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 78محصول صنایع همدان
به نشان استاندارد
مزین شد

به همت اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي :

تبریک و تهنیت

اداره کل تامین اجتماعی استان همدان در نظر دارد تعداد  3دستگاه خودرو مازاد بر نیاز
خود (به شرح ذیل) را از طریق مزایده عمومی با رعایت قوانین و مقررات به فروش برساند.
متقاضیان میتوانند از تاریخ  97/11/21لغایت  97/11/30بمدت  10روز نسبت به دریافت اسناد
مزایده ،بازدید و بارگذاری پیشنهاد قیمت خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 www.setadiran.irاقدام نمایند .الزم بذکر است هزینه درج آگهی و کارشناسی و  ...به
عهده برندگان مزایده می باشد که به ازای هر دستگاه خودرو مشخص و دریافت می گردد.
ردیف

1
2
3

شرح خودرو

شماره انتظامی

شماره موتور

شماره شاسی

مدل

وانت مزدا دو کابین

36-22د31

490195

ED41188

84

وانت مزدا دو کابین

569-22ج94

480467

P402962

84

وانت مزدا دو کابین

512-22ج94

479380

E02955

84

نکته :آدرس و زمان بازدید :میدان امامزاده عبدا ،...اداره کل تامین اجتماعی واحد
امور اداری در ساعات اداری

روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان همدان

جنـاب آقــاي

پژمـان پرویـن

مهندس امیـرحسین
اسکندریـان

پيام تاريخ ،تمدن و فرهنگ مادستان

و پیشگیری سازمان آتش

قابل توجه دستگاههای دولتی و
خصوصی استان

■ عملکرد
■ دستاورد
■ افتتاح وبهره برداری
■ کلنگ زنی
■ توانمندیها
■ مقایسه از آنچه بودیم وآنچه هستیم
■ بررسی ۴۰سال خدمت رسانی به مردم
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روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی
شهرداری همدان
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همراهتان هستیم

در تلگرام

انتصــاب شـــایسته
جنابعالــی را در ســمت
جدیــد تبریک عــرض نمــوده ،ســربلندی
و توفیقــات روز افــزون شــما را آرزومندیم.
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نشانی و خدمات ایمنی

باماتماس
بگیرید

تالش های شــما ثبت و ماندگار می شود

معاونت محترم آموزش
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آریا باب الحوائجی
مدیر عامل شرکت ساختمانی آویده پارس

جنـاب آقـای
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روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي

مدیر کل محترم اداره کل زندانهای استان همدان
انتصاب شایســته و به جا حضرتعالی را که
بیانگر توانمندی ،تعهد و کارآمدی شــما در
صحنه های خدمت به نظام و میهن اســامی
اســت ،صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می
نماییم .از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای
خدمتی سرشار از شور و نشاط در جهت رشد
و شکوفایی برای شما مسئلت دارم.

تبریک و تهنیت

سفر یک روزه معاون اول رئیس جمهور
به همدان گرچه کوتــاه ،اما برنامههای این
سفر پربار و نتیجه بخش بود.
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(مرحله دوم)

ظرفیتهایی که می تواند
همدان را کانون توسعه
در غرب کشور کند

جشن  40سالگي انقالب
توسط کارگران برگزار شد
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آگهی مزایده عمومی

یادداشت روز

فرارسيدن 40مين سالروز پيروزي انقالب اسالمي مبارک باد

پنجشنبه

 17بهمنماه 1397

خبـر

شماره 3048

khabar@hamedanpayam.com

يادداشت روز

ظرفیتهایی که می تواند همدان را
کانون توسعه در غرب کشور کند

ســفر یــک روزه معــاون اول رئیــس جمهــور بــه همــدان
گرچــه کوتــاه ،امــا برنامــه هــای ایــن ســفر پربــار و نتیجــه بخــش
بــود؛ بــه طــوری کــه عــاوه بــر بهــره بــرداری از چنــد طــرح و
پــروژه مهــم از جملــه  4نيــروگاه خورشــيدي 2 ،واحــد صنعتــي
فروســيليس ،يــک کارخانــه دارو ســازي ،يــک کارخانــه فــوالد و
یــک بیمارســتان ،حضــور جهانگیــری در شــورای برنامــه ریــزی
و توســعه اســتان و بیــان مطالبــی مهــم نشــان از نــگاه ویــژه
مســئولین بــه اســتان دارد.
معــاون اول رئيــس جمهــور در شــورای برنامــه ریــزی و توســعه
اســتان از پتانســیل هــای موجــود اســتان ســخن گفــت و اینکــه
همــدان مــی توانــد همــدان بــه کانــون اصلــی توســعه در غــرب
کشــور تبدیــل شــود.
ایــن ســخن جهانگیــری بیــان دیگــری از ظرفیــت هــای مهــم و
توانمنــدی هــای اســتان در زمینــه هــای گوناگــون اســت کــه البتــه
بخــش عمــده ای از آنهــا بالقــوه اســت و مــا هنــوز نتوانســتیه ایــم
اســتفاده وافــی و کافــی از ایــن همــه ظرفیــت داشــته باشــیم.
البتــه جهانگیــری در کنــار پتانســیل هــا بــه محدودیــت هــای
اســتان نیــز اشــاره کــرد .همــان مــواردی کــه بایــد در قالــب
موانــع توســعه بــه آنهــا پرداخــت و البتــه در جهــت رفــع آنهــا
گام برداشــت.
واقعیــت آن اســت کــه امــروز همــدان بــا داشــتن ظرفیــت هــا و
پتاســیل هــای ارزشــمند در بخــش هــای مختلــف فرصــت هــای
خوبــی را پیــش رو دارد کــه مــی تواننــد زمینــه ســاز توســعه
اســتان گردنــد.
از ســوی دیگــر موانــع ،مشــکالت و محددودیــت هایــی نیــز
داریــم کــه گاه از آنهــا غفلــت کــرده ایــم و همیــن باعــث ُکنــد
شــدن رونــد توســعه در ایــن اســتان شــده اســت.
شــرایط و مقتضیــات امــروز اســتان ایجــاب مــی کنــد کــه هــم
بــرای اســتفاده بهتــر از فرصــت هــا و بــه کارگیــری تــوان و
ظرفیــت موجــود تــاش کنیــم و هــم باهمفکــری و هماهنگــی
یکدیگــر در صــدد رفــع موانــع توســعه برآییــم تــا بتوانیــم بــه قلــه
هــا ی پیشــرفت و ترقــی نزدیــک شــویم.
جایگاه و موقعیت ممتاز اســتان از جهــات مختلف به ویژه ظرفیت
هایی چون گردشگری و فرهنگی ایجاب می کند که با برنامه حرکت
کنیم و اجازه ندهیم که نام همدان به عنوان یک اســتان مهم در زمره
مناطق کمتر توســعه یافته یا حتی در حال توسعه بماند و از پیشرفت
واقعی دور شود.
همــدان مــی توانــد کانــون توســعه در غــرب کشــور شــود،
مشــروط بــر آن کــه از ظرفیــت هــا بــه درســتی اســتفاده شــود
و موانــع موجــود در مســیر توســعه بــه گونــه ای رفــع گــردد کــه
رونــد توســعه شــتاب بیشــتری بــه خــود گیــرد.
به هرحال آنچه از سفر یک روزه معاون اول رئیس جمهور به عنوان
پیام روشن این سفر می توان دریافت ،آن است که همدان شایستگی
نام یک استان توسعه یافته را دارد و می تواند کانون توسعه در غرب
کشور محسوب شود ،مشروط بر آنکه از ظرفیت های موجود در آن
به درستی استفاده شود.

 21طرح بهداشتی در همدان
بهرهبرداری شد
 21طرح حوزه بهداشت و درمان همزمان با  40سالگی انقالب
در این اســتان بهره بــرداری و عملیات اجــرای یک مرکز جامع
سالمت روستایی آغاز شد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان گفت :این طــرح ها در
شهرستان های همدان ،نهاوند ،کبودراهنگ ،بهار ،تویسرکان و رزن
احداث و بهره برداری شده است.
حبیب ا ...موســوی بهار در گفت و گو با ایرنا بیان کرد :هشــت
مورد از طرح های بهره برداری شده پایگاه و مرکز خدمات جامع
سالمت بوده اســت همچنین عملیات اجرایی یک مرکز خیرساز
خدمات جامع ســامت در روســتای ســیمین بهار در زمینی به
مساحت  600متر در این دهه آغاز شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی همدان گفت :مجموع این طرح ها
در  24هزار متر مربع با هزینه کرد  677میلیارد ریال احداث شــده
است.
موسوی بهار از بهسازی کامل آزمایشگاه بیمارستان بهشتی همدان
خبــر داد و گفت :مرکــز مهارت های بالینــی و آموزش مجازی
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی نیز در همدان بهره برداری
شد.
وی ادامه داد :در شهرستان نهاوند چهار طرح ،بهسازی و تعمیرات
بخش داخلی مردان بیمارســتان آیت الــه علیمرادیان و اورژانس
و بلوک زایمانی این بیمارســتان ،فوریت های پزشکی فارسبان و
کلینیک تخصصی امید به اتمام رسید.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان بیان کرد :اعتبار مورد نیاز
برای اجرای این طرح ها از محل کمک خیران نیک اندیش ،منابع
اســتانی ،وزارت بهداشــت ،اعتبارات درمان و آموزش پزشکی و
منابع ملی بوده است.
 707طرح با اعتبار هشــت هزار و  790میلیارد ریال و اشتغالزایی
برای  2هزار و  770تن دهه فجر امســال در اســتان همدان بهره
برداری شد.
همچنیــن عملیات اجرایــی  90طرح جدید با مشــارکت بخش
خصوصی و سرمایه گذاری پنج هزار و  820میلیارد ریال و ایجاد
 956فرصت شغلی آغاز شد.
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رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای همدان از نصب و راه اندازی بیســت و ســومین
دوربین نظارت تصویری در استان خبر داد.
ســعید کریمی اظهار کرد :بیســت و ســومین دوربین نظارت تصویری در محور همدان ـ کرمانشاه در محدوده راهدارخانه
رســولآباد نصب شده اســت.وی در گفتوگو با فارس با بیان اینکه این محور جزو پرترددترین محورهای استان به شمار
میرود افزود :با توجه به حساسیت باالی این نقطه به لحاظ حادثهخیزی ،برفگیر بودن و تردد زیاد ترانزیت ،نصب دوربین
نظارت تصویری در این محور ضروری بود.
رئیــس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای همــدان هزینه نصب و راهاندازی این دوربین را 90
میلیون تومان دانست و گفت :نصب این دوربین گرههای ترافیکی را کاهش میدهد.وی اضافه کرد :با توجه به ترددهای زیادی
که از این محور برای سفر اربعین انجام میشود ،نصب این دوربین میتواند در کاهش تلفات جادهای نقش مهمی داشته باشد.
کریمی با اشاره به اینکه سیستم نظارت تصویری یکی از قدرتمندترین ابزار جمعآوری اطالعات لحظهای است یادآور شد :با
نصب این دوربین ،شمار دوربینهای نظارت تصویری فعال استان به  23مورد میرسد.

خبر

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

راه اندازي دوربین نظارت تصویری در همدان

تقدير شهردار همدان از دو پاکبان
عبــاس صوفــی شــهردار همــدان بــا اهــدای لــوح تقدیــر و کمــک هزینــه ســفر بــه مشــهد مقــدس و شــمال کشــور بــه
همــراه خانــواده ،از اقــدام ارزشــمند و درخــور توجــه ایــن دو پاکبــان متعهــد و نمونــه تقدیــر کــرد.
بــه گــزارش مدیریــت ارتباطــات واموربیــن الملــل؛ چنــدی پیــش ابراهیــم احمــدی پاکبــان زحمتکــش شــهرداری
در هــوای ســرد زمســتانی و در ابتــدای بلــوار شــهید مدنــی بــه اقامــه نمــاز صبــح مــی پــردازد کــه عکــس نمــاز
خوانــدن ایشــان در خیابــان توســط یــک شــهروند گرفتــه مــی شــود و در شــبکه هــای اجتماعــی بازتــاب زیــادی
پیــدا مــی کنــد کــه عــاوه بــر ایــن موضــوع عبــاس شــاه مــرادی دیگــر پاکبــان شــهرداری همــدان نیــز حیــن
انجــام وظیفــه در حوالــی حســینیه تفریجانــی هــا متوجــه کیــف حــاوی مــدارک ،طالجــات و چــک هــای امضــاء
شــده یــک شــهروند مــی شــود کــه در کمــال امانــت داری از طریــق شــماره تلفــن همراهــی کــه در کیــف بــوده
اســت در تمــاس بــا ایــن شــهروند ،بــدون کوچکتریــن چشــم داشــتی کیــف را تحویــل مــی دهــد و ایــن شــهروند
عکــس ایــن پاکبــان متعهــد را در فضــای مجــازی منتشــر مــی کنــد کــه همیــن موضــوع موجــب رضایــت
شــهروندان از ایــن اقــدام ارزشــمند مــی شــود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خبر داد

نخستين شهرک فروآلیاژ ایران
در همدان
»»غزل اسالمي

ســرمايهگذاري  200ميليارد توماني در
 2کارخانــه فروســيليس ،افزايش حدود 5
برابري صــادرات پس از گرفتــن پاويون
اختصاصي در روســيه و عراق ،ايجاد رونق
در شــهرک صنعتــي بهــاران و صادرات
توليدات واحدهاي اين شــهرک به کشور
عراق ،شکســتن طلسم ســرمايهگذاري در
همــدان ،تبديل خوشــه صنعتــي کردآباد
به خوشــه صادراتگرا ،حــل  85درصد
مشکالت شــهرکهاي صنعتي ،افزايش 5
برابري صادرات در  3سال گذشته ،تأسيس
شــهرک صنفي و تبدیل شــهرک صنعتی
جوکار به نخستين شهرک فروآلیا ژ درایران
از جمله مهمترين مواردي بود که مدیرعامل
شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان در
نشست خبري روز گذشته خود مطرح کرد.
کیــوان گــردان توضيــح داد :طلســم
ســرمایهگذاری خارجی در استان شکسته
شده و شــهرک صنعتی جوکار به نخستين
شهرک فروآلیا ژ ایران تبدیل خواهد شد.
وي ادامه داد :به دنبال تبدیل شهرک صنفی
همدان به مرکز هاب منطقهای هســتیم و با
همفکری صنوف طرحی ریخته شده تا مردم
برای خریــد مایحتاج خود را ،با حضور در
شهرک صنفی تهیه کنند.
گردان گفت :شهرک بنکداران تا شهریورماه
سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید و در
مالیر هم برای نخستین بار  80مغازه فروش
مبلمان در شــهرک صنعتی مالیر  2در حال
ساخت است.
گردان با بیان اینکه خوشــه صنعتی پوشاک
کردآباد سال گذشته خوشه نمونه ملی کشور
شــد ،افزود 400 :کارگاه در کردآباد وجود
دارد که با سریدوزی پوشاک تولید میکنند.
وی با بیــان اینکه خوشــه کردآباد به یک
خوشه صادراتگرا تبدیل شده است ،گفت:
برندی براي پوشاک کردآباد وجود نداشت
امابا تالش فراوان برندی ثبت شــد تا همه
زیر پوشش آن فعالیت کنند.
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی
اســتان همدان در زمینه هدایت واحدهاي
صنعتــي بــه ســمت بازارهــای هدف
صادراتــی هــم گفــت :چند ســال قبل
شرکت شــهرکهای صنعتی استان براي
نخســتينبار در عراق و روســيه توانست
پاویونهای اختصاصي براي همدان بگیرد
و هیاتهای تجــاری را برای حضور در
نمایشگاهها اعزام کند.
وی با بیان اینکه استان همدان در نمایشگاه
عــراق دو نوبت و  3نوبت در نمایشــگاه
 world foodروسیه حضور داشت ،بيان
کرد :صادرات واحدهای تولیدی شهرکها
در ســال  96اســتان  196هزار تن بوده که
در  10ماه ســال  97به  802هزار تن رسیده
اســت.گردان با اشــاره به اینکه طرحهای
ســرمایهگذاری خارجی در همه بخشهای
اســتان همدان شکل گرفته اســت ،افزود:
عراقیها را بدون پرداخت یک ریال وام به
همدان آوردیم.

وی ادامــه داد :تا امروز بیش از  200میلیارد
اســتانهایی بود که شــرکت شهرکهای
تومان در استان همدان سرمایهگذاری انجام
صنعتی را تاســیس کرد ادامــه داد :بعد از
شده و برای چند فروسیلیس و تولید شمش
پیروزی انقالب اسالمی  30شهرک و ناحیه
منیزیم نزدیک  1000میلیــارد تومان دیگر
صنعتی در اســتان همــدان مصوب و یک
سرمایهگذاری انجام میشود.
منطقه ویژه اقتصادی و یک شهرک فناوری
گــردان با بیان اینکه شــرکت فــوالد ویان
ایجاد شد.
آهن اســفنجی راهاندازی شــود ،وضعیت
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان
استان بسیار خوب خواهد داشت بیان کرد:
همدان با اشــاره به اینکه نخســتین شهرک
فروآلیاژها کمآبترین صنعت هستند.
صنعتی همدان شــهرک صنعتی بوعلی بود
وی با بیان اینکه تا ابتدای سال  92در استان
بیان کرد :برای  26شــهرک صنعتی اســتان
همدان  417هکتار زمین واگذار شــده بود
 526لیتــر در ثانیه آب و  182مگاوات برق
که اکنون به  750هکتار رســیده است ،بيان
تامین شده است.
کرد :تا ابتدای ســال  92در مدت  28سال
وی با بیــان اینکــه تاکنونهــزار و 304
میزان برق تامین شــده در
واحــد صنعتــی و
شــهرکهای صنعتی استان
صنفی با اشــتغال 15
 100مگاوات بوده که اکنون
هــزار و  700نفر در
بــه  182مگاوات رســیده
شــهرکهاي صنعتي
است.
ایجاد شــده اســت
افزود 10 :تصفیهخانه
یکهــزار واحــد
صنعتی نيز در اســتان
تا امــروز بیش از 200
بهرهبرداری شده است
همدان ســاخته شده
میلیارد تومان در استان
شــرکت
مدیرعامــل
است.
همدان ســرمایهگذاری
شــهرکهای صنعتی استان
وی بــا بیــان اینکه
همــدان افــزود :تعــداد
انجام شده و برای چند
میــزان گاز تامیــن
واحدهای بــه بهرهبرداری
فروســیلیس و تولیــد
شــده در شهرکهای
رسیده تا سال  92در استان
شــمش منیزیم نزدیک
صنعتــی  130هــزار
همدان  564بوده که اکنون
 1000میلیــارد تومان
متر مکعب است بیان
بــه بیــش ازهــزار واحد
دیگر ســرمایهگذاری
کــرد 110 :کیلومتــر
رسیده اســت.وی در زمینه
انجام میشود
شــبکه گازرسانی در
زیرساختهای صنعتی بیان
شــهرکهای صنعتی
کــرد :بیــش از  80درصد
استان همدان اجرا شده است.
هزینههایی که در شهرکهای صنعتی همدان
گردان با بیان اینکه  8ایستگاه آتشنشانی و 6
هزینه شده در  6سال گذشته بوده است.
خودرو در شهرکهای صنعتی استان مستقر
گردان با اشــاره به اینکه بیش از  85درصد
شــده اس ،گفت :برای دو آشــیانه دیگر به
مشکالت شــهرکهای صنعتی همدان حل
زودی خودرو آتشنشانی خریداری خواهد
شده است ،افزود :مشکالت آب ،برق ،گاز،
شــد.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
تلفن ،آســفالت و ...در شهرکهای صنعتی
اســتان همدان با بیان اینکه  1/5میلیون متر
استان همدان رفع شده است.
مربع آسفالت در شهرکهای صنعتی استان
وي ادامه داد :شــهرک صنعتي بهاران رونق
اجرایی شــده اســت ادامه داد :بهرهبرداری
گرفته و اکنــون واحدهاي مســتقر در آن
و تکمیل شــهرک فناوری همدان در سال
توليدات خود را به عراق صادر ميکنند.
 93انجام شــد.وی بيان کرد :کل اعتبارات
وی در ادامــه با بیان اینکــه در منطقه ویژه
شــهرکهای فناوری کشــور را از صنایع
جهانآباد پتروشیمی ابنسینا مشغول فعالیت
کوچک دریافت کرده و شــهرک فناوری را
اســت ،ادامه داد :یکی از مشــکالت اصلی
به بهرهبرداری رساندیم.
جهانآباد توان الکتریکی است.
گردان با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی
وی با اشــاره به اینکه همــدان جزو اولین

نماینده مجلس:

عبور از خشکسالی نیازمند اجرای
طرحهای آبخیزداری است
اجــرای طرح های آبخیــزداری برای
تامین آب مورد نیاز و عبور از خشکسالی
ضروری اســت چراکه بخش کشاورزی با
اجرای این طرح ها در روستاهایی که از کم
آبی رنج می برند ،رونق می گیرد.
نماینده مردم همــدان و فامنین در مجلس
شورای اسالمی در بازدید از ایستگاه معرف
زوجی گنبد همــدان بیان کرد :اجرای این
قبیل فعالیت ها توسط منابع طبیعی موجب
کاهش مهاجرت روســتاییان به شهرها و
خالی از سکنه شدن روستاها شده است.
امیــر خجســته در خانه ملــت گفت :با

توجه به اهمیت طرح هــای آبخیزداری،
رهبــری فرزانه انقــاب  200میلیون دالر
از محل صندوق توسعه ملی به این بخش
اختصاص دادند.
خجســته افزود :ســهم اســتان همدان از
اعتبارات بخش آبخیــزداری  160میلیارد
ریال اســت که تالش نماینــدگان همدان
افزایش این اعتبار در سال آینده است.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری
همدان نیــز بیان کرد :بــا توجه به بروز
خشکســالی در ســالهای اخیر و اهمیت
فعالیــت هــای آبخیــزداری در ذخیره

آب های زیرزمینــی و هدایت آب های
ســطحی ،تالش برای جــذب و افزایش
اعتبار ضروری است.
اســفندیار خزایی بر اهمیــت و ضرورت
اجرای طرح های آبخیزداری به ویژه طرح
های مشارکتی با آبخیزنشینان و ایجاد بستر
مناســب برای تغییر نگرش مردم نسبت به

همــدان راکد مانده بود به طوری که کار آن
در حد تملــک زمین و دیوارکشــی انجام
شــده بود ،ادامه داد :در حال حاضر منطقه
اقتصادی جهانآباد به نقطه خوبی رسیده و
راه دسترسی که به دلیل عبور راهآهن از بین
رفته بود در نقطه دیگری ایجاد شد.
گردان با اشــاره به اینکه برای نخستین بار
در کشور شهرک صنفی در همدان تاسیس
شــد ،گفت 400 :واحد برای شهرک صنفی
در حال ساخت است.

 294طرح زیرساخت صنعتی در
کشور بهره برداری میشود

به مناســبت فرا رســیدن 40مین ســالگرد
پیروزی انقــاب اســامی 294 ،طرح در
حوزه زیرســاختهای صنعتی بــا اعتبار
 2هــزار و  720میلیــارد ریال در کشــور
بهرهبرداری میشود.
معــاون فنی ســازمان صنایــع کوچک و
شهرکهای صنعتی ایران گفت 42 :هزار و
 700واحد صنعتی در کشور به ثبت رسیده
است که به صورت مستقیم برای  860هزار
تن اشتغالزایی کردهاند.
فتحعلی محمدزاده با اشاره به اینکه فعالیت
بخشــی از این واحدها متوقف شده است،
بيان کرد 200 :هزار میلیارد ریال اعتبار برای
بازگردانــدن واحدهای صنعتی غیر فعال به
چرخه صنعت کشــور در نظر گرفته شده
اســت.محمدزاده عنوان کرد 282 :شهرک
صنعتی در کشــور به ثبت رسیده است که
 266شهرک به شرکت های خدماتی واگذار
شده اند که این شرکت ها به عنوان شهردار،
مدیریت شــهرکهای صنعتــی را بر عهده
دارند.
وی با اشــاره به اینکه  8شهرک صنعتی در
همدان به شــرکت های خدماتــی واگذار
شــدهاند اضافه کرد :منطقه ویژه اقتصادی
جهانآباد همــدان یکــی از  9منطقه ویژه
اقتصادی کشور است که زیر پوشش سازمان
صنایــع کوچک و شــهرک هــای صنعتی
مدیریت می شود .معاون فنی سازمان صنایع
کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود:
این منطقــه ویژه اقتصادی پــس از ارایه و
تصویب طرح و همچنین تامین آب و برق
مورد نیاز ،تا خرداد  1398آماده واگذاری به
واحدهای صنعتی می شود.
حفظ و نگهداری از منابع طبیعی تاکید کرد.
 13حــوزه «معرف  -زوجی» در کشــور
فعال اســت که طرح های آزمایشــگاهی
 تحقیقاتــی و پژوهشــی در آن انجــاممی شــود همچنین بررســی فیزیوگرافی،
هیدرولوژی ،زمین شناسی ،خاک شناسی،
ژئومورفولوژی و پوشش گیاهی یک منطقه
را عهده دار هستند.
ایســتگاه تحقیقاتی «معرف -زوجی» گنبد
همــدان در فاصلــه  35کیلومتری جنوب
شهرســتان همدان در روستای گنبد واقع
شــده است و مســاحت این حوزه حدود
 445هکتار اســت کــه  152هکتار از آن
حــوزه نمونه و  143هکتار منطقه شــاهد
است.
مطالعه اجرایی این طرح از سال  75آغاز و
طرح توجیهی حوزه در ســال  77تهیه شد
همچنین در سال  84به بهره برداری رسید.

shenide@hamedanpayam.com

شنیدهها

-1فروش اینترنتی گوشت وارداتی در استان همدان هم اجرا خواهد
شد .گفته می شود این طرح پس از تهران در استان های دیگر هم برای
کوتاه کردن دســت دالالن اجرا خواهد شد .گفتنی است در این طرح
شهروندان با ثبت نام در سایتی که متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام
کشور است  ،گوشت ،مرغ و تخم مرغ مورد نیاز خود را سفارش داده
و درب منزل تحویل بگیرند.
 -2وزیر علوم به همدان سفر می کند .گفته می شود غالمی در سفر
یکشنبه هفته آینده در شهرســتان نهاوند حاضر و طرح های وزارت
علوم در این شهرستان را افتتاح خواهد کرد .گفتنی است وزیر همدانی
علوم هفته گذشته از مجلس کارت زرد دریافت کرد.
 -3تکلیف برخی از مســاکن مهر استان همچنان روشن نیست .گفته
می شود در مســاکن مهر کارکنان هالل احمر و استانداری پیمانکار
هنوز کاری از پیش نبرده و عزمی برای اتمام این مســاکن ندارد .گویا
پیمانکار این طرح ها یکی از مسئوالن درگیر چالش مدیریت شهری
استان است.
-4شرایط نامســاعد جوی و افزایش صادرات دالیل گرانی سبزی و
صیفی اعالم شده اســت  .گفته می شود برای شرایط نامساعد جوی
برنامه ریزی خاصی نمی شــود انجام داد و گفتنی است در صادرات
موفق مازاد تولید یا تولیدی که برای صادرات تولید شــده ،صادر می
شود.
 -5وضعیت شرکت استان همدان در نمایشگاه بین المللی گردشگری
تهران مشخص نیست .گویا این نمایشگاه هفته آینده از 23تا 26بهمن
در محل دائمی نمایشــگاه های تهران برگزار می شــود .گفتنی است
حضور با برنامه در این نمایشــگاه در افزایش ســفرهای نوروزی به
استان موثر خواهد بود

جوابیه

با توجه به بررسيهاي به عمل آمده و اعالم بانک عامل مبني بر اينکه
تا تاريخ  97/11/15هيچگونه صــدور اجرائيه و اقدامات قانوني عليه
شرکت رنگين کمان (شــهربازي) صورت نپذيرفته است و هيچگونه
اقدامي نيز جهت تعطيلي اين شــرکت نه تنها انجام نشده بلکه شرکت
رنگين کمان همچنان در حال فعاليت مي باشد .لذا مطالب بيان شده در
روزنامه همدان پيام مورخ  97/11/15تکذيب ميگردد.
***
تعاوني مســکن فرهنگيان همدان در راستاي ارائه خدمت به فرهنگيان
عزيز در طول دوران فعاليت ،کارنامهاي بسيار شفاف و درخشان دارد
که طي ســاليان گذشــته نيز چندين بار به عنوان تعاوني برتر و نمونه
استاني و کشور برگزيده شــده است و مطلب درج شده در صفحه و
ستون روزنامه مزبور کام ً
ال کذب و بياساس ميباشد.
* هيأت مديره شرکت تعاوني مسکن
فرهنگيان همدان

خبـر

پیام تبریک رئیس شورای شهر همدان
به مناسبت فرارسیدن  22بهمن

کامران گردان رئیس شورای اسالمی شهر همدان با صدور پیامی
ایام ا ...دهه مبارک فجر و فرارسیدن  22بهمن 40مین سالگرد پیروزی
انقالب اســامی ایران را تبریک گفته و بر تــداوم ارزش های نظام
مقدس جمهوری اسالمی تأکید کرد .
در این پیام آمده اســت :دهه مبارک فجر ،تجلی شکوهمند حماسه و
سرافرازی ملتی است که در عصر اسارت انسان و در روزگار قحطی
انســانیت ،با انقالب اســامی خویش ،صفحهای زریّن را در تاریخ
حیات آدمی گشــود و ندای خداخواهی ،معنویت ،آزادی و استقالل
را در گوش جان جهانیان طنینانداز کرد.
درادامه این پیام آمده اســت :این ایام مبارک در حالی با یاد شهداء و
گرامیداشت خاطرات حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار نظام مقدس
جمهوری اسالمی آغاز می شود که ایران اسالمی در مسیر پیشرفت و
اقتدار قرار دارد و به نگینی در میان کشورهای جهان تبدیل شده است.
انقالب اسالمي ايران ،تجلي شــكوهمند حماسه اي است كه در 22
بهمــن  ،روز پيروزي حق بر باطل و روز رهايــي ملت بزرگ ايران
تولدي دوباره يافت و انديشــه معنوي و پاكي كه از طريق انقالب در
قلب تاريخ رسوخ كرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره مالیات
استان منصوب شد
روز گذشته در مراســمی ،صادق غفاری به عنوان معاون توسعه
مدیریت و منابع و حجت ا ...کرمیان به عنوان معاون مالیات بر ارزش
افزوده اداره کل امورمالیاتی استان همدان معارفه و منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان  ،در این مراسم
مدیر کل امورمالیاتی اســتان گفت :تغییر و تحول مسئولیت ها مهم
اســت چرا که موجب پویایی در انگیزه افراد شده و همچنین باعث
پویایی در مدیریت می شود.
دلشادی در بخش دیگری از سخنان خود افزود :از منظر اسالم خداوند
متعال در برابر هر نعمتی ،مســئولیتی را بر عهده انسان قرار داده و به
میزان مسئولیت نیز از انسان بازخواست خواهد نمود ،مهم آن است که
مسئولیتها را به خوبی بشناسیم و در مقام عمل ،به درستی به وظیفه
خود عمل کنیم.
گفتنی اســت :غفاری پیش از این به عنوان رئیس امور حسابرســی
مالیاتــی و آقای کرمیان نیز به عنوان رئیس امور حسابرســی مالیاتی
 etaxو سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع مشغول به انجام
وظیفه بودند.

Y K

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

بهرهبرداری مدرسه  ۱۰کالسه خیر ساز با اعتبار ۹۸۰
میلیون تومان
مدرسه  ۱۰کالسه خیر ساز مرحوم حاج محمدرضا نصرتی در نهاوند به بهرهبرداری
رسید.
مدیرکل نوســازی مدارس استان در آیین بهرهبرداری از این پروژه خیری گفت :مدرسه
 ۱۰کالســه خیر ساز مرحوم حاج محمدرضا نصرتی امروز بااعتبار  ۲۳۰میلیون تومان از
محل نیت خیر و  ۷۵۰میلیون تومان دیگر از محل اعتبارات ملی خیری بهره برداری شد.
فرزاد تیموری اینکه مجمع خیرین مدرسهساز کشور در سال  ۷۷تأسیسشده است ،گفت:

در حال حاضر از  ۱۲۶هزار مدرسه کشور  ۴۰درصد آ ن با توان خیرین ساختهشده است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان تصریح کرد :در ساخت این مدرسه جدیدترین و
نوینترین سیستمهای استاندارد استفاده و بهکارگیری شده است.
فرماندار نهاوند هم با تاکید بر لزوم بهرهگیری از توان خیرین در توسعه فضاهای آموزشی
شهرســتان نهاوند ،گفت 2 :پروژه عمرانی میدان مرکزی شهر برزول نهاوند بااعتبار اولیه
 ۶۴۰میلیون تومان و مدرسه  ۱۰کالسه شهر نهاوند بااعتبار ملی و خیر ساز  ۹۸۰میلیون
تومان کلنگ زنی و به بهرهبرداری رسید.
مرادناصــری با اعالم افتتاح یک طرح دامداری در حوزه جهاد کشــاورزی بااعتبار ۴۵۰
میلیون تومــان در بخش خزل نهاوند ،گفت :نهاونــد در حوزههای عمرانی و خدماتی

درحالتوسعه است .فرماندار نهاوند در ادامه با اشاره حضور خیرین در بسیاری از عرصه
ها گفت :خدا را شــاکریم که به برکت نظام مقدس جمهوری اســامی خیرین توانمند
کشور در حوزه نوسازی و ساخت مدارس در کنار مسئولین هستند.
وی با تأکید بر لزوم بهرهگیری از توان خیرین در توســعه فضاهای آموزشی شهرستان،
گفت :ازآنجاکه اعتبارات دولتی برای ســاخت و توسعه مدارس با توجه به محدودیتها
بهتنهایی جوابگو نیســت حضور خیرین در ترویج علم امری ضروری است لذا ضمن
تقدیر از عملکرد خیران در حوزههای مختلف تقاضا میشــود برای رشد و آبادانی ایران
اسالمی هر آنچه در توان دارند به کار گیرند و در کنار مسئولین موجب پیشرفت و توسعه
شهرستان باشند.
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 78محصول صنایع همدان
به نشان استاندارد مزین شد

خبـر

افزایش  200هکتاری کشت کلزا
در تویسرکان

در کشت پاییزه امسال در تویسرکان کشت کلزا  200هکتار افزایش
یافته است.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان تویســرکان با بیان اینکه امسال
محصوالت زراعی پاییزه به طور کامل زیرکشــت رفته و کار به طور
کامل انجام شده است اظهار کرد :در پاییز سال جاری  490هکتار کلزا
در اراضی شهرســتان زیرکشت رفته که نســبت به سال گذشته 200
هکتار افزایش کشت کلزا را داشته ایم.
مســعود اکبری در گفتوگو با فارس با بیان اینکه پیشبینی میشود
برداشت کلزای پاییزه شهرستان تویســرکان به  2.6تن در هر هکتار
برسد گفت :در کشت پاییزه امسال  2هزار و  500هکتار گندم دیم و
یکهزار و  900هکتار جو آبی کشت شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان گفت :پیشبینی میشود 7
هزار و  980تن جو آبی و  4هزار تن گندم دیم در تویسرکان برداشت
شود.وی خاطرنشان کرد :در اراضی امسال تویسرکان  3هزار و 500
هکتار گندم آبی و  16هزار و  500هکتار جو دیم زیر کشت رفته که
پیشبینی میشود  14هزار و  700تن گندم آبی و  26هزار و  400تن
جو دیم برداشت محصول داشته باشیم.
اکبری در خصوص اراضی زیرکشــت باغی شهرستان تویسرکان نیز
ادامه داد :امسال براساس درخواست کشاورزان  10درصد به مجموع
محصوالت باغی شهرستان اعم از گردو و سماق اضافه شده است.
وی در خصوص فرآیند پنج ساله سرشــاخهکاری درختان گردو در
شهرستان تویسرکان اضافه کرد :قرار است این فرآیند در  3هزار هکتار
از اراضی شهرستان انجام شود.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان تویســرکان یادآور شــد :برنامه
سرشاخهکاری درختان گردو در سال جاری برای  450هکتار از باغات
تویسرکان قرار اســت انجام شود این در حالی است که سال گذشته
سرشاخهکاری برای  300هکتار از باغات شهرستان انجام شده است.
وی تصریح کرد :تاکنون برای  432نفر آموزش سرشاخهکاری داشته
ایم که قرار است  100نفر پیوندزن ماهر نیز از این تعداد انتخاب شوند

دفاتر مسافرتی همدان
به  57مورد رسید
امروز پنجاه و هفتمین دفتر خدمات مسافرتی همدان
افتتاح شد.
ظهر دیروز دفتر خدمات مســافرتی «عطارد گشت» با
مدیریت احمد عطارد و با سرمایهگذاری  800میلیون
ریال و با اشــتغالزایی مســتقیم برای سه نفر در شهر

از دهــه فجــر پارســال تــا فجــر
امســال  78محصــول و کاالی کارخانــه
هــا و صنایــع همــدان پروانــه کاربــرد
نشــان اســتاندارد اجبــاری دریافــت
کــرده انــد.
مدیــرکل اســتاندارد همــدان گفــت :در
ایــن مــدت  35اســتاندارد ملــی تدویــن
و تجدیــد شــده و  116اســتاندارد ملــی
نیــز مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه اســت.
محمــد مــددی در نشســت با خبرنــگاران
اظهــار داشــت :کمیتــه فنــی متناظــر
نمادهــای گرافیکــی در ایــن بــازه زمانــی
ایجــاد و  2اســتاندارد بینالمللــی نیــز
بــرای تدویــن پیشــنهاد شــد
بــه گــزارش ایرنــا ،وی بــا اشــاره بــه
اشــتغال بــه کار  400مدیــر کنتــرل کیفــی
در کارخانــه هــا و صنایــع همــدان گفــت:
ایــن افــراد تحــت آمــوزش هــای مســتمر
و بــه روز قــرار گرفتــه و هفــت هــزار و
 887نفــر ســاعت دوره آموزشــی برگــزار
شــده اســت.
مدیــرکل اســتاندارد همــدان همچنیــن
بــه صــدور  54گواهینامــه وارداتــی
و  557گواهینامــه صــادرات بــرای
واحدهــای تولیــدی اســتان اشــاره کــرد

همدان به بهرهبرداری رسید.آژانس مسافرتی سیناسایان
با مدیریت خانم الوندی نیز دیگر دفتر مســافرتی بود
که با حضور مســئوالن افتتاح شــد ،ایــن آژانس با
ســرمایهگذاری  700میلیون ریالی و اشــتغال مستقیم
 6نفر و سه نفر غیرمســتقیم با شعار «ورود گردشگر
داخلی و خارجی را به استان افزایش خواهیم داد» ،پا
به رقابت سالم گردشگری استان نهاد.به گزارش فارس
 ،دفتر خدمات مسافرتی «سفر با ما» با مدیریت فاطمه
وکیلیان با اشتغالزایی برای سه نفر و با سرمایهگذاری

 1200میلیــون ریالی با حضور مســوالن آغاز به کار
کرد.معاون گردشگری میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری همدان با بیان اینکه با افتتاح این دفاتر خدمات
مسافرتی تعداد دفاتر به  57مورد رسید اظهار کرد :اختیار
این را نداریم که مقابل ایجاد این دفاتر گرفته شود.
علی خاکســار بیان کرد :با ایجاد این دفاتر بازار رقابت
ورود مسافر به همدان ایجاد میشود و از این پس باید این
دفاتر نســبت به ورود مسافر و افزایش گردشگر همدان
اقدام کنند.

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.ir:نسبت 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 -63178
 65139نیز صورت گیرد .اطالعات تماس سامانه ستاد جهت ثبت نام و عضویت 021-41934 :و دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
شماره ثبت مزایده در سامانه ستاد

موضوع مزایده

مبلغ سپرده شرکت در مزایده(ریال)

500975029000001

اجاره بوفه

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

یازدهم تجربی
معدل 19/47

محمدمیرزایی ازندریانی
یازدهم تجربی
معدل 19/47

از همکاری و زحمات کلیه کارکنان و
اولیای محترم تشکر و قدردانی می گردد
دبیرستان ابن سینا جوکار

C M

معاون استاندار همدان:

دستاوردهای  40ساله انقالب امیدآفرین است
دستاوردهای انقالب اسالمی در طول 40سال گذشته در تمامی حوزه
ها امید آفرین اســت و باید به ایــن ظرفیت های عظیم نظام جمهوری
اسالمی افتخار کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان در آیین بهره برداری از طرح
های عمرانی شهرســتان مالیر اظهار داشت :به  40سال گذشته انقالب
افتخار می کنیم ،چراکه تمامی موفقیت های امروز مرهون دستاوردهای
 40ساله انقالب است.
به گزارش ایرنا افزود :با همان توان و قدرت بیشتر و با افتخار به گذشته،
به آینده با امید فکر می کنیم تا بتوانیم کارهای بزرگتری را انجام دهیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان با بیان این اینکه شاخصهای
ایران در حوزه های مختلف قابل مقایســه با کشورهای همجوار و حتی
کشــورهای پیشرفته نیســت بیان کرد :امروز ایران قدرت برتر منطقه و
فرامنطقه ای است.
عراقی بهره مندی روستاهای باالی  10خانوار استان همدان از نعمت برق
و بهره مندی روستاهای باالی  20خانوار از نعمت گاز را از دستاوردهای
مهم انقالب برشــمرد و ادامه داد :هم اکنون  76درصد از روستاها و صد
درصد شهرهای استان همدان از آب شرب سالم بهره مند هستند.
وی با بیان اینکه به یُمن  40سالگی انقالب تمامی روستاها از آب شرب
بهره مند هستند افزود :تمامی روستاهای استان آسفالته و راه های ارتباطی
چهار بانده است و راه آهن همدان به تهران ،همدان به کرمانشاه و مالیر
به کرمانشاه اجرایی شده و راه آهن همدان به مالیر نیز در دست احداث
است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان گفت :همزمان با  40سالگی
انقالب و در ایام دهه فجر امسال 797 ،طرح عمرانی در استان همدان با
اعتبار  14هزارو  610میلیارد ریال بهره برداری و یا عملیات اجرایی آنها
آغاز شده است.
عراقی اظهار داشــت :از این تعداد  701طرح با اعتبار هشت هزارو 790
میلیارد ریال به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی  90طرح با اعتبار پنج
هزارو  820میلیارد ریال در سطح استان آغاز شد.

و افــزود :کیفیــت از شــاخص هــای
مهــم در امــر صــادرات محصــوالت
تولیــدی محســوب مــی شــود و
اســتاندارد همــواره بــه دنبــال ارتقــای
ایــن شــاخص هاســت.
وی یــادآوری کــرد :در راســتای حفــظ
ایمنــی جایــگاه هــای ســوخت  2هــزار و
 181نــازل جایــگاه عرضــه ســوخت مایــع
کنتــرل و بازرســی و برچســب صحــت
عملکــرد بــه روی آنهــا نصــب شــد.
مــددی گفــت :بــا هــدف حفــظ حقــوق
مصــرف کننــدگان از فجــر پارســال تــا
امســال  344باســکول ســنگین و پنــج
هــزار و  455وســیله توزیــن ســبک
آزمــوده شــده اســت.
مدیــرکل اســتاندارد اظهــار داشــت:
از  37واحــد تولیــدی طــا و ســنگ
هــای گرانبهــا کــه دارای کــد شناســایی
هســتند ،آزمــون انــگ فلــزات بــه عمــل
آمــد و  2مــورد نبــود انطبــاق ایــن
واحدهــا محــرز شــد.
 632واحــد تولیــدی همــدان مشــمول
اســتاندارد اجبــاری اســت کــه یــک
هــزار و  400گونــه محصــول تولیــد
مــی کننــد.

آگهـیتجـدید مزایـده (نوبت دوم)

علی یونسی

خبـر

آگهي مـزايده (نوبت دوم)
شرکت تعاوني کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي در نظر
دارد دو دستگاه خودرو با مشخصات ذيل را از طريق
مزايده عمومي به فروش برساند.
عالقهمندان جهت بازديد و دريافت اسناد مزايده
ميتوانند از تاريخ  97/11/23لغايت 97/11/30
ميتوانند در ايام هفته از يکشنبه تا پنجشنبه به
امور اداري تعاوني واقع در مجتمع دانشگاه آزاد
همدان جنب بانک ملي مراجعه نمايند.

سمند  LXمدل  1395رنگ سفيد

تعاوني کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي همدان

انقالب اسالمي 40،سال مردم ساالري ديني،استقالل و آزادي

آگهــی منــاقصــه

شهرداري نهاوند در اجراي ماده  13آيين نامه مالي شهرداريها و باستناد بند يک از يکصد و شصت و نهمين جلسه شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوطپ

به خدمات شهري شهرداري نهاوند را به صورت حجمي و به مدت يکسال و از طريق مناقصه عمومي به شرکتهاي واجد شرايط و صالحيت دار و مورد تاييد اداره تعاون کار و
رفاه اجتماعي با شرايط ذيل واگذار نمايد:
■ متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر و گرفتن اسناد مناقصه به شهرداري نهاوند ( امور قراردادها و معاونت خدمات شهري شهرداري نهاوند ) مراجعه نمايند و يا با شماره
تلفن  081-33237445-7تماس حاصل نمايند.
■ متقاضيان مي بايست چهار عدد پاکت نامه تهيه نموده و به شرح ذيل آنها را تکميل نموده و تا پايان وقت اداري مورخ  97/12/9تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد
دريافت نمايند.
ردیف

شرح ( موضوع مناقصه)

مبلغ کارشناسی
(قیمت پایه به ریال )

مدت اجرای قرارداد

مبلغ سپرده شرکت
در مناقصه(ریال)

1

واگذاری امور مربوط به خدمات شهر شهرداری نهاوند شامل
نظافت رفت و روب پاکسازی روزانه و  ...در محدوده قانونی شهر

37/006/242/300

یکساله ( 12ماه )

1/900/000/000

■ محتويات پاکت الف:
 متقاضيان مي بايست  %5درصد مبلغ قرارداد ( مبلغ کارشناسي پايه ) را طبق جدول فوق که مبلغ  1/900/000/000ريال مي باشد را بعنوان ضمانتنامه شرکت در مناقصه را يابصورت وجه نقد واريز و فيش واريزي را در داخل پاکت ( الف ) نموده و درب پاکت را ممهور به مهر امضاء مجاز شرکت نمايند متقاضيان مي توانند به جاي وجه نقد از ضمانتنامه
بانکي و يا اسناد خزانه به نفع شهرداري نهاوند که اعتبار آنها از تاريخ ارائه پيشنهاد به مدت سه ماه باشد استفاده نمايند.
■ محتويات پاکت ب:
 متقاضيان مي بايست صالحيت شرکت را که توسط اداره کار و رفاه اجتماعي صادر گرديده و داراي اعتبار باشد و همچنين آخرين تغييرات شرکت در روزنامه رسمي وفتوکپي شناسنامه و کارت ملي مدير عامل و هيئت مديره اعضا شرکت که حق امضاء اسناد را دارند و کليه اسناد مناقصه را که ممهور به مهر و امضاء شرکت وکلمه مورد قبول
است و همچنين رزومه کاري،ليست تجهيزات فني و عملياتي و امکانات مالي و شرايط عمومي و خصوصي پيمان،شرح کار،تعهدنامه ايمني و اساسنامه شرکت.
 اعضاء داراي حق امضاء اسناد تعهد آور شرکتهاي متقاضي،مي بايست ضمن قبول شرايط پيمان کليه صفحات قرارداد اسناد مناقصه و آناليز را نيز داخل پاکت ب قرار دهند.■ محتويات پاکت ج:
متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را به صورت عددي و حروف نوشته و آن را در داخل پاکت ( ج ) قرار نموده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت
نمايندو همچنين آناليز تفکيکي هزينه هاي مرتبط با قيمت پيشهادي که بايد بهمراه ضميمه برگ پيشنهاد قيمت داده شده باشد.
■ محتويات پاکت د:
متقاضيان مي بايست هر سه پاکت الف،ب،ج ،را در داخل پاک (د) قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت نمايند.
متقاضايان مي بايست بر روي پاکت ها مشخصات کامل،آدرس دقيق،شماره همراه را قيد نمايند.
مدت انجام کارهاي موضوع مناقصه از تاريخ شروع پيمان به مدت  12ماه شمسي تعيين مي گردد.
نظارت بر اجراي تعهدات بعد از انعقاد قرارداد با معاونت خدمات شهري شهرداري نهاوند مي باشد و پيمانکار موظف است کارها را طبق پيمان،اصول فني و دستورات کار
فرما،طبق مشخصات اسناد و مدارک پيوست اين پيمان اجرا نمايد.
اسناد و مدارک مناقصه به نماينده شرکت که معرفي نامه معتبر و مهر و امضاء،مجاز شرکت را همراه داشته باشد تحويل خواهد شد.
به پيشنهادهاي مشروط،مخدوش و فاقد سپرده و يا ارسال پيشنهاد بعد از مدت مقرر در آگهي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تمام اسناد مناقصه جزء اوراق بهادار محسوب شده و تمام صفحات آن وبرگه هاي آناليز قيمت و ضمائم آن بايد ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده
وهمچنين درج جمله قبول است برسد.
هزينه انتشار آگهي بر عهده برنده مزايده مناقصه مي باشد.
به اين قرارداد به هيچ عنوان تعديل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزايا که بر اساس بخشنامه  98محاسبه و پرداخت مي گردد.
پيمانکار حق واگذاري مووضع قرارداد را به هيچ عنوان چه جزئي و چه کلي به ديگري را ندارد.
شرکت در مناقصه بصورت وکالتي قابل قبول نمي باشد.
پيمانکار بايد توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي کارگران خدماتي خود را داشته باشد در اين خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي و اخالل در اجراي مفاد
قرارداد به عهده پيمانکار بوده و ايشان در برابر خدشه دار شدن وجهه ي شهر و شهرداري از جانب عوامل خود معنوي،حقوقي،اجتماعي،سياسي و  ...در قبال عدم پرداخت
حقوق و مزاياي کارگران خود حتي اگر در اخذ مطالبات خود از کارفرما تأخير داشته باشد.
ضامن مي باشد و تحت هيچ عنوان و شرايطي حق منوط نمودن مطالبات کارگران و پرسنل خود را به دريافت صورت وضعيت را ندارد.
تهيه کليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت و خودرو هاي مورد نياز و مواد مصرفي به عهده برنده مزايده ميباشد.
پيمانکار مؤظف به بيمه نمودن ( بيمه مسئوليت مدني ،بيمه حوادث و  ) ...موضوع پيمان مي باشد.
منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتي و شرکت در مزايده و مناقصه وهمچنين شرکتهاي شرکت کننده در مناقصه موظف به ارائه گواهي عدم منع انعقاد قرارداد
و فعاليت از اداره کار و رفاه اجتماعي و ساير مراجع باشد.
کليه کسورات قانوني و همچنين هزينه هاي احتمالي ديگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
پيمانکار در ارائه قيمت پيشنهادي،سود مورد نظر خود و تمام هزينه هاي ناشي وکسورات مربوطه را در نظر گرفته و بعد از آن تحت هيچ عنواني حق درخواست اضافه
بهاء را ندارد.
از آنجايي که موضوع قرارداد به صورت حجمي بوده ،لذا مدارک کارفرما در قرارداد ميزان کيفيت مي باشد.
در صورتيکه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق کارگران از سوي مراجع ذيصالح صادر شود پيمانکار مکلف بر اجراي آن ار تاريخ تنفيذ بخشنامه خواهد بود.
متقاضيان تا پايان وقت اداري مورخ  97/12/9مي بايست پيشنهادهاي خود را تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند و رسيد دريافت نمايند.
کميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ  97/12/11ساعت  11روز شنبه در محل شهرداري تشکيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتي که حداقل سه پيشنهاد باشد مفتوح
و نتيجه را اعالم نمايند/.غ

چاپ آگهي نوبت اول97/11/18 :
چاپ آگهي نوبت دوم97/11/29 :

محمد حسين پور -شهردار نهاوند

گزارش

gozaresh@hamedanpayam.com

پارلمان

پنجشنبه

 17بهمنماه 1397

شماره 3048

احزاب

4

نظر اتحادیه اروپا با نظرافرادی که ســعی میکنند نظرات شــخصی خود
را برای مرتبط دانستن بین اینستکس و  FATFتحمیل کنند ،متفاوت است.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت :ســاز و کار مالی اروپا (اینســتکس)برای
همکاری با ایران برای این ایجاد شــد تا مشــکالت تبــادالت مالی و کاالیی
بازرگانان ایرانی و اروپایی رفع شود.
به گزارش ایسنا،ســیده فاطمه ذوالقدر گفت :پیوند زدن ساز و کار مالی اروپا
برای همکاری با ایران به  FATFبه هیچ وجه درســت و قابل قبول نیست و
افرادی که این چنین سخن میگویند نظرات شخصی خود را بیان میکنند ونظر
اتحادیه اروپا با نظر افرادی که سعی میکنند نظرات شخصی خود را برای ایجاد
ارتباط بین اینستکس و  FATFتحمیل کنند ،متفاوت است.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور گفت :تاکنون وضعیت  81حزب
و گروه سیاسی با قانون جدید مطابقت یافته و تعداد  3حزب نیز در سال 1397
پروانه فعالیت براساس قانون جدید دریافت کرده اند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور ،حمید موالنوری افزود :از آغاز
دولت تدبیر و امید ،وزارت کشــور حداکثر مســاعدت را در ارتباط با توسعه
فعالیت احزاب و گروه های سیاسی داشته است.
دبیر کمیسیون ماده  10احزاب در این جلسه با تبریک 40مین سالگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی و گرامیداشت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه
زهرا(س) ،به نقش احزاب و گروه های سیاســی در شکل گیری دستاوردهای
انقالب اســامی در  4دهه گذشته و اقدامات و فعالیت ها و ظرفیت هایی که
تشکل های سیاسی برای کمک به فرآیند توسعه کشور داشته اند ،اشاره کرد.

دفاعی

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

نظر اتحادیه اروپا پیوند بین اینستکس
و  FATFنیست

 81حزباساسنامهخودراباقانونجدیدمطابقتدادند

گفتوگوي همدانپيام با معاون ستاد امر به معروف و نهي از منکر استان

ايران و جهان
روحانی:

ثبات و امنیت کامل سوریه از اهداف مهم
منطقهای ایران است

از اهداف مهم منطقهای و سیاســت خارجی جمهوری اســامی
ایران ثبات و امنیت کامل سوریه و برقراری شرایط عادی در سوریه و
بازگشت مردم این کشور به زندگی عادی است.
رئی 
س جمهور اظهار داشــت :با آغاز پیروزی انقالب اسالمی ،روابط
دوســتانه و نزدیک تهران دمشق نیز با اهتمام ویژه رهبران دو کشور
شروع شد و این روابط با سرعت بیشتر و در همه زمینهها در راستای
منافع و مصالح دو ملت ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایرنا حجتاالســام والمسلمین حســن روحانی گفت:
تردیدی نداریم که پیروزی شــما در برابر یــک توطئه بزرگ در این
منطقه به ســرکردگی آمریکا و برخی کشــورهای دیگر ،موفقیت و
پیروزی بزرگی برای ملت سوریه و کل منطقه است.
وی گفت :غلبه بر این مشکالت ،اهداف مشترک بین دو کشور است.
بنابراین ضــرورت دارد همکاریها و هماهنگیهای خود را در همه
زمینهها هر چه بیشتر تقویت کنیم.
رئیس جمهور اظهار داشت :برای تحقق این هدف باید با حساسیت،
دقــت و با در نظر گرفتن مصالح و منافع دو ملت گامهای خود را به
پیش برداریم.
وزیر خارجه سوریه نیز در این دیدار با تبریک 40مین سالگرد پیروزی
انقالب اســامی ایران ،از حمای 
ت و پشتیبانی بیدریغ ملت و دولت
جمهوری اســامی ایران از ملت سوریه در مقابل تروریسم قدردانی
کرد و گفت :دولت و ملت ســوریه مواضع اصولی و ثابت تهران در
حمایت از تمامیت ارضی ســوریه و مقابله با تروریسم و اشغالگری
خارجی را تحسینبرانگیز دانسته و بر آن تکیه میکند.
ولید معلم گفــت :بیتردید موفقیت جمهوری اســامی ایران در به
شکست کشــاندن این توطئهها موفقیت بزرگی برای کل منطقه و از
جمله سوریه محسوب میشود.
الریجانی:

ضرورت گازسوز یا دوگانه سوز شدن
وسایل حمل و نقل عمومی
ضرورت گازســوز شدن یا دوگانه سوزشدن وسایل حمل و نقل
عمومی یکی از عوامل مهم در اصالح حامل های انرژی قطعا موضوع
گازسوز شدن وسایل حمل و نقل عمومی خواهد بود.
رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت :خوشــبختانه تاکنون اقدامات
چشمگیری در عرصه گازرسانی به استان ها و شهرها صورت گرفته
است.
به گزارش ایســنا ،علی الریجانی افزود :قطعــا یکی از اولویت های
کنونی شرکت ملی گاز باید موضوع گازسوز شدن وسایل حمل و نقل
عمومی به ویژه تاکسی ها باشد.
وی تصریــح کرد :کاهش مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا از مهم
ترین آثار مثبت این موضوع اســت .همچنین با گازسوز شدن وسایل
حمل و نقل عمومی اصالح حامل های انرژی راحت تر صورت می
گیرد از این رو به نظر من شــرکت ملی گاز باید با همکاری بانک ها
طرحی را جهت تحقق این مسئله تدوین کند.
الریجانی ادامه داد :یکی از عوامل بســیار مهم در مسیر گازسوز شدن
وسایل حمل و نقل عمومی توسعه جایگاه های عرضه گاز است ،زیرا
در شــرایط کنونی تعداد این جایگاه ها کم است بنابراین باید برنامه
ریزی دقیقی جهت توسعه این مراکز صورت گیرد.
وی افزود :یکی دیگر از موضوعات مهم در بحث فعالیت شرکت ملی
گاز ،موضوع صادرات گاز مایع ( )LPGبه کشورهای دیگر است که
در این رابطه نیز باید برنامه ریزی دقیق تری صورت گیرد.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران افزود :این میزان تا ســال  ۱۴۰۰به
یک میلیارد مترمکعب می رسد البته یکی از دغدغه های شرکت ملی
گاز ،بحث صرفه جویی در مصرف به ویژه در نیروگاه ها اســت زیرا
طبق بررسی های صورت گرفته این مراکز تا  ۳۰درصد قابلیت صرفه
جویی دارند.
حسن منتظر تربتی تصریح کرد :خوشبختانه شرکت ملی گاز اقدامات
قابل قبولی در این رابطه در استان تهران صورت داده و این موضوع در
شهرهای بزرگ دیگر نیز در حال پیگیری و انجام است.

با تفحص مجلس از خصوصیسازی پرده از
خیانتهای صورت گرفته برداشته میشود
تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی در دستور کار مجلس
شورای اســامی قرار گرفت و خصوصیسازی در سالهای اخیر با
تخلفات و انحرافات فراوان همراه بوده است و این فرایند از ابتدا مسیر
اشتباهی در پیش گرفته است.
نماینده مردم مالیر در مجلس گفت :خصوصیســازی به این شکل
که در کشــور صورت گرفته نه تنها در راستای تحقق اصل  44قانون
اساسی صورت نگرفته بلکه با توزیع ناعادالنه ثروتهای ملی موجب
فاصله طبقاتی در جامعه شده و عم ً
ال برخالف اصول عدالت اقتصادی
در قانون اساسی حرکت شده است.
حجتاالســام احد آزادیخــواه افزود :در خصــوص تخلفات
بزرگ در واگذاری هپکو اراک ،ماشــین ســازی تبریز ،پاالیشگاه
کرمانشاه ،نیشــکر هفتتپه ،آلومینیوم المهدی ،و کشت و صنعت
مغان در ســالهای اخیر خواستار ابطال این واگذاریها شد و آنچه
اتفاق افتاده خصوصیسازی یا واگذاری نیست بلکه تقسیم غنایم
است.
وی گفت :کســانی که با روابط فســادآمیز این صنایــع را خریداری
میکنند تنها به تفاوت ارزش واقعی و ارزش به اصطالح کارشناســی
آن توجه دارند و همتی برای افزایش ســودآوری و توســعه و حتی
حقوق کارکنان ندارند.

 40سالگي دوران پيري انقالب نيست
»»شبنم طهماسبي

انقالب اسالمي ايران بدون وابستگي
به شرق و غرب در  22بهمن سال  57به
پيروزي رسيد و معادالت سياسي در نظام
دو قطبي حاکم در جهان را به هم ريخت
با گذشت  40سال از عمر پر فراز و نشيب
انقالب اســامي ناگفتههاي بسياري از
چگونگي پيروزي انقالب اسالمي و نظام
حاکم به ايران قبل از انقالب وجود دارد
از ويژگيهاي مهم و شــاخص انقالب
اسالمي مذهبي بودن اين انقالب در تمام
سطوح است.
اين انقالب که با رهبــري مراجع تقليد
شــیعه آغاز و اوج گرفت ،بنيانگذاري
حکومتي جمهوري اسالمي ايران ،مبتني بر
احکام اسالمي و باورهاي شيعه را در پي
داشت در اين جريان روحانيون شيعه سهم
بزرگي در هدايت و آگاهي بخشي به مردم
و هدايت مبارزات داشتند.
در همين راســتا در ادامه سلسله گزارش
پيوســته با فعاالن انقالبي همدان با جواد
بيات معاون فرهنگ ،تحقيقات و آموزش
امر به معروف و نهي از منکر اســتان به
گفتوگو نشستيم که در ادامه ميخوانيد:
انقالبيون همدان چه نقشــی در
روند انقالب داشتند؟
عالمان شــهرها که همواره مــورد احترام
مردم هســتند در برانگيختن خشم مقدس
انقالبيون شــرکت داشتند و آتش انقالب را
همــواره برافروخته ميکردند يکي از ارکان
مهم و نيرومند ،در حرکت انقالب اسالمي
ايران ميتوان به مبــارزات مردم همدان در
سده گذشته به ويژه نهضت امام خميني(ره)
اشاره کرد.
مبارزات مردم همدان در مشــروطه ،مبارزه
با نظام شاهنشــاهي تا استقرار نظام مقدس
جمهوري اســامي ميتــوان به عنوان يک
نقش ممتــاز قلمداد کرد به عنــوان نمونه
هدايــت انقالبيــون همــدان بــه رهبري
سيدالعلما آيتا ...مدني و تأثيرپذيري از اين
فرد مجاهد در تاريخ ماندگار است.
صدهــا اقدامات انقالبي نظيــر ممانعت از
حرکت ســتون نظامي ارتش شاهنشــاهي
و پيوســتن آنها به حکومت نظامي تهران،
پيوســتن ارتش بــه مردم و پاييــن آوردن
مجســمه شــاه توســط عزيزان ارتشي در
دوران شکوهمند اسالمي به رهبري آيتا...
مدني ،تسخير شــهرباني و سازمان ساواک،
تظاهرات گسترده در تشــيع جنازه آيتا...

آخوند مالعلي در شهريور  57که در سطح
کشــور زمينه متعددي را براي بيداري مردم
فراهم کرد.
همچنين خلق حماســه  30مهر  57نه تنها
در داخل کشور زمينه را براي بيداري مردم
فراهم کرد بلکه در خارج کشــور امام(ره)
نيز حمايت خود را از آن اعالم کرد و حتي
مراجع تقليد مثل آيتا ...گلپايگاني ،آيتا...
مرعشي نجفي و سياسيون وقت مثل انجمن
روزنامهنگاران نيز حمايت کردند.
و همچنين  3آبان  57که در دانشگاه تهران
اتفاق افتاد را ميتوان همه را نتيجه اقدامات
انقالبيون که مردم همــدان نيز در آن نقش
داشتند دانست.

روحانيت در انقالب اسالمي چه
نقشي داشتند؟

اساســ ًا هيچ انقــاب اســامي و مردمي
وجود ندارد کــه در آن روحانيت و حوزه
پيشکسوت و پيشــقدم آن نباشند حضرت
امــام (ره) در اين زمينه ميفرمايند :اساســ ًا
کدام انقالب مردمي و اسالمي را سراغ کنيم
کــه در آن حوزه و روحانيت پيشکســوت
شــهادت نبودند و بر باالي دار نرفته باشند
و اجســاد مطهرشان در ســنگ فرشهاي
حوادث خونين به شهادت نيستاده باشند در
هر نهضت و انقــاب مردمي و الهي علما
اسالم نخستين کساني بودند که در شهادت
پيشگام بودند.
ترديــدي نيســت که حوزههــاي علميه و
علماي متعهد در طول تاريخ اسالم و تشيع
در واقع مهمترين پايگاه محکم اســام در
مقابل حمالت و انحرافــات و کجرويها
بودند.
روحانيون هستند که بر اساس دريافتهاي
اســامي خــود هميشــه در حرکتهاي

اجتماعي و مبارزات سياسي پيشتاز بودند و
اساس ًا در انقالب اسالمي ما نقش روحانيت
نقش برجسته وممتاز ميباشد.
در استان همدان هم اين موارد کام ً
ال مشهود
و واضح اســت به ويژه برنامههاي متعددي
که روحانيون رهبري آن را بر عهده داشتند.
اساس ًا در اســناد انقالب اسالمي در تاريخ
استان شاهد اين هستيم که خيلي از علماي
ما دستگير و بازداشت شدند و زندان رفتند.

آيا انقالب اسالمي پس از  40سال
توانسته به اهداف خود دست يابد؟

طبق فرمايشات مقام معظم رهبري اساس ًا 40
ســالگي انقالب دوران پيري انقالب نيست
دوران پختگي و نشاط انقالب است.
انقالب در  40ســالگي با قدرت ،با حفظ
شــعارها و با برافراشتن پرچم اصلي خود
همچنان در حال پيشروي است امروزه بعد
از گذشــته  4دهه به تدريج آن کابوسي را
که اســتکبار جهاني ميديدنــد به واقعيت
تبديل شــده اســت .ايران اسالمي به يک
قــدرت بــزرگ نظامي ،ملــي ومنطقهايي
تبديل شده اســت که فشارهاي اقتصادي،
امنيتي و سياسي نتوانسته اين انقالب را از
پاي درآورد بلکه برعکس توانســته است
بر ملتهاي منطقه اثــر بگذارد و فرهنگ
عمومي اســام را منتشــر کند و ملتهاي
منطقه با تأثيرپذيــري از اين انقالب دچار
هويت شدهاند.

چگونه انقالب اسالمي ميتواند
دستاوردهاي خود را حفظ کند؟

علماي اســام موظف هستند در اين برهه
از زمان به تعبير امام خميني(ره) با انحصار
طلبي و اســتفادههاي نامشــروع ستمگران
مبارزه کنند و اجــازه ندهند عدهاي نيازمند
و محروم و در کنار آنها ســتمگران غارتگر

در نعمت باشــند فقها بايد با جهاد ،امر به
معــروف و نهي از منکر حــکام جاهل را
رسوا کنند و مردم را در سراسر جهان بيدار
کنند تا زمينهاي باشد که به نهضت عمومي
مسلمانان حکومت جاهالن را متزلزل کند و
حکومت اسالمي را در سراسر جهان برقرار
کنند زيرا انقالب اســامي امروزه به عنوان
امرالقري جهان اســام است و روحانيون
هرگز نبايــد از حمايــت محرومين غافل
باشند چون هر کس از اين امر غافل شود از
عدالت اجتماعي غفلت کرده اســت که اين
نقش بسيار مهم روحانيت را نشان ميدهد.
انقالبــي بــودن ،وحــدت مردم بــا نظام،
دشمنشناســي ،پشــتيباني از واليت فقيه،
حفظ اصول انقــاب خوداتکايي (تقويت
باورها ،مهارتهاي ديني ،اقتصاد مقاومتي)
و همچنين عمل به وصاياي سياســي ،الهي
حضرت امام(ره) و خوننامه شــهدا ،عمل
به همه اين موارد سبب حفظ دستاوردهاي
انقالب ميباشد.

در زمان انقالب ساواک در همدان
چه اقداماتي را انجام ميدادند؟

اساس ًا سازمان ســاواک در سالهاي مياني
دهه  30به کمک سازمان جاسوسي آمريکا
و انگليس تشــکيل شد از همان ابتدا تيمور
بختيار به فردي که به خشونت مشهور بود،
را به رياست اين سازمان منصوب کردند و
اين سازمان از ابتدا به سازمان مخوف تبديل
شد که به شــکنجه ،اعدام و ترور مخالفين
رژيم پهلوي به کار خــود ادامه ميدادند و
ســعي ميکردند در اين زمينه بــراي افراد
رعب و وحشت ايجاد کنند.
در استان همدان نيز ساواک نقش و وظيفه
ذاتي خود را داشــت به طوري که حتي
خانواده ها از يکديگر هم ترس داشــتند.
امروز به برکت جمهوري اسالمي نعمت
آزادي و همچنين مردم در چارچوب ،با
در نظر گرفتن مردم ساالري ديني سخنان
خود را به طور آزادانه طبق اصل  8قانون
اساســي مطرح ميکننــد و در حوزه نقد
ورود پيدا ميکنند به طور شايســته ما در
چارچوب ديني از دموکراسي برخوردار
هستيم اما در گذشــته به اين منوال نبود
و ســاواک شرايط ســختي را براي مردم
فراهم کــرده بود و هر کســي اگر طرح
موضوعي بر عليه رژيم ستمشاهي مطرح
ميکــرد نتيجه آن چيزي جز شــکنجه و
زندان نبود.

همکاری هستهای بستری جدید برای اعتمادسازی است
همکاری هســته ای می تواند بستری
جدید برای بازســازی اعتماد بین تهران و
کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد.
رییس ســازمان انرژی اتمــی ایران خاطر
نشــان کرد :این که برخی از کشــورهای
عربی می گویند تاسیسات هسته ای ایران
امن نیست ،حرفی نادرست است و امنیت
تاسیسات هسته ای ما به طور کامل زیر نظر

آژانس بین المللی انرژی اتمی است.
به گــزارش ایرنــا ،علی اکبــر صالحی
افزود :اکنــون در حال آزمایش بر روی
نسل هشتم از ســانتریفیوژ هستیم و این
موضوع  5تا  6ســال طول می کشــد و
پژوهش هــای ما در چارچوب "برجام"
اســت ،چرا که طبق این توافق ایران می
توانــد فعالیت های پژوهشــی در این

خصومت با ایران
آمریکا را به حمایت از
دیکتاتورها سوق داده
است
خصومت آمریــکا با ایران ،آمریکا را
به سمت حمایت از دیکتاتورها ،قصابان
و افراطی هایی سوق داده که جز ویرانی
برای منطقه ما چیزی نداشته است.
وزیــر امور خارجه در صفحه شــخصی
خود در توئیتر نوشت:در حالیکه ایرانیان
از جملــه هموطنان یهودی ما  40ســال
پیشــرفت را به رغم فشــارهای آمریکا
گرامی می دارند ،آقای ترامپ باز هم در
سخنرانی ساالنه خود در کنگره اتهاماتی
را علیه ما مطــرح کرد .خصومت آمریکا
با ایران ،آمریکا را به ســمت حمایت از
دیکتاتورها ،قصابان و افراطی هایی سوق
داده که جز ویرانی بــرای منطقه ما

زمینه داشته باشد.
وی تاکیــد کرد :امیدواریــم اروپایی ها به
وعده های خود برای طراحی ســانتریفیوژ
جدید با مــا همکاری کنند ،اما اگر در این
زمینه وقت کشی کنند ،ایران انتخاب های
زیادی در این زمینه دارد که فعال تمایلی به
انجام آن ها ندارد.
صالحی ادامه داد :با وجود خروج آمریکا از

توافق هســته ای ،ایران از لحاظ فنی ضربه
ای نخورده است  .برخی قید و بندها وجود
دارد کــه ما آن را پذیرفتهایم و در حقیقت
این ها تأثیری بر سرعت پیشرفت صنعت
هســتهای ما ندارد ،امــا اگر تصمیم گرفته
شود که به قبل توافق هسته ای بازگردیم ،بر
اساس نیاز خود موانع غنی سازی اورانیوم
را کنار می زنیم.

مجلس به دنبال
افزایش قیمت
بنزین نیست

چیزی نداشته است.
به گــزارش ایرنا  ،محمــد جواد ظریف
نوشــت :دونالد ترامپ رئیس جمهوری
آمریکا بعداز پایــان اختالفاتش با کنگره
که به تعطیلی  35روزه بخشــی از دولت
این کشــور منجر شــد ،برای سخنرانی
ســاالنه در کنگره حضور یافت و ادعاها
و تهدیدهای خود علیه جمهوری اسالمی
ایران و حمایتش از تروریسم صهیونیستی
را تکرار کرد.

کمیسیون انرژی تصمیمی برای افزایش
قیمت و سهمیهبندی بنزین ندارد ،چرا که
این موضوع یک امر مهم است و نیازمند کار
کارشناســی و دقیقی است و اگر نیاز باشد
دولت باید در این زمینه الیحه دهد.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلس
شورای اسالمی گفت :تا زمانی که دولت
نیازی به افزایش قیمت بنزین نداشته باشد
قطع به یقین مجلس شورای اسالمی نیز
تصمیمی به افزایش قیمت بنزین ندارد و
مجلس شورای اسالمی با افزایش قیمت
مضیقهای برای مردم ایجاد نمیکند.
به گزارش ایسنا ،اســدا ...قرهخانی بیان
کرد :اگر دولت الیحهای در زمینه افزایش
قیمت بنزین ارائه کند آنگاه مجلس

جمهوری اسالمی ایران امروز
بازیگر اصلی منطقه است

امروز جمهوری اسالمی ایران بازیگر اصلی در منطقه است و هیچ کشوری
نمی تواند بدون حضور و یا تصمیم ایران اقدامی در منطقه انجام دهد.
معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اســامی گفت :قبل از انقالب دشمن
تالش کرد با حضور ژنرال هایزر مانع پیروزی انقالب اسالمی شود.
به گزارش ایرنا ،حبیب ا ...سیاری اظهار داشت :از بدو پیروزی انقالب اسالمی
و یا حتی قبل از آن تهدیدهای دشــمن استکباری نسبت به انقالب اسالمی و
جمهوری اسالمی ایران اجرا شده است.
وی اظهار داشت :استکبار جهانی با کوتاه شدن دست خود از منافع نامشروعی
که در ایران برای خود تعریف کرده بود تالش کرد انقالب را شکست بدهد و
یا دوباره به کشور بازگردد.

فضاي مجازي

دولتی که بتواند مشکل حل کند
مردم بیش از پیش از سیاســت کناره میگیرند .هواداران سیاسی
خسته و از پا افتادهاند .جوش و خروش در مخالفت با حکومت امکان
قد برافراشتن و شدت گرفتن دارد ،با این حال به بخشی خاص محدود
میشود و راه و رسمهای انقالبی دیگر کارساز نیستند .روشنفکرها هم
سکوت اختیار کردهاند .سیاست به فعالیتی خودبزرگبینانه تبدیل شده
است .سیاستمداران خود را مسئول همه چیز میپندارند ،منطق بحث
جناحی آنها را به نوید دادن تدابیر مؤثر برای حل و فصل قطعی تمام
مشکالت ســوق میدهد .آنها زندانی وعدههای خویشاند و ناتوان
از مقاومت در برابر فشــارهای جناح خود ،باید به تال 
ش برای انجام
گفتههایشان بدون در نظر گرفتن هزینهها و نتایج آن همت گمارند.
آنها باید بر محدودیتهای خود وقوف یابند و از سپردن وعدههای
نشــدنی دوری کنند .یک دولت متکبر ،همهجا حاضر و همهکاردان،
ناگزیر علیل و ازکارافتاده اســت و فقط یــک دولت فروتن میتواند
خود را به راستی فعال نشان دهد ،زیرا تنها چنین دولتی قادر است به
جامعه گوش دهد ،شــهروندان را درک کند و در خدمت آنها باشد
و در به تحقق رســاندن اهدافشان بهوســیله خودشان یاری رساند.
تکنوکراتها و سیاستمدارهای ما مشغولیت بسیار را به حساب کار
واقعی میگذارند ،آنها ســاعات مدیدی را به بازی گیرای قدرت و
بازســازی دنیا میگذرانند اما آنها هیچگاه با مراقبت الزم طراحی و
پیگیری اصالحاتی را که ادعای انجام آنرا برای خیر شهروندان دارند،
تدارک نمیبینند.
من تقریب ًا تردید ندارم کــه موقع خواندن عبارات فوق ،فکر کردهاید
درباره ایران اســت؛ اما جمالت فوق را میشــل کروزیه جامعهشناس
فرانســوی که متخصص جامعهشناســی سازمانهاست در پیشگفتار
کتــاب دولت فروتن ،دولت مدرن ،راهبردهایــی برای تغییری دیگر
درباره فرانســه نوشته است کتاب ســال  1991نوشته شده و در سال
 1390با ترجمه مجید وحید توسط انتشارات رخداد نو در  294صفحه
منتشر شده است.
اینکه شــما به هنگام خواندن عبارات فوق به ایــران فکر کردهاید،
تا حدی نشــان میدهد دولتها در سراســر جهان ،مشکالت جدی
دارند (جلیقه زردهای پاریس هم همین را نشــان میدهند) .کروزیه
هم به دنبال نشان دادن مشکل دولتها در جهان و ضرورت بازسازی
آنهاست.
او اعتقاد دارد سیاســتمدارها از این نبوغ برخوردارند که دســت به
خودمسمومی بزنند .آنها آنقدر برای برنامههایشان استدالل میکنند
که سرانجام خود نیز آنها را باور میکنند و نشان میدهد مردم فرانسه
با انتخاب فرانسوا میتران در انتظار پایان بحران بیکاری نبودند ،اکثریت
بزرگ رأیدهندگان بیشــتر از آنچه سیاســتمداران باور میکنند،
واقعگرا هستند ،ولی میخواســتند چنین احساس کنند که کارها در
مسیر مناسب برای خروج از بحران انجام میشود .فرانسویهای مدرن
 ...خواهان تساهل ،احترام به رقیب و مبادالت و همیاریهای مثبت در
جهت مصلحت عمومی هستند.اینها همان چیزهایی است که مردم
در ایران هم خواهان آن هستند.
حکومــت درنیافته بود که آینده جامعه فرانســه و کامیابی نهایی هر
حکومتی وابســته به شیوهای است که بر اساس آن مشکالت جوانان،
دانشــگاهها و پژوهش حل میشــود.گویی حکومتهــا در همه جا
کموبیــش اهمیت پژوهش را درنمییابند .کروزیه ســاختار اداری را
هدف میگیرد و نشان میدهد موانع نوآوری ،فرهنگی نیستند  ...این
موانع اجتماعی و اداریاندکه مانع نوآوری میشود و نیاز به مراجعه به
دولت پیشرفتها را متوقف میکند.
کروزیه اســتدالل میکند که مدرن کردن دولت به معنای کامپیوتری
کردن بیشــتر امور نیســت بلکه باید روشها ،اعمال و روح را تغییر
داد.این همان چیزی اســت که در ایران ما فهم نمیشود .فهم نکردن
چنین نکته مهمی محصول تعارض منافع و البته ساختارهایی است که
درباره قابلیتهای خود دچار توهم شــدهاند .درمان ،گذار به دولت
فروتن است.
دولت فروتن ،مقید به ســرمایهگذاری بلندمدت اســت ،در خدمت
جامعــهای که نمیتوان به آن دســتور دارد و ترتیبات و اهداف آنرا
با دســتور تعیین کرد ،بلکه باید به آن گوش ســپرد .روشــنفکران و
سیاستمداران تا رســیدن به چنین دولتی راه طوالنی در پیش دارند.
راهی که با بحث همگانی ،روشن شدن استداللها و باز شدن فضای
اقدام هموار میشــود .جامعه به قدرت سیاســیای نیازمند است که
ضعیف و بههم ریخته نباشــد ،قدرتــی آمیخته به احترام که به آنچه
نمیداند آگاه است ،حدود خود را میشناسد و فرمان نمیراند .دولتی
که قادر به ســازگاری اســت .کروزیه دولت فروتن ،دولتی که بتواند
مشکل حل کند ،و شیوه ساختن آنرا توضیح میدهد.
*محمد فاضلی  :عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
منبع :کانال دغدغه

بیانیه اتحادیه اروپا دخالت
در امور ایران است

شــورای اســامی موضوع را بررســی
خواهد کرد و تاکنون نیز الیحهای در این
زمینه ارائه نشده است و در الیحه بودجه
 ۱۳۹۸نیز افزایش قیمتی برای بنزین دیده
نشده است.
وی در پایــان گفــت :از آنجا که بحث
افزایش قیمت و ســهمیهبندی دارای آثار
مستقیم بر معیشــت مردم است ،نیاز به
یک کار جامع و پختهای دارد تا بتوان در
خصوص آن تصمیمگیری کرد.

دستگاه دیپلماسی باید کام ً
ال تمامی وجوه این بیانیه را بررسی کرده
و عکسالعمل جدی داشته باشد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت :ادبیات بیانیه
بیشــتر از آنکه حقوقی و تعهدآور برای طرف مقابل باشــد اخالقی و
سیاسی است .به جای آنکه در آن نوشته شود که متعهد به ایجاد کانال
مالی بر اســاس برجام هستند نوشته برای اقداماتشان تالش میکنند.
حال اینکه دو کلمه تالش و تعهد بار حقوقی متفاوت دارد .باید در این
موارد متمرکز شویم.به گزارش ایسنا،سید حسین نقوی حسینی توضیح
داد :این بیانیه همچون آن اســت که اروپاییها تعهدات برجامی را کنار
گذاشــته و میخواهند مذاکره جدیدی انجــام دهند و برای این هدف
شــرط و شروط میگذارند .انگار قرار اســت اتفاق جدیدی رخ دهد.
اینکه ما را الزام به عضویت در  FATFمیکنند دخالت آشکار در امور
داخلی کشور ماست .آنها نمیتوانند ما را ملزم کنند.
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خانههای حمایتی سالمندان گسترش مییابد

عفو گسترده پس از اعالم رهبری اجرا میشود

رئیس سازمان بهزیستی کشــور از گسترش خانههای حمایتی سالمندان خبر داد
و گفت :این خانهها با مراکز نگهداری ســالمندان متفاوت هســتند و ساختاری شبیه
خانواده دارند.
وحید قبــادی دانا در گفت و گو بــا ایرنا افزود :در این خانهها ،ســالمندان به طور
داوطلبانه حضور پیدا میکنند و اقامت در این خانهها ،شبانه روزی است اما سالمندان
در طول روز میتوانند به خواست خود خارج شوند و به امور خود بپردازند.
وی ادامه داد :در این خانهها ،تعداد محدودی سالمند به طور مثال  10سالمند زندگی
میکند و شرایط آنها مانند خانه است.
قبادی دانا افزود :شرایط خاصی برای ورود سالمندان به خانههای حمایتی وجود ندارد.

ســازمان زندانها آمادگی دارد بر اساس معیارهای اعالمی مصادیق را مشخص و
اعالم کند ،منتظر هستیم که به ما ابالغ شود.
رئیس سازمان زندانها در رابطه با جزییات عفو گسترده گفت :این طرح عملیاتی شده
و در حال اجراســت منتها چون مالحظات حقوقی و قانونی در این زمینه وجود دارد
ما نتوانستیم اهداف خود را محقق کنیم .به گزارش مهر ،اصغر جهانگیر گفت :قانون
جرایمی که مجازاتهای آن از درجه  ۶تا  ۸هستند را مشمول این قضیه دانسته است
از طرفی شرط استفاده از پابند الکترونیکی رضایت خود فرد است ،عالوه بر این ،فرد
باید مخارج آن را به صورت روزانه پرداخت کند که این موارد از جمله دالیلی است
که موجب شده استقبال خوبی از این طرح نشده است.

در دنیای تکنولوژی که هر روز بیش از پیش بر تعداد شــبکههای
مجازی افزوده میشــود ،شــاید چندان هم دور از انتظار نباشد علی
رغم خطرات متعدد این فضاها ،کودکان و نوجوانان عالقهمند باشند
در شــبکههای مجازی حضور یابند؛ در این میان یکی از مسائلی که
بسیاری از والدین را نگران میکند این است که کودکان و نوجوانانشان
از چه ســنی میتوانند به صورت مستقل از فضاهای مجازی استفاده
کنند؟.
اسماعیل خوشنظر ،روانشناس کودک و نوجوان در گفتوگو با ایسنا،
با بیان اینکه محدود کردن کودکان و نوجوانان در اســتفاده از فضای
مجازی یک الزام اســت ،بیان کرد :متاســفانه در حال حاضر کودکان
حتی در سن  ۹ ،۸سالگی در اینستاگرام صفحههای شخصی راهاندازی
میکنند که این موضوع میتواند آســیب بسیاری به کودکان وارد کند
چراکه ممکن اســت کودکان و نوجوانان بــه خاطر کنجکاویهای
متعدد ،وارد فضاهایی شوند و یا با افرادی معاشرت کنند که صدمات
جبران ناپذیری به آنها و یا خانوادهشان وارد کند.
وی معتقد است :اگر از ابتدای دوران تولد کودک ،رابطه و صمیمیت
بیشتری میان والدین و فرزند ایجاد شود این موضوع میتواند ساختار
مناسب دفاعی بسیار خوبی ایجاد کند تا کودک از هرگونه سوءاستفاده
و آسیبی دور باشد .صمیمیت در رابطه والدین و فرزند کمک میکند
تا کودک برای ورود به هر فضایی آنها را آگاه کند ،با آنها مشــورت
کند و در هر شــرایطی نظر آنها را جویا شود .از طرفی دیگر ،والدین
میتوانند براساس این صمیمیت شرایطی فراهم کنند که امکان حضور
مداوم کودک در فضای مجازی تعدیل یابد.
خوشنظــر در ادامه درباره محدود کردن ســنی کودکان و نوجوانان
در اســتفاده از فضای مجازی توضیح داد :نوجوانان قبل از ســن ۱۵
ســالگی میتوانند برای استفاده از تلفن همراه ،از تلفن همراه والدین
خود استفاده کنند و یا تلفنهایی داشته باشند که به اندروید دسترسی
ندارند ،اما از ســن  ۱۵ســالگی به بعد والدین میتوانند تلفن همراه
مجزایی برای فرزندان خود تهیه کنند اما نیاز است والدین با همکاری
نوجوان روی فضاهایی که فرزندشــان به آن ورود میکند نظارت و
دسترسی داشته باشند .از سن  ۱۸سالگی به بعد نیز والدین باید برای
استقالل نوجوانانشان نظارت خود را در این موضوع کاهش دهند.
این روانشناس کودک و نوجوان با بیان اینکه کنجکاوی افراطی ،عدم
مدیریت صحیح و تصمیم های تکانشــی از جمله مواردی است که
میتواند هنگام اســتفاده نوجوان از فضای مجازی به او آسیب وارد
کند ،خاطرنشان کرد :دنیای اینترنت دنیای جذاب و پیچیدهای است،
برخی نوجوانان برای تجربه استقالل ،والدین خود را در جریان مسائل
اتفاق افتاده در اینترنت قرار نمی دهند و مایلند به صورت مســتقل از
خانــواده عمل کنند ،اما ذکر این نکته الزم اســت که خطرات فضای
اینترنــت کودکان و نوجوانان را تهدید میکند .لذا باید در این فضاها
مراقب باشیم که نسل نوجوان ما آسیب نبیند.
وی با اشاره به خطرات موجود در فضاهای مجازی گفت :افراد در سنین
نوجوانی عالقه دارند وارد فضاها و گروههایی شوند تا از این طریق خود
را ابراز کنند ،این درحالیســت که کماکان سایکوپاتها ( روان آزار و
افراد دارای اختالل شخصیت ضداجتماعی) در انتظار نشستهاند تا جهت
برقراری ارتباط ساختگی با نوجوان به خواستهشان برسند.

هشدار نسبت به حذف ناقص کنکور
به جای حذف تدریجی آن
رئیس ســازمان پژوهش آموزش و پرورش نسبت به حذف ناقص
کنکور به جای حدف تدریجی آن هشدار داد.
به گزارش فرارو ،حجت االسالم علی ذوعلم گفت :کنکور مانع اساسی
برای تفکر اصیل در مدارس اســت .اگر کنکور خیلی هم خوب برگزار
شــود توان علمی در قالب محفوظات دانش آموزان را می سنجد و بعد
توانمندی های معرفتی و هوش عملی دانش آموزان را نمی سنجد .من
بچه هایی که در مدارس ما تنبل تلقی می کنند را تنبل تلقی نمی کنم بلکه
استعدادهای دیگر این دانش آموزان شناسایی نشده است.
وی افزود :خطر ایــن وجود دارد که به جای حذف تدریجی کنکور به
حذف ناقص کنکور برســیم .این خطر اســت که کنکور برای دانشگاه
های خاصی وجود داشــته باشد آسیب های جدی دارد.حجت االسالم
ذوعلم بیان کرد :خوشبختانه مدیران و دبیران ما از درس ملی استقبال می
کنند ولی اینکه مهارتهــای الزم وجود دارد یا نه باید تالش کنیم این
مهارتها مهیا شود.وی بیان کرد :ما پژوهش آسیب شناسی حوزه کنکور
را آغاز کردیم .نکته دیگر این اســت که در این شــرایط حدف ناقص
کنکور عده دیگری از دانش آموزان پشــت کنکوری خواهند بود چون
برای دانشگاههای خاصی تالش می کنند .طرح هایی داریم و حاضریم
بنشینیم و گفتگو کنیم.

دانشگاه

ایام فاطمیه زمان مناســبی است برای
اینکه اطالعات جامعی را درباره چگونگی
شــهادت حضرت فاطمــه الزهرا (س)
بدست آوردید.
چگونگی شــهادت حضــرت فاطمه و
ماجرای آتش زدن خانه حضرت علی (ع)
از سواالت بسیار مهمی است که در اذهان
بسیاری از افراد نقش بسته است ،آیا چنان
که شیعیان میگویند به ساحت حضرت
فاطمه زهرا (س) نیز جسارت کردند؟ و
بر آن حضرت صدماتی وارد شد که منجر
به شهادت او و فرزندش گردید یا خیر؟
شهادت حضرت فاطمه الزهرا
رویدادهای تلخ ،شــرایط سخت بیماری و
دوری از پدر بیش از پیش شــرایط جسمی
و وضعیت روحی حضــرت زهرا (س) را
دشوارتر می کرد ،اما حضرت فاطمه (س) با
اینکه روز به روز پیکرش آب م 
ی شد ،هیچ
ِشکوه ای از بیماری نداشت.
در هنــگام یــورش حاکمــان غاصب به
خانهاش ،حضرت زهــرا (س) به گونهای
میان درب و دیوار آســیب دیدند که عالوه
بر صدمههای سخت ،جنین ایشان نیز سقط
شد و تازیانههای بیشماری بر جان و روح او
نشست .همه این رویدادهای تلخ و دردناک
حضرت زهــرا (س) را به بســتر بیماری
کشاند و به شهادت ایشان منجر شد.
حضرت فاطمه (س) ،به امســلمه فرمود:
برایــم آبی آماده کن تا بدان غســل کنم ،ا م
ســلمه آب را آورد و او غسل کرد و جامه
پاکی پوشید ،دستور داد بسترش را در وسط
اتاق بگستراند ،به طرف راستش رو به قبله
خوابید و دست راســتش را زیر صورتش
گذاشت.
همچنین در روایت دیگری آمده که حضرت
به اسماء فرمودند :آبی برایم آماده کن ،بعد
با آن غسل کرده و سپس فرمودند :جامههای
جدیــدم را به مــن بده ،آنها را پوشــیده و
فرمودنــد :بقیه حنوط پــدرم را از فالن جا
برایم بیاور و زیر ســرم بگــذار و مرا تنها
گذاشــته و از اینجا بیرون برو ،میخواهم با
پروردگارم مناجات کنم.
اســماء می گوید :از اتفاق بیرون شــدم و
صدای مناجات آن حضرت را میشــنیدم،
آهســته به طوری که مرا نبیند وارد شــدم
دیدم دست به ســوی آسمان دراز کرده و
می گوید :پروردگارا به حق محمد مصطفی
و اشــتیاقی که به دیدار من داشــت ،و به
شــوهرم علی مرتضی و اندوهش بر من و
به حســن مجتبی و گریــهاش بر من و به
حسین شهید و پژمردگی و حسرتش بر من
و به دخترانم که پاره تن فاطمه میباشــند
و غــم و اندوهی که بر مــن دارند ،از می
خواهم که بر گناهکاران امت محمد ترحم
فرمائی و آنان را بیامرزی و به بهشت وارد
کنی که تو بزرگوارترین سؤال شوندگان و
مهربانترین مهربانانی.

خوابگاه فرسوده نداریم

خوابگاه فرســوده به آن معنی نداریم چون اگر فرسوده شود از رده خارج می کنیم،
در حال حاضر  ۵۸۷خوابگاه به سطوح باالتر ارتقاء یافتند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درباره تعداد خوابگاههای فرسوده و اینکه
چه تعداد از خوابگاهها نیاز به مقاوم ســازی دارند گفت :در آسیب شناسی که سال ۹۴
توســط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم انجام شد حدود  ۵۹خوابگاه دانشگاهی
حالت اورژانسی داشتند که خوشبختانه همه تعمیر و تجهیز شد و به سطوح باالتر ارتقاء
یافتند.ذوالفقار یزدان مهــر در گفتگو با مهر با بیان اینکه درحال حاضر خوابگاه رتبه ۵
نداریم افزود :برخی از خوابگاههای ما نیاز به مقام سازی دارد و کارگروهی ایجاد شده
که در این خصوص فعالیت می کنند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود :خوابگاه فرسوده به آن معنی نداریم
چون اگر فرســوده شــود از رده خارج می کنیم.وی تاکید کرد ۵۸۷ :خوابگاه در حال
حاضر به سطوح باالتر ارتقاء یافته و شاهد بهبود فضای خوابگاهی هستیم.

C M

متاســفانه در ســالهای اخیر پژوهشــگران نگاه بدبینانه به مسائل و آسیبهای
اجتماعی دارند ،اما ظرفیتهای خوبی برای حل مسائلاجتماعی وجود دارد.
به گزارش ایرنا ،رئیس ســازمان امور اجتماعی کشــور گفت :این نگاه بدبینانه حاکی
از این اســت که در متن جامعه ایرانی ظرفیت نداریــم اما جامعه ایران ظرفیت ها و
پتانسیلهای زیادی دارد..
تقی رســتموندی افزود :اینکه تعدادی از جوانان به سمت ایدههای خالقانه در حوزه
آسیبهای اجتماعی پیش میروند نشان میدهد ،همچنان راههایی برای حل مشکالت
وجود دارد ،اما باید حس اعتماد به نفس و امید به زندگی داشته باشیم.

در سوگ یاس نبوی

خبـر

نوجوانان از چه سنی میتوانند
در فضای مجازی حضور یابند؟

برخی پژوهشگران نگاه بدبینانه
به مسائل اجتماعی دارند

کارگاه تولید شیره
تقلبی در همدان
شناسایی شد

مســئول بهداشــت محیط و حرفهای
مرکز بهداشــت همدان گفت :یک کارگاه
غیر مجاز تولید شــیره تقلبی از شــکر و
افزودنیهای غیرمجاز در همدان کشــف

نکته

تجدید شــد ،بعد به مسجد رفته و علی (ع)
را خبــردار کردند حضرت با شــنیدن خبر
شــهادت فاطمه علیهاالسالم از هوش رفت
و با پاشیدن آب بر او به هوش آمد و چنین
گفت :ای دختر حضرت محمد به چه کسی
تســلیت بگوئیم ،من همیشــه به وسیله تو
دلداری داده می شــدم ،بعد از تو چه کسی
موجب دلداری و تسلیت من خواهد شد.

حضــرت (س) ادامه داد و گفت :قدری مرا
به خود واگذار و بعد مرا بخوان ،اگر پاسخ
تو را دادم که بســیار خــوب و اگر جوابی
نــدادم بدان که من به ســوی پدر خود( ،یا
پروردگارم) رفتم.
اســماء لحظهای حضــرت (س) را به حال
خود واگذاشــت و بعد صــدا زد و جوابی
نشنید ،صدا زد ای دختر محمد مصطفی ،ای
دختر گرامیترین کسی که زنان حمل او را
عهدهدار شدند ،ای دختر بهترین کسی که بر
ریگهای زمین پای گذارده ،ای دختر کسی
که به پروردگارش به فاصله دو تیر کمان و
یا کمتر نزدیک شــد ،اما جوابی نیامد چون
جامه را از روی صورت حضرت برداشت،
مشــاهده کرد از دنیا رخت بر بسته است،
خود را به روی حضرت انداخت و در حالی
که ایشــان را میبوســید ،گفت :فاطمه آن
هنگام که نزد پدرت رسول خدا رفتی سالم
اسماء بنت عمیس را به آن حضرت برسان،
آنگاه گریبان چاک زده و از خانه بیرون آمد،
حسنین به او رسیده و گفتند :اسماء مادر ما
کجا اســت؟ وی ساکت شد و جوابی نداد،
آنان وارد اتاق شــده دیدنــد حضرت دراز
کشیده حسین (ع) حضرت را تکان داد دید
از دنیا رفته اســت ،فرمود :ای برادر خداوند
تو را در مصیبت مادر پاداش دهد.
امام حســن مجتبی (ع) خود را روی مادر
ی بوســید و میگفت :ای
انداخته و گاهی م 
مادر با من سخن بگو پیش از آن که روح از
بدنم جدا شود ،و حسین جلو آمده و پاهای
حضرت را میبوســید و میگفت :ای مادر
من پسرت حسینم ،پیش از آنکه قلبم منفجر
شود و بمیرم با من صحبت کن.
اسماء به آنها گفت :ای فرزندان رسول خدا
برویــد نزد پدرتان علــی (ع) او را از مرگ
مادرتــان خبردار کنید ،آن دو از منزل بیرون
رفته و صدا میزدند :یا محمداه یا احمداه،
امروز که مادرمــان از دنیا رفت رحلت تو

برگزاری مراسم ایام فاطمیه و روزهایی که
مردم در شــهادت دردانه پیامبر اعظم(ص)
به سوگ می نشینند ،شــاید سری از اسرار
باشد تا یاد و نام بی بی دو عالم علیها السالم
همواره زنده نگه داشــته شــود .چرا علما
همواره در تکریم و بزرگداشــت ســالروز
شهادت حضرت فاطمه(س) تاکید دارند و
آن را جزو شعائر اسالمی می دانند؟
حضرت زهرا سالم ا ...علیها مقامی آنچنان
رفیع دارد ،به طوری که تنها کســی اســت
که رســول خدا(ص) و سرآمد خلقت ،در
عمر مبارک شــان دست ایشــان را بوسیده
و آن حضــرت(س) را مــی بوئیدند و می
فرمود«:من از فاطمه بوی بهشت را استشمام
می کنــم» ،همین طور پیغمبر(ص) در برابر
او به قامت بر می خواســت و به استقبال او
جلو می رفت و صبر نمی کرد که حضرت
زهرا(س) به او برســد ،خود به سوی او می
رفت ،این حرکــت از پیامبر صلی اهلل علیه
وآله وسلم راجع به هیچ کس نداریم ،نه از
باب اینکه ایشان فرزند پیغمبر(ص) بود و یا
یک عاطفه پدری به فرزند داشته باشد ،خیر!
پیغمبر فرزندان دیگری هم داشــت ،راجع
به هیچ کدام از آنهــا چنین نکرده بود ،این
به سبب مقام عظیم حضرت صدیقه کبری
(س) است.
حتــی علمای شــیعه اختــاف دارند که
مقام آن حضرت(س) برتر اســت یا مقام

شد.
به گزارش حسین خالقیمجد اظهار داشت:
ســه تن شــیره تقلبی و  1.5تن مواد اولیه
غیر مجاز از این کارگاه کشف و ضبط شد.
وی بــا بیــان اینکــه قندهــای ضایعاتی
صالحیت مصرف انسانی ندارند ،گفت :اما
مالک این کارگاه با آب کردن ،جوشاندن و
تغلیظ این نوع قند اقدام به تهیه شیره انگور
تقلبی میکرد.

مسئول بهداشــت محیط و حرفهای مرکز
بهداشت همدان در ادامه از تعطیلی  9مرکز
عرضه قلیان در یکماه گذشــته خبرداد و
گفت :در راستای اجرای قانون جامع کنترل
و مبارزه ملی با دخانیات با همکاری اداره
نظارت بر اماکــن عمومی و کالنتریهای
مراکز عرضه قلیان پلمپ شدند.
خالقیمجد افزود :پرونــده متصدیان این
واحدها بــه مراجع قضایی ارســال و در

حضرت فاطمه(س) نخســتین
شهید راه والیت است

امیــر المومنین(ع) و برخــی معتقدند که
فقط بعد «والیــت» امیــر المومنان علیه
الســام از ایشــان برتــری دارد؛ یعنی
چــون امیر المومنیــن(ع) ولی خدا ،پس
از پیغمبر(ص) بر خالیق اســت ،از این
جهت به حضــرت زهرا(ع) والیت دارد
و فقــط برتــری از این باب اســت ،لذا
شخصیت بســیار بزرگواری است که از
همه ائمــه مقامش باالتــر و ام االئمه و
اولین شــهید راه والیت است ،باید گفت
در حضرت زهرا(س) یک ویژگی خاص
وجــود دارد که آن حضــرت را به تمام
معصومین و تمام شــخصیت های عظیم
الشــأن بی نظیر کرده است و آن با وجود
اینکه آن حضرت (س) ،زن هســت و از
زنان تکالیفی همچون مردان خاسته نشده
است ،اما مظهر ایثار و والیت مداری .
از دیدگاه حضــرت زهــرا (س) بهترین
زنان کسانی هســتند که مردان نامحرم آنها
را نبیننــد و او نیز مــردان نامحرم را نبیند
که این دیدگاه پیغمبر هم هســت -یکچنین جایگاهی یک زن مســلمان دارد که
برتریــن آنها خود حضرت فاطمه ســام
اهلل علیهاســت ،امــا در آنجایــی که پای
دفاع از والیت به پیــش می آید ،در جمع
نامحرمان نامــرد که با بــی تفاوتی نظاره
گر غصب خالفت و کنــار زدن ولی خدا
بودنــد ،آن چنان خطابــه ای را در دفاع از
والیت بیــان می کند که تاریــخ را متحیر
کرده اســت ،لذا از این جهت آن بزرگوار
مظهر والیتمداری و ایثارگری اســت و آن
هم به عنوان نخســتین کس در این عرصه
وارد شــد و از جان مبــارک خود هم مایه
گذاشت ،یک ویژگی استثنایی دارد که باید
شــهامت آن حضرت و علل شــهادت آن
حضرت به خوبی دریابیم و بزرگ بداریم
و با الگوگیری از الگوی بی نظیر بشریت،
بتوانیم به سیره آن حضرت(س) عمل کنیم.
ایــن ارتباط  300عدد قلیــان و ادوات آن
جمعآوری و معدوم شد.
وی گفت :همچنین در بازدید مشــترک
نمایندگان مرکز بهداشت و اتاق اصناف
از مراکــز توزیع و فــروش موادغذایی
بلــوار شــهید ســردار همدانــی 700
کیلوگرم موادغذایی بدون مشــخصات و
تاریخ مصرف گذشــته از ســطح عرضه
جمعآوری شد.

بهداشت

فرزندآوری باید بر پایه عشق به کودک باشد

ایجاد برنامه یکپارچه کنترل سرطان در کشور

عضو انجمن علمی روانشناسی ایران گفت :اساس و مبنای فرزندآوری زوجین باید
برپایه عشق ورزی و مهمتر از همه برانگیخته شدن مهر و محبت مادرانه و نه فقط برای
پرورش کودک یا عرف و روال گذشته انجام پذیرد.
طاهــره محمــدی در گفــت و گــو بــا ایرنــا ،افــزود :مقابلــه بــا حــس و غریــزه
مــادر شــدن و محــروم کــردن خــود از عنــوان مــادری بــه ســادگی قابــل پذیــرش
نیســت .ایــن در حالــی کــه از گذشــته مــادر شــدن یــک عــرف و حتــی وظیفــه
تلقــی میشــود امــروز متاســفانه بــه عنــوان یــک تصمیــم و اراده شــخصی بــه
شــمار م ـیرود.
وی گفت :تصمیم زوجین برای فرزندآوری همواره با تبعات اجتماعی و روانی در بین
خانواده ها و جامعه همراه بوده اســت و از ضروریات اولیه برای داشــتن یک کودک،
رســیدن به درجه ای از ابراز احساسات مادرانه و پدرانه و در عین حال تقسیم عشق و
عالقه یکدیگر با فرد سوم است.

رئیس شبکه ملی تشکلهای مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان ایران ،از ایجاد
یک برنامه یکپارچه در کنترل سرطان در کشور خبر داد.
به گزارش خبرآنالین ،مدیرعامل موسسه خیریه محک ،گفت :در چشمانداز بلندمدت،
این شبکه قصد دارد برنامهای را همسو با برنامه کنترل سرطان که توسط وزارت بهداشت
تنظیم میشــود ،تبیین کند تا سازمانهای مردمنهاد بتوانند با استفاده از ظرفیت خود در
برنامه پویش ملی ســرطان حضور داشته باشند .در این همکاری شبکه با حمایت خود،
دولت را در انجام وظایفش همراهی میکند .به این ترتیب یک برنامه یکپارچه در کنترل
سرطان در کشور به وجود خواهد آمد.
آراســب احمدیان افزود :با پیگیریهای صورت گرفته از طریق شبکه ملی سرطان ،در
سال جاری پنج سازمان مردمنهاد ،از اعضای شبکه ،به عضویت در این انجمن درآمدهاند.
در حالی که در  ۱۰ســال گذشته تنها دو سازمان در حوزه درمان سرطان عضو UICC
بوده است.
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جامعه

شماره 3408

ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش
ايران :صداي دستگاههاي بافت بلوچ دوباره شنيده ميشود.
صدای دغل از دور شنیدن خوش است!!
جامجم :خودرو چطور قاچاق ميشود؟
اینو باید از بزرگان پرسید !!!
تجارت :شرمنده مشکالت اقتصادي مردمي هستيم
از عرقتون معلومه!!!
رسالت :پارسال دوست امسال آشنا
آشنایی دادن این روزها سخته!!
جوان :شهر را با خرده پول ته جيب شهروندان مديريت نکنيد
اینم از مردم نگیرن چطور امورات شهر رو بچرخونن؟!!
همدانپيام :اسکي روي اعصاب مردم
دقیقا اعصاب مردم محل خوبی برای اسکی شده!!
شروع 13 :هزار خودرو در برزخ
از برزخ خارج بشت دست کیا میرسه؟!
صداي زنجان :شاه ماهيها به تور کدام تيم گير کردند
تیم از ما بهترون!!
صبح :غذا از خارج وارد ميکنيم
آشپزهای خارجی برای ما دست به کار شدن!!
عصر ايرانيان :تجربه تلخ برجام دوباره تکرار ميشود؟
پخش فیلم تکراری برجام!!!
قانون :فشارهاي کمرشکن حقوقهاي اندک
از فشار قبر بدتره!!
همشهري :باران حريف خشکسالي نميشود
بارش باران خوبه مدیریت میخواد که نداریم!!!
آرمان :نسل امروز پرسشهاي بيپاسخ دارد
نگران نباشید پاسخنامه مربوطه داره چاپ می شه !!
کسب و کار :سفر قسطي کليد خورد
سفرهامون هم داره با وام و قسطی میشه خدایا!!
آفتاب :داللها اين بار در صفهاي گوشت
باری به هر جهت که میگن اینا هستن دیگه!!!
فارس :همدان به نمايشگاه ملي گردشگري ميرود
بدون شرح ؟

حوادث

عامل انتشار عکس همکالسی
با عناوین مستهجن دستگیر شد

یک دانشــجو اقدام به انتشــار تصاویر همکالسی خود با عناوین
مستهجن در اینستاگرام کرده بود که دستگیر شد.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی اســتان
همدان گفت :دختری با مراجعه به پلیس فتا از انتشــار تصاویر اش با
عناوین مستهجن در اینستاگرام خبر می دهد.
فیروز سرخوش نهاد در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت :پس از بررسی
کارشناسان پلیس فتا مشخص شد که فردی اقدام به کپی برداری تصاویر
شــاکیه از صفحه شخصی اینستاگرام و انتشار آن در صفحه دیگری با
عناوین مستهجن کرده است.
رئیس پلیس فتا اســتان همــدان ادامه داد :پــس از کارهای فنی متهم
شناسایی و دستگیر شــد که در مواجهه با شاکیه مشخص شد که وی
همکالسی این دانشجو است.
سرخوش نهاد اظهار داشت :متهم در بازجوییها علت خود از این اقدام
را انتقام جویی از همکالســی عنوان کرد و مدعی شد که شاکیه قصد
برقراری ارتباط با دوست پسر وی داشته است.
این مقام انتظامی گفت :فضای مجازی محل تسویه حسابهای شخصی،
انتقام گیری و انجام اعمال مغرضانه و هتک حیثیت افراد نیست.
رئیس پلیس فتــا همدان تاکید کرد :کاربــران فضای مجازی هیچگاه
اطالعات ،عکس و فیلمهای شخصی را نباید در این شبکههای اجتماعی
به اشتراک گذاشته یا منتشر کنند.
سرخوش نهاد ادامه داد :افرادی که اقدام به بهرهگیری نادرست از فضای
مجازی میکنند در کمترین زمان شناسایی و دستگیر میشوند.

یک قاچاقچی در سانحه رانندگی جان باخت
بر اثر برخورد یک دســتگاه سواری پژو با تپه حاشیه جاده واقع در
مسیر نهاوند -مالیر ،یک قاچاقچی جان باخت.
رئیس پلیس راه اســتان همدان گفت :عامل بروز این سانحه رانندگی
سرعت غیرمجاز سواری پژو بوده است.
رضا عزیزی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت :طبق بررســی های
صورت گرفته ،سرنشــینان خودروی دیگری که این وســیله نقلیه را
اســکورت میکردند پس از بروز سانحه رانندگی اقالم موجود در پژو
 405را جابجا میکنند.
رئیس پلیس راه همدان ادامه داد :آنها بدون توجه به زخمی شدن راننده
این خودرو ،پس از انتقال محموله قاچاق پالک خودروی حادثه دیده را
فک کرده سپس محل را ترک میکنند.
عزیزی بیان کرد :افراد عبوری متوجه این سانحه رانندگی شده و موضوع
را به هالل احمر اطالع رســانی میکنند که پــس از انتقال مصدوم به
بیمارستان وی جان میبازد.
وی اضافــه کرد :برخی از اقالم به جا مانده در حاشــیه خودرو و فک
شماره وســیله نقلیه موید جابجایی کاالی قاچاق در این وسیله نقلیه
است.
رئیس پلیس راه اســتان همدان گفت :همچنین یک دستگاه خودروی
سواری پژو  405در جاده فرعی دمق  -خنجرآباد از مسیر اصلی خارج
و واژگون شد.
عزیزی افزود :راننده این وســیله نقلیه به علت نبستن کمربند ایمنی از
داخل خودرو به بیرون پرتاب و دچار جراحت می شود.
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شماره 3048

اقتصـاد

ثبتنام کارگران ساختمانی برای دریافت سبد کاال

نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ســاختمانی با بیان این که بخشــی از
کارگران ســاختمانی بستههای حمایتی دولت را گرفتهاند ،از کارگرانی که هنوز موفق به
دریافت سبدکاال نشدهاند ،خواست که از طریق کدهای دستوری داده شده ،مراحل ثبتنام
خود برای دریافت بستههای حمایتی را دنبال کنند.
هادی ساداتی بيان کرد :تعدادی از کارگران ساختمانی موفق به دریافت سبدکاال شدهاند
اما بخش اعظمی از آنها هنوز بسته حمایتی دریافت نکردهاند که در حال ثبت نام هستند و
از طریق کدهای دستوری اعالم شده  *۱۴۲*۹#و  *۱۴۲*۸#میتوانند مراحل استعالم
و ثبت نام خود را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از کارگران ساختمانی روزمزد هستند و حقوق روزانه میگیرند،
به ايســنا گفت :متأسفانه زندگی کارگران ســاختمانی با توجه به فصلی بودن نوع کار،
نامساعد بودن اوضاع بازار مسکن و کاهش ساخت و سازها به سختی میگذرد و از این
جهت در رده آخر گروههای محروم و آسیبپذیر هستند.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در عین حال از وجود ۵۰۰
هزار کارگر ساختمانی فاقد بیمه در کشور خبر داد و گفت :در جلسهای که هفته گذشته
با وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی داشتیم ایشان قول مساعد دادند که کارگران جا مانده
از بیمه تأمین اجتماعی بهرهمند شوند و امیدواریم در آستانه دهه مبارک فجر ،خبر خوشی
به کارگران ساختمانی بدهند و مسئوالن سازمان تأمین اجتماعی این وعده را عملی کنند.

ســاداتی گفت :در حال حاضر یک میلیون و  ۲۰۰هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش
بیمه ســازمان تأمین اجتماعی هســتند و  ۵۰۰هزار کارگر ساختمانی در کل کشور باقی
ماندهاند که امیدواریم هرچه سریعتر از پوشش بیمهای برخوردار شوند.
به گفته وی کاهش ساخت وسازها ،کاهش تقاضا در استانها و عدم همکاری شهرداری
در برخی شــهرها موجب شــده تا منابع بیمه کارگران ســاختمانی کمتر وصول شود و
بخشی از کارگران ساختمانی از بیمه تأمین اجتماعی جا بمانند.به گزارش ایسنا ،کارگران
ســاختمانی دارای شرایط متقاضی بیمه تأمین اجتماعی در سراسر کشور میتوانند با در
اختیار داشتن مدارک مورد نیاز و ورود به سایت  www.samanehrefah.irنسبت
به ثبت نام در این سامانه و گرفتن کد رهگیری اقدام کنند.

eghtesad@hamedanpayam.com

به همت اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي:

مسکن
حواشی افزایش  ۲۰درصدی حقوق

مخالفان مصوبه حقوق کارکنان منتظرند
گرچــه پیشــنهاد دولت مبنی بــر افزایــش  ۲۰درصدی حقوق
کارکنان در ســال آینده در کمیســیون تلفیق مجلس تصویب شــد،
اما همچنان پرونده آن باز اســت و برخــی از نمایندگان تاکید دارند
که بــا ورود الیحه به صحن علنی با افزایــش  ۲۰درصدی مخالفت
میکنند و ســازوکار دیگری در این باره پیشنهاد خواهند کرد .در این
بین موضوعاتی همچون نبــود توازن حقوق با تورم ،نحوه افزایش و
همچنین متناسبسازی حقوق افرادی که زیر خط فقر ،دریافتی دارند
مطرح است و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایســنا ،افزایش تورم در ماههای اخیر که طی آن نرخ تورم
ســاالنه به باالی  ۲۰درصد و نقطه به نقطه تا بیش از  ۳۵درصد رسید
و البته این پیشبینی که در سال آینده نیز تورم مسیری متفاوت از سال
جاری را طی نخواهد کرد ،موجب شد میزان افزایش حقوق کارکنان
به طور ویژه مورد توجه قرار داشته باشد.
با این حال دولت در الیحه بودجه  ۱۳۹۸نرخ  ۲۰درصدی را پیشنهاد
کرد که از همان ابتدا مورد مخالفت تعدادی از نمایندگان قرار گرفت،
چراکه تاکید داشتند این رقم نمیتواند پاسخگوی معیشت کارکنان با
توجه به شرایط تورمی پیشرو باشد.
اما در جریان بررســی الیحه بودجه در کمیســیون تلفیق که اخیرا ً به
پایان رسید ،رایزنیها نتیجهای نداشت و در نهایت پیشنهاد دولت برای
افزایش متوســط  ۲۰درصد به تصویب رسید .این در حالی است که
اخیرا ً برخی از نمایندگان واکنشهای دیگری نسبت به میزان افزایش
حقــوق کارکنان داشــته و نرخ  ۲۰درصــد را نپذیرفتهاند و حتی در
مــواردی اعالم کردند که با ورود الیحه به صحن علنی با آن مخالفت
خواهند کرد.

قد حقوق به تورم نمیرسد

در اظهارات نمایندگان مجلس ،موضوع تناســب حقوق با تورم مورد
اشاره قرار دارد؛ طوری که فرشــادان ،عضو کمیسیون تلفیق مجلس
معتقد اســت که اکنون نمیتوان حقــوق را به اندازه قد و قواره تورم
افزایش داد ،اما باید حقوقهای زیر خط فقر که بسیاری از کارمندان را
شامل میشود بیش از  ۲۰درصد افزایش پیدا کند.
وی البته افزایش پلکانی حقوق را چندان نپذیرفته و گفته که افزایش
بیشتر حقوقهای پایینتر نباید به منزله عدم افزایش حقوقهای باالتر
باشد بلکه باید حقوق افراد آسیب پذیر افزایش بیشتری نسبت به سایر
حقوقها داشته باشد .به عبارتی حداقل افزایش حقوق در سال آینده
 ۲۰درصد باشد.
موضوع دیگری که در اظهارات نمایندگان دیده میشــود به احتمال
افزایش فاصله طبقاتی در جامعه به دنبال افزایش  ۲۰درصدی حقوق
برمیگردد؛ بهطوری کــه برخی نمایندگان مجلــس تاکید دارند که
افزایش  ۲۰درصدی حقوقها در شــرایطی که نرخ تورم بیشتر است
ناچیز به نظر میرسد و میتواند موجب ایجاد فاصله طبقاتی شود.
از ســوی دیگر نحوه افزایش حقوق مورد توجه قرار دارد ،چراکه در
ســال جاری حقوق کارکنان به صورت پلکانی رشد کرد و بخشی از
گروههای حقوقبگیر مشمول افزایش نشدند؛ این موضوعی است که
مورد اشــاره نمایندگان قرار گرفته و جریان تغییر روش پرداخت را
مطرح کردهاند.

الگوی پرداخت تغییر کند

در این رابطه کاظمی ،عضو هیأت رئیســه کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس با اشــاره به اینکه در سال جاری افرادی که باالی
پنج میلیون تومان دریافتی داشــتهاند افزایش حقوقی برای آنها اعمال
نشد و این گالیه برخی را که حتی مدیر نبودند به همراه داشت ،گفته
است که باید در روش و الگوی افزایش حقوقها به موضوع تبعیض
و عدالت توجه بیشتری شود تا نیروهای کاری از انرژی که در فضای
کار و توسعه کشور میگذارند پشیمان نشوند.
این در حالی است که برخی از کسانی که حقوق باالتر از پنج میلیون
تومان دریافت میکنند ،در شــرایط سخت جغرافیایی مشغول به کار
هستند و باید این موارد مورد توجه قرار گیرد.
در این شرایط به نظر میرسد ،افزایش حقوق کارکنان با ورود الیحه به
مجلس یکی از بخشهای مورد بررسی پرحاشیه باشد تا توافق نهایی
بین مجلس و دولت شکل بگیرد.
این در حالی اســت که سازمان برنامه و بودجه تاکید دارد با توجه به
منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق کارکنان در سال آینده و مشکالتی
کــه در تأمین منابع وجود دارد ،قــدرت افزایش بیش از  ۲۰درصدی
حقوق کارکنان را ندارد ،مگر آنکــه نمایندگان راهکار تأمین بودجه
آن را هم ارائه کنند.
آنچه دولت برای پرداخت حقوق کارکنان در سال آینده پیشبینی کرده
اســت حاکی از منابع حدود  ۱۱۵هــزار میلیارد تومان برای پرداخت
حقوق کارکنان رســمی ،پیمانی و قــراردادی ۶۷ ،هزار میلیارد برای
حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و حدود  ۵,۰۰۰میلیارد تومان
برای عیدی شاغالن ،بازنشستگان و مستمریبگیران است.

جشن  40سالگي انقالب
توسط کارگران برگزار شد

کارآفرينان برتر اسان همدان در سال :97

■ محمود رجبي ،محمدجواد سفيدآبي ،عبدالمهدي شريف ،مومنعلي خزايي و علي فالح

نخبگان جامعه کارگر و توليد:

■ پيمان خاکباز مدير عامل معادن ســرمک و اميرعباس اقبالپور ،سروش زنگي ،سعيد پورپروانه ،ذکريا فرهادي ،جمشيد کماليپور،
عليرضا نعيمي ،مصيب رضايي و محمد آزادمنش به عنوان کارگر نمونه تقدير شدند.

قهرمانان ورزشي در کشور:

■ فاطمه قربازاده ،معصومه وفايي ،منيژه قزوينه ،فاطمه طيبيآراســته ،احسان پيري ،اشکان زيوري ،خليل سزاسلطاني،سيد صالحپور،
فائزه معزز ،سيده الهام وفايي ،محسن هاديي ،وهاب بهمنش ،گلپريان و محمد نبيپور
این اعتماد همچنــان پابرجا خواهد ماند و
متضمن حفظ پایه های نظام خواهد بود.
وی بــا بیان اینکه امنیت یکی از مولفههای
اساســی هر کشور و ملت اســت ،افزود:
این مولفه مهم را بســیاری از کشــورهای
منطقــه ندارند ،ما در حلقهای آتش زندگی
میکنیــم ولی در امنیت کامل هســتیم در
حالیکه کشورهایی نظیر عراق ،افغانستان،
روسیه و ...از ناامنی رنج میبرند لذا امنیت
دستاورد عظیم انقالب اسالمی است.
توصیفیان افزود :پــس از پیروزی انقالب
در  ۲۲بهمن  ۱۳۵۷خورشیدی نیز دشمنان
از پای ننشســتند و جنگی تمام عیار را بر
ملت تحمیل کردند که دفاع هشــت ساله
ایران ،بار دیگر نمادی از اقتدار و شــرف
ایرانیان را در دفاع از آرمان های انقالب و
امام(ره) به همگان ثابت کرد و پس از آن
روی به جنگ نرم و تهاجم فرهنگی آوردند
که توفیقی حاصل نکردند و امروز معیشت
مردم را هدف قرار داده اند .
توصیفیــان بــا بیــان اینکــه در حــال
حاضــر فشــار و هجمههــای دشــمنان
بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت ،افــزود:
در چنینــی شــرایطی همــه مدیــران و
مســئوالن وظیفــه دارنــد تــا بــرای مــردم
خوشــحالی ،انگیــزه و ســرور ایجــاد کننــد
چــون دشــمنان بــا تمــام وجــود بــه دنبــال

شهادت
(س)
حضرت فاطمه
بزرگ بانوی جهان
اسالم تسلیت باد
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

مدرك تحصيلي عباس مالمير فرزند قدرتاهلل به شماره

شناسنامه  270صادره از نهاوند در مقطع كارشناسي رشته
مهندسي تكنولوژي كامپيوتر صادره از واحد دانشگاهي

تويسركان با شماره  1385مفقود گرديده و فاقد اعتبار ميباشد.

برنامههــای خود را پیش میبرد برگرفته از
مشارکت مردم بوده است.
نماينده مردم همــدان و فامنين در مجلس
شوراي اســامي نيز به افزايش حقوق 20
درصدي اعتــراض کرد و گفــت که اين
مقدار افزايش متناسب با نرخ تورم نيست و
کميسيون اقتصادي پيشنهادهايي به مجلس
داده است .امير خجســته ادامه داد :اکنون
مجلس در معرض يک امتحان بزرگ است
و مشکل معيشت مردم را بايد با همکاري
دولت حل کند.
اين مراســم با برنامههــاي جانبي و هنري
برگزار شد .در اين مراسم کانون کارآفرينان،
کارخانه شيشــه و شــرکت توليدي سحر،
شــرکت شــيمي معدني همدان ،صندوق
کارآفريني اميد ،بانک توسعه تعاون وبانک
رفاه  110جايزه به قيــد قرعه به حاضران
هديه دادند.

جدیدترین آمار از معامالت مسکن در نیمه بهمن ماه حاکی از آن
است که خرید و فروش در  ۱۵روز ابتدای بهمن نسبت به همین بازه
زمانی در دیماه مقدار اندکی افزایش یافته است.
رصد اوضاع بازار مسکن در بهمن ماه  ۱۳۹۷از کاهش نسبی سرعت
سقوط آزاد معامالت حکایت دارد .در کل کشور شاهد انعقاد  ۲۷هزار
و  ۲۷۳قرارداد طی  ۱۵روز ابتدای بهمن ماه  ۱۳۹۷بودهایم که افت ۲۰
درصدی نسبت به  ۱۵روز ابتدای بهمن ماه  ۱۳۹۶را نشان میدهد.
مصطفیقلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت :از یکم تا
پانزدهم بهمن ماه  ۱۳۹۷در کل کشــور  ۲۷هزار و  ۲۷۳قرارداد خرید
و فروش منعقد شــده که افت  ۲۰درصدی نسبت به زمان مشابه سال
قبل را نشان میدهد .در  ۱۵روز ابتدای بهمن ماه  ۱۳۹۷همچنین ۲۱
هزار و  ۳۱۶قرارداد اجاره در کل کشــور به امضا رسیده که کاهش ۹
درصدی را نسبت به  ۱۵روز ابتدای بهمن ماه  ۱۳۹۶نشان میدهد.
ثبات ارز در تحرک نسبی بازار مسکن اثرگذار بوده است
يک کارشــناس مسکن با بیان اینکه آمار در سطح کشور نشاندهنده
آن است که سرعت کاهش معامالت گرفته شده است ،به ايسنا گفت:
با توجه به ثبات نســبی بازار ارز که عاملی اثرگذار در قیمت مسکن
محسوب میشــود و همچنین افت بازده ســرمایه در بورس ،انتظار
میرود سرمایهها به تدریج وارد بازار مسکن شود .البته جهش قیمتی
برای ســال آینده پیشبینی نمیشود اما افزایش متناسب با نرخ تورم،
قابل پیشبینی است.
به گفته خســروی ،کانال مالی بین ایران و اروپا ( )INSTEXکه در
روزهای اخیر ایجاد شد نیز میتواند به رونق در اقتصاد کالن و متعاقب ًا
بازار مســکن کمک کند .پیشبینی میشود با تثبیت این ساز و کار در
ماههای آینده شاهد تحرک در خرید و فروش ملک باشیم.
وی تاکید کرد :مشــاوران امالک به هیچ عنوان از التهاب بازار مسکن
خوشــحال نمیشوند؛ زیرا نوسانات شــدید قیمتی در بازار ملک به
کاهش معامالت و خروج سرمایه از این بخش میانجامد .امیدواریم
سال آینده شاهد ثبات قیمت مسکن باشیم اما باید این واقعیت را در
نظر داشت که هر نوع تغییر در بخش حاملهای انرژی ،کاهش ساخت
و ساز یا شوک در بازارهای ارز یا طال میتواند در بازار مسکن اثرگذار
باشد .البته رویکرد اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رونق ساخت
و ساز میتواند مقداری از فشار تقاضا بکاهد و این بازار را آرام کند.
تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ
خســروی گفت :طبق آمار ســال  ۱۳۹۵بخش عمده آن به خانههای
لوکس بزرگ متراژ در مناطق شمالی شهرها مربوط میشود .از سوی
دیگر تقاضای واقعی را در مناطق ارزان قیمت برای واحدهای کوچک
متراژ شاهد هستیم .لذا به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود تمرکز خود
را برای ســاخت و ســاز این نوع واحدها قرار دهند .نوسازی بافت
فرسوده نیز میتواند به ایجاد تعادل در بازار مسکن منجر شود.

حــذف انگیــزه و امیــد از جامعــه بــه ویــژه
جوانــان مــا هســتند.
رئيس موسسه کار و تأمين اجتماعي نيز که
مهمان اين مراســم بود با اشاره به پيروزي
شکوهمند انقالب اســامي ايران در سال
 ،57بيان کرد :معاون وزیر :بهبود معیشــت
جامعــه کارگری اولویــت وزارت تعاون
است.
محمدرضا ســپهری افــزود :جامعه کنونی
نیازمنــد کار و کارآفرین بوده و توســعه
کارآفرینی بر پایــه اقتصاد مقاومتی وظیفه
تمامی دســتاندرکاران جامعه کار و تولید
اســت .وی گفت :برای محقق شدن شعار
مرگ بر آمریکا باید تالش گســتردهای در
راستای اقتصاد مردمی و دانشبنیان صورت
گیرد .وی اضافه کرد :باید تمامی متولیان در
این شرایط حساس دست به دست هم داده
برای جوانان جویای کار اشتغال ایجاد کرد.
وی تأميــن معيشــت ،ایجاد
اشــتغال وتقویــت تولید را از
دیگر اهداف ایــن وزارتخانه
برشمرد.
ســپهری بــا ذکر اینکه ســه
عامل اســام ،مردم و رهبری
در پیــروزی انقــاب نقــش خرید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی جهت دیوار کشی سایت تصفیه
محوری را داشتهاند گفت :اگر
خانه فاضالب فامنین به طول  700متر به شماره ع97/193-3/
امروز دولت در ســایه امنیت

هشدار درباره سامانه جعلی یارانه نقدی
ســازمان هدفمندی یارانهها اعالم کرد :ســامانه ثبتنام و اعالم
نیازمندی یارانه نقدی به نشانی  yaraneh.comجعلی است.
به گزارش ایســنا ،در اطالعیه ســازمان هدفمندی یارانهها آمده
اســت :ســامانه ثبت نام و اعالم نیازمندی یارانه نقدی به نشانی
 yaraneh.comکــه اقــدام بــه دریافت اطالعــات هویتی
شــهروندان از جمله؛ کدملی سرپرســتان خانوار ،تعداد اعضای
خانــوار ،میزان درآمد و همچنین اطالعات کارت بانکی شــامل:
شــماره کارت ،شماره حســاب ،رمز دوم ،تاریخ انقضا کارت و
 cvv۲را میکنــد و پیامکهای ارســالی از شــماره ۵۰۰۰۱۴۵
جعلی بوده و هیچگونه ارتباطی با ســازمان هدفمندی یارانهها و
پرداخت یارانه ندارد .شهروندان از هرگونه مراجعه به این سامانه و
ثبت اطالعات خانوار خود در آن جدا خودداری کنند.

تحرک اندک در بازار مسکن

اسامي کارآفرينان و کارگران نمونه استاني و کشوري

»»غزل اسالمي

روز گذشــته مراسم جشــن کارگران
براي گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزي
انقالب شکوهمند اسالمي برگزار شد.
اين مراسم با حضور حدود هزار کارگر به
همراه خانوادههايشــان و مسئوالن استاني
و کشــوري در مجموعه فرهنگي ورزشي
کارگران همدان ورزشــي کارگران برگزار
شــد که کارگران برگزيده در رشــتههاي
قرآني و ورزشــي و همچنيــن کارآفرينان
برتر سال  97مورد تقدير قرار گرفتند.
در اين مراسم مدير کل اداره تعاون ،کار و
رفاه اجتماعي استان همدان گفت که هزار
و  130تعاوني و اتحاديه فعال در اســتان
مشغول بهکار است.
به گفته ســيد احمد توصيفيان ،بيش از 4
هزارو  900واحد توليدي در اســتان ايجاد
شده و يا توسعه يافتهاند که در حال حاضر
فعال هستند.
توصيفيان سپس با اشاره به چهلمين سالگرد
پيروزي انقالب اسالمي ايران،گفت :مردم
ایران هزینه سنگینی برای انقالب پرداخت
کرده اند و به همین دلیل این انقالب برای
آنها ارزشمند است .آنها پای دفاع از عقاید
و فرهنگ اصیل اســامی خود ایســتادند،
دفاع کردند و شهید شدند.
مدیــرکل تعــاون ،کار ورفــاه اجتماعی
گفــت :پــس از گذشــت چهــار دهه از
پیروزی انقالب اســامی ایــران ،می توان
به یقین گفت کــه هنوز روحیه جهادگری
و شهادت طلبی به شــکل بالقوه در مردم
غیور ایران وجود دارد و اگر ما مســئوالن
و خدمتگــذاران نظام مقــدس جمهوری
اسالمی ،بتوانیم مانند امام(ره) نیت خود را
به مردم اثبــات کنند ،در این صورت مردم
احســاس خواهند کرد که ما به فکر خود
نیستیم و معیشــت و گرفتاریهای جامعه
برای مــا در اولویت قــرار دارد ،بنابراین

مسکن

اگر به دنبال آگهی های استخدامی
میباشیدلطف ًا به کانال تلگرامی
زیر مراجعه نمایید

@bazarehamedan

ی لطف ًا
جهـت عضو در کانال تلگرام نیازمند 
عدد  5را به شماره  09035157351ارسال نمایید.

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای

(نوبت دوم)

شركت آب و فاضالب استان همدان(سهامي خاص) در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره
 130890مورخ  83/11/17به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خرید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی جهت
دیوار کشی سایت تصفیه خانه فاضالب فامنین به طول  700مترمطابقمشخصاتارائهشدهدر اسناد مناقصه از کارخانه
های تولید کننده دیوار های بتنی پیش ساختهاز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)اقدام نمايد .کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکات از طریقدرگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس  www.setadiran.irبه شماره فراخوان 200977001000026انجام خواهد
شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
* تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد1397/11/17 :
* هزینه خرید اسنادمناقصه:مبلغ  300،000ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانک صادرات شماره
 0101396197001به نام شركت آب و فاضالب استان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت واریز گردد.
* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه :از تاریخ  1397/11/17لغایت1397/11/25تاپایان وقت اداری.
* آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه :تاپایان وقت اداری(1397/12/06مدت اعتبار پیشنهاد ها  3ماه است).
* تاریخ بازگشایی پیشنهادات :مورخ1397/12/07ساعت 10سالن جلسات مناقصه گزار.
* مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار126.000.000 :ریال است پيشنهاددهنده باید تضمين شرکت در فرایند
ارجاع کار را طبق بند الف ماده 5آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره/123402ت50659ه مورخ 1394/9/22
ارائه نمايد.اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در سامانه می بایست در پاکت الک و مهر شده
حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1397/12/06به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان همدان به نشانی مندرج در
فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.
* نشانی مناقصه گزار :همدان  -ميدان بیمه -جنب اداره ثبت احوال -شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت
اداری (شنبه تا چهارشنبه  7:45تا ، 14:15پنجشنبه  7:45تا )13:15
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934دفتر ثبت
نام 88969737:و 85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت به نشانی www.hww.irدرج شده است.

شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

آب یعنی زندگی

Y K

میزبانی نهاوند از مسابقات بسکتبال دختران
نوجوان کشور
رئیــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان نهاونــد از میزبانی دور
برگشــت مســابقات بســکتبال لیگ دختران نوجوان کشــور در این
شهرستان خبر داد.
ینژاد اظهار کرد :مســابقات دور رفت بسکتبال بانوان با
مهرداد ســعد 
حضور تیمهایی از سراســر کشور از سوم تا پنجم بهمنماه به میزبانی
شیلآوران گلستان برگزار شد.

پیشخوان
وی ادامه داد :خوشبختانه تیم بســکتبال بانوان نهاوند با دو برد مقابل
خانه بسکتبال همدان و شیلآوران گلستان موفق به کسب جایگاه دوم
جدول لیگ مسابقات بسکتبال کشور شد.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان نهاونــد در گفتوگــو بــا فــارس
بــا اشــاره بــه میزبانــی ایــن شهرســتان در دور برگشــت مســابقات
بســکتبال لیــگ نوجوانــان بانــوان کشــور خاطرنشــان کــرد :ایــن
مســابقات از هفدهــم تــا نوزدهــم بهمنمــاه بــه میزبانــی شهرســتان
نهاونــد از ســاعت  10صبــح در مجموعــه ورزشــی بانــوان ایــن
شهرســتان برگــزار میشــود.

وی عنوان کرد :با برخی مشــکالت در حوزه زیرســاختی و اســکان
ورزشــکاران مواجه هســتیم ،در غیر اینصورت شهرســتان نهاوند از
مسابقات ملی بیشتری در ورزشهای مختلف پذیرایی میکرد.
ســعدینژاد بــا بیــان اینکــه بــا تمــام تــوان بــرای رفــع مشــکالت
ورزش شهرســتان قــدم برمیداریــم و امیدواریــم روزی فــرا برســد کــه
ورزش نهاونــد بــدون کمتریــن کاســتی بــه اهــداف و خواســتههای
خــود دســت یابــد تصریــح کــرد :کســب بیــش از صدهــا مــدال
رنگارنــگ در مســابقات ورزشــی مختلــف نشــاندهنده ایــن اســت کــه
نهاونــد قطــب ورزش اســتان همــدان و حتــی غــرب کشــور اســت.

خبـر

«مسی»به فوالد خوزستان پیوست
مهاجم کامرونی تیم یان بیان چین به فوالد خوزستان پیوست.
رافائل مسی بوولی ،مهاجم کامرونی تیم یان بیان چین که سابقه عضویت
در تیم ملی کامرون را دارد ،با قراردادی به مدت نیم فصل به عضویت
باشگاه فوالد درآمد.
این مهاجم در سال  ۲۰۱۷میالدی در عضویت باشگاه آپا کامرون بود و
در طول  ۲۴بازی انجام شده برای این تیم ۱۴ ،گل به ثمر رساند.
به گزارش ایســنا ،مسی پس از آن به فوتبال چین انتقال یافت و به این
ترتیب در سال  ۲۰۱۸با پیراهن تیم یان بیان در رقابتهای فوتبال لیگ
یک چین در مجموع  ۱۴بازی ۳ ،بار گلزنی کرد.مسی بوولی سابقه بازی
ملــی را در کارنامه دارد و همراه با تیم ملــی کامرون در یک دیدار در
رقابتهای مقدماتی جام جهانی  ۲۰۱۸برابر زامبیا به زمین رفت.

صعود تیم ملی فوتسال ایران
به رده سوم جهان

تیم ملی فوتسال ایران در تازه ترین رنکینگ جهانی خود به رده سوم
دنیا صعود کرد و بعد از برزیل و اسپانیا قرار گرفت.
به گزارش مهر ،سایت « »futsalworldrankingکه رده بندی تیم
های فوتسال جهان را تقریبا به صورت روزانه و هفتگی به روز رسانی
می کند ،امروز اعالم کرد تیم ملی ایران در رده سوم جهان قرار دارد.
تیم ملی که روز گذشته و با اعالم همین سایت در رده پنجم قرار داشت،
امروز به رده سوم صعود کرده است و بعد از برزیل و اسپانیا قرار دارد.
ملی پوشان کشــورمان که طی دو روز گذشته در دیدارهایی تدارکاتی
مقابل صربستان به پیروزی رسیده اند ۱۶۶۳ ،امتیازی هستند.
تیم های آرژانتین ،روسیه و پرتغال هم بعد از ایران در رده های چهارم،
پنجم و ششم قرار دارند.
اولین تیم آسیایی بعد از ایران هم تیم ژاپن است که با  ۱۳۸۸امتیاز جایگاه
چهاردهم جهان را در اختیار دارد.

مرگ یک هوادار بیسبال بر اثر برخورد توپ
یک هوادار در جریان لیگ بیسبال آمریکا جان خود را بر اثر برخورد
توپ از دست داد.
به گزارش ایســنا  ،جهان بیسبال در این هفته یا یک خبر تلخ رو به رو
شد .یک هوادار بر اثر برخورد توپی با سرعت  ۱۵۰کیلومتر بر ساعت در
دیدار لس آنجلس داجرز و سن دیگو پادرس جان خود را از دست داد.
خبر درگذشــت لیندا گلدبلوم  ۷۹ساله دیروز منتشر شد .این در حالی
است که این خانم در آگوست در ورزشگاه داجرز حضور داشت و در
این زمان توپی با سرعت باال از زمین خارج شد و به سرش برخورد کرد.
با وجود این که خیلی زود هوادار مســن به بیمارســتان انتقال داده شد
پزشکان اعالم کردند او فلج شــده است و نمیتواند چشمانش را باز
کنــد و مداوم نفس بکشــد .چند روز بعد پس از این که شــرایط این
هوادار بهبود نیافت خانوادهاش قبول کردند تا دستگاهها خاموش شوند
و گلدبلوم بر اثر خونریزی مغزی درگذشت.
این برای دومین بار است که در لیگ  MLBچنین اتفاقی رخ میدهد.
پیش از این یک کودک دو ساله در ورزشگاه یانکی مورد اصابت توپ
قرار گرفت .به همین خاطر قرار است در برخی از قسمتهای ورزشگاه
از فنس استفاده شود تا چنین اتفاقهایی دیگر رخ ندهد.
علم ورزش

عوامل موثر بر تراکم مواد معدنی
استخوان

یک دکترای آسیبشناســی و حرکات اصالحی گفت :عوامل
متعددی بر تراکم مواد معدنی استخوان اثر میگذارند.
علــی باقر نظریان اظهار کرد :عوامل متعددی بر تراکم مواد معدنی
اســتخوان اثر میگذارند که ازجمله میتوان بــه وراثت ،جنس،
اســتفاده از مواد لبنی (کلســیم و پروتئین) ،عوامل درونریز ،اثر
نیروهــای مکانیکی (فعالیت بدنی ،وزن بــدن) و قرار گرفتن در
معرض عوامل خطرزا اشاره کرد.
ت و گو با ایســنا ،ادامه داد :والیبال و ژیمناستیک نسبت
وی در گف 
به ورزشهایی همچون شنا و دوچرخهسواری که کمتر وزن بدن را
تحمل میکنند ،دارای تراکم مواد معدنی استخوان بیشتری هستند.
نظریان افزود :افزایش تراکم مواد معدنی در ورزشــکاران بهطور
عمده ناشــی از تمرینات فشــاری و ضربهای و مستقل از افزایش
نیروی عضالنی اســت.وی با تأکید بر اینکه حفظ شیوه فعالیت
بدنی در طول زندگی اهمیت ویژهای دارد ،اضافه کرد :افرادی که
به مــدت طوالنی بیتحرک یا زمین گیرند در معرض خطر پوکی
استخوان قرار دارند.وی یادآور شد :سطح فعالیت بدنی و تمرینات
ورزشــی عامل مهمی در افزایش و نگهــداری تراکم مواد معدنی
استخوان است.نظریان خاطرنشان کرد :تراکم مواد معدنی مهرههای
کمر و استخوان ران فوتبالیستهای حرفهای بهطور معنادار بیشتر
از تراکم مواد معدن استخوان مهرهها کمر و استخوان ران افراد غیر
ورزشکار است.
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سرمربی پاس:

بازی هــای باقی مانده این تیم بســیار
سرنوشت ساز است و حکم مرگ و زندگی
را دارد و ماموریت مهم کادر فنی و بازیکنان
پاس از این هفته شروع می شود.
ســرمربی تیم پاس گفت :پــاس پنج بازی
بسیار سخت را در  6هفته گذشته انجام داد
که فقط یکی از دیدارها داخل خانه بود
احمد جمشیدیان اظهار داشت :سریال بازی
های خارج از خانه پاس به پایان رسید و از
این هفته باید به دنبال کسب امتیازهای الزم
برای صعود باشیم.
وی افــزود :در این هفته وارد مرحله جدید
از مسابقات می شــویم و امیدواریم بتوانیم
امتیازهای الزم را به دست آوریم.
وی در گفــت و گو با ایرنــا پیرامون بازی

سنگ تمام گذاشتند و با تشویق های جانانه
خود انگیزه بسیار خوبی برای بازیکنان ایجاد
کردند.
وی با تاکیــد بر لزوم حمایت از تیم پاس
در ایــن بازی های باقــی مانده گفت :در
نشست اخیر که با ســید سعید شاهرخی
اســتاندار همدان داشــتیم  ،قول حمایت
همه جانبه داده شــد و امیــدوارم تا هفته
آینــده طبق وعــده ها  ،مشــکالت پاس
برطرف شود.
وی اطمینــان داد :با حمایت مســئوالن و
حضور پرشمار تماشــاگران در ورزشگاه،
پاس روزهای خوشی را رقم بزند.
تیم پاس هم اینک در رده سوم جدول گروه
ب لیگ دسته دوم فوتبال کشور قرار دارد.

همدان پتانسیل و ظرفیت باالیی
در هـاکی دارد

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال:

اصالت از فوتبال
ایـران رخت
بر بستـه است
دلیل افت فوتبال ایران مربیانی چون کی
روش نیستند بلکه دلیل اصلی آن دور شدن
اصالت از این رشته ورزشی است.
ســرمربی اســبق تیم ملی فوتبال ایران در
خصــوص جدایی کارلــوس کی روش از
تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشــت :وقتی
رایکوف ســرمربی تیم ملی ایران شــد در
عرض پنج سال آنقدر سرمربی ایرانی برای
تیم ملی تربیت کرد که فدراسیون مانده بود
چه کسی را پس از او انتخاب کند اما امروز
کی روش بعد از هشت سال حتی یک مربی
را هم تربیت نکرد.
«حسن حبیبی» در گفت و گو با ایرنا ادامه
داد :دلیل ایــن اتفاقات ،ضعف حاکم بر

یادواره شــهدای ورزشکار استان
همدان  18بهمن ماه همراه با سخنرانی
عبدالکریــم پــاز از آرژانتیــن برگزار
میشود.
در آســتانه 40مین ســالگرد پیروزی
انقالب اســامی و ســالروز شهادت
حضرت زهــرا(س) چندیــن یادواره
شهدا در شهرستانهای مختلف برگزار
میشود.یادواره شهدای آقتپه از توابع
شهرستان کبودراهنگ سهشنبه  16بهمن
ماه ســاعت  14در مسجد  14معصوم
این شهر برگزار برگزار میشود.
به گزارش فــارس ،یادواره شــهدای
روســتای گزل ابدال نیز همزمان با ایام
فاطمیه سهشــنبه  16بهمن ماه بعد از
نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد.
یادواره شهدای ورزشکار استان همدان
نیز پنجشــنبه  18بهمن ماه همزمان با
نماز مغرب و عشــا در میدان مدرس
مســجد صاحب الزمان برگزار خواهد
شد.

ورزش بعد از انقالب
جهش بلندی داشته است

سرپرست فدراسیون هاکی

سرپرست فدراسیون هاکی با بیان اینکه
هاکی همدان دارای پتانسیل و ظرفیت باالیی
در کشور اســت ،تصریح کرد :مردم همدان
هاکی را دوست دارند و جذب هاکی باز در
همدان بسیار راحت تر از استان های دیگر
می باشد.
حســن اباذری در مجمــع انتخاباتی هيأت
هاکی همدان با گرامیداشــت یاد و خاطره
بهرام شــفیع رئیس متوفی فدراسیون گفت:
مرحوم شفیع  14ســال ریاست فدراسیون
هاکی را برعهده داشــت و اقدامات زیادی
برای رشد این رشته ورزشی انجام داد.
به گــزارش روابط عمومی اداره کل ورزش
و جوانان اســتان ،وی ادامــه داد :بهمن ماه

 18بهمن ماه یادواره
شهدای ورزشکار همدان
برگزار میشود
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بـازیهای
باقیمانده بسیار
سرنوشتساز است
روز گذشــته مقابل خیبر خــرم آباد گفت:
برای نخســتین بار در فصل جاری بود که
مسابقه ای را با شادابی و کیفیت الزم شاهد
نبودیم و باید تا قبل از بازی مقابل سیرجان
به شرایط مطلوب برسیم.
ســرمربی پاس خاطرنشــان کرد :هر  2تیم
در این بازی چند موقعیت گلزنی داشتند و
ممکن بود هر لحظــه یکی از تیم ها پیروز
بازی شــود اما در مجموع نتیجه را عادالنه
می دانم.
وی یادآور شد :اگر شانس در این بازی کمی
بیشتر با ما یار بود می توانستیم حتی به سه
امتیاز برسیم.
جمشــیدیان با قدردانی از هواداران گفت:
هواداران تیم پاس بــا عزیمت به خرم آباد
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سال گذشته عنوان سومی جهان را به دست
آوردیم .در این مدت باید تالش کنیم شرایط
فعلــی را حفظ کنیم و بــا تقویت و معرفی
نیروهای جدید این جایگاه را ارتقا ببخشیم.
وی مهمترین برنامههای خود در فدراسیون
هاکی را پشتوانهسازی و استعدادیابی خواند
و افزود :سالها در رشته هاکی فعالیت داشتم
و با نقاط ضعف و قوت این رشته به خوبی
آشنا هستم .بر همین اساس تمام تالشم در
این مقطع این خواهد بود که تمامی رده های
سنی را تقویت کنیم.
وی با بیان اینکــه در حال حاضر هاکی در
 31استان دارای هيأت می باشد ،افزود :هفته
گذشته برای نخستین بار هاکی در  31استان

فعال شــد و امیدواریم با تالش و پیگیری
بتوانیم شاهد پیشرفت هاکی کشور باشیم.
حســن اباذری با بیان اینکه هاکی همدان
دارای پتانسیل و ظرفیت باالیی در کشور
اســت ،تصریح کرد :مــردم همدان هاکی
را دوســت دارند و جــذب هاکی باز در
همدان بســیار راحت تر از اســتان های
دیگر میباشد.
وی خواســتار همدلی و تعامــل در هيأت
هاکی اســتان همدان شــد و گفت :حضور
شش کاندید در این مجمع نشان از احساس
مسئولیت و عالقمندی جامعه هاکی به این
رشته دارد و این وظیفه آقای حصاری را در
راس هيأت سخت تر می کند.

مدیریت فوتبال کشور است که باعث شد
کی روش در طول این هشت سال همه چیز
را برای خــودش بخواهد و هیچ چیزی به
فوتبال ایران اضافه نکند.
اولین سرمربی رسمی فوتبال ملی ایران بعد
از پیروزی انقالب اسالمی گفت :به اعتقاد
من فدراســیون فوتبال نمی تواند امروز هر
کسی را به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب
کند چرا که موفق نخواهد شد .چون فوتبال
ایران چیزی به نام برنامه ندارد .برای درست
شدن فوتبال باید از خود فدراسیون شروع
کرد و آدم های ناتوان را بیرون کرد.
ســرمربی تیم پاس در ســالهای  ۱۳۵۲تا
ســال  ۱۳۵۶تصریح کــرد :روزگاری این
فوتبال دست افراد توانمندی چون داریوش
مصطفوی ،ناصر نوآموز و محمد دادکان بود
که دانش فنی آنان از سرمربیان تیم ملی بیشتر
بود اما آیا امروز یک سرمربی جرات پیدا می
کند سوار کار شــود و به رییس فدراسیون
مانند یک کارمند نگاه کند؟
وی که سابقه مربیگری در تیم هایی همچون
آرارات ،برق شــیراز ،استقالل اهواز و  ...را

در کارنامه دارد ،اظهار داشت :متاسفانه کی
روش در کنار تمام ناکامی های خود اخالق
را هــم از فوتبال ایران دور کرد و این را در
دیدار با ژاپن و مصاحبه برخی بازیکنان در
روزهای اخیر کامال مشاهده کردیم.
وی افزود :باز هم حرفم را تکرار می کنم که
«برای درست شدن این رشته ورزشی باید از
راس فدراسیون آغاز کنیم و کار را به دست
متخصصانبسپاریم».
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت:
اگر  2ســال قبــل حضــور در کمیته فنی
فدراســیون فوتبال را نپذیرفتم به این دلیل
بود که می دانســتم هیچ تاثیری در تصمیم
گیری های کی روش نخواهم داشت .قبول
مسئولیت در جایی که مفید نیستیم خیانت
است و هیچگاه حاضر نبودم به فوتبال عزیز
کشورم خیانت کنم.
وی افزود :روزگاری در این فوتبال معلمان
اخالقــی چون منصور امیــر آصف ،پرویز
دهداری و محمد رنجبر و خیلی های دیگر
فعالیت می کردند که اصالت داشــتند و به
خاطر این اصالت تن به هر کاری نمی دادند.

رئیــس کمیته ملی المپیک گفت:
بــه ملت وعــده میکنــم در آینده
نزدیــک و در المپیــک رویشهای
جدیدی در ورزش قهرمانی شــاهد
خواهیم بــود و ورزش کام ملت را
شیرین میکند.
به گزارش ایســنا ،رضــا صالحی بیان
کرد :همــه ما جیره خور ســفره اهل
بیت هستیم .ما هرساله در ایام شهادت
روضه داریم تا متذکر شــویم حضرت
فاطمه زهرا ســرور همه مردان و زنان
اســت .معتقدم اگر انقالب اســامی
تداوم دارد به برکت اهل بیت اســت.
امیدوارم همه قهرمانان ما بدانند با یاد و
نام حضرت فاطمه میتوانند در تاریخ
ماندگار شوند.
صالحی امیری در مورد  40ســالگی
ورزش ایران پــس از انقالب گفت:
انقالب اســامی ریشــههای تنومند
دارد و اگر این درخت ســبز هســت
بخاطر ریشــههایش است .ورزش ما
بعد از انقالب جهش بلندی داشــته
و افتخار آفرینیهای بزرگی داشــته
اســت .تحول کمی کیفــی رخ داد و
مدالهای ما چهار برابر شده است و
نســل جدیدی از ورزشکاران رویش
کردند.
در بسیاری از رشــتهها جایگاه باالیی
داریم که معتقدم به برکت انقالب است.
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دعوت کونگ فو کاران
استان به اردوی انتخابی
تیم ملی
کونگ فو کاران اســتان به اردوی
انتخابی تیم ملی دعوت شدند.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل
ورزش و جوانــان اســتان  ،کونگ فو
کاران استان به اردوی انتخابی تیم ملی
دعوت شدند.
خسرو مختاری ،رشید هنرمند ،مرتضی
تقی پورو امید خلجی سه کونگ فو کار
اســتان به ایــن اردوی انتخابی دعوت
شــدند .این اردو از امــروز به میزبانی
تهران برگزار می شود.
امــروز دیگر اصالتــی در فوتبال ایران
وجود ندارد و همین مساله باعث شده هر
روز با افت بیشتری رو به رو شویم.
حبیبی که افرادی همچون خداداد عزیزی،
رضا شــاهرودی ،یحیــی گل محمدی،
افشــین پیروانی ،جواد منافی ،نیما نکیسا،
کریــم باقری ،مهــرداد میناونــد ،مهدی
مهدوی کیا و  ...را به فوتبال ایران معرفی
کرده اســت ،اظهار داشت :امیدوارم برای
یکبار هم که شده مســئوالن ورزش نیم
نگاهی به بزرگان این رشــته داشته باشند
و از آنها برای اداره رشته خود بهره ببرند.
در فوتبــال ایران آدم هــای تحصیلکرده
زیادی حضــور دارند که قطعــا بهتر از
مدیــران امروز ،می توانند فدراســیون را
اداره می کنند.
وی تاکید کرد :امیــدوارم بعد از ایجاد
تغییرات در راس فدراســیون به ســراغ
یک سرمربی توانمند برویم و با استفاده
از ســرمایه های فوتبال کشــورمان در
کنار او شــاهد پرورش ده ها ســرمربی
موفق باشیم.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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خبـر

 15تيم در مسابقات جام دهه فجر اللجين
با هم رقابت ميکنند

به مناسبت ايام پيروزي انقالب يک دوره مسابقه فوتسال در سالن
ورزشي مرکز بخش اللجين در حال برگزاري است.
در اين دوره از مســابقات  15تيم از روســتاهاي بخش اللجين با هم
رقابت ميکنند اين تيمها از  16تا پايان بهمن ماه با هم ديدار دارند و
در پايان بازي فينال از ســوي بخشداري و تعاوني دهياران اللجين به
تيمهاي برتر جوايز نفيسي اهدا ميشود.

میزبانی نهاوند از مسابقات بسکتبال
دختران نوجوان کشور
رئیــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان نهاوند از میزبانی دور
برگشــت مســابقات بســکتبال لیگ دختران نوجوان کشور در این
شهرستان خبر داد.
مهرداد ســعد 
ینژاد اظهار کرد :مسابقات دور رفت بسکتبال بانوان با
حضور تیمهایی از سراسر کشور از سوم تا پنجم بهمنماه به میزبانی
شیلآوران گلستان برگزار شد.
وی در گفتوگو با فارس ادامه داد :خوشــبختانه تیم بسکتبال بانوان
نهاوند با دو برد مقابل خانه بســکتبال همدان و شــیلآوران گلستان
موفق به کسب جایگاه دوم جدول لیگ مسابقات بسکتبال کشور شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند با اشاره به میزبانی این شهرستان
در دور برگشــت مســابقات بســکتبال لیگ نوجوانان بانوان کشور
خاطرنشان کرد :این مسابقات از هفدهم تا نوزدهم بهمنماه به میزبانی
شهرســتان نهاوند از ساعت  10صبح در مجموعه ورزشی بانوان این
شهرستان برگزار میشود.
وی عنوان کرد :با برخی مشــکالت در حوزه زیرســاختی و اسکان
ورزشــکاران مواجه هســتیم ،در غیر اینصورت شهرستان نهاوند از
مسابقات ملی بیشتری در ورزشهای مختلف پذیرایی میکرد.
ســعدینژاد با بیــان اینکه با تمام توان برای رفع مشــکالت ورزش
شهرســتان قدم برمیداریم و امیدواریم روزی فرا برســد که ورزش
نهاوند بدون کمترین کاستی به اهداف و خواستههای خود دست یابد
تصریح کرد :کسب بیش از صدها مدال رنگارنگ در مسابقات ورزشی
مختلف نشاندهنده این است که نهاوند قطب ورزش استان همدان و
حتی غرب کشور است.

چهار کشتی گیر همدان مجوز حضور
در جام تختی گرفتند
چهار کشتی گیر این استان مجوز حضور در جام بین المللی جهان
پهلوان تختی را کسب کردند.
سرپرست هيأت کشتی همدان اظهار داشت :سی و نهمین دوره رقابت
های بین المللی کشــتی آزاد جام تختی با حضــور  10تیم خارجی
آذربایجان ،ترکیه ،گرجســتان ،بالروس ،قرقیزستان ،ارمنستان ،هلند،
مجارســتان ،روسیه و ســریالنکا و کشــتی گیران مطرح کشورمان
روزهای  18و  19بهمن ماه در سالن امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه
برگزار می شود.
رامین درویشــی در گفت وگو با ایرنا اضافه کرد :در  57کیلوگرم
میثــم فیروز آبادی 74 ،کیلوگرم مســعود کمرونــد و در وزن 97
کیلوگرم دانیال شــریعتی نیا در ترکیب تیم کشورمان به میدان می
روند.
درویشــی بیان کرد :همچنین هادی وفایی پور در وزن  90کیلوگرم با
کسب عنوان قهرمانی کشتی پهلوانی بزرگساالن کشور جواز حضور
در جام بین المللی تختی را کسب کرده است.
وی خاطرنشــان کرد :داریوش کمروند و علی محمد مالمیر  2تن از
مربیان ارزنده کشتی همدان نیز هدایت کشتی گیران منتخب استان در
جام بین المللی تختی را برعهده دارند.
همدان جزو استان هایی است که بیشترین سهمیه را در جام بینالمللی
تختی دارد و حدود هشت هزار کشتی گیر و مربی در سطح این استان
فعالیت دارند.
آگهي فقدان سند مالكيت

نظر به اینکه خانم فاطمه قهرمانی ،باارائه دو برگ استشــهادیه محلي مصدق دفتر
اسناد رسمی دو اســدآباد مدعي است كه یک جلد سند مالكيت سه دانگ مشاع
از شش دانگ یک باب ساختمان تجاری مســکونی به مساحت شش دانگ هفتاد
و دو متر مربع پالک باقیمانده  2فرعی مجزی شــده از پالک  2156اصلی واقع در
شهرستان اسدآباد بخش شش همدان به آدرس اسدآباد ،میدان شورا ،جنب خیاطی
مرتضی که ذيل ثبت  8744صفحه 7دفتر  47به شماره چاپی /219706الف  89بنام
خانم فاطمه قهرمانی صادر و تسلیم شده و هنگام جابه جایی ،مفقود گرديده لذا به
استناد تبصره الحاقي به ماده  120آييننامه قانون ثبت بدين وسيله آگهي ميشود تا
هر كس مدعي انجام معامله و يا وجود ســند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار
اين آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسد آباد مراجعه
و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله اعتراضي كتبي خود را تسليم نمايد
در صورت انقضا مدت واخواهي و نرســيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه
اصل سند مالكيت ارائه نشود ســند المثني به نام متقاضي صادر و تسليم خواهد
شد(.م الف )707

کامران متقی -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آگهي حصر وراثت

آقای صنمبر بشیری دارای شــماره شناسنامه  1548به شرح دادخواست کالسه
114/970943ح از ایــن حوزه درخواســت گواهی حصروراثــت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان امید علی بشیری به شماره شناسنامه  286در تاريخ
 43/9/10در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/
متوفیه منحصر است به-1 :صنمبر بشــیری فرزند امید علی به شماره شناسنامه
 1548دختر متوفي -2عالم تاج بشــیری فرزند امید علی به شــماره شناسنامه
 4010569190دختر متوفي -3گرجی کلوندی فرزند صفی به شــماره شناسنامه
 3800857881همسر متوفي -4علی بشیری فرزند امیدعلی به شماره شناسنامه
 4010577800پســر متوفي -5محمدعلی بشــیری فرزند امیدعلی به شــماره
شناسنامه  4010571241پسر متوفي -6همتعلی بشیری فرزند امیدعلی به شماره
شناســنامه  4010577827پســر متوفي  -7داراعلی بشیری فرزند امیدعلی به
شماره شناسنامه  4010577819پسر متوفی  -8آفتاب بشیری فرزند امیدعلی با
شماره شناسنامه  4011571441دختر متوفی  -9تاج دولت بشیری فرزند امیدعلی
به شماره شناسنامه  4010569204دختر متوفی 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( .مالف )706

رئیس حوزه شماره  114شوراي حل اختالف اسدآباد
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خبـر

چهار دهه پس از انقالب کجا ایستادیم
بررسی اســتنادات علمی کشورهای مختلف نشان می دهد که
چهار دهه پس از انقالب اســامی ،ســهم ایران از تولیدات علمی
با کیفیت دنیا قابل توجه بوده و ایران بر قله کشــورهای اســامی
ایســتاده است .به گزارش مهر ،روند تولید علم ایران در قبل و بعد
از انقالب شــکوهمند اسالمی نشــان می دهد که در دهه چهارم
انقالب توانســته ایم یک درصد اســتنادات علمی دنیا را به خود
اختصاص دهیم .تولیــدات علمی ایران پــس از پیروزی انقالب
اسالمی روند رو به رشدی داشته اند اما میزان استنادات به مقاالت
علمی از اهمیت بیشــتری برخوردار است و نشان می دهد که این
تعداد مقاالت در کجا دیده شده اند و چقدر محققان سایر کشورها
به تولیدات علمی ایران استناد کرده اند.

پهنای باند اینترنت افغانستان توسط ایران
تامین میشود

شــرکت ارتباطات زیرســاخت ایران آمادگی خود را برای تامین
پهنای باند اینترنت افغانســتان اعالم کرد .به گزارش شرکت ارتباطات
زیرساخت ،در راستای گسترش همکاری های ارتباطی و مخابراتی ایران
و افغانستان ،دو طرف در مراسمی با حضور حمید فتاحی معاون وزیر
ارتباطات و رئیس هیأت مدیره شــرکت ارتباطات زیرساخت ،صادق
عباسی شاهکوه مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت و شهزادگل
اریوبی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان و هیئت همراه
وی ،درباره توسعه و گسترش همکاریهای ارتباطی مذاکره کردند .دراین
دیدار طرفین آمادگی خود را برای توســعه همکاری در زمینه ترانزیت
ارتباطات بین الملل کشورهای همسایه اعالم کردند.

قابل نصب روی کیف های دستی
محققــان دانشــگاه صنعتی امیرکبیر موفق شــدند ســلول های
خورشــیدی پلیمری برپایه رنگدانه های لیزری طراحی کنند که قابل
نصب روی کیف های دســتی و  ...اســت .به گــزارش مهر ،انرژی
خورشــیدی منحصر ب ه فردترین منبع انــرژی تجدید پذیر در جهان
است و منبع اصلی تمامی انرژیهای موجود در زمین به شمار می آید.
این انرژی به صورت مســتقیم و غیرمستقیم میتواند به اشکال دیگر
انرژی تبدیل شود .با توجه به محدود بودن منابع سوخت های فسیلی
و مشــکالت ناشی از احتراق این سوختها مانند آلودگی روز افزون
هوا ،استفاده از فناوریهای خورشیدی مورد توجه بسیاری از کشورها
قرار گرفته و در حال حاضر کشورهای زیادی وجود دارند که به دنبال
استفاده از نور خورشید برای تامین انرژی خود هستند.

 ۲رقم جدید پنبه مقاوم به بیماری و شوری
رونمایی شد

دو رقــم موتانت پنبه جدید متحمل به بیماری و شــوری ،همزمان با
40مین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،توسط پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی رونمایی شد.به گزارش پژوهشــگاه بیوتکنولوژی کشاورزی،
رونمایی از دو رقم موتانت (باکتری تغییر ژن یافته) پنبه جدید و امضای ۸
قرارداد انتقال دانش فنی در جشن 40مین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
در سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی انجام شد.در این مراسم
مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با بیان اینکه
بیوتکنولوژی می تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند ،با تقدیر از دستاورد
محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از این طرح به عنوان نمونه ای
شاخص از توانایی فناوری های زیستی در تبدیل تهدیدها به فرصت یاد کرد.

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.
دوربین روی ماهــواره  ۲-DSLWP-B/Longjiangدر چهارم
فوریه این تصویر را ثبت کرده اســت .پیش از این فضاپیمای چینی
 Chang۵T۱در  ۲۰۱۴میالدی از دو سیاره عکس گرفته بود .البته
فرایند عکاســی ماهواره  ۲-Longjiangچند ماه متوقف شد تا از
تداخل با فرود لندر  ۴ Chageروی ماه اجتناب شــود .اما اکنون به
نظر می رســد ماهواره مذکور دوباره فعالیت خود را آغاز کرده است.
البته دسترسی به این تصویر کمی مشکل بود.

گزارش

آیا هم افزایی بین فعاالن گردشگری استان شکل میگیرد؟

گردشگري

سرمایهگذاری ۲ /۹میلیارد تومانی
برای برند گردشگری
مشــاور پروژه برند ملی ایران اعالم کرد« :این پروژه شامل هشت
بخش مجزا اســت که هزینه کل آن دو میلیــارد و  ۹۰۰میلیون تومان
تمام میشود».
رضا گنجوی درباره اقدامات انجامشــده در این زمینه گفت« :شورایی
تشکیل شده که در آن شش معاون وزیر در کنار هم پروژههایی را شکل
میدهند .این شش وزارتخانه در حال انعقاد تفاهمنامهای هستند که این
شــش برند را باهم بهوجود بیاورند ».به گفته وی ،این شش وزارتخانه
هرکدام شــش لوگوی متفاوت خواهند داشت که تحت یک سیاست
واحد اجرا میشوند و زیر فصلی از شورایعالی برند ملی خواهند بود.
گنجوی خاطرنشان کرد« :هر شش وزارتخانه متولی این پروژه هستند.
ســازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری این برند و نشان را
میســازد و در مقابل وزارت اقتصاد خدمات و امتیازاتی را به کسانی
که این نشان را دریافت میکنند ارائه میدهد .وزارت صنعت ،معدن و
تجارت نیز مشوقهای صادراتی به آنها اعطا میکند .همچنین قرار است
صداوسیما هزار ثانیه تبلیغات رایگان ارائهدهد .به نوعی باید گفت که
این نشان مزیتهایی دارد که شرکتهای خصوصی را ترغیب میکند
برای دریافت آن ،با سازمان میراثفرهنگی همراهی کنند».
مشاور پروژه برند ملی ایران یادآور شد« :اگر میراثفرهنگی این برند را
در بازارهای جهانی معرفی کند ،نهتنها چهره ایران را تصویر میکند بلکه
آنها را دعوت میکند که از گردشگری فاخر و ممتاز ایران استفاده کنند و
سراغ راهنمایان تور ،مراکز خرید و اماکن و کاالهایی بروند که این نشان
را دارند .این یعنی ما میتوانیم کمکم گردشگری ممتاز ایران را بهوجود
بیاوریم ».به گفته این کارشناس برند ،در زمینه فرآیند بازاریابی دو اقدام
کلیدی انجام شده؛ نخست اینکه قبل از ایجاد این شش برند ،بهجای اینکه
سازمان میراثفرهنگی بهصورت مجزا در نمایشگاهی شرکت کند ،این
شش مجموعه باهم به کشورهای خارجی میروند تا هفته برند ایران را
برگزار کنند و همه باهم ایران را تصویر کرده و کاالهای فاخر ایران را در
رده خودشان معرفی میکنند .گنجوی تاکید کرد« :با این رویکرد تازه به
سه دستاورد اساسی میرسیم؛ نخست ساخت برند برای کاالهای فاخر،
دوم تجمیع منابع از طریق همکاری شش وزارتخانه و سوم ایجاد انگیزه
برای تعامل بخش خصوصی در پروژه».

نمایش بلیت چارتری در سایتهای
فروش بلیت ،ممنوع
روابطعمومی ســازمان هواپیمایی کشــوری اعالم کرد که ارائه و
نمایش بلیت هواپیما بهصورت چارتری در ســایتهای فروش بلیت
ممنوع است.
به گزارش چمدان ،بر این اســاس و در راستای سیاستهای اعالمی از
سوی وزیر راه و شهرســازی و هماهنگی با شرکتهای هواپیمایی در
مورد عدم فروش پروازها بهصورت چارتری بهجز مسیرهای کیش ،قشم
و مناطق نفتخیز و همچنین با توجه به سیاســتهای کلی این سازمان
مبنــی بر عدم ارائه پروازهای چارتــری ،هرگونه ارائه و نمایش بلیتها
بهصورت چارتری در سایتهای فروش بلیت تخلف محسوب میشود
و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی سایت شرکتها ،برخورد
قانونی الزم انجام خواهد شــد .به گزارش «ایسنا» ،چندی پیش وزیر راه
و شهرسازی از ممنوعیت فروش بلیت هواپیما بهصورت چارتری خبر
داد ،اما رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که نمیتوان شبکه
چارتری را بهصورت کامل قطع کرد.
معاون گردشگری اداره کل میراث
فرهنگی همدان:

برنامهریزی سازمان میراث
فرهنگی ترویج سفرهای
درونکشوری است

معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنايع
دســتی و گردشــگری همدان با بيان اینکه برنامهریزی
ســازمان میراث فرهنگی ترویج سفرهای درونکشوری
اســت گفت :با توجه به وضعیت سیاســی و اقتصادی
که پیشآمده ســفرهای داخلی بیشــتری انجام میشود.
به گزارش فارس  ،علی خاکســار در آییــن افتتاح دفتر
خدماتی مسافرتی عطار گشت در همدان با اشاره به اینکه
هدف و انگیزه ایجاد دفاتر مســافرتی تورهای ورودی به
استان است ادامه داد :امیدوارم در آینده نزدیک این تورها
برای همدان تعریف شود تا استان از این اقدام بهره ببرد.

نمایشگاه گردشگری ویترینی
برای دستاوردهای همدان 2018
در توسعه گردشگری استان خواهد شد.
بی تردید برگزاری نمایشــگاه گردشگری تهران
همزمان پس از شــناخته شــدن همدان به عنوان
پایتخــت گردشــگری آســیا در ســال  2018و
میزبانی از ســازمان جهانی گردشگری  ،فرصت
طالیی برای معرفی ظرفیت های گردشگری دیار
هگمتانه فراهم کرده اســت و باید برنامه ریزان و
فعاالن گردشگری از این رویداد بیشترین بهره را
ببرند و نهایت استفاده را از آن داشته باشند

»»مریم مقدم

 ۲۳تا  ۲۶بهمن ،محل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللــی تهران میزبان  ۶۶۰شــرکت ایرانی و
 ۵۷شــرکت خارجی در حوزه گردشگری از ۳۱
اســتان و  ۱۲کشــور خواهد بود؛ نمایشگاهی که
معاون گردشگری کشــور از آن با هدف پیشبرد
دو رویکــرد یاد میکنــد؛ رویکــرد اول معرفی
توانمندیها و ظرفیتهای کشور در زمینه جذب
گردشگر است و رویکرد دوم ایجاد فرصتی برای
تعامل دســتاندرکاران صنعت گردشگری تا در
نهایــت به هدفی بزرگتر که معرفی ظرفیتها در
سطح بینالمللی است دست پیدا کنند.
داشته های گردشــگری متعدد و وجود یکهزارو
 800اثــر تاریخی ،فرهنگی و طبیعی که بیش یک
هزار آن به عنوان آثار ملی ثبت شده اند همدان را
در زمره پنج مقصد برتر کشور از نظر جاذبه های
گردشــگری قرار داده است ،اما هنوز سهم استان
از این صنعت درآمدزا ،در خور و شایسته نیست.
متولیان امر گردشــگری همــدان با درک اهمیت
صنعت گردشــگری در اقتصاد اســتان و توسعه
پایدار ،عزم خود را برای معرفی همدان در داخل
و خارج از کشــور جزم کردند و اینگونه فرصت
پیش آمده در سال  2018برای همدان غنیمتی بود
تا ســهم واقعی گردشگری در اقتصاد استان کمی
تغییر کند .
حال که اســتان همدان با تجربه های بین المللی
همچون کسب عنوان پایتخت گردشگری آسیا در
سال  2018و تجربه میزبانی از وزرای گردشگری
 34کشــور آســیایی و بیش از  500عضو وابسته
به سازمان جهانی گردشگری به سال  2019وارد
شــده اســت  ،باید از فرصت برگزاری رویدادها
و نمایشــگاه های بینالمللی بــه عنوان یکی از
ابزارهای موثر و کارآمــد در معرفی توانمندیهای
همدان بــه عنوان مقصد گردشــگری ،به بهترین
شکل استفاده و با ارتباط چهره به چهره به معرفی
داشته های خود بپردازد.
از طرفی در شرایطی که سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری ،برگزاری دوازدهمین
دوره نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران را در
دستور کار قرار داده است ،این فرصت در اختیار
همدان قرار گرفته تا به عنوان یکی از استان های
مطرح گردشــگری به نمایش ظرفیت های خود
بپردازد.

وی با اشــاره به اینکه هدف دفاتر خدماتی و مســافرتی
«برنامهریزی سفر» اســت تصریح کرد :سفرهای داخلی
ســاز و کار مربــوط به خــود را دارنــد و برنامهریزی
ســفرهای خارجی نیز باید بر روی اصــول انجام گیرد.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری اســتان همدان با بیان اینکه اکثرا سفرهای
خارجی بــرای آژانسها درآمــدزا هســتند تاکید کرد:
سفرهای داخلی عالوه بر سود برای آژانسهای مسافرتی
برای شهرهای دیگر کشــور نیز منافع در بر دارد .وی با
اشاره به اینکه برنامهریزی سازمان میراث فرهنگی ترویج
ســفرهای درونکشــوری اســت اظهار کرد :با توجه به
وضعیت سیاسی و اقتصادی که پیشآمده سفرهای داخلی
بیشتری انجام میشود.
خاکسار با اشاره به اینکه بر تورهای ورودی به استان تاکید
فراوان داریم افزود :عالوه بر اینکه باید سفر مردم همدان به
نقاط کشور و دنیا را تسریع کنیم باید بتوانیم تورهایی برای
همدان تعریف کنیم .وی به کمک و همکاری و همافزایی

روزانه روی آنتن

دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشگری و
صنایع وابســته که امسال نیز همچو سال گذشته
با رویکرد و تمرکز بر ظرفیتهای گردشــگری
اســتانها فعالیت خود را از  ۲۳تا  ۲۶بهمنادامه
داده اســت  ،غرفه ای در ســالن  38نمایشگاه
بینالمللی تهران را در اختیار استان همدان قرار
داد تا در این ســه روز با اجرای ده ها برنامه به
معرفی تجارب همدان در ســال  2018و جاذبه
های خود ،بر روی آنتن رســانه ملی حضوری
پر رنگ داشته باشد.

نمایشگاه ویترین دستاوردهای همدان
2018

مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و
گردشگری استان همدان در این خصوص گفت:
نمایشــگاه گردشــگری تهران ،جلوه ای زیبا از
همــکاری بخشهای خصوصی ،دولتی و عمومی
استان همدان در حوزه گردشگری است.
علــی مالمیر بر بهره گیــری از ظرفیت های این
نمایشگاه در جهت ارایه دستاوردها حایز اهمیت

آژانسهای مسافرتی تاکید کرد و گفت :دفاتر خدماتی
مسافرتی به سمت چارتر کردن هواپیما و در آینده نزدیک
خرید هواپیما دســت یابند تا شــاهد رشد گردشگری در
استان باشیم .مدیر دفتر خدماتی مسافرتی «عطارد گشت»
نیز با بیان اینکه برای رونق صنعت گردشگری همدان باید
به جذب تورهای ورودی اقــدام کنیم اظهار کرد :در این
دفتر  80میلیون تومان ســرمایهگذاری شــده است.احمد
عطارد با اشــاره به اشــتغال زایی به صورت مستقیم برای
ســه نفر گفت :هدف از ایجاد این دفتر خدماتی مسافرتی
شناساندن همدان به جامعه ایرانی است.
وی افــزود :امیدواریم بتوانیم تورهای ورودی بســیاری
به اســتان همدان جــذب کنیم و به عنــوان اولین مقصد
گردشگری در کشور شناخته شویم.
مدیر دفتر خدماتی مســافرتی عطار گشت افزود :در این
زمینه با یاری و کمک دفاتر خدماتی و مسافرتی در استان و
اداره کل میراث فرهنگی میتوانیم به موفقیتهای بیشتری
در این زمینه برسیم.

از رویدادهای همدان  ،2018تاکید و اضافه کرد:
همدان با حضور در این رویداد بین المللی برای
جذب مخاطبان و گردشگران و معرفی همدان به
عنوان یکی از استانهای مقصد در سفرهای داخلی
و خارجی حضور دارد.
حال باید منتظر ماند و دید آیا اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری استان،
شــهرداری همدان ،شرکت ســیاحتی علیصدر،
جامعــه هتل داران اســتان ،دهکــده تفریحی،
توریســتی گنجنامه و گروه هتلهای بینالمللی
باباطاهر در این نمایشــگاه همچون سال گذشته
کار مشــترکی را از توان و ظرفیتهای بالقوه و
بالفعل گردشگری اســتان همدان به نمایش می
گذارند یــا خیر؟ و به واقع بایــد منتظر ماند و
دید آیا هم افزایی بین فعاالن گردشگری استان
شــکل میگیرد ؟ چرا که به باور کارشناســان؛
مشــارکت بخشهای مختلف حوزه گردشگری
در برپایــی این نمایشــگاه یک اتفــاق بی نظیر
اســت و به طور قطع موجب حرکت رو به جلو

قدم زدن در روستای
صخرهای ۳هزار ساله
فرصــت کمی تا آغاز تعطیــات عید نوروز
باقیمانده و برای یک ســفر مفیــد 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 کرد .مبنای
معرفی این جاذبهها که از میان جاذبههای ملموس
و ناملموس هستند ،بکر بودن ،دور بودن نسبت به
مرکز ،اهمیت ،متفاوت بودن و ...است .برای آنکه
بیشــتر از این جاذبهها بدانید ،میتوانید رد آنها را
در اینترنت جستوجو کنید.
قدم زدن در سکونتگاهی  ۲تا ۳هزار ساله که مردم
در دوران باستان نیز در آن زندگی میکردند ،حتما
تجربــهای متفاوت خواهد بود؛ آنهم روســتایی
صخرهای و متفاوت که در فهرست میراثجهانی
یونسکو نیز ثبت شده اســت .خانههای روستای

نکتــه حایــز اهمیت دیگــر این اســت که در
نشست خبری دوازدهمین نمایشگاه گردشگری
و صنایع وابســته که روز گذشــته برگزار شد،
ولــی تیموری از انعقاد تفاهمنامه این ســازمان
بــا وزارت امــور خارجه در آینــده نزدیک به
منظور اطالعرســانی درباره مقاصد گردشگری
ایران خبر داده اســت کــه فرصتی برای همدان
نیز فراهــم خواهد کرد .همچنیــن او از توافق
بیــن ســازمان میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگری با ســازمان صداوســیما در ارتباط
مســتمر یکدیگر به منظور اطالعرســانی گفت:
«برنامههایــی همســو با موضوع اطالعرســانی
تدارک دیده شــده اســت؛ یکی از این برنامهها
توافقی است که با صداوســیما بهعنوان ابزاری
که میتواند صنعت گردشــگری کشــور را در
ابعــاد داخلی و خارجی معرفــی کند و کنار ما
باشد ،بسته شده و از روز ابتدای نمایشگاه یکی
از شــبکههای صداوسیما روزانه ۳ساعت برنامه
در حوزه گردشــگری تولیــد و پخش خواهد
کــرد؛ برنامههایی که بهصــورت تخصصی در
زمینه گردشــگری خواهد بــود ».ترکیه ،مالزی،
ســنگاپور ،تایلند ،ایتالیا ،اندونزی ،افغانســتان،
پاکســتان ،آلمان ،هندوســتان ،ویتنام و کامبوج
کشــورهایی هستند که امسال در نمایشگاه غرفه
دارند.
از جمله تفاوتهای این نمایشگاه با نمایشگاههای
دوره قبــل حضور پررنگتر بخشهای اســتانی
اســت و برای اولین بار غرفهها به شکل متمرکز
درآمدهاند و تمام بسته سفر یک خانواده که برای
سفر نیاز دارند در کنار هم قرار گرفته است .عالوه
بر این قرار است در چنین نمایشگاهی رویدادهای
جانبی همچون ســمینارها و کارگاههای آموزشی
برگزار شود
میمند که حــدودا  ۴۰کیلومتر با شــهر بابک در
اســتان کرمان فاصله دارد ،در دل صخرهها کنده
شــدهاند؛ خانههایی که در زمستان گرم هستند و
در تابستان خنک .مجموعهای از آثار بسیار قدیمی
همچون خانههای صخرهای پراکنده ،معبد ،قلعه و
برجهــای مختلف ،میمند را تبدیل به مجموعهای
خاص کرده اســت .مردم بومی این روستا اگرچه
دیگر خیلــی کمتر بهطور دائمی در این خانههای
صخرهای خود سکنی دارند ،اما در ایام تعطیل به
روستای خود بازمیگردند تا فرهنگ زندگی کردن
به این سبک خاص را همچنان زنده نگه دارند .در
بازدید از چنین روســتاهایی ،الزم نیست حتما به
دنبال موزه بگردید تا با زندگی مردمان آشنا شوید؛
قدم زدن در این روســتا ،خود به تنهایی میتواند
روایتگر تاریخی باشد که بر میمند گذشته است.
اقامت شــبانه در یکی از خانههای صخرهای نیز
میتواند حس مردمانی را در شــما زنده کند که
حدود ۳هزار سال قبل در این خانهها میزیستند.

فرهنگ

پایان کار جشنواره قصه گویی
در همدان

قصهگویی نقش مهمی در ارتباط بین کودکان و
بزرگساالن در محیط خانواده دارد .مدیرکل کتابخانه
های عمومی استان همدان در آیین اختتامیه چهارمین
جشــنواره منطقه ای قصه گویی در همدان گزارشی
از روند برگزاری جشنواره ارائه و بیان کرد :از آن جا
که قصه گویی نقش بســیار مهمی در انتقال مفاهیم،
تقویت واژگان گفتاری ،آشنایی با جنبه های حسی
گفتــار و از همه مهم تر ارتباط بین بزرگســاالن و
کودکان در محیط خانواده ،مدرســه و کتابخانه های
عمومی دارد ،نهاد کتابخانه ها ی عمومی کشور طی
فراخوانی درآبان ماه از قصه گویان ،مروجان فرهنگی
و ســازمان ها دعوت به شــرکت در جشنواره قصه
گویی کرد .
به گزارش ایســنا  ،عاطفه زارعی ادامه داد :در اواخر
آذر ماه فایل های صوتی در سامانه های قصه گویی
نهاد کتابخانه های عمومی کشــور بارگذاری شد و
پس از اعالم اســامی منتخبین مرحله اول ،مقرر شد
جشــنواره در  8منطقه برگزار شود که استان همدان
چهارمین منطقه بود .
زارعی با بیان اینکه همدان میزبان قصه گویان استان
های همدان ،لرستان ،کرمانشــاه و ایالم را بر عهده
داشــت،افزود :در طی  2روز برگزاری جشــنواره،
 26قصــه گو قصه های خود را ارئه دادند  .مدیرکل
کتابخانه هــای عمومی اســتان با اشــاره به اینکه
برگزیدگان منطقه ای به مرحله کشوری راه پیدا می
کنند،خاطر نشان کرد :این دوره ،اولین تجربه همدان
در برگزاری جشــنواره قصه گویی بود و تجربیات
مفیدی اعم از آشــنایی با گویــش ها ،فرهنگ ها و
حس قصه گوهــا در متون مختلف ،بــرای برگزار
کنندگان داشت که ســال های آینده آن ها را به کار
خواهد گرفت  .وی عنوان کــرد :امیدواریم فرآیند
قصه گویی مداوم باشــد و بتوانــد مروجان خوب
فرهنگی را در زمینه مطالعه تقویت کند .
در ادامه مراســم یکی از اعضای هیئت داوران بیانیه
این هیئت را قرائت کــرد و گفت :امروزه در عصر
ارتباطات و حضور پر رنگ رســانه های دیداری و
شــنیداری و شبکه های مجازی هنوز هم هنر قصه
گویی استوار و در جایگاه یکی از جذاب ترین هنر
ها نقش ســازنده ای در عرصه تعلیم و تربیت دارد .
غالمعلی کیومرثی اظهارکرد :کودکان همچنان مشتاق
شنیدن قصه ها هستند و با شنیدن روایتهای قصه به
سرزمین های دور سفر کرده و با ماجراهای گوناگون
و شخصیت های مختلف فرهنگی ،مذهبی و علمی
آشنا می شوند .
وی با بیــان اینکه کودکان با قصــه ها ،الگوهای
مناسب رفتاری را برای خود برمی گزینند ،تصریح
کرد :استقبال خوب از جشنواره قصه گویی وامدار
تالش و احســاس مسئولیت کتابداران است ،که با
هدف کســب تجربه و یادگیری بیشــتر هنر قصه
گویی در آن شــرکت کردند  .کیومرثی در ادامه با
بیان اینکه هیئت داوران نکاتی را برای بهتر شــدن
هنر قصه گویی به قصه گویان پیشــنهاد می کند،
افزود :هنر قصه گویی بر شــالوده قصه بنا شــده
اســت ،از این رو انتخاب قصه مناسب ،مهمترین
رکن قصه گویی است .
وی افزود :قصه گویان در باز نویسی و بازآفرینی
قصه ها به گونه ای عمل کنند که ســاختار اصلی
قصه حفظ شــده و انســجام آن به هــم نریزد .
عضــو هیئت داوران بیان کرد :مطالعه و بررســی
منابع موجــود ادبیات کودکان و متون ارزشــمند
ادبــی به منظور انتخاب قصه هــای نو و آموزنده
به قصه گویان توصیه می شــود  .کیومرثی عنوان
کرد :توجه ویژه بــه مهارت های ارتباطی ،کالمی
و عاطفی متناسب با موضوع قصه ها و بهره گیری
درســت از واژگان و مضامین مورد استفاده قصه
گویی باید به کار گرفته شود .
وی ادامه داد :بهــره گیری صحیح از زبان و گویش
های محلی در راستای ترویج فرهنگ اقوام ایرانی و
تقویت هویت اســامی ایرانی به گونه ای باشد که
کلیه مخاطبان قادر به درک مفهوم قصه باشند .
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