شد همان طوری که بر امتهای قبل از شما واجب
بود تا شاید شما تقوی پیشه کنید».
تقوی همان حریم نگهداری برای خداوند اســت و پیروی از امر و
نواهی الهی و عمل به واجبات و مســتحبات و پرهیز از محرمات و
مکروهات.
تفاوت روزه با سایر عبادات را میتوان اینگونه بیان کرد که روزهدار
باید از انجام خیلی از کارها خودداری کند .و در مقابل بســیاری از
خواهشهای نفســانی صبر نماید .در صورتی که ســایر عبادات به
انجام اعمال مخصوص دستور داده شده است .مثل نمازهای پنچگانه
که باید در پنج وقت به جای آورده شوند.
ولی روزه آن اســت که از اذان صبح تــا اذان مغرب از کارهایی که
روزه را باطل میکند خوداری کنی مثل خوردن و آشــامیدن و سایر
مبطالت روزه تازه این ظاهر روزه هســت .ولی روزه باالتر آن است
که انسان قلبش و فکر و ذهنش و زبان و سایر اعضای جوارحش نیز
روزه باشد .به ویژه زبان که بسیاری از گناهان از آن سر میزند .مثل
غیبت که گناهی عظیم اســت .و لذا حفظ زبان از آلودگیها و چشم
از نگاههای الوده و گوش از چیزهایی که نباید بشنود.
ارزش روزه را باالتر خواهد برد و باطن روزه در حقیقت همین امو
راست .واال صرف خودداری از خوردن و آشامیدن و ...بدون توجه
به شــروط قبول روزه و باطن روزه هــدف روزه را محقق نخواهد
ســاخت و به تقوی مدنظر قرآن را نمیرســاند .شاید روزه خواص
کــه گفتهاند همین مرتبه از روزه باشــد که چشــم و گوش و قلب
همه روزهاند.
روزه روزهدار در حقیقت نه خوردن و نه آشــامیدن بلکه نخوردن و
نیاشامیدن است.
و این هنر روزه و تفاوت این عبادت بزرگ با سایه عبادت است.
پیامبــر گرامــی اســالم (ص) در آخریــن جمعــه مــاه شــعبان
خطبــهای ایــراد فرمــوده کــه در آن بــه بســیاری از آداب و بــرکات
روزه پرداختــه شــده اســت .و آن حضــرت نیــز در پاســخ بــه
ســوالی کــه پرســیده شــده بهتریــن عمــل در ایــن مــاه چیســت؟
فرمــود «الــودع مــن محــارم اهلل» یعنــی «برتریــن اعمــال در مــاه
مبــارک رمضــان پرهیــز از محرمــات الهــی اســت».
آن حضــرت در خصــوص ارزش و جایــگاه ماه مبــارک رمضان
میفرماید در این ماه نفس کشــیدنهای شــما تسبیح و خواب شما
عبادت اســت و اگر یک نماز مســتحبی خوانده شود .برابر با دهها
نماز مستحبی در ماههای دیگر است و به ویژه خواندن قرآن که بهار
دلهاســت در بهار قرآن که ماه مبارک رمضان است سفارش شده و
پیامبر فرمود اگر یک آیه در این ماه تالوت شود ثواب یک ختم قرآن
در ماههای دیگر است.
از دیگر ســفارشهای پیامبر برای این مــاه دادن افطاری به مومنین
روزهدار است حتی اگر با دانه خرمایی یا شربت آبی باشد.
البته باید از ســفرهای رنگین و تشــریفاتی و افطاریهای آنچنانی
خودداری کرد .زیــرا که اینگونه تجمالت و اســراف و تبذیرها با
اهداف واقعی روزه سازگار نیست.
و در این شــرایط ســخت اقتصادی باید افطاریها اوالً ســاده وکم
هزینه باشند و در ثانی در اختیار مستمندان قرار گیرد نه اینکه خدای
ناکرده برای ریا و غیره افراد متمول را ســر ســفره افطار جمع کرده
و ســفرههای رنگین پهن کردخ و عکس یادگاری از این سفرههای
رنگین گرفته و آنها را در رسانهها انعکاس دهیم.
بــه ویژه از افطاریهای اداری که معموالً از کیســه بیتالمال خرج
میشود باید خودداری شود .و همگان تالش کنیم رضایت خداوند
و تقوی الهی را بدســت آوریم بیایید در ایــن ماه با مومنین مهربان
باشیم و در حق همدیگر دعا کنیم.
التماس دعا ،طاعات همگی قبول

مراسم بزرگداشت شهدای طلبه شهر
همدان برگزار شد
مراسم بزرگداشت شهدای طلبه شهر همدان با محوریت شهید
حجتاالسالم مصطفی قاسمی برگزار شد.
به گزارش تسنیم در این مراســم معاون فرهنگی سپاه پاسداران
انقالب اســالمی ناحیه همدان با اشــاره به اینکه شهدایی نظیر
شــهید حججی در راه خدا ،دین و دفــاع از حرم ائمه اطهار(ع)
سر خود را فدا کردند ،اظهار داشت :این جوانان توسط خداوند
آنچنان بزرگ میشــوند که جوانان غرب و شــرق اروپا برای
شهید محسن حججی نامه مینویسند.
وی بــا بیان اینکه هر کس که در راه خــدا قدم بردارد خداوند او
را به مراتب و درجات باالیی از انســانیت میرساند ،افزود :شهید
مصطفی قاسمی طلبهای گمنام و فاضل بود.
معاون فرهنگی ســپاه ناحیه همدان با تأکید بر اینکه امثال شــهید
مصطفی قاسمی بســیار گمنام اما راهبلد هستند ،گفت :این شهدا
راهبلد هستند تا جایی که شهید مصطفی قاسمی در روز شهادتش
روزه بود.

فرهنگ قدرشناسی در میان مردم
ترويج شود
مراســم تجلیل از عالم وارســته ،مجاهده
نستوه عالم جلیل القدر و معلم فرزانه حضرت
آیــت ا ...غیاث الدین طــه محمدی به همت
ســازمان صنعت معدن و تجــارت با حضور
مسئوالن استان ،معتمدین ،بازاریان و روسای
اصناف مختلف همدان برگزار شد.
هــدف از برگزاری این مراســم عــالوه بر
بزرگداشت مقام معلم به پاس  ۳6سال خدمت
در لباس روحانیت ،تواضع در برابر آیت ا ...طه
محمدی توسط حضار مدعوین بود تا قدردان
این معلم اخالق و عرفان باشند.
نماینــده مردم همــدان و فامنین در مجلس
شــورای اســالمی در این مراســم با بیان
اینکــه حضرت آیــت ا ...طــه محمدی در
زمات تصدی نمایندگی ولی فقیه پدر استان
بودند گفت :ایشان عنایت ویژه ای به شهدا،
ایثارگران و رزمندگان داشــتند به طوری که
عالوه بر شــرکت در یادبود شهدا در مناطق
ناامــن برای دیــدار و دلگرمــی رزمندگان
حاضر می شدند.
امیر خجسته با اشاره به اینکه همیشه در جبهه
انقالب در جهت ارتقای استان در خط والیت
تالش می کردند افزود :ایشــان در مدت ۱5
ســالی که نماینده ولی فقیه در اســتان بودند
بین مســئوالن اســتان نوعی وحدت ،همدلی
همبستگی و هم افزایی ایجاد کردند.
وی بــا تاکید بر اینکه حضــرت آیت ا ...طه
محمدی انســانی عارف ،دانشــمند و مجتهد
هستند خاطرنشان کرد:ایشان در همه زمینه ها
نقش آفرینی می کردند و دارای شخصیتی ملی

شنیدهها

 -۱تاکسیهای اینترنتی استان تعطیل میشوند.
گویا نداشــتن مجوز فعالیت استانی دلیل این تعطیلی است .گفتنی
اســت مدیران تاکســیهای اینترنتی در برابر دریافت مجوز فعالیت
استانی مقاومت میکنند و حتی حاضر به تعطیلی فعالیتها هستند.
 -۲خواهر خواندگی جدید شــهر همدان با انتقاد مواجه شده است.
گویــا بی خبری و بی ارتباطی با خواهر خوانده های قبلی دلیل این
انتقاد است.
گفتنی اســت در محافل رســانه ای این نــوع خواهر خواندگی
ها تبلیغی و با توجه به ســفر و هزینه های انجام شــده از سوی
شــهرداری برای اعضای شــورای شهر و شــهردار ،تفریحی نیز
ارزیابی می شود.
 -۳بــازار مواد غذایی در آســتانه ماه مبارک رمضان بســیار ملتهب
شده است.
گویــا این التهاب در قالب کمبود کاالها و گرانی و نایاب شــدن
آنها در بازار خودنمایی می کند .گفتنی اســت بعد از نایاب شدن
روغن نباتی در اســتان ،گرانــی نجومی برنج ایرانــی تازه ترین
التهاب ایجاد شــده در بازاری است که مســئوالن تنها تماشاچی
تحوالت آن هستند.

يادداشت

و بین المللی هستند.
خجســته با اشــاره به اینکه حضرت آیت ا...
طه محمدی توانســت چهره بوعلی سینا را به
عنوان یک فیلسوف و دانشمند بین المللی در
همدان احیا کند بیان کرد:خطبه های متفاوت
و غیرتکراری وی در زمان نمایندگی ولی فقیه
در اســتان موجب افزایــش خیل جمعیت در
نمازهای جمعه شد.
فرهنگ قدرشناسی در میان مردم ترویج شود
نماینده ســابق ولی فقیه در استان نیز با تاکید
بر اینکه باید فرهنگ قدرشناسی و شکرگزاری

در میان مــردم از هر کس که به مردم خدمت
کرده ترویج شود گفت :به جرات باید بگویم
هیچ وقت به عنوان یک طلبه روحانی از مهر و
محبت و عطوفت شما مردم همدان بی نصیب
نبوده ام.
آیت ا ....غیاث الدین طه محمدی در خصوص
تعریف و تمجید استقبال از نماینده جدید ولی
فقیه در اســتان نیز افزود :تعریف و تمجید از
اســتقبال بنده از حجت االسالم شعبانی هنر
نبوده بلکه تکلیفی بوده که باید انجام می شده
است.

وی در پایان سخنانش یادآور شد :امیدواریم
مردم همدان با پرداخت وجوهات شرعی خود
به دفتر ولی فقیه در اســتان به مانند گذشــته
دغدغــه مشــکالت مالی را از دوش ایشــان
بردارند.
گفتنی اســت در این آیین تجلیل به مناسبت
ســالگرد شهادت شــهید مدافع حرم علیرضا
شمســی پور ســردار مهدی فرجی جانشین
فرماندهی ســپاه انصارالحسین (ع) سخنرانی
کرد و هنرنمایی گروه ســرود نورالمهدی نیز
زینت بخش این مراسم بود.

عضو هیأت علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا

سیلپیامدازبینرفتنسطحجاذبآبدرساختارنوینشهر
عضــو هیــأت علمی گــروه معماری و
شهرسازی دانشــگاه بوعلی سینا در رابطه با
مدیریت ســیل در همدان گفت :باید بپذیریم
که در همدان هیچگاه ســیل جاری نشد بلکه
تنها یــک آبگرفتگی رخ داد کــه با مدیریت
مناسب به درستی هدایت شد.
محمدرضا عراقچیان در ششــمین نشســت
شهراندیشــی مرکز مطالعات و پژوهشهای
شــورای اســالمی با عنوان تابآوری شهر
همدان با رویکرد بررســی ســیالب با تأکید
براینکــه باید با تمام تالش ســعی در تبدیل
بحران به حادثه کنیم ،مطرح کرد :نباید توقع
داشــت در هنگام بحران شــهرداری تمامی
مشکالت را بهعهده گیرد؛ دستگاههای دیگری
نیز در مدیریت شــهری سهیم هستند که باید
در هنگام بروز حادثه ریسک پذیر بوده و در
هنگام بروز ضرر و زیان وارد عمل شــوند و
شــهرداری در هنگام بحران تنها باید فرمانده
میدان باشد.
وی اعالم نقاط حادثه خیز و بحرانی به مردم
عادی را از جمله فعالیتهای بســیار مناسب
شــهرداری در هنگام بارندگیها دانســت و
افزود :مسیر ســیالب تا چندین سال گذشته
عمــال غیرقابــل پیشبینی بود امــا با ورود
تکنولــوژی و شبیهســازی کامپیوتری تقریبا
توانایی پیش بینی ســیالب فراهم شده اما با
این وجود هنوز هم برای پیشبینی به حرکت
ســیل احتماالت زیاد بــوده و تکیه بر دانش
کامپیوتری غیرممکن است.
به گــزارش ایســنا ،عراقچیــان وارد کردن
فاضالب به رودخانهها و ســر پوشیده کردن
کانالها را از بزرگتریــن ایرادات اقتصادی
و زیســت محیطی برشــمرد و اظهــار کرد:
آزادسازی بســتر رودخانهها بحث جدیدی
است که در دنیا در حال بحث است؛ بهسازی
و تراس بندی رودخانهها فرصت بسیار خوبی
را برای کنترل ســیل احتمالی پدید آورده و
از ســاخت و ســازهای غیرقانونی در حریم
رودخانهها جلوگیری میکنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی بسترسازی
رودخانههــا را عاملی برای کمک به مدیریت
بحران دانســت و عنوان کرد :درحال حاضر
مشــاور طــرح جامــع مشــغول مطالعه بر
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رودخانههای همدان است؛ در صورت اجرای
کامل پدافند غیرعامل و رفع خطرات انســان
ساخت ،توانایی هدایت و کنترل آب ورودی
امکان پذیر میشود.
وی با اشاره به ساخت و سازهای غیرقانونی
در حریم رودخانهها در مناطق پایین شــهر،
تصریح کرد :حوزه آبریز در پایین شهر بسیار
گسترده و خطرآفرین است این درحالیست که
متأســفانه در پایین شهر تجاوز به رودخانهها
بیشتر به چشم میخورد.
عراقچیان با تأکید بر اینکه تلفات ثبت شــده
در بارندگیهای اخیر هیچ ربطی به بروز سیل
نداشته است ،گفت :تمامی  7فوتی ثبت شده
تنها به علت ناآگاهی نسبت به رفتار مناسب با
سیل بوده است.
وی با اشــاره به عدم جذب آب در ســاختار
شهری ،عنوان کرد :یکی از دالیل مهم در سیل
گرفتگی اســتانها ،از بین بردن سطح جاذب
آب در ســاختار نوین شهری است از این رو
هرچه سریع تر باید تجدیدنظر در استفاده از
مصالح شهرسازی صورت گیرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی با بیان اینکه
متأســفانه در ایران آئیننامه ویژه ســاختمان
سازی در رابطه با ســیل وجود ندارد ،تأکید
کرد :بسیاری از مکانهایی که در حال ساخت
هســتند ،بر نقاط حادثه خیــز و بحرانی بنا
شدهاند.
وی نتیجــه ســیل در ایــران را یــادآوری
سناریونویسی دانست و افزود :متأسفانه ایران
در این بحث بسیار ضعیف عمل کرده و عدم
برگزاری مانور محلی و نبود فرماندهی میدان
حتی در زمان توزیع غذا از مشــکالت مهم
ایران در هنگام بروز سیل بوده است.
وی با اشــاره به ســاخت  ۳بیمارستان مهم
بوعلی ،قلب فرشــچیان و بهشــتی شهر در
مناطق شلوغ ،گفت :براساس اصول شهرسازی
باید یک خیابان سایه برای تمامی محل ها و
خیابانهای ضروری در نظر گرفته شــود این
درحالیســت که در همدان مــا هرگز خیابان
در سایه و یا نقشــه بندی در خطر نداریم و
متآسفانه مهمترین ساختمانهای شهر در در
اطراف رودخانه هستند.
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی با تأکید بر

اینکه آثار غیرملموس بعد از بحران ،خود یک
اتفاقی هولناک اســت ،بیان کرد :از بین رفتن
ســند مالکیت زمین ،افزایش خودکشــیها،
نابودی الیه موثر و مناسب خاک ،مکان یابی
دفع نخاله های سیل همگی از جمله آثار غیر
ملموس و بحرانی بعد از سیل هستند.
وی رابطه بین دانشــگاه و محیطهای اجرایی
را بسیار ضعیف دانست و گفت :متأسفانه بین
دستگاهان اجرایی یک احساس استغنا و بین
دانشــگاهیان یک احساس دانایی بیشاز حد
وجــود دارد از این رو این دو نهاد مهم هرگز
به شــمل موثر در کنار یکدیگر نیستند؛ باید
یاد بگیریم که در زمان بحران با به کار گیری
نیروهای متخصص ،تخصصی عمل کنیم.

 عبــور تأسیســات از حاشــیه
رودخانههای همــدان اتفاق هولناکی
است

مدیر اداره مدیریت بحران شــهرداری همدان
تــاب آوری همدان را در وضعیت مناســبی
دانست.
بیتا روحی بــا بیان اینکه میــزان بارندگیها
در ایــن مدت زمان یک اتفاق کم ســابقه با
بازده زمانی  5۰ســاله بوده است ،مطرح کرد:
انتقال فاضالب خانگی به رودخانهها و عبور
تأسیسات از حواشی رودخانهها از مهمترین
معضالت شــهرداری برای مهار سیالب بوده
اســت .مدیر اداره مدیریت بحران شهرداری
همدان عبور تأسیسات از حاشیه رودخانهها
را اتفاقی بسیار هولناک دانست و تصریح کرد:
این تأسیسات عالوه بر ایجاد مشکل قطعی و
کاهش گذردهی سیالب در هنگام بروز سیل،
احتمال وقوع انفجارهای عظیم را نیز دارد که
همین امر به تنهایی خود یک بحران به شمار
میرود.

ســیلدرهمدانتنهاحادثهبودنه
بحران

عضو کمیته حقیقتیاب ســیالب ریاســت
جمهوری ،استان همدان را یکی از شهرهای
تابآور کشور معرفی و اعالم کرد :سیل در
همــدان تنها یک حادثه بود و هرگز تبدیل به
بحران نشد.
علیرضا ســعیدی گفت :با بیان اینکه ســیل
همدان میتوانســت همانند سیل استان ایالم

بحرانــی و خطرآفرین باشــد ،مطــرح کرد:
کاهش آسیب پذیری ،کاهش خسارت ،تحمل
خسارت ،توانایی عبور از خسارات ثبت شده
و تمهیدات برای اســکان موقت در شــرایط
اضطراری از جمله اقدامات موفقیت آمیز و به
موقع مدیریت بحران استان همدان بوده است.

ضعفایراندرداشتنفرماندهان
عملیاتصحنهبحران

عضو کمیته حقیقت یاب ســیالب ریاســت
جمهوری با اشاره به اینکه در ایران فرماندهان
عملیات صحنه بحران به تعداد انگشتان دست
نمیرســد ،تأکیدکرد :تربیت فرمانده بحران
نیازمند زمــان طوالنی و هزینه های بســیار
باالیی است چرا که بحث آموزش فرماندهان
صحنه از مبانی مدیریت استرس و چگونگی
مقابله با شکست آغاز میشود از اینرو الزم
است مسئوالن ارشد نظام همانند کشورهای
پیشرفته ،تربیت فرماندهان الیق در صحنههای
بحرانــی را از ابتداییتریــن مقطع تحصیلی
برنامه ریزی کنند.

همکاریســختدانشــگاههابا
دستگاههایاجراییدرزمانبحران

وی یکی از مشــکالت اساســی موجود در
کشــور را فاصله قابل توجه بین دستگاههای
اجرایی با افراد دانشگاهی دانست و اظهار کرد:
متأســفانه در کشور این  ۲نهاد مهم همکاری
صمیمانــهای ندارند و این همــکاری زمانی
عملی خواهد شد که بین دستگاههای علمی و
اجرایی تقابل عملکرد صورت گیرد؛ این بدان
معناست که افراد علمی در مناطق بحران زده
حاضر شوند و برای کسب تجربه اقدام کنند
در غیر این صورت عملکرد سیستمی جوابگو
نخواهد بود.
رئیس شورای اســالمی شهر همدان آموزش
مدیریت بحران را امری بسیار جدی و الزامی
برای تمامی مسئوالن دانست.
کامــران گردان با تأکید بــر اینکه بحران باید
به عنوان یکی از دغدغههای مســئوالن استان
قرار گیرد ،مطرح کرد :متأســفانه در کشــور
همواره مســأله بحران هنگام بروز آسیبها و
اثرات مخرب خود مورد توجه مسئوالن قرار
میگیرد و به نوعی میتوان گفت که تمهیدات
قبل از بحران به راحتی فراموش شده است.

عوارض آزادراهی شامل حال غیرمسافران
هم میشود
« مهدی ناصرنژاد

نــوروز ســال  ۱۳98و تعطیــالت خاطرانگیــز آن مــدت مدیــدی
اســت بــه پایــان رســیده و البتــه بســیاری از مــا ایرانیهــا خاطــرات
دلچســبی هــم از آن تعطیــالت نداریــم چــرا کــه ســیل ویرانگــر در
چنیــن روزهایــی موجــب عــذاب و ناراحتــی جمعیــت زیــادی از
هموطنــان شــد.
شــاید بــه همیــن دلیــل و شــرایط نامســاعد جــوی روزهــای
آغازیــن ســال نــو بــود و یــا دالیــل دیگــری هــم داشــت کــه
اغلــب هموطنــان تصمیــم گرفتنــد تعطیــالت نــوروزی را در
شــهرها و خانههــای خــود بماننــد و قیــد ســفرهای نــوروزی را
بزننــد.
چنیــن تصمیمــی خانوادههــای ایرانــی را واداشــت تــا در موطــن
خــود ترجیح ـ ًا بــه دیــد و بازدیدهــای نــوروزی هــم بپردازنــد و
آنانــی کــه حتــی صلــه رحــم نــوروزی هــم نداشــتند ،بنابرایــن
مجبــور نبودنــد خودروهــای خــود را از پارکینــگ یــا حیــاط
خانههایشــان تــکان دهنــد و نتیجــه ایــن شــد کــه خیلــی از
خودروهــای شــخصی بــا یــک توفیــق اجبــاری بــه اســتراحت
پرداختنــد و رنــج ریــپ زدنهــای بســیار در فــراز و نشــیبهای
جــادهای را تحمــل نکردنــد.
اتفاق ـ ًا چنیــن نــوروز و چنیــن ســال و چنیــن تعطیــالت بــدون
ســفر همزمــان شــد بــا اجــرای طــرح الکترونیکــی پرداخــت
عــوارض عبــور از آزادراههــای کشــورمان کــه گویــا آزادراه
قــم -تهــران نیــز مشــمول ایــن طــرح بــوده و مســافرانی کــه
در تعطیــالت نــوروزی و یــا پــس از آن از ایــن آزادراه عبــور
کردهانــد الزم نبــوده عــوارض عبــور بــا خــودرو خــود را
بــه صــورت نقــدی پرداخــت کننــد ،امــا ســامانه الکترونیکــی
پــالک خــودروی آنــان را ثبــت نمــوده و صاحبــان خــودرو نیــز
متعاقــب آن از طریــق عابربانکهــا یــا همــان خودپــرداز ملــزم
بــه پرداخــت مبالــغ عــوارض بــه حســاب ویــژهای نــزد بانــک
انصــار بــوده و هســتند.
البتــه چنیــن روش بــه ظاهــر پشــرفته و مــدرن جهــت جلوگیــری
از ترافیــک و اذحــام مقابــل ایســتگاههای عوارضــی مســتقر در
آزادراههــا بــه خصــوص در مواقــع تعطیــالت ایرانیــان و ترددهــای
پرحجــم طراحــی شــده اســت ولیکــن بــه نظــر میآیــد اشــکال
بــزرگ کار ایــن اســت کــه هنــوز در مرحلــه آزمــون و خطاســت
و باعــث دردســر و ابهــام نــزد بســیاری از هموطنــان و صاحبــان
خودروهــای نــه تنهــا شــخصی و بلکــه عمومــی و مســافربری
می باشــد.
در ایــن ارتبــاط شــماری از شــهروندان همدانــی از طــرق
مختلــف در تمــاس بــا خبرنــگاران و دفتــر روزنامــه همدانپیــام
گالیــه دارنــد کــه بهرغــم هیــچ مســافرتی در ایــام نــوروزی
پیامکهایــی از ســامانه الکترونیکــی پرداخــت عــوارض
دریافــت کردهانــد کــه بهــای عبــور از فــالن آزادراه و نوعــ ًا
آزادراه قــم -تهــران را در اســرع وقــت از طریــق خودپــرداز
بانــک انصــار بپردازیــد و در غیــر ایــن صــورت مشــمول
 ۳۰هــزار تومــان جریمــه عــدم پرداخــت عــوارض عبــور از
آزادهراههــا خواهیــد بــود.
قطعــ ًا تعــداد زیــادی از هموطنــان مــا بــه اشــتباه گرفتــار چنیــن
پیامکهــای مزاحــم شــدهاند و ایــن بــه عهــده مســئوالن مربوطــه
اســت کــه بــا تجدیــد نظــر در عملکــرد ســامانههای الکترونیکــی
عوارضــی در آزادراههــا جلــوی ارســال پیامهــای مزاحــم و ابهــام
برانگیــز را بگیرنــد و بدیــن طریــق مانــع ازدحــام و یــا رفــت و
آمــد بیمــورد مــردم و صاحبــان خــودرو بــه مراجــع قانونــی
باشــیم.
بــه نظــر میآیــد مراکــز صــدور پــالک و شــمارهگزاری خــودرو
در ســازمان راهنمایــی و رانندگــی نیــز در ایــن خصــوص ملــزم بــه
بازنگــری در نحــوه پالکهــای تعویضــی یــا تغییــر نــام داده شــده
میباشــد تــا احیان ـ ًا مشــکلی بــرای صاحبــان اصلــی خودروهــای
خریــد و فــروش شــده پیــش نیایــد.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

آئین شکرگزاری چشمه آب روستای هیزج
دومین جشــنواره سرزه در روز سیزدهم اردیبهشــت ماه در فضای سرسبز محوطه
چشمه در روستای هیزج با حضور مسئوالن استانی برگزار شد.
آب در فرهنگ ایران از زمان باستان بسیار مقدس است .به دلیل قرارگیری ایران بر روی
مدار خشــک جغرافیایی ،از قدیم االیام آب ،چشمه و قنات برای ایرانیان دارای اهمیت
بسیار بوده و در فرهنگ ایرانیان دارای تقدس است.
هیزج از روســتاهای بخش شراء (قهاوند) است و  ۱6شــهید به انقالب اسالمی تقدیم
کرده است.
آیین شکرگزاری در این روستا به نام محلی سرزه معروف است .در فرهنگ عامه ،تراوش

آب از زمین را «زه» و جایی که آب چشمه سرریز می کند را «سر» میگویند .تاریخ پیدایش
سرزه در روستا را کسی نمی داند اما نکته قابل توجه این چشمه بدون قنات ،ظاهر شدن
آن به شــکل خودجوش است که با انتقال آب به درون روستا زندگی و حیات در منطقه
جاری شده و محیطی شاداب و فضایی معنوی را برای اهالی روستا ایجاد کرده است.
سنگ چین روستای هیزج در دره ای عمیق در طول سالیان گذشته به دست توانای مردم
بدون بهره گیری از ادوات مکانیکی شکل گرفته است و آب چشمه سرزه باغات روستا
را آباد می کند .نکته جالب توجه درباره این چشمه این است که در طول سالیان گذشته،
با توجه به تغییرات اقلیمی قطره ای از آب چشمه کم نشده است.
هرســاله با آغاز فصل بهار و در اردیبهشت ماه که زمان شیردهی گوسفندان است ،اهالی
روســتا در کنار این چشمه به نیت شــکرگزاری نعمت چشمه و شیردهی گوسفندان ،با

فرمانداری شهرستان درگزین افتتاح شد

بودجه و اعتبارات درگزين
جدا شد

شهرستان «درگزین» اسفندماه سال
گذشته با تصویب هیأت دولت به جمع
شهرستانهای استان همدان اضافه و روز
گذشته فرماندار این شهرستان معرفی و
فعالیت فرمانداری آن آغاز شد.
با حضور اســتاندار همدان ،معاونان
استاندار ،جمعی از مسئوالن کشوری
و اســتانی ،روحانیون ،نماینده مردم
شهرســتان رزن در مجلس شــورای
اســامی ،اصحاب رسانه و جمعی از
مردم روز گذشته فرمانداری شهرستان
تازه تأسیس درگزین افتتاح شد.
شهرستان درگزین اسفندماه سال  ۹۷با
تصویب هیأت دولت به شهرستانهای
اســتان اضافه شــد و هیــأت دولت
در اجرای قانــون تعاریف و ضوابط
تقسیمات کشوری با تغییر و اصاحات
تقســیماتی در شهرستان رزن موافقت
کرد و شهرســتان رزن با تفکیک قروه
درجزین به  ۲شهرستان رزن و درگزین
تقسیم شد.
همچنین با افزوده شــدن درگزین به
حوزه سیاسی منطقهای؛ استان همدان
نیز از  ۹به  ۱۰شهرستان ارتقا پیدا کرد.
کار کارشناسی و تصمیمات کشوری
برای درگزیــن از ســال  ۹۵آغاز و
طرحهای مختلفی در این زمینه مطرح
شد که البته ایراداتی هم به آن وارد بود
اما پس از پیگیریهای مکرر ،با موافقت
هیــأت دولت بخش قــروه درجزین
از شهرســتان رزن جــدا و به عنوان
شهرستان جدید درگزین معرفی شد.
درگزین با جمعیتی حدود  ۳۸هزار نفر
شامل دو بخش مرکزی و شاهنجرین به
همراه  ۴دهستان است که با معرفی علی
اصغر ناظری پور به عنوان فرماندار این
شهرستان به طور رسمی کار اجرایی و
مدیریتی در آن آغاز شد.
رو گذشــته ســاختمان فرمانــداری
شهرســتان جدید «درگزین» به همراه
ســاختمان  ۲بخشــداری مرکزی و
شــاهنجرین روز گذشــته با حضور
استاندار و امام جمعه همدان افتتاح شد.
اســتاندار همــدان در مراســم افتتــاح
فرمانداری قــروه درگزین گفت :بودجه
و اعتبارات شهرســتان درگزین از امروز
جداگانه اختصاص خواهد یافت و مردم
باید در این مسیر صبور باشند.
سید ســعید شــاهرخی  ،اظهار داشت:
بخش قروه درجزین یکی از مناطق بسیار

قدیمی ،ارزشــمند و تاثیرگذار از دیرباز
بوده و یکی از آرزوهای چهل ساله مردم
بعد از پیروزی انقالب اســالمی ،تبدیل
این شهر به شهرستان بوده است.
وی افزود :باتوجه به موقعیت جغرافیایی،
فرهنگــی ،اجتماعــی و پتانســیل های
اقتصادی این منطقه از جمله بازار خوب
که از محل مراودات اطــراف بوده ،این
ظرفیت در بخش قــروه در جزین دیده
شد و پیشــنهاد آن را به دولت فرستادیم
و پس از طی مراحل قانونی این منطقه به
شهرستان درگزین ارتقاء یافت.
اســتاندار ادامه داد :این شهرستان دارای
دو بخش مرکزی و شــاهنجرین خواهد
بود که امروز فرمانداری و بخشداری این
شهرستان افتتاح شد.
وی عنــوان کرد :از امــروز با این منطقه
همانند شهرستان برخورد خواهیم کرد و
بودجه این شهرســتان را مستقل خواهیم
کــرد و در برنامه عملیاتــی و راهبردی
اســتان سهم این شهرســتان را جداگانه
تعریف خواهیم کرد و به زودی شــاهد
اتفاقات جدیــدی در این منطقه خواهید
بود.
شاهرخی درباره نمایندگی ادارات در این
شهرستان گفت :به همه دستگاه ها تاکید
داریم که به سرعت خود را آماده حضور
در مرکز شهرســتان کنند که الزم است
شورای شهر و شهرداری مساعدت های
الزم را در این باره انجام دهند.
وی تاکید کرد :این شهرستان از امروز از
قروه جدا شده و مستقل خواهد بود.

به گــزارش روابط عمومی اســتانداری
همدان ،اســتاندار همــدان گفت :امروز
برای ایــن خطه روز بــزرگ و تاریخی
اســت چرا که بــا تبدیــل درجزین به
شهرستان زیرساخت های توسعه آن نیز
فراهم می شود.
شــاهرخی با بیان اینکه بــزرگان دینی و
فرهنگی بیشــماری در این منطقه رشــد
یافته اند اظهار داشــت :شهرســتان تازه
تاســیس درگزین با همکاری ســازمان
مدیریت در سند راهبردی سه ساله استان
دیده می شود.

تماموزیرانبرایشهرســتان
شدن«درگزین»دستباالبردند
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت
کشــور نیز در این مراســم گفت :تمام
وزیران برای شهرســتان شدن «درگزین»
دست باال بردند.
ســعید جاللی گفت :تمام وزیران برای
شهرســتان شــدن «درگزین» دست باال
بردند.
وی با بیان اینکه  5شهرســتان در ســال
گذشته در کشــور تعریف و ایجاد شد،
اظهار کرد :شهرستان «درگزین» از این 5
مورد نبود اما با پیگیری مسئوالن استان به
ویژه نماینده مردم رزن در مجلس شورای
اسالمی این امر محقق شد.
جاللــی با بیان اینکــه در کمال ناباوری
هیــأت وزیران شهرســتان «درگزین» را
تصویــب کرد ،افــزود :با وجــود تمام
مشــکلآفرینی آمریکا ما بــه کار خود
مشغول هســتیم و شهرستانهای جدید

ایجاد میکنیــم و این پیام مــا به جهان
است.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت
کشــور با بیان اینکه دولت با تمام وجود
در حال تالش برای حل مشکالت است،
اضافه کرد :تمام کفر در مقابل تمام اسالم
ایستادند تا این سرزمین الهی را به زمین
بزننــد اما با حضور مردم و توکل به خدا
موفق نشده و نخواهند شد.
به گزارش خبرگزاری ها وی با تاکید بر
اینکه پروســه شهرستان شدن «درگزین»
یک شــبه اتفاق نیفتاده است ،گفت :من
سرم کچل نبود پیگیریهای حسن لطفی
نماینده مردم رزن این کار را با من کرد.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه
همدان نیز در ایــن آیین گفت :درجزین
مهــد بزرگانی چــون آیــت اهلل عظما
مالحسینقلی شــوندی و آیت ا ...نوری
همدانی است.
حجت االسالم حبیب ا ...شعبانی موثقی
اضافه کــرد :ارتقــا قــروه درجزین به
شهرستان فرصتی برای توسعه این منطقه
است که همگان با همدلی و همسویی در
این مسیر گام بردارند.
نماینــده ولیفقیــه در اســتان همدان با
اشاره به اینکه شهرستان رزن و توابع آن
ســرزمین عالمخیزی است ،گفت :مردم
این شهرستان و البته کشور با وجود همه
مشکالت همچنان پشتیبان نظام و انقالب
بوده و شایسته بهترینها و خدمت بیشتر
هستند.
نماینده ولیفقیه در اســتان همدان ابراز

پختن غذای نذری شیربرنج و آش بلغور که ماده اولیه هر دو غذا شیر است ،این نعمت
خدادادی را شکرگزاری می کنند.
در روز برگزاری جشــن ،اهالی روستا با جمعیت  ۳۰۰خانوار با استفاده از روایتی دینی،
این غذا را آماده کرده و میزبان اهالی روســتاهای اطراف و بخشــی از مردم روستا که به
شهرهای دیگر کوچ کرده اند و در این آیین حضور دیدا کرده اند ،پرداخته و هر خانوار
جداگانه با پخت شیربرنج در مسابقه بهترین آشپز غذای نذری شرکت می کند.
برگزاری آیین ها و جشن های فرهنگی از این دست ،عالوه بر بازگشت مهاجرین روستا
به شــهرهای دیگر ،فضایی شاد و مفرح در کنار سادگی روستاییان خوش قلب و مهمان
نواز را ایجاد می کند که به همدلی بیشتر میان مردم خواهد انجامید.
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روز گذشــته خبرنگاران رسانه های استان به مناســبت افتتاح فرمانداری
شهرســتان قروه درگزین دهمین شهرستان تازه تاسیس استان همدان راهی این
شهرستان شدند .نخستین موردی که در طول مسیر توجه خبرنگاران را به خود
جلب کرد .نســب تابلو شهرستان درگزین در جاده ورودی این شهرستان بود.
مســیر را ادامه دادیم پس از  ۲۰دقیقه مقابل فرماندری پیاده شــدیم در ادامه
اســتاندار به همراه اعضای شورای اداری اســتان نیز به جمع مردم در مقابل
فرمانداری تازه تأسیس پیوستند.
مردم شهرستان درگزین اســتقبال باشکوهی از استاندار و مدیران استان همچنین
رئیس تقسیمات کشوری بعمل آوردند مدیران از جمله نماینده ولی فقیه در استان
و امام جمعه همدان در ابتدای ورود از تابلو فرمانداری تازه تأ ســیس شهرستان
درگزین رونمایی کردند و پس از انجام مراســم افتتاح ساختمان فرمانداری ،مردم
 ،مسئوالن و استاندار مســیر فرمانداری تا مسجد را پیاده طی کردند که در طول
مسیر مســئوالن ومردم شهرستان درگزین برنامه های جالبی را تدارک دیده بودند
که از جمله آن نواحتن آهنگ های سنتی ساز و دوحول توسط هنرمندان شهرستان
درگزین و آوردن چندین رأس گاو و گوسفند برای ابراز خوشحالی و شکر گزاری
برای ارتقا شهرستان بود.
در ادامه مســیر به مسجد جامع شهر رســیدیم وارد مسجد که شدیم شورو شوق
مردم برای شنیدن صحبت های استاندار از حرف هایشان پیدا بود برخی ها مدیریت
استاندار همدان در  ۲۵سال پیش به عنوان شهردار درگزین را یاد آوری می کردند و
تقارن افتتاح این شهرستان با زمان مدیریت شاهرخی در استانداری که زمانی نخستین
شهردار قروه درگزین بود را خوش یومن می دانستند .در ادامه اجرای مراسم جشن
افتتاح فرمانداری شهرستان درگزین  ،گفتگویی نیز با مردم انجام دادیم.
جمعی از شــهروندان شهرستان تازه تأســیس درگزین  ،از پیگیری چندین ساله
مسئوالن و مردم برای شهرستان شدن این شهر سخن گفتند و اینکه در چندین دوره
اعضای شورا و شهرداران برای تبدیل این شهر به شهرستان پیگیری و تاش کردند.
امیدواری کرد :ارتقای بخش به شهرستان
باعث ارائه خدمت بیشتری به مردم شود.
نماینــده مردم رزن در مجلس شــورای
اســالمی نیز در این مراســم بابیان اینکه
پرونــده ارتقا درگزین از مــدار پیگیری
خارج شــده بود که با همت مســئوالن
دوبــاره به جریــان افتــاد و نتیجه داد،
گفت :برای بخش سردرود هم اداره کل
تقسیمات کشــوری وعده از سرگیری و
پیگیریهای ارتقا را داده است.
حسن لطفی بابیان اینکه شهر کرفس نیز
بالتکلیــف بود که باالخره تعیین تکلیف
شــد از تخصیص  ۱6میلیارد تومان برای
آب شــرب روســتایی ،ارتقای روستای
کرفس به شــهر کرفس ،ارتقای دهستان
شــاهنجرین به بخش و ارتقا بخش قروه
به شهرستان درگزین سخن گفت.
نماینــده مردم رزن در مجلس شــورای
اسالمی ســاخت دانشــکده مدیریت و
حســابداری ،ساخت بیمارســتان تأمین
اجتماعی ،احداث مدرسه ،احداث خانه
پزشــک ،اخذ  48میلیــارد تومان برای
کریدور شــمال استان ،ساخت مرکز سی
تی اســکن مرکز توســط خیر و احداث
دو انبار ذخیره گندم را از جمله اقدامات
انجام شــده عنوان کــرد و گفت :مجوز
بیمارستان  ۱5۰تختخوابی رزن دریافت
شده است.
لطفی با بیان اینکه عملیات ســاخت این
بیمارســتان با  65میلیارد تومان اعتبار در
حال اجرا اســت ،گفت :دشمنانی چون
آمریکای جنایتکار ،رژیم صهیونیستی و
آل ســعود با ایجاد چالش برای ایران به
دنبال تنگ کردن عرصه بر ایران اسالمی
هستند اما کور خواندهاند.

به گفته مدیــرکل سیاســی و انتخابات
اســتانداری همدان به دنبال درخواست
مسئوالن اســتان و پذیرش هیأت دولت
اســفند ســال گذشــته هیأت دولت در
اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات
کشــوری با ارتقای شهر «قروه درجزین»
رزن به شهرستان «درگزین» موافقت کرد.
ابوالقاســم الماسی اظهار داشت :به دنبال
ارتقای شــهر «درجزین» به شهرســتان
«درگزیــن» ،شــمار شهرســتان هــای
همدان به  ۱۰مورد رســید و یک بخش
«شــاهنجرین» نیز به بخش های اســتان
افزوده شد.
مدیرکل سیاســی و انتخابات استانداری
همدان بیان کرد :با ارتقای ساختار اداری
نهادی های مستقر در این شهر ،خدمات
رسانی و امکانات رفاهی نیز افزایش یافته
و مردم برای پیگیری امور و رسیدگی به
مطالبات رفت و آمدها کاهش می یابد.
الماســی بیــان کــرد :در حــال حاضر
ســاختمان اداری بخشداری درجزین به
عنوان ســاختمان فرمانداری «درگزین»
پیش بینی شــده است و ســاختمانی در
مجاورت آن برای بخشــداری مرکزی و
یک ساختمان در منطقه شاهنجرین برای
بخشداری پیش بینی شد.
گفتنی اســت در این آییــن علی اصغر
ناظری پور به عنوان فرماندار شهرســتان
درگزین نیز معرفی شد.
پیشــتر شهرســتان رزن با ســه بخش
مرکزی ،قروه درجزین و سردرود دارای
 ۱۲6روستای دارای سکنه و در مجموع
 ۱۱9هزار نفر جمعیت در  8۱کیلومتری
مرکز اســتان همدان قرار داشت که قروه
درجزین از این شهرستان منفک شد.
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از مدیر و معلم نمونه کبودراهنگ تجلیل شد
کبودراهنــگ -اکرم حمیدی -خبرنــگار همدانپیام :از مدیران و
معلمــان نمونه آموزش و پرورش کبودراهنــگ با حضور جمعی از
مسئوالن در سالن شهید سادلجی تجلیل شد.
معاون برنامهریزی و پژوهش آموزش و پرورش استان ضمن تبریک
هفته معلم اظهار داشــت :یکی از بهترین اختراع بشر تعلیم و تربیت
است و معلمان نقش بسزایی در تعلیم و تربیت دارند بنابراین باید همه
تالش خود را باید در این زمینه به کار گیرند.
برخورداری افزود :آموزش و پرورش در حفاظت و حراست از تمدن
بســیار اثرگذار است و همه اینها به دلیل انباشت دانش ذاتی است که
در معلمان وجود دارد.
وی ادامه داد :ما به سواد رسانهای ،تربیتی ،رایانهای ،سالمتی ،نژادی و
قومی ،بومشناســی ،تحلیلی ،علمی و ...نیاز داریم و اگر اینها را داشته
باشــیم و به آن عمل کنیم با ســواد هســتیم و ناگفته نماند که بدون
پیشکسوتان نیز قدمهایمان نیمه راه است بنابراین باید از علم آنان نیز
استفاده کنیم تا به ظرفیتها برسیم.
رئیس آموزش و پرورش شهرســتان کبودراهنگ نیز در این مراســم
ضمن تبریک هفته معلم بیان داشــت :امروز از  ۱9معلم و مدیر نمونه
قدردانی میشــود که  ۱5نفر نمونه شهرســتان و  4نفر نمونه استانی
هستند.رضا عسگری افزود :چشمانداز و افق به دست نسل با کفایت
و انقالبی دانشآموزان و آیندهســازان هست و اینها با دستان پربرکت
معلمان رقم خواهند خورد.وی افزود :یکی از اســناد مهم در آموزش
و پرورش به عنوان سند چشمانداز است که چند سال پیش رونمایی
شده و حاصل هماندیشــی معلمان تعلیم و تربیت در چند سال بوده
است.خوشــبختانه تمامی فعالیتهای حوزههای آموزش و پرورش
اعم از پرورشــی ،تربیتی و ساخت و ساز به صورت جدی ورود پیدا
کرده است.عسگری خاطرنشان کرد :دهیاران و شوراها در روستاهای
موظف هستند با حضور در مدارس از مدیران و معلمان قدرددانی به
عمل آورند.
در پایان چندین برنامه فرهنگی و هنری توسط دانشآموزان اجرا شد
و از معلمان و مدیران نمونه تجلیل شد.

شبکه برق مالیر با  5۲میلیارد ریال
اصالح می شود
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه مالیر با اشــاره به
فرسودگی شــبکه برق این شهرستان گفت :پس از چند سال پیگری
های مستمر  5۲میلیارد ریال برای اصالح و بهینه سازی شبکه فرسوده
برق مالیر اختصاص یافت که عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
به گزارش ایرنا حســین فارسی در آیین تکریم و معارفه مدیر توزیع
نیــروی برق مالیر بیان کــرد :جذب این میزان اعتبار مســتلزم ارایه
گزارش توجیهی مناسب و پیگیری های مستمر بود که به خوبی انجام
شــد و امیدواریم جذب این اعتبار موجب رفع مشــکالت برق این
شهرستان شود.
وی اختصاص این میزان اعتبار به شــبکه برق مالیر را پس از انقالب
تاکنون بی ســابقه دانست و افزود :بخشی از اصالح شبکه هم اکنون
آغاز شــده و روستاها و مناطق حاشیه شهر نیز باید در رفع ضعف و
افت ولتاژ برق به خوبی دیده شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه مالیر همچنین احداث
پســت مالیر  4در منطقه شهرک ولیعصر(عج) و مسکن مهر را یکی
از اولویت های شهرستان برشــمرد و اظهار داشت :اقدامات الزم در
ایــن زمینه در حال پیگیری و انجام اســت و بزودی عملیات اجرایی
این پســت آغاز می شود.مدیر ســابق توزیع نیروی برق مالیر نیز با
تشریح اقدامات انجام شــده در این حوزه گفت :تعداد انشعاب های
برق این شهرســتان در سال  9۲چهار هزار و  ۲۰۰تعهد واگذاری بود
که به حدود  ۱۲هزار مورد انشــعاب رسیده اســت.بادامی افزود :در
حوزه خدمات مشترکان برق با بازنگری فرآیندها ،از حدود  ۱۲5هزار
مشــترک برق در مالیر ،حدود  ۱۳هزار مورد اصالحات در سیســتم
انجام شد.
وی بیان کــرد :تلفات برق در این شهرســتان از  ۲۳درصد به ۱7.5
درصد تا پایان سال  97کاهش و وصول مطالبات از  75درصد به 99
درصد افزایش یافت.
امیدی ارتقای شــاخص های عملکرد این شهرستان همچون افزایش
وصول مطالبات ،کاهش قطعی خطــوط و کاهش تلفات را از جمله
اولویت ها و برنامه های خود برشمرد.

برخورد قاطعانه با حرمتشکنان ماهرمضان

اگر به دنبال آگهی های استخدامی میباشید
لطف ًا به کانال تلگرامی زير مراجعه نمايید
كارت دانشجویی محمدمهدی توحیدیان فرزند مرتضی به شماره
ملی  3100394054رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بوعلی
سینا به شماره دانشجویی 9712274010مفقود گردیده و از درجه
عتبار ساقط می باشد.

C M

كارت دانشجویی فاطمه دهفولی فرزند علی به شماره ملی
 3950497099رشته فیزیك دانشگاه بوعلی سینا به شماره
دانشجویی 961212۸039مفقود گردیده و از درجه عتبار ساقط
می باشد.

@bazarehamedan
برای عضو در كانال تلگرام نيازمندی لطف ًا
عدد  5را به شماره  09035157351ارسال نمایيد.

بر طبق قانون مجازات اسالمی با روزه خوارانی که آشکارا حرمت
رمضان را بشکنند قاطعانه برخورد خواهد شد.
دادســتان اســدآباد در ســتاد امربه معروف و نهی از منکر شهرستان
اســدآباد ،اظهار کرد :در برخورد با روزخــواران در مالعام این افراد
برای مجازات باید آموزه های دینی را آموزش دیده و آزمون دهند و
نمره قبولی را کســب کنند در غیر این صورت باید مجازات در رابطه
با این افراد اعمال شود.
به گزارش ایســنا ،علیرضا سلطانی متهور در ادامه از برگزاری جشن
حمایت از انجمن زندانیان این شهرستان خبر داد و افزود :این جشن
برای حمایت از خانواده زندانیان شهرســتان با حضور خیرین در ماه
مبارک رمضان برگزار خواهد شد.سلطانی متهور همچنین با بیان اینکه
در ماه رمضان برای اغذیه فروشــی های سطح شهرستان دارای برنامه
خواهیم بود ،تصریح کرد :در ساعات روز طی ماه رمضان هیچ اغذیه
فروشی ســطح شهرستان نباید فعال باشــد .وی در ادامه با اشاره به
موتورســواران و خودروهایی که دچار آلودگی صوتی و یا مزاحمت
برای شهروندان می کنند ،خاطرنشــان کرد :بر اساس ابالغ جدید به
مدت  ۳ماه خودرو و موتورسیکلت هایی که دچار مزاحمت و آلودگی
برای شهروندان داشته باشند توقیف خواهند شد.
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ســفیر ایــران در لنــدن گفــت :برخــی منابــع سیاســی عراقــی اعــالم
کردهانــد کــه دولــت آمریــکا بــرای ادامــه همکاریهــای اقتصــادی دولــت
عــراق بــا ایــران بــرای معافیــت صــادر خواهــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیــد بعیدینــژاد در صفحــه توئیتــر خــود بــه
بازنشــر برخــی اخبــار کــه از قــول منابــع عراقــی منتشــر شــده اســت
پرداخــت.
وی گفــت :بــر اســاس برخــی منابــع سیاســی عراقــی ،آمریــکا بــه دولــت
عــراق اطــالع داده اســت در صورتــی کــه تــا نیمــه مــاه آینــده میــالدی
بــا شــرکت آمریکایــی اکســان موبیــل قــرارداد انــرژی امضــا کنــد ،دولــت
آمریــکا بــرای ادامــه همکاریهــای اقتصــادی دولــت عــراق بــا ایــران
معافیــت صــادر خواهــد کــرد.

پارلمان

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

آمریکا به عراق معافیت نفتی میدهد

کواکبیان «آزادی کارگران و معلمان بازداشت شده »
را خواستار شد

آمریکا میخواهد ایران را وارد فاز افراطی کند

رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای
اســالمی بــا بیــان اینکــه ایــران نبایــد کل مناســبات خارجــی خــود را
بــا آمریــکا تعریــف کنــد ،گفــت :تــالش آمریــکا از تحریمهــای تــازه
هســتهای وادار کــردن ایــران بــه خــارج شــدن از آژانــس و ان پــی تــی
اســت تــا پرونــده ایــران در ذیــل فصــل  7منشــور ســازمان ملــل قــرار
گیــرد ،لــذا مــا نبایــد وارد فــاز افراطــی شــویم.
حشــمتاهلل فالحتپیشــه در گفتوگــو بــا ایســنا در توضیــح ابــزار
ایــران در مقابلــه بــا دور جدیــد تحریمهــای آمریــکا ،اظهــار کــرد8۰۰۰ :
نــوع تحریــم علیــه جمهــوری اســالمی ایــران توســط آمریــکا در تاریــخ
مناســبات آمریــکا بــا دیگــر کشــورها غیرقابــل مقایســه اســت و آمریــکا
تنهــا وارد فــاز جنگــی نشــده اســت.

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه
بازداشــت برخــی معلمــان و کارگــران در تجمــع مقابــل مجلــس گفــت :چرا
وزارت کشــور بــرای تجمــع آنهــا مجــوزی فراهــم نمیکنــد؟ افــراد دســتگیر
شــده بایــد آزاد شــوند.
به گزارش ایســنا ،مصطفــی کواکبیان نمایند مردم تهران در مجلس شــورای
اســالمی در تذکر شفاهی جلسه علنی امروز مجلس گفت :چرا وزارت کشور
مکانی برای تجمع آرام صنفــی معلمان و کارگران تدارک نمیبیند و مجوزی
قانونی برای تجمع آنها بر اســاس اصل  ۲7قانون اساسی فراهم نمیکند .این
درخواســت را دارم که اگر کارگری یا معلمی در مقابل مجلس دســتگیر شده
است آزاد شود.

وزیر کشور:

دشمن به دنبال ايجاد تنشهای
اجتماعی و ناامنی درکشور است

خبر
حمید بادامینجات به مجلسیها هشدار داد:

خطر بازگشت به عقب با تصویب
الیحه مالیات بر ارزش افزوده

■ الیحه مالیات بر ارزشافزوده از دستور كار مجلس خارج شود

نماینده استان همدان در شورای عالی استانها و نایب رئیس شورای
اســالمی شهر همدان با توجه به اینکه امروز دو الیحه دولت با عنوان
«مالیات بر ارزشافزوده» و «درآمدهای پایدار شهرداریها» در مجلس
رسیدگی میشــود ،گفت :تصویب الیحه مالیات بر ارزش افزوده در
مجلس ،شــهرداریها را دولتی و ماهیت شوراها را بیاثر میکند که
بههیچوجه قابل توجیه نیست.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شــهر همــدان ،حمید
بادامینجات در گفتو گو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه انتظار میرود
مجمع نمایندگان اســتان با هوشیاری کامل به کمک و یاری مدیریت
شهری و روستایی بشــتابند ،افزود :شورای عالی استانها و شوراهای
اســالمی و شهرداران کالنشــهرها نسبت به ارســال نظر کمیسیون
اقتصادی به مجلس ابراز نگرانی شدیدی دارند که به طور قطع بسیاری
از موارد این مهم ،ضربه بزرگی به پیکر شهرداریها خواهد زد.
وی افزود :در الیحه درآمد پایدار شــهرداریها دقیق ًا نظرات شوراها
لحاظ شــده؛ اما در الیحه مالیات بر ارزشافزوده ،پیشنویس ارسالی
از ســوی دولت دارای اشکاالت جدی اســت که متأسفانه برخالف
وعده کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه رفع ایرادات ،این مهم انجام
نپذیرفت.
بادامینجات در ادامه توضیح داد :پیشــنهاد شورای عالی استانها بر
این بود تا الیحه درآمدهای پایدار شهرداریها که مرحله نهایی خود
را در مجلس طی کرده ،دولت هم در بودجه  98لحاظ داشــته و پس
از الیحه مالیات بر ارزشافزوده تنظیم و تقدیم مجلس شده است ،بر
الیحه مالیات بر ارزشافزوده مقدم شود و دوم اینکه الیحه مالیات بر
ارزشافزوده از دستور مجلس خارج یا موارد پیشنهادی اصالح شود.
نماینده استان در شورای عالی استانها و نایب رئیس شورای شهر همدان
خطاب به نماینــدگان مجلس اظهار کرد :در صورت تصویب کلیات
الیحه مالیات بر ارزش افــزوده در صحن مجلس و ورود نمایندگان
به محتوا و تصویب نظرات کمیسیون اقتصادی مجلس،فاجعهای ملی
در خصوص اختیارات شوراها برای وضع عوارض و همچنین بحران
ســاختاری برای شــهرداریها و دهیاریها بهویژه در حوزه برچیدن
عوارض و مالیات صورت خواهد گرفت.
بادامینجات معتقد است :واقعیت این است که در جمعبندی کمیسیون
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی به هیچ یک از تذکرات ،مکاتبات،
وعده ها و توافقات عمل نشده است که این امر نه تنها شرایط خوبی
را برای شــوراها و مدیریتهای شهری و روستایی به ارمغان نخواهد
آورد ،زنگ خطری برای منطقه و مردمان شهر و روستاهاست.
وی بــا تأکید بر اینکه جمعبندی کمیســیون اقتصادی مجلس ضمن
مغایرت با سیاســتهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و اصل
 44موجب تمرکزگرایی شدید دولت شده و شوراها به عنوان نهادی
تشــریفاتی تبدیل خواهند شد ،ادامه داد :شهرداریها و دهیاریها هم
به عنوان نهادهای دولتی تلقی خواهند شــد و  6۰درصد درآمد این ۲
نهاد کاهش خواهد یافت.
به گفته بادامینجــات :در مجموع جمعبندی و گزارش کمیســیون
اقتصادی مجلس در خصوص الیحه فوقالذکر ،اســاس «اســتقالل
شــهرداریها و دهیاریها» و همچنین «کارکردهای شوراهای شهر»
از بین خواهد رفت.
وی ادامــه داد :تمام نمایندگان مجلس باید نســبت به شــهرداران و
دهیاران حوزه انتخابیه خود توجه داشــته باشند که اگر آن قسمت از
عوارض مربوط به شهرداریها و دهیاریها حذف و تبدیل به مالیات
شــود ،هیچ کمکی در نحوه توزیع نخواهد داشت؛ بلکه بخش اعظم
درآمدهای آنان نیز حذف خواهد شد.
نماینده اســتان در شورای عالی اســتانها و نایب رئیس شورای شهر
همــدان با بیان اینکه دولت و مجلس باید از این انحراف ســاختاری
و فاجعــه ملی با همدلی و همگرایی جلوگیری کنند ،گفت :نمیتوان
بدون توجه به ساختار اداره شهرها و روستاها و سوابق گذشته آن در
کشــور؛ نسخهای پیچید که اساس کارکرد و فعالیت آنان را مخدوش
کرد .بادامینجات همچنین با اشاره به تالش شورای عالی استانها و
شورای شهر همدان در راستای رفع این نارسایی و چالشهای کلیدی
خطاب به مجمع نمایندگان اســتان درخواســت کرد :کلیات الیحه
مالیات بر ارزش افزوده مصوب نشود؛ زیرا ایرادات زیادی وارد است
که به صورت مکتوب از ســوی شورای عالی استانها و شورای شهر
همدان به منظور بررسی بیشتر ،ارسال شده است.

برای كشاندن
آمریکا به یک
درگيری دسيسه
كرده اند
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی
ایران در گفت وگو با بخش انگلیسی شبکه
خبری الجزیره گفت :برخی کشورها برای
کشــاندن آمریکا و رئیــس جمهوری این
کشــور به یک درگیری فاجعه بار دسیسه
کرده اند اما متاسفانه این کشورها متحمل
پیامدهای اقدام خود خواهند شد
به گزارش ایرنا" ،محمد جواد ظریف" در
این مصاحبه که در تارنمای شبکه خبری

دشــمن بــا افزایــش تحریــم هــا و بــه
صفــر رســاندن فــروش نفــت بــه دنبــال
ایجــاد تنــش هــای اجتماعــی ،ناامنــی و
اعتــراض هــای مردمــی در کشــور اســت.
وزیــر کشــور در نشســتی کــه بــا موضوع
حاشــیه نشــینی و بــا حضــور نماینــدگان
دســتگاه هــا برگــزار شــد بــا تاکیــد بــر
ایــن کــه «قــدر مــردم را بایــد بدانیــم»
افــزود :بایــد بدانیــم همــه کارهــا در
کشــور بــا همراهــی و مشــارکت مــردم
بــه نتیجــه مــی رســد و انجــام کاری
بــدون کمــک مــردم امــکان پذیــر نیســت.
«عبدالرضــا رحمانــی فضلــی» خاطرنشــان
کــرد :هریــک از مســئوالن در هــر کجــا
و در هــر مقامــی بــه پــاس قدردانــی
از مــردم بــه ویــژه بــرای مردمــی کــه
اســتوانه مقاومــت و اســتقامت هســتند
بایــد هــرکاری از دســت آنهــا برمــی آیــد
بخصــوص در حاشــیه شــهرها انجــام
دهنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،وی تاکیــد کــرد:
وظیفــه انســانی ،قانونــی ،شــرعی و
انقالبــی همــه مــا اســت کــه همــه مــردم
در چارچــوب و محــدوده جغرافیایــی
و در هــر کجــای کشــور از حداقــل
امکانــات برخــوردار باشــند.

 نظامهــای مالــی بــرای از
بیــنبــردنحاشیهنشــینیبایــد
اصــالحشــود

رحمانــی فضلــی در بخــش دیگــری از
ســخنان خــود حاشیهنشــینی را یکــی
از پنــج آســیبی عنــوان کــرد کــه رهبــر
معظــم انقــالب نیــز در ایــن خصــوص
تاکیــدات بســیاری مطــرح کردنــد.
وی ادامــه داد :موضــوع حاشــیه نشــینی
خــارج از ریشــهیابی و بعــد تاریخــی
آن واقعیتــی اســت کــه بــا آن مواجــه
هســتیم و دو نــگاه در خصــوص
حاشیهنشــینی وجــود دارد ،نــگاه اول
ایــن اســت کــه اگــر کمــک کنیــم
شــرایط مناطــق حاشیهنشــین بهبــود
بخشــیده شــود ســیر مهاجــران بــه ایــن
مناطــق افزایــش مییابــد ،بنابرایــن
نگاههــا در ایــن زمینــه در خصــوص

■ ایســنا:منابع مطلع از آغاز عملیات گســترده ارتش سوریه علیه
گروههای مخالف در دو استان حماه و ادلب خبر دادند.
به نوشته روزنامه فرامنطقهای القدس العربی ،یک منبع نظامی سوری
در بیانیــهای اعالم کرد که همزمان با تخلیه برجهای دیدهبانی ترکیه
در حومه شمال غربی استان حماه ،ارتش سوریه نیز عملیات گسترده
خود علیه گروههای مخالف در ادلب و حماه را آغاز کرده است.
وی افزود :گروههای مسلح تروریستی مستقر در استان ادلب و حومه
آن برای انتقال تسلیحات و وارد کردن تعداد بیشتری از تروریستها
به این استان به منظور آغاز حمله به استانهای حماه و الذقیه تالش
میکنند.

■ تسنیم :ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در گفتوگو با
خبرگزاری «نووستی» تأکید کرد که هیچ تهدیدی درباره تحریمهای
جدید از طــرف آمریکا نمیتواند باعث توقف همکاریهای متقاب ً
ال
سودمند مسکو و تهران ،از جمله در عرصه هستهای شود.
وی گفت« :ما مدتهاســت که در شرایط اعمال تحریمهای آمریکا
علیه روســیه زندگی میکنیم .این اعمال فشار از سال  ۲۰۱۲وجود
داشته اســت .واضح است که در طول این مدت بطور جدی به این
اعمال محدودیتهای غیرقانونی عادت کردهایم .شــرکای ایرانی ما
نیز تجربهای به مراتب طوالنیتر از این دارند».

انتخاباتریاستجمهوریمقدونیهدرسایهاعتراضات

ایجــاد موانــع و محدودیــت اســت تــا
از افزایــش حاشیهنشــینی جلوگیــری
شــود.
وزبــر کشــور یــادآور شــد :امــا نــگاه
دیگــر ایــن اســت کــه ایــن واقعیــت را
ریشــهیابی کــرده و بدانیــم کــه ریشــه
حاشیهنشــینی در اقداماتــی اســت کــه در
ایــن کشــور صــورت گرفتــه اســت.
رحمانــی فضلــی بــا بیــان ایــن کــه
حاشــیه نشــینان از بُعــد انســانی و
هموطــن بــودن بــر مــا حــق دارنــد،
گفــت :بایــد رونــد مهاجــرت را
کاهــش دهیــم امــا بایــد خدمــات
اولیــه ماننــد آمــوزش ،بهداشــت و
ایجــاد شــرایط مطلــوب محیطــی بــه
افــراد ســاکن در ایــن مناطــق ارائــه
دهیــم.
وی ادامــه داد :مــا نمی توانیــم
تکلیــف خودمــان را نســبت بــه مــردم
بــا تصــور ایــن کــه محیــط بــرای مــا
مبنــا اســت از ســر خــود بــاز کنیــم و
برنامه ریــزی الزم را نداشــته باشــیم.
بایــد نــگاه مــا انســانی باشــد و
انســان ها را محــور قــرار دهیــم.
وزیــر کشــور بــا بیــان ایــن کــه کامــال

وجود احزاب قوی برای موفقیت انتخابات
استانی ضروری است

آگهــی تغییــرات شــركت
مهندســین مشــاور كاسیان پی
ســازه شركت ســهامی خاص به
شــماره ثبت  ۸454و شناســه
ملی  10۸200۸1967به اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی
فوق العاده مــورخ 12/12/1397
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد :
نشانی شــركت ازآدرس قبلی در
همدان به آدرس  :اســتان همدان
 ،شهرســتان همــدان  ،بخــش
مركزی  ،شــهر همدان ،استادان
 ،خیابــان  1۸متری قیام  ،خیابان
1۸متری عمران  ،پالك  ، 21طبقه
اول ،كدپســتی 6516۸66714
تغییریافــت ومــاده مربوطــه
دراساسنامه اصالح گردید .
شــماره تمــاس .3۸22۸314
()454۸71

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

آگاه هســتیم کــه مهاجــرت بــه شــهرها
موجــب حاشیهنشــینی مــی شــود ،افــزود:
بــرای رفــع معضــالت حاشیهنشــینی
بایــد یــک گام بــه پیــش از مهاجــرت
برداریــم ،عــدم تــوازن و عــدم تعــادل در
توزیــع منابــع ،توزیــع خدمــات ،توزیــع
فعالیتهــا باعــث مهاجــرت و ایجــاد
حاشیهنشــینی میشــود.

وظیفهانســانی،قانونی،
شــرعی و انقالبی همه
مااســتکههمهمردم
درچارچــوبومحدوده
جغرافیاییودرهرکجای
کشور از حداقل امکانات
برخوردارباشند

وی تصریــح کــرد :مــا در تهــران بــا
انباشــت عظیــم منابــع روبــرو هســتیم
امــا از آن طــرف تهــران نیــز رتبــه یــک
بزهــکاری و جــرم و جنایــت را بــه خــود
اختصــاص داده اســت.
وی بــا طــرح ایــن پرســش کــه چــه
چیــزی موجــب عــدم تــوازن منابــع
می شــود ،خاطرنشــان کــرد :نتیجــه
نظــام اداری ،نظــام مالیاتــی ،و
نظــام بودجه ریــزی غلــط مهاجــرت
اســت و بــرای پیشــگیری بایــد
نظــام برنامه ریــزی ،بودجه ریــزی،
مالیاتــی ،پولــی و بانکــی کــه
دارای اشــکاالت بســیاری اســت،
اصــالح شــود قطعــا از بودجــه ملــی
امکانــات بیشــتری بــه شــهرهایی
کــه جمعیــت زیــاد دارند،اختصــاص
مــی یابــد.
رئیــس شــورای اجتماعــی کشــور ادامــه
داد :مــا نمیتوانیــم معطــل بمانیــم تــا
ایــن نظامهــا اصــالح شــوند بلکــه بایــد
همزمــان اقدامــات الزم را انجــام دهیــم تا
حاشیهنشــینان اقدامــات مناســبی داشــته
باشــند و همچنیــن بــه مــرور آن نظــام هــا
را اصــالح کنیــم.

در حال حاضر انتخابات مجلس
مساله اصلی مردم نیست

نماینده مردم تبریز ،آذرشــهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی گفت :طرح برگزاری
انتخابات پارلمان به صورت استانی بدون وجود احزاب قوی و منسجم موفق نخواهد بود.
زهرا ساعی در گفت وگو با ایرنا ،استانی شدن انتخابات را طرحی ایده آل دانست و افزود:
بدون تردید اگر ســاز و کارها و امکانات زیرساختی و همچنین شرایط حضور احزاب و
تشــکل های سیاسی برای برگزاری چنین انتخاباتی مهیا شــود ،پیامدهای بسیار خوب و
مطلوبی در پی خواهد داشت.
وی اظهار داشــت :هم اکنون احزاب و تشکل های ساختارمند ،منسجم و قدرتمند سیاسی
که بتوانند در تمام اســتان ها فعال بوده و توانایی ارایه لیست های انتخاباتی داشته باشند،
وجــود ندارد و این موضوع یکی از نقاط چالش برانگیز و نقطه ضعف برگزاری انتخابات
به صورت استانی است.

قطری "الجزیره" انتشار یافته ،تحریم های
آمریکا را "تروریســم اقتصادی" خواند و
افزود :آنها می خواهند تــا بر مردم ایران
فشار وارد کنند تا خط مشی خود را تغییر
دهند .این همان روشــی است که ایاالت
متحده در چهل سال گذشته و به خصوص
از زمانــی کــه "دونالــد ترامپ"رئیــس
جمهوری آمریکا بر ســر کار آمد و تعهد
"باراک اوباما" دیگر رئیس جمهور آمریکا
را نقض کرد ،در پیش گرفته است.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به الجزیره
گفت :تحریم ها "تاثیر سیاســی" نخواهند
داشــت و ایران با شــرکای خود راههای
گوناگونی برای محافظــت از خود ابداع
کرده است.
ظریف توضیح داد :استفاده نکردن از دالر
در تراکنش ها یکی از راه هایی اســت که

آغازعملیاتگستردهارتشسوریهدرحماهوادلب

ریابکوف:تهدیداتآمریــکاتاثیریبرهمکاریهای
روسیهوایراننمیگذارد

نماینده مجلس:

روز به روز بر محبوبیت آن افزوده شده و
در دراز مدت به زیان آمریکا تمام خواهد
شد .دومین ابزار که با همسایگان و چینی
ها راه اندازی کرده و با اروپایی ها در حال
تشکیل آن هستیم ،وارد نشدن در تراکنش
های فرامرزی ای اســت که ممکن است
آمریکا در آنها مداخله کرده و طرفین را به
صورت غیرقانونی مجازات کند.
ظریف با بیــان اینکه منافــع خارجی به
آمریکا جهــت می دهد ،افزود :معتقدم که
ایاالت متحده در خدمت آمریکا نیســت
و بیشــتر در خدمت منافع اسراییل است.
به نوشــته تارنمای شبکه الجزیره ،ظریف
با اشــاره به "محمد بن سلمان" سعودی و
"محمد بن زاید" اماراتی گفت :متاسفانه دو
تن در منطقه ما هستند که با منافع اسراییل
همسو شده ا

بین الملل

یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :هر دو جریان سیاسی کشور به این باور رسیدهاند
که در اردیبهشت  ،98انتخابات مجلس مساله اصلی مردم نیست.
عبــداهلل ناصــری در گفتوگــو بــا ایســنا دربــاره ســکوت جریانهــای سیاســی در قبــال
انتخابــات مجلــس یازدهــم ،اظهــار کــرد :بــرای نخســتین بــار در چهــل ســال گذشــته
در فاصلــه حــدود ده ماهــه تــا انتخابــات نــه تنهــا شــاهد کنــش جریانهــای سیاســی
نیســتیم ،بلکــه از ســوی جامعــه هــم عکــس العملــی نســبت بــه انتخابــات مشــاهده
نمیشــود.
وی ادامه داد :باید بپذیریم که کنشگری سیاســی همیشــه متأثر از فضای اجتماعی کشور
است .تحریمها ،مشکالت اقتصادی و اخیرا ً هم سیل فضای جامعه را تحت تأثیر قرار داده
است و این مسائل موجب شده که دیگر دوقطبیهای اصالحطلب و اصولگرا برای جامعه
اهمیت تعیین کنندهای نداشته باشد.

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱3آییننامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره  139660326006000036مورخ 139۸/1/24
هیأت اول موضــوع قانون تعیین تكلیــف وضعیت ثبتي اراضي
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك مالیــر تصرفات مالكانه و بالمعــارض متقاضی آقای
پوریــا رجبی گماســائی فرزند محمد به شــماره شناســنامه
 3920521315صادره از مالیر شــش دانــگ اعیانی بانضمام
هشتاد و هشــت شعیر مشــاع عرصه یك باب خانه به مساحت
 177/75مترمربع قســمتی از پالك  20اصلــي اراضی جعفرآباد
واقع در بخش چهــار مالیر خریداری از مالك رســمی تعاونی
مســكن نیروی انتظامی مالیر محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود،
در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكیت متقاضي
اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي اســت در صورت
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالكیت صادر خواهد شد(.م الف )55
تاریخ انتشار نوبت اول9۸/2/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم9۸/2/31 :

محمدرضا امینی ،رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

■ ایرنــا :یک میلیون و  8۰8هزار و  ۱۳۱شــهروند واجد شــرایط
مقدونیه شمالی امروز یکشــنبه درحالی برای دومین دور انتخابات
ریاســت جمهوری به پای صندوق های رای می روند که براساس
گزارش ها منتشــر شــده ؛ یک چهارم جمعیت دومیلیون نفری این
کشور بیکار هستند" .استوو پنداروفسکی" که از طرف ائتالف حاکم
سوســیال دمکراتیک و "گوردانا سیلیانوفســکی داوکوو" از حزب
اپوزیســیون (ومرو -دپمنه) در دور نخســت انتخابات که دو هفته
پیش برگزار شــد ؛ بیشترین آرا را کسب کردند ؛ امروز برای کسب
مقام ریاست جمهوری به رقابت می پردازند.

رژیمصهیونیستیغزهراتهدیدبهحملهزمینیکرد

■ باشــگاه خبرنگاران :به نقــل از ایندیپندنت ،وزارت جنگ رژیم
صهیونیســتی اعالم کرد یک تیپ زرهپــوش این رژیم خود را برای
حمله زمینی به نوار غزه آماده کرده است.
همچنین رســانههای رژیم صهیونیســتی از مخالفــت این رژیم با
پیشــنهاد مصر برای اعالم آتشبس فوری و بدون قید و شــرط در
نوار غزه خبر دادند.
پنجشنبه گذشــته جنگندههای رژیم صهیونیستی حمالتی را به نوار
غزه انجام دادند که در پاسخ به آن حماس نیز به سوی سرزمینهای
اشغالی موشک شلیک کرد.

پمپئو:زمانانتقالقدرتدرونزوئالهمینحاالاست!

■ مهر :وزیر خارجه آمریکا در ادامه مداخله در امور داخلی ونزوئال
از مردم این کشــور خواســت تا با براندازی دولت کاراکاس ،روند
واگذاری قدرت به اپوزیســیون را تســهیل کنند .مایک پمپئو وزیر
خارجــه آمریکا در پیامی ویدئویی خطــاب به مردم ونزوئال مدعی
شد :اکنون زمان انتقال قدرت است و واشنگتن به عنوان شریک این
کشــور آمریکای التین ،در هر قدم از مسیر همراه شما خواهد بود!
وی همچنین خواســتار براندازی نیــکالس مادورو رئیسجمهوری
قانونی ونزوئال از سوی مردم این کشور شد.

انتخاباتریاستجمهوریدرپاناما

■ ایسنا :مردم پاناما ،برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری
بــه پای صندوقهــای رأی رفتند.بــه گزارش ایســنا ،به نقل از
خبرگــزاری رویترز ،انتخابات ریاســت جمهــوری در پاناما در
حالی برگزار میشــود که وزیر کشاورزی پیشــین پاناما یکی از
کاندیداهــای مطرح در ایــن انتخابات ،وعده مبارزه با فســاد و
نابرابری پس از رســواییهای اخیر در این کشــور را داده است.
رئیس جمهور آتی پاناما یکی از اقتصادهای با رشــد سریع جهان
را بــه ارث میبرد اما فشــارها بــرای کاهش فاصلــه طبقاتی و
شــفافیت در مبارزه علیه فساد افزایش یافته است.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)

به موجب پرونده اجرایی كالسه 9600124موضوع سند رهنی شماره  1372دفتر اسناد رسمی شماره  ۸1شهر نهاوند استان همدان،
بانك كشاورزی فیروزان جهت وصول مبلغ  114667۸۸4ریال (یك میلیارد و صد و چهل و شش میلیون و ششصد و هفتاد و هشت
هزار و هشتصد و چهل ریال) موضوع الزم االجرا و خسارت تأخیر الی یوم الوصول علیه شركت فرآورده لبنی گل پونه نهاوند شماره
ثبت  553تاریخ ایجاد 1379/12/7 :شناسه ملی  10۸20029363به نشانی روستای لیلی یادگار و محسن علی احمدوند نام پدر نظر
علی تاریخ تولد  1341/1/2شــماره ملی  3933330599شماره شناسنامه  2مبادرت به صدور اجرائیه نموده است اجرائیه صادره
به متعهدین ابالغ گردیده ســپس بنا به تقاضای بستانكار مورد وثیقه برابر نظریه به شماره وارده /6299ن 97/مورخ 1397/12/11
كارشناس رسمی دادگستری (هیأت سه نفره ) مورد ارزیابی كه ارزش و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد :ششدانگ پالك ثبتی
 1901فرعی از  3اصلی واقع در بخش  2حوزه ثبتی نهاوند استان همدان ،كه برابر نامه شماره /۸302ن 96/مورخ  1396/06/25اداره
ثبت اسناد و امالك نهاوند به مســاحت  243مترمربع به نام محسن علی احمدوند ثبت و سند مالكیت صادر گردیده بنا به اظهار
كارشناس رسمی دادگستری واقع در نهاوند ،فرمانداری ،نرسیده به بلوار شهرك طالقان ،كوچه شهید قیصری ،بعد از پارك اسكیت
و به قیمت  5500000000ریال ارزیابی گردیده و محدود است به حدود شماالً :به طول ده متر دیواری است به پی  1۸9۸فرعی شرق ًا
به طول  24/30متر دیواری اســت به پی پالك  1900فرعی جنوب ًا به طول ده متر درب و دیواری است به كوچه دوازده متری غربا به
طول  24/30متر دیواری است به پی پالك  1902پالك فوق از ساعت  9الی  12روز چهارشنبه مورخ  139۸/3/۸در اداره ثبت نهاوند
از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از مبلغ ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً فروخته میشود .الزم به ذكر است
پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزایده دارای آنها باشد
و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینكه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده
برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد
و نیمعشر و حق مزایده نقدا ً وصول میگردد ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان
ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد(.مالف) 37
تاریخ انتشار139۸/2/16 :
محمدعلی جلیلوند
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک نهاوند

Y K

اعزام دائم دانشجویان علوم پزشکی به خارج متوقف شد

زولبیا با جعبه بدون آرم سازمان غذا و دارو نخرید

توجهبهطبسنتیسببپیشرفتسالمتکشورمیشود

مشــاور معاون آموزشی وزارت بهداشت از قطع اعزام دائم دانشجو در رشتههای
تخصصی علوم پزشــکی به خارج از کشــور خبر داد و گفت :اعزام به صورت کوتاه
مــدت با وجود محدودیتهای ارزی همچنان ادامه دارد.حمید اکبری ضمن بیان این
مطلب اظهار کرد :اعزام دانشــجو برای دورههای بلند مدت در رشــتههای تخصصی
علوم پزشکی به طور کامل متوقف شد در واقع این وضعیت از سالهای گذشته روند
کاهش را داشته است اما با ایجاد رشتههای تخصصی در دانشگاهها داخل کشور ،این
اعزام در ســال جاری کام ً
ال متوقف شده است.وی در ادامه تصریح کرد :خوشبختانه
در حال حاضر تمامی رشتههای تخصصی موجود در دانشگاههای دنیا در دانشگاههای
علوم پزشکی داخل کشور راهاندازی شده است.

مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو گفت :جعبه های زولبیا
و بامیه باید حتما از محل ها و کارخانه هایی تهیه شده باشد که پروانه ساخت از این
سازمان گرفته باشد درغیراین صوررت مردم نباید آنها را بخرند.
بــه گزارش ایرنا ؛ وحید مفید افزود :هنگامی کــه مردم از قنادی ،زولبیا و بامیه یا هر
شیرینی دیگری خریداری می کنند حتما به آرم جعبه آن دقت کنند که سیب سالمت
وزارت بهداشــت را داشته باشــد اگر این عالمت را ندیدند از قنادی بخواهند که از
جعبههای دارای مجوز اســتفاده کند.وی اضافه کرد :متاســفانه بسیاری از جعبه های
شیرینی بدون عالمت سازمان غذا و دارو عرضه می شوند؛ این جعبه ها از کارگاه های
غیرمجاز به خاطرقیمت پایین تر تهیه می شوند.

رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت :توجه به شاخصههای
ســبک زندگی سالم عامل پیشرفت سالمت در کشورهای توسعهیافته بوده است و ما
برای رسیدن به این هدف باید بهسمت دانستههای طب سنتی حرکت کنیم.
رضاییزاده در گفتوگو با تسنیم درباره اثرگذاری طب سنتی در ارتقاء سطح سالمت
جامعه ،اظهار کرد :بر اساس مقاالت ،پیشرفت و توسعه اتفاقافتاده در حوزه سالمت
کشورهای توسعهیافته و موفق همراه با پیشرفت و توسعه علم پزشکی نبوده است.
وی افزود :شواهد نشان میدهد پیشرفت حوزه سالمت کشورهای موفق در این زمینه بعد
از اجرای سراســری واکسیناسیون یا طرحهای سراسری دیگر نبوده است بلکه بر اساس
ارتقای سطح سواد سالمت جامعه و تغییرات در مؤلفههای سبک زندگی بوده است.

خبر

فکر خودکشی هم خطرناک است؟

یک روانشــناس بالینی گفت :خانوادهها نباید خودکشــی را کم
اهمیت بپندارند و از کنار این مسئله بی تفاوت گذر کنند.
حامد سجادپور با اشاره به اینکه پدیده خودکشی در  6۰سال گذشته
در جهان در حال گسترش است ،اضافه کرد :کشور ما نیز از این قائده
مستثنی نبوده است.
وی با بیان اینکه هر فردی که افکار خودکشی دارد ،لزوم ًا اقدام کننده
نیست ،اظهار کرد :بنابراین محققان ،شناختن متغیرهای مرحله فکر تا
اقدام به خودکشی را بسیار ضروری دانستهاند و به اعتقاد محققان هر
شخصی که به خودکشی فکر میکند ،به طور قطع خودکشی نمیکند.
ســجادپور در رابطه با تحقیقات انجام شده در بیمارستان امام حسن
(ع) بجنورد ،بیان کرد :بررســیهای ما در بیمارســتان امام حسن (ع)
بجنورد نشــان میدهد که بیشــتر اقدام کننده ها تکانشی (لحظهای)،
رفتار خودکشــی را انجام میدهند و افکار طوالنی مدت و همیشگی
خودکشی را ندارند.
این روانشناس بالینی با بیان اینکه معموالً این افراد به دنبال مشاجرههای
خانوادگی اقدام به خودکشی میکنند ،افزود :این افراد خشم خود را به
جای دیگران بر روی خود متمرکز میکنند و همین امر موجب میشود
تا دست به خودکشی بزنند.به گفته وی ،رفتار خودجرحی نیز در این
افراد به وفور مشاهده میشود و بیشتر آنها تشخیص اختالل شخصیت
مرزی را دریافت میکنند.
ســجادپور در رابطه با راهکارهای پیشگیری از این آسیب اجتماعی،
عنوان کرد :آموزش حل مساله و ارتقای مهارتهای مقابله با مشکالت
برای اینگونه افراد و همچنین افزایش تحمل ناکامی میتواند گام مهمی
در پیشگیری این افراد از اقدام به خودکشی باشد.
این روانشــناس بالینی تاکیــد کرد :یک نکته حیاتــی در خصوص
خودکشی وجود دارد و آن این است که افراد اقدام کننده معموالً سابقه
بیان فکر خود را دارند و نزدیکان به هیچ وجه نباید فکر خودکشــی
را کــم اهمیت بپندارنــد و حتم ًا باید این افراد را به روانپزشــکان و
روانشناسان بالینی ارجاع دهند.
علیرغم آغاز پرداخت وام  ۳0میلیونی ازدواج
اعالم شد:

بانکها کارت یارانه را به عنوان ضمانت
بازپرداخت «وام ازدواج» نمیپذیرند

رمضان،ماه میهمانی خدا
مــاه نجــوا و شــب زنــده داری ســحر
هــای قــدر و غــروب هــای دلدادگــی از
راه رســید.
یــک بــار دیگــر آســتان برکــت و
اســتجابت ،بــر روی بنــدگان امیــدوار بــه
قلــم عفــو خداونــدگار رحمــان گشــوده
شــده اســت .فرصــت بندگــی و ربنــا
ربنــای خلــق بــر خــوان گســترده دعاهــای
در صــف اســتجابت ایســتاده بــر قامــت
شــب هــای برکــت قــدر  ،بــه لحظــه هــای
ایــن عمــر پــر تکــرار جــان تــازه بخشــیده
اســت.
ربنــا مــا را بپذیــر بــا دســتانی پــر نیــاز و
جانــی سرشــار از اشــتیاق بــه درگاهــت
آمــده ایــم تــا بــه شــب هــای قــدر و
مغفرتــت نصیبــی ببریــم.
رمضــان اســت ،ماهــی کــه نگیــن خلقــت
عالــم و آدم ،پیامبــر اکــرم (ص) فرمــوده
اســت :در نخســتین شــب آن ،درهــای
آســمان گشــوده میشــود و تــا آخریــن
شــب آن بســته نخواهــد شــد ،ماهــی کــه
اگــر بنــده «خــدا» میدانســت کــه در مــاه
رمضــان چیســت دوســت میداشــت
کــه تمــام ســال ،رمضــان باشــد ».در مــاه
رمضــان هرکــس بــه هــر تــوان و موقعیــت
اشــتیاق بندگــی اش جانــی دگــر مــی
گیــرد و چشــم میبنــدد و کام و گــوش
از آنچــه نبایــد و نجــوا مــی کنــد بــه هــر
لحظــه کــه نفــس هایــش برکــت اســت و
عبــادت.

اعزام۱۵۰۰مبلــغومبلغهبه۲
هزارو۲۰۰نقطهاستانهمدان
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۱۸۰۰مسجدمیزبانروزهداران

حجت االسالم دشتکی گفت :امسال ۱8۰۰
مسجد در ماه رمضان در استان همدان فعال
است که بر اســاس برنامه این مساجر غبار
روبی و آماده شده است.
وی بــا اشــاره به اینکــه برنامههــای ماه

رمضان را با همراهی هیأت امنای مســاجد
و معتمدان محــالت و روســتاها میزبانی
خواهد شــد ،گفت :در ماه رمضان امســال
 ۱۲۰۰هیأت برنامه وعــظ و خطابه و منبر
و بزرگداشــتهای خاص این ماه از جمله
میالد امام حســن مجتبــی (ع) ،برنامههای
لیالی قدر و بزرگداشت ارتحال امام خمینی
(ره) و ســالروز  ۱5خرداد را اجرا خواهند
کرد.
همچنیــن  ۳۰۰مؤسســه ،مرکــز و خانــه
قــرآن در اســتان همــدان برنامههــای
قرآنــی را اجــرا خواهنــد کــرد و در
ایــن  ۳۰۰مرکــز برنامههایــی از جملــه
آمــوزش قــرآن ،روخوانــی ،روانخوانــی،
کرســیهای تــالوت و هــر آنچــه مرتبــط
بــا موضــوع قــرآن اســت اجــرا میشــود.
حجــت االســالم دشــتکی بــا بیــان اینکــه
بــر اســاس برنامــه  ۳5۰جمــع خوانــی
قرآنــی در طــول مــاه مبــارک رمضــان
برگــزار مــی شــود ،گفت؛جمــع خوانــی
قــرآن یــک حرکــت اجتماعــی اســت کــه
خوشــبختانه در اســتان همــدان بــه شــکلی
زیبــا اجــرا میشــود.

جمعخوانیدر۱۵۰مسجداستان

مدیر کل تبلیغات اســالمی استان همدان با
بیان اینکه تاکنون  ۱5۰مرکز و مسجد برای
جمع خوانی قرآن اعــالم آمادگی کردهاند،
گفت :شــاخصترین جمع خوانی قرآن در

اســتان همدان در حسینیه امام خمینی (ره)
برگزار خواهد شــد که هر روز ساعت ۱8
عصر از شبکه استانی همدان نیز پخش زنده
خواهد داشت.
حجت االســالم دشــتکی از برگزاری 5۰
کرســی تالوت در استان همدان خبر داد و
با بیان اینکه برگزاری مســابقات قرآنی نیز
برنامه ریزی شده است و بزرگداشت لیالی
قدر با توجه بــه محوریت محالت به طور
ویژهتری برگزار میشود و در تمام محالت
محوری مردم از فضیلتهای شب قدر بهره
مند خواهند شد.

قرآنوعترتمبنایگامدوم

حجــت االســالم دشــتکی افزود :ســتاد
ساماندهی شــئون فرهنگی در مناسبتهای
مذهبــی سیاســتها را مشــخص کرده و
اولویت تبلیغی در ماه رمضان قرآن و عترت
است.
همچنیــن یــک رویکــرد در ماهرمضــان
اجتماعی ســازی مبانی و مفاهیم و محورها
و حتی پیشــنهادات پیام مقام معظم رهبری
در بیانیــه گام دوم انقالب اســت چرا که
مبنــای این پیام قرآن و عترت اســت و در
نخستین گام نیز مبانی قرآنی پیام مقام معظم
رهبری اســتخراج و در اختیار شبکه تبلیغ
قرار گرفت.

ازبرکتماهرمضانغافلنشویم

امامجمعــه نهاونــد گفت:مــاه رمضــان

،فرصــت بســیار مهــم و مناســبی اســت تــا
انســان بتوانــد خــود را مدیریــت کنــد و
امــروز اگــر همــه مــا بتوانیــم بــر خــود و
نفــس خــود مدیریــت داشــته باشــیم و هــر
ســخنی را بــه زبــان نیاوریــم و هــر عملــی
را انجــام ندهیــم بســیاری از مشــکالت
رفــع میشــود.
حجتاالســالم عباســعلی مغیثــی بــا
اشــاره بــه فرارســیدن مــاه مبــارک رمضــان،
گفــت :برابــر آیــات و روایــات معصومیــن
مــاه رمضــان بــا ســه ویژگــی برکــت،
رحمــت و مغفــرت بــه شــما روی آورده
و امیدواریــم بتوانیــم از بــرکات ایــن مــاه
اســتفاده کنیــم.
وی بابیــان اینکــه متأســفانه عمــر یکســری
از انســانها بیبرکــت اســت چراکــه
لحظــات عمرشــان بــه بیهودگــی و گنــاه
سپریشــده اســت ،گفــت :امــروز همــه
مــا و مســئوالن بایــد از لحظــات زندگــی
و عمرمــان در راه خدمــت بــه خلــق قــدم
برداریــم لــذا اگــر بــه ایــن شــکل زندگــی
کنیــم یقینــ ًا بهشــت و رضــوان الهــی در
انتظــار مــا خواهــد بــود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه
بســیاری از گناهــان سرچشــمه نــزول
بــال هســتند ،گفــت :اگــر در برابــر گنــاه
توبــه و اســتغفار کنیــم بــال از مــا دور
می شــو د .

وزیر بهداشت:

شیوعافسردگیدرکشورباالست
وزیر بهداشت با تاکید بر نبود هیچ گونه
کمبود دارویی در حــوزه بیماران خاص و
صعبالعالج ،در عین حــال بر لزوم تزریق
نشــاط و امیدبخشــی به جامعه از ســوی
مدیران ،صدا و ســیما ،هنرمندان و رسانهها
تاکید کرد.
نشاط و امیدبخشی به جامعه تزریق شود
به گزارش ایســنا ،سعید نمکی در خصوص
برنامههای وزارت بهداشــت بــرای کنترل
بیماریهای روان ،گفت :وزارت بهداشــت
به تنهایی متولی تامین سالمت روان جامعه
نیســت ،بلکه صدا و ســیما با تزریق نشاط
بیشــتر که رهبر معظم انقــالب نیز بارها بر

ایجاد امید و نشــاط و پیشگیری از ناامیدی
و یاس در جامعه تاکیــد کردهاند ،می تواند
در این مســیر کمک کننده باشــد ،همه باید
به همدیگر کمــک کنیم و در این مســیر،
هنرمندان ،مدیران و رسانه ها باید امیدبخشی
به جامعه را در دستور کار خود قرار دهند.
وزیر بهداشــت با بیان اینکه حدود  ۳۰سال
پیش ادغــام مراقبت های روان در شــبکه
بهداشــت و درمان را اجرا کردیم ،افزود :در
وزارت بهداشت رسیدگی به سالمت روان را
به عنوان اولویت با مشارکت سایر بخش ها
در نظر داریم تا بتوانیم در آموزش و پرورش
و صدا و سیما به توســعه نشاط و سالمت

 ۶اقدام ساده
برای كاهش
اضطراب

بیــش از  ۲6۰میلیون نفر در سراســر جهان از
اختالالت اضطرابی رنج میبرند و این بدان معناست
که اگر حتی خودتان درگیر این اختالالت نیســتید،
حتما فرد یا افرادی را در اطرافیان خود میشناســید
که با این مشکل دست به گریبان هستند.
به گزارش ایسنا ،افرادی که از اضطراب رنج میبرند
اغلب این احســاس را دارند که هیــچ راهی برای
توقف آن وجود ندارد.
این در حالی اســت که اگرچه هیچ راهحل سریعی

روان کمک کنیم.
شیوع افسردگی در کشور باالست
به گزارش وبدا ،وزیر بهداشت همچنین در
دیدار با آیت اهلل خاتمــی نماینده ولی فقیه
در اســتان و امام جمعه زنجان اظهار داشت:
در زنجان نمایشــگاه عکس ســالمت روان
را افتتــاح کردیم و امروز پریشــان خاطری
و افســردگی یکی از مخاطــرات اجتماعی
بزرگ کشورهای جهان به ویژه ایران است و
متاسفانه شیوع افسردگی در کشور باال است
و معتقدیم که افسردگی یکی از عوامل رغبت
به اعتیاد ،خودکشی و خشونت است.
وی یادآور شــد :افتخار داشــتم که حدود

بــرای از بین بــردن اضطــراب وجود نــدارد اما
تکنیکهای ساده و کاربردی وجود دارند که میتوان
از آنهــا برای مدیریت بهتر این اختالل و آســانتر
کردن زندگی به مروز زمان استفاده کرد.
برخی از ایــن اقدامات در ادامه به نقل از ســایت
"ایندی  "۱۰۰آورده شده است:

)۱باکســیکــهبهاواعتمــاددارید،
صحبتکنید

صحبت کردن در مورد آن چه که به شــما احساس
اضطراب میدهد به شما کمک میکند .فردی که با
او صحبت میکنید ،میتواند یکی از اعضای خانواده
یا دوستی باشد که او را میشناسید یا فردی باشد که
برای کمک به شما تخصص دارد.

)۲خوابکافیداشتهباشد

اگرچه ممکن است تصور کنید نداشتن وقت کافی

 ۳۰ســال پیش که معاون بهداشت وزارت
بهداشــت بودم ،برای نخستین بار خدمات
مراقبت های ســالمت روان را در شــبکه
بهداشت و درمان ادغام کنیم و در شهرداری
تهران و برخی شــهرداری های دیگر ،پروژه
شــهر ســالم را در جهت ارتقای ســالمت
روحی ،معنوی و اجتماعی نوشتیم.
وزیر بهداشت با تاکید بر این که بکارگیری
هنر در روح نوازی جامعه بسیار مهم است،
به حضور خود در مراســم اختتامیه پنجمین
جشــنواره بین المللی سالمت روان در روز
دوم سفر به استان های اردبیل و زنجان اشاره
کرد.

بــرای انجام کارهایتان بر اضطراب شــما میافزاید
و در چنین شــرایطی اهمیت دادن به خواب کافی
غیرعقالنی اســت اما واقعیت این است که خواب
کافی برای حفظ سالمت روانی شما و تحت کنترل
داشتن آن اهمیت بسیاری دارد.
کمبــود خــواب یکــی از مهمتریــن محرکهای
اضطرابهای عمده اســت .با توجــه به تحقیقات
صورت گرفته خــواب ناکافی میتواند واکنشهای
مقدماتی مغز را تقویت کرده و سطوح اضطراب کلی
را باال ببرد.

)۳مراقبسالمتخودباشید

توجه به رژیم غذایی و میزان ورزش نیز مفید است.
منظم بودن وعدههــای غذایی و حفظ پایداری قند
خون میتواند به حفظ مناســب سطح خلق و خو و
انرژی و همچنین ورزش میتواند به کاهش استرس
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■ 2هزار و 500مبلغ برای ماه رمضان به مناطق استان اعزام شد

مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان همدان
درباره آمادگی برای اســتقبال از ماه رمضان
در مســاجد و روســتاها و مناطق مختلف
اســتان ،میگوید؛ در ماه رمضان  ۱5۰۰نفر
مبلغ و مبلغه به  ۲هزار و  ۲۰۰نقطه اســتان
اعزام میشــوند کــه برخی مبلغان اســتان
همدان در بیش از یک نقطه فعالیت خواهند
داشت.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از آغاز پرداخت وام
 ۳۰میلیونی ازدواج جوانان خبر داد.
محمد مهدی تندگویان  ،با بیان اینکه پرداخت وام ازدواج درسال ،98
پنجم فروردین ماه از ســوی بانک مرکزی ابالغ شده است ،گفت :تا
روز گذشــته  ۲7هزار و  ۲۱6نفــر وام  ۳۰میلیونی ازدواج را دریافت
کردهاند.
وی در ادامه درباره نحوه تضامین تسهیالت ازدواج جوانان افزود :سال
گذشته مجلس استفاده از کارت یارانه بانکی را به عنوان ضمانت وام
ازدواج پیشنهاد داد ،معاونت جوانان نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد،
آن را پیگیری کرد ،اما یکی از مشــکالت این طرح این است که عدد
بازپرداخت وام خیلی بیشــتر از سقف یارانه پرداختی است و بانکها
در این مورد به مشکل برخوردهاند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه اظهار کرد :البته
از ابتدای ســال تا کنون هنوز جلسه مشترکی با بانک مرکزی برگزار
نکردهایم .معاونت جوانان در جریان مشکالت مربوط به ضمانت وام
ازدواج جوانان قرار دارد ،اما منتظر بودیم تا مدتی از آغاز پرداختها
بگذرد تا نخستین نشست مشترک امســال با بانک مرکزی را برگزار
کرده و این موضوعات را منتقل کنیم .بر اساس قانون از زمانیکه بانک
مرکزی به بانکهای عامل ،پرداخت وام را ابالغ میکند ،آنها  45روز
فرصت دارند تا زیرساختهای پرداخت وام را در بانکها فراهم کنند.
تندگویان ادامه داد :این درحالیســت که یکی از مشــکالت پیشنهاد
مجلس برای در نظر گرفتن کارت یارانه به عنوان ضامن وام این است
که یارانه از رقم بازپرداخت ماهیانه وام کمتر اســت و عم ً
ال نمیتواند
ضمانت قابل قبولی باشد.
به گفته وی  ۱۳57نفر نیز طی امســال وام ازدواج ایثارگری دریافت
کردهاند که رقم این وام  6۰میلیون تومان اســت .فرزندان شــهدا هم
شــامل دریافت این تسهیالت میشــوند .این سهمیه مازاد بر سهمیه
بانک مرکزی است که آن را بنیاد شهید به بانک عامل پرداخت میکند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اقدامات
معاونــت جوانان برای رفع مشــکالت تضمیــن بازپرداخت وام
ازدواج توضیــح داد :مــا به بانــک مرکزی اعتراضــات را اعالم
کردیــم ،البته نباید فراموش کرد که بــا توجه به افزایش مبلغ وام
ازدواج ،میزان ضمانتها نیز افزایش مییابد که برای تســهیل آن
باید با بانک مرکزی به توافق برســیم و تصمیمات جدید از طریق
هیأت مدیره ابالغ شود.
تندگویان تاکید کرد :نمیتوانم قول دهم که از خروجی جلسه مشترک
با بانک مرکــزی چه تصمیمی در مورد تســهیل این تضامین گرفته
میشــود ،اما میتوانم قول دهم که در صورت به نتیجه نرســیدن از
طرف وزیر نامهای را با موضوع مشکالت دریافت کنندگان وام ازدواج
به بانک مرکزی فرســتاده و مشــکالت جوانان را به شکل مکتوب و
رسمی منعکس میکنیم.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

کیهان :فعالیت هیچ پارکبانی مجاز و قانونی نیست
عجب!پس این همه پارکبان تو شهر چیکار میکنن!
ابرار اقتصادی :افزایش حقوق البه الی قیمت ها گم شد
از بس که به چشم اومد!
ایران :نسخه هایی برای تب بنزین
ویزیت کنید وگرنه تو تب می سوزه!!!
آفتاب اقتصادی :یارانه از تورم جا ماند
باید دوپینگ کنه تا بهش برسه
اطالعات:آماده باش نارنجی برای مبارزه با ملخ
چکارشون دارید اومدن آذوقه زمستان ببرند ؟!
همدان پیام :زمین کارگر مالیری را بلعید
مشکات معیشتی به زمین هم فشار آورده!!!
کیهان 6۳ :درصد واردات نهاده های دامی در اختیار یک شــخص
است
می خواد دامپروری ملی بزنه!!!
ایسنا:زباله های خانگی سوخت جت را تأمین می کنند
جت هایی با بوی زباله!!!
ایرنا 6 :درصد سزارین ها در ایران تکراری است
بدون شرح!
همدان پیام :در دستگاه ها مدیرپروری نکرده ایم
آخه کیک و ساندیس گرون شده !!!
خبرگزاری ایسنا :رباط ها سبزی جات می کارن
منتظر تعطیلی جهاد کشاورزی باشید!!!
جوان :استراتژیک سازها سینمای ایران را ترور می کنند ؟!
نیازه سینما لباس ضد گلوله بپوشه
تجارت:مناطق آزاد دروازه عبور از تحریم
بدون شرح
جام جم :سفره رمضان ارزان می شود
حتمأ یه بار مصرفه!
آرمان :آرایش جنگی بانک مرکزی در برابر تحریم ها
نگران نباشید آرایش جنگیش ازمدله بانکیه!

نکته

مهاجرت معکوس
و پیامدهای سیر پرشتاب آن
مشــکالت اقتصــادی و عــدم توانایــی در تامیــن مایحتــاج
زندگــی باعــث شــده اســت تــا مهاجــرت معکــوس از کالن
شــهرها بــه روســتا رونــد رو بــه رشــدی یابــد ،ایــن پدیــده بــه
خــودی خــود خــوب اســت امــا در برخــی مــوارد آســیب زا بــه
نظــر مــی رســد کــه بایــد بــرای آن برنامــه ریــزی کرد.بــه گــزارش
ایرنــا  ،فرآینــد شهرنشــینی حاصــل کنــش هــای پیچیــده عناصــر
اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،فنــاوری ،جغرافیایــی و  ...اســت
کــه در مراحــل مختلــف خــود در طــول زمــان و بنابــر مقتضیــات
محلــی ،در حــال تولیــد الگوهــای مختلــف شــهری در مناطــق
مختلــف دنیــا هســتند.
شهرنشــینی در ایــران را بایــد پدیــده ای پویــا دانســت بــه گونــه
ای کــه در چنــد دهــه اخیــر رشــد بــی ســابقه ای را گذرانــده
اســت .بــرای نمونــه در ۱۳۳5خورشــیدی  ۳۱درصــد جمعیــت
ایــران در شــهرها زندگــی مــی کردنــد کــه در ۱۳۳9خورشــیدی
ایــن رقــم بــه بیــش از  7۱درصــد و در ۱۳95خورشــیدی بــه 74
درصــد رســید .در ایــن ســال قــم بــا  95.۲درصــد و تهــران بــا
 9۳.9درصــد بیشــترین میــزان شهرنشــینی کشــور را داشــته انــد و
سیســتان و بلوچســتان بــا  48.5درصــد کمتریــن میــزان شهرنشــینی
را داشــته اســت .بنابرایــن مهمتریــن عوامــل ایــن پدیــده را بایــد
رشــد و افزایــش جمعیــت کشــور و نیــز جریــان مــداوم مهاجــرت
از مناطــق روســتایی بــه مناطــق شــهری دانســت.
ایــن رشــد روز افــزون شهرنشــینی اگرچــه در یــک دوره ای مفیــد
بــود و باعــث ورود نیــروی کار بــه شــهرها و توســعه آنجــا شــد
امــا بــه مــرور زمــان ایــن مهاجــرت ها بــه صــورت افسارگســیخته
افزایــش پیــدا کردنــد و آســیب هایــی در مبــدا و مقصــد بــه بــار
آورنــد کــه از مهمتریــن و چشــمگیرترین آنهــا بایــد بــه حاشــیه
نشــینی و معضــل هــای همــراه بــا آن ماننــد اعتیــاد ،بزهــکاری و ...
در مقصــد و ســالخوردگی و زنانــه شــدن نیــروی کار کشــاورزی،
تخلیــه روســتاها و  ...در مبــدا اشــاره کــرد.

و بهبود سالمت روانی شما کمک کند.

)۴مصرفکافئینراکاهشدهید

کافئین به طور ویژهای میتواند برای اضطراب مضر
بوده و هــر دو با تأثیر بر خواب ،باعث خســتگی
و بیحوصلگی میشــوند .مصــرف آب کافی نیز
میتواند با تســهیل تمرکز و تفک ِر روشن به خلق و
خوی شما کمک کند.

)۵تمریناتتنفسیپایهراانجامدهید

تمرینات تنفســی میتواند به شما در حفظ آرامش
کمک کند تا در شــرایط اســترسزا کنترل بیشتری
داشته باشید .تمرکز بر تنفسهای عمیق ،استفاده از
تنفسهای شدید عمدی و آگاهی از تنفس خود و دم
و بازدم میتواند به آرامش ذهن کمک کند.
میتوانید برخی از این تمرینات تنفســی را به طور
آنالین جستوجو کرده و فرا بگیرید.

)۶خاطراتخودراثبتکنید

توصیه میشــود اتفاقاتی را کــه برایتان رخ میدهد
و اضطراب شــما را بر میانگیزد یادداشت کنید تا
الگوی اختالالت اضطرابــی ،محرکها و تجربیات
اضطرابزا در شما مشــخص شود .این امر به شما
کمک میکند تا عالئــم زود هنگام اضطراب را در
آغاز مشاهده کنید.
شــما همچنیــن میتوانیــد زمانهایــی که همه
چیز بــه خوبی پیش میرود را یادداشــت کنید.
اضطــراب میتواند گاهی به این معنی باشــد که
شــما زمان زیادی را صرف فکر کردن در مورد
همه چیزهایی که در زندگیتان بد است ،میکنید
و از همین رو الزم اســت گاهی خود را تشویق
کنیــد و بــه اتفاقات خــوب زندگیتــان توجه
بیشتری داشته باشید.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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نحوه جدا کردن یارانه زوجین از خانواده
زوجیــن حتــی بعــد از یــک ســاعت از ازدواج میتواننــد بــا مراجعــه بــه دفاتــر
پلیــس  ۱۰ +بــرای جــدا کــردن یارانــه خــود از خانــواده اقــدام کننــد.
اگــر افــرادی کــه ازدواج میکننــد در خانوادههــای خــود نیــز مشــمول دریافــت
یارانــه بودهانــد بــه طــور حتــم میتواننــد بــا مراجعــه بــه دفاتــر پلیــس  ۱۰ +از
یارانــه خــود برخــوردار شــوند؛ بــه گونــهای کــه بــا همــراه داشــتن شناســنامه ،کارت
ملــی و ســند ازدواج میتواننــد مراجعــه کننــد و بــا اعــالم شــماره حســاب بانکــی
میتواننــد از مــاه بعــد و حداکثــر دو مــاه بعــد یارانــه خــود را دریافــت کننــد.

بنابــر اعــالم ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا حتــی زوجیــن اگــر یــک ســاعت
از ازدواج آنهــا گذشــته باشــد ،امــکان اقــدام بــرای جــدا شــدن یارانــه خــود
از خانواده هــا را خواهنــد داشــت ،امــا اگــر مشــکلی در پرداخــت صــورت
بگیــرد عمدتــ ًا می توانــد ناشــی از شــماره حســابی بانکــی باشــد کــه
زوجیــن اعــالم کرده انــد و ممکــن اســت در ایــن مــورد مســأله ای پیــش
آمــده باشــد .بــر ایــن اســاس زوجیــن می تواننــد بــار دیگــر بــا مراجعــه بــه
دفاتــر پلیــس  ۱۰ +یــا چــک شــماره حســاب بانکــی خــود ،از رونــد واریــز
یارانــه مطلــع شــوند.
از ســال  ۱۳89کــه قانــون هدفمنــدی یارانههــا بــه مرحلــه اجــرا رســید تاکنــون

جمــع گســترده بیــش از  78میلیونــی در جمــع یارانهبگیــران قــرار داشــته و هــر مــاه
یارانــه  45هــزار و  5۰۰تومانــی دریافــت میکننــد.
ایــن رونــد ســاالنه بیــش از  4۲هــزار میلیــارد تومــان بــرای دولــت هزینــه بــه همــراه
دارد .ایــن در شــرایطی اســت کــه بارهــا بــه دلیــل هزینــه ســنگین یارانههــای نقــدی
کــه برخــالف قانــون بــه تمــام متقاضیــان پرداخــت میشــود بحــث غربالگــری
افــراد پــر درآمــد مطــرح بــوده و طــی ایــن ســالها گاهــی دولــت در ایــن بــاره
اقــدام کــرده اســت؛ بــه طــوری کــه حتــی در چنــد ســال اخیــر حــدود چهــار
میلیــون نفــر اعــالم شــد کــه بــه دلیــل اعتــراض بخشــی از آنهــا بــار دیگــر حــدود
 9۰۰هــزار نفــر برقــرار شــده بــود.

e g h t e sa

گزارش همدانپيام از بازار خرید در آستانه ماه مبارک رمضان

مردم کم ميخرند

نگاه
حذف ارز واردات کاالی جایگزین گوشت

نصف درآمد خانوارها صرف خرید
مواد غذایی میشود

دبیرکل کانون انجمن هــای صنایع غذایی گفت :دولت قبل
از اینکه ارز دولتی برای واردات کاالهای اساســی را حذف کند
باید کاالهای جایگزین را معرفی کند اما در بخشــنامه اخیر این
جایگزینها معرفی نشــده و ارز واردات حبوبات و گوشــت به
طور همزمان حذف شده است.
کاوه زرگران بیان کرد :بر اســاس اعــالم بانک مرکزی برخی از
اقالم اساسی از تاریخ  ۳۱فرودین ماه سال جاری از دریافت ارز
رسمی  4۲۰۰تومانی حذف شده اند که گوشت ،کره و حبوبات
را شامل میشود؛ این امر باعث میشود قیمت آنها افزایش قیمت
چشمگیری داشته باشند.
دلیل موافقت سازمان حمایت با افزایش  7۰درصدی ماکارونی
وی افــزود :کاالهای دیگری نیز ماننــد ماکارونی افزایش قیمت
داشــته اند که دلیل افزایش قیمت آنهــا صرفا افزایش مواد اولیه
تولید نیســت بلکه باتوجه به اینکه این صنایع در مدت طوالنی
افزایش قیمت نداشــته اند ســازمان حمایت مصرف کنندگان و
مصرف کنندگان با این افزایش قیمت  7۰درصدی موافقت کرده
اســت و اجازه این افزایش قیمت را بر اســاس مستندات ارائه
شده ،داده است.

قیمتکره۱۰۰درصدگرانمیشود

وی تصریح کرد :با توجه به اینکه کره محصول وارداتی اســت
برداشته شــدن ارز  4۲۰۰تومانی برای واردات آن نیز می تواند
باعــث افزایش بیــش از  ۱۰۰درصد قیمت باشــد ،همچنین
اختصاص ارز به واردات حبوبات نیز حذف شده است.
زمان اجرای افزایش قیمت کاالهای اساســی که ارز آنها حذف
شده است
دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران درباره زمان اجرای
افزایش قیمت کاالهای اساســی که ارز دولتی آنها حذف شــده
است به تسنیم گفت :با توجه به اینکه ارز دولتی از  ۳۱فروردین
دیگر به واردات این محصوالت اختصاص نیافته است موجودی
خــود را با قیمت های قبلی به فروش می رســانند و ظرف چند
هفته آتی که محصوالت جدید با نرخ ارز نیمایی وارد بازار شود،
قیمت این محصوالت تغییر می کند.

اختصاص۵۰درصدازدرآمدخانواربهخریدموادغذایی

زرگــران اظهــار داشــت :دولــت درمــورد حــذف ارز کاالهــای
اساســی بایــد احتیــاط کنــد زیــرا مــردم مــا هزینــه ای کــه
بــرای خریــد مــواد غذایــی پرداخــت مــی کنــد خیلــی بیشــتر
از ســایر کشــور هــا اســت؛ یــک کارمنــد در ایــران بــر اســاس
آمــار بانــک مرکــزی  ۲6/5درصــد درآمــد خــود را صــرف
خریــد مــواد غذایــی میکنــد کــه ایــن رقــم در آمریــکا بــر
اســاس آمــار بانــک جهانــی  7درصــد اســت.
وی تصریــح کــرد :حــال بــا افزایــش مــواد غذایــی و عــدم
افزایــش درآمــد خانــوار طبقــه متوســط و پاییــن جامعــه ،ایــن
عــدد  ۲6درصــدی بــه  4۰تــا  5۰درصــد افزایــش مــی یابــد و
قــدرت خریــد مــردم دوبــاره کاهــش مییابــد و آن موقــع
اســت کــه امنیــت غذایــی در کشــور بــه خطــر میافتــد و ســوء
تغذیــه ایجــاد میشــود.

دولتاختصاصارزوارداتکاالیجایگزینگوشترا
نیزحذفکرد

زرگــران گفت:دولت قبــل از اینکه ارز دولتی ،بــرای واردات
کاالهای اساسی را حذف کند باید کاالهای جایگزین را معرفی
میکرد اما در بخشــنامه  ۳۱فرودین سال جاری این جایگزین ها
معرفی نشــده و ارز واردات حبوبات و گوشت به طور همزمان
حذف شــده اســت ،درحالیکه در تمام کشورها برای کسانی که
قدرت خرید گوشت ندارند حبوبات جایگزین مصرف گوشت
میشود.
وی اظهار داشــت :در حال حاضر اختصاص ارز  4۲۰۰تومانی
برای واردات حبوبات حذف شــده اســت و هزینه واردات آن
افزایــش  ۱۰۰درصدی دارد ،ارز اختصاصــی برای واردات کره
و گوشت نیز حذف شــده است و دولت جایگزینی ارائه نکرده
اســت و یارانه ای به مردم نمیدهد و ســفره مردم کوچک می
شود.

دولتبرایجبرانکسریبودجهدرقیمتموادغذایی
تورمایجادمیکند

زرگران گفت :با تداوم این شــرایط در قدم های بعدی شــرایط
نامســاعد تر میشــود و دولت قبل از اینکه چنین تصمیم هایی
بگیــرد به عواقب آن نیز باید فکر کند ،نمیشــود که وقتی دولت
کســری بودجه پیدا میکند تورم بــزرگ در اقتصاد و آن هم در
حوزه مــواد غذایی ایجاد کنیم و بگویید کــه راهکار جایگزین
نداریم.
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران اظهار داشــت:به
نظر میرســد که حذف یارانه سوخت بهتر از حذف یارانه مواد
غذایی باشد وبه دولت کمک می کند تا قیمت مواد غذایی ثابت
نگه دارد.

سهمیهبندی
بنزین فع ً
ال
متوقف است

ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس شورای
اسالمی گفت :موضوع ســهیهبندی بنزین فع ً
ال

تولید محصول سالم با مدیریت تلفیقی آفات

حشرات آفتخوار به کمک کشاورزی
همدان آمد

مدیریت تلفیقی آفات در شبکهای هدفمند و بهرهمندی از حشرات
آفتخوار شامل کنه و زنبور در مبارزه،روشی نو برای کاهش مصرف
سم است که میزان مصرف در همدان را از  7۰۰تن به  46۰تن کاهش
داده است.
مبــارزه با آفــات ،بیماریهای گیاهی و علفهای هرز که هر ســاله
خســارت زیادی به محصــوالت کشــاورزی وارد میکند یک امر
ضروری و اجتناب ناپذیر است چراکه هر ساله بخشی از محصوالت
کشاورزی در اثر آفات ،امراض و علفهای هرز از بین میرود.
روشهــای مختلفی بــرای مبارزه با عوامل زیــان آور گیاهی وجود
دارد که رایجترین آنها اســتفاده از آفت کشهای شــیمیایی است اما
در ســالهای اخیر برنامههایی برای کاهش مصرف سموم شیمیایی و
جایگزین کردن روشهای مبارزه شیمیایی با دیگر روشها مدنظر قرار
گرفته که از جمله آن مبارزه بیولوژیک در ابعاد وسیع است.
طبق نظر کارشناســان این روش میتواند به میزان زیادی اثرات ســو
ناشی از مصرف آفت کشهای شیمیایی را کاهش داده و در بلند مدت
با ایجاد تعادلی مناســب بین عوامل زیان آور کشــاورزی و دشمنان
طبیعی آنها هزینه مبارزه را پایین آورد که البته این روشها در اســتان
همدان نیز کاربرد دارد.

« غزل اسالمي

قیمــت در بازار تازهخــوري کمي تعدیل
شــده است .مردم امســال هم مانند سالهاي
گذشــته منتظر گراني در آســتانه ماه مبارک
رمضان بودند ،اما برخالف تمام ســالها این
اتفاق نیفتاد و مرغ کیلویي  ۱5هزار تومان عید
نوروز و سپس حداقل  ۱۳هزار تومان پس از
نوروز اکنون  ۱۱هزارو  5۰۰تومان نرخگذاري
شده اســت .با این حال قیمت مرغ در اغلب
مغازههاي داخل بازار  ۱۰هــزارو 7۰۰تومان
است .مغازهداراني هم هستند که حتي مرغ را
کیلویي  ۱۰هزارو  5۰۰تومان ميفروشند.
بــا اینکه حتي برخي قیمتهــا در بازار میوه
و ترهبار نیز همانند مرغ کاهشــي بوده اما در
یک روز مانده به رمضان شــلوغي و ازدحامي
همانند روزهاي مشــابه در سالهاي گذشته
دیده نميشود.
حتي قیمت خرماي بم که به کیلویي  ۳5هزار
تومان هم رسید با کاهش  ۲هزار توماني اکنون
 ۳۳هــزار تومــان فروخته ميشــود .خرماي
جنوب هم بــا اینکه تا چنــد هفته پیش زیر
 ۱7هــزار تومان در بازار پیدا نميشــد اکنون
بــا قیمتهاي  ۱۲و  ۱5هزار تومان نیز عرضه
ميشــود .البته کیفیت خرما در قیمتها بسیار
موثر است.
البتــه کاهش دو  ۳هــزار توماني کاالهایي که
بــا افزایش حدود  ۲یــا  ۳برابري در چند ماه
گذشــته مواجه بودهاند موجب نشده تا توان
خرید مردم باال بــرود و بتوانند مقدار میوه و
سبزي که براي شبهاي رمضان ميخرند باال
برود .حتي هویچ کــه یکي از اقالم پرطرفدار
براي آبگیــري و بعد از افطــاري خریداري
ميشــود نیز مشتري چنداني نداشت؛ با اینکه
قیمت آن  ۲هزارو  5۰۰تومان بیشتر نبود.
یکي از خانمهاي مســن که در بازار در حال
خرید ســبزي بود ،ميگفت :خانوادهام  5نفر
اســت که همه روزه ميگیریم .در این یک ماه
مخصوص ًا بچههایــم مقدار زیادي میوه ،کاهو
و سبزي ميخورند اما امسال نميتوانم آنطور
که باید ایــن اقالم را بخــرم .او در حالي که
پالســتیکها و مقدار خریدش را که در سبد
گذاشته بود نشــان ميداد ،ادامه داد :تمام این
خریدها  ۱۰کیلو نیســت اما من بابت آنها 7۰
هزار تومــان پرداختهام .حــاال  ۳تا مرغ و ۲
کیلــو خرما هم ميخواهم بخــرم که آنها هم
کمتر از  9۰هزار تومان نميشــود .این مقدار

حتــي با صرفهجویي هم براي یک هفته کافي
نیست .برنج و گوشت و روغن و بسیاري مواد
غذایي دیگر هم براي رمضان الزم اســت که
هنوز نخریدهام.
او در ادامه صحبتهایــش گفت :من ماندهام
امســال ماه رمضــان را با  ۳میلیــون تومان
حقوق همســرم چگونــه بگذرانم .کســاني
که مــدام قیمتها را باال ميکشــند نميدانم
چطور وجدانشــان اجازه ميدهد که به مردم
فکر نکنند .او ادامــه داد :فکر نکنید که من ۳
میلیون تومان را براي خوردوخوراک خانوادهام
ميتوانم خرج کنم ،من همین ماه باید شهریه
دانشــگاه آزاد دو فرزندم را هم بپردازم .یک
بچه مدرســهرو دارم .هزینه دوا درمان خودم
اســت .ماه رمضان هــم که ميشــود هزینه
خوردوخوراک دوبرابر ميشود.
مردي با نام قرهگوزلو هم که در حال جداکردن
سیب در بازار سرگذر بود ،گفت :همانطور که
ميبینید سیب بيکیفیت کیلویي  8هزارو 5۰۰
تومان اســت حاال فکر کنید که مردم هر هفته
چقدر میوه و ترهبار نیاز دارند و با این درآمدها
چقدر ميتوانند خرید کنند.
او در ادامه صحبتهایش افزود :امســال مردم
دیگر دغدغه مسافرت و خرید کاالهاي بادوام
را ندارنــد اغلب آنها نگــران تأمین مایحتاج
روزانــه خود هســتند .همه این فشــارهاي
اقتصادي هم بر روي مردم عادي است وگرنه
آنها که به وضعیت کشور آگاهي دارند خوب

ميدانند که در چه زمانــي چه چیزي بخرند
تا سود بیشــتري بکنند .آنها وضعیت اقتصاد
مملکت را بهم ریختهانــد و مردم هم نگران
تهیه مایحتاج روزانه خود هستند.

مغازهدارهابیکارنشستهاند

صبح و هم عصر بازار ســرگذر و سبزهمیدان
هیچ فرقي با روزهاي عادي نداشت .بازاري که
تا دو ســال پیش از یک هفته مانده به آغاز ماه
مبارک رمضان ازدحامي در آن بهوجود ميآمد
که در مواقعي خرید کردن را ســخت ميکرد.
اما امسال مرغفروشها و میوهفروشها جلوي
مغــازه با صداي بلند قیمت اعالم ميکردند تا
مردم ترغیب به خرید شــوند امــا با اینحال
مشــتري کمي براي آنها وجود داشــت .یکي
از فروشــندگان مرغ در بازار سرگذر که سال
گذشــته هم با او گفتوگو کرده بودم و گفته
بود که بازارمان نصف سال  96شده ،ميگفت:
ايکاش نصف بازار پارســال را داشتم .کدام
سالي دیده بودید که مردم براي رمضانشان هم
خرید نکنند؟ اگــر اینطور پیش برود مجبورم
بعد از  ۳۰سال سابقه کار مغازه را تعطیل کنم.
جالب این بــود کــه خواربارفروشها بازار
بدتري نسبت به بقیه داشتند .اغلب آنها اص ً
ال
مشتري نداشتند و در یک ساعت فقط توانسته
بودند  ۳یا  4مشــتري راه بیندازند .آنها که تا
پیش از بهوجود آمدن این تورم این هر دقیقه
روش داشتند.
خواروبار فروشــي در ســبزهمیدان ميگفت:

 5۰ســال اســت که اینجا با این شغل زندگي
ميکنم اما بازاري به خرابي امسال نداشتم .مگر
ميشود صبح تا ظهر در مغازه بنشیني اما یک
کیلو لوبیا نفروشي آن هم وسط بازار مرکزي و
با این همه سابقه.
برنج ایراني هم نســبت به ماه گذشته  ۳هزار
تومان گرانتر شــده و برنــج خارجي که به
صورت سهمیه عرضه ميشد از  5هزارو 5۰۰
تومان به  7هزارو 8۰۰تومان رسیده است.
قیمت بسیاري از خشــکبار و حبوبات نیز از
نوروز تاکنون با تغییر چشمگیري مواجه نشده
اما اغلب موادغذایي که بهصورت بســتهبندي
در فروشگاهها عرضه ميشوند در یک و دو ماه
گذشته با افزایش قیمت حتي دو برابري مواجه
شدهاند .هرچند که برخي اقالم بدون سروصدا
گران شد اما گران شدن کاالهاي اساسي مانند
قند ،شکر ،برنج ،روغن و گوشت با سروصدا
گران شدند .تاجایي که اکنون قیمت شکر با دو
نرخ دولتي 4هزارو  5۰۰توماني و آزاد  9هزار
توماني موجود است .قند نیز با هر کیلو  4هزار
و  7۰۰تومان با سهمیه و  9هزار تومان در بازار
آزاد توزیع ميشود.
گوشت یخي نیز هرکیلو  ۳7هزار تومان و گرم
خارجي  8۰هزار تومان است .قیمت گوشت
گرم گوسفند و گوســاله بدون استخوان و با
چربي در مغازههاي ســطح شهر از  ۱۰5هزار
تومان آغاز ميشود و در برخي نقاط قیمت آن
به  ۱5۰هزار تومان ميرسد.

هیچممنوعیتیبرایگرفتناینترنتازشرکتهایدیگرنیست
مدیرعامــل شــرکت مخابــرات منطقه
همدان با اشاره به گالیههای تعدادی از مردم
نسبت به اینکه قطعی مداوم اینترنت دارند و
نمیتوانند جابهجا کنند گفت :سختگیری در
جابهجایی سرویس اینترنت نیست.
محمدعلی گرزیــن در این خصوص اظهار
کرد :مردم میتواننــد اینترنت خود را از هر
شــرکتی بگیرند و مخالفتــی در این زمینه
نداریم.
وي با بیــان اینکه احتماالً عــدم جابهجایی
اینترنــت در مناطقــی بوده کــه کافه نوری
فعال است گفت :شــرکتهای اف سی پی
(  )F CPنتوانســتهاند تجهیزات خود را در
کافههای مخابرات نصــب کنند و به همین
دلیل امکان جابهجایی وجود ندارد.
گرزین بــا بیان اینکه هیــچ ممنوعیتی برای
گرفتن اینترنت از شــرکتهای دیگر نیست
تاکید کــرد :تنها در کافههــای نوری امکان
جابهجایی نیســت و این مشکل نیز از قدیم
وجود داشته است.
مدیرعامل شــرکت مخابرات منطقه همدان

متوقف اســت و قرار اســت که این موضوع در
جلســه مشــترک مجلس و دولت مورد بررسی
قرار گیرد.
بهروز نعمتی در حاشــیه جلسه علنی دیروز قوه
مقننه با حضور در جمع خبرنگاران گفت :در این
جلسه درباره موضوعات مختلف منطقه و حوزه
بینالملل و داخلی بحث و تبادل نظر شد.
وی با بیــان اینکــه الریجانــی رئیس مجلس

گزارش

با بیــان اینکه اگر ســختگیری در خصوص
جابهجایی اینترنت از سوی شرکت مخابرات
وجود دارد ،مشــترکین این موضوع را اعالم
کنند تا بررســیهاي الزم صــورت بگیرد،
توضیــح داد :به همــکاران تذکر خواهم داد
سختگیری در جابهجایی نباشد.
وی با بیان اینکه کافههای نوری در سطح شهر
پخش هســتند ،به فارس گفت :شرکتهای
پخش با دسترسی به سامانه شرکت مخابرات
از وضعیت اطالع دارند و میدانند در مناطق
کافه نوری نباید واگذاری اینترنت باشد.
گرزین با اشاره به اینکه اگر مشترکانی قطعی
اینترنت دارنــد بخواهند از شــرکت دیگر
اینترنت دریافت کنند باید روی همان ســیم
ســرویس داد گفت :اگر قطعی به سرویس
مربوط باشد ،یعنی خط فیزیکی ،فرقی ندارد
که از چه شــرکتی اینترنت بگیرند بازهم از
مسیر مخابرات باید بگذرند.
وی تأکید کرد :برخــی تصور میکنند وقتی
از شرکت دیگر اینترنت میگیرند تمام مسیر
تغییر میکند در صورتی که  9۰درصد مسیر

توضیحاتی درباره اصالح ســاختار بودجه ارایه
کرد ،افزود :قرار است آقای نوبخت سناریوهای
مختلف دولــت را در این زمینه به مجلس ارائه
کند .نماینده تهران در مجلس ادامه داد :در مورد
بنزین فع ً
ال موضوع ســهمیهبندی متوقف است،
قرار اســت دولت و مجلس مشترک ًا در این باره
بحث و بررسی کنند و راهکاری بیندیشند.
نعمتــی همچنین اضافه کرد :آقــای نوبخت در

از شرکت مخابرات است.
مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه همدان با
بیان اینکه علت قطعی ممکن اســت به سیم
فیزیکی(شبکه) یا سیستم اینترنت مخابرات
برگردد که باید دقیق موضوع را بررسی کرد
افزود :مشترکین در صورت مشکالت جدی
به شــرکت مخابرات مراجعه کنند تا بررسی
صورت گیرد.
وی خاطرنشــان کرد :شماره  ۲۰۲۰و سامانه

جلسه امروز فراکسیون مستقلین گفت که دولت
سناریوهای مختلفی برای موضوع اصالح ساختار
بودجه در نظر گرفته که آنها را مورد بررسی قرار
میدهند.
وی اضافه کرد :قرار اســت آقــای نوبخت در
جلسات کمیســیون برنامه و بودجه نیز حضور
یابد و ســناریوهای دولت برای اصالح ساختار
بودجه را ارایه کند.

 ۱95ســازمان تنظیم پــل ارتباطی ما با مردم
اســت ،ضمن اینکه در پنلی که مشــترکین
سرویس اینترنت میگیرند راهنمایی نسبت
به چگونه ارتباط وجود دارد.
گرزیــن با بیان اینکه کافههای نوری نســل
جدیدی از ســرویس اینترنت هستند گفت:
در حال حاضر در کشــور سیستمهای قبلی
در حال حذف و جای آن را کافههای نوری
میگیرند.
وی بیان کرد :بر اساس مصوبه  ۲66سازمان
تنظیم مقررات نیز شــرکتها بــرای اینکه
سرویس ارائه دهند باید با شرکت مخابرات
ایــران قرارداد امضا کنند و تجهیزات خود را
روی تجهیــزات این شــرکت نصب کنند تا
بتوانند سرویس دهند.
مدیرعامل شــرکت مخابرات منطقه همدان
بیان کرد :در نســل آینده اینترنت کافه نوری
ارتقــا خواهد یافــت که در حــال حاضر
اســتانهای دیگر از همدان در استفاده از این
سرویس پیش هستند که امیدوارم بتوانیم این
توسعه را ما نیز داشته باشیم.

اســتفادهازسمهایشیمیاییدرمزارعتاحدیکنترل
شدهاست

یک کشاورز همدانی با بیان اینکه استفاده از سمهای شیمیایی در مزارع
تا حدی کنترل شــده است ،گفت :در سالهای گذشته میزان مصرف
سم در مزارع و باغهای کشاورزان بیشتر بود.
مجیــد قدیمپور با بیــان اینکه اخیرا ً روشهــای جدیدی جایگزین
این سمها شده اســت ،به مهر گفت :خوشبختانه حضور کارشناسان
کشــاورزی در کنار کشاورزان نیز بیشتر شده و شاهد همراهی آنها با
کشاورزان هستیم.وی با تاکید بر اینکه قیمت سمهای عرضه شده در
بازار به قدری باالســت که توان خرید ان را نداریم ،گفت :البته سعی
میکنیم ســم چندانی در مزرعه استفاده نکنیم چون به همان میزان که
فایده دارد قطع ًا مضر نیز هست.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به مدیریت
تلفیقی آفات اشاره کرد و با بیان اینکه این نوع مدیریت در یک شبکه
هدفمنــد انجام میشــود ،گفت :در این مدیریــت روشهای کنترل
شیمیایی و ســموم و مبارزه غیر شــیمیایی مدنظر است و از عوامل
بیولوژیک استفاده میکنیم.
شهرام پیشهور با بیان اینکه در این روش تلههایی در باغها میگذاریم
به هرس در باغها اشــاره کرد و گفت :باید بقایــای هرسها در باغ
بسوزد کمااینکه وجین علفهای هرز نیز انجام میشود.
با بیان اینکه در این روش چنــد محصول به صورت ویژه مورد نظر
هستند ،عنوان کرد :خیار ،گوجه فرنگی ،فلفل و توت فرنگی از جمله
این موارد مهم به حساب میآید.
وی با بیان اینکه از مجموع ســطوح موجود در اســتان همدان 759
هکتار از محصوالت ســبزی صیفی و گلخانهای تحت پوشــش آی
پی ام قرار گرفت تا با حداقل مصرف ســموم و کود شــیمیایی برای
تولید محصوالت اقدام شــود ،گفت :این روند ادامه دارد تا با رشــد
ســالیانه به هدف نهایی برسیم .پیشه ور با یادآوری اینکه که اقدامات
امسال نسبت به سال گذشته  ۱۲درصد رشد داشته است ،گفت :برای
محصوالت باغی دستورالعمل پیش آگاهی صادر میکنیم تا کشاورزان
در جریان باشند چه زمانی چه مقدار سم را مصرف کنند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه
ســالی  ۲۳اطالعیه صادر میشود از عرضه ســموم در عوامل مجاز
فروش خبر داد و گفت :ســموم فاســد و تاریخ گذشته در عملیات
ردیابی پیگیری میشوند.
پیشــه ور از ثبت  ۱۰5۳مورد بازدید از فروشندگیهای سموم مجاز
خبر داد و با بیان اینکه سرانه مصرف سم در کشور  ۰.7تا یک لیتر در
هکتار است ،گفت :این میزان در همدان کمتر از هفت دهم لیتر است
و مصرف سم از  7۰۰تن در سال به  46۰تن در سال رسیده است.
وی با بیان اینکه در کنار کاهش مصرف سم؛ سموم پرخطر نیز حذف
و موارد کم خطر جایگزین آن شــده است به مبارزه بیولوژیک و غیر
شیمیایی اشاره کرد و اظهار داشت :در سال گذشته روی محصوالت
کشــاورزی بســیاری کار انجام شــده و  ۲۳هــزار و  9۱۲هکتار از
محصوالت باغی و زراعی تحت پوشش این عملیات قرار رفته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در اســتان همدان یک واحد پرورش
حشرات مفید وجود دارد و انســکتاریوم زنبور تولید میشود که در
مزارع گوجه فرنگی و ذرت قابل استفاده است ،گفت :در حدود ۲5۱۰
از مزارع استان همدان هکتار این روش اجرا شده که شامل یک هزار و
 ۳۱۰هکتار ذرت و  ۱۲۰۰هکتار گوجه فرنگی است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه
برای نخســتین بار یک شــرکت دانشبنیان در استان همدان در حال
تولید کنه شکارگر است ،گفت :این شرکت عالوه بر تأمین نیاز همدان
به برخی استانها نیز کنه شــکارگر میفروشد که با رها کردن آن در
مزار آفات شناسایی و گرفتار میشوند.

کنهآمبلیزیوسسوریسکیتولیدوتکثیرشد

وی با اشــاره به اینکه در راستای مبارزه بیولوژیک کنه آمبلی زیوس
سوریســکی در استان تولید و تکثیر شد ،ادامه داد :این کنه به صورت
بیولوژیکی و طبیعی آفات مهم و مضر برای گلخانه را از بین میبرد.
پیشــهور گفت :این کنه توسط یک شــرکت دانشبنیان و با حمایت
ســازمان جهاد کشاورزی تولید شــد و در محیطهای گلخانهای رها
میشود.
وی خاطرنشــان کرد :از آنجا که مبارزه بیولوژیک گران تمام میشود،
ســازمان جهاد کشــاورزی از ترویج و اســتفاده از این نوع مبارزهها
حمایــت میکند تا گلخانهداران و تولیدکننده این ســموم بیولوژیک
بتوانند به فعالیت بپردازند.
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پیشخوان

پدر قهرمان بوکس ایران:

پسرم هنوز در بستر جراحت است

پــدر قهرمــان بوکــس ایــران و ملــی پــوش ســابق کشــورمان کــه
چنــدی پیــش دچــار ســوختگی در یکــی از خوابــگاه هــای شــهر
دزفــول شــده بــود ،گفــت :پســرم هنــوز در بســتر جراحــت اســت و
از مــردم مــی خواهــم بــرای ســالمتی دوبــاره وی دعــا کننــد.
میثم هندی ملی پوش سابق بوکس استان همدان بهمن ماه سال گذشته
برای شــرکت در یک دوره آموزشی به جنوب کشور سفر کرده بود و

در بازگشت به همدان ،به دلیل خستگی در یکی از خوابگاه های شهر
دزفول اسکان موقت یافت.
بــر اســاس اطالعــات منتشــر شــده ،خوابگاهــی کــه ایــن ورزشــکار
بــرای اســتراحت انتخــاب کــرده بــود ،دچــار آتــش ســوزی شــده و
وی نیــز دچــار ســوختگی مــی شــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،منوچهــر هنــدی در گفــت وگــو بــا ایرنــا اظهــار
داشــت :پســرم بــه محــض انتقــال بــه همــدان تحــت درمــان قــرار
گرفــت و هــم اینــک در منــزل بســتری اســت.
وی بیــان کــرد :میثــم از ناحیــه ســر ،گــردن و دســت دچــار جراحــت

شــدید ناشــی از ســوختگی شــده و امیدواریــم هرچــه ســریعتر
ســالمتی خــود را بــه دســت آورد.
هنــدی اضافــه کــرد :طــی روزهــای اخیــر شــاهد عیــادت مســئوالن
دســتگاه ورزش و هیــأت بوکــس از پســرم بودیــم و امیدواریــم بــا
بهبــود حــال وی باردیگــر در میادیــن آمــوزش و مربیگــری فعالیــت
کنــد.
میثــم هنــدی بیــش از  6ســال ســابقه عضویــت در تیــم ملــی بوکــس
کشــور در ســبک وزن را دارد و چندیــن دوره قهرمــان هــای پیاپــی
ملــی و تورنمنــت هــای بیــن المللــی را تجربــه کــرده اســت.

از الوند تا اورست
همدان زادگاه فاتحان قلل 8هزارمتری
بســیاری از کوهنوردان همدانی که
کوهنوردی را با صعود به قله الوند آغاز
کردنــد در ادامه فعالیــت حرفهای خود
موفق به فتح قلــل 8هزارمتری از جمله
قله اورست شدند تا پایتخت کوهنوردی
کشور به زادگاه فاتحین قلل 8هزارمتری
معروف شود.
جغرافیای کوهســتانی اســتان همدان و
وجود قله الوند در نزدیکی شهر همدان
ســبب عالقه همدانیها به کوهنوردی و
کوهپیمایی شده است.
در طول سال بهویژه در روزهای تعطیل
قلههای مرتفع و معروف همدان میزبان
کوهنوردان بیشماری است که گروهی
یا فردی عزم خود را برای فتح قله جزم
کردهاند .شرایط جغرافیایی و نیز فعالیت
ورزشکاران متعدد و مستعد کوهنوردی
در سطح اســتان ،همدان را به قطب این
رشته ورزشــی در کشــور تبدیل کرده
اســت؛ چنان که پایتخت تاریخ و تمدن
ایران زمین پایتختی کوهنوردی کشور را
هم یدک میکشد و تعداد قابلتوجهی از
کوهنوردان همدانی (اســتان همدان) نیز
فاتح قلههای مرتفع و صعبالعبور جهان
از جمله قله اورست هستند.

 همدانیهــا فاتحــان قلــل
۸هزارمتری
 ۱4قله بلنــد و مرتفع 8هزارمتری جهان
در رشــتهکوههای هیمالیا و قراقوروم در
قاره آســیا و میان کشورهای هند ،چین،
پاکستان و نپال واقع شدهاند.
8هزارمتریها کوههای مســتقلی هستند
که ارتفاعشــان از ســطح دریا به بیش از
 8هزار متر میرســد و بعد از اورســت
عنــوان بلندترین قلههای جهان را به خود
اختصاص دادهاند .کوهنوردان همدانی در
دهههای گذشته بارها برای فتح این قلل به
کشورهای نپال ،هند ،چین و پاکستان سفر
کردهاند و با پشــتکار و تالش خود پرچم
جمهوری اسالمی ایران را بر فراز بسیاری از
این قلل بهاهتزاز درآورده و برای ایران و نیز
استان همدان افتخارآفرینی کردهاند.
 ۲۰مهرماه  ۱۳55برابر با  ۱۲اکتبر ۱976
نخستین صعود موفق ایرانیان بهروی یک
قله 8هزارمتری با صعود مشترک تیمهای

ایران و ژاپن محقق شد تا نام محمدجعفر
اسدی کوهنورد همدانی بهعنوان نخستین
ایرانی صعودکننده به یک قله 8هزارمتری
یعنی قله ماناسلو با ارتفاع  8هزار و ۱6۳
متر در تاریخ کوهنوردی ایران و همدان
ثبت شود.
محمدحســن نجاریان دیگــر کوهنورد
همدانی چندین ســال پــس از صعود
جعفری یک بار دیگر این قله را فتح کرد.
قله لوتسه نیز با ارتفاع  8هزار و  5۱6متر
بهتسخیر جالل چشمه قصابانی یکی از
سرشناسترین کوهنوردان ایران و همدان
درآمده است .محمدحســن نجاریان و
امین عظیمی نیز لوتسه را فتح کردهاند.
قله ماکالو با  8هــزار  48۱ .متر از دیگر
قلههــای 8هزارمتری جهان اســت که
چشمه قصابانی و نجاریان بر بلندای آن
ایستادهاند .چوآیو با ارتفاع  8هزار و ۲۰۱
متر بهتســخیر محمد گلپریان و نجاریان
درآمده است.
چشــمه قصبانــی ،برودپیــک 8هزارو
5۱متری را هم زیر پا گذاشته و حمیدرضا
اولنج قله 8هزارو ۳۲متری گاشرپروم را
فتح کرده است تا همدان تبدیل به زادگاه
فاتحین قلل 8هزارمتری بدل شود.

همدانیهایفاتحاورست

به گزارش تســنیم اما فتــح قله 8هزارو
848متری اورســت را باید بزرگترین و
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اســت لذا بنا به تقاضای بستانكار طبق ماده  1۸آییننامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یك مرتبه در یكی از
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محمدعلی جلیلوند
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند
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مهمترین روؤای یک کوهنورد دانســت.
از همه کوهنوردانی که تا کنون برای فتح
بلندترین قله جهان اقدام کردهاند تنها نام
۳هزار و  648نفر در فهرســت فاتحین
اورســت بهثبت رسیده و  ۲۱۰کوهنورد
نیز جــان خــود را در راه این صعود از
دست دادهاند.
کوهنوردان ایرانی نیــز پیش از پیروزی
انقالب اسالمی دو بار در سالهای  5۲و
 56برای فتح این قله اقدام کردند که هر
دو صعود ناموفق بود.
 ۳کوهنورد همدانی بهنامهای محســن
بقریه ،یوســف نجایی و یوسف آزادیان
تیم ایران را در صعود ناموفق ســال 5۲
همراهــی میکردند .در صعــود ناموفق
ســال  57نیز محمدجعفر اسدی نماینده
کوهنوردی همدان بود.
اما در سال  ،77یعنی  45سال پس از آنکه
ادموند هیالری و تنزینگ نورگای بام دنیا
را فتح کردند 4 ،کوهنــورد ایرانی برای
نخســتین بار در قالب تیمی از کشورمان
موفق شدند پرچم ســهرنگ ایران را بر
بلندای بام جهان بهاهتزاز درآورند.
از این جمــع 4نفره بهغیــر از مرحوم
محمــد اوراز  ۳کوهنــورد دیگــر فاتح
اورست بهنامهای جالل چشمه قصابانی،
حمیدرضا اولنج و محمدحسن نجاریان
کوهنوردانی از استان همدان بودند.

از جمع کوهنوردان همدانی فاتح اورست
جالل چشمه قصابانی یک بار دیگر نیز
در ســال  84بهعنوان سرپرست فنی تیم
کوهنــوردی بانوان ایــران موفق به فتح
این قله شــد تا نام خود را بهعنوان تنها
کوهنــورد ایرانی که دو بار بر بلندای بام
جهان ایستاده در تاریخ کوهنوردی کشور
ثبت کند؛ افتخاری که در هیاهوی ورزش
پرحاشیه کشور گم شده و کمتر کسی به
آن میپردازد.
از ســوی دیگر مریم سلماسی کوهنورد
بانوی همدانی نیز در سال  84عضو تیم
بانوان ایران در صعــود به بام دنیا بود و
موفق شــد تا ارتفاع 8هزارو 5۰۰متری
قله اورســت صعود کند تا کنار  6بانوی
کوهنورد ایرانی دیگر بهعنوان نخســتین
بانوان مسلمان فاتح اورست نام خود را
در تاریخ کوهنوردی ایران و جهان ثبت
کند.

چشمهقصابانیتنهاایرانیکه
۲باراورسترافتحکرد

فاتح دوبار قله اورســت بــا بیان اینکه
"کوهنوردی را از سن ۱۳سالگی آغاز و
از ســال  6۲هم بهصورت حرفهای این
رشــته را دنبال کردم" اظهار داشت :قبل
از دعوت به اردوی هیمالیانوردی به الوند
و همه قلههای مرتفع دیگر ایران صعود
کرده بــودم و تجربــه دیوارهنوردی در

آگهــی تغییــرات شــركت مهندســین مشــاور كاســیان پــی ســازه
شــركت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  ۸454و شناســه ملــی
 10۸200۸1967بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور
فــوق العــاده مــورخ  1397/12/12تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 1- :

علمکوه و بیستون را هم داشتم.
جالل چشــمه قصابانی افزود :در سال
 74بــه اردوی تیم ملی بــرای صعود به
اورســت دعوت شــدم .پس از حضور
در اردوی صعود به اورســت تمرینات
سختی را پشــت سر گذاشــتیم و بعد
از دو ســال بههمراه تیم بــرای فتح دو
قله 7هزارو8۰۰متــری و 8هزارمتری از
قلههای رشتهکوه هیمالیا به نپال رفتیم و
موفق به فتح این قلهها شدیم.
وی با ابراز اینکه "عملکرد خوب من در
این صعودها و در طول اردو باعث شــد
که در تیم نهایی صعود به اورســت هم
حضور داشته باشم" گفت :سال  77تیم
ایران متشــکل از  ۱7نفر برای صعود به
هیمالیا اعزام شد و در نهایت من ،مرحوم
محمد اوراز ،حمید رضا اولنج و محمد
حسن نجاریان موفق به فتح قله اورست
شــدیم و نام خود را بهعنوان نخســتین
کوهنوردان ایرانی صعود کننده به اورست
ثبت کردیم.
چشمه قصابانی در رابطه با حس خود
در لحظــه بهاهتزاز درآمدن پرچم ایران
بــر بلندای بلندترین قلــه جهان گفت:
هیچ کس در آن زمان باور نمیکرد که
کوهنوردانی از کشــور ایران موفق به
فتح قله اورســت شوند و همه تیمهای
خارجــی حاضــر در نپال بــا دیدی
تمسخرآمیز به ما نگاه میکردند .زمانی
کــه این قله را فتح کردیم و من پایم به
بلندای بام دنیا رســید بــه ایرانی بودن
خودم افتخار کردم.
چشــمه قصابانی با بیــان اینکه پس از
فتح اورست برای نخســتین بار توسط
کوهنوردانــی از ایران مســئوالن وقت
با یک دیــوان حافظ و  ۱۰ســکه از ما
تجلیل کردند گفت :من و چند نفر دیگر
از بچهها شــغل خود را بهخاطر حضور
طوالنیمــدت در اردوها از دســت داده
بودیم ،همچنین هزینههای ســفر هم که
ســازمان تربیت بدنی وقــت قولش را
داده بود ســر موعد مقرر تأمین نشــد و
ما مجبور شــدیم برای تسویه حساب با
دولت نپال کولهپشتی و کفشهای خود
را بفروشیم.

آگهــی تغییــرات كانــون توســعه و همیــاری مهدهــای اســتان همــدان موسســه

صورتجلســه هیــأت مدیــره مــورخ  97/12/15و باســتناد نامــه 939/97/31337

مــورخ  97/12/2۸اداره بهزیســتی اســتان همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 - 1سمت اعضا هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید :

خانمهــا مریــم اوحــدی باكدملــی  4710563527و نســترن گل محمــدی
باكدملــی 2- 4132420043خانــم صدیقــه حجتــی باكدملــی4131773252

خانــم فاطمــه عزیــزی مرادپــور بســمت عضــو اصلــی هیــأت مدیــره

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

C M

نشست اعضای هیأت کاراته
با مدیر کل ورزش و جوانان استان

اعضای هیأت کاراته اســتان همدان در دیــداری با حضور مدیر
کل ورزش و جوانان اســتان به موضوعات مربوط به رشته کاراته در
همدان پرداختند.
در این نشست که در محل هیأت کاراته استان برگزار شد موضوعات
متفاوت از قبیل مشکالت هیأت شهرســتان ها و راه های تعالی این
رشته ورزشی مطرح شد.
مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان در این جمع با اشاره به اینکه
برنامه های راهبردی برای تمامی هیأتها داریم افزود:بر همین اساس
تا حد امکان به هیأتها کمک میکنیم ولی در قبال این حمایت انتظار
تالش توام با نتیجه خواهیم داشت.
محسن جهانشیر در ادامه اضافه کرد:همدلی ،وفاق و برنامه ریزی عامل
اصلی موفقیت کاراته است که امیدواریم کنار هم به این مهم برسیم که
در این راستا جلسات اختصاصی با هیأت .ها را برگزار خواهیم کرد.
وی گفت :اطالع از شــرایط واقعی و مشــکالت و برنامه ریزی در
این رشــته منوط به حضور فعال روســای هیأت شهرســتان ها در
جلســات اختصاصی اســت که امیدواریم با برنامــه های پیش بینی
شده محقق شــود.رئیس هیأت کاراته استان نیز در این نشست تاکید
کرد:پاکی،صداقت،صراحت و امانت داری سرلوحه امور در این هیأت
اســت.زنگنه در ادامه با بیان اینکه در زمان تصدی این هیأت کارهای
متفاوتی انجام شده خاطر نشــان کرد :کسب  ۲درجه داوری آسیا از
افتخارات این رشته برای ورزش استان به شما میرود که امیدواریم در
آینده عناوین ببشتری در سطوح مختلف کسب شود.
وی ساماندهی امور از قبیل مدارک مربیگری،امور آموزشی ،برگزاری
اردو ها و امور هیأت شهرســتان ها را از دیگر فعالیت های ابن هیأت
برشمرد.در پایان این نشســت از روسای هیأت شهرستان ها و سایر
اعضا تقدیر به عمل آمد

به مناسبت هفته معلم

نهاوندی ها  ۲۰کیلومتر پیاده روی کردند
رئیس هیأت ورزش های همگانی نهاوند گفت :ورزشــکاران این
شهرستان در گرامیداشت هفته معلم اقدام به پیاده روی  ۲۰کیلومتری
کردند.حجت ا ...جهانیان در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت :در این
همایش بیش از  5۰۰ورزشکار در رشته های مختلف ورزشی حضور
یافتــه و پیاده روی کردند.وی هــدف از برگزاری این برنامه را ایجاد
روحیه امید و نشــاط در این شهرســتان عنوان کرد و گفت :در این
همایش بیش از  5۰۰ورزشــکار از رشته های کوهنوردی ،دوچرخه
سواری ،کشتی و سایر رشته ها حضور داشتند.وی یادآور شد :ترویج
ورزش های همگانی برای ایجاد سالمت و نشاط اجتماعی از اولویت
های هیأت همگانی شهرستان نهاوند است.
آگهــی تغییــرات شــركت مصــرف كاركنــان دولــت و ســازمانهای وابســته در همــدان

شــركت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  546و شناســه ملــی  10۸61100162بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  1395/12/22وتاییدیــه

شــماره ۸/7۸۸مــورخ  139۸/1/20اداره تعــاون كارورفــاه اجتماعــی شهرســتان همــدان
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  1- :اعضــاء هیــأت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت

ســه ســال انتخــاب گردیدنــد :آقایــان علــی اكبــر صابریــون باكدملــی  3۸7431721۸و

عبدالرضــا روشــناس باكدملــی  3۸73755300و جعفــر جعفــری باكدملــی 4050۸54۸05
و اصــالن مجیــدی باكدملــی  6479۸31047و ناصــر فتاحــی جاویــد باكدملــی
 5041167410بــه عنــوان اعضــاء اصلــی هیــأت مدیــره وآقایــان محمدعلــی ملــك

محمــدی باكدملــی  37۸2221۸69وجعفــر صفــی آریــان باكدملــی  3۸732۸346۸و

 - 2خانــم معصومــه تمســكی دارنــده كدملــی بشــماره  3۸74347771بســمت

عبــاس رمضانــی باكدملــی  3۸73431173بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیــأت

 - 3اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور بــا امضــای مدیرعامــل یــا رئیــس هیــأت

علــی مظفــر نیــا باكدملــی  3۸7363۸460بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت

مدیرعامــل (خــارج از هیــأت مدیــره ) بــرای مــدت  4ســال انتخــاب گردیــد.
مدیــره و خزانــه دار بــا مهــر موسســه معتبــر خواهــد بــود.
()454۸75

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

مدیــره  2- .آقایــان علــی ســیفكار باكدملــی  3۸74030431بــه عنــوان بــازرس اصلــی و

یــك ســال مالــی انتخــاب شــدند 3- .صورتهــای مالــی شــركت منتهــی بــه ســال 1394
مــورد تصویــب مجمــع قرارگرفــت .
()454۸95

و موسسات غیرتجاری همدان

آگهــی تغییــرات شــركت مهندســین مشــاور كاســیان پــی ســازه شــركت

ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  ۸454و شناســه ملــی  10۸200۸1967بــه اســتناد
صورتجلســه هیــأت مدیــره مــورخ  1397/12/12تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :

 -1سمت اعضای هیأت مدیره بقرارذیل تعیین گردید:

خانــم نســترن گل محمــدی باكدملــی  4132420043بســمت رئیــس هیــأت

مدیــره آقــای محمدحســین اوحــدی باكدملــی  4120209067بســمت نایــب

رئیــس هیــأت مدیــره خانــم مریــم اوحــدی باكدملــی  4710563527بســمت
عضوهیــأت مدیــره  -2آقــای محمدرضــا طهماســبی باكدملــی2001973111

آگهــی تغییــرات كانــون توســعه و همیــاری مهدهــای اســتان همــدان موسســه

غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت  513و شناســه ملــی  10۸20107392بــه اســتناد

صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/12/15و

باســتناد نامــه 939/97/31337مــورخ  1397/12/2۸اداره بهزیســتی اســتان همــدان
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :

 - 1اعضــاء هیــأت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت چهــار ســال انتخــاب

گردیدنــد :آزیــن معیریــان بــه شــماره ملــی  3۸71292664ناهیــد گالبتــون چــی

بــه شــماه ملــی  4050756129زهــره طافیــان بــه شــماره ملــی  1۸1906۸293اقــدس
عبدلــی بــه شــماره ملــی  3۸74050092فاطمــه عزیــزی مرادپــور بــه شــماره ملــی

(خــارج ازهیــأت مدیــره) بــه ســمت مدیرعامــل شــركت بــرای مــدت دو

 4051650375وخانمهــا معصومــه مهرپارســا بــه شــماره ملــی  3۸7559۸024و پــری

 -3حــق امضــاء در كلیــه مــوارد بعهــده آقــای وحیــد رضــا اوحــدی

مدیــره

ســال انتخــاب گردیــد.

طاهــری عــرش بــه شــماره ملــی  3۸714922۸0بســمت اعضــاء علــی البــدل هیــأت

(احــدی از ســهامداران ) "بتنهایــی" همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر

 - 2خانــم مــژگان بــاب الحوائجــی بــه شــماره ملــی  3۸732954۸2بــه عنــوان

()454۸69

عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای یــك ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.

میبا شــد .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری همدان
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رئیس هیأت کشتی همدان گفت:
تیم این استان به طور رسمی از حضور
در رقابت های لیگ دســته اول کشتی
آزاد کشور انصراف داد.
در حالیکه هیأت کشــتی همدان هفته
قبل در قرعه کشــی لیگ دســته اول
کشــور در گروه یک قرار گرفته بود
اما امروز از حضور در این مســابقات
منصرف شد.
حمیدرضا یاری در گفت و گو با ایرنا
با اشــاره به دالیل این انصراف گفت:
هــدف از حضورمــان در این رقابت
هــا میدان دادن به کشــتی گیران امید
و بومی بود و تغییر در نحوه شــرکت
در این مسابقات باعث شد تا انصراف
دهیم.
رئیس هیأت کشــتی همــدان اظهار
داشت :فدراسیون برای لیگ دسته اول
نیز سهمیه کشــتی گیران ملی پوش و
لیگ برتر را لحاظ کرد که همین دلیل
باعث شــد تا از شرکت در رقابت ها
منصرف شویم.
وی بیان کرد :پیشــتر قصد داشتیم تیم
جوان را برای کسب تجربه اندوزی به
این رقابت ها اعزام کنیم اما شــرایط
تعیین شده دســت کمی از لیگ برتر
ندارد.
یاری خاطرنشــان کرد :اگر قرار بود با
داشــته های بومی و جوان اســتان در
این مســابقات شــرکت کنیم به طور
قطع تقابل با کشــتی گیران ملی پوش
و مطــرح لیگ برتــری ممکن نبود و
هزینه کردن در این شــرایط منطقی به
نظر نمی رسید.
وی یادآور شــد :بهتر بود فدراسیون
لیگ یک را بدون حضور ملی پوشان
و کشتی گیران لیگ برتری برگزار می
کرد تا اســتان ها از نفــرات جوان و
آینده دار استفاده کنند.
لیگ کشــتی دسته اول کشور قرار بود
با شرکت هشــت تیم برگزار شود که
هیأت کشــتی همدان امروز با ارسال
نامــه ای از حضور در این مســابقات
منصرف شد.

گردیدنــد :آقــای محمدحســین اوحــدی باكدملــی  4120209067و

()454۸70

ورزشی

شماره 3465

همدان از لیگ دسته اول
کشتی انصراف داد

اصلــی هیــأت مدیــره خانــم اقــدس عبدلــی بســمت عضــو اصلــی هیــأت مدیــره

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
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اعضــاء هیــأت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دوســال انتخــاب

انتخــاب شــدند.

دوشنبه

نخستین بخش از بودجه سال 98
کمیتــه ملی المپیک تا هفتــه آینده از
سوی دولت پرداخت خواهد شد.
به گزارش تســنیم ،نخستین بخش از
بودجه ســال  98کمیته ملی المپیک تا
هفته آینده از ســوی دولت پرداخت
و تا اواخر اردیبهشــت این مبلغ بین
فدراسیونها توزیع خواهد شد.
بودجه مصوب کمیته ملی المپیک در
سال جاری  74میلیارد و  ۲۰۰میلیون
تومان است که نسبت به سال گذشته
 ۱5درصد افزایش دارد.

بســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره و خزانــه دار خانــم زهــره طافیــان بســمت عضو

بازرســان اصلــی و علــی البــدل شــركت بــرای مــدت یكســال مالــی

7

پرداخت نخستین بخش
از بودجه کمیته ملی
المپیک تا هفته آینده

غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت  513و شناســه ملــی  10۸20107392بــه اســتناد

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

آگهــی تغییــرات شــركت مصــرف كاركنــان دولــت و ســازمانهای وابســته در همــدان
شــركت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  546و شناســه ملــی  10۸61100162بــه اســتناد
صورتجلســه هیــأت مدیــره مــورخ  1395/12/29وتاییدیــه شــماره ۸/7۸۸مــورخ
139۸/1/20اداره تعــاون كارورفــاه اجتماعــی شهرســتان همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد :
 -1ســمت اعضــای هیــأت مدیــره بقرارذیــل تعییــن گردیــد :آقــای علــی اكبــر صابریــون
بــه كدملــی  3۸7431731۸بســمت رئیــس هیــأت مدیــره آقــای اصــالن مجیــدی
بــه كدملــی  6479۸31047بــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره آقــای عبدالرضــا
روشــناس بــه كدملــی  3۸73755300بــه ســمت منشــی هیــأت مدیــره آقــای
جعفــر جعفــری باكدملــی  4050۸54۸05بــه ســمت عضواصلــی هیــأت مدیــره آقــای
ناصرفتاحــی جاویــد باكدملــی  4051167410بــه ســمت عضواصلــی هیــأت مدیــره
 -2آقــای محمدرضــا قاســمی بــه كدملــی ( 3۸74411079خــارج ازهیــأت مدیــره) بــه
ســمت مدیرعامــل شــركت انتخــاب گردیــد.
 -3كلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــدآور بانكــی از قبیــل چك-بــرات-
ســفته و اوراق بهــادار بــا امضــاء مدیرعامــل و رئیــس هیــأت مدیــره و در غیــاب رئیس
هیــأت مدیــره ،نایــب رئیــس هیــأت مدیــره ممهوربــه مهــر شــركت معتبرمــی باشــد
واســناد عــادی و نامــه هــا بــا امضــای مدیرعامــل و مهــر شــركت معتبــر خواهــد
بــود.
()454۸6۸
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خانــم آذیــن معیریــان بســمت رئیــس هیــأت مدیــره خانــم ناهیــد گالبتــون چــی

و آقــای امیررضــا گــودرزی باكدملــی  4132194426بــه ترتیــب بــه ســمت

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

بــازرس اصلــی  ،خانــم طاهــره پیشــه ورحســابی بــه شــماره ملــی  3۸7330۸630به
()454۸76

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

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

آگهــی تغییــرات كانــون توســعه و همیــاری مهدهــای اســتان همــدان موسســه
غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت  513و شناســه ملــی  10۸20107392بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1397/12/15و باســتناد نامــه
939/97/31337مــورخ 1397/12/2۸اداره بهزیســتی اســتان همــدان تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1محــل موسســه در واحــد ثبتــی همــدان بــه آدرس اســتان همــدان  ،شهرســتان
همــدان  ،بخــش مركــزی  ،شــهر همــدان ،میــدان جهــاد  ،خیابــان  1۸متــری
شــهید مطهــری  ،خیابــان میــرزاده عشــقی  ،پــالك  ، 0طبقــه همكــف كدپســتی
 6516793374تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــالح
گردیــد.
 - 2اساســنامه جدیــد شــامل  4فصــل و  35مــاده و  42تبصــره و  54بنــد مــورد
تصویــب قــرار گرفــت .
()454۸77
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری همدان

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

[دیدن] صالح و
هر گاه معده از [غذای] مباح پر شود  ،دل از
ِ

صاف تا کمی ابري  -وزش باد
نهاوند

مالير
همد ان

شهرستان

تويسرکان

رزن

کبودراهنگ

قهاوند

« منبع :موسسه ژئوفیزیك تهران

فامنين

 16اردیبهشت ماه 1398

 1رمضان 1440

 6می 2019

04:48
06:21
13:13
20:05
20:24
00:26

بهار

دوشنبه

ارتباط با روزنامهinfo@Hamedanpayam.com..........................
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
ارتباط با مديرمسئولmodir@Hamedanpayam.com................
ارتباط با سردبيرsardabir@Hamedanpayam.com................
سرويسآگهیagahi@hamedanpayam.com.............................
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چاپخانه پيام رسانهlitohoma@yahoo.com.....................................

اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب
نيمه شب شرعي

■ آب و هوا

پيشبيني وضع هوا:
اسدآباد

روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول :نصرت ا ...طاقتي احسن
سردبير :يدا ...طاقتي احسن
مديراجرائی:سيده ثريا جاللی
نشاني :همدان ،ابتداي خيابان مهديه ،روبروي دبيرستان شريعتي
ساختمان پيام
65155 - 666
صندوق پستي:
نمابر38279013 :
تلفن( 38264433:ويژه)
آگهي38264433 :
سردبير09183151437 :
()081 - 34586731
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نشنیدخارمژگانمبپایت

شماره 3465

باباطاهر

فناوري

استقرار بیش از 5۰شرکت دانش بنیان
در واحد مسکونی

رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان گفت :اکنون بیش
از  5۰شرکت دانش بنیان در کاربری مسکونی با مجوز در حال فعالیت
هستند که این شرکتها برای ادامه فعالیت باید مجددا با معاونت علمی
هماهنگ شوند.
محمد صاحبکار خراســانی اظهار کرد :بر اساس تفاهم نامه همکاری
بین شــهرداری تهران و معاونت علمی و فناوری ریاســتجمهوری
که در راستای اجرایی شــدن سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی به
امضا رسیده است ،شرکتهای دانشبنیان فعال در تهران ،میتوانند در
صورت کسب شرایط الزم ،دفاتر خود را در اماکن مسکونی مجاز در
سطح شهر تهران مستقر کنند.

هوش مصنوعی گوگل برای سلفیهای شما
شعر میسراید

گــوگل ابزار هوش مصنوعی تــازه ای ابداع کرده کــه از ترکیبی از
عکس سلفی هر کاربر و کلمات پیشنهادی وی برای سرودن شعرهای
اختصاصی اســتفاده میکند.به گزارش آســین ایج ،شعر سروده شده
به صورت محو بر روی تصویر ســلفی کاربــر و چهره وی نمایش
داده میشــود تا وی در صورت تمایل از آن استفاده کند.این ابزار که
 P o e m P o r t r a i tنام دارد ،یک کار هنری آنالین اســت که ترکیبی
از شعر ،طراحی و ابزار هوش مصنوعی محسوب میشود.این خدمات
از امروز در دسترس تمامی کاربران عالقمند قرار دارد.عالقمندان برای
اســتفاده از این خدمات ابتدا یک عکس ســلفی تهیه کرده و سپس
کلمات پیشنهادی خود برای شعر سرودن را به زبان انگلیسی پیشنهاد
میدهند.

نخستین موشک خصوصی ژاپن
به آسمان رفت

برای نخستین بار یک موشــک که توسط بخش خصوصی ژاپن
تولید شــده ،به آسمان رفت و پس از  ۱۰دقیقه پرواز در اقیانوس آرام
فرود آمد .تالش های قبلی این شــرکت در  ۲۰۱7و  ۲۰۱8میالدی با
شکست روبرو شده بود.
به گزارش آسوشــیتدپرس ،یک استارت آپ هوافضای ژاپنی به طور
موفقیت آمیز یک موشــک کوچک را به آســمان پرتــاب کرد .این
نخستین موشکی است که به طور تجاری در ژاپن تولید میشود و به
مدار زمین میرسد.شرکت «اینتراستالر تکنولوژی» ( I n t e r s t e l l a r
 )T e c h n o l o g y I n cاعالم کرد موشک بی سرنشین ۳-MO MO
قبل از فرود در اقیانوس آرام از ارتفاع  ۱۰۰کیلومتری زمین فراتر رفت.

باران طال و اورانیوم در منظومه شمسی بارید
برخــورد جدی میان باقی ماندههای دو ســتاره نوترونی موجب
بارش انبوهی از ذرات فلزات ســنگین و از جمله طال و اورانیوم در
منظومه شمســی شده است.به گزارش نیواطلس ،البته این برخورد در
گذشتههای بســیار دور رخ داده و اگر امروزه چنین رویدادی تکرار
شود ،نتیجه آن درخشش آسمان در شب به گونهای بی سابقه در همه
اعصار خواهد بود.
ستارههای نوترونی باقی ماندههای ستارههای عظیمی هستند که پس
از انفجار ابرنواخترهای متنوعی را شــکل میدهند .نتیجه این رویداد
پراکنده شــدن فلزات سنگین در فواصل بسیار دوردست است .هسته
ســتارههای نوترونی از چگالی بین دو تا سه برابر بیشتر از خورشید
برخوردار است.

نرم افزار پیش فرض دل رایانههای این
شرکت را ناامن کرد

یــک محقق امنیتی آســیب پذیری خطرناکــی را در یکی از نرم
افزارهای پیش فرض رایانههای شــخصی تولیــدی دل پیدا کرده که
موجب میشود تولیدات این شرکت در معرض حمالت هکری قرار
بگیرند .به گزارش انگجت ،بررسیهای بیل دمیرکاپی نشان میدهد که
نرم افزار یادشــده که در اصل برای تسهیل به روزرسانی درایورهای
رایانههای دل ،اعمال تنظیمات و حذف فایلهای زائد طراحی شــده،
به مهاجمان امکان میدهد تا از راه دور بدافزارهای مخربی را بر روی
رایانههای هدف نصب کنند.
البته انجام این حمالت مستلزم دسترسی محلی مهاجمان به شبکه ای
است که رایانه هدف در آن قرار دارد.

گزارش

کالغ پر ،پرواز پر ،قطار پر

خبر

کالف پیچیده صنعت نشر و گرانی کاغذ

مشکالت گریباگیر صنعت نشر کالفی پیچیده و چندوجهی است که
راه حل آن نیز مستلزم همکاری و هماهنگی نهادهای مختلف است و از
این رو برنامه ریزی منســجم و هدفمند شرطی اساسی در رونق صنعت
نشر است.
به گزارش ایرنا ،سیودومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،در حالی به
کار خود پایان می دهد که بررسی چشم انداز و وضعیت نمایشگاه گویای
مشکالتی در عرصه نشر است.
بر این اساس به نظر می رسد مشکالتی که عرصه نشر و کتاب با آن مواجه
است ،به همت مضاعف نیاز دارد و تالش های انجام شده به ویژه در زمینه
گرانی کاغذ نگران کننده است.
همانگونه که رهبر معظم انقالب هفته گذشــته با حضور در مصالی امام
خمینی(ره) و بازدید از نمایشگاه کتاب که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
نیز حضور داشــت ،در جریان بازدید از غرفهها و گفت وگو با ناشــران
یادآور شدند که باید مسئله کاغذ را حل کرد.
در این زمینه به ذکر چند نکته می پردازیم؛
 -۱هر چند نمایشگاه ها و طرح های خرید کتاب با تخفیف ،بر بازار نشر
موثرند اما به نظر می رسد موانعی پیش پای ناشران و صنعت نشر وجود
دارد .بر همین اساس آسیب شناسی و رفع آنها می تواند گره های صنعت
نشر را بگشاید و جانی تازه به اقتصاد نشر بدمد .بیشتر مشکالت نیز ریشه
اقتصادی دارد و همچنین هر چند هنوز کتاب خوانان حرفه ای مشــتری
پروپا قرص این نمایشگاه محسوب می شوند اما تا رسیدن به میزان باالی
بازدید و رونق صنعت نشر فاصله زیادی وجود دارد.
 -۲وضعیت کاغذ از اوضاع نابسامان در این عرصه خبر می دهد و گرانی
آن در کنار تورم اقتصادی ســبد خرید کتاب خانوارها را کوچکتر از قبل
کرده است .در علت کاوی این مساله دیدگاه های متفاوتی مطرح است و
از دریچه های مختلفی به آن نگریسته می شود اما نقطه مشترک همه این
نگرش ها ،وضعیت بحرانی کاغذ است.
تاکید رهبر انقالب بر حل مساله کاغذ گویای توجه ایشان به اقتصاد نشر
و رونق کتاب و کتابخوانی است .به ویژه اشاره رهبر انقالب بر این نکته
که راه برون رفت از این مســاله مســتلزم همکاری و هماهنگی میان دو
وزارتخانه فرهنگ و صنعت است .گواهی بر این می دهد که نمی توان تنها
وزارت ارشاد را که متولی کتاب است را به عنوان حل کننده مساله دانست.
 -۳بی شک حل مساله نشر امری چند وجهی و چندسویه است ،به ویژه
آن که تقویت زمینه های اقتصادی و مالی همچون حق التالیف (کپی رایت)
می تواند راه برون رفت بازار نابسامان نشر باشد.
این که در برهه هایی نوسانات بازار کاغذ بر بازار نشر سایه می افکند و بر
عرصه کتاب و کتاب خوانی تاثیرات بسیاری می گذارد ،نشان می دهد که
ما نیازمند برنامه ریزی منسجم ،هدفمند و کاربردی هستیم.
در این میان کاهش شدید تیراژ کتاب ها ،غیر حرفه ای بودن صنعت نشر،
افت کیفیت آثار منتشر شده و ترجمه های ضعیف نیز مزید بر علت شده
تا وضعیت نشر کشور سامان مند نشود.
 -4خالء های موجود در عرصه نشــر باید شناسایی شود و راهکارهای
منتــج به نتیجه جهت رفع آنها مورد اســتفاده قرار گیرد .همچنین ارائه
برنامه های میان مدت و بلند مدتی که ســازوکاری حرفه ای و کارآمد
داشته باشــند می تواند تا حدودی از بار مشکالت عرصه نشر و کتاب
بکاهد.
-5البته با جغرافیای نوینی که شبکه های اجتماعی ایجاد کرده اند تا میزان
باالیی از مطالعه کتاب کاســته شده و بیشتر افراد در شبکه های اجتماعی
مطالب مختلف را پیگیری می کنند که این مســاله نیز در فرایند طوالنی
مدتی اثرات خوبی نخواهد داشت .زیرا در این رویه به دلیل باز بودن دایره
اطالعات ،تشخیص سره از ناسره سخت و دشوار خواهد بود.
از این رو همزمان با رونق بخشــی به خواندن کتاب های الکترونیک می
تواند بخشی از جامعه را به سمت مطالعه سوق داد تا از کورس خواندن
عقب نمانند.
-6همچنین یکی از راهکارهای مهم در رونق بخشــی به مطالعه و بازار
کتاب ،چاپ آثار در چند کیفیت کاغذی ارزان قیمت ،متوسط و باال است.
این امر منجر به آن می شود که بخش های مختلف جامعه به فراخور نیاز
و توان مالی دست به انتخاب بزنند .در واقع این تجربه می تواند همه را در
مطالعه و کتاب خواند سهیم کند و طبقات مختلف اجتماع بتوانند بر اساس
وسع خود انتخاب متنوعی داشته باشند.

« مریم مقدم

اینجــا همــدان اســت پایتخــت تاریــخ و
تمــدن ایــران زمیــن ،اســتانی در کریــدور غــرب
کشــور  ،شــاهراه اتصــال شــهرهای مرکــزی و
شــرقی بــه غــرب.
اینجا همدان اســت شهری که هم بزرگراه دارد هم
ریل هم فرودگاه و باند بینالمللی پرواز.
اینجــا همــدان اســت ،همدانــی بــا ایســتگاهی کــه
هنــوز جــای پــای قطــار همــدان تهــران در آن
خشــک نشــده مهــر تعطیلــی بــه خــود دیــد.
اینجا همدان اســت و فرودگاه  8۰ساله آن به همت
آژانس مشهدی شــاهد یک پرواز رفت و برگشت
دور روز در هفته است و بس ..
آنقــدر پارادوکــس نداشــتههای حمــل و نقــل
بــا داشــتههای زیــر ســاخت آزارمــان میدهــد
کــه دیگــر از پیگیــری و نوشــتن و تیتــر زدن هــم
خســته شــدهایم.
همیــن نــوروز  98بــود بــا کلــی ســر و صــدای
رســانهای ازفعــال شــدن مســیر ریلــی همــدان-
تهــران نوشــتیم و گفتیــم همــدان تا تهــران را روی
ریــل ســفر کنیــد کــه چنیــن شــود و چنــان شــود
امــا چــه شــد؟
امــا حــاال بعــد از گذشــت یــک مــاه ونیــم از
آغــاز ســال  ،پــرواز همــدان تهــران و قطــار
همــدان پایتخــت دســت بــه دســت هــم دادنــد

و از همــدان فــرار کردنــد .
حــاال برخــالف تکاپــوی رســانه ای آن روزهــا
بایــد بــه اســتحضار همشــهریان برســانیم بــه
دلیــل عــدم اســتقبال و نبــود برنامــه اجــرای
تــور از ســوی دفاتــر خدمــات مســافرت اســتان
و نبــود حمایــت مســئوالن و برنامهریــزان بــرای
ســفرهای کاری مســیر همــدان -تهــران بــا قطــار
نیامــده تعطیــل شــد.
از آن ســو در هفتههــای گذشــته حمیدرضــا
صائیــن ؛ مدیــر روابــط عمومــی فــرودگاه
بینالمللــی همــدان از برگــزاری نشســت
مشــترک آژانــس دارهــای همــدان بــا ایرالیــن آتــا
بــه همدانپیــام خبــر داده بــود.
خبــری مبنــی براینکــه قــرار اســت متولیــان
گردشــگری در بخــش خصوصــی برونــد تهران و
بنشــینند و تصمیــم بگیرنــد و پروازهــای همــدان
را از عنــوان نازیبــای تعطیلــی خــالص کننــد.
اینگونــه هــم شــد تعــدادی از مدیــران عامــل
دفاتــر خدمــات مســافرتی عضــو انجمــن صنفــی
دفاتــر اســتان همــدان بــه همــراه صائمیــن ،
نماینــده فــرودگاه همــدان بــا حضــور در تهــران
رایزنیهــای الزم را بــرای برقــراری پــرواز
ایرالیــن آتــا انجــام دادنــد.
مســئوالن و برنامهریــزان پــرواز در ایــن ایرالیــن
گویــا بــا برقــراری پــرواز عتبــات ،کیش و مشــهد

از همــدان موافقــت کردنــد و در مــورد انتخــاب
زمــان پــرواز هــم رایزنیهــای قابــل قبولــی
انجــام شــده بــود امــا نتیجــه پیگیــری همدانپیــام
از روابــط عمومــی فــرودگاه مشــخص کــرد
امــروز کــه بیــش از  ۱4روز از جلســه یــاد شــده
میگــذرد هیــچ یــک از آژانسدارهــای همدانــی
کــه در جلســه یــاد شــده حاضــر بودنــد بــرای
پیگیــری درخواســتها و عقــد قــرارداد در دفتــر
ایرالیــن آتــا حاضــر نشــدهاند و نتیجــه همــه
تصمیمگیریهــا و رایزنیهــا در قالــب همــان
گفــت و شــنودهای جلســهای باقــی مانــده اســت.
به راستی زیر آسمان این شهر چه خبر است ؟
چــرا یــک بــار بــرای همیشــه نســخه پروازهــای
فــرودگاه تعطیــل در همــدان پیچیــده نمیشــود؟
چــرا بیــش از  5۰آژانــس مجــوزدار اســتان
همــدان اقــدام بــه حمایــت از برقــراری پروازهــا
و فعــال شــدن فــرودگاه و ارائــه بســته هــای
پــروازی نمیکننــد؟
چــرا زیرســاختهای حمــل و نقــل اســتان
جــدی گرفتــه نمیشــود؟
چــرا از نظــارت مســئوالن در حــوزه گردشــگری
و مدیریتــی اســتان بــر نــوع عملکــرد متولیــان
تورهــای گردشــگری ورودی بــه اســتان خبــری
نیســت؟
چرا مدیران استان برای تردد به پایتخت به استفاده

از حمل و نقل ریلی و هوایی مجاب نشدند تا شاید
کمک حال فعال ماندن مسیر ریلی و هوایی همدان
تهران باشند ؟
چــرا حــال حمــل و نقــل هوایــی و ریلــی
پایتخــت تاریــخ و تمــدن ایــران زمیــن بــا ایــن
همــه زیرســاخت محیــا ماننــد حــال بیمــار
اورژانســی رو بــه مــوت اســت؟
تــا کــی و کجــا قــرار اســت داشــتههایمان
نداشــته بشــوند ؟
اگر زیرســاختهای محیا دیده نشوند فرودگاه 8۰
ســاله تعطیل شــود و حسرت ســوت قطار بر دل
ایستگاه راهآهن همدان میماند
چــرا چرخــه گردشــگری همــدان کامــل
نمی شــو د ؟
چــرا از نظــارت مســئوالن اســتانی بــر عملکــرد
مدیــران برنامهریــزی گردشــگری در بخــش
خصوصــی بــه ویــژه آژانســها خبــری نیســت ؟
ای کاش به جای انتشــار خبر افتتــاح آژانسهای
مســافرتی پشت سر هم در اســتان همدان اقدام به
انتشــار اخبار شــفاف در زمینه بازنگــری بر نوع
عملکــرد آنها در زمینه طراحی و برگزاری تورهای
ورودی و اسپانسری پروزی و حمایت از مسیرهای
ریلی میکردیم .بارها نوشــتیم باز هم می نویسیم تا
همه متولیان گردشگری پای کار نباشند سنگ روی
سنگ بند نمی شود...

گردشگری

درآمد سال گذشته کشور از
گردشگری

معــاون رئیسجمهــوری و رئیــس ســازمان
میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اعــالم کــرد« :بــر اســاس آمــار بانــک مرکــزی،
بخــش گردشــگری کشــور ســال گذشــته حــدود
۱۱میلیــارد و 8۰۰میلیــون دالر درآمــد ارزی
کســب کــرده اســت».
علیاصغر مونسان در حاشیه مراسم گشایش بیست
و یکمین جشنواره باغ اللههای گچسر استان البرز
در جمع خبرنــگاران افزود« :بخش گردشــگری
بهخاطر شــرایط خاص خود امروز کمترین آسیب
را از تحریــم میبیند و به همیــن دلیل میتواند به
کمــک اقتصاد ایران بیاید کــه این بخش عالوه بر
اثرات غیرمستقیم گردشگری ،نشاط اجتماعی ایجاد
میکند که قابل قیمتگذاری نیست».
وی تاکیــد کــرد کــه دولــت بایــد بــه گردشــگری
اهمیــت بیشــتری بدهــد و در ایــن راســتا
خوشــبختانه شــخص رئیسجمهــوری توجــه
خوبــی بــه هــر ســه بخــش میراثفرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری دارد.
مونســان اظهار کرد« :باید هرچه زودتر به موضوع
حوزه گردشــگری پرداخته شــود تا از این طریق
بتوان برای کشــور درآمد خوبی بهدســت آورد».
رئیــس ســازمان میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگری کشــور در بخش دیگری از سخنانش
درخصوص اعتبارات مرمت کاخ مروارید مهرشهر
کرج گفت« :متاســفانه مالکیت این کاخ در اختیار
ما نیست.
به دنبــال بازدیــد از مجموعــه کاخ مروارید به
ادارهکل میراثفرهنگی البرز دســتور داده شــد که
حداقل اقدامــات برای حفاظت از ایــن اثر انجام
شود که خوشــبختانه صورت گرفت و امید است
با همکاری مالــک این مجموعه بتوانیم کار مرمت
آن را دنبال کنیم».

نفس های رسانه ای ترین رویداد فرهنگی به شماره افتاد

مطبوعاتخارجازریلنمایشگاه

این روزها که مشــکالت اقتصــادی و گرانی
کاغذ راه نفس کشیدن مطبوعات را هر لحظه تنگ
تر میکند خبرمیرســد که در کنار غیبت جشــنواره
مطبوعات خبری از نمایشگاه مطبوعات هم نیست .
مدیرکل مرکز مطالعات و برنامهریزی رسانهها روز
گذشته به رسانه ها اعالم کرد  :نمایشگاه مطبوعات
تعطیل شــد بــه نقــل از تابناک  ،مدیــرکل مرکز
مطالعات و برنامهریزی رســانهها از لغو برگزاری
نمایشــگاه مطبوعات خبر داد .این روزها از گرانی
کاغذ تا رقابت فضای مجازی با رسانه های مکتوب
و روزنامه خوان نبودن مردم بهانه شده است تا جان
مطبوعات به لب شود و دست آخر هم دست روی
گلوی جشنواره و نمایشــگاه مطبوعات برود و به
تدریج رســانه ای ترین رویداد کشور نفس هایش
به شماره بیوفتد .
در زمینه تعطیلی نمایشگاه مطبوعات حمید ضیایی
پرور  ،با اشــاره به اینکه ســیل فروردین نشان داد
که رســانههای کشور نقشی بنیادین در برنامهریزی
و مدیریت بحران دارند اظهار داشــت :رسانهها در
کنار کارکرد اطالعرسانی ،کارکرد انتقادی هم دارند

که باید تصویــری واقعی از جامعه به مدیران ارائه
دهند تا برنامهریزیها اصالح شود.
وی تحوالت فناورانه در حوزه رســانهها را مورد
اشــاره قرار داد و گفت :مردم دیگر روزنامهخوان
نیســتند و یارانه دولتی هم کم شده که این با چند
تحول مرتبط است ،یکی از همین مسائل ،تحوالت
تکنولوژیک در دنیاست .مطبوعات نقش خبردهی
را از دســت دادهانــد لذا بایــد مطبوعات به جای
خبردهــی ،پیگیری و تحلیل ماجراها را دنبال کرده
و جایگاه خود را حفظ کنند.
مدیرکل مرکز مطالعات و برنامهریزی رســانهها با
تأکید بر اینکه هر جا که رسانههای مکتوب ،وقایع
منتشرشده در رسانههای مجازی را پیگیری کردند،
مخاطب بیشــتری را جذب کردند افزود :توصیه ما
این اســت که رسانههای مکتوب شیوه انتشار خود
را به روش پلتفرم دیجیتالی تغییر دهند که نمونه
«آخرین خبر» الگوی موفقی است.
ضیایــی پرور افزود :بدتر از بحــران کاغذ ،بحران
مرجعیت رســانهای رســانههای داخلی اســت.
متأســفانه با تغییــر مرجعیت ،مردم برای کســب

اخبار به سمت رسانههای خارجی میروند.
وی با اشــاره به اینکه کاغذ بحث روز اســت و
مقام معظم رهبری هم در نمایشگاه کتاب دستور
حل این موضوع را دادند ،تصریح کرد :در ســال
گذشته  ۲6۰هزار تن کاغذ با ارز دولتی واردشده
و فقط  ۱۰درصد به دســت مطبوعات رســیده
است .در این راستا  ۱۳۰بازرگانی تخلف داشتند
کــه تنها تخلفات  4۰شــرکت بیش از  ۱۰۰۰تن
است.
مدیرکل مرکز مطالعات و برنامهریزی رســانهها با
بیان اینکه شرکتهای متخلف ارز  4۲۰۰گرفتند و
با ارز آزاد فروختند ،تأکید کرد :ثبت سفارش همه
کاغذها به  5ماهه اول  97مربوط اســت که بعد از
تشکیل ســتاد تنظیم بازار کاغذ در وزارت ارشاد،
اقدامــات قانونی برای تزریق کاغــذ به بازار انجام
شد و قرار است حواله کاغذ با قیمت مصوب قبلی
توزیع شود.
ضیایی پــرور در ادامه با تأکید بر اینکه سیاســت
وزارت ارشــاد این اســت که رویدادهای ملی را
کاهش داده و به ســمت رویدادهای استانی برویم،

ابراز داشــت :نمایشــگاه ملی مطبوعات که سال
گذشــته برگزار نشــد ،دیگر برگزار نمیشود .به
دنبال تقویت جشــنوارههای ملی و محلی میرویم
و جشنوارههای موضوعی را هم تقویت میکنیم.
تصمیم جدیدی درباره برگزار نشــدن نمایشــگاه
مطبوعات گرفته نشده است
از سوی دیگر  ،یک منبع آگاه در معاونت مطبوعاتی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی با اشاره به اینکه
برخــی اظهارات منتشرشــده در رســانهها درباره
نمایشــگاه مطبوعات ،تکذیب میشود ،گفت :سال
گذشــته به خواست اهالی مطبوعات این نمایشگاه

برگزار نشــد و برای نمایشــگاه امسال هنوز هیچ
تصمیمی اتخاذ نشده است.
وی افزود :سال گذشــته نیز نمایشگاه مطبوعات
به صورت استانی و منطقهای برگزار شد .امسال
نیز با توجه به شرایط رسانهها ،استفاده حداکثری
از همگرایــی رســانهها در بزرگتریــن رویداد
رســانهای کشــور ،حضور رســانههای نوظهور
و شــبکههای اطالعرســانی نوین ،تصمیمگیری
درخصوص برگــزاری این رویــداد فرهنگی به
صورت سراســری و یا استانی در حال مطالعه و
برنامهریزی است.
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