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بودجه کشور باید
بر اساس عملکرد
تدوین شود
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عملکرد شرکت
خدمات حمایتی
کشـاورزی
استان همدان
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در اجالس
همدان ۲۰۱۸
در صدر اخبار
گردشگری دنیـا
قرار گرفتیم

گوش شکستهها
وارد گود شدند

قیمت خانه بعد از مسکن مهر ۱۰برابر شد

ن مـــاه  4 1397جماديالثانـــي  10 1440فوريـــه 2019
يکشـــنبه  21بهمـــ 
ســـال شـــانزدهم شـــماره  12 3409صفحـــه روزنامـــه  +نيازمنديهـــا  1000تومـــان

یادداشت روز

 40سال حضور افتخارآميز در راهپيمايي  22بهمن

همه ميآييم براي جشن40سالگي انقالب
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استاندار همدان در صبحگاه مشترک پايگاه نوژه:

ارزشهای دینی درانقالب
اسالمی جاری است

سیاستورزی
به مثابه بازاریابی

مشکالت مالی در كشور مانع از توجه
به مناطق محروم نشد

از شعار تا واقعیت

پیگرد قانونی تورهای بدون راهنما

فیلیپ کاتلر از بزرگترین متخصصان
بازاریابی در جهان ،در یکی از کتابهایش
خاطرهای از پیامی تبلیغاتی برای شــرکت
کوکاکوال نقــل میکند .کاتلر مینویســد
وقتی ویدئوی تبلیغاتی برای مدیر کوکاکوال
پخش شــد ،گفت من از این تبلیغ خوشم
نمیآید .کاتلر مینویســد در پاســخ به او
گفتــم اگر قرار اســت همــه محصوالت
کارخانه را شــما بخریــد ،چیزی خواهیم
ساخت که شما از آن خوشتان بیاید.
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با مجوز شماره /403ش مورخ  97/10/25شورای محترمپ
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روابط عمومي شهرداري وشورای اسالمی شهرصالح آباد
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باماتماس
بگیرید

تالش های شــما ثبت و ماندگار می شود
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مسکونی
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اراضی مسکن مهر
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255/000/000

اراضی مسکن مهر

12/750/000

ستا
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71
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1/500/000

مسکونی

255/000/000

اراضی مسکن مهر

12/750/000

■ عملکرد
■ دستاورد
■ افتتاح وبهره برداری
■ کلنگ زنی
■ توانمندیها
■ مقایسه از آنچه بودیم وآنچه هستیم
■ بررسی ۴۰سال خدمت رسانی به مردم

ن ها
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فروش  10قطعه زمین تجاری و مسکونی شهرداری صالح آباد

شهرداری صالح آباد به استناد ماده  13آئین نامه مالی شهرداریها
اسالمی شهر در نظر دارد تعداد  10قطعه زمین تجاری و مسکونی خود را از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل بفروش برساند.
 1ـ متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از زمینها به شهرداری صالح آباد مراجعه نمایند.
 2ـ متقاضیان می بایست شرکت در مزایده برای جهت هر قطعه زمین مطابق جدول ذیل به عنوان سپرده شرکت در مزایده تا پایان
وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  97/11/25بحساب  0104567590006به نام سپرده شهرداری نزد بانک ملی صالح آباد واریز و فیش
واریزی آن را به همراه درخواست کتبی با ذکر مشخصات کامل خود به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
 3ـ کمیسیون معامالت شهرداری در روز شنبه مورخ 97/11/27رأس ساعت  10/30در محل شهرداری تشکیل می گردد.
 4ـ حضور متقاضیان یا نماینده تام االختیار ایشان در جلسه اختیاری می باشد.
 5ـ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 6ـ هزینه کارشناسی زمین و هزینه آگهی به عهده خریدار می باشد.
 7ـ برنده مزایده می بایست ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز کل مبلغ بحساب شهرداری اقدام نماید در غیر اینصورت و
امتناع از انجام معامله سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم معامله انجام خواهد شد.
 8ـ سپرده نفرات دوم و سوم پس از انعقاد قرار داد با نفر اول مسترد می گردد و در صورت انصراف سپرده افراد به نفع شهرداری
ضبط خواهد شد.
 9ـ به تقاضاهایی که بدون واریز مبلغ سپرده موضوع بند  2ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 10ـ قیمت و مشخصات زمین ها طبق جدول ذیل می باشد.
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روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي

ن:
۳۳
۴۴
۲۶
۳۸
۱۰۸

آگهـیمزایـده مرحلـه اول(نوبت دوم)

C M

حدود يکســال و خردهاي به انتخابات
آينده مجلس شــوراي اسالمي باقي است
و در چشــم بهم زدني اين يکسال و اندي
هم ميگذرد و ضرورتي تا پاي قشــرهاي
مردم به ميان آيد! اما جاي تأمل اينجاست
که افکار عمومــي جامعه ما و در اين معنا
مردم اســتان همدان در مدت سپري شده
از يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي
(دوره کنونــي) از عملکرد نمايندگان خود
چيزي نميدانند...

فضاي مجازي

نماینده مردم تویسرکان در مجلس:

مومنعلی خزایی نایب رئیس انمجن صنفی صنایع آردهمدان

نمايندگان دوره يازدهم
مجلس وقت چنداني براي
تجديد ديدار با مردم ندارند
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بدینوسیله انجمن صنفی کارفرمایی
صنـایع آرداستـان همـدان
به شماره ثبت ۱۳۷منحل اعالم میگردد
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فرارسيدن چهلمين سالروز پيروزي انقالب اسالمي مبارک باد

يکشنبه

 21بهمنماه 1397

خبـر

شماره 3049

khabar@hamedanpayam.com

خبر
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مدیر آموزش و پرورش شهرستان مالیر از اجرای طرح دادرس در  27مدرسه مالیر خبر داد.
هادی سلگی با اشاره به اینکه طرح دادرس سال  1390با تفاهمنامه بین دستگاهی ،معاونت سالمت و تندرستی وزارت آموزش
و پرورش و سازمان هالل احمر شکل گرفته است اظهار کرد :همه ساله این طرح در سطح مدارس برگزار میشود که روند
رو به رشدی داشته است.
وی افزود :طرح دادرس با عنوان «دانشآموز آماده در روزهای سخت» تدوین شده که هر تیم آن شامل  14نفر است.
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان مالیر در گفتوگو با فارس با اشــاره به آزمون منطقهای طرح دادرس از شــرکت 450
دانشآموز از  27دبیرستان شهرستان در این طرح خبر داد و گفت :طرح دادرس با شرکت  32تیم از  14دبیرستان دخترانه و
 13دبیرستان پسرانه برگزار شد.وی گفت :این آزمون بین دانشآموزان متوسطه اول دختر و پسر برگزار شد که پس از اعالم
نتایج تیمهای برتر به مرحله استانی راه پیدا میکنند.
ســلگی از افتتاح یک مدرسه  9کالســه در اسالمشــهر آقگل در ایام دهه فجر خبر داد و تصریح کرد :این مدرسه با اعتبار
یکمیلیارد و  100میلیون تومان به مساحت  850متر مربع توسط بنیاد برکت ساخته شده است

خبر
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The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

اجرای طرح دادرس در  27مدرسه مالیر

استکبارستیزی و شهادتطلبی انقالب اسالمی را تضمین کرده است
مدیر حوزههای علمیه اســتان همدان گفت :طی  40سال گذشته استکبارستیزی و شهادتطلبی امنیت و استقالل کشور
را تضمین کرده است.
آیتا ...ســید مصطفی موسوی اصفهانی در گفتوگو با فارس با تبریک  40سالگی انقالب اسالمی اظهار کرد :طی  40سال
گذشته استکبارستیزی و فرهنگ شهادتطلبی امنیت و استقالل ما را تضمین کرده است.
وی ادامه داد :ایثار و از خودگذشــتگی ملت ما که جوانان خود را در راه اســام و کشورمان دادهاند ،از دستاوردهای انقالب
اسالمی در طول  40سال گذشته بوده است.
مدیر حوزههای علمیه همدان با بیان اینکه حجاب و عفاف امروز جامعه اســامی قابل مقایسه با دوران پهلوی نیست افزود:
امروزه حجاب و عفاف در کشور ما به یک ارزش تبدیل شده است هرچند رضایت کاملی در این زمینه نداریم اما وضعیت
قابل مقایسه با گذشته نیست.
وی برگزاری  800نماز جمعه در سراســر کشور را یکی دیگر از دستاوردهای انقالب اسالمی دانست و گفت :حکومتی که
از دست طاغوت گرفته شد و به لطف خدا به دست ولی فقیه سپرده شد ،اکنون به یک درخت تنومند تبدیل شده است.

استاندار همدان در صبحگاه مشترک پايگاه نوژه:

يادداشت روز

نمايندگان دوره يازدهم مجلس وقت چنداني
براي تجديد ديدار با مردم ندارند
»»مهدي ناصرنژاد

حدود يکسال و خردهاي به انتخابات آينده مجلس شوراي اسالمي
باقي است و در چشــم بهم زدني اين يکسال و اندي هم ميگذرد و
ضرورتي تا پاي قشــرهاي مردم به ميان آيد! اما جاي تأمل اينجاست
که افکار عمومي جامعه ما و در اين معنا مردم استان همدان در مدت
سپري شده از يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي (دوره کنوني)
از عملکــرد نمايندگان خود چيزي نميدانند و در اين مدت حرف و
اطالعات چنداني به گوششــان نرسيده است و به نوعي شايد ارتباط
افکار عمومي شهرمان با نمايندهها قطع ميباشد.
البته آقاي امير خجســته از حوزه همدان و فامنين اخيرا ً نشستي را با
خبرنگاران و اصحاب رسانه همدان برگزار کرد که آن هم متأسفانه در
ميان همهمه و شلوغي تعداد بيشمار و نامتعارف به ظاهر خبرنگاران
و دستاندرکاران رسانهاي شهر که هيچ مشخص نيست کجايند و در
چنين مواقعي از کجا سر و کلهشان پيدا ميشود ابتر ماند و معلوم نشد
چه بود و چه شد؟!
به واقع اگر آن همه به ظاهر خبرنگار و گزارشــگر و عکاس موبايلي،
ميخواســتند حتي يک ســاعت از آن همه حرفها و صحبتهاي
نماينده شهر خود بنويسند اکنون بايد هيچ نشريهاي در استان و کشور
خالي از مطلب نمانده باشد! به خاطر همين است که از قديم گفتهاند،
«سياهي لشکر نيايد به کار/يک مرد جنگي به از صدهزار» و يا در جاي
ديگر گفتهاند «در شهر اگر کس است /همان يک کس بس است» اما
چه ميشود که نيست و نيست همين.
چه بهتر ميبود آقاي خجســته و ديگر نمايندگان شريف و بزرگوار
استان چنانچه قصد ارتباط با اصحاب رسانه و حضور در ذهن افکار
عمومي را دارند ،طبق برنامه و جدول منظم در محل دفاتر مطبوعات
و خبرگزاريها حضور بهم رسانيده و ظرف نيمساعت يا حداکثر يک
ساعت حرفهاي خود را بيان کند.
مسلم ًا هر نشريه يا خبرگزاري با ايده و سواالت جديد و متنوع زمينه
مطرح ســاختن تمام پرســشهاي مورد نظر مردم و پاسخ نمايندگان
محترم را فراهم خواهند ســاخت و در آن صورت اســت که باز هم
بايد گفت« :از کوزه برون همان تراود که در اوست» و توان و ظرفيت
جداگانه رسانهها هم عيان خواهد شد و قدر مسلم خروجي کار مثبت
از آب بيرون خواهد آمد.
البته نکته مهم اين اســت که آقايان نمايندگان استان بخواهند اين سد
را بشکنند و غيب چندين ماهه و ساالنه خود در صحن افکار عمومي
جامعه را جبران نمايند ،چرا که همان طور که اشــاره رفت از حيات
کاري يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي زماني زيادي باقي نيست
و مردم تشنه شــنيدن حرفها و برنامههاي نمايندگان دوره جاري و
احتماالً آينده مجلس در اوضاع و احوال کنوني کشور ميباشند.

«فرهنگ نام جاهای همدان تا دهه »50
منتشر شد

مدیر حوزه هنری همــدان گفت :کتاب «فرهنگ نا م جاهای
همــدان تا دهــه  » 50از مجموعه کتابهای دانشــنامه همدان به
نویسندگی میرهاشم میری منتشر شد.
سید باقر حسینی سیر اظهار داشت :این کتاب فرهنگ جامعی از
اسامی مکان ها و محله های قدیمی همدان است که در یک کار
پژوهشی گردآوری و تدوین شده است.
وی اضافه کرد :در کتــاب «فرهنگ نام جاهای همدان تا دهه
 »50افــزون بر نام کوچه هــا و محله ها می توان با اســامی
بناهای قدیمی مانند مســاجد ،حمام ها ،قلعه ها ،راسته بازارها
و کاروانســراهای همدان آشنا شد .حسینی سیر در گفت و گو
با ایرنا گفت :این کتاب نهمین اثر منتشــر شــده توسط حوزه
هنری در قالب دانشنامه 200جلدی همدان است و به مرور تا
پایان سال آثار به اتمام رســیده دیگر نیز چاپ می شود.مدیر
حوزه هنری همدان یادآوری کرد :به مناســبت چهلمین سال
پیروزی انقالب اســامی ،ویژه برنامه «شــبهای خاطره» در
تاالر فجر همدان با هــدف خاطرهگویی و تقدیر از فعاالن و
هنرمندان انقالبی برگزار می شود.
وی افزود :مستند «سیدجواد» از چهره های انقالبی نیز از تولیدات
حــوزه هنری همدان اســت که به اتمام رســیده و در دهه فجر
رونمایی می شود.

افتتاح  2پروژه آموزشی روستایی
در اللجین
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان از افتتاح دو پروژه
آموزشــی روســتایی در اللجین خبر داد و گفت :این دو واحد
آموزشــی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس
استان و خیرین مدرسهساز تامین و ساخته شدهاند.
محمد پورداوود از افتتاح دو واحد آموزشــی در منطقه روستایی
اللجیــن خبــر داد و اظهار کــرد :این واحدهای آموزشــی در
روستاهای کوشــک آباد و حســامآباد منطقه اللجین با حضور
مسووالن آموزشی به بهرهبرداری رسید.
وی عنوان کرد :آموزشــگاه  2کالســه الحاقی روستای کوشک
آباد 105متر زیربنا و مدرســه چهارکالسه شهید احدی روستای
حسامآباد  230متر زیربنا دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان در گفتوگو با فارس
گفت :این دو واحد آموزشی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی
و تجهیز مدارس اســتان و خیرین مدرسهســاز تامین و ساخته
شدهاند.

ارزشهای دینی درانقالب اسالمی
جاری است
کبودراهنگ -اکرم حمیدی -خبرنگار
همدان پیام :به مناسب  19بهمن سالروز
بیعــت تاریخی همافران بــا امام راحل
صبحگاه مشــترک با حضــور نیروهای
مسلح مستقر در اســتان در پایگاه شهید
نوژه برگزار شد.
استاندار همدان در این مراسم گفت :در 19
بهمن سال  1357به دنبال شایعات کودتای
ارتش نظامیان فداکار و متعهد نیروی هوایی
به ملت پیوستند و با حضور در محضر رهبر
انقالب سندی از حماسه و ایمان را به ثبت
رســانند و این روز نقطــه عطفی در تاریخ
انقالب و ارتش بود.
شــاهرخی افزود :روز  19بهمن ماه یک
روز به یادماندنی برای همه مردم ایران و
همه نسل ها و نسل های آینده می ّ اشد و
این رشادت ها و همبستگی ها فراموش
نخواهد شد بنابراین نیروی هوایی ارتش
جایگاه رفیعــی در دل مردم دارد و ما به
همــه نیروهای مصلــح از جمله ارتش،
سپاه نیروی انتظامی و ...افتخار می کنیم.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد :دشــمنان
 8ســال جنگ را برای کشور ما تحمیل
کردند و بدترین حمالت و بی شــرمانه
ترین حمالت را کــه در آن باید حقوق
بشــر و حقوق انسانی رعایت می شد را
نادیده گرفتند و تمام قدرتها نیز پشــت
ســر نظام بعثی عراق مستقر شده بودند.
اما بــا حضور یکپارچه مــردم ،وحدت
و اراده مــردم و ایمــان به خــدا و البته
صالبت و شجاعت رهبری کبیر انقالب
بعــد هم رهبر فرزانــه انقالب دو محور
رمز پیروزی انقالب مــا بود و وقتی که
نتوانســتند با تجمیع نظامی اراده مردم را
بگیرند تحریم اقتصادی را پیش کشیدند
و تا به امروز بــه عناوین مختلف تالش
کردند که انقالب اسالمی را متوقف کند
اما به جهت ایمان و اراده مردم و وحدت
و همبستگی مردم و پیوندشان با رهبری
نظام ،موفق نبودند.
شــاهرخی افزود :امروز دشمنان تالش
می کنند تا با استفاده از امپراتوری رسانه

انقالب اسالمی به ثبت رساندند.در پایان
این مراسم از کارکنان ،ایثارگران ،خانواده
های معظم شهدا با اهداء هدایایی تقدیر
شد.

دیدار با امام جمعه و غبارروبی
مزار شهدا

ای که دارند مردم را نســبت به گذشــته
پشــیمان کنند و بگوینــد انقالب آورده
ای نداشــته است و نه آینده ناامید کننده،
غافل از اینکه این توطئــه ها نیز به ثمر
نخواهد نشست.
وی بیان داشــت :امروز ایران اسالمی در
اوج قدرت اســت و اگر به آمار مقایسه
ای نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شــد
که امروزه حوزه عمرانی شــهری ما یک
تفاوت جدی داشته است و در روستاها
شرایط کام ً
ال تغییر کرده است و به گفته
وزیر نیرو و بزرگترین شــبکه گازرسانی
دنیــا در جمهوری اســامی اســت و
خوشبختانه دستاوردهای انقالب اسالمی
در اســتان همان نیز بسیار چشمگیر بوده
و قبــل از انقالب در حوزه گازرســانی
ما حتی یک انشــعاب گاز نداشــتیم در
صورتی که اکنون اســتان همدان دارای
 600هزار انشــعاب گاز است در حوزه

آبرسانی قبل از انقالب یک تصفیه خانه
داشــتیم که آب بهداشتی مردم تأمین می
شد.
و در حــال حاضر  12تصفیه خانه داریم
و در تمامی حوزه ها خصوص ًا حوزه راه،
مخابرات ،بهداشــت ،برق و ...به برکت
نظام جمهوری اســامی پیشرفت های
قابل توجهی داشتیم.
فرمانده پایگاه شکاری شهید نوژه نیز در
این مراسم اظهار داشــت :پایگاه هوایی
شــهید نوژه یکــی از پایــگاه های مهم
کشوری اســت که هم در دوران انقالب
و هم در دوران دفاع مقدس نقش بسیار
تعیین کننده ای داشته است.
محمدزال بیگی ادامه داد :بعد از  40سال
پیــروزی انقالب ایثــار و فداکاری های
زیادی داشــته و کارخانه درخشانی را از
خود بجا گذاشته است و ایمان ،وحدت
و همبســتگی را در بــرگ هــای زرین

و اما در ادامه ســفر اســتاندار همدان به
شهرستان کبودراهنگ دیدار با امام جمعه
کبودراهنگ و غبارروبی مزار شــهدا نیز
انجام شد.
اســتاندار همدان در این مراســم ضمن
ادای احترام به شــهدا و خانواده هایشان
گفت :شــهدا با خون پاک خود درخت
اســام را آبیاری کردند و اگر امروز ما
پایبنــد به ارزش های اســامی و آرمان
های انقالب اســامی هســتیم همه به
برکــت خون پاک این شــهیدان اســت
امیدواریم کــه بتوانیم ادامه دهندگان راه
امام و شهدای عزیز باشیم.
شــاهرخی افــزود :امــروزه ما شــاهد
درخت تنومند انقالب اســامی هستیم
و خالصانه تریــن درودهای خود را نثار
شــهدای انقالب اســامی می کنیم و با
آرمان های رهبر کبیر انقالب و شــهدای
گرانقدر تجدیــد بیعت می کنیم چرا که
این انقالب دستاوردهای بسیار بزرگی را
برای ما داشــته و خواهد داشت و ما به
این انقالب اســامی افتخار می کنیم که
ارزش های دینی ،اسالمی و الهی در آن
جاری است.

افتتاح گلخانه گل های زینتی در
کوریجان

مجتمــع گلخانه ای کوریجان با مدیریت
جهــاد کشــاورزی و مشــارکت بانک
کشــاورزی و با مساحت  4هزار و 204
مترمربع با ظرفیت تولید  351هزار 900
شاخه در ســال ،با اشــتغالزایی  12نفر
مســتقیم و  7نفر غیرمستقیم ،با اعتباری
بالــغ بر یک میلیارد و  337میلیون تومان
همچنیــن گلخانــه گل رز کوریجان 4
هزار و  208مترمربع ،اشتغالزایی  12نفر
با اعتباری  1میلیارد و  380میلیون تومان.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس:

مشکالت مالی در كشور مانع از توجه به مناطق محروم نشد

با وجود مشکالت مالی توجه ویژهای به
روستا و مناطق محروم شده است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای
اسالمی در آیین افتتاح پروژههای دهه فجر
در تویســرکان اظهار کرد :قبــل از انقالب
اصال توجهی به روستاها نمیشد هیچ گونه
خدماتی نظیر برق ،آب شرب بهداستی ،گاز
و ...ارائه نشــده بود حتــی این خدمات در
شهرها به جز چند شهر خاص دیده نمیشد.
محمدمهدی مفتح با بیــان اینکه حکومت
طاغــوت متکی بــه آمریکا و کشــورهای
خارجی بود افزود :نظام جمهوری اسالمی
با اتکا به مردم خدماترسانی را آغاز کرد و
امروز در عرصههای مختلف در دنیا و منطقه
حرف برای گفتن دارد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای
اســامی گفت :الحمداهلل بعــد از پیروزی

انقالب با عنایت خداوند و همت مردم عزیز
و رهبریهای داهیانــه رهبرمعظم انقالب،
دولت با وجود مشکالت مالی توجه ویژهای
به روستا و مناطق محروم دارد.
وی با تاکید بر اینکه با همه مشکالت بودجه
پروژههایی در ســطح کشور و به تبع آن در
شهرستان در حال انجام است ،پروژه مسیر
باباکمال تا تویسرکان را بسیار مهم دانست
و افــزود :مبلغ  500میلیون تومان برای این
پروژه تعریف شده است.
یه گزارش فارس ،مفتح با اشاره به اینکه در
بسیاری از شاخصها شهرستان تویسرکان
رو به رشــد و پیشــرفت اســت بیان کرد:
امیدواریم هرچه ســریعتر عملیات اجرایی
این پروژه آغاز شود این مسیر سبب وصل
تویســرکان به ایســتگاه قطار میشــود و
زمینهساز رشد فراوان این منطقه خواهد شد.

برگزاری جشن «خداحافظی
با بخاری نفتی» در همدان

خیــران  30میلیــارد تومان اســت افزود:
مجموع اعتبارات این ســازمان در سال 97
بالغ بر  110میلیارد تومان اســت.مدیرکل
نوسازی ،توســعه و تجهیز مدارس استان
همدان با بیان اینکه اعتبارات این ســازمان
از سه محل ملی ،اســتانی و تعهد خیرین
تامین میشــود یادآور شد :امسال قریب به
 34میلیارد و  600میلیــون تومان مجموع
اعتبارات ملی این سازمان است.
وی بهروزرسانی اطالعات شناسنامه مدارس،
اســتقرار نظام مکانیابی مدارس بر اساس
سامانه آمایش سرزمین و تحوالت جمعیتی،
تخریب و بازســازی مدارس ناپایدار و غیر
مقاوم را از مهمترین وظایف این سازمان در
طول این  40سال عنوان کرد.

مدیر کل نوســازی ،توســعه و تجهیز
مدارس اســتان همدان از برگزاری جشن
«خداحافظــی با بخاری نفتی» در دهه فجر
خبــر داد و گفت 6 :هزار و  267کالس در
همدان استانداردسازی گرمایشی شدند.
فرزاد تیموری با اشاره به استانداردسازی 6
هزار و  267کالس در سراسر استان اظهار
کرد :تا  22بهمنماه ،سیســتم گرمایشــی
باقیمانده فضاهای آموزشی را هم تغییر داده
و جشن خداحافظی با بخاریهای نفتی را
برگــزار میکنیم.وی در گفتوگو با فارس
با بیان اینکه اعتبــارات حاصل از تعهدات

وی با اشــاره به اینکه با وجــود کمبودها،
تحریمها و مشکالت اقتصادی در شهرستان
پروژهها در حال اجراست بیان کرد :کارهای
اساســی بودجه زیادی نیاز دارد اما وجود
پیگیریهــای صــورت گرفته اعتبــار راه
روســتای باقرآباد امروز شــاهد افتتاح این
مسیر هستیم.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای
اسالمی گفت :با اجرای این پروژه تصادفات
بســیار کم شــده و رونق در منطقــه را به
دنبال خواهد داشــت انشاءاهلل شاهد جبران
عقبماندگیهای تویسرکان باشیم.
فرماندار تویســرکان نیز با اشاره به اینکه
مســیر روســتای باباکمال تا تویسرکان
پروژه اساســی مهم برای ایســتگاه قطار
باباکمال اســت اظهار کرد :طی دو سال
گذشــته همراه با نماینده تویســرکان در

 2کتابخانه در همدان
بهره برداری شد
همزمان به چهلمین ســالگرد پیروزی
انقالب اســامی و ایــام اهلل دهه فجر2 ،
کتابخانه عمومی در فرهنگسرای والیت و
مرکز همایش های قرآنی همدان با حضور
نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای
اســامی ،فرماندار ،شــهردار و جمعی از
مسئوالن به بهره برداری رسید.
مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان
همــدان در آیین بهــره بــرداری از این
 2کتابخانــه گفــت :کتابخانــه عمومی
فرهنگســرای والیــت در محلــه خضر
همدان ،با زیربنای  330متر مربع و اعتبار

خانه ملت این پــروژه را پیگیر بودیم و
 500میلیون تومان برای طرح گذاشتیم.
حبیــب مومیوند با اشــاره بــه اینکه برای
بهسازی روســتا دارانی سفلی  550میلیون
تومــان اعتبار گذاشــتیم که بــا کمکهای
مردمی انجام شد افزود :شهرستان تویسرکان
 63روستا بهسازی شده است.
وی با اشــاره بــه کلنگزنی  9پــروژه در
تویسرکان به مناسبت دهه فجر امسال گفت:
دهه مبارک فجر در شهرســتان  86طرح با
اعتبار  189میلیارد تومان افتتاح و کلنگزنی
میشود.
فرماندار تویســرکان تاکید کرد :جوانان را
ایجاد بــرای کارگاههای کوچک با دریافت
تسیالت ارزان قیمت در راستای اشتغالزایی
تشویق کنید.
 2میلیارد ریال راه اندازی شده است.
عاطفه زارعی افــزود :منابع این کتابخانه،
شــامل بیــش از  6هزار و  500نســخه
کتاب می شود.وی اظهار داشت :کتابخانه
عمومی مرکز همایش هــای قرآنی نیز با
زیربنای  702متر مربع و اعتبار سه میلیارد
ریال در بلوار ارم به بهره برداری رسید.
زارعی عنوان کرد :در این کتاب خانه بیش
از هفت هــزار و  500عنوان کتاب برای
عالقمندان عرضه می شــود.وی با اشاره
بــه اینکه با بهره بــرداری از این کتابخانه
ها تعداد کتابخانه های نهادی شهرســتان
همدان به  20کتابخانه افزایش یافت ادامه
داد :تعداد کتابخانه های نهادی و مشارکتی
این شهرستتان به  27کتابخانه رسید.

shenide@hamedanpayam.com

شنیدهها

 -1معاون امور مالي ســازمان مديريت و برنامه ريزي استان جابجا
شده است .گويا وي به دليل مباحث تغيير پست اجباري داشته است.
گفته ميشــود مدير حوزه مديريت و روابط عمومي اين ســازمان به
جاي ايشان منصوب شده است.
گفتني است عملکرد ضعيف در تخصيص اعتبار و بودجه سال 97در
روزهاي پاياني سال نگراني از اين تغييرات را در اين ايام پاياني سال
پررنگتر کرده است.
 -2برگزاري کنسرت در استان براي متوليان مربوطه دردسرساز شده
اســت .گويا در پي اعتراض برخي خواص در برگزاري کنسرت در
استان پيگيري يکي از نهادها جدي بوده است.
گفتني است تعداد کم کنسرتهاي برگزار شده در استان هنوز نسبت
به ميانگين کشــوري فاصله فاحشــي دارد و همواره مورد گله مندي
بوده است.
 -3عملکرد روابط عمومي اســتانداري در پوشش خبري معاون اول
رئيس جمهور به اســتان مورد انتقاد خبرنگاران واقع شده است.گويا
برنامهريــزي ضعيــف و ناهماهنگي در همراهي خبرنــگاران با تيم
دولتمردان باعث شــده تا اکثر برنامههاي جهانگيري بدون حضور و
پوشش خبري مناسب خبرنگاران برگزار شود.

خبـر

شورای شهر همدان مصمم به دریافت
عنوان شهر گردشگر است

رئيس کمیسیون اقتصاد ،ســرمایه گذاری و گردشگری شورای
اسالمی شهر همدان گفت :این شورا مصمم به دریافت عنوان «شهر
گردشگر» بوده و پیگیری الزم برای مراحل دریافت امتیازهای عنوان
شهر گردشگر در حال انجام است
حســین قراباغی اظهار داشت :همدان تحت عنوان پایتخت تاریخ و
تمدن ایران قابلیت های گردشــگری پرشماری دارد که این شهر را
شایسته کسب عنوان شهر گردشگر کرده است.
وی با تاکید بر لزوم جذب سرمایه گذار به ویژه در حوزه گردشگری
در همدان گفت :شورا و شــهرداری همدان پنجره خدمت را برای
ســرمایه گذاران ایجاد کرده است و طرح های تشویقی بسیار خوبی
را نیز تصویب کرده ایم اما سایر دستگاه های اجرایی نیز باید در این
مسیر همسو و مشارکت پذیر باشند.
این عضو شــورای اســامی شــهر همدان در گفت وگــو با ایرنا
خاطرنشان کرد :بسترهای سرمایه گذاری از سوی شورا و شهرداری
نیز فراهم شــده که می تواند تحول عظیمی را در بخش گردشگری
ایجاد کند.
وی افزود :براین اســاس باید قابلیت های سرمایه گذاری در حوزه
گردشــگری همدان فراتر از استان معرفی شــود تا سرمایه داران با
شــناخت کامل از وضعیت موجود ،نســبت به حضور در این شهر
ترغیب شوند.
قراباغی امکان سرمایه گذاری در پارک  102هکتاری والیت منطقه
حیــدره و  500هکتار زمین در اراضی شــورین همدان را بســیار
مطلوب ارزیابی کرد و گفت :شورای شهر و شهرداری آماده صدور
مجوزهای الزم است.
هم اینک تالش ها برای تبدیل شدن همدان به شهر گردشگر توسط
متولیان گردشــگری در حال انجام بوده و رایزنی هایی پیرامون این
نامگذاری با سازمان میراث فرهنگی کشور شده است.

فروش مواد مخدر
در قالب قرصهای ترک اعتیاد!
کارشناس درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان
شــمالی گفت :قرصهایی که با عنوان قرصهــای ترک اعتیاد در
شبکههای ماهوارهای تبلیغ میشود فقط برای حفظ وضعیت مصرف
مواد مخدر است.
فروغیــان در گفت و گو با خبرنگار ایســنا با اشــاره به اینکه این
قرصهای تولیدی ،ســاخت مافیای مواد مخدر اســت ،اظهار کرد:
این افراد از حوزه سالمت وارد میشوند اما هدف اصلی آنها فروش
مواد مخدر است.
وی تاکید کرد :قرصهای ترک اعتیادی که در شبکههای ماهوارهای
تبلیغ میشــود پایه مواد مخدر دارنــد و از ماده مخدره و داروهای
غیرمجاز تولید شدهاند.
فروغیان با تاکید بر اینکه اســتفاده از این داروها عوارض بدتری
را به همراه خواهد داشــت ،توضیح داد :اســتفاده از قرصهای
ترک اعتیاد فقــط افراد معتاد را به مواد مخدر وابســتهتر میکند
و از ســوی دیگر عوارض روحی و جســمی بدتری را به همراه
خواهد داشت.
یاسمن مجبوری ،رئیس اداره نظارت و ارزیابی فرآوردههای طبیعی،
سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشــکی خراسان شمالی نیز در ادامه
گفت :داروهای ترک اعتیاد معموالً تولید ایران نیســتند و متأســفانه
شناختی از قرصهای ترک اعتیاد خارجی در دست نداریم.
وی افزود :قرصهای ترک اعتیاد تولید شده در داخل به طور معمول
خود میزانی مخدر دارند و سبب نمیشوند فرد به سمت مواد مخدر
برود ،لذا ترک کردن این قرصها شــاید در بلندمدت سخت باشد
امــا در مراکز درمان اعتیاد به تدریــج تعداد و دز مصرفی را کاهش
میدهند تا نهایت ًا به ترک منجر شود.
مجبوری ادامه داد :مشــاوره با متخصصــان و بهرهمندی از خدمات
مراکز تــرک اعتیاد و پیگیری روند درمــان میتواند در ترک اعتیاد
مؤثرتر باشد.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

شهرک صنعتی سهند مالیر به تصفیه خانه فاضالب
مجهز شد

میلیارد ریال اعتبار از منابع ملی ،استانی و داخلی هزینه شد.
به گزارش ایرنا کیوان گردان ظرفیت این تصفیه خانه را  500مترمکعب در روز عنوان کرد
و افزود :با احداث تصفیه خانه فاضالب این شهرک ،مشکل فاضالب واحدهای تولیدی
و صنعتی به خصوص  20واحد کشمش پاک کنی در این ناحیه صنعتی حل می شود.
وی ادامه داد :احداث تصفیه خانه شــهرک سهند یکی از دغدغه های مهم شهرستان بود
که به دلیل موضوع آالیندگی و محیطی زیست مورد نیاز بود.
گردان ادامه داد :به صورت همزمان نیز پنج طرح دیگر در ســایر شــهرک ها و نواحی
صنعتی این شهرستان با اعتباری بیش از  55میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی همدان افتتاح ساختمان آتش نشانی شهرک صنعتی

تصفیه خانه فاضالب شــهرک صنعتی ســهند مالیر به مناسبت دهه فجر با حضور
سرپرســت معاونت سیاســی و امنیتی اســتاندار همدان ،نمایندگان مجلس ،معاون فنی
ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و فرماندار ویژه مالیر بهره برداری
شد.
مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی اســتان همدان روز پنجشنبه در این آیین اظهار
داشــت :برای احداث این تصفیه خانه که عملیات اجرایی آن از ســال  94آغاز شد40 ،

مالیر یک با اعتبار ســه میلیارد و  500میلیون ریال ،زیرســازی و آسفالت معابر شهرک
صنعتی مالیر  2با ســه میلیارد و  500میلیون ریال اعتبار و آسفالت معابر شهرک صنعتی
سامن با  2میلیارد ریال اعتبار را از جمله این طرح ها برشمرد.
گردان بیان کرد :آسفالت معابر ناحیه صنعتی سهند با یک میلیارد و  500میلیون ریال اعتبار
و زیرسازی معابر شهرک صنعتی مالیر (یک) با  2میلیارد ریال اعتبار از دیگر طرح های
قابل افتتاح در این روز بود.
وی گفــت :مالیر یکی از کانون های اصلی اقتصادی اســتان همــدان در ابعاد مختلف
است که امیدواریم بتوانیم در راستای رفع مسایل و مشکالت این حوزه گام های مهمی
برداریم.
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بیمارستان جدید آیت ا ...بهاری
شهرستان بهاردر يک نگاه

گزارش ويژه
يادداشت شهرستان

 6پروژه عمرانی در تویسرکان
افتتاح و کلنگزنی شد

در هفتمین روز از دهه مبارک فجر پروژههای عمرانی و اقتصادی
و خدماتــی با حضور نماینده مردم تویســرکان در مجلس شــورای
اســامی ،فرماندار و جمعی از مسووالن دستگاههای اجرایی افتتاح و
به بهرهبرداری رسید.
افتتاح فاز اول یک پروژه اجرای بهســازی روستای دارانی سفلی در
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب توسط مفتح نماینده مردم
تویسرکان در خانه ملت انجام شــد .این پروژه با هزینه بیش از 500
میلیون تومان بهرهبرداری شد.
به گزارش فارس ،طرح هادی بهسازی روستای دارانی سفلی سال 83
تهیه شــده و عملیات اجرایی این طرح در ســال  95آغاز شده است،
اقدامات انجام شــده برای بهسازی این روستا شامل 3هزار و  500متر
مربــع تخریب ،جدولگذاری به طول یکهــزار و  900متر ،جابجایی
شبکه یک کیلومتر  7هزار و  500متر مربع زیرسازی و  7هزار و 500
متر مربع آسفالت گرم می شود.
■ پروژههای اســتخر پرورش ماهی و بره پرواری به مالکیت خیراهلل
موسیوند در روستای دارانی علیا امروز مورد بهره برداری قرار گرفت،
حجم کار اســتخر  7هزار متر مکعب و حجم کاری بره پرواری 200
راس با اشــتغالزایی برای هفت نفر عنوان شــده اســت .میزان آورده
متقاضی  750میلیون تومان برای این دو طرح اســت و تولید ســاالنه
پنج تن ماهی و تولید  20تن گوشــت قرمز در سه دوره برای این دو
طرح برآورد شده است.
■ همچنین پروژه راه روســتایی باقرآباد توســط نماینده مردم
تویســرکان در خانه ملت به بهر هبرداری رسید ،نوع راه پروژه
روستایی باقرآباد شــبکهای با اعتبار  236میلیون تومان توسط
اداره راه و شهرســازی تویسرکان احداث شده ،احداث مسیر
اصلی به طول  500متر و حجم آســفالتریزی  350تن برای
این طرح انجام گرفته است.
■ کلنــگ آغاز عملیات اجرایی احــداث قطعه چهارم باند دوم محور
تویسرکان به کنگاور به طول  5.5کیلومتر به زمین زده شد ،اعتبار مورد
این پروژه  16میلیارد تومان برآورد شده است.
■ افتتاح ســاختمان حوزه مقاومت بســیج روســتای والشــجرد نیز
در هفتمیــن روز از دهــه مبارک فجر در مســاحت  265مترمربع به
بهرهبرداری رسید ،این طرح توسط سپاه ناحیه تویسرکان با اعتبار 300
میلیون تومان افتتاح شد.

در چهملیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی و بــه برکــت توجــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی بــه حــوزه ســامت بیمارســتان
جدیداالحــداث آیتا...بهــاری (ره) شهرســتان بهــار در ایــام دهــه مبــارک فجــر افتتــاح شــد و در ادامــه مشــخصات بیمارســتان را مــرور ميکنيــم.

شــرکت معــدن کار باختــر در نظــر دارد
عملیــات بارگیــری و حمــل موادمعدنــی و باطلــه
معــادن ســنگ آهــن خــود را در ســال 1398
بــه حجــم تقریبــی باباعلی(1.500.000تــن)،
گاللی(675.000تــن) و شــهرک(2.000.000تن)
پیمانــکاران واجــد شــرایط (دارا بــودن
بیــل مکانیکــی ،دامپتــراک  36یــا  40تنــی،
کامیــون ده چــرخ مــدل باال)واگذارنمایــد .از
متقاضیــان محتــرم دعــوت بــه عمــل مــی
آیــد جهــت هماهنگــی و بازدیــد از معــادن
و دریافــت اســناد ،در اســتانهای کردســتان
و همدان،حداکثرتــا 15روز پــس از تاریــخ درج
آگهــی ،باآقــای طاهــری بــا شــماره هــای زیــر
تمــاس حاصــل فرماینــد:
(08138370235 -09181117086داخلی)2
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با وجود اينکه در استان همدان شاهد کم آبي هستيم گاه ًا مشاهده
ميشود شــيرهاي آب اماکن عمومي از جمله سرويسهاي بهداشتي
عمومي در ســطح شهر به دليل فرسوده بودن تأسيسات آب در طول
شــبانهروز جاري اســت که اين خود موضوع قابل تأملی است که
امیدواریم مسئوالن مربوطه به این موضوع توجه کنند.
بهای بیشتری به بانوان کار آفرین در مشاغل خانگی داده شود .با
وجود اینکه مشــاغل خانگی یک موضوع فراموش شده در کشور به
شمارمی رودو یکی از دالیل مهاجرت از روستا ئیان رها شدن همین
مشاغل است.
اما در چند سال اخیر بانوان استقبال خوبیازاین موضوع دارندبنا بر این
ضرورت دارد دســت اندر کاران استان ،عالقمندان به اینگونه مشاغل
رابیش از این حمایت کنند
مالکیت خانه های سازمانی پشت بیمارستان بوعلی متعلق به دولت
است
سرپرست اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی
اســتان همدان در پاسخ به مطلب منتشر شده در ستون پيام مردمي با
عنوان "ابهام مالکیت خانه های سازمانی" توضیح داد :عرصه و اعیان
خانه های سازمانی پشــت بیمارستان بوعلی متعلق به دولت است و
اداره اوقاف هیچ زمین وقفی در آنجا ندارد.
جالل جلیلی عنوان کرد :از نظر کمیســیون مربوطه و ســازمان ملی
زمین و مسکن ،خانه های ســازمانی پشت بیمارستان بوعلی قابلیت
فــروش و واگذاری ندارند و طرح و برنامــه دولت غیر از فروش و
واگذاری بوده است .
وی با اشــاره به اینکه در سال  88تصمیم براین گرفته شد که با نظر
کمیسیون مربوطه  ،خانه های سازمانی به فروش برسد  ،عنوان کرد :در
شهرهای باالی  25هزار نفر به غیر از همدان کمیسیون تصمیم گرفته
است که تمامی خانه های سازمانی به فروش برسد ،در این راستا این
خانه ها یا به ساکنین واجد شرایط واگذار شده و یا به صورت مزایده
فروخته شده و یا در حال فروش می باشد.
وی با بیان اینکه این اداره کل تصمیم بر اجرای قانون دارد ،گفت :اگر
از سال  88قانون تخلیه عملیاتی نشده است دلیلی بر این نیست که در
حال حاضر به فکر اجرای قانون نباشیم و ما به طور قطع با همکاری
سایر ارگانها قانون را اجرایی خواهیم نمود.

چهار روستای همدان به سیستم جمع آوری
فاضالب مجهز می شوند

نام پروژه  :بيمارستان آيت اله بهاري
تعداد تخت  85 :تخت
با حمايت  :بنياد بركت
اهداء كننده زمين  :خانواده مرحوم حاج
محمد اسدي
مجري طرح  :اداره كل راه و شهرسازي
تاريخ كلنگ زني  :هفته دولت ،1390
بهره برداری :دانشــگاه علوم پزشكي
همدان
(ره)

اطالعیــه

ایمیل
mardomi@hamedanpayam.com
پیامک
10006066
تلفن و پیامگیر
081 - 38279040

شهروندي از آرامگاه باباطاهر

واحد آالینده لبنی در کبودراهنگ  33میلیون
ریال جریمه شد

یک واحد لبنی این شهرستان به علت آلوده کردن محیط زیست با
حکم قاضی به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت کبودراهنگ گفت :چند نوبت به
مدیر این واحد لبنی به خاطر رعایت نکردن اســتانداردهای زیســت
محیطی اخطار داده شده است.
پیمــان زرین در گفت و گو با ایرنــا بیان کرد :اما متصدیان این واحد
تولیدی بی توجه به اخطارهای مکرر محیط زیســت اقدام به هدایت
پساب به صورت خام به محیط زیست کردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت کبودراهنگ ادامه داد :بنابراین با
شــکایت محیط زیســت پرونده ای در مرجع قضایی برای این وحد
تولیدی تشکیل شد.
زرین با بیان اینکه این واحد لبنی به عنوان واحد آالینده معرفی شــده
اســت افزود :با حکم قاضی مدیر این واحد بــه پرداخت حدود 33
میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
وی بیان کرد :کارشناسان این اداره با بررسی پساب خروجی این واحد
لبنی و تایید آلوده بودن آن ،خواســتار رفع آالیندگی شــدند که مورد
توجه متولی این مجموعه قرار نگرفت.

(ره)

الووو پیام

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی گفت :چهار
روستای ســوالن ،توئیجین ،موئیجین و ورفجین شهر همدان از سیستم
جمع آوری فاضالب بهره مند می شوند.
امیر خجســته در جمع مردم روستای سوالن اظهار داشت :با ایجاد شبکه
جمع آوری فاضالب محور امامزاده محسن(ع) بیش از هشت هزار نفر از
این امکانات بهره مند می شوند.
وی اضافه کرد :این طرح شــامل اجرای خط انتقال فاضالب به کلکتور
شهر مریانج است که اهالی این مناطق را نیز در بر می گیرد.
نماینده مردم همــدان و فامنین در خانه ملت افزود :با پیگیری های بنیاد
مسکن انقالب اســامی مشــکلی در تامین قیر رایگان برای تعریض و
بهســازی روســتاها وجود ندارد و در صورت ارائه درخواست از سوی
شــورا و دهیار ،قیر مورد نیاز تامین می شود.خجســته بیان کرد :وزارت
جهاد کشاورزی پیشتر ممنوعیت صادرات  2محصول سی 
ب زمینی و سیر
را اعالم کرده بود اما هم اینک امکان صادرات محصول ســیر به خارج از
کشــور فراهم شده است .وی در ادامه با تبریک دهه فجر بیان کرد :غرب
و رژیم صهیونیستی توان مقابله با نیروهای انقالبی را ندارند و استکبار بار
دیگر از قدرت و عظمت جمهوری اسالمی سیلی می خورد.

شبكه بهداشت شهرستان بهار

اعتبار پروژه  35 :ميليارد تومانز
اعتبار تجهيز  5 :ميليارد تومان
مساحت زمين  13287 :متر مربع
متر مربع مساحت زیر بنا 8321 :
در  4طبقه تجهيزشده است ،قابل ذكر
اســت ،تجهيز بخش دياليز در صورت
كمك خيرين محترم مي باشد.

روابط عمومي شرکت
توزيع نيروي برق
استان همدان

چهلمين سالگرد
پيروزي شکوهمند
انقالب اسالمي

که نشان از اقتدار و عزت
کشورمان در جهان دارد
مبارک باد
اگر به دنبال آگهی های استخدامی می باشیدلطف ًا به کانال تلگرامی زیر مراجعه نمایید

@bazarehamedan

ی لطفاً
جهـت عضو در کانال تلگرام نیازمند 
عدد  5را به شماره  09105398964ارسال نمایید.

آگهـي مناقصـه مرحله اول (نوبت دوم)
خدمات شهری وفضای سبز شهرداری صالح آباد به بخش خصوصی

شهرداري صالح آباد در نظر دارد کلیه امور مربوط به حفظ توسعه ونگهداری فضای سبز وخدمات شهری در
سطح شهر صالح آباد در سال 1398را از طريق آگهی مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذا نماید.
-1قرارداد واگذاری خدمات شهری وفضای سبز از تاریخ عقد قرارداد به مدت  12ماه خواهد بود
 2شرکت کنندگان می توانند جهت اطالعات بیشتر ودریافت اسناد مناقصه به امور مالی شهرداری مراجعه
فرمایند.
 -3ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکار به تاریخ روز از سوی اداره کار الزامی می باشد.
 4ـ متقاضيان شرکت در مناقصه فیش واریزی به مبلغ  500/000/000ریال به حساب  104567590006نزد بانک
ملی شعبه صالح آباد وبا ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه به مبلغ فوق می باشد الزم به ذکر است مدت اعتبار
تضمین ارائه شده حداقل یکسال می باشد.
-5شرکت کنندگان می بایست پبشنهادات خود را به همراه فیش واریزی از مورخ  1397/11/10تا ساعت 14
روز شنبه  27بهمن ماه  1397به دبیرخانه شهرداری ارائه نمایند.
-6به پیشنهادات فاقد فیش واریزی با ضمانت نامه بانکی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 7ـ پیشنهادات در روز یکشنبه مورخ  1397/11/28راس ساعت  12ظهر با حضور اعضا كميسيون در دفتر
شهرداري بازگشایی وقرائت ميگردد.
 8ـ هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
 9ـ شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار ميباشد.
10ـ درصورت انصراف نفر اول سپرده وی ضبط ونفر دوم برنده محسوب می گردد ودر صورت انصراف نفر دوم
سپرده وی نیز به نفع شهرداری ضبط ونفر سوم برنده مناقصه اعالم می گردد.
 11ـ شرکت می بایست توانایی پرداخت سه ماه حقوق ومزایای پرسنل را دارا باشد.
روابط عمومي شهرداري وشورای اسللی شهر صالح آباد

gozaresh@hamedanpayam.com

ايران و جهان

سازوکار مالی اروپا بیانگر موفقیت
دیپلماسی ایران است

ســازوکار حمایت از تبادالت بانکی ایران و اروپا نشان میدهد که
دیپلماسی جمهوری اســامی ایران در بر هم زدن اجماع جهانی علیه
کشور و ایجاد شــکاف میان اتحادیه اروپا و آمریکا ،موفق عمل کرده
است.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی گفت :سازوکار حمایت از
تبادالت تجاری (اینستکس) در ادامه روندی است که برجام در موضوع
برهم زدن اجماع جهانی ایجاد کرد؛ سازوکار ویژه مالی ،افتراق و شکاف
میان آمریکا اتحادیه اروپا را نشان میدهد.
به گزارش ایرنا ،محمود صادقی گفت :این ســازوکار میتواند الگویی
برای اســتقالل نهادهای اروپایی از آمریکا باشد و از این لحاظ باید آن
را به فال نیک گرفت.
وی تاکید کرد :ســازوکار ویژه مالی سه کشــور اروپایی نشان داد که
دیپلماســی جمهوری اسالمی ایران به ویژه در برجام توانسته است در
بر هم زدن اجماع جهانی موفق باشد و در برابر فشارهایی که آمریکا بر
اروپا خواهد داشت ،موفق خواهد بود.
صادقــی گفت :این میــزان از پایبندی اروپاییها و تــاش آنها برای
برقراری تبادالت تجاری غیر دالری با ایران ،بیانگر این است که دولت
و دیپلماسی کشورمان در بر هم زدن اجماع جهانی و پیوند سنتی آمریکا
با اروپا موفق عمل کرده است.

تحول در ساختار وقف یک ضرورت است
اوقاف نقش بســیار مهمی در سرانه تولید کشــور دارد و یکی از
موضوعات مهم استفاده بهینه از داراییهای وقفی در اقتصاد کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :حضور رئیس جدید سازمان
اوقاف فرصت مغتنمی برای اوقاف اســت و فضــای جدید میتواند
متفاوت از قبل باشد و برای انجام کارهای بزرگ باید در بدنه سازمان و
نیروها تغییر رویکرد ایجاد شود.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد:آنچه که امروز نیاز
است ،تحول در اقتصاد وقف است ،چیزی که ادبیات آن رو به فراموشی
میرود و این ســوال مطرح است که ســهم مجموعه اوقاف در ارزش
فعالیتهای اقتصادی کشور چیست؟
وی تصریــح کرد :اینکه اوقاف ســازمان حرفهای و تخصصی شــود
نخستین اتفاق این است که خدمات در حوزه وقف افزایش پیدا میکند
و ذی نفعان وقف اســتفاده بیشتری میکنند و این موارد اثر خود را در
اقتصاد کشور نیز میگذارد و زمانی که میخواهیم تولید ناخالص کشور
را برآورد کنیم ،همه تولیدات با هم محاسبه میشود.
ِ
موضوعات دغدغه اجرایی است
پورابراهیمی گفت :وقف سهام یکی از
و وقف پول نیز یکی از موضوعات جدید است.
وی بیــان کرد :اگر در حوزه اقتصاد وقف به شــکل جدی ورود کنیم،
بخش زیادی از مأموریتهــای رهبری در اقتصاد مقاومتی میتواند با
مأموریتهای جدید حوزه وقف تحقق پیدا کرده و به هدفگذاریها
دست پیدا کنیم.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت :وضعیت جاری داراییهای
وقفی در اقتصاد مطلوب نیســت و نرخ بازده یک چهارم کل نرخ بازده
داراییهای معمولی است که باید خود را در اقتصاد کشور نشان بدهد.

ثبت اینستکس به دلیل مخالفتهای صریح
آمریکا موفقیت است
ثبت اینستکس به دلیل مخالفتهای صریح آمریکا موفقیتی محسوب
میشــود در عین حال بایدگفت که روند اجرایی و عملیاتی شدن این
سامانه سریعتر شود.
یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای
اســامی گفت :در قدم اول ثبت اینســتکس خوب است چون نشان
میدهد کشــورهای اروپایی اقداماتی برای ایجاد مکانیزم مالی با ایران
انجام دادهاند اکنون زمان عملیاتی و اجرایی شدن سامانه مبادالت مالی
است.
به گزارش ایسنا،مســعود گــودرزی ادامه داد :باید تنــوع و کاربری و
شمولیت این سامانه مشخص شود .این که چطور قرار است به اهداف
خود برسد و توسعه پیدا کند که اگر این موارد روشن نشود این سامانه
فقط در حد شعار خواهد بود و به درد ما نمیخورد.
وی اظهار کرد :با توجه به مخالفتهای صریح آمریکا ،ثبت و شــروع
اینستکس موفقیت محسوب میشود اما در ادامه راه باید برای اجرایی و
عملیاتی شدن این سامانه سرعت بیشتری باشد.

امنیتی

گزارش

پارلمان

يکشنبه
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هیچ جزيی از اجزای رژیم پهلوی
قابل دفاع نیست

ســال ها حضور مــداوم در عرصه
سیاست داخلی و دیپلماسی ایران ،صادق
خرازی سفیر پیشــین ایران در فرانسه و
دبیرکل حزب ندای ایرانیان را آن اندازه
صاحب تجربه کرده اســت تا در آستانه
40سالگی انقالب ،تندروی ها در سیاست
خارجی و رفتارهای برخی مسووالن در
داخل را آفت انقالب و نظام بداند.
مروری دوباره بر تاریخ چهار دهه اخیر
ایــران ،مهم ترین هــدف گفت و گو با
دبیــرکل حزب ندای ایرانیــان بود .اما
گفت و گو به همین موضوع ختم نشد و
آسیب شناسی تهدیدات نظام به سیاست
خارجی و انتخابات آینده هم کشیده شد.
به گزارش ایرنا ،خرازی ســوء استفاده
برخی مدیــران و مســووالن از مقام و
مسوولیت خود را طاغوتی و فاجعه می
خواند اما برخالف بســیاری از فعاالن
سیاســی این روزها که نگــران آینده
سیاسی خود با وجود شعار اصالح طلب،
اصولگرا دیگه تموم ماجرا هستند ،معتقد
است این شعار یعنی راه سومی که مردم
انتخاب خواهند کرد.
گفتگوی تفصیلی با دبیرکل حزب ندای
ایرانیان درباره انقالب ،سیاست خارجی
ایران و رویکردهــای جناحی به منافع
ملی ،آیتا ...هاشــمی و انتخابات آینده
را در زیر می خوانید:
دبیــرکل حزب ندای ایرانیــان گفت :فکر
نمی کردم روزی پیش بیاید که فردی مثل
من ناچار شــود ابعاد عظمت و شکوه مهم
ترین انقالب تاریخ در قرن بیستم و بیست
و یکم را بیان کند .فکر نمیکردم عملکرد
های مختلف موجب شــود که این شبهه،
دوگانگی و پرسش در بین مخاطبان و نسل
جوان ما به وجود آید که نسبت به اصالت
انقالب تردید کنند.
خــرازی ادامــه داد :کســانی کــه صحنــه
سیاســی قبــل از انقــاب را از نزدیــک
دیــده یــا کســانی کــه ندیــده انــد امــا
بــا تاریــخ آشــنا هســتند ،میداننــد کــه
انقــاب اســامی یکــی از مردمــی تریــن،
بــزرگ تریــن و باشــکوه تریــن انقــاب
هــای قــرون اخیــر بــود و نمــی توانیــم
انقالبــی را تمثیــل انقــاب اســامی
بــه کار ببریــم .انقالبــی شــریف کــه بــا
کمتریــن خــون ،بــزرگ تریــن جنبــش
اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی مــردم
ایــران را در کمتریــن بــازه زمانــی بــه
نتیجــه رســاند.
انقالب برای نان هم بود
خــرازی گفت :اگر کســی بگوید انقالب
مردم ایران فقط ایدئولوژیک بود و اقتصادی
نبود اشــتباه است .انقالب مردم ایران ابعاد

مختلفی داشــت .بخشــی ایدئولوژیکی و
اعتقادی ،بخشــی هم اقتصــادی و بر اثر
نابرابریهای اجتماعی بوده اســت .بحران
طبقات اجتماعی مردم حاشیه را علیه مردم
متن شهرها به طغیان می کشاند.

فاصله بین مردم و حکومت مهم
ترین نکته ای است که باعث تهدید
می شود

توجه به نیت های جانبدارانه شواری امنیت
در جنگ ،مبنی بر عدم رسیدگی به تجاوز
عراق و تعیین وی به عنوان عامل شــروع
جنگ و ایراد خسارات جانی و مالی ،برای
جمهوری اســامی ایران پیروزی بزرگی
به حســاب می آید؛ زیرا در سایه مقاومت
رزمندگان و حرکت دیپلماســی توانســته
است شورای امنیت را متقاعد کند که صلح
بــدون تعیین متجاوز برخــاف عدالت و
امنیت و در واقع عین ظلم است.

وی گفت :مهم ترین آسیب و تهدیدی که
بزرگترین واقعه سیاسی -اجتماعی ایران را
که انقالب است ،تهدید
میکند مــردم ناباوری
اســت .اصل انقالب بر
پایه مردم بــاوری بوده
و حفظ این انقالب یک
انقالب اســامی یکی از
مردمی ترین ،بزرگ ترین
اصل اساسی و فضیلت
و باشــکوه ترین انقالب
بوده اســت .فاصله بین
های قرون اخیر بود و نمی
مــردم و حکومت مهم
توانیم انقالبــی را تمثیل
تریــن نکته ای اســت
انقــاب اســامی به کار
کــه باعــث تهدید می
ببریم .انقالبی شریف که با
شــود .اگر بیــن جامعه
کمترین خون ،بزرگ ترین
و حاکمیــت فاصله به
جنبش اجتماعی ،فرهنگی
وجــود آید تردید نکنید
و سیاسی مردم ایران را در
سراشیبی
که انقالب به
کمترین بازه زمانی به نتیجه
رساند
می رود که در بعضی از
موارد هم رفته است.

حساســیت
هــا درباره سیاســت خارجی دالیل
تاریخی دارد

وی افزود :اگرچه قطعنامه  598انتظار کامل
جمهوری اســامی ایران را برآورده نکرده
است اما در مقایســه با قطعنامههای قبلی
ســازمان ملل متحد از ویژگی های خاصی
برخوردار اســت .مخصوصا بند  6قطعنامه
که در باب تعیین آغازگر جنگ اســت،با

دســت برخــی
بیگانگان در پشــت
پرده حمله به سفارت
ها آشکار می شود

روی دیگــر ســکه
دلواپسی ها اما بُعد منفی
آن است که در اقداماتی
مانند حمله به ســفارت
های خارجی و هجمه به
دستگاه دیپلماسی نمود
می یاید.
خــرازی گفــت :در
جریان تســخیر ســفارت
آمریــکا بســیاری از
رفقــای چــپ بــه مــن
فحاشــی و هتاکــی
کردنــد و برخــی بــه
دلیــل دیــد و نــگاه انتقــادی مــن بــه پدیــده
اشــغال ســفارت از هرگونــه تخریبــی دریغ
نکردنــد ،مرحــوم آیــت ا ...بهشــتی ،آیــت
ا ...خامنـهای ،آیــت ا ...هاشــمی و حضرت
امــام خمینــی (ره) دربــاره اشــغال ســفارت
آمریــکا طــور دیگــری فکــر مــی کردنــد.
واقعــه ای اتفــاق افتــاده بــود و آمریکایــی
هــا قطــع رابطــه کردنــد .روزی میلیونهــا

نفــر در خیابــان هــای تهــران راه میرفتنــد
و علیــه آمریــکا شــعار مــی دادند ،دســتگاه
هــای تبلیغاتــی و تلویزیــون هــم در
راســتای حرکــت دانشــجویان پیــرو خــط
امــام عمــل کــرده بــود .کســی قــدرت
مخالفــت نداشــت ،مرحــوم مهنــدس
بــازرگان آدم آزاده ای بــود و مــاه هــا تقیــه
کــرد تــا بتوانــد حــرف خــود را بزنــد،
مرحــوم قدوســی قبــول نداشــت کــه امیــر
انتظــام جاســوس اســت امــا یــک ســری
پروندههایــی تشــکیل شــد و بــا ایشــان
برخــورد کردنــد.
این فعال سیاســی نگاه انتقادی به کارنامه
ها دارد و می گویــد :از نظر من عملکرد
اصالح طلبان و دولت مــردان قابل دفاع
نیست .اما عملکرد دولت بر اساس سلسله
معماری بود که هشــت سال یک جریان
فکری بر کشــور تحمیل کرد و  20ســال
طول خواهد کشید تا اثرات آن پاک شود.
بنابراین نمی توانیم به صورت قاطع دولت
را متهم کنیم و او را موســس مشــکالت
بدانیم.
دولت هم بخشــی از این پدیده اســت.
اتفاقی که در ســال  84افتاد آثارش را 10
ســال آینده هم خواهیم دید .نگاه انتزاعی
به سیاســت داخلی و خارجــی ،اقتصاد،
امنیت ملی ،استفاده از تکنولوژی و نیروی
انسانی در این دوران بزرگترین فاجعه ای
بود که در کشور رخ داد .این فعال سیاسی
تصریــح کرد :مانــدگاری در یک جریان
فکری آلودگی ایجــاد می کند و باید این
چرخش وجود داشــته باشد .گزینه مردم
هم در انتخابات آینــده ،مهم خواهد بود.
این را به عنوان یک سیاستمدار منتقد می
گویم.

نیروی دریایــی ارتش به همراه نیروی هوایی ،اواخر بهمن ماه یک رزمایش
بزرگ نظامی را در منطقه عمومی سواحل مکران تا مدار  20درجه شمالی اقیانوس
هند برگزار خواهد کرد.جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران گفت :این نیرو در محدوده مدار  20درجه شمالی اقیانوس هند یک رزمایش
نظامی برگزار خواهد کرد.به گزارش ایرنا،تورج حسنی مقدم اظهار داشت :در این
رزمایش بزرگ ،تجهیزات و تسلیحات جدید نیروی دریایی ارتش به بهرهبرداری
میرسند.وی گفت :در این رزمایش ،قدرت جمهوری اسالمی ایران در منطقه به
منظور برای برقراری امنیت را نشان می دهیم.حسنی مقدم گفت :نیروی دریایی
ارتش جمهوری اسالمی ایران در خلیج عدن ،اقیانوس هند ،کانال سوئز ،دریای
مدیترانه و دریای چین به دریانوردی میپردازد.

فضاي مجازي

سیاستورزی به مثابه بازاریابی
فیلیپ کاتلر از بزرگترین متخصصان بازاریابی در جهان ،در یکی
از کتابهایش خاطرهای از پیامی تبلیغاتی برای شرکت کوکاکوال نقل
میکند .کاتلر مینویســد وقتی ویدئوی تبلیغاتی برای مدیر کوکاکوال
پخش شــد ،گفت من از این تبلیغ خوشــم نمیآید .کاتلر مینویسد
در پاســخ به او گفتم اگر قرار است همه محصوالت کارخانه را شما
بخرید ،چیزی خواهیم ساخت که شما از آن خوشتان بیاید.
گفته کاتلــر خیلی ســاده ،واقعیتی دردناک از عرصههای سیاســی،
اجتماعی و بوروکراتیک را آشــکار میســازد .صاحبان قدرت با این
مخاطره مواجهاند که به سرعت از یاد ببرند که آنها هم تولیدکنندهاند.
آنهــا کاالی عمومی تولید میکنند .امنیت ،سیاســت عمومی ،گفتار
سیاســی و تقنیــن همگی کاالهــای عمومی هســتند .اینها کاالی
عمومیاند و به مالکیت کسی درنمیآیند و استفاده هر فرد از آنها با
بهرهمندی دیگران از چنین کاالهایی تعارض ندارد ،اما این خصایص
سبب نمیشود تا کاال بودن آنها از بین برود.
کاال وقتی ارزشــمند اســت که مصرفکننده و تقاضایی داشته باشد؛
و تقاضا زمانی شــکل میگیرد که کاال بتوانــد نیازی را برآورده کند.
بدین ترتیب کاالی عمومی هم باید برآورنده نیازی باشد .واقعیت آن
اســت که اگر کاالیی به هیچ نیازی صرفنظر از مناقشهای که بر سر
واقعی یا کاذب بودن نیاز درمیگیرد پاسخ ندهد ،مشتری نیز نخواهد
داشــت .تبلیغ کردن کاالیی که نیازی را برطرف نمیکند هم به جایی
نخواهد رسید.
کاتلر به مانند بسیاری دیگر از بازاریابان معتقد است مدیر باید نیازها
را بشناســد ،مطابق نیازها ارزش بیافریند و رضایت به دســت آورد.
کاالیی که برای پاسخ به نیازی طراحی نشده باشد ،ارزشی نمیآفریند
و رضایتی حاصل نمیکند .طبیعی است که بهکار گرفتن رسانه برای
فروختن چنین کاالیی ،بهکار نخواهد آمد.
رســانه برای پیشبرد سیاست عمومی نیز بهکار گرفته میشود .پیشبرد
سیاست عمومی در این معنا ،همان فروختن آن به مصرفکننده است.
اســتفاده از رسانه برای سیاســت عمومی هم مشمول همان اوصافی
است که کاتلر برای بازاریابی برمیشمارد .رسانه باید سیاست عمومی
را به مصرفکننده معرفی کرده و او را مجاب کند که خریدار کاالیی
به نام سیاست عمومی باشد .طبیعی است که ظرفیت کاال برای پاسخ
دادن به نیاز و محتوای پیامی که بازاریاب برای تبلیغ بهکار میگیرد ،دو
عامل اصلی پیشرفت در این عرصه هستند.
این تحلیل وقتی وارد فضای سیاستگذاری عمومی میشود حامل دو
معناست .اول ،اگر سیاستی از اساس کیفیت نداشته باشد ،یعنی جامعه
برآورد کند که نیازی را برطرف نمیسازد ،ره به جایی نخواهد برد و
کاربرد رسانه ،قرین موفقیت نخواهد بود .دوم ،آن مدیرانی که رسانه را
برای پیشبرد سیاست عمومی بهکار میگیرند ،باید درست مانند مدیر
کوکاکوال به یاد داشــته باشند که خودشــان خریدار سیاست عمومی
نیســتند ،بلکه مردم خریدار بالقوهاند ،یعنی هر محصول رسانهای که
برای پیشــبرد سیاست عمومی تولید میشود نباید به خوشایند واضع
سیاست عمومی ساخته شود ،بلکه خریدار را مد نظر داشته باشد.
ما در ایران با ســه واقعیت تلخ مواجهیم .اول ،سیاستگذاران طراح،
تولیدکننده و فروشنده کاالیی به نام سیاست عمومی اکثرا ً کاالیشان
را به فراخور ســلیقه ،منافع ،شــبکه تفکر ،ایدئولوژی و اهداف خود
تنظیم میکنند و غافلاند از اینکه فروختن سیاســت عمومی به مردم
در مقابل کسب مشــروعیت و مقبولیت از آنهاست و باید رضایت
ایشــان را جلب کرد .محصول نهایی سیاست عمومی ،یعنی رضایت
مردم ،از آنجا که در حســابهای مالی و جایی نظیر بورس ،بازتاب
ســریع ندارد ،سیاســتگذار همواره در برابر مخاطره بازخورد دیر و
نابههنگام قرار میگیرد .دوم ،سیاســتگذار تصور میکند سیاســت
عمومــی بیکیفیت و ناکارآمد را میتوان با اصــرار و تکرار به مردم
تحمیل کرد .سوم ،سیاستگذار میکوشد با کاربست رسانه آنگونه که
خود میپسندد ،سیاست عمومی را به شهروندان بفروشد و فرقی هم
نمیکند که این سیاست عمومی برای مواجهه با تورم ،فساد ،سیاست
خارجی یا اعتراضات کارگری باشد.
سیاســتگذار ایرانــی باید بیامــوزد که نه دانای کل و نه فینفســه
عامل تولید خیر جمعی اســت ،بلکه فروشندهای است که برخالف
تولیدکننــدگان کاالی خصوصــی ،کاالی عمومی میفروشــد .او نه
میتواند کاالی بیکیفیت را بفروشد و نه حتی کاالی خوب را میتواند
با رســانهای که خود شــکل و محتوایش را صرفنظــر از نظر مردم
میپسندد ،به فروش برساند.
* محمد فاضلی :عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
منبع :کانال دغدغه

کنگره آمریکا درباره منافع اقتصادی
ترامپ تحقیق می کند

مردم بامسئوالنی که به دنبال توسل به
بیگانگان هستند ،برخوردمی کنند
مردم به برکت انقالب اسالمی کامال هوشیار شده اند و با مسئوالنی
که به دنبال پول پرســتی ،قدرت پرستی و توسل به بیگانگان هستند،
برخورد جدی می کنند.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس ،گفت :دستاوردهای انقالب
اســامی قابل احصاء نیســت و در ابعاد مختلف سیاســی ،اقتصادی،
فرهنگــی ،اجتماعی ،عمرانــی ،آبادانی و نظامی ،جمهوری اســامی
دستاوردهای بسیار زیادی داشته است که نمیتوان این موارد را محاسبه
کرد.به گزارش مهر،محمد دهقان اظهار داشت :مردم ما همواره در صحنه
و پشــتیبان نظام مقدس جمهوری اسالمی هستند و حضور آنان پشت
نظام مهمترین عامل پیشــرفت کشور است و این مسئله منجر به خنثی
شدن توطئه های مختلف دشمنان نظام شده است.
وی تصریــح کــرد :در واقــع جمهوری اســامی به یــک وضعیت
خودپاالیشی رسیده است به گونهای که ملت به محض آنکه ببینند فساد
یا انحرافی ایجاد شده یا مسئولی از راه ملت و انقالب جدا شده است،
با آنان برخورد می کنند.

امنیتی
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به جهانیان ثابت شــد که در دفاع از خاک کشــورمان از جان و مال خود
گذشــت خواهیم کرد و جوانان ایرانی ثابت کردهاند که دســت از تالش برای
پیشرفت و توسعه توان موشکی برنخواهند داشت.
عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت :ایران جزیره امن و ثبات در منطقه
است.
به گزارش ایسنا ،شــهروز برزگر تصریح کرد :امروز در برابر دشمنان استکبار
بــا تبلیغاتی که علیه نظام مقدس جمهوری اســامی ایران آغاز کردهاند باید با
برنامهریزی ایســتادگی کرد و قطع ًا تمامی توطئه و برنامه آنها بی نتیجه خواهد
ماند.وی گفت :در دنیای امروز ایران با وجود اســتقرار در منطقهای پرالتهاب،
جزیره ثبات و امنیت است و این امر پیامی جز اقتدار و توان باالی نظامی ایران
برای دشمنان ندارد.

بودجه کشور باید بر اساس عملکرد تدوین شود و چگونگی فعالتر شدن
فعالیتهای عمرانی با کمک مردم مدنظر قرار گیرد.
رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت :رهبر معظم انقالب در خصوص بودجه
 ٩٨تاکید داشــتند که بودجه سال آتی باید متناسب با شرایط تحریم ،تغییرات
الزم را داشته باشد که در این راستا جلساتی برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،علی الریجانی اظهار کرد :بودجه کشور باید بر اساس عملکرد
تدوین شود و چگونگی فعالتر شدن فعالیتهای عمرانی با کمک مردم مد نظر
قرار گیرد که این امر در فرصت کوتاه و در بودجه  ٩٨امکان تحقق ندارد و باید
مکانیزم آن کام ً
ال مشخص باشد.
وی گفت :ساختارها متناسب با شرایط کشور و با نقش دادن به مردم در اقتصاد
و ساماندهی بودجه به مجلس تقدیم شود.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

ایران جزیره امن و ثبات در منطقه است

بودجه کشور باید بر اساس عملکرد تدوین شود

رزمایش نظامی ایران در اقیانوس هند
برگزار میشود

اينفوگرافيک :ايرنا

همزمان با افزایش فشــار مجلس نمایندگان آمریکا علیه رئیس
جمهوری این کشــور ،کمیته اطالعات این مجلس اعالم کرد که
درباره تاثیر منافع اقتصادی ترامپ در اقدام های سیاسی وی تحقیق
می کند.
رئیس دمکرات کمیته اطالعات مجلس نمایندگان آمریکا گفت :این
کمیته قصد دارد درباره اینکه آیا منافع اقتصادی ترامپ در تصمیم
گیری های سیاسی وی موثر است یا خیر ،تحقیق کند.
به گزارش ایرنا  ،شیف بیان کرد:این تحقیقات به ما اجازه می دهد
درباره تاثیر منافع مالی یا دیگر منافع در اقدامات رئیس جمهوری
یا هر کس دیگری در دولت آمریکا تحقیق کنیم.
وی تاکید کرد :پرونده جدید تحقیقات درباره اقدامات روســیه در
انتخابات سال  2016آمریکا و ارتباط مسکو با تیم انتخاباتی ترامپ
را نیز شامل می شــود .ترامپ در واکنش به گشایش این پرونده،
این ادعاها را بی پایه و اساس دانست و گفت :شیف تنها به دنبال
کسب نام و شهرت سیاسی برای خود است.
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مردم 6هزار میلیارد تومان به حوزه سالمت کمک
کردند
مردم در سالهای اخیر 6هزار میلیارد تومان به حوزه سالمت کمک کردهاند.
معاون اجتماعی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت 190 :خیریه در حوزه
ســامت و  720سازمان مردم نهاد در کشور وجود دارد .باید از ظرفیت مردمی برای
ارتقای سالمت جامعه بیشتر استفاده کنیم.
به گزارش ایرنا ،سید محمد هادی ایازی ،افزود :با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی
ایران و شهید بهشتی دو مرکز طبی کودکان دیگر با کمک مردم تاسیس میشود.
ایازی بیان کرد :ایجاد بانک اچالای از خواستههای حوزه سالمت است و باید همت
بزرگی در راهاندازی این مرکز شود.

خبـر

جزئیات برگزاری کنکور  ۹۸اعالم شد

دانشجویان به دو شیوه میتوانند وارد دانشگاه شوند

رئیس سازمان ســنجش آموزش کشور همچنین یادآور شد :داوطلبان
حضور در دانشــگاهها و مؤسسات آموزش عالی در سال  ۹۸میتوانند
هم از طریق شــرکت در آزمون سراســری و هم بــا ثبت نام از طریق
سوابق تحصیلی ،متقاضی پذیرش در این مراکز باشند.وی ادامه داد :علت
این که ما شــهریور ماه را به عنوان بازه زمانی برای بررسی درخواست
داوطلبان متقاضی از طریق سوابق تحصیلی قرار دادیم این است که چون
در این بازه زمانی هم نتایج کنکور اعالم میشــود و هم نتایج پردازش
دانشگاهها براساس ســوابق تحصیلی ،بنابراین داوطلبان این اختیار را
دارند که از بین دو روش یکی را انتخاب و وارد دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی شوند.خدایی گفت :ثبت نام برای شرکت در کنکور  ۹۸از
 ۲۴بهمن آغاز میشود و تا  ۲اسفند ماه ادامه دارد و در نهایت این آزمون
 ۱۳و  ۱۴تیر ماه  ۹۸در حوزههای امتحانی مربوطه برگزار میشود.

طراحی دو نوع سوال برای کنکور

رئیس سازمان ســنجش آموزش کشور با بیان این که در کنکور  ۹۸ما
دو سری سوال خواهیم داشت افزود :این سواالت برای داوطلبان نظام
جدید و نظام قدیم طراحی خواهد شد و نمرات این آزمون تراز خواهد
شد و بر اساس نمرات تراز پذیرش نیز انجام میگیرد.
خدایی با بیــان اینکه ظرفیت جداگانهای برای متقاضیان نظام جدید و
قدیم در کنکور  ۹۸تخصیص داده نمیشــود.رئیس ســازمان سنجش
آموزش کشــور یادآور شد :دفترچه راهنمای همراه با ضوابط و شرایط
در کنکور  ۹۸امروز بر روی سایت این سازمان قرار میگیرد .داوطلبان
مــا در این مرحله احتیاجی به پرداخت وجــه ثبت نام ندارند .و صرف ًا
زمانی که دانشــگاه برای آنها پذیرش قطعی خواهند داد وجه ثبت نام
نیز پرداخت میشود.

ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه

خدایی در خصوص ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی ســال  ۹۸نیز گفت :ظرفیتی که به طور کلی برای کنکور
پیش بینی میشود حدود  ۷۶۰هزار داوطلب است البته این ظرفیت بدون
احتساب دانشگاه آزاد میباشد .حداقل ظرفیت این دانشگاه حدود ۵۰۰
هزار داوطلب خواهد بود.
وی همچنین خاطر نشــان کرد :به طور کلی حدود یک میلیون و ۶۰۰
هزار داوطلب از ورودی دیپلم به آموزش عالی کشــور ظرفیت وجود
دارد که این ظرفیت در دوره کارشناسی ارشد  ۳۰۰تا  ۳۱۰هزار داوطلب
است .البته سال گذشته از  ۷۶۰هزار پذیرش داوطلب حدود  ۴۰۸هزار
پذیرش داشتیم که البته با تکمیل ظرفیت این عدد به  ۵۰۰هزار داوطلب
افزایش یافت و دانشــگاه آزاد نیز حدود  ۲۰۰هزار پذیرش داشت که
مجموع ًا حــدود  ۷۰۰هزار داوطلب ورودی داشــتم اما با این وجود
درصدی از ظرفیتهای دانشگاه خالی است.

تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۹۸

وی همچنین در خصوص وجود رشــتههای دانشگاههای برتر در میان
پذیرش با سوابق تحصیلی نیز افزود :بر اساس قانون ما موظف هستیم
که  ۸۵درصد ظرفیت پذیرش دانشــگاهها را بدون آزمون و بر اساس
ســوابق تحصیلی پذیرش کنیم و در این میان رشتههای پرمتقاضی که
 ۱۵درصد ظرفیت را تشــکیل میدهند با آزمون برگزار میشوند .برای
ظرفیت بر اســاس سوابق تحصیلی نیز رشتههایی از دانشگاههای برتر
وجود دارد که کمتر متقاضی دارند.
رئیس سازمان ســنجش آموزش کشــور تاکید کرد :برای سال  ۹۸بر
اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشگاهها ۱۵ ،درصد پذیرش
دانشگاهها با آزمون است ۳۰ .درصد تأثیر آزمون به صورت مثبت است.
در واقــع دو نوع نمره برای داوطلب لحاظ میشــود که یکی از آنها با
احتساب ســوابق تحصیلی و دیگری بدون احتساب سوابق تحصیلی
است و هر کدام باالتر بود همان برای داوطلب اعمال میشود.

داوطلبان تجربی بیشترین پشت کنکوریها

به گفته وی ،پشــت کنکوریهای رشــتههای ریاضی و علوم انسانی
 ۳۰درصــد داوطلبان کنکور را تشــکیل میدهند و این میزان در علوم
تجربی  ۷۰درصد .انتظار این است که در زمان ثبت نام بر اساس سوابق
تحصیلی این عده از پشتکنکوریها در این پذیرش شرکت کنند.
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رئیس مرکز شــماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا با اشاره به افزایش
آمار مراجعه برای تعویض پالک و نقل و انتقال خودروها در آســتانه ســال نو گفت:
توصیه می کنیم مالکان وســایل نقلیه حتما مدارک مــورد نیاز را به صورت کامل به
همراه داشته باشــند.به گزارش ایرنا ،علی محمدی با اشاره به اینکه برخی متقاضیان
برای دریافت خدمات نقل و انتقال مدارک خود را به صورت کامل به همراه نمیآورند
افزود :همین امر موجب میشود تا فرآیند نقل و انتقال آنها صورت نگیرد.
وی گفت :متقاضیان در صورتی که هر یک از مدارک فوق را به همراه نداشــته باشند
ممکن اســت با مشکل مواجه شوند بنابراین تاکید میکنیم حتما مدارک مورد نیاز را
همراه داشته باشند.

ثبتنام جذب  ۱۰۰عضو هیئتعلمی
در دانشگاه فرهنگیان
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رئیس دانشگاه فرهنگیان از شروع ثبتنام در بیستمین فراخوان جذب هیئتعلمی
بهمن  ۱۳۹۷دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری خبرداد.
به گزارش ایســنا ،حسین خنیفر گفت :براســاس اعالم وزارت علوم و برای جذب
هیئتعلمــی موردنیــاز ،متقاضیــان واجد شــرایط میتوانند حداکثر تــا پایان روز
سهشــنبه  ۳۰بهمن به ســامانه جذب هیئتعلمی وزارت علوم به نشــانی اینترنتی
/http://mjazb.irمراجعه و ثبتنام کنند.وی ادامه داد :پس از انجام ثبتنام ،فرآیند
رســیدگی به پروندههای جذب از  ۴اســفند آغاز و تا  ۳۱تیر  ۹۸نتایج از سوی مرکز
جذب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اعالم میشود.
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 40سال حضور افتخارآميز در راهپيمايي  22بهمن

همه ميآييم
براي جشن 40سالگي انقالب

نیش و نوش

»»فيضا ...مظفرپور

ميگويند  40عدد کامل اســت نه تنها
عدد کامل است بلکه نشانه کمال و تکامل
نيز ميباشد.
انســان در  40ســالگي به کمال وجودي
خود ميرسد .حضرت موسي  40روز در
کوه طور ماند و پيامبر عظيمالشــأن اسالم
در سن  40سالگي به پيامبري مبعوث شد.
اصوالً چله گرفتن براي هر چيزي مرسوم
اســت .چهل روز ،چهل هفته و  40سال
از جمله اين چله گرفتنهاســت .بگذريم
هــدف از بيان مقدمــه آن بود که اهميت
چهلمين سالگرد پيروزي اسالمي را بيش
از پيش متوجه شــويم .آنهم در شرايطي
که دشمنان قسم خورد هاي انقالب تمام
تالش خــود را بــکار گرفتهاند که ملت
ايران  40ســالگي انقالب خويش جشن
نگيرد .به طوري که جان بولتون مشــاور
امنيت ملي ترامپ اعــام کرده بود نبايد
بگذاريم انقالب اســامي ايران به جشن
 40ســالگي برســد و به لطف الهي ملت
بزرگ ايران  40ســالگي انقالب که اوج
کمال و پختگي نظام اســامي است را با
وجود همه دشمنيها و کينههاي دشمنان
ولي عليرغم تمامي تهديدها و تحريمها
در حال جشــن گرفتن اســت و فردا 22
بهمن  40 97ســال از ســال از بهمن 57
ميگذرد.
و به همين مناسبت همه ما از پير و جوان
و بازاري و کارمند دانشجو و دانشآموز و
همه قشرها براي پاسخ به ياوهگوييهاي
دشــمنان پرشور و شــعورتر از هر سال
جشن حضور چهلم در روز  22بهمن را
برگزار خواهيم کرد.
تــا افتخــار حضــور پرشــکوه ملــت
در  40ســالگي چشــم جهانيــان را
خيــره کنــد و بداننــد کــه ملــت بعــد
از  40ســال آنچنــان بــه بلــوغ و رشــد
سياســي و دينــي و ملــي رســيدهاند
کــه عليرغــم برخــي مشــکالت و
نابســامانيها در حوزههــاي اقتصــادي
کــه بيشــتر ناشــي از دشــمني دشــمنان
و تحريمهــاي ظالمانــه و برخــي
نيــز نتيجــه ســوء مديــر و ناکارآمــدي
برخــي مســئوالن اســت حضــور
خواهنــد يافــت زيــرا کــه ميداننــد راه
حــل مشــکالت و مقابلــه بــا دشــمنان
حضــور در صحنــه اســت نــه قهــر و
خانــه نشســتن بلکــه بــا صــداي رســا
فريــاد ميزنيــم کــه انقالبمــان را
دوســت داريــم و نظــام را متعلــق بــه
خودمــان ميدانيــم همانگونــه کــه امــام
راحــل(ره) تأکيــد شــايد ميفرمايــد:
مــردم صاحبــان اصلــي انقــاب و
ولينعمــت مســئوالن هســتند.
و امــام فرمــود :حفــظ ايــن پيــروزي از
اصــل پيــروزي مشــکلتر اســت.
و بــاز فرمــود :پيــروزي انقــاب رهيــن
همــه ملــت اســت و در فــراز ديگــر
ميفرمايــد:
ايــن پيــروزي ارتبــاط بــه مــن نداشــت

 20درصد خونهای
اهدایی صرف بیماران
تاالسمی میشود

ســخنگوی ســازمان انتقــال خــون
ایــران گفــت :ســاالنه  20درصــد
خونهــای اهدایــی در کشــور بــه درمــان
بیمــاران تاالســمی اختصــاص مییابــد،
ایــران در کمربنــد تاالســمی قــرار دارد و
ایــن امــر حکایــت از وظیفــه خطیــر ایــن
ســازمان در تامیــن خــون ســالم و کافــی
بــرای بیمــاران تاالســمی دارد.
«بشــیر حاجیبیگــی» روز پنجشــنبه
در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایرنــا
افــزود :یکــی از رســالتهای ســازمان
انتقــال خــون از بــدو تاســیس تــا بــه
امــروز تهیــه خــون ســالم و کافــی

/عكس:ايسنا

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر این که در کنکور
 ۹۸دو نوع ســوال برای داوطلبان نظــام جدید و قدیم طراحی خواهد
شــد گفت :ثبتنام در این آزمون از  ۲۴بهمن آغاز میشــود و  ۲اسفند
پایان میپذیرد.
به گزارش ایسنا ،ابراهیم خدایی اظهار کرد :متقاضیان ورود به دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی در سال آینده که تمایل دارند براساس سوابق
تحصیلی در این مراکز پذیرش شوند بعد از اعالم اسامی رشته محلهای
پذیرش براساس سوابق تحصیلی میتوانند این رشتهها را مشاهده کنند
و در صورت تمایل در کنکور سراسری که ثبت نام آن از  ۲۴بهمن ماه
جاری آغاز میشود ،شرکت نکنند.
وی در ادامه تصریح کرد :داوطلبان متقاضی پذیرش براســاس سوابق
تحصیلــی ضرورتی برای ثبت نام در کنکور ندارند و فرآیند آن به این
شــکل است که داوطلب ابتدا رشتههای مورد نظر را مشاهده میکند و
از  ۲۰اسفند میتواند با مراجعه به سابت سازمان سنجش عالقه مندی
خود را برای ثبت نام در این رشتهها اعالم نماید .این داوطلبان میتوانند
تا  ۱۰۰رشته محل را انتخاب نمایند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطر نشان کرد :اسامی داوطلبان
متقاضی پذیرش براساس سوابق تحصیلی بعد از ثبت درخواست آنها
برای شرکت در هر یک از رشتههای اعالمی ،توسط این سازمان سنجش
آموزش کشور به دانشــگاهها ارسال میشود و دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی زمان کافی برای بررسی اطالعات متقاضیان را در اختیار
دارند چرا که این داوطلبان تا  ۶شــهریور ماه مهلت دارند درخواست
خود را اعالم نمایند .خدایی همچنین تاکید کرد :از  ۶شهریور ماه سال
 ۹۸دانشگاهها ضمن پردازش اطالعات داوطلبان ،با آنها تماس خواهند
گرفت و به اطالع متقاضیان خواهند رســاند که پذیرش داوطلب مورد
قبول قرار گرفته یا خیر و اینکه داوطلب میتواند با مراجعه به دانشگاه
مورد نظر نسبت به ثبت نام خود اقدام کند یا نه.

نقل و انتقال خودرو افزایش یافته است

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

قرار اســت راهپیمایــی  22بهمن در
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اســامی ایران با برنامههای خاصی برگزار
شود تا شــکوه این روز بر جهانیان روشن
شود.
امســال آیت ا ...خاتمی؛ امام جمعه موقت
تهران سخنران مراسم  22بهمن ماه همدان
اســت و مراسم از ســاعت  10صبح آغاز
میشود.
همچنین مســیر حرکت مــردم از میدان
امامزاده عبدا( ...ع) شــروع و به میدان امام
(ره) ختم میشود.
نماینــده برنامههــای شــورای هماهنگی
تبلیغات اســامی همدان در این خصوص
با اشاره به اینکه هماهنگی بیشتر برنامههای
 22بهمــن ماه به عهده فرمانداری اســت
گفــت :قرائــت قطعنامه و اجــرای گروه
موزیک ارتــش در مراســم  22بهمن ماه
پیشبینی شده است.

همه مــا از پير و جوان و
بازاري و کارمند دانشجو
و دانشآمــوز و همــه
قشــرها براي پاسخ به
ياوهگوييهاي دشــمنان
پرشور و شــعورتر از هر
سال جشن حضور چهلم
در روز  22بهمن را برگزار
خواهيم کرد
مــن يــک طلبــه هســتم و نبايــد ايــن را بــه
مــن منتســب کنيــد.
بايد از ايــن پيروزي که در  22بهمن  57به
دست آمد حفاظت کنيم و همانگونه که آن
پير فرزانه فرمود 22 :بهمن بايد سرمشــق
ما باشــد در طول تاريخ و براي نســلهاي
بــرای بیمــاران تاالســمی اســت و حتــی
شــرایط ســختی ماننــد جنــگ تحمیلی و
نیــاز وافــر جبهههــای جنــگ بــه خــون
و فرآوردههــای خونــی موجــب نشــد
کــه ایــن وظیفــه بــه فراموشــی ســپرده
شــود.
وی ادامــه داد :تاالســمی از جملــه
بیماریهای ژنتیکی اســت که بر اثر آن
هموگلوبین ،ســاختار طبیعی خود را از
دست میدهد و هموگلوبین غیرموثر در
بدن تولید میشــود که به علت معیوب
بودن ،قادر به اکسیژنرسانی مطلوب به
اعضــای بدن نیســت و در واقع کمبود
کلــی هموگلوبین وجود نــدارد ،بلکه
هموگلوبیــن غیرطبیعــی افزایش یافته
است.

محمدمهدی روحی ظهر با اشاره به پیگیری
برای تامین صوت راهپیمایی روز  22بهمن
اظهار کرد :بلندگو توسط شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی تحویل شهرداری خواهد
شد؛ ضمن اینکه در این جلسه مطرح شد
تجهیزات صوتی تهی ه شــده که اگر توسط
کارشناسان تایید شود باید توسط شهرداری
نصب شــود.روحی با بیان اینکه امسال نیز
مانند ســالهای قبل صوت راهپیمایی 22
بهمن ماه از بخــش خصوصی به صورت
استیجاری تامین میشود گفت :هماهنگی
برای حرکت تیم صوتی در مسیر راهپیمایی
انجام خواهد شد.
نماینــده برنامههــای شــورای هماهنگی
تبلیغات اســامی همدان با اشاره به اینکه
همواره رســانهها گالیهمندنــد که جایگاه
سخنرانی برای آنها به خوبی دیده نمیشود
افزود :اداره آمــوزش و پرورش  20تا 30
صندلی دستهدار برای تامین رفاه این قشر

در اختیار قرار دهد.
وی با اشــاره به اینکه با بانک ملی همدان
بــرای حضور مســئوالن و تصویربرداران
هماهنگ شده گفت :نوحهخوانی حماسی
به مناسبت ایام فاطمیه پیشبینی شده است.
روحی از توزیــع  150هزار اقالم تبلیغاتی
روز  22بهمن ماه خبر داد و افزود :مســیر
راهپیمایی  22بهمن مــاه از میدان امامزاده
عبدا( ...ع) به سمت بلوار آیتا ...کاشانی،
بلوار خواجه رشید ،آرامگاه بوعلی ،پیادهراه
بوعلی و میدان امام(ره) است که از ساعت
 10شروع خواهد شد.
وی با اشاره به حضور اقشار مختلف مانند
کارگران با لباسهای فرم در این راهپیمایی
گفت :برپایی غرفه فرهنگی و تعیین جایگاه
این غرفهها حائز اهمیت است..
روحی اظهار کرد :امســال گروه ســرود
یکهزار و  357نفــری با حضور دختران
پایه متوسطه اول اجرا میشود.

آينده حال در ســال چهلم پيروزي انقالب
دهه فجر و  22بهمن را جشن ميگيريم که
ثابت کنيم ما سرنوشت خود را خود تعيين
ميکنيــم نه بيگانگان .رهبــر معظم انقالب
ميفرمايــد 22« :بهمــن در حيات تاريخي
و ملي کشــور و هدايت سرنوشــت ملت
ايران به ســوي حق و صالح نقش بزرگي
داشــته است» و يا اينکه «حادثه  22بهمن و
پيروزي انقالب پايان تحقير ملت ايران بود»
و معظمله در خصــوص اهميت  22بهمن
ميفرمايد« :راهپيمايــي  22بهمن در جهان
يک پديده بينظير اســت هيچ کشوري در
هيچ مراسمي چنين اجتماعي ار در شهرهاي
بزرگ و کوچک بــه خود نميبيند و به ياد
ندارد اين مخصوص شماست»
حــال  22بهمــن  97فــرا رســيده اســت و
 22بهمــن بــه يادماندنــي از  40ســالگي
انقــاب کــه نشــانه اقتــدار و عظمــت
ملــت و جمهــوري اســامي در ســال
چهلــم خواهــد شــد و نشــانه رشــد
و بالندگــي يــک ملــت کــه پاســدار
ارزشهــاي انقــاب الهــي خويــش
اســت.

مقــام معظــم رهبــري در ايــن زمينــه
ميفرمايــد« :روز  22بهمــن و راهپيمايــي
 22بهمــن مظهــر اقتــدار ملــي اســت
مظهــر اقتــدار ملــت ايــران اســت .مظهــر
حضــور مردمــي و ارده و عــزم ملــي
ملــت ايــران اســت کــه مــرد و زن و پيــر
و جــوان در همــه شــرايط بــه خيابانهــا
ميآينــد و خودشــان را در ســر کشــور در
مقابــل چشــ م ببننــدگان قــرار ميدهنــد
ايــن خيلــي بــا عظمــت اســت»
پــس افتخــار و عظمــت شــما بــا
حضــور در راهپيمايــي  22بهمــن
در  40ســالگي انقــاب اســت همــه
خواهيــم آمــد فــردا چشــم جهانيــان
اعــم از دوســتان و دشــمنان انقــاب
بــه ســوي شماســت وعــده مــا و شــما
ميــدان امــام خمينــي(ره) شــهر همــدان
و تمامــي مســيرهاي راهپيمايــي  22بهمن
در سراســر کشــور و بــا ايــن جملــه
امــام ايــن مقــال بــه پايــان ميرســد
کــه ميفرمايــد :جاويــد بــاد پرچــم
پرافتخــار اهلل اکبــر کــه رمــز پيــروزي
مجزهآســاي ملــت بــزرگ ايــران اســت»

یک توصیه تغذیهای
برای بهبود افسردگی

رژیم غذایی سرشــار از فیبر خوراکی
و سبزیجات میتواند عالئم افسردگی را
کاهش دهد.
بــه گزارش ایســنا ،رژیم غذایی ســالم
میتواند بــه میزان چشــمگیری عالئم
افسردگی را تسکین دهد .این یافته نتیجه
قطعی به دســت آمــده از آزمایشها و
بررسیهای موجود است.
گروهــی از متخصصــان انگلیســی به
منظور بررســی دقیق تأثیــر رژیم غذایی
ســالم بر بهبود اختاللهــای روحی به
ارزیابی اطالعات نزدیک به  ۴۶هزار نفر
پرداختند و مشــخص شد هر گونه تغییر
مثبت در رژیــم غذایی میتواند عالئم

افســردگی را به طور چشمگیری کاهش
دهد .هرچند ،این تغییر در رژیم غذایی بر
کاهش اضطراب اثربخش نیست.
تغییرات تغذیهای که عالئم افســردگی را
تسهیل میکند شــامل رژیمهای غذایی
کاهنــده وزن و چربی و رژیمهای غذایی
سرشار از مواد مغذی است.
به گفتــه متخصصان وعدههــای غذایی
سرشــار از فیبر خوراکی و ســبزیجات
در کنــار کاهش مصرف فســتفودها و
خوراکیهای حاوی مــواد قندی در رفع
عالئم افسردگی میتوانند مؤثر باشد.
متخصصــان همچنین مشــاهده کردند
تغییرات تغذیهای در کنار ورزش کردن،
روند بهبود عالئم افسردگی را در بیماران
تقویت میکند.

همدانپيام 54 :واحد توليدي همدان در بحران
ستاد بحران دست به کار بشه!!
جامجم :اجارهنشيني  70درصد مدارس غيردولتي
مدارسمون که مستاجر بشن خدا به داد ماها برسه!!
جوان :آغاز فروش اينترنتي گوشت از روز پنجشنبه
فقط همین مونده بود!!
همدانپيام :همدان قطب نيروگاه خورشيدي
خورشید به ما عنایت خاصی داره!!
سروش زاگرس :پرداخت يارانه با اين مبالغ ديگر کارايي ندارد
پول پوشاک نینی هم نمیشه!!
ايران ورزشي :برانکو :کسي بين من و کيروش واسطه نشد
بدون شرح!!
هگمتانه :گوشت صد هزار توماني ترس داره؟
شیر دل نیستیم که!!
تجارت :افزايش اعتماد عمومي با عدالت مالياتي
البته اگه از پولدارا بگیرن!!
آرمان :دچار زلزله اجتماعي شدهايم
دقیقا!!
آواي ماکو :مديران نجومي بگير چه خدمتي به محرومان ميکنند؟!!
ندای خدمت سر میدن!!
همدانپيام :پاس همدان همچنان مدعي و اميدوار!!!
بدون شرح!!
همدانپيام :رشد علمي کشور شتابان است
قطار توسعه با سرعت داذره پیش میره!!
ستاره صبح :وزير نفت :عدهاي ما را در چاه انداختهاند
چاه نفت!!
اعتماد :چينيها از آب گلآلود ماهي ميگيرند
ِ
حرف!!
همین که هنرش رو دارن خودش کلی
صداي زنجان :وزير علوم از مجلس کارت زرد گرفت
یکی دیگه هم بگیره اخراجش حتمی میشه!!
کويخرم :مالک دريافت بسته حمايتي چيست؟
چشم و ابروی مشکی!!

حوادث

11سارق در مالیر دستگیر شدند

فرمانده انتظامی مالیر گفت 11:ســارق در این شهرستان دستگیر
شدند که در بازجویی ها به  13فقره سرقت اعتراف کردند.
به گزارش داود علی بخشــی در تشریح این خبر گفت :با انجام کار
اطالعاتی و شگردهای پلیســی ،هفت طرح ضربتی و غافلگیرانه در
نقاط مختلف این شهرستان اجرا شد.
وی افزود :با اجرای این طرح چهار سارق سیم برق ،سه متهم هنگام
سرقت خودرو ،یک سارق وجه نقد از سه دستگاه خودرو ،یک سارق
قطعات داخل خودرو  ،یک سارق ساختمان های نیمه کاره و کارگاه
موزائیک سازی و یک سارق منزل دستگیر شدند.
علی بخشــی با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی
معرفی شــدند ،اضافه کرد :شــهروندان عالوه بر مراقبت از اموال و
امکانات در اختیار خود در صورت مواجهه با هر گونه موارد مشکوک
بالفاصله موضوع را به مرکز فوریت های پلیس  110اطالع دهند.

کشف دام قاچاق در مالیر

فرمانده انتظامی مالیر گفت :ماموران مبارزه با جرایم اقتصادی هنگام
کنترل جاده های ارتباطی به  2دستگاه خودروی نیسان مشکوک و آن
ها را متوقف کردند.
علی بخشــی افزود :ماموران در بازرســی از این خودروها 55 ،راس
گوسفند قاچاق و بدون مجوز را کشف و  2متهم را با تشکیل پرونده
به مرجع قضایی معرفی کردند.
وی بیان کرد :ارزش دام های قاچاق کشــف شــده بر اســاس نظر
کارشناسان یک میلیارد و  200میلیون ریال برآورد شده است.

کشف وسایل سرقتی در اسدآباد

فرمانده انتظامی اســدآباد گفت :ماموران گشــت کالنتری  12هنگام
گشــت زنی به یک دستگاه خودرو وانت نیسان بالصاحب مشکوک
شدند که پس از اســتعالم از سامانه پلیس مشخص شد دارای سابقه
سرقت از شهرستان همدان است.افشین یاری اضافه کرد :هنگام انتقال
خودرو به پارکینگ در بازرسی از آن  33میلیون ریال وجه نقد از داخل
کابین کشف شــد.وی همچنین از کشف یک دستگاه موتورسیکلت
ســرقتی در نتیجه بازدید کارکنان پلیس آگاهی شهرستان از پارکینگ
وسائط نقلیه توقیفی خبر داد.
فرمانده انتظامی اســدآباد اضافه کرد :بررســی ها موید این است که
سارقان با این موتورسیکلت اقدام به سرقت از تهران کرده بودند.

کشف کود شیمیایی قاچاق در نهاوند

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند اظهار داشت :ماموران انتظامی پاسگاه
خزل این شهرســتان حین گشــت زنی در جاده هــا ارتباطی به یک
دستگاه کامیون بنز مشکوک شده و آن را متوقف کردند.احمد ساکی
افزود :ماموران در بازرسی از این خودرو10 ،تن و  600کیلوگرم کود
شیمیایی قاچاق و بدون مجوز به ارزش  150میلیون ریال کشف کرده
و یک متهم در این خصوص به مرجع قضایی معرفی شد.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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 ۱۲۰۰میلیارد تومان سرمایهگذاری در
استانها انجام شده است
معــاون پارلمانــی وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی گفــت :تاکنــون
یــک هــزار و  ۲۰۰میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری در حوزههــای مختلــف
در ســطح اســتانها انجــام شــده و همچنــان ایــن رونــد ادامــه دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،میرهــادی رومیانــی بيــان کــرد :از محــل صنــدوق
توســعه ملــی  1/5میلیــارد دالر منابــع بــرای توســعه روســتاها در نظــر
گرفتــه شــده کــه شــش هــزار میلیــارد تومــان آن پرداخــت شــده و

شماره 3049

اقتصـاد

قــرار اســت هفــت هــزار میلیــارد تومــان نیــز بــا تأییــد بانــک مرکــزی
بــه صاحبــان طرحهــا در ایــن حــوزه پرداخــت شــود.
معــاون پارلمانــی وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه
پیشبینــی میکنیــم بــا ایــن فرآیندهــا ســرمایهگذاری و اشــتغال
جدیــد در اســتانها بیــش از ایــن رونــق گیــرد ،افــزود :تــاش مــا بــر
ایــن اســت تــا  ۲۰۰میلیــارد تومــان منابــع مرتبــط بــه توســعه روســتاها
را جــذب کنیــم تــا یــک جهــش واقعــی را در توســعه اقتصــادی بــه
دســت توانمنــد کارگــران شــاهد باشــیم.
رومیانــی تیــم مدیریتــی دولــت را بــا اولویــت ایجــاد اشــتغال و تولیــد

در راســتای حمایــت از ســرمایهگذاران و کارآفرینــان موفــق و کارآمــد
توصیــف کــرد و افــزود :مــا در  ۴۰ســالگی انقــاب کــه مــرز پختگــی
محســوب میشــود بایــد بیــش از ایــن بــا عصــای تدبیــر و امیــد عمــل
کنیــم تــا بهتریــن نتایــج و خروجــی را از ایــن فعالیتهــا شــاهد باشــیم.
وی بیــان کــرد :مجلــس در حقیقــت بــا ریلگــذاری و سیاسـتگذاری
درســت میتوانــد دولــت را در انجــام بســیاری از کارهــا و اقدامــات
شــاخص کمــک و یــاری کنــد کــه امیدواریــم در  ۴۰ســالگی انقــاب
جامعــه کار و تــاش ایــن اســتان بتوانــد نقــش اصلــی و اساســی خــود
را در مســیر تحــول انجــام دهــد.

eghtesad@hamedanpayam.com

قیمت خانه بعد از مسکن مهر
 ۱۰برابر شد

نگاه
هشدار کارشناسی درپی مصوبه جدید مجلس

چاپ  9هزار میلیارد تومان پول زود است

از سال  ۱۳۸۶که طرح مسکن مهر کلید
زده شد قیمت خانه  ۸۷۸درصد معادل 9/7
برابر افزایش یافته و این در حالی اســت
که یکی از اهداف اجرای این پروژه پایین
آوردن قیمت مسکن عنوان میشد.
هماکنون تا دیمــاه  ۱۳۹۷میانگین قیمت
مســکن در همدان متری  5میلیون تومان
شده که رشد  ۹۱درصدی نسبت به دیماه
 ۱۳۹۶و رشد  ۸۷۸درصدی نسبت به بهار
 ۱۳۸۶را نشان میدهد .تعداد مستأجران نیز
در کل کشور از  ۲۶درصد در سال ۱۳۹۰
به  ۳۱درصد در سال  ۱۳۹۵رسیده است.
رشد  ۵۰۰درصدی قیمت مسکن
در دولت قبل
بر اســاس برخی ادعاها ،دولتهای نهم و
دهم قصد داشتند سالیانه یک میلیون واحد
مسکن مهر تحویل دهند .اما پس از ورود به
این طرح که غالب ًا در اطراف شهرها جانمایی
شــده بود متوجه شــدند این پروژه نیاز به
زیرســاختهایی دارد و کار به آســانی که
شاید فکرش را میکردند نیست .مشکالت
ایجاد خدمات زیربنایی و روبنایی ،دست و
پای دولت وقت را بســت و به همین دلیل
بعد از گذشــت شش ســال تنها موفق به
تحویل  ۶۹۰هزار واحد شد و بخش عمده
کار را به دوش دولت بعدی انداخت.
انتقاد به چــاپ  ۴۲هزار میلیارد تومان پول
بدون پشــتوانه برای مســکن مهر که خود
منجر به ایجاد تــورم و جهش نرخ ارز در
ســال  ۱۳۹۱شــد از موضوعاتی است که
همواره مورد نقد اقتصاددانان بوده اســت.
سلمان خادمالمله کارشناس مسکن میگوید
تخصص دولتهای نهم و دهم این بود که
بــرای دولتهای بعد از خــود تعهد ایجاد
کنند .عبــاس آخوندی ،وزیر ســابق راه و
شهرســازی نیز به طرح مســکن مهر لقب
اقتصاد برانداز و بمب ویرانگر داد.
شــاید این جمل ه میلتــون فریدمن مبنی بر
اینکه «اگــر مدیریت یک شــنزار را به

در حالی که به نظر میرسد دولت به منظور جبران کسری بودجه
احتمالی خود به سراغ اخذ مالیات از سود خرید و فروش ارز از یانک
مرکزی رفته است ،یک اقتصاددان در این باره اعتقاد دارد که میتوان از
طریق شیوههای دیگری همچون تعریف پایههای جدید مالیاتی نسبت
به جبران کسری بودجه اقدام کرد.
مجلس شــورای اســامی اخیرا ً قانونی را تصویب کرده اســت که
بر اســاس آن بانک مرکزی ملزم شــده اســت تا  ۵۰درصد از سود
علیالحساب خود از خرید و فروش ارز را به عنوان مالیات پرداخت
کند .اما مسئوالن بانک مرکزی اعتقاد دارند که این مساله باعث ایجاد
پول پر قدرت خواهد شــد؛ آن هم در زمانی که این سود هنوز محقق
نشده است.
در این زمینه وحید شــقاقی شهری در گفتوگو با ایسنا ،میگوید که
الــزام این بانک مرکزی به پرداخت این مالیــات تنها از طریق چاپ
 ۹,۰۰۰میلیارد تومان اسکناس ممکن است که این عمل هم در نهایت
از طریــق ضریب فزایندهای که ایجاد میکند میتواند باعث تولید ۶۳
هزار میلیارد تومان نقدینگی شود.
ایــن اقتصاددان با بیان اینکــه دولت برای جبران اخــذ مالیات باید
شیوههای دیگری را امتحان کند ،گفت :دولت میتواند از طریق ایجاد
پایههای مالیاتی جدید کسری بودجه احتمالی خود را جبران کند .برای
کسری بودجه فع ً
ال نیازی نیست به سراغ منابع بانک مرکزی برویم.
شــقاقی شــهری با بیان اینکه اخذ مالیات از حوزههای دیگر را حتی
میتــوان نوعی جمعآوری نقدینگی هم ارزیابی کرد ،ادامه داد :دولت
با الیحهای که برای ســال آینده بسته است احتماالً  ۱۵۰هزار میلیارد
تومان کسری بودجه خواهد داشت که اتفاق ًا در نهایت باعث فشار بر
منابع بانک مرکزی هم خواهد شد.
مجلس شورای اسالمی تصویب کرده که بر اساس بند (ق) الحاقی به
تبصره  ۶قانون بودجه سال ۹۷؛ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
موظف اســت حداقل  ۵۰درصد سود ســهام و مالیات علیالحساب
پیشبینی شــده در پیوست شماره  ۳این قانون را تا  ۱۵بهمن ماه سال
جاری پرداخت کند و بر اساس عملکرد مطابق مفاد حکم ماده  ۴قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی  ۲تسویه کند.
بر اســاس ماده  ۴قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲؛ ماده  ۴کلیه
شرکتهای دولتی موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری و
بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی میشود
موظف به واریز مالیات علیالحساب و سود سهام علیالحساب بودجه
مصوب بهصورت یک دوازدهم در هر ماه است.
به خزانهداری کل کشــور اجازه داده میشــود در صورت عدم واریز
مالیات و سود ســهام دولت بهصورت علیالحساب و یک دوازدهم،
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (بر اســاس اعالم ســازمان امور
مالیاتی کشــور) توســط هریک از شــرکتهای دولتی و بانکها ،از
موجودی حســاب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و مالیات
و ســود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به
حسابهای شهرداریها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور
حسب مورد واریز کند.البته بانک مرکزی هم در این زمینه اعالم کرده
که به علت حساسیتی که نســبت به تأثیرات انتشار پول پرقدرت در
نقدینگی دارد ،هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد.
طبق اعالم این بانک ،این مصوبه در صورت تصویب شورای نگهبان
به قانون تبدیل خواهد شد.

بخش دولتی بدهید ،بعد از مدتی با مشکل
کمبود شن در آن شــنزار مواجه خواهید
شــد» در مســکن مهر نمود واقعی داشته
باشــد .تا قبل از این طرح عظیم ســاخت
و ســاز دولتی ،بخــش خصوصی عمدهی
این مسؤولیت را انجام میداد که با همهی
کاســتیها روال طبیعی را طی میکرد .اما
وسوســهی ورود مســتقیم دولــت برای
خانهدار کردن اقشار ضعیف با این خروجی
مواجه شده که پس از  ۱۱سال هنوز پروژه
تکمیل نشده و تعداد مستأجران نیز افزایش
یافته است .تمام افرادی هم که از ابتدا برای
این طرح ثبت نام کردند لزوم ًا جز اقشــار
نیازمند محسوب نمیشــوند .خرید دهها
واحد توسط دالالن در پردیس ،شاهدی بر
این ادعاست.
از ســوی دیگــر کالنشــهرهای کشــور
کــه هزینههــای هنگفتــی بــرای ایجاد
زیرساختهای آنها انجام شده با فرسودگی
درونی مواجه شدهاند و این در حالی است

باوجود اظهارات صریح وزیر راه و شهرســازی و رئیس سازمان
هواپیمایی کشوری ،کماکان شاهد فروش بلیت هواپیما تحت عنوان
غیرقابل کنســل و در قالب غیر از بسته سفر در مسیرهایی جز کیش،
قشــم و مناطق نفتی هستیم؛ مسالهای که بارها بر تخلف بودن آن طی
روزهای اخیر تاکید شده است.
ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی کشــوری اعالم کرد :بر اســاس
دستورالعمل ابالغ شده ،فروش بلیت به صورت چارتری به جز کیش،
قشــم و مناطق نفتی آن هم در قالب بسته سفر و تابع شرایط ابطال و
تغییر به دلیل احتمال تغییر برنامههای مسافران و یا پشیمانی از انجام
سفر توسط آنها ،تخلف است .بلیتهای ارائه شده باید مشمول شرایط
ابطال و تغییر باشد و بلیتهای غیر قابل استرداد و یا غیر قابل کنسل
به جز در نقاط تعریف شده نظیر کیش ،قشم و مناطق نفتی که آن هم
باید در قالب بسته ســفر ارائه شود و بلیت هواپیما یکی از موارد آن
است تخلف است و با آن برخورد میشود.
رضا جعفرزاده به ايسنا گفت :به دو طریق با تخلفات صورت گرفته در
این زمینه برخورد خواهد شد ،ابتدا اینکه نظارت الزم توسط بازرسان
دفتر نظارت ســازمان هواپیمایی کشوری انجام و در صورت برخورد
مطابــق مقررات عمل خواهد شــد و عالوه بر این مــردم میتوانند
گزارشهای خود را پس از پیگیری و عدم نتیجه گیری از شرکتهای
هواپیمایی به سایت سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کنند.
ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری تاکید کرد :با شرکتهای
هواپیمایــی که در نحوه توزیع بلیت هواپیما نظــارت کامل را انجام
ندهند و نیز بر رفتار واســطههایی که هویت شــرکتها را زیر سوال
ببرند ،نظارت نکنند مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
محمد اســامی ،وزیر راه و شهرسازی در خصوص فروش بلیت به
صورت چارتری به صراحت اعــام کرد که فروش بلیت پروازهای
برنامهای به صورت چارتری تخلف تلقی میشود و سازمان هواپیمایی
کشــوری موظف اســت تا با متخلفان برخورد کند .مســألهای که با
واکنش سازمان هواپیمایی کشــوری روبرو و اعالم شد که بخشنامه
الزام شــرکتهای هواپیمایی بــه فروش بلیــت هواپیما به صورت
سیســتمی از اول بهمن ماه ابالغ شده است و شرکتهای هواپیمایی،
مجاز به فروش بلیت چارتری بدون لحاظ بســته سفر نیستند و ارائه
بلیت هواپیما باید مشمول ابطال و تغییر باشد .هرچند رئیس سازمان
هواپیمایی کشوری نیز همچنین اعالم کرد که نمیتوان شبکه چارتری
را به صــورت کامل قطع کرد و در حال حاضــر  ۲۰درصد پروازها
چارتری هستند اما مســیرهای کیش و قشم را از پروازهای چارتری
جدا خواهند شد.
با توجه به تعطیالت پیش رو شاهد فروش بلیت از سوی سایتهای
آنالین با همکاری ایرالینها تحت عنوان غیر قابل کنسل در مسیرهایی
نظیر تهران -مشــهد ،تهران -بوشهر ،تهران -چابهار و تهران -شیراز
هستیم.

عملکرد شرکت
خدمات حمایتی
کشـاورزی
استان همدان

بیمارستان آتیه همدان به عنوان مزایده گذار در نظر دارد نسبت به اجاره محل بوفه داخلی بیمارستان آتیه به بخش
خصوصی اقدام نماید.
لذا از کلیه افراد ذیصالح دارای پروانه کسب معتبر و یا دارای مجوز فعالیت در زمینه فروش مواد غذایی و بهداشتی
دعوت می گردد از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به نشانی الکترونیکی :
 www.setadiran.irنسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند .سپرده شرکت در مزایده بایستی به صورت وجه نقد
و یا ضمانتنامه معتبر بانکی (به شرح اسناد مزایده) ارائه گردد .تسلیم پیشنهادات و کلیه مراحل انجام مزایده از طریق
سامانه مذکور انجام میگیرد .لذا الزم است تا افراد متقاضی شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
مضافا این که مدارک پاکات "الف و ب" عالوه بر بارگذاری و ارسال از سامانه مذکور بایستی به صورت تحویل فیزیکی به
دبیرخانه مزایده گذار به نشانی :همدان -شهرک شهید مدنی -بیمارستان آتیه -کدپستی  65139 -63178نیز صورت
گیرد .اطالعات تماس سامانه ستاد جهت ثبت نام و عضویت 021-41934 :و دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
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تداوم فروش بلیط چارتری هواپیما
برخالف اظهارات وزیر راه

گزارش ويژه

آگهـی تجدید مزایـده (نوبت دوم)

شماره ثبت مزایده در سامانه ستاد

که مســکن مهر عموم ًا در بیابانها احداث
شد .محمدســعید ایزدی معاون سابق وزیر
راه و شهرسازی میگوید :تجربه مسکن مهر
این آدرس را به ما داد که به جای هدر دادن
منابع در اراضی پیرامونی شهرها ،محلههای
قدیمی را بازسازی کنیم.
عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی
نیز بیان کرده بود :بیش از  ۲میلیون مسکن
مهر به ظاهر برای طبقات کمدرآمد ساخته
شد .اگر این سیاستها درست بود قاعدت ًا
پس از این همه ســرمایهگذاری باید شاهد
کاهش تعداد مردمی که دچار بد مسکنی در
بافتهای میان شــهری و حاشیهای هستند
میبودیم .امــا چرا همچنان  ۱۹میلیون نفر
در وضعیت بد مســکن در ایران هستند؟
چــرا علیرغم دههــا هزار میلیــارد تومان
هزینه در مسکن مهر مشکل همچنان باقی
اســت؟ یک دلیل عمده وجــود دارد و آن
این است که عرضه و ســرمایهگذاری در
جایــی صورت گرفته که با تقاضای واقعی

درســت ارتباط برقرار نمیکند .در واقع نه
خانههای لوکس و نه مســکن مهر ،در دو
سوی سیاستگذاری بخش مسکن ،مشکل
مردم را حل نکردهاند.
بــه گفته مســئوالن ،نماینــدگان مجلس
و متقاضیــان طی یک ســال اخیر روند
پیشــرفت پروژههــای مســکونی و
زیرساختها در شــهرهای جدید نسبت
بــه دورههای قبــل مناســبتر ارزیابی
میشــود .با این حال کمبود خدمات در
برخی سایتهای مسکن مهر باعث شده
تا بعض ًا امکان سکونت در بلوکهایی که
افتتاح میشود وجود نداشته باشد .در این
خصوص حبیباله طاهرخانی مدیرعامل
شــرکت عمران شــهرهای جدید اعالم
کــرده برای تمامی خانههایی که به افتتاح
میرســد مواردی همچون زیر ساختها،
انشعابات ،محوطه ســازی محیط بیرونی
و داخلی بلوکهــا و نصبیات طبق تعهد
لحاظ خواهد شد.

خبـر

موضوع مزایده
اجاره بوفه

مبلغ سپرده شرکت در مزایده(ریال)
100/000/000

مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد تا ساعت  14/30مورخ 97/11/24
مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت  14مورخ  97/12/06از طریق سامانه و تحویل به دبیرخانه
زمان تشکیل جلسه بازگشایی پاکت های مزایده گران :ساعت  11صبح مورخ 97/12/07
اعالم برنده مزایده :مورخ  97/12/08تا ساعت  14و مهلت زمانی پذیرش برنده  48ساعت

دکتر عباداله فدایی اطهر -ریاست بیمارستان آتیه همدان

مدیر شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی
اســتان همدان با اشــاره به برخــی فعالیتهای
صورت گرفته در این شرکت برخی نکات مهم
را به شرح ذیل بیان کرد.
علیرضا رنجبــر ضرابی با بیان اینکه ســالیانه
 95000هزار تن ســهیمه کودی برای اســتان در
نظر گرفته شده است افزوده  90درصد کودهای
استان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
تامین می شود.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه شرکت در سال
جاری تا کنون اقدام به تامین حدود  35500تن
و توزیــع مقدار  3300تن کود ازته  ،تامین مقدار
 13400تــن و توزیع  12000تن کود فســفره و
تامیــن مقدار  4600تن و توزیع مقدار  3130تن
کود پتاســه نموده اســت تصریح کرد .در همان
مقطع زمانی نیز نسبت به تامین و توزیع کودهای
غیر یارانه ای از قبیل سولفات آمونیوم به مقدار
 285تن  ،سولفات آهن به مقدار  35تن  ،گوگرد
آلــی به مقدار  35تن  ،پلیت مرغی به مقدار 90
تــن و ماکرو کامل به مقدار  146تن در اســتان
همدان نموده است .
ضرابی با توضیح اینکه کود های ازته ،فســفاته
و پتاســه ســه نوع کود اصلی است که به عنوان
کود ماکرو و پایه استفاده می شوند تاکید کرد این
شرکت آمادگی کامل دارد برای تأمین و تدارک
کودهای مورد نیاز کشــاورزان اقدامات الزمه را

انجام دهد.
وی در ادامــه نــام برخی از انــواع این مواد مثل
کودهای ماکرو و میکرو و کودهای غیر تکلیفی از
جمله مخلوط شیمیائی جامد  ،گوگردی پودری
 ،اســید هیومیک  ،نیترات کلســیم  ،بهبود دهنده
رشــد مایع  ،ســولفات منیزیم  ،ماکرو گرانوله ،
فســفر مایع  ،میکروبی فســفاته  ،زیستی جامد
و بســیاری دیگر از انواع کودهای تولید شــده
را برشــمرد و خاطر نشــان کرد این مواد در 20
شرکت تولیدی  ،با کیفیت خوب و بین کشاورزان
از طریق شــبکه های توزیع با کمک 70کارگزار
فعال در نزدیکترین فاصله مکانی به کشــاورزان
در کمترین زمان در حال توزیع است.
مدیر شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان
همدان با اشــاره به اینکه کودهای تأمین شــده
توسط شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی قبل
از توزیع  ،نمونه گیری و کنترل کیفی می شــوند
اظهار کــرد :این مواد بعد از اخذ تائیدیه  ،مجوز
توزیع میگیرند.
ضرابی گفت:به کشاورزان عزیز توصیه می شود
نهاده های مورد نیاز خود را از طریق شبکه های
توزیع و کارگزاری های معتبر و وابسته به شرکت
خدمات حمایتی کشاورزی تهیه نمایند تا از ورود
کودهای ناســالم و بی کیفیــت و بعض ًا تقلبی به
عرصه کشاورزی استان جلوگیری گردد .
این مقام مســئول با اشاره به اینکه تولید بذور

اصالح شده این شرکت در سال جاری با 62
کشــاورز قرارداد منعقد نموده عنوان کرد :از
ســطح حدود  1935هکتار مزارع بذور گندم
آبی و دیم  ،طی سه مرحله همراه کارشناسان
مرکز تحقیقات و کارشناسان فنی این شرکت
بازدیــد بعمــل آورده که در ایــن بازدیدها
توصیــه های فنــی الزم به کشــاورزان ارائه
گردیده است .
وی در ادامــه از خرید بــذر گندم آبی و دیم در
ارقام مختلف از پیمانــکاران به مقدار 2328510
کیلوگرم خبر داد و افزود  :که در این راستا پس
از عملیات بوجاری مقــدار  1982950کیلوگرم

بذر گندم در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
استان همدان تولید و توزیع شد .
علــی رضا رنجبر ضرابی با بیــان اینکه توجه به
شــرایط آب و هوائی  ،منابع خاکی و آبی استان
سیاست های کلی شرکت در جهت کاهش هزینه
های تولید مورد نظر اســت تصریح کرد :شرکت
خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان توزیع
نهــاده های با کیفیت و دانش فنــی کارگزاران و
عاملین توزیع نهاده های کشاورزی را با برگزاری
همایش ها وگارگاه های آموزشــی و همچنین با
ارائه مشــاوره حضوری و ارسال حدود 25000
پیامک به سطح باالیی رسانده است.
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معرفی قهرمانان آمادگی جسمانی بانوان
همدان
دبیر کمیته آمادگی جســمانی همدان از معرفــی قهرمانان آمادگی
جسمانی همدان در بخش بانوان خبر داد.
مســلم زرمنش اظهار کرد :قهرمانان ســومین دوره مســابقات آمادگی
جســمانی بانوان همدان اعزامــی به رقابتهای کشــوری با برگزاری
یکدوره مسابقه معرفی شدند.
وی در گفتوگو با فارس با بیان اینکه این پیکارها با همکاری مجموعه

پیشخوان
ورزشی نیروی انتظامی همدان و با حضور  30ورزشکار منتخب برگزار
شــد ،اضافه کرد :در پایان این دوره از مســابقات مهسا پیرمردی ،شهره
غیاثوند ،زهره شــیخمرادی ،لیال اسماعیلبیگی ،معصومه وفایی ،طاهره
شــکری و زهره امیری در ردههای سنی مختلف عناوین برتر را کسب
کردند.
دبیر کمیته آمادگی جســمانی همدان با بیان اینکه نفرات برتر چهارشنبه
هفته جاری به رقابتهای قهرمانی کشــور اعزام میشوند ،عنوان کرد:
مســابقات آمادگی جســمانی بانوان قهرمانی کشــور از هفدهم لغایت
نوزدهم بهمن ماه جاری به میزبانی استان گیالن برگزار میشود.

وی در ادامه با بیان اینکه قهرمانان مســابقات یــوگا بانوان همدان هم
شناخته شــدهاند ،تصریح کرد :قهرمانان مســابقات یوگا بانوان همدان
انتخابــی تیم منتخب اســتان اعزامی به رقابتهای قهرمانی کشــور با
برگزاری یکدوره مسابقه شناخته شدند.ز
زرمنــش ادامه داد :در این پیکارها که با شــرکت یکصد ورزشــکار به
میزبانی باشــگاه نیایش همدان برگزار شد ،شــرکتکنندگان در دو رده
سنی هفت تا  12سال و  24تا  30سال رقابت کردند.
وی عنوان کرد :در گروه ســنی هفت تا  12سال ستایش ترابیان قهرمان
شد ،کیمیا قرهداغی و مهگل عبادی به ترتیب دوم و سوم شدند.

رئيس فدراسیون بازیها و ورزشهای بومی و محلی خبر داد

خبـر

مسابقات ورزشی فرهنگی کارکنان
منابع طبیعی استان همدان برگزار شد

یک دوره مسابقات ورزشی طناب کشی ،تنیس روی میز و شطرنج
به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجردر سالن ورزشی شهدای جهاد
کشاورزی همدان نیر برگزار شد.
دبیر کمیتــه ورزش اداره کل منابع طبیعی اســتان همدان در گفتگو با
پیام طبیعت اســتان گفت :به مناسبت گرامیداشــت دهه فجر انقالب
اسالمی وچهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی یک دوره
مسابقات تنیس روی میز ،شطرنج وطناب کشی کارکنان( بانوان وآقایان)
در سالن شهدای جهاد همدان برگزار شد.
مهــرداد آزادی اظهار کرد :در این مســابقات که با شــرکت  40نفر از
کارکنان منابع طبیعی برگزار شد تیم طناب کشی مردان اداره منابع طبیعی
شهرستان اسدآباد توانســت مقام اول این رقابتها را بدست آورد و تیم
حجاب بانون این اداره کل با شکست رقبا در جایگاه اول قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی وآبخزداری استان
همدان خاطرنشان کرد :این مسابقات ورزشی در راستای افزایش نشاط
وســامت کارکنان برگزار شد ،چرا که داشتن یک جامعه سالم در گرو
داشــتن نیروی انسانی سالم است و سالمت افراد نیز با ورزش تضمین
خواهد شد.
وی در ادامه افزود :در مراســمی که بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی در نماز خانه این اداره کل با حضور مدیر کل ،معاونین
ومسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه منابع طبیعی برگزار شد از نفرات برتر
مسابقات ورزشی کارکنان تجلیل شد.

صعود  ۷پلهای ایران در ردهبندی فیفا
تیم ملی فوتبال ایــران در جدیدترین ردهبندی جهانی با هفت پله
صعود به رده بیست و دوم رسید.
به گزارش ایسنا ،فیفا جدیدترین ردهبندی تیمهای ملی فوتبال جهان را
اعالم کرد و بر این اساس تیم ملی فوتبال ایران با  ۷پله صعود نسبت به
ماه قبل به رده بیست و دوم جهان رسید.
تیم ملی فوتبال قطر نیز با قهرمانی در جام ملتهای آسیا با  ۳۸پله صعود از
رده  ۹۳جهان به رده  ۵۸رسید که باالترین جهش در این ماه فوتبال جهان
است.تیم ملی ژاپن نیز که توانست نایب قهرمان شود ۲۳ ،پله صعود کرد و
به رده  ۲۷رسید تا فقط  ۵پله با تیم ملی ایران فاصله داشته باشد .فوتبال ایران
در ردهبندی تیمهای آسیا همچنان صدرنشین است.
■ ردهبندی تیمهای آسیایی در رده بندی ماه فوریه:
 -۱ایران ������������������������������������������������������������������������������������  ۲۲جهان
 -۲ژاپن��������������������������������������������������������������������������������������  ۲۷جهان
 -۳کره جنوبی ���������������������������������������������������������������������������  ۳۹جهان
 -۴استرالیا ���������������������������������������������������������������������������������  ۴۲جهان
 -۵قطر ��������������������������������������������������������������������������������������� ۵۵جهان
 -۶امارات ����������������������������������������������������������������������������������  ۶۷جهان
 -۷عربستان��������������������������������������������������������������������������������  ۷۰جهان
 -۸چین��������������������������������������������������������������������������������������  ۷۲جهان
 -۹عراق�������������������������������������������������������������������������������������� ۸۰جهان
 -۱۰سوریه ��������������������������������������������������������������������������������  ۸۳جهان

تدوین اطلس بازیهای
بومی-محلی برای نخستین بار درکشور

C M

سالن چندمنظوره روستای شورین
از توابع شهرســتان همــدان همزمان
با گرامیداشــت دهه مبــارک فجر بهره
برداری شد.
معاون اداره کل ورزش و جوانان همدان
در این باره به ایرنا اظهار داشــت :این
ســالن به متراژ  926متر مربع شــامل
رختکن ،سالن تمرین و مسابقه ،سرویس
بهداشتی و اتاق مدیریت است.
عباس قهرمانی افزود :عملیات ساخت
این سالن ورزشــی در سال  1389آغاز
و هشــت میلیارد ریال برای ساخت آن
هزینه شده است.
وی خاطرنشان کرد :این سالن ورزشی
نیازهای ورزشــکاران مستعد روستای
پرجمعیت شورین را تامین می کند.

قهرمانان قایقرانی همدان
معرفی شدند

رئیــس فدراســیون بازیهــا و
ورزشهای بومــی و محلی با بيان اينكه
برای نخستین بار اطلس بازیهای بومی
و محلی تدوین شــده کــه در دهه فجر
رونمایی میشــود گفت :بايد در مقطع
دانشــگاهی نیز رشــتههای تحصیلی با
گرایشهای بومی و محلی و یا سنتی را
ایجاد کنیم.
غالمرضا جعفری در گفتوگو با فارس
با بیــان اینکه بازیهــای بومی و محلی
میراث ناملموس فرهنگی کشــور است
اظهار کرد :ایــن بازیها به دلیل مواهب
آموزشــی و تربیتی که دارنــد میتوانند
از منظرهای مختلــف دارای کاربردهای
متفاوتی نیز باشند.
وی بــا بیــان اینکــه رفتارهــای اجتماعــی
و مهارتهــای زندگــی را میتــوان
از طریــق ایــن بازیهــا بــه کــودکان
آمــوزش دهیــم افــزود :بــرای نخســتین
بــار اطلــس بازیهــای بومــی و محلــی
را در دهــه فجــر رونمایــی خواهیــم
کــرد کــه بــه توصیــف ایــن بازیهــا
میپــردازد.
رئیس فدراســیون بازیها و ورزشهای
بومــی و محلی با اشــاره بــه اینکه در
هــدف ایدهآل خــود به دنبــال تدوین

دایرةالمعارف بازیهای بومی و محلهای
اســت افزود :بــا تبیین فلســفه و منطق
شکلگیری این بازیها باید چرایی آنها
را به نسل جدید منتقل کنیم.
وی تصریح کرد :نســل جدید نسبت به
قدیمیترها با تغییر نگرش مواجه هستند
و از منظر علمی نــگاه جدیدتری یافتند
پس باید بپذیرند کــه بازیها چگونه بر
تربیت افراد تأثیر دارد.
جعفری با اشاره به اینکه در روش تربیتی
کالسیک از بازیهای به عنوان یک روش
برای انتقال شــاخصها استفاده میشود
ادامه داد :بازیهای ســنتی با ایجاد یک
چارچوب و ضابطــه میتواند در انتقال
فرهنگ جامعه به عرصه بینالمللی مؤثر
واقع شود.
وی خاطرنشــان کرد :ما نیز در راستای
منویات مقــام معظم رهبری بــه دنبال
معرفی بازیهای بومی ـ محلی در عرصه
بینالملل هستیم.
رئیس فدراســیون بازیها و ورزشهای
بومــی و محلی گفــت :ایــن امر جزء
مهمترین اقداماتی اســت که بتوانیم در
قالب این جشــنوارهها بــه بحث معرفی
بازیها بپردازیم.
وی با بیان اینکه یــک رویکرد فرهنگی

بر این بازیها غالب اســت اظهار کرد:
نیاز داریــم با همکاری آموزشوپرورش
در مقطع ابتدایی بازیهای بومی و محلی
را قرار دهیم.
جعفری با اشــاره به اینکه باید در مقطع
دانشــگاهی نیز رشــتههای تحصیلی با
گرایشهــای بومی و محلی و یا ســنتی
را ایجــاد کنیم تا بتوانیم نیروی انســانی
متخصص را در ایــن زمینه تربیت کنیم
افــزود :باید بــا کشــورهای عضو اکو
همکاریهای خود را توسعه دهیم.
وی بــا بیــان اینکــه در این حــوزه با
کشــورهایی کــه از نظر فرهنگــی با ما
قرابت دارند ،باید بیشتر تعامل کنیم اظهار
کرد :چارچوبهای فعالیــت ما نیازمند
مساعدت و همکاری ویژه متولیان است؛
این درخواســت را از نمایندگان مجلس
و دولت دارم که به حوزههای ارزشی با
نگاه خاصی بنگرند.
رئیس فدراســیون بازیها و ورزشهای
بومی و محلی خاطرنشــان کــرد :احیاء
ورزشهــای بومــی و محلــی احیــاء
ارزشهــای دینــی ماســت بنابراین ما
التــزام داریم در برنامــهای جامع به این
امر بپردازیم تا نســل آینده نیز با میراث
فرهنگی ناملموس بهتر آشنا شوند.

گوش شکسته ها وارد گود شدند

جالب تــر اینکه  2تــن از همراهــان وی در زمان
انتخابات ،در مقام علیه وی برآمده و پیگیر جانشــین
برای او بودند.
به گزارش ایرنا حضور نداشــتن مســتمر در هيأت
کشــتی ،ضعف مدیریتی در انتخاب نفرات اصلح و
کاربلد در کمیته های زیرمجموعه ،مشکالت مالی و
چندین مورد انتقادی بارها به رحیمی فر نسبت داده
شد هر چند او هرگز این انتقادها را نپذیرفت.

بازگشت قهرمانان

سالن چندمنظوره
روستای شورین
بهرهبرداری شد
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گوش شکستهها
وارد گود شدند

بــا پایان یافتن مهلت ثبت نام در انتخابات هيأت
کشتی به عنوان مهمترین مجمع انتخاباتی هيأت های
ورزشی استان همدان ،چهره هایی از جنس کشتی در
این انتخابات ثبت نام کردند.
عمر کوتاه ریاســت علی رحیمی فر در هيأت کشتی
استان و اســتعفای وی باعث شد تا کشتی استان بار
دیگر در تکاپوی انتخاب رئیس جدید قرار بگیرد.
حاشیه های تمام نشدنی دوره پیشین ریاست باعث
شــد تا وی عطای ســکان داری هيأت کشتی را به
لقایش ببخشــد و فرصت را در اختیار دیگری قرار
دهد.
رحیمی فر بهمن ماه سال گذشته تنها با یک رای بیشتر
نســبت به حمیدرضا یاری توانست سکان ریاست
هيأت کشتی استان همدان را در دست بگیرد.
عمر این عضو شــورای اســامی شــهر همدان در
ریاســت هيأت کشــتی هنوز به یکســال نرسید که
یازدهم مهرماه امسال استعفای خود را تقدیم مدیریت
دستگاه ورزش استان کرد.
رحیمی فر پس از ریاست خود کابینه ای را در هيأت
کشتی استان همدان چیدمان کرد که هرگز نتوانستند
اتحاد و همدلی خود را حفظ کنند و کشتی در این ماه
ها آبستن حاشیه های متعدد شد.
اگرچه حضور این عضو شورای اسالمی شهر همدان
بخشــی از بدهی های مالی هيأت کشتی را برطرف
ســاخت اما فرصت کم برای نظارت در بخش های
مختلف کشــتی باعث بروز حاشیه ها و بازتاب های
رسانه ای منفی شد.
رحیمی فر در ماه های فعالیت خود در سال جاری در
نوک پیکان انتقادها قرار گرفت و برخی رسانه ها نیز
بارها به اشکاالت و ضعف های او پرداختند.
رئیس هيأت کشتی همدان که اوضاع و احوال کشتی
استان را مملو از حواشی و تخریب دید ،چاره ای جز
استعفا پیدا نکرد.
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همزمان با اســتعفای رحیمی فر از هيأت کشــتی و
سپردن سرپرستی هيأت به رامین درویشی از قهرمانان
گذشته کشتی استان ،کابینه هيأت را قهرمانان نامدار
این ورزش تکمیل کردند.
درویشــی در نخستین اقدام طی حکمی از  2قهرمان
مطرح المپیــک و جام جهانی برای حضور در کابینه
جدید این هيأت دعــوت کرد که مورد موافقت آنها
قرار گرفت.
برهمیــن اســاس مســعود مصطفی جــوکار نائب
قهرمان المپیک  2004آتن بــه عنوان نائب رئیس و
محمدحســین ســلطانی قهرمان جام جهانی کشتی
 2012باکو دبیری هيأت کشتی استان همدان را عهده
دار شدند.
اما این پایان سپردن مســئولیت ها به قهرمانان و نام
آوران کشتی نبود و سپردن سکان هدایت تیم جوانان

همدان به سعید ابراهیمی دارنده مدال های طال آسیا و
نقره  2007باکو نیز دیگر اقدام قابل تحسین درویشی
در کشتی استان همدان بود.
این مربی مطرح نهاوندی حاال عالوه بر این مسئولیت،
در کنار بزرگان کشتی نظیر فرامرز سماوات ،مهرداد
ســعدی نژاد ،داریوش کمروند و علیرضا صفایی و
دیگر نام آوران کشــتی زمینه تغییر و تحول اثرگذار
در این رشته ورزشی خطه نهاوند را آغاز کرده است.
از ســوی دیگر کشتی در شهرســتان تویسرکان نیز
سرآغاز امیدوار کننده پیدا کرده است.
علی محمد مالمیر ملی پوش ســابق کشتی کشور که
مدال های رنگارنگ کشــتی را در کارنامه افتخارات
ملی و بیــن المللی خود دارد ،از چنــد هفته قبل با
دعوت هيأت کشــتی استان به روی تشک آمده و در
حال اســتعدادیابی و پرورش آنها در این شهرستان
است.مســعود مصطفی جوکار نائب قهرمان کشتی
المپیک نیز عالوه بر نائب رئیسی هيأت کشتی استان
درصدد بازگرداندن جایگاه کشتی شهرستان مالیر در
صف اول کشور است.
مالیر معدود شهرستان کشور است که  2نائب قهرمان
المپیک و چندین قهرمان آسیا را در کارنامه افتخارات
خود دارد اما در ســال های اخیر با حاشیه هایی که
دامن گیر ورزش کشتی استان شد ،از تداوم موفقیت
ها فاصله گرفت.

اما عمر سرپرستی رامین درویشی نیز رو به اتمام است
و باید صندلی ریاســت را به یکی از گزینه های ثبت
نامی واگذار کند.
از آنجا که درویشــی کارمند دســتگاه ورزش استان
همدان است و مدیرکل ورزش دستور شرکت نکردن
کارکنانش در بدنه هيأت های ورزشی را صادر کرده،
شانسی برای ادامه همکاری در مجموعه کشتی همدان
ندارد.براین اساس حمیدرضا یاری مدیرعامل شرکت
ســیاحتی علیصدر و از کشــتی گیران سابق همدان
فرصت دوباره برای حضور در راس هيأت کشــتی
اســتان پیدا کرد.یاری در انتخابــات دوره قبل رقیب
اصلی علی رحیمی فــر بود که در نهایت از  17رای
ماخوذه ،رحیمی فر  9و یاری هشت را کسب کردند
تا سکان کشتی استان در دستان عضو شورای اسالمی
شهر همدان قرار بگیرد.
با این حال طی روزهای اخیر از فدراســیون گرفته تا
دستگاه ورزش استان همدان نسبت به دعوت از یاری
رایزنی هایی انجام شد.
این چهره در همین ماه های سرپرستی هيأت کشتی
همدان مخالف حضور در انتخابات بود اما در نهایت
و تنها در ساعات پایانی مهلت ثبت نام ،با حضور در
اداره ورزش و جوانان استان همدان نام نویسی کرد.
خیلی ها یاری را بخت اول ریاســت هيأت کشــتی
استان همدان می دانند.
البته پیش از یاری ،میثم مصطفی جوکار عضو سابق
تیم ملی کشــتی آزاد و قهرمان ارزنده آسیایی و بازی
های آسیایی نیز ثبت نام کرده بود.
این احتمال وجود دارد که در صورت تعامل و رایزنی
با یاری ،جوکار به نفع او کنار برود.
سایر ثبت نام کنندگان نیز اگرچه بخت خود را برای
این انتخابات آزمایش می کنند اما بررسی ها نشان می
دهد که شــانس برای یاری و جوکار بیش از سایرین
اســت؛ هرچند این امکان نیز وجود دارد که ســایر
نامزدها به نفع این  2گزینه کنار بروند.
انتخابات هيأت کشــتی اســتان همدان تا پایان سال
جاری برگزار خواهد شد.

قهرمانان رشته های مختلف قایقرانی
(ارگومتر) قهرمانی اســتان در  2بخش
آقایان و بانوان معرفی شدند.
دبیر هيأت قایقرانــی همدان گفت :در
این رقابت ها و در بخش پسران مهدی
خاکپور ،پویا عیسی پور و عرفان نادری
در کانو کانادایی به ترتیب مقام های اول
تا سوم را کسب کردند.
مهــدی صمدی در گفت وگــو با ایرنا
اظهار داشــت :مصطفی نــوری ،کامیار
ســیفی و یاسین اسدی در کایاک و امیر
محمد یونســی آروین دیانتی و عرفان
نامداری در روئینگ بــه ترتیب عنوان
های اول تا سوم را به دست آوردند.
صمدی اضافه کرد :در بخش بانوان و در
رشته روئینگ ساحل میرزایی اول شد،
دینا شکریان عنوان دوم را کسب کرد و
مریم سلیمانی نژاد سوم شد.
وی بیان کرد :در این رقابت ها و در ماده
کایاک نیز شــکیبا عبدالرحمانی قهرمان
شد ،یاســمن قمری و مائده قویدست
نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.صمدی
خاطرنشــان کرد :در ماده کانو پارمیس
منوچهری بر ســکوی نخست ایستاد،
پارمیس جــاودان دوم شــد و نرگس
بیگلریان مقام سوم را کسب کرد.

3
ژاوی یک ماه خانه نشین
شد
هافبک اســپانیایی الســد به خاطر
آسیبدیدگی یک ماه نمیتواند تیمش
را همراهی کند.
ب ه گزارشایسنا  ،ژاوی ،کاپیتان و کلیدی
ترین بازیکن السد به شمار میآید.
این هافبک اســپانیایی در تمرین السد
بــا مصدومیــت مواجه شــد و تا یک
ماه نمیتواند تیمــش را همراهی کند.
آســیبدیدگی ژاوی از ناحیــه عضله
پای راست است.در حالی کاپیتان السد
مصدوم شــده که این تیم خود را آماده
نیم فصل دوم لیگ ستارگان قطر بعد از
تعطیلی چند هفتهای میکند.
السد حریف تیم فوتبال پرسپولیس در
لیگ قهرمانان آسیا است.

4

مهم بود نیم فصل را
با برد شروع کنیم
ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با
بیان اینکه مهم بود تیمش نیم فصل دوم
لیگ برتر را با پیروزی شروع کند ،گفت:
میتوانستیم با زدن یک گل دیگر پدیده
را ناک اوت کنیم.
به گزارش مهر ،برانکو ایوانکوویچ بعد از
پیروزی  ۲بر صفر تیم فوتبال پرسپولیس
مقابل پدیده در هفته شانزدهم لیگ برتر
در نشست خبری گفت :از این برد خیلی
خوشحال و راضی هستم .از هواداران و
بازیکنانم در این هوای ســرد تشکر می
کنم .گفته بودم بازی سختی داریم .می
دانستیم بازی مهمی برای هر دوتیم بود.
سرمربی پرسپولیس تاکید کرد :این بازی
یک دربی واقعی بود .در هفته اول دور
برگشــت باید دو تیم که باالی جدول
هســتند بازی می کردنــد .مهم بود نیم
فصل را با برد شــروع کنیم .اولین بازی
خیلی سخت اســت .مهم این است که
این بازی را با لیاقت بردیم .از بازی های
بعدی خیلی بهتر و بهتر می شــویم .باز
هم به بازیکنان تیم تبریک می گویم.
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ورزشی
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خبـر

هدفگذاری فدراسیون هاکی حضور موفق
در المپیک  2022است

سرپرست فدراسیون هاکی هدفگذاری این فدراسیون را حضوری
موفق در المپیک  2022جوانان سنگال عنوان کرد و گفت :هاکی ایران در
شرایط فعلی می تواند در این دوره از المپیک کسب مقام کند.
حســن اباذری در حاشیه ســفر به همدان در گفت و گو با ایرنا اظهار
داشت :ظرفیت موجود نشان می دهد که در این المپیک با توجه به اینکه
مسابقات در سطح هاکی پنج (ترکیبی از هاکی سالنی و چمن) برگزار
می شود ،می توانیم به مقام برسیم.
اباذری افزود :اردوی مســتعدان هاکی کشور که هم اینک با حضور 45
ورزشــکار در اصفهان دایر است نیز به همین منظور شکل گرفته و از
حاال به فکر پرورش نخبه های هاکی برای حضوری موفق در المپیک
 2022جوانان هستیم.
وی اقدام وزارت ورزش و جوانان در برگزاری المپیاد استعدادهای برتر
ورزش کشور را شوک بســیار خوبی در مسیر استعدادیابی و پرورش
نخبه ها دانست و گفت :این شوک باعث شد تا برای نخستین بار بتوانیم
 31استان را داشته باشیم.
اباذری خاطرنشــان کرد :اگرچه این المپیاد با ایرادهایی نیز مواجه بود
اما به قدری عملکرد اجرایی برگزار کنندگان خوب بود که اشــکال ها
کمتر به چشم آمد.
وی تاکید کرد :فدراسیون هاکی به دنبال فراهم کردن شرایط مشارکت
حداکثری استان ها در دوره آینده المپیاد استعدادهای برتر که مردادماه
سال  98برگزار می شود ،است.

فعال سازی مسابقات در تمامی رده های سنی

سرپرست فدراسیون هاکی با اشاره به برگزاری مسابقات هاکی در رده
های سنی مختلف گفت :رقابت های هاکی هم اکنون در تمامی رده ها
به صورت منظم در حال انجام است.
وی اضافه کرد :هم اکنون مســابقات لیگ دســته یک در ایالم به پایان
رســیده و در تدارک دور برگشــت و فینال لیگ برتر آقایان هستیم که
احتمال زیاد به میزبانی همدان برگزار می شود.
اباذری با بیان اینکه همچنین رایزنی های الزم با شبکه ورزش در حال
انجام است تا حداقل چهار الی پنج بازی نیز به صورت مستقیم پخش
شود افزود :بازی های امید را نیز در دستور کار داریم.

اعزام بانوان به اردوی تدارکاتی

اباذری با تاکید بر توجه ویژه به توسعه ورزش هاکی در بین بانوان گفت:
سعی داریم تیم ملی بانوان کشورمان را برای برگزاری یک دوره اردوی
تدارکاتی و کسب تجربه به یکی از کشورهای همسایه اعزام کنیم.
وی افزود :همچنین برای حضور در مســابقات هاکی قهرمانی آسیا که
تیرماه در  2بخش آقایان و بانوان تایلند برگزار می شود نیز اعالم آمادگی
کرده ایم.سرپرســت فدراسیون هاکی خاطرنشان کرد :برای ارتقا سطح
دانش مربیان تیم ملی نیز در تدارک برگزاری یک دوره کالس بین المللی
تا پایان ســال جاری هستیم.اباذری با اشاره به اینکه پتانسیل خوبی در
هاکی کشور وجود دارد گفت :رشد و ارتقا هاکی کشور مستلزم برنامه
ریزی و تمرین منظم و اصولی است.

شرایط حضور در المپیک  2020وجود ندارد

سرپرســت فدراسیون هاکی با اشاره به اینکه شانسی برای حضور در
المپیک  2020وجود ندارد ،گفت :فرآیند انتخابی در این المپیک تغییر
یافته و شرایط حضور را نداریم.
وی اضافه کرد :پیش از این حضور در المپیک بر مبنای لیگ جهانی بود
اما با تغییر فرایند انتخابی به لیگ حرفه ای ،کسب سهمیه دشوارتر نیز
شده است.اباذری خاطرنشان کرد :لیگ حرفه ای  6ماه در نیمه شمالی
کره زمین و  6ماه در نیمه جنوبی برگزار می شود و برای رسیدن به این
لیگ باید رنکینگ باال داشت.
وی افزود :هم اینک رنکینگ کشورمان در هاکی چمن  65است اما در
هاکی سالن رنکینگ چهارم دنیا را در اختیار داریم.
سرپرست فدراسیون هاکی اظهار داشت :اگر می خواهیم وارد المپیک
شویم باید در مســابقات متعدد شرکت کرده و رنکینگ تیمی خود را
ارتقا دهیم.
آگهي حصر وراثت

خانم پروين يازي دارای شــماره شناســنامه  4050966956به شرح دادخواست
کالسه 97/975ش112ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان علي يازي به شماره شناسنامه  58در تاريخ 1382/6/1
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حینالفوت آن متوفی/متوفیه
منحصر است به-1 :پروین يازي فرزند علي به شماره شناسنامه 6485متولد1336
فرزند متوفي -2وجيها ...يازي فرزند علي به شماره شناسنامه 8759متولد1345
فرزند متوفي -3جهانگير يازي فرزند علي به شماره شناسنامه 8760متولد1346
فرزند متوفي -4پروين يازي فرزند علي به شــماره شناسنامه 9020متولد1347
فرزند متوفي -5حسين يازي فرزند علي به شماره شناسنامه 11077متولد1353
فرزند متوفي -6محمد يازي فرزند علي به شماره شناسنامه 85متولد 1337فرزند
متوفي -7زيادعلي يازي فرزند علي به شماره شناسنامه 6194متولد 1334فرزند
متوفي -8چراغعلي يازي فرزند علي به شماره شناسنامه 6193متولد 1333فرزند
متوفي -9فاطمه يازي فرزند علي به شــماره شناسنامه 5486متولد 1327فرزند
متوفي -10نادعلي نيازي گلزار فرزند علي به شماره شناسنامه 5235متولد1324
فرزند متوفي -11گوهر پور احمد فرزند اصغر به شماره شناسنامه 3015متولد1308
همســر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت
آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از
تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
(مالف )777
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آگهي حصر وراثت

ارســان ابراهيمي دارای شماره شناســنامه  4040242114به شرح دادخواست
کالسه 1049/97ش112ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان علياکبر ابراهيمي به شماره شناسنامه يک در تاريخ
 1397/4/1در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/
متوفیه منحصر است به-1 :حميد ابراهيمي فرزند علياکبر به شماره شناسنامه28
متولد 1366پســر متوفي -2ارســان ابراهيمــي فرزند علياکبر به شــماره
شناسنامه 4040242114متولد 1373پسر متوفي -3زهرا ابراهيمي فرزند علياکبر
به شماره شناسنامه 328متولد 1359دختر متوفي -4ليال ابراهيمي فرزند علياکبر
به شماره شناسنامه 5متولد 1361دختر متوفي -5مهناز ابراهيمي فرزند علياکبر به
شماره شناسنامه 5متولد 1363دختر متوفي -6شبنم ابراهيمي فرزند علياکبر به
شماره شناسنامه 4040210034متولد 1372دختر متوفي -7نجمه ابراهيمي فرزند
رجبعلي به شماره شناسنامه 2متولد 1340همسر متوفي اينك با انجام تشريفات
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه
تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد(.م الف )776
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روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
www.HamedanPayam.com
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زمان غيبت قائم ما است تا آن گاه كه ظهور كند .
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اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
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
مدیراجرائی:سیده ثریا جاللی
نشاني :همدان ،ابتداي خيابان مهديه ،روبروي دبيرستان شريعتي
ساختمان پيام
65155 - 666
صندوق پستي:
نمابر38279013 :
تلفن( 38264433:ويژه)
آگهي38264433 :
سردبير09183151437 :
()081 - 34586731
ليتوگرافي و چاپ :پيام رسانه

پایگاه اینترنتیwww.Hamedanpayam.com...............................
ارتباط با روزنامه10006066 ......................................................................

■ اوقات شرعي

■ حدیث:

امام صادق(ع):

گلتپه
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■ دوبيتي:

بروی ماهت ای ماه ده و چار

که جز عشقت خیالی در دلم نی

بحار األنوار  ،ج  ، ۶۰ص ۲۱۳

به سرو قدت ای زیبنده رخسار
بدیاری ندارم مو سر و کار

شماره 3409

خبـر

الزامات ارائه خدمات نقشه بومی تدوین شد
کمیســیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور با توجه
به اهمیت خدمات نقشــه ،مخاطرات و فرصت های آن ،الزامات و
نیازمندی های این حوزه را برای کاربرد هرچه بیشتر نرم افزارهای
بومی تبیین کرد.
به گزارش نقل از مرکز ملی فضای مجازی کشــور ،ســعید مهدیون
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت :صیانت از
داده های مکانی در فضای مجازی به دلیل مشکالت امنیتی و انتظامی
یکی از موضوعات مهم در حوزه فضای مجازی اســت که باید برای
جلوگیری از وابستگی به سرویس های خارجی و ساماندهی و توسعه
زیست بوم کسب وکارهای مکان محور داخلی ،الزامات و نیازمندی
های این حوزه تعیین شود.

اجرای پروژه ساخت رگ مصنوعی در
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد از اجرای پروژه
مشترک دانشگاهی ساخت رگ مصنوعی در این دانشگاه خبر داد .به
گزارش دانشــگاه علوم پزشکی مشهد ،دکتر غالمحسین کاظم زاده با
اعالم ایــن خبر افزود :این پروژه تحقیقاتی از ســال  ۹۳با همکاری
دانشــگاه علوم پزشــکی زاهــدان و حمایت مالی نیمــاد به منظور
خودکفایــی و تولید ملی در حال اجراســت .فوق تخصص جراحی
عروق و تروما دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد :منظور از
ساخت رگ تنها لوله ای که شبیه رگ باشد نیست بلکه تولید موادی
است که در نهایت با کاربرد بالینی بتوان به عنوان جایگزین نمونه های
خارجی از آن استفاه کرد.

توالت ۱۹میلیون دالری ایستگاه فضایی بین
المللی خراب شد

طبق گزارش ناســا هفته پیش توالت  ۱۹میلیون دالری ایســتگاه
فضایی بین المللی خراب شــد و درنتیجه  ۹.۵لیتر آب از آن نشــت
کــرد .به گزارش انگجت ،اگر فکر می کنید خرابی توالت روی زمین
یک مشــکل بزرگ است ،تصور کنید در صورت بروز این مشکل در
فضا ،فضانوردان چه باید کنند! هفته گذشته خدمه ایستگاه فضایی بین
المللی با این مشــکل روبرو شدند زیرا توالت  ۱۹میلیون دالری آنها
نشتی داشته است.
طبق گزارش ناسا حدود  ۹.۵لیتر آب در نتیجه این نشتی تصادفی از
توالت بیرون ریخت و خدمه مجبور شــدند هنگام تعمیر این نشتی،
آب را با حوله تمیز کنند.

ماهواره چینی از ماه و زمین عکس گرفت
یــک ماهواره چینی عکس نادری از ماه را ثبت کرده که زمین در
پس زمینه آن دیده می شــود .به گزارش ســی نت ،ماه گذشته چین
کاوشــگر و لندری به نیمه تاریک ماه فرســتاد .اکنون ماهواره چینی
تصویری تازه و نادر از ماه و زمین ثبت کرده است.
دوربیــن روی ماهــواره  ۲-DSLWP-B/Longjiangدر
چهــارم فوریه ایــن تصویر را ثبت کرده اســت .پیــش از این
فضاپیمای چینی  Chang۵T۱در  ۲۰۱۴میالدی از دو ســیاره
عکس گرفته بود .البته فرایند عکاسی ماهواره ۲-Longjiang
چند ماه متوقف شــد تا از تداخل با فرود لندر  ۴ Chageروی
ماه اجتناب شــود .اما اکنون به نظر می رســد ماهــواره مذکور
دوباره فعالیت خود را آغاز کرده است.

محققان چینی از اعضای بدن زندانیان
اعدامی سوء استفاده کردند

به تازگی افشــا شده که نویســندگان بیش از ۴۰۰مقاله علمی در
چین برای جمع آوری مستندات و انجام آزمایش های خود از اعضای
بدن زندانیان اعدام شده سواستفاده کرده اند .به گزارش نیواطلس ،این
اقدام نقض صریح استانداردهای اخالقی بین المللی در زمینه استفاده
از اعضای اهدایی زندانیان اعدام شــده محســوب می شود .مقامات
مسئول در چین خواستار کنار گذاشته شدن و رد این مقاالت شده اند
که نگارش آنها با بررسی قلب ها ،کبدها یا ریه های زندانیان اعدامی
انجام شده اســت.نکته جالب این است که این ارگان ها بعدا به بدن
افراد داوطلب پیوند زده شــده اند .اما قبل از آن برای تحقیقات علمی
به کار گرفته شده اند.

گزارش

از شعار تا واقعیت

گردشگري

پیگرد قانونی تورهای بدون راهنما

هاب توریسم پزشکی
در استانها تشکیل شود

تا نوروز

آبشار درگاهان؛ تاج عروس کویر

فرصــت کمی تا آغاز تعطیالت عید نوروز باقیمانده و برای
یک ســفر مفید و متفاوت در این ایام ،چه بهتر که زودتر مقصد
خود را انتخاب کنیــم .در فرصت باقیمانده هر روز یک جاذبه
را در پهنه وســیع ایران معرفی خواهیم کــرد .مبنای معرفی این
جاذبهها که از میان جاذبههای ملموس و ناملموس هســتند ،بکر
بودن ،دور بودن نسبت به مرکز ،اهمیت ،متفاوت بودن و ...است.
یکی از مناطق دیدنی استان یزد ،تفرجگاه درگاهان یا درة گاهان
است که به دلیل وجود چند درخت و آبشار زیبا ،بهعنوان یکی از
جاذبههای دیدنی یزد شناخته میشود .آبشار فصلی دره درگاهان
در ضلــع جنوب غربی شــهر تفت ،در ورودی اســتان فارس
قرار دارد .این آبشــار بیش از  ۲۰متر ارتفاع داشــته و در فصل
زمســتان و بهار ،آب از ییالقات طزرجان به این ســمت جاری
میشــود و وجود سنگهای مســاعد برای کوهنوردی ،منطقه را
برای گردشگری مناسب کرده است .این آبشار در  ۲۵کیلومتری
جنوب یزد ،شهرســتان تفت و در  ۵کیلومتری جنوب تفت قرار
دارد؛ جایی که به نام منطقه شــیرکوه شــناخته میشود و به تاج
عروس کویر معروف اســت .غار برفخانــه ،کوه عقاب ،غار
نباتی ،مناطق ییالقی ســانیچ ،منشاد ،فراشــاه ،توده ،بیداخوید،
سخوید ،زردین و تنگ چنار با کوچه باغهای قدیمی و ...از جمله
دیدنیهای این منطقه است که نباید تماشای آنها را از دست داد.

سالهاست در گزارشهای مستند ؛ می خوانیم
طبق مبانی قانونــی و مصوبه دولت ،اجرای تور
بدون راهنما ممنوع است و در صورت شکایت،
پیگرد قانونی میشــود .همواره تاکید شده در
تورهای گردشــگری ،حضــور راهنمای مجاز
و دارای کارت از ســازمان میــراث فرهنگی و
گردشــگری الزامی است .به نظر میرسد ؛ موضع
میراث فرهنگی نیز در اینباره کامال مشــخص
و شفاف اســت اما چرا راهنمایان بدون کارت
یا راهنمایان فاقــد کارت از میراث فرهنگی در
مجموعه هــای غیر تخصصی و غیــر مرتبط با
گردشگری دوره میبینند و راهنما می شوند .
هر تور یک راهنما
معاون گردشگری استان همدان در این زمینه معتقد
اســت  :در هر بسته ســفر باید یک راهنما و فردی
به عنوان سرپرســت تور (تورلیدر) حضور داشــته
باشد .مسؤولیت و وظایف این دو کامال متفاوت از
یکدیگر است ،اما متاسفانه در برخی تورها به بهانه
طبیعت گردی و شــهرگردی  ،این مسؤولیت ها به
یک شــخص محول می شود و یا حتی هیچ یک از
این افراد با مجوز قانونی و زیر نظر میراث فرهنگی
در تور حضور ندارد که البته جذابیت های اقتصادی
عامل اصلی آن است
علی خاکسار گفت  :اما این اقدام پیامدهای منفی به
دنبال دارد ،چرا که راهنمای تور در طول سفر دچار
کار طاقت فرسا می شود و عالوه بر ارائه اطالعات
به گردشــگر باید خواسته ها و نیازهای گردشگر را
هم تامین کند و مشــغول خدمات دهی در جریان
سفر شود.
وی همچنین افزود  :با توجه به تحریمهایی که در
ماههای اخیر به ایران تحمیل شــده ،بنابراین ورود
؛ جذب و حفظ گردشــگران به کشور میتواند در
رونق چرخه اقتصادی و شکسته شدن این تحریمها
نقش بسزایی ایفا کند.
علی خاکسار ادامه داد  :راهنمایان گردشگری یکی
از شاخصه های مهم گردشگری کشور در این زمینه
محســوب می شوند ،در هر برهه از زمان راهنمایان
آموزش دیده در میراث فرهنگی که با دریافت کارت
راهنمای گردشگری به گونه ای مجزی محکم برای
کار دارنــد ســعی کردند با کســب مهارتهای الزم
تصویــر خــوب و واقعی از کشــورمان به نمایش
بگذارند .
واقعیت تلخ
اما واقعیت تلخ دیگــری هم وجود دارد و آن این

اســت که در این زمینه راهنمایان که در ارگانهای
متعدد به نام راهنما یکی دوروزه تربیت شــده اند
در حوزه گردشگری به دلیل عدم تسلط بر فن بیان
و مهارتهای تورگردانی نقش نامطلوبی را داشته اند
و ســوال اینجاست چرا به عنوان مثال اداره تربیت
بدنی نبایــد برای اجرای یک عتــور زیرمجموعه
ارگان خود با میراث فرهنگی وارد تعامل شود و از
نیروهای آموزش دیــده و کارت دار راهنمای آنها
در اجــرای تور بهره مند شــود و چرا گاهی دیده
میشــود راهنمایانی که به جای پشت سر گذاشتن
بیش از  600ساعت آموزشی با آموزش  20ساعت
و کارتهــای فاقد اعتبــار از ســوی ارگان متولی
گردشگری راهی تورهای ورزشی می شوند ؟
در حالــی که هــر اســتانی دارای انجمن صنفی
راهنمایان گردشــگری است و می توانند با تعاملی
که با اماکن اقامتی و آژانس های مســافرتی دارند
خدمات استاندارد را به تورهای این ارگانها بدهند .
استان همدان دارای  150راهنمای گردشگری کارت
دار است که به فعالیت های گردشگری مشغولند و
با حضور این تعداد راهنمای تور ،به کارگیری افراد
فاقد کارت راهنمای گردشگری در اجرای تورهای
گردشگری غیرقانونی و غیر قابل توجیه است.

شبکه های مجازی و تورگردانی

متاسفانه همچنین در این زمینه گاهی دیده میشود ،

متولیان تورهای غیرمجاز ،که اخیرا از طریق شــبکه
های مجازی به انجام تبلیغات می پردازند ،شناخت
کافی از گردشگری ندارند و به صنعت گردشگری
و تورگردانی استان لطمه وارد می کنند و اینجا الزم
اســت با اعمال نظارت معاون گرد شــگری استان
واختیاراتی که انجمن صنفی راهنمایان گردشگری
در دســت دارد بــا نظارت بر نــوع فعالیت آنها از
هر اتفاق ناخوشــایند و غیر اســتانداردی در تورها
ممانعت کنند.
همچنین که مجریان این تورهــا قادر به بیمهکردن
مســافران نیســتند ،متاســفانه برگــزاری تورهای
غیرمجاز ،به تدریج با نبــود نظارت به یک معضل
بزرگ برای اســتان همدان تبدیل خواهد شــد که
امیدواریم با همکاری تعدادی از ارگانها و نهادهای
مربوطــه از برگــزاری این قبیل تورهــا در همدان
جلوگیری شــود حتی اگر تورهای تفریحی مربوط
به ادارات دیگر باشد .
پر واضح اســت که باید برگــزاری هرگونه تورها
توسط دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز و تحت
نظر اداره کل میراث فرهنگی استان انجامشود.

شرایط همراهی

درباره شرایط همراهی راهنمای خارجی در تورهای
ورودی،هم این مهم الزم به یادآوری است ؛ معموال
در تورهای خارجی شــخصی را از کشــور مبدأ به

در حاشيه اقدامات سرمايه گذاري شوراي شهر همدان

عنــوان تولیدر همراه می کنند و در مقصد راهنمای
تور اضافه می شــود .تور خارجی نمی تواند بدون
راهنمای ایرانی در کشور ،سفر داشته باشد و اجازه
ایــن کار را ندارد .راهنمای خارجــی می تواند به
عنوان تورلیــدر گردشــگران را همراهی کند و به
واســطه دانشی که دارد در سایت ها اطالعاتی را به
گردشگران همراه خود ارائه دهد ،اما نمی تواند نقش
راهنمای تور را ایفا کند.
در ســالهای اخیــر بارهــا از ســوی دفتــر نظــارت
وو ارزیابــی خدمــات گردشــگریاعالم شــده اســت
کــه حضــور نداشــتن راهنمــای دارای کارت از
ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری در تورهــا
بــا مقــررات مغایــرت دارد ایــن موضــوع در آییــن
نامــه راهنمایــان و دفاتــر خدمــات مســافرتی نیــز
لحــاظ شــده اســت.و تخلــف بــه شــمار مــی آیــد
امــا همچنــان برخــی ارگانهــا و ادارات خــود اقــدام
بــه برگــزاری تورهــای تفریحــی و ورزشــی بــا
راهنمایانــی کــه خــود تربیــت کــرده انــد اقــدام
مــی کننــد.
بخشنامه ها ،تور را ملزم می کند که راهنمای ایرانی
و مجاز در طول ســفر همراه داشــته باشد ،اگر این
گونه نباشــد حتما به اداره هــای میراث فرهنگی و
گردشگری اســتان ها اطالع داده و شکایت شود تا
پیگیری های رسمی صورت گیرد.

در اجالس
همدان ۲۰۱۸
در صدر اخبار گردشگری
دنیـا قرار گرفتیم

ط
رح
روز

گردشگری سالمت دارای شاخههای مختلف با ارزآوری باال است
و کیفیت خدمات پزشکی ایران در کنار تعرفه مناسب معالجات پزشکی
مزیتهایی هستند که میتواند توریسم پزشکی را در ایران به یک منبع
درآمد مناسب تبدیل کند.
مدیرعامل آژانس ژیوار با بیان این مطلب گفت« :در آســیا کشورهای
هند ،فیلیپین و ســنگاپور در ارائه خدمات توریســم سالمت پیشگام
بودهانــد و اردن و دبی نیز با آنکه به هیچوجه توان رقابت پزشــکی با
ایران را ندارند ،در منطقه خاورمیانه توانستهاند بازار گردشگری سالمت
را در اختیار بگیرند».
محسن قادری با تاکید بر اینکه باید از ظرفیتها و پتانسیلهای پزشکی
کشور بهتر اســتفاده کنیم ،افزود« :با افزایش نرخ ارز ،خدمات پزشکی
در کشور دارای قیمتهای بسیار جذابی برای سایر کشورها است؛ اما
هیچ حرکت سازمانیافتهای برای استفاده از این فرصت صورت نگرفته
اســت ».او در ادامه افزود« :هر چند شــاهد ورود گروههایی از عراق،
تاجیکستان ،افغانستان و ترکمنستان بودهایم؛ اما هیچ فعالیت یا سیاست
هدفمندی درخصوص ارائه خدمات برای ورود گردشــگر و توریسم
سالمت انجام نشده است».
قادری با اشــاره به اینکــه به لحاظ تیمهای پزشــکی و تجهیزات در
منطقه رقیب نداریم ،خاطرنشــان کرد« :از ظرفیتی که بهویژه در بخش
خصوصی وجود دارد تاکنون هیچ اســتفادهای نشده و شاید در حد ۳
درصد از این ظرفیت برای توریســم پزشکی مورد استفاده قرار گرفته
است که فاصله زیادی با سایر کشورها دارد».
او توسعه توریسم پزشــکی و سایر بخشهای گردشگری سالمت را
نیازمند کمپین همگانی دانست و افزود« :سفارتخانهها باید در کشورهای
همســایه بیش از پیش فعال شــده و جایگاه ایران را در زمینه توریسم
پزشــکی مورد توجه قرار دهند ،ضمن اینکه بخش خصوصی هم باید
سازمانیافتهتر عمل کند تا بتواند خدمات را به شیوه مناسب ارائه دهند».
او با اشــاره به اینکه عدم سازماندهی در ارائه خدمات نارضایتی ایجاد
خواهد کرد ،گفت« :باید بتوانیم بهصورت سیستماتیک وارد عمل شویم
و الزمه این امر این اســت که دســتاندرکاران گردشگری سالمت،
بســتههای مناســب ارائه خدمات را با کیفیت و قیمتهای مناسب در
اختیار گردشــگران قرار دهند ».او با اشاره به اینکه پزشکان بسیاری از
ایران در اماراتمتحدهعربی فعالیت میکنند و درآمد سرشــاری از این
بابت عاید دبی میشود ،خاطرنشان کرد« :ما بهترین پزشکان را در منطقه
داریم و اگر زیرســاختها فراهم باشد این پزشکان میتوانند خدمات
مناســبی را ارائه دهند؛ در صورتی که در حوزه گردشگری سالمت در
مجموع کمتر از  ۱۵هزار نفر ورودی گردشگر داشتهایم».
قادری افزود« :برای کردستان عراق میتوانیم شهر سنندج را آمادهسازی
کنیم ،برای کشــورهای حاشــیه خلیجفارس نیز شهرهای یزد و شیراز
ب منطقهای
و برای کشور افغانستان شهر مشــهد میتواند بهعنوان ها 
تعریف شود؛ به ویژه اینکه پزشکی ایران در بخشهای ناباروری ،قلب
و جراحی زیبایی بســیار قوی عمل میکند ».مدیرعامل آژانس ژیوار
بــا تاکید بر فرصت پیشآمده از افزایــش نرخ ارز گفت« :افزایش نرخ
ارز زمینهساز فرصت مناســب برای ارزآوری و دعوت از گردشگران
خارجی است که باید با بازاریابی صحیح از این فرصت در جهت ارائه
خدمات استفاده کرد».

طرح :فريبا عزيزي

رئیس ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دســتی
و گردشــگری گفــت« :با هدف تقویــت ارتباط با
هنرمندان صنایع دســتی گروه مشاورین متشکل از
نخبگان و صاحب نظران حوزه های مرتبط با صنایع
دستی تشکیل می شود».
به گزارش میراث آریا ،مونســان گفت« :در اجالس
همدان  ۲۰۱۸دبیر کل سازمان جهانی گردشگری به
ایران سفر کرد و در نمایشگاه فیتور نیز شاهد بازدید
پادشاه اســپانیا از غرفه ایران بودیم که باعث شد تا
در صدر اخبار گردشــگری در دنیا باشیم و به طور
حتم رونق گردشگری می تواند به افزایش صادرات
صنایع دستی که بخشــی از آن به صورت چمدانی
است کمک کند ».علی اصغر مونسان معاون رئیس
جمهوری و رئیس ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری با بیاناین مطلب افزود« :از همه

حج

خبرهای جدیدی از عمره
در راه است

رئيس ســازمان حــج و زیــارت از احتمال فرا
خواندن منتظران عمره در ســال آینــده خبر داد و
گفت :اکنون بهدلیل مشکالت سیاسی بین دو کشور،
نمایندگی سیاســی و کنســولی در عربستان نداریم
و مســلم ًا یکی از الزامات برای شــروع سفر عمره،
حمایت کنســولی است که وزارتخارجه مذاکراتی
را شروع کرده است.
به گزارش ایســنا ؛ رئیس ســازمان حــج  ،درباره
وضعیت و اعزام  ۶میلیون ایرانی برای رفتن به سفر
عمره ،اظهار کرد :در شــورای عالی حج که اخیرا ً با
ریاســت معاون محترم اول رئیــس جمهور ،جناب
آقای جهانگیری تشــکیل شــد ،در خصوص این
مهم صحبت شــد و در این رابطه به حج و زیارت
مأموریت داده شــد که پیگیریهــای الزم را انجام
دهند.وی افزود :همانطور که شــما میدانید مسلم ًا
برای شروع اعزام ،ما تابع یکسری مقدمات هستیم از
جمله اینکه بتوانیم امنیت ،کرامت و عزت زائرانمان
را در این سفر معنوی فراهم کنیم.
رئیس ســازمان حج و زیارت گفــت :اکنون بهدلیل
مشکالت سیاسی بین دو کشور ،ما نمایندگی سیاسی
و کنسولی در آنجا نداریم و مسلم ًا یکی از الزامات
برای شروع ســفر رفع حمایتهای کنسولی است،
برای این مطلــب هم وزارتخارجــه مذاکراتی را
شــروع کرده که قرار شــده حافظ منافع ما در قالب
ســفارت سوئیس در عربستان مســتقر شود که اگر
ّ
ان
شــاءالل اینها انجام شود ،مقدمه اعزامهای عمره
هم میتواند فراهم شود.رشــیدیان ادامه داد :حدود
پنج میلیون و  ۶۰۰نفر در نوبت عمره داریم که سال
آینده شروع به فراخوان آنها میکنیم .ثبتنام جدید
برای عمره نخواهیم داشت ،بلکه کسانی که ثبتنام
کردند بر اساس اولویتها فراخوانده میشوند.
وی افزود :ظرفیت هنوز مشــخص نیست و بستگی
دارد که ما بعــد از مذاکره چقــدر بتوانیم با دولت
عربســتان و شــرکتهای عربســتاتی وارد مذاکره
شویم ،چون عربستان این ظرفیتها را بین شرکتها
توزیع میکند و ما با آن شــرکتها قرارداد میبندیم
و سهمیههایشــان را برای اعــزام میگیریم.معاون
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره قیمت پروازها
و نحوه کیفیت آنها در حج تمتع ،گفت :مشــغول
مذاکره هستیم و هنوز به نتیجه نرسیدیم.
رشــیدیان با بیان اینکه هزینه ارزی سفر حج تمتع
بین  ۳۱۰۰تا  ۳۳۰۰دالر است ،یادآور شد :دولت در
این زمینه بسیار به ما کمک کرده است .سیاستهای
انقباضــی ،صرفهجوییها ،کاهش نفــرات ،کاهش
اتاقهای مازاد و ...باعث میشــود که ما به نســبت
افزایش ارز ،قیمت ســفر حــج برایمان افزایش پیدا
نکند.
هنرمندان صنایع دســتی و تولید کنندگان تشکر می
کنم .در طول مدت مدیریت خود در سازمان میراث
فرهنگی همه تالش خودم را کرده ام هر ســه بخش
سازمان خصوصا حوزه صنایع دستی در دورانی که
تحریم های جدید اعمال شده است ،کمترین آسیب
را ببینید».
او افزود« :خوشــحالم که بگویم در یک سال و نیم
گذشــته جایگاه خوبی را در بدنــه دولت پیدا کرده
ایم و خوشبختانه بودجه ســازمان نیز افزایش یافته
که البته هنوز با سایر دستگاه ها فاصله زیادی داریم
اما تالش کردیم که در کنار اعتبارات مستقیم دولتی
راهکارهای دیگری نیز برای توسعه و پیشبرد برنامه
های سازمان اندیشده شود ».مونسان به رونق حوزه
گردشــگری نیز اشــاره کرد و گفت« :در شرایطی
که تبلیغات منفی علیه ایران از ســوی برخی دولت
ها از جمله امریکا اعمال می شــود اما خوشبختانه
شاهد رونق گردشگری و افزایش جذب گردشگران
خارجی به ایران هستیم».
معاون رئیس جمهوری ادامه داد« :بر اســاس اعالم
گمرک در  ۹ماهه امسال  190میلیون دالر صادرات
صنایع دستی انجا م شــده که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  ۱۱درصد رشد داشته است».
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