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امام جمعه موقت همدان با بیان اینکه در شــرایط فعلی اقتصادی دوری
از اســراف باید مورد توجه مردم و مســئوالن باشد گفت :مسئوالن با کار و
تالش شــبانه روزی و تدبیر امور برای برطرف کردن مشــکالت اقتصادی
مردم تالش کنند.
حجتاالسالم محمد جوادی در خطبههای این هفته نماز جمعه همدان ضمن
دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشــت :در سوره مبارکه فرقان
خداوند متعالی صفاتی را برای عباد الرحمان بیان کرده اســت که شایسته است
مئومنان این صفات اخالقی را در خود ایجاد و تقویت کنند.
وی با بیان اینکه یکی از این صفات پســندیده برای مومنان دوری از اسراف و
تبذیر در زندگی اســت افزود :اسراف یعنی از حد گذراندن هر امری حتی در
عبادت که این موضوع مهم در دین مقدس اسالم ب ه شدت نهی شده است.
امام جمعه موقت همدان با اشــاره به بحث انفاق که در سوره مبارکه فرقان به
آن تاکید شــده اســت گفت :در موضوع انفاق نیز نباید اسراف شود و این امر
پسندیده نباید از حد گذرانده شود.
به گزارش تسنیم  ،وی خطاب به مسئوالن گفت :شما باید با کار و تالش شبانه
روزی و تدبیر امور برای برطرف کردن مشکالت اقتصادی مردم تالش کنید اما
مردم نیز باید با دوری از اسراف و تبذیر در امور زندگی خود و در پیش گرفتن
قناعت زندگی خود را اداره کنند.
جوادی با اشــاره به آیه دیگر از قرآن کریم در سوره مبارکه اسرا که خطاب به
رسول اکرم(ص) در مورد رعایت تعادل در زندگی تذکر میدهد اظهار داشت:
در این آیه شریفه خداوند به رسول خود میفرماید که نه چنان بخیل باش مانند
کســی که دستانش به گردنش بسته شده و نه چنان گشاده دست که در زندگی
خود دچار مشکل و سختی شوی.
وی با انتقاد از اســراف در مراســم ختم مانند تهیه تاج گلهای گرانقیمت و
ســفرههای رنگین و تجمالتی ،گفت :برخی از این کارها هیچ سودی نه برای
اموات و نه برای بازماندگان ندارد لذا باید از این رسوم خرافی دوری کرد.
امام جمعه موقت همدان گفت :در این شــرایطی که دشــمن ما را در محاصره
اقتصادی قرار داده مردم باید بیش از پیش تعادل در زندگی و دوری از اسراف
را مورد توجه قرار دهند.
جوادی با تاکید به رســیدگی به امور محرومان جامعه ،از مردم خواســت تا از
طریق نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیســتی کمکرسان محرومان و فقرا در
جامعه باشند.
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■ مدیرکل جدید
میگوید :امیدوارم
لبخند را برچهره
مردم بنشانم
■ افتخاری :منعم
از مدیران توانمند
دستگاه ورزش است

گرمی سینما
در سرمای همدان
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اقتصادی است ،شــهری دیگر برند سیاسی و دیگری ،برند مذهبی
است .بعضی شهر ها هم در تالش برای جا انداختن خود به عنوان
برند گردشگری هستند.

پرهیز از اسراف و تبذیر مورد توجه
مردم و مسئوالن قرار گیرد

مديــر کل دفتــر امــور روســتايي و
شوراهاي استانداري همدان اخيرا ً در جمع
دهياران شهرستان مالير راهکارهاي خوب
و قابــل اجرايي براي پيشــرفت و آباداني
روستاهاي استان همدان توصيه کرده است.
جان کالم آقاي ظاهــر پورمجاهد خطاب
بــه دهياران و خود فرمانداران اين اســت
کــه ،شناســايي مشــکالت روســتاها و
روستانشــينان ،همــکاري و تعامل کامل
دهياران با نمايندگان روســتاييان يا همان
شوراهاي روستايي و...

/عكس:پورياپاکيزه

برگزاری جشــنواره های فرهنگی در هر شــهر ،بــه ویژه اگر
منحصر به فرد و یگانه و بدیع باشــد ،حکم مهــری را دارد که به
پیشــانی شــهر می خورد تا آن را برندی فرهنگی کند .شهری برن ِد
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شهردار مالیر از ساخت المان شهر انگور
در این شهر با توجه به ثبت جهانی انگور مالیر
خبر داد.
حسین بابایی در گفتوگو با فارس با اشاره
به فعالیت شــهرداری در حوزههای مختلف
خدمات شــهری اظهار کــرد :این خدمات با
هدف خدمــت به شــهروندان در حوزههای
مختلف در حال انجام است.
وی بــا بیان اینکــه حوزه شــهرداری نیز
طی ســالهای اخیر مانند سایر حوزهها با
مشــکالت مالی و اقتصــادی مواجه بوده
گفت :با این وجود شــهرداری سعی کرده
در حوزههای مختلف خدماتدهی مناسبی

رئیس فراکسیون مبارزه
با مفاسد اقتصادی:

 31تن از سران
مفاسد اقتصادی
شناسایی شدند
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی
مجلس شورای اسالمی گفت 31 :تن از سران
مفاســد اقتصادی که با فساد و رانت خواری
ثروت کشور را غارت کردند ،شناسایی شدند
و درخواســت داریم در مالء عام و در میدان
آزادی اعدام شوند.
به گزارش ایرنا ،امیر خجســته در سخنرانی
پیش از خطبه های نماز جمعه شــهر همدان
با بیان اینکه مسئوالن باید در رابطه با مبارزه با
تبریک و تهنیت

را به مردم داشته و صرفهجویی در هزینهها
را داشته باشد.
شــهردار مالیر با بیان اینکه زیباســازی شهر
همواره یکی از اولویتهای شــهرداری بوده
اســت گفت :طی سالهای گذشــته یکی از
برنامههای خوب شهرداری ساخت المانها با
مضامین مختلف ملی ،مناسبتی ،آداب و رسوم
و حفظ سنتهای شهرستان بوده است.
وی با بیان اینکه بیشــک شهر زیبا در جذب
گردشــگران نقش بســزایی دارد گفت :ارائه
خدمات مناســب شــهری ،مبلمان شــهری
مناسب ،فضای سبز ،جاذبههای دستساز و...
فرصت گردشگری و توسعه و رشد شهری را

مفاسد اقتصادی ورود کنند عنوان کرد :عده ای
غارتگر ،بر روی ثروت کشور دست گذاشته
اند و مال مردم را به تاراج می برند.
رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادی
افزود :باید گلوگاه های قاچاق بســته شود تا
هیچگونه قاچاقی وارد کشور نشود.
وی با اشــاره به اینکــه ورود قاچاق موجب
ضربه به تولید ملی می شود ،ادامه داد :ما باید
با برنامه ریزی مدون تولید داخلی را افزایش
دهیم چرا که تولید ملی تنها راه و گره گشای
مشکل اقتصادی کشور است.
خجســته تاکید کرد :باید با جدیت با ســران
مفاسد اقتصادی همچون سلطان شکر ،سلطان
گوشت و دیگر کاالها برخورد شود.
وی با تاکید بر اعدام مفاسد اقتصادی در مالء
عام گفت :اعدام چهار تن از آنها قطعی شــده
است و حکم اعدام ما بقی آن ها نیز باید صادر

شــود.نماینده مردم همدان و فامنین در خانه
ملت ادامه داد :به کسی که فساد مالی دارد نباید
رحم کرد چراکه در صورت سکوت و چشم
پوشی ،به مردم خیانت کرده ایم.
وی افــزود :با هماهنگی رییــس قوه قضاییه
آمادگی داریم تا با در اختیار گرفتن  2شــعبه،
در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی حکم
مفاسد اقتصادی را اجرا کنیم.خجسته گفت :از
تهدید و تخریب مفسد اقتصادی نمی ترسیم
و آبــروی خود را برای اجرای احکام آنها می
گذاریم.وی تاکید کرد :سکوت مسئوالن نشان
از باز شــدن جیب و بسته شدن دهانشان می
دهد؛ باید در برابر هــر کس که حق مردم را
ضایع می کند بایســتیم.نماینده مردم همدان
و فامنین در مجلس شــورای اسالمی اظهار
داشــت :یکهزار و  128کانتینــر قاچاق وارد
کشور شــده که با ورود مجلس شخصی که

همراهتان هستیم
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جهانی انگور مالیر توسط شهرداری در دست
ساخت است.
وی بــا بیان اینکــه مینیورد مالیــر یکی از
جاذبههای مهم گردشگری و توریستی غرب
کشور است افزود :تا جایی که اعتبارات به ما
اجازه دهد ادامه ساخت این پروژه را خواهیم
داشت.
بابایی با بیان اینکه تکمیل این پروژه میتواند
در جــذب گردشــگران به شهرســتان نقش
بسزایی داشته باشد خاطرنشان کرد :امیدواریم
با تکمیل هرچه ســریعتر المانهای این پروژه
سال آینده جشــنهای مالیر را در این محل
برگزار کنیم.

عامل آن بود شناســایی و دستگیر شد و حاال
در زندان به ســر می برد.وی اضافه کرد :باید
در برابر مسئوالنی که نتوانند اقتصاد کشور را
کنترل کنند ،بایستیم.خجسته با اشاره به اینکه
باید با یک عزم ملی ریشه های فساد را نابود
کنیم ادامه داد :هر کســی که در جهت منافع
مردم گام بردارد ما حمایتش می کنیم.
وی تاکید کرد :قیمت دالر به کانال  100هزار
ریال وارد شده اما هنوز قیمت اجناس و کاالها
کاهش نیافته است.
رییس فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادی
افزود :ما زیر تحریم هســتیم اما در شــرایط
بحرانی ،جنگ هشت ساله را مدیریت کردیم و
حاال جنگ اقتصادی را نیز باید مدیریت کنیم.
به گفته وی افزایش  20درصدی حقوق قابل
قبول نیست و باید متناســب با تورم حقوق
کارکنان افزایش یابد.

جنـــاب آقایـــان

علی محمودی و احمدرضا غفاری
با کمال مسرت انتخاب شایسته شما عزیزان به عنوان صادر کننده نمونه استان در
سال 97مایه مباهات گردید.امید است همواره در پیشبرد اهداف اقتصادی استان موفق و
موید باشید.

هيأت مدیره شرکت تعاونی زرخیز هگمتانه
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بیکاری رو به رشد در همدان

اِلمان شهر جهانی انگور در مالیر ساخته میشود
نیز به همراه دارد.
بابایــی با بیان اینکه در حال حاضر بســیاری
از جاذبههــا از جملــه بام مالیــر ،مینیورد
المانهای شهری و ...باعث جذب گردشگران
و زیباســازی هر چه بهتر شــهر شــده است
تصریح کرد :اتمام پروژههای مینیورد یکی از
اولویتهای شهرداری است.
وی با اشاره به جهانی شدن انگور مالیر این
مهم را فرصتی ارزشمند در بخشهای مختلف
به ویژه توســعه گردشــگری مالیر برشمرد
و گفــت :در این زمینه باید زیرســاختهای
گردشگری در شهرستان فراهم شود.
شهردار مالیر گفت :در حال حاضر المان شهر

گیشه زمستانی سینمای همدان تا امروز
که گرم بود و ژانرهای گوناگونی روی پرده
رفت ،این گرما چرخ اقتصادی ســینما را
خوب چرخاند و سینماداران را راضی کرد.
اکران زمســتانه در همدان شــروع خوبی
داشــت و با نمایش منتخبان سینمای ایران
نگذاشت سردی هوا بین هنرهفتم و دوست
دارانش فاصله بیندازد .فاصله ای که به گواه
آمار و رقم ها در سالهای گذشته آنقدر زیاد
می شد که زمستان به فصل مرده سینما لقب
می گرفت.

عالرغم اعالم دولت در نرخ باالیی اشتغال:

شهردار مالیر:

اعضای محترم شرکت تعاونی زرخیز هگمتانه
استان همدان

در تلگرام
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با وجودی اعالم اســتان همدان به عنوان رتبه اول اشتغال هنوز
در برخی شهرســتان ها و مرکز اســتان همچنان آمار بیکاری روبه
رشد است.
نماینده مردم اســدآباد در مجلس با بیــان اینکه در حوزه صنعتی و
مباحث دانشبنیان اشتغال جدیدی صورت نگرفته ،گفت :با وجودی
که دولت ،اســتان همدان را در ایجاد اشتغال رتبه اول اعالم کرده اما
هنوز در برخی شهرستان ها و حتی مرکز استان همچنان آمار بیکاری
روبه رشد است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،اکبــر رنجبرزاده در واکنش
بــه اظهارنظر رئیس جمهور در خصوص آمار خالص اشــتغال ۲۴
میلیونــی ،گفت :طبــق فرمولی که آقای روحانی اعــام میکند نه
میتوان به صراحت گفت این آمار درست نیست و نه میتوانیم تأیید
کنیم ،چرا گاه ًا آمارها تناقض دارند.
وی اظهــار کرد :همانطور که طبق مرکز آمــارو پژوهش مجلس ما
معتقدیم  ۷میلیون نفر بیکار داریم ،دولت اعالم میکند که  ۵میبلیون
نفر بیکار در کشــور وجود دارد که حــدود دو میلیون نفر اختالف
آماری داریم.نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسالمی افزود:
اینکه اقای روحانی میگوید وضعیت مطلوبی در بحث اشتغال داریم
نمیتوانیم به طور قطع به یقین آن را تأیید کنیم بنابراین باید موضوع
از ناحیه مراکز علمی -پژوهشــی ارزیابی شده و با آمار مرکز علمی
ایران تطبیق داده شده و اعالم نظر کنیم.
وی گفت ما خوشــحال میشویم که آمار اشتغال افزایش یابد اما در
سالی که در آن هستیم از بسیاری استانها گزارشات خوبی از اشنغال
نمیشنویم که البته در استان همدان کسب و کار خوب رونق گرفته
است.رنجبرزاده اذعان داشــت :دولت ،آمار اشتغال استان همدان را
اول اعالم کرده در حالی که در سطح برخی از شهرستان ها و حتی
مرکز استان همچنان آمار بیکاری روبه رشد است.
وی گفت :امســال تغییر شــرایط جوی و روند روبه رشــد اقالم
کشــاورزی کمک کننده در بحث ایجاد اشتغال و کسب درآمد مردم
بوده و سال خوبی را نسبت به سال  ۹۶داشتیم.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس گفت :اما در کسب کارجدید و نوین
و حتی دانش بنیان رونقی نمیبینیم و شاید آماری که رییس جمهور
اعالم میکند به مثابه اشتغال در حوزه کشاورزی است نه صنعتی ما.

تبریک و تقدیر

جناب آقای

مهندس محسن جهانشیر

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت
مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان
استان همدان
را صمیمانــه تبریــک و تهنیــت عــرض
مینما ئیــم .
همچنیــن از خدمــات ارزنــده جنــاب آقــای
دکتــر رســول منعــم در زمــان تصــدی کمــال
تقدیــر و تشــکر را داریــم.

محمد جواد سیف -ریاست هيأت بولینگ،بیلیارد و
بولس استان همدان

خبـر

khabar@hamedanpayam.com
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مدیر ســازمان تعاون روستایی اســتان همدان از توزیع  36هزار و  700تن
انواع کودهای شــیمیایی توسط شــبکه تعاونی های تحت نظارت این سازمان
خبر داد.
رضا عباســی در گفتوگو با فارس از توزیع  36هزار و  700تن انواع کودهای
شیمیایی توسط شــبکه تعاونیهای تحت نظارت سازمان تعاون روستایی خبر
داد و افزود 36 :هزار و  700تن تن کود طی  9ماهه امســال توسط تعاونیهای
تحت نظارت این سازمان بین بهرهبرداران بخش کشاورزی توزیع شده است.
وی ادامه داد :کودهای ریزمغذی نیز توسط تعاونیها توزیع میشود که از ابتدای
سال جاری تا کنون  228تن نیز از این کود توزیع شده است.مدیر سازمان تعاون
روســتایی همدان اضافه کرد 70 :درصد نهادههای مورد نیاز کشاورزان توسط
شبکه تعاونیهای روستایی و تولید در سطح استان توزیع میشود.

خبـر

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

توزیع  36هزار و  700تن کود شيميایی در همدان

افزایش  5درصدی معاينه فني خودروهاي سنگين
در همدان
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان
از افزایش  5درصدي معاينه فني خودروهاي ســنگين از ابتدای سالجاری در
استان خبر داد.
به گزارش ایســنا ، ،صفر صادقی راد در جمع خبرنگاران اظهار کرد :در  8ماه
نخســت امسال  47هزارو  103معاینه فنی خودروهای سنگین در استان همدان
انجام شده که نسبت به مدت مشابه پارسال  5درصد افزایش داشته است.
وی با اشــاره به فعالیت  6مرکز معاینه فنی در اســتان ،یادآور شــد :این
تعداد خودرو پــس از طي مراحل مختلف آزمونهــاي ظاهري و مكانيزه،
گواهي ســامت فني و زيست محيطي ،برگ و برچســب معاينه فني خود
را دریافت کرده اند.

تراز تجاری همدان مثبت شد

يادداشت روز

رويکرد ويژهاي براي آباداني روستاهاي
استان وجود دارد
»»مهدي ناصرنژاد

مدير کل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري همدان اخيرا ً
در جمع دهياران شهرســتان مالير راهکارهاي خوب و قابل اجرايي
براي پيشرفت و آباداني روستاهاي استان همدان توصيه کرده است.
جان کالم آقاي ظاهر پورمجاهد خطاب به دهياران و خود فرمانداران
اين است که ،شناسايي مشکالت روستاها و روستانشينان ،همکاري و
تعامل کامل دهياران با نمايندگان روستاييان يا همان شوراهاي روستايي
و افراد معتمد روســتايي ،از راهکارهاي اصلي براي ايجاد تحول در
روستاها به سمت اجراي زيرساختهاي الزم ،ايجاد زمينههاي اشتغال
پايدار و همچنين درآمدزايي براي روستانشينان ميباشد.
پورمجاهد در اين زمينه بر لزوم ايجاد طرحهاي خودکفايي در روستاها
توسط دهياران تأکيد بسيار دارد.
ناگفته نماند پورمجاهد از مسئوالن با تجربه ،آبديده ،کاربلد و دلسوز
استان است و بدون شک چنانچه ابزار و امکانات الزم از جمله بودجه
کافي و رســا براي زيرساختسازي در روستاها در اختيارش باشد و
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي در اين امر او را ياري کنند،
نسيم آباداني در روستاهاي استان خواهد وزيد.
البته مدير کل دفتر امور روســتايي و شوراهاي استان همدان در جمع
دهياران ماليري وعده غريبالوقوعي هم به زبان آورده اســت و آن
انتخاب و معرفي  40روســتاي نمونه در استان ميباشد که براي دهه
فجر انقالب اســامي برنامهريزي شده اســت و اين برنامه نيز قطعا،
در راســتاي پويا ســازي روستاها و اســتفاده از تمام توان و ظرفيت
نقاط روســتايي جهت خودکفايي وايجاد اشــتغال و در نهايت ايجاد
انگيزههاي بيشتر براي دوام روستائيان در موطنهاي اصلي و کمک به
چرخه اقتصادي و اجتماعي استان در کشورمان ميباشد.
هنوز معيارهاي کارشناســي براي نحوه انتخاب روستاهاي نمونه در
اســتان همدان چندان رســانهاي نشده اســت و مشخص نيست چه
عواملي و نشانههايي در روستاها موجب نمونه شدن آن خواهد بود.
وليکن حرکت بسيار انديشمندانه و انگيزشي است و ميتواند محرکي
براي روســتاييان و شوراها روستايي و دهياران براي نمونه شدنهاي
بعدي باشــد و خود اين برنامه در نهايت روحيه زندگي در روستاها
و حيات بافت روستايي را احيا ميسازد و ميتواند زمينهاي هم براي
احياء دوباره سنتهاي شيرين روستايي و حس محکم تعاون در بين
مردمان روستا نشين باشد.
خاطرم هســت اوايل دهه  60براي نخســتين بــار در دولت انقالب
اقدام به انتخاب روســتائيان نمونه شد و زماني بود که سير مهاجرت
روستاييان به شهرهاي کشور هم روستاها و هم شهرهاي بزرگ را در
معرض ويراني و ناهنجاريهاي ناخواسته قرار ميداد.
در آن انتخابها دو نفر از روســتاييان که بين برگزيده شــدگان قرار
داشــتند در دو روي سکه پديده هنجار شکن مهاجرتهاي روستايي
قرار گرفته بودند اولي که از همين روســتاهاي نزديک همدان بود و
روســتا به طور کلي تخليه شده بود در برابر فشار اطرافيان خود براي
مهاجرت به همدان مقاومت ميکرد و در روســتا و همان خانه رو به
تخريب خود باقي مانده و به پرورش و ازدياد معدود گوسفندان خود
پرداخــت .آن مرد که حتي زن و بچههايش تنهايش گذاشــته بودند
جايــزه روســتايي نمونه را هم دريافت کرد امــا حقيقت اين بود که
آن روستانشــين نمونه ما به شدت از ماشين و ماشينسواري وحشت
داشت و گفته بود اگر وارد شهر شوم حتم ًا زير ماشين ميروم و جانم
را از دست خواهم داد!
ديگر روستايي نمونه از شهرستانهاي همدان هم کسي بود که بعد از
چندين سال شهرنشيني و اقامت در تهران تصميم گرفته بود با وقوع
انقالب و توجه به قشــرهاي محروم به روســتا و موطن اصلي خود
بازگردد و به کار کشاورزي و دامداري بپردازد و اين چنين هم شد.
در زمان ما و براي انتخاب روســتاها و روســتان نشينان نمونه استان
تجربههاي گذشــته بســيار ميتواند کمک کند و راهگشــا باشد اما
موضوعي که ميتواند و بايد انگيزههاي نمونهسازي را محکم نمايد،
حمايت واقعي و اســتمرار توجه به زيرســاختها و نياز روســتاها
ميباشــد چون هيچ اقدام کليشهاي تاکنون نتوانسته است منشاء زاد و
ولد و توسعه و ماندگاري ارزشها در زمان و مکان باشد.

افزایش  5درصدی معاينه فني خودروهاي
سنگين در همدان
معــاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای
استان همدان از افزایش  5درصدي معاينه فني خودروهاي سنگين
از ابتدای ســالجاری در اســتان خبر داد .به گزارش ایســنا،صفر
صادقی راد اظهار کرد :در  8ماه نخســت امســال  47هزارو 103
معاینه فنی خودروهای ســنگین در اســتان همدان انجام شده که
نسبت به مدت مشابه پارسال  5درصد افزایش داشته است .وی با
اشاره به فعالیت  6مرکز معاینه فنی در استان ،یادآور شد :این تعداد
خودرو پس از طي مراحل مختلف آزمونهاي ظاهري و مكانيزه،
گواهي سالمت فني و زيست محيطي ،برگ و برچسب معاينه فني
خود را دریافت کرده اند .صادقی راد با تأکید بر اینکه در راســتای
بهبود وضعیت نظارت بر عملکرد این مراکز و نیز برخورد به موقع
با تخلفات احتمالی اقداماتی از ســوی این اداره کل در دستور کار
است ،افزود :بر اساس تصمیمات گرفته شده ،بازدیدهای نظارتی به
شکل مستمر و در قالب تیمی به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد
مراکز معاینه فنی سنگین استان در طول سال انجام می شود .معاون
حمــل و نقــل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان
همدان خاطرنشــان کرد :تعداد پروانه عبور ترافیکی صادر شــده
استان در  8ماهه نخست امســال  2هزارو  240مورد بوده که این
رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل  27درصد کاهش داشته است.

سطحبندی
تراکمی در
طرح جامع شهر
احیا شود

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری
شورای اسالمی شهر همدان با بیان اینکه
طرح جامع این شــهر برای چشــمانداز
 1410در دســت تهیه اســت ،تأکید کرد:
انتظار میرود مسئوالن امر با آیندهنگری و
برنامهریزی مبتنی بر دانش و تجربه نسبت
به احیای ســطحبندی تراکمی اقدام کنند
و با تدبیر هوشــمندانه ،شهر و محالت و
مناطق آن را آنطور که شایسته است ،برای
آیندگان به امانت گذارند.
به گزارش روابط عمومی شــورای شهر
همــدان نرگس نورا ...زاده با اشــاره به
ضرورت احیای سطحبندی تراکمی شهر

شنیدهها

 -1مدیران هاشــمی در حال خداحافظی هســتند .گفته می شود با
اســتعفای وزیربهداشــت مدیران همراه وی نیز درحال خداحافظی
هســتند.گویا برخی از این مدیران نیز استعفای خود را داده اند .گفته
می شود این مدیران در دوران هاشمی فرصت های ویژه ای را بدست
آورده بودند!
 -2تبلیغات همدان ۲۰۱۸خارج از مرزها رفته اســت.گفته میشــود
شــرکت های هواپیمایی در تبلیغات خوداز همدان نام می برند.گویا
تعدادی ازاین شــرکت هــا پایتختی همدان را فرصتی برای کشــور
تحلیل کرده اند که کمتر به آن توجه شــده است .گفتنی است استان
همدان درســال گذشته میالدی برنامه ریزی جامعی برای این فرصت
بینالمللی انجام داد.
 -3ســفر یکــی از مدیران اســبق آموزش و پرورش به اســتان به
تحلیلهای متفاوت مواجه شــده اســت.گفته میشود حضور هفته
پیش وی دراســتان با هدف توجیه نمایندگان اســتان درباره بودجه
آموزش وپروش می باشد .گویا وی با برخی احزاب و افرادی نفوذ
نیزدیدار داشته است.

خبـر
صادرات بخش صنعــت  64میلیون و 703
هزار دالر و وزن  267هزار تن بوده است.
متین با تأکید بر اینکه صادرات بخش صنعت
سهمی  58 /4درصدی را از صادرات استان
به خود اختصاص داده اســت ،عنوان کرد:
سیم مسی با صادرات  16میلیون و  68هزار
دالر 14/ 5 ،درصــد از صادرات اســتان را
به خود اختصــاص داده و مهمترین کاالی
صادراتی استان در  9ماهه امسال است.
وی با اشــاره به اینکه گونی پالســتیکی با
صادرات  5میلیون و  874هزار دالر و 5/ 3
درصد از صادرات استان به عنوان چهارمین
کاالی صادراتی اســتان است ،تصریح کرد:
کلینگر با  5میلیون و  166هزار دالر ،موتور
کولر با  4میلیــون و  952هزار دالر و خیار
شــور با  3میلیون و  695هزار دالر از دیگر
اقالم عمده صادراتی این بخش است و این
بخش شامل  149قلم کاال است.
رئیس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
اســتان همدان با بیان اینکه صــادرات در
بخش معدن به میزان  3میلیون و  781دالر
بوده است ،ابراز کرد :صادرات بخش معدن
سهمی برابر  3/ 4درصد از صادرات استان
و این بخش شامل نه قلم کاال بوده است.

متین با اشــاره به اینکه صادرات در بخش
مواد شــیمیایی  6میلیون و  145هزار دالر
بوده است ،اعالم کرد :بخش مواد شیمیایی
سهمی برابر  5/ 5درصد از صادرات استان
را به خود اختصاص داده و وازلین صنعتی
با  4میلیــون و  204هزار دالر از اقالم مهم
صادراتی این بخش است و این بخش شامل

هفت قلم کاال است.
وی با بیان اینکه بخش کشــاورزی اســتان
با صــادرات  31میلیون و  273هزار دالر و
ســهمی برابر  28درصد از صادرات استان
را به خود اختصاص داده است ،تأکید کرد:
کشــمش به عنوان دومین کاالی صادراتی
اســتان با صادرات  16/ 3میلیــون دالر 8
 14/درصــد از صادرات اســتان را به خود
اختصاص داده است.
رئیس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
اســتان همدان با تأکید بــر اینکه در بخش
کشــاورزی لبنیات به عنوان سومین کاالی
صادراتی با صادرات  9میلیون و  965هزار
دالر  9درصــد از صادرات اســتان را در بر
دارد ،افــزود :محصــوالت صادراتی بخش
کشاورزی شامل  38قلم کاال بوده است.
متین با اشاره به اینکه صنایع دستی استان با
 4میلیون و  789هزار دالر و ســهمی برابر
 4/ 3درصــدی از صادرات اســتان به خود
اختصاص داده است ،اظهار داشت :سفال به
عنوان هشــتمین کاالی صادراتی استان بالغ
بر  3میلیــون و  874هزار دالر  3/ 5درصد
صادرات اســتان را در بر دارد و این بخش
شامل  18قلم کاالی صادراتی است.

در زمــان تهیه طرح جامع شــهر ،گفت:
بر اســاس طرح جامع تهیه شــده توسط
شرکت «موژدا و همکاران» در حدود ۲۵
سال پیش ،محالت و مناطق شهر همدان
به  3ســطح تراکمی باال ،متوسط و پایین
تقســیم بندی شــده بودند؛ به طوری که
در مناطقی با تراکــم پایین صرف ًا احداث
ساختمانهای  2/5طبقه ،در تراکم متوسط
تا  4/5طبقه و در تراکــم باال ارتفاع آزاد
پیشبینی شده بود.
وی افزود :در این راســتا ابعاد زمینهای
تفکیکــی در نقاطی با تراکم متوســط و
پاییــن ،بزرگتر و مواردی که در مجاورت
فضاهای سبز و باغها قرار داشتند ،با متراژ
بزرگتر و تراکم پایین پیشبینی شده بود.
وی تصریح کرد :متأســفانه در گذر زمان
و بر اســاس سیاستهای اشتباه مدیریت
شــهری و تصمیــم کمیســیون موضوع
«ماده  »۵قانون تأســیس شــورای عالی
شهرســازی و معماری ،این راهبرد مبتنی
بر اســتانداردهای علم شهرسازی دچار

تغییر و تحول شده و سیاست اشتباه ارائه
تراکــم ارتفاعی بر مبنای عــرض معابر
جایگزین آن شده است.
نوراله زاده افزود :این تصمیم اشتباه ،شهر
و مناطق شهری را مبتال به مشکالتی کرده
که در آتیه با ادامه این روند ،مشــکالت
چندین برابر خواهد شد.
رئیس کمیســیون شهرســازی و معماری
شــورا همچنین گفــت :دانشآموختگان
و اساتید شهرســازی به خوبی واقفند که
وقتی شــبکه معابر مناطق مختلف شهر در
چارچوب طرح جامع طراحی و تصویب
میشوند ،آســتانه جمعیتپذیری محالت
بر اساس تراکم های احداث ساختمانها،
پیشبینی و لحاظ میشود.
نوراله زاده ادامه داد :پر واضح اســت که
تغبیر در تراکــم ارتفاعی محالت موجب
افزایش جمعیت چند برابری محالت شده
و ضمن ایجاد مشــکل ترافیکی و ناامنی
فردی و اجتماعی شــهروندان ،ســاکنین
را با فقر کاربریهــای عمومی مورد نیاز

همچون آموزشــی ،فرهنگی ،ورزشی و
تجاری مواجه میکند.
وی بیان کرد :در ایــن میان کاربریهای
انتفاعــی همچون تجاری یــا به صورت
غیرمجاز و یــا در قالــب امتیازهایی که
شــهرداری بــرای مالکین امــاک ایجاد
میکنــد ،کــم و بیــش تأمین میشــود؛
بنابرایــن کاربریهــای خدماتی با توجه
به عــدم پیشبینی اراضــی و نبود تمایل
ســرمایهگذاری در این بخش ،هیچ وقت
تأمین نشــده اســت و این مهم ،موجب
گسیل ســاکنان این مناطق به سایر مناطق
برای بهرهمندی از این امکانات میشود که
این امر موجب ایجاد مشکالت ترافیکی،
از بین رفتن آرامش و آسایش شهروندان
خواهد شد.
رئیس کمیســیون شهرســازی و معماری
شورای شهر همدان معتقد است :مشکالت
حاصــل از افزایــش تردد درونشــهری
موجب اتالف وقت و صرف هزینه مالی و
اجتماعی برای ساکنین شهر میشود.

سفال به عنوان هشتمین
کاالی صادراتی استان
بالغ بر  3میلیون و 874
هــزار دالر  3/ 5درصد
صادرات استان را در بر
دارد و این بخش شامل
  18قلم کاالی صادراتی
است

نماینده وزیر و مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان خبر داد:

تشکیل کمیته پایش بهبود فضای کسب و کار در همدان
کمیته پایش بهبود فضای کســب و کار
برای نخســتین بار در کشور در همدان راه
اندازی شد.
نماینده وزیر و مدیــرکل اقتصاد و دارایی
اســتان همدان با بیان اینکــه دراداره کل
اقتصــاد و دارایــی و معاونــت اقتصادی،
تحلیلهــا و آســیب شناســایی اطالعات
اقتصادی اســتان انجام میشود ،اظهار کرد:
همه این تحلیلها به مســؤوالن استانی و
کشوری ارسال میشود.
بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان ،
ســید ناصر محمودی با اشاره به اینکه سه
کارگروه ســرمایه گذاری ،کارگروه مالی-

کارشناس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشتی
همدان گفت :با شروع طرح غربالگری در این استان از اردیبهشت ماه  85تاکنون
یک هزار و  254نوزاد مبتال به کم کاری تیروئید شناســایی و تحت درمان قرار
گرفتند.شــراره نیک سیر در گفت و گو با ایرنا افزود :پوشش برنامه غربالگری
کم کاری تیروئید در اســتان همدان باالی  98درصد بوده در حالیکه پوشــش
کشــوری  97.6درصد است.کارشناس گروه پیشــگیری و مبارزه با بیماریهای
غیرواگیر همدان با تاکیــد بر اینکه کم کاری تیروئید نوزادان یکی از علل مهم
قابل پیشــگیری عقب افتادگی ذهنی در کودکان اســت اضافه کرد :در صورت
وجود کم کاری تیروئید در جنین ،اختالالتی در ارگانهای مهم از جمله سیستم
عصبی مرکزی و اسکلتی ایجاد می شود.

shenide@hamedanpayam.com

صادرات۱۱۰میلیون دالری کاال از گمرک
شهریور ماه ســال گذشته محمد ناصر
نیکبخت اســتاندار سابق همدان با تأکید بر
لــزوم معرفی فرصتهای ســرمایهگذاری
اســتان همدان عنوان کرد که صادرات یک
میلیارد دالری همدان باید محقق شود .دی
ماه امسال نیز سید سعید شاهرخی استاندار
جدید هــم وعده داده که صادرات اســتان
همدان در ســالجاری به یک میلیارد دالر
خواهد رســید .در همین راستا روز گذشته
رئیس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
اســتان همدان در گفتگویی از مثبت شدن
تراز تجاری همدان خبر داده است که بیانگر
یک اتفاق خوب در این حوزه است هرچند
تنها  10درصد آن محقق شــده اســت و تا
تحقق آن وعده نهایــی راه زیادی در پیش
است و الزم است بررسی و پیگیری جدی
در این زمینه صورت بگیرد.
رئیس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
استان همدان با بیان اینکه در  ۹ماهه امسال
صادرات از گمرک همــدان  ۱۱۰میلیون و
 ۶۹۳هــزار دالر بوده اســت ،گفــت :تراز
تجاری اســتان مثبت و بالــغ بر  ۹۰میلیون
دالر است.
حمید رضا متین با اشاره به اینکه در  9ماهه
امســال صادرات استان از گمرک همدان از
نظر ارزشــی به  110میلیون  693هزار دالر
بوده است ،اظهار داشت :صادرات استان به
لحاظ وزنی به  302هزار و  511تن رسیده
است.
وی با بیــان اینکــه واردات کاال از گمرک
همدان نیــز در این مدت  20میلیون و 672
هــزار دالر و بــه وزن  3هــزار و  684تن
بوده اســت ،افزود :از این میزان  736هزار
دالر معــادل  3/ 6درصد کاالی مصرفی9 ،
میلیون و  884هزار دالر معادل  47/ 8درصد
کاالی واســطهای و  10میلیون و  51هزار
دالر معادل  48/ 6درصد خطوط تولید بوده
است.
متین گفت :تراز تجاری استان مثبت و بالغ
بر  90میلیون دالر و حجم مبادالت تجاری
استان بالغ بر  131/ 3میلیون دالر است.
رئیس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
استان همدان در گفتوگو با تسنیم بیان کرد:

 1254نوزاد مبتال به کم کاری تیروئید
شناسایی شدند

پولی و بانکی و کارگره اقتصادی و آسیب
شناسی در این اداره کل وجود دارد ،افزود:
عملکرد این کارگروهها بر تولید و اشتغال
استان تأثیرگذار است.
مدیــرکل اقتصاد و دارایی اســتان همدان
با بیــان اینکه یکی از اقدامــات راهبردی
انجــام شــده ،عملیاتی کــردن مقررات و
بهبود رتبه استان در حوزه کسب و کار در
کشور است ،تصریح کرد :همدان نخستین
اســتانی است که کمیته پایش بهبود فضای
کســب و کار استانی را تشکیل داده و همه
دســتگاههای اجرایی دولتی و بخشهای
خصوصی عضو آن هستند.

وی بــا بیان اینکه شناســایی قوانین مخل
کســب و کار در ایــن کارگروههــا انجام
میشود ،ادامه داد :یکی از خروجیهای این
کارگروهها کاهش زمان صدور مجوزهای
الزم برای کسب و کار بوده است.
محمودی با اشــاره به اینکه پیاده ســازی
و توسعه ســامانه ثبت و پیگیری شکایت
بخش خصوصی تحت عنوان سامانه دادور
انجام شــده ،خاطرنشان کرد :در این راستا
شکایت از همه دستگاهها به صورت خرد
و کالن ثبت و پیگیری میشود.
وی بــا بیان اینکه ســامانه یــاور نیز برای
ارائه مشــاوره در حوزه مختلف طراحی و

اجرا شــده ،گفت :همچنین در سامانه نما
اســتعالمها به صــورت الکترونیکی انجام
میشود که باعث بهبود فضای کسب و کار
شده و در نتیجه آن در سال  95رتبه کسب
و کار استان از  24به 11ارتقا یافت.
مدیــرکل اقتصــاد و دارایــی اســتان همدان
بــا اشــاره بــه اینکــه ســتاد مقابلــه بــا
تحریــم و بحــران نیــز ایجــاد شــده ،اظهار
کــرد :راهکارهایــی در ایــن ســتاد تدبیــر
میشــود کــه اقتصــاد بیــش از ایــن
دچــار آســیب نشــود و تأمیــن منابــع
مالــی پروژههــای اقتصــادی و اجرایــی
اســتان صــورت میگیــرد.

شهردار همدان مطرح كرد

راهاندازی مرکز توسعه همکاریهای
بینالمللی شهرداری همدان
مرکز توسعه همکاریهای بینالمللی شهرداری همدان راهاندازی
میشود.
شهردار همدان با بیان اینکه شهرداری همدان در چند نهاد بینالمللی
عضو است اظهار کرد :شهرداری در نهادهای بینالمللی مختلفی چون
کمپین شهرهای تابآور جهان ،پایلوت شهر سبز جهان اسالم و عضو
سازمان جهانی گردشگری عضویت دارد و با چند شهر در کشورهای
خارجی برنامه خواهرخواندگی را اجرا کرده است.
توگو با فارس با بیان اینکه سیستم بینالمللی ما
عباس صوفی در گف 
میطلبد به صــورت کام ً
ال تخصصی برنامههای بینالمللی را به پیش
ببرد تا تنها این فعالیتها در نامها خالصه نشود افزود :بنابراین پیشنهاد
دادیم دبیرخانه شــهر ســبز را به مرکزی برای توسعه همکاریهای
بینالمللی شهر بدل کنیم.
شهردار همدان با اشــاره به اینکه گردشگری همدان امروز در سطح
بینالملل مطرح است تصریح کرد :چند سفیر مانند سفیر کشور اتریش
و چــک نیز در ماههای اخیر به همدان ســفر کردند و از ظرفیتهای
این شهر بازدید کردند.
وی در پایان سخنانش گفت :برای توسعه فعالیتهای بینالمللی شهر
ایجاد یک مرکز مســتقل که به صورت تخصصی مباحث مربوطه را
دنبال کند را ضروری دانستیم و در این راستا پیش میرویم.

مالیر در اجرای سیستم آبیاری نوین
عقب ماند ه است
نایب رئیس کمیســیون حقوقی و قضایــی و نماینده مردم مالیر
در مجلس شــورای اسالمی گفت :در بودجه  ۹۸برای اجرای سیستم
آبیاری نوین روستایی و تسهیالت اشتغالزایی اعتبارات خوبی درنظر
گرفته شده است.
محمد کاظمی در گفتو گو با ایســنا ،با بیان اینکه دولت نگاه مثبتی
به اشــتغال روســتایی دارد ،افزود :در اجرای سیستم آبیاری نوین در
شهرستان عقب ماندهایم.
وی تاکید کرد :در این راســتا بخشــداران ،دهیاران و شوراهای
اســامی روستاها تالش جدی داشته باشــند تا بتوانیم سال آینده
با استفاده از تسهیالت بالعوض دولت سطح باالیی از کشاورزی
شهرستان را به آبیاری نوین تجهیز کنیم .کاظمی با اشاره به اینکه
دولت بسترهای خوبی را برای ایجاد اشتغال روستایی فراهم کرد
و اعتبــارات خوبی را اختصاص داد ،اما بانکها همچنان همراهی
الزم را ندارنــد ،گفت :با وجود کمبود بودجه و محدودیت منابع،
اقدامات عمرانی خوبی در ســطح روســتاهای مالیر در دســت
اجراست.
نماینده مردم مالیر به اجرای شــتابان آسفالت و بهسازی روستاها در
چند سال گذشته اشاره و بیان کرد :برای سه یا چهار روستای مالیر که
از نعمت گاز بهره مند نیســتند ،اقدامات الزم درحال پیگیری است تا
این روستاها نیز بتوانند از نعمت گاز بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه با امکانات خوبی که دولت در ســطح روســتاها
ایجــاد کرد ،امروز شــاهد مهاجرت معکوس مردم از شــهرها به
روســتاها هستیم ،تأکید کرد :اعضای شــوراهای اسالمی روستاها
و دهیــاران باید با همفکری و هماهنگی با افرادی که از روســتاها
به شــهرها مهاجــرت کردهاند و دارای تمکن مالی هســتند ،برای
آبادانی و عمران بیشــتر روســتاها بهره بگیرند و منتظر اعتبارات
دولتی نباشند.
کاظمی با بیان اینکه با تمهیدات و تدابیر سران قوا و مسئوالن کشوری
ثبات در بازار حاکم شد و باید کماکان تداوم یابد ،گفت :تالش دولت
و مجموعه مدیران و نمایندگان مجلس نیز بر حل مسایل و مشکالت
مردم به ویژه روستاها متمرکز شده است.
نماینــده مردم مالیر در بخش دیگری از ســخنان خود اظهارکرد :در
نشست اخیر خود با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ،مسائل
مختلف مربوط به تعامل سازمان اوقاف و امور خیریه با مردم به ویژه
در حوزه شهرستان مالیر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در آینده
نزدیک با سفر معاون این سازمان به مالیر ،از نزدیک مشکالت جاری
واکاوی و مرتفع شود.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

انسداد بيش از  1163حلقه چاه غيرمجاز در کبودراهنگ
کبودراهنــگ  -خبرنگار همدانپيام :بيــش از  4383حلقه چاه آب مجاز و غيرمجاز
در شهرستان شناسايي شده اســت که از اين تعداد بيش از  2143حلقه آن داراي مجوز
فعاليت و بيش از  2240حلقه آن به صورت غيرمجاز در حال برداشت آب از منابع آبي
زيرزميني ميباشد.رئيس اداره منابع آب شهرستان در جلسه شوراي حفاظت از منابع آبي
کبودراهنگ با بيان اين خبر ،گفت :تاکنون بيش از  1163حلقه چاه غيرمجاز شناســايي
شده مسدود شده است که  220حلفه آن در سال  97صورت گرفته است.
علياصغر بابايي ميزان برداشت آب از چاههاي مجاز شهرستان را  300ميليون متر مکعب

در ســال عنوان کرد و افزود :ميزان مصرف آب در بخش کشــاورزي  246/6ميليون متر
مکعب ،در بخش صنعت و خدمات  25/3ميليون مترمکعب و در بخش شرب و بهداشت
 28/1ميليون مترمکعب ميباشــد که با توجه به کشاورزي بودن منطقه بيشترين مصرف
آب در اين حوزه ميباشــد.بابايي ،نصب کنتورهاي هوشمند براي چاههاي داراي مجوز
و انســداد چاههاي غير مجاز را از راهکارهاي کنترل برداشت از منابع آبي خواند و ادامه
داد :در اين راستا بيش از  326دستگاه کنتور هوشمند باري کنترل ميزان برداشت آب در
ســطح شهرستان نصب شده اســت که  23دستگاه آن در سال  97انجام شده است که با
نصب کنتور و انسداد چاههاي غيرمجاز توانستهايم 53.ميليون  700هزار مترمکعب از اول
اجراي طرح انسداد چاههاي غيرمجاز تاکنون در ميزان برداشت آب از منابع صرفهجويي

شود و در سال جاري نيز اين ميزان  3/5ميليون مترمکعب بوده است.
معاون سياسي فرماندار نيز در اين جلسه گفت :بحران آب در کبودراهنگ دغدغه همه ما
است که بايد در اين راستا تالش کنيم.عمران ذيغمي ،نصب کنتور هوشمند و کنترل ميزان
برداشت آب از چاههاي مجاز ،ترويج کشتهاي گلخانهاي و کشتهاي کمآب بر ،تغيير
الگوي کشت ،و ترويج کشت هاي زعفران و ...ميتواند در ميزان مصرف اب و برداشت
از منابع زير زميني صورت گيرد .که در حال حاضر شهرستان کبودراهنگ بيش از 16/5
هکتار به کشــت گلخانهاي اختصاص يافته و در ترويج کشت گياهان کمآببر ،کاشت
بيــش از  300هکتار ذرت علوفهاي  100هکتار گياهــان دارويي و  100هکتار دانههاي
روغني و  7هکتار زعفران در سطح شهرستان صورت گرفته است .
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 ۵۲هکتار از اراضی نهاوند زیر کشت
گیاهان دارویی است

نهاوند  -خبرنگار همدان پیام :رئیس اداره جهاد کشاورزی نهاوند
گفــت ۵۲ :هکتار از اراضی نهاوند به کشــت  ۱۸نــوع گیاه دارویی
اختصاص یافته است.
حســین خردمند در گفــت و گو با همــدان پیام افزود :بــا توجه به
سیاستهای دولت مبنی بر تنوع کشت و توسعه سطح زیرکشت گیاهان
ک م آببر از جمله انواع گیاهان دارویی ،این مهم در دســتور کار جهاد
کشاورزی شهرستان نهاوند قرار گرفته است.
کشــاورزان شهرستان به کشــت حدود  18گونه گیاه دارویی از جمله
سیر ،موسیر ،گلمحمدی ،گل گاوزبان ،مرزنجوش ،اسطوخودوس ،گل
همیشه بهار ،زعفران ،بادرنجبویه و غیره اقدام کردهاند.
وی افــزود :در حال حاضر  52هکتار از اراضی شهرســتان نهاوند به
زیرکشت انواع گیاهان دارویی رفته است به طوریکه این محصوالت
عالوه بر مصرف کم آب در ایجاد اشــتغال در منطقه نیز بســیار موثر
هستند.
خردمند عنوان کرد :در گذشته نســبت به کشت و تولید انبوه گیاهان
دارویی در نهاوند بین کشــاورزان برای فروش شک و تردید بود ولی
در ســالهای اخیر سطح زیر کشــت این محصول در نهاوند ب ه طور
چشمگیری افزایشیافته است.
رئیس جهاد کشاورزی نهاوند با بیان اینکه نادرترین گونه گیاهان دارویی
از نظر مرغوبیت در بعضی مناطق نهاوند تولید میشوند ،تاکید کرد :این
محصوالت دارویی به صور 
ت خوراکی و دمنوش مورد اســتفاده قرار
میگیرند و یا تعدادی از ایــن گیاهان بعد از فرآوری بهصورت دارو،
پمادهای مختلف و عرقیجات مختلف به بازار عرضه میشوند.
خردمند گفت :عالوه بر فوایــدی که در مورد تولید و مصرف گیاهان
دارویی گفته شــد نباید رعایت تناوب و تنــوع زراعی ،ضریب نفوذ
نــزوالت جوی و غنی کردن منابع آب ســفرههای زیرزمینی و خاک،
جلوگیری از سیالب و تخریب مراتع ،رونق گردشگری و ایجاد اشتغال
را که با کشت گیاهان دارویی به وجود میآید ،فراموش شود.
وی بیان کرد :شهرستان نهاوند بزرگترین قطب تولیدکننده انواع گیاهان
دارویی در سطح استان همدان است که مهمترین مشکالت پیشروی آن
عدم وجود سرمایهگذاری و ایجاد صنایع بستهبندی و فرآوری گیاهان
دارویی و توسعه صادرات و استفاده از روشهای نوین است.

کنارگذر اسدآباد  20میلیارد تومان اعتبار
نیاز دارد
فرماندار اسدآباد گفت :پروژه  8ساله کنار گذر شهرستان برای تکمیل
و به بهرهبرداری رسیدن به اعتبارات ملی نیاز دارد.
کریم حمیدوند در گفتو گو با ایسنا ،با اشاره به پیشرفت فیزیکی 90
درصدی پروژه کنار گذر اســدآباد ،افزود :درحال حاضر این پروژه به
دلیل کمبود اعتبار متوقف بوده و برای تکمیل به اعتباری افزون بر  18تا
 20میلیارد تومان اعتبار نیازمند است.
وی میزان اعتبار امسال اختصاص یافته به این پروژه را  1.5میلیارد تومان
اعالم کرد و یادآورشد :برای این پروژه مهم وضروری به اعتبارات ملی
نیاز بوده که با پیگیری نماینده شهرســتان از بند" ه" از محل سرجمع
فصول اعتبارات پیگیر اختصاص اعتباری افزون بر  13میلیارد تومان به
این پروژه بوده که با تخصیص اعتبار ،مجدد عملیات اجرایی طرح ادامه
خواهد یافت.
حمیدونــد با بیان اینکه از ابتدا تاکنون  32میلیارد تومان اعتبار به این
پروژه اختصاص یافته است ،خاطر نشــان کرد :این پروژه به طول 15
کیلومتر با پیشرفت فیزیکی  90درصد با احداث دو پل روگذر و ساخت
زیرگذر برای روستاهای مسیر کنار گذر،تکمیل و به بهره برداری خواهد
رسید .وی با اشاره به آغاز عملیات ساخت و احداث کنارگذر اسدآباد
در سال  ،89تصریح کرد :در اجرای این طرح مقرر بود براساس قرارداد
منعقد شده پروژه فوق ظرف مدت کمتر از  3سال به بهرهبرداری برسد
اما به دلیل وجود معارض و نیز کمبود اعتبار این پروژه تاکنون به طول
انجامیده است.
حمیدونــد با بیان اینکه احداث کنارگــذر از طرحهای ضروری برای
کاهش بارترافیکی و کاهش تصادفات در اسدآباد به شمار می رود اضافه
کرد :شهر اسدآباد در مسیر بزرگراه کربال قرار دارد و تکمیل نبودن کنار
گذر و تردد تمامی خودروهای ســبک و سنگین از این مسیر عالوه بر
آلودگیهای صوتی و زیست محیطی و خطر تصادفات فوتی و جرحی
موجب خسارتهای سالیانه بسیار به معابر و خیابانهای این شهر شده
که بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی شهرداری صرف بازسازی و
ترمیم این نقاط شده است و تکمیل این پروژه از نقش مؤثری در مرتفع
شدن این مشکالت در شهر تریلرها خواهد داشت.

ساختمان جدید دانشگاه دولتی نهاوند دهه
فجر امسال افتتاح میشود
نهاوند -خبرنگار همدان پیام  :دانشــگاه دولتی نهاوند در دو سال
و با اعتباری بیش از  ۹میلیارد تومان ســاخته شــد که دهه فجر امسال
افتتاح میشود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اسالمی با بیان این مطلب در
جمع خبرنگاران ،گفت :در بحث توسعه دانشگاهها عالوه بر گسترش
رشــتهای و افزودن دو رشته کارشناسی به دانشکده فنی حاج حشمت
نهاوند ،مجوز تشکیل دانشکده فنی دختران برای نهاوند نیز از وزارت
علوم اخذ شده است.و از مهر ماه سال آینده دانشکده فنی حاج حشمت
نهاوند برای خانمها نیز در  6رشــته کاردانی و کارشناســی پذیرش
دانشجو خواهد داشت.حسن بهرامنیا افزود :دانشگاه دولتی نهاوند ظرف
دو ســال و با اعتباری بیش از  9میلیارد تومان ســاخته شد که در دهه
فجر امســال با حضور مسئولین کشوری افتتاح خواهد شد و همچنین
رشتههای مهندسی فیزیک ،مترجمی زبان انگلیسی ،حقوق و کسب و
کارهای کوچک به رشتههای دانشگاه ملی نهاوند افزوده خواهند شد.
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مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک همدان:

میزان با سوادی در همدان  ۹۶درصد است

مجيد بيات  -خبرنگار همدان پيام :مدیر
آموزش پرورش ناحیــه یک همدان با بیان
اینکه امروز میزان با سوادی در استان به ۹۶
درصد رسیده اســت گفت :با توجه با آمار
و ارقام از میانگین کشــوری يک درصد و
از آمــار جهانی  ۱۱درصد در حوزه ســواد
جلوتر هستیم.
بهمن پارسا با اشاره به تغییرات مدیریتی که
در ســال  ۹۳در سواد آموزي رخ داد خاطر
نشــان کرد :این تحوالت باعث بهبود انجام
امور شــد و ناحیه يک آموزش و پرورش
را جزو بهترین حوزههاي ســوادآموزی در
سطح استان قرار داد.
وی گفت :میزان با ســوادی در اســتان و با
توجه به جامعه هدف  ۱۰تا  ۴۹ســال ۹۵/۶
اســت که باعث شــده اســتان در رتبه ۱۳
کشوری قرار بگیرد.
پارســا با بیان اینکه شهرهای همدان ،مالیر
و نهاوند باالترین جمعیت باسواد و فامنین
پایینترین آمار را در حوزه سوادآموزی در
اختیار دارند افزود :بر اســاس سرشــماري
سال  ۹۵در شــهر همدان بیش از  ۴۸هزار
نفر در گروه ســنی  ۱۰تا  ۴۹سال بيسواد
وجود دارد.
وی با بیان اینکه سوادآموزی باید بر اساس
آموزه های دینی باشــد ادامه داد :در ســند

تحــول بنیادین آموزش و پــرورش تأکید
خاصی بر این مورد شــده که بر این اساس
میزان جمعیت با ســواد در همدان در اوایل
انقالب  ۴۷درصد بوده اما در حال حاضر به
 ۹۶درصد رسیده است.
مدیــر آمــوزش و پــرورش ناحیــه ۱
همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان
همــدان از رشــد  ۳۵درصــدی برخــوردار
بــوده گفــت :در ایــن ناحیــه هــم شــاهد
رشــد  ۳۵درصــدی بودهایــم و در حــال
حاضــر  ۷۰کالس بــا تعــداد حــدود ۹۵۰
نفــر پوشــش داده شــده و شــامل دورههای
ســوادآموزی ،تحکیــم و انتقــال میباشــد.
بهمنپارســا با بیان اینکه چهل سال بعد از
انقالب به چهار دهه مجزا تقســیم میشود
تصریــح کــرد :در هر دهــه موفقیتهایی
متناســب با نــوع آموزشهــا نصیب این
مجموعه شــده که از مهمتریــن این موارد
میتوان به کسب جایزه کنفوسیوس ۲۰۱۸در
زمینه کار با رایانه اشاره کرد.
وی گفت :دهه اول با محوریت بسیج دانش
آموزی ،دهه دوم تحکیم و تثبیت ،دهه سوم
مهارتآموزی و توانمندسازی و در نهایت
دهه چهارم با توســعه و فناوری تلفیق شده
است.
پارســا با اشاره به اینکه مبارزه با ریشه کنی

بی ســوادی در جامعه از همان ســال های
نخســت انقالب عملیاتی شد خاطر نشان
کرد :در سال  ۶۵بیش از  ۶۶درصد از افراد
جامعه بیسواد بودند که این آمار در آخرین
ســر شماری انجام شده در سال  ۹۵به بيش
از  ۹۴درصد رسیده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه مراکز یادگیری
محلی به ســه دســته دولتــی ،غیردولتی،
مشارکتی تقسیم میشــوند افزود :در حال
حاضر دو مرکز یادگیری محلي مشــارکتی
در ناحیــه یک همدان با تفاهم نامههایی که
با ســازمان زندانها و شهرداری منعقد شده
وجود دارد.
مدیر ناحیه یــک همدان تصریح کرد :مرکز
يادگيري مشارکتی در زندان مرکزی همدان
سال گذشــته شــروع به فعالیت نموده که
در سال گذشــته  ۲۰۰نفر سوادآموز تحت
آموزش قرار گرفتند و این آمار در سال ، ۹۶
 ۱۲۰نفر ميباشد.
وی با بیان اینکه زندانیان و کشاورزان تا ۶۰
ســال می توانند تحت آموزش قرار بگیرند
گفت ۸۰ :درصد از سواد آموزلن ناحیه یک
همدان را بانوان تشکیل می دهند.
بهمنپارسا با اشاره به اینکه در حال حاضر
 ۳۲هزار آموزش دهنده آزاد در حال فعالیت
هستند تصریح کرد :این آمار شامل همکاران

شاغل و بازنشسته هم میشود.
وی بــا اینکه ســواد آموزان بســیاری
بــا انگیــزه وارد کالس ها شــده اند و
امــروزه در مقاطع عالــی در حال ادامه
تحصیل هستند گفت :برای ایجاد رغبت
برای مشارکت ســوادآموزان طرح های
متفاوتی پیش بینی شــده کــه بارزترین
آنها شــامل نمــاز کلید بهشــت ،طرح
خوانــدن بــا خانواده ،طــرح حلقههای
کتــاب خوانــی و طــرح کار بــا رایانه
 ICDLمیباشد.
پارســا با بیان اینکه طرح کار بــا رایانه از
سال گذشته در ســطح ناحیه يک عملیاتی
شــده افزود :در سال گذشــته  ۴۰نفر ثبت
نام انجام شــده و امسال این آمار به  ۶۰نفر
رسیده است.
وی در ادامــه تصریــح کــرد :طبــق
ارزیابیهــای ســال گذشــته ناحیه یک
همــدان رتبه نخســت را در بین مناطق
۱۹گانه در همه حوزه ها بدســت آورده
که این نکته باعث شــده براساس حجم
ابالغی سوادآموزی پوشش حدود 950
نفری را شاهد باشیم.
پارســا در پایان طبق آمار ،درصد پوشــش
سواد آموزی در سطح ناحیه یک همدان را
 ۱۱۶درصد دانست.

920هکتاراز زمینهای مالیر سنددارشد

اهمیت منابــع طبیعی در بخش جنگل
و مرتــع و آبخیز امروزه بیش از گذشــته
در مجامع علمی آشــکار شــده اســت،
منابع طبیعی عالوه بــر اهمیت اقتصادی،
کارکردهای زیست محیطی ،گردشگری و
تولید گیاهان دارویی و صنعتی و حفاظت
خاک و ذخائر ژنتیکی دارد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مالیر
با بیان این مطلب از اخذ ســند برای 920
هکتار از منابع طبیعی این شهرســتان خبر
داد .
گــودرز قیاســوند افــزود :جنگلها نقش
مؤثــری در تولید اکســیژن و ســاماندهی
گردش آب در طبیعت ،تلطیف هوا و حفظ
نظام زیستی ،کاهش سیل ،ایجاد منظره و ...
دارند و حــدود  300هزار هکتار از جنگل
های کشور به عنوان ذخیره گاه شناسایی و
تحت مدیریت ویژه قرار دارند.
به گزارش ایسنا ،وی با بیان اینکه از 120
میلیون واحد دامی کشور  83میلیون واحد
متکی به مراتع هستند و  50درصد گوشت
کشــور از مراتع تولید می شود ،اظهارکرد:

بروکراسی
پیچیده اداری
بزرگترین مشکل
اشتغال استان
ناظرمجلس درکمیتــه هماهنگی
اشــتغال اســتان همدان بروکراســی
پیچیــده اداری را بزرگترین مشــکل
اشتغال استان دانســت و گفت  :این
امر نه تنها باعث شده که سرمایه گذار
داخلی و خارجی نداشــته باشیم بلکه
موجب شــده از پتانسیلهای موجود
استان هم بیبهره شویم.
حســن لطفی درگفتوگو با ایسنا ،با
بیان اینکه بروکراســی پیچیده اداری

اراضی منابع طبیعی انجام شد.
قیاســوند خاطرنشان کرد :صدور  86فقره
احکام له سازمان ،صدور  60فقره تقاضای
اجرائیه و صدور  67فقره دادخواست خلع
ید و مطالبه خســارت از دیگــر اقدامات
انجام شده به شمار می روند ،همچنین 68
فقره تشکیل پرونده داشتیم که از این تعداد
 56فقــره تخریب و تصرف به مســاحت
 69.5هکتار 4 ،فقــره چرای غیرمجاز دام،
 3فقره قطع درخت و  5فقره کشــف ذغال
بوده است.

در صــورت اعمال مدیریــت صحیح در
عرصههــای منابــع طبیعی ســالیانه 100
میلیارد مترمکعب آب به چرخه تولید وارد
میشــود که این رقم  10برابر حجم ذخیره
کل سدهای کشور است.
قیاســوند افــزود 30 :درصــد مســاحت
خشکیهای جهان پوشیده از جنگل است
اما ایــن رقم در ایران حدود  8درصد بوده
و ســهم متوسط ســرانه جنگل در دنیا 62
بایــد جمع شــود ،خاطرنشــان کرد:
بزرگترین معضل و مشــکل استان ما
نسبت به اســتانهای دیگر بروکراسی
پیچیده اداری اســت که مدیران استان
درست کردهاند.
نماینــده شهرســتان رزن در مجلس
شورای اسالمی افزود :اگر بتوانیم این
مشکل را حل کنیم بیشترین اشتغال را
ایجاد خواهیم کرد.
وی گفت :اگر بخواهیم استان پیشرفته
درحوزه اشــتغال داشــته باشیم باید
آمار دقیق ،علمی و کارشناســی شده
از وضعیــت بیکاران ،ســرمایهداران،
کارآفرینان و پتانسیلهای استان داشته
باشیم.
لطفــی بااشــاره بــه اینکــه اگــر
بخواهیــم اســتان وضعیــت اشــتغال

درصد و در ایران  2درصد هکتار است.
جنگل کاری  25هکتار در حوزه سد کالن
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مالیر
به نهال کاری مثمر در  50هکتار و  25هکتار
جنگل کاری در حوزه سد کالن به تعداد 10
هزار اصله نهال با گونه های کاج سپاه ،بادام،
بنه ،زرشــک ،سماق ،شن و زالزالک اشاره و
بیان کرد :با تالش پرسنل این اداره عملیات
اطفای حریق در وســعت  44هزار هکتار از

خوبــی داشــته باشــد باید زیرســاخت
الزم دراســتان ایجــاد کنیــم .تأکیــد
کــرد :بایــد یــک آمــار علمــی و
کارشناســی شــده از پتانســیلهای
اســتان و شهرســتانها داشــته باشــیم.
نماینده شهرســتان رزن خاطرنشــان
کرد:باید آمــار علمی دقیــق از تمام
بیکاران و کارآفرینان و ســرمایه داران
داشته باشیم تا سرمایه داران هم از بی
برنامه گی دولت نهایت سو استفاده را
نکنند.
وی با تأکید براینکه باحذف بروکراسی
اداری وآمار علمــی ودقیق از بانکها
میتوانیم در حوزه اشــتغال اســتان
پیشــرفت کنیم ،از اســتاندار همدان
خواست این بروکراسی پیچیده اداری
استان کنار گذاشته شود.

رفع تصــرف از 20فقره اراضی
ملی مالیر

وی ادامــه داد 20 :فقــره رفــع تصرف از
اراضی ملی به مســاحت  10.7هکتار21 ،
فقره اجرای حکم خلع ید به مســاحت 20
هکتار ،کشــف  10هــزار و  500کیلوگرم
ذغــال غیرمجاز و کشــف  7هــزار و50
کیلوگرم موســیر غیرمجاز ،از اهم اقدامات
و عملکرد اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
مالیــر در  9ماهه ســالجاری به شــمار
میرود.

خبـر

تهیه جهیزیه  42زوج جوان توسط
مجمع خیرین ازدواج نهاوند
نهاوند  -خبرنگار همدان پیام :معاون فرهنگی و امور جوانان اداره
کل ورزش و جوانان همدان از اعطای جهیزیه  42زوج جوان توسط
مجمع خیرین ازدواج شهرستان نهاوند خبر داد.
محــرم روزبــه بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :بــا همــت و تــاش
مجمــع خیریــن ازدواج شهرســتان نهاونــد و بــا کمــک و
مســاعدت خیریــن ســخاوتمند ایــن شهرســتان مرحلــه دوم
جهیزیــه در ســال  ۹۷بــرای زوجیــن نیازمنــد شهرســتان نهاونــد
تهیــه و تامیــن شــد.
وی افــزود :تحویــل زوجینــی کــه قبــا در مجمــع خیریــن ازدواج
شهرســتان نهاونــد ثبــت نــام و تشــکیل پرونــده داده انــد میگــردد.
روزبــه بــا بیــان اینکــه تعــداد جهیزیــه هــا  ۴۲مــورد بــا ارزشــی
بالــغ بــر  ۲۲۰میلیــون تومــان مــی باشــد ،افــزود :جهیزیــه 42
زوج جــوان شــامل گاز خــوراک پــزی ،ظــروف آشــپزخانه ،پتــو
و وســایل مــورد نیــاز زندگــی اســت کــه بــه مناســبت چهلمیــن
ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی در نیمــه دوم دی مــاه ســال
جــاری بــه آنــان اهــدا مــی شــود.
معــاون فرهنگــی و امــور جوانــان بــا بیــان اینکــه ازدواج امــر
مقدســی و مــورد تاکیــد و توجــه اســام و بــزرگان دیــن بــوده
و هســت ،افــزود :بایــد ســنت الهــی و حســنه ازدواج بــا کمتریــن
هزینــه هــا انجــام گیــرد تــا زندگــی اســامی در بیــن جوانــان
جامعــه گســترش یابــد.
روزبــه تصریــح کــرد :همچنیــن بــا همــت مجمــع خیریــن نهاونــد،
در ســال  ۹۷بیســت و هشــت زوج نهاونــدی کــه تــا کنــون ســعادت
زیــارت مشــهد الرضــا را نداشــته انــد بصــورت رایــگان و توســط
مجمــع خیریــن ازدواج شهرســتان نهاونــد بــه زیــارت بــارگاه
مقــدس امــام رضــا مشــرف شــدند.

کشف  32هزار ليتر سوخت قاچاق در نهاوند
فرمانده انتظامی شهرســتان نهاوند از کشف  32هزار ليتر گازوئيل
قاچاق در شهرستان نهاوند خبر داد.
به گزارش ایسنا ،منطقه همدان وبه نقل از پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ
شااحمد ساکی بیان کرد :در پي کسب خبری مبني بر عبور يک دستگاه
کاميون نفتکش حامل بار ســوخت قاچــاق از محورهای مواصالتی
شهرستان نهاوند ،بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی
شهرستان نهاوند قرار گرفت.
وی گفت :با انجام اقدامات اطالعاتي ،ماموران کاميون مذکور را حین
کنترل محورهای مواصالتی مشاهده و متوقف کردند.
ســاکی افزود :در بازرســي به عمل آمده از این کاميون  32هزار ليتر
گازوئيل قاچاق کشــف و پرونده متهم در تعزيرات حکومتی در حال
رسیدگی می باشد.
فرمانده انتظامی نهاوند در پايــان عنوان کرد :پليس با تمام توان و به
کارگيري حداکثري امکانات خود با پديده شوم قاچاق مبارزه خواهد
کرد.

روز پر ترافیک در بخش درمانی
شهرستان فامنین
پرســنل فوریت های پیش بیمارســتانی و بیمارستان امام حسن
مجتبی (ع) و امدادگران هالل احمر در سیزدهمین روز از زمستان 97
روز پر کاری را سپری نمودند.
به گزارش روابط عمومی شــبکه بهداشت و درمان شهرستان فامنین،
مرکز فوریت های پزشــکی شهرستان فامنین در  24ساعت گذشته ،
 10مورد ماموریت تصادفی و ماموریت غیر تصادفی در کارنامه خود
ثبــت نموده و در ماموریت ها  18نفر مصدوم و بیمار بعد از اقدامات
اولیه به بیمارستان فامنین منتقل شدند.
همچنین در حین برگزاری مراسمی در شهرستان فامنین 40نفر دچار
مسمومیت با منو اکسید کربن شدند که با حضور پرسنل فوریت های
پزشکی و هالل احمر  31نفر بصورت سرپایی درمان و  9نفر توسط
اورژانس  115به بیمارستان انتقال داده شدند.
کلیه مصدومین و بیماران فوق در بیمارســتان امام حســن مجتبی ع
درمان و یک نفر از بیماران نیز به بیمارستان بعثت منتقل گردید
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فامنین از همشهریان
فامنینی درخواست کرد ضمن رعایت اصول ایمنی و پرهیز از سفرهای
غیر ضروری ،از ســالم بودن وسایل گرمایشــی و گاز سوز اطمینان
حاصل نمایید.
تبریک و تقدیر

تبریک و تقدیر

جناب آقای

جناب آقای

مهندس محسن جهانشیر

مهندس محسن جهانشیر

انتصــاب شایســته ی جنابعالــی
را در ســمت جدیــد صمیمانــه
تبریــک و تهنیــت عــرض مــی
نمائیــم.
همچنیــن از خدمــات ارزنــده
جنــاب آقــای دکتــر رســول منعــم در زمــان تصــدی
کمــال تقدیــر و تشــکر را داریــم.

مدیر کل محترم اداره ورزش و
جوانان استان همدان
را صمیمانــه تبریــک و تهنیــت
عــرض مــی نمائیــم.
همچنیــن از خدمــات بیشــائبه
جنــاب آقــای دکتــر رســول منعــم در زمــان تصــدی
کمــال تقدیــر و تشــکر را داریــم.

هيأت انجمن های ورزشی
استان همدان

محسن افروخته -ریاست هيأت پینگ پنگ
استان همدان

مدیر کل محترم اداره ورزش و
جوانان استان همدان

انتصاب شایسته جنابعالی
به سمت

ایران و جهان
siasat@hamedanpayam.com

ايران و جهان

ایرادات شورای نگهبان به الیحه CFT
هنوز رفع نشده است

الیحه  CFTپس از اعمال اصالحات توســط مجلس ارسال و در
شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت اما فقط دو ایراد از ایراداتی که
شورا گرفته بود مرتفع شده است.
به گزارش مهر ،سخنگوی شــورای نگهبان در نشست خبری از تائید
طرح اصالح «قانون چک» توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت :بعد از
ایرادات شورا به این طرح و ارسال آن به مجلس ،نمایندگان اصالحات
مربوط را انجام دادند و نهایتا شورای نگهبان عدم مغایرت این طرح با
شرع مقدس و قانون اساسی را اعالم کرد.
عباسعلی کدخدایی بیان کرد :این مصوبه مغایر اصل  ۵۲قانون اساسی
شناخته شــد و در صورت لزوم متمم یا اصالح بودجه ،باید از طریق
الیحه دولت تهیه و ارسال شود.
وی ادامه داد :از سال  ۹۶این اختیارات به هيأت نظارت در مجمع داده
شــد و هيأت نظارت مسئول نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم
مغایرت با سیاست های کلی است.
کدخدایی تاکید کرد :پس از ابالغ سیاست های کلی انتخابات انتظارمان
از مجلس این بود که قانون انتخابات را اصالح کنند زیرا قانون انتخابات
نواقص زیادی دارد .ان شــا اهلل در فرصــت باقیمانده از مجلس دهم
تغییرات و اصالحات در قانون انتخابات انجام خواهد شد.
وی گفت :برای بررســی شرایط نامزدها در شــورای نگهبان مکانیزم
دیگری نداریم ابزاری برای شایســته سنجی وجود ندارد ،هیچ ارگانی
چنین ابزاری ندارد ،باید ابزاری برای شایســته ســنجی فراهم شود تا
مشکالت حل شود.
کدخدایی در مورد شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی به هيأت
نظارت در خصــوص اظهارات وی مبنی بر گرفتن پــول برای تایید
صالحیت ها گفت :از هيأت نظارت خواسته ایم این موضوع را بررسی
کنند متاسفانه بررســی نکرده اند هيأت نظارت پشت درب های بسته
است ما خبر نداریم اما شکایت کرده ایم ،پیگیری کردیم.
وی دامه داد :بررســی این موضوع نیازمند جلسه مشترک میان هيأت
نظارت و شــورای نگهبان نیســت هيأت نظارت برای وظیفه خود را
انجام دهد اما تاکنون نتیجه بررســی این پرونده را به شــورای نگهبان
اعالم نکرده است.کدخدایی در خصوص روند بررسی الیحه بودجه در
شورای نگهبان گفت :در سال های گذشته همزمان با تصویب بودجه در
مجلس ،شورای نگهبان به صورت غیررسمی بودجه را بررسی می کرد،
امسال نیز همین کار را خواهیم کرد.
«عباســعلی کدخدایی» افزود :شورای نگهبان بیش از  6هزار نفر نامزد
برای  290کرســی را تایید می کند ،قطعا افراد شایسته دیگری نیز می
توانند از میان این نامزدها انتخاب شوند.
وی ادامه داد :فقط معیار تایید شورای نگهبان نیست و در ادامه این مردم
هستند که آن  290نفر را از میان  6هزار نفر انتخاب می کنند.
کدخدایی اضافه کرد :شورای نگهبان بررسی حداقل شرایط که در قانون
انتخابات آمده است را در مورد نامزدها بررسی می کنند برای مثال می
توان به مدرک کارشناســی ارشد نامزدها اشاره کرد ولی عالوه بر تایید
شــورای نگهبان مکانیزم دیگر ،رای مردم است که این دو در کنار هم
باعث انتخاب افراد می شود.

احزاب هیچ مشارکتی در بررسی طرح
استانی شدن انتخابات نداشتند
برخیها دنبال این هســتند که طرح اســتانی را به سمتی ببرند که
احزاب فعال شــوند ،اما خود احزاب در تهیه این لوایح و طرحها هیچ
فعالیتی ندارند.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفتوگو با فارس
گفت :انتخابات مجلس ،انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری
در مجلس در حال بررســی اســت و قانون انتخابات مجلس خبرگان
رهبری نیز باید از سوی خود مجلس خبرگان رهبری به تغییرات مربوطه
اعمال شود.
اصغر سلیمی گفت :همزمان که ما این طرح را بررسی میکردیم ،طرحی
دوفوریتی از ســوی دکتر کاتب و برخی نمایندگان به تصویب رسید و
به کمیســیون آمد و این طرح نیز بررسی شد اما برخی از نمایندگان با
 ۵۱امضا خواهان این هســتند که این طرح از فوریت خارج و سه ماه
مسکوت بماند.
وی تصریح کرد :برخیها دنبال این هستند که طرح استانی را به سمتی
ببرند که احزاب فعال شوند ،اما خود احزاب در تهیه این لوایح و طرحها
هیچ فعالیتی ندارند .چرا باید سیســتمهای کشــور را به هم بریزیم که
احزاب فعال شوند.
صبحتهای اسماعیل بخشی باید مورد بررسی قرار گیرد

قانون اساسی ما شکنجه را ممنوع میداند

یک عضو کمیســیون حقوقی -قضایی مجلس شورای اسالمی در
مورد ورود این کمیســیون به پرونده نماینده کارگران هفت تپه گفت:
ادعاهای اسماعیل بخشی باید مورد بررسی قرار گیرد ،قانون اساسی ما
شکنجه را ممنوع کرده است.
محمد کاظمــی در گفتوگو با ایلنا ،گفت :امکان دارد این موضوع در
کمیسیون قضایی مطرح شود اما در هر صورت این ادعایی است که باید
اثبات شــود و نیاز به رسیدگی قضایی دارد.نایب رئیس دوم کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد :در قانون اساسی
ما شــکنجه ممنوع اســت و باید ادعا در این مورد بررسی و کمیسیون
مربوطه تشکیل جلسه دهد.وی ادامه داد :با این ادعا فضاسازی بسیاری
علیه مســئوالن کشور صورت گرفته است و باید حتما مورد رسیدگی
قرار گیرد.کاظمی در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر این گفتههای
بخشی ثابت شــود آیا وزیر اطالعات برای پاسخگویی باید به مجلس
بیاید یا خیر؟ گفت :درصورتی که ادعا ثابت شــود مرجع قضایی باید
ورود کند و تشکیل پرونده صورت گیرد و کسانی که متهم هستند باید
فراخوانده شوند.
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عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام از تایید نهایی الیحه اصالح قانون
مبارزه با پولشــویی با اصالحاتی در این مجمع خبر داد و گفت :این الیحه به
رییس مجلس برای ابالغ ارسال می شود.
«غالمرضــا مصباحی مقدم» در گفت وگو با ایرنــا افزود :اصالحاتی در الیحه
اصالح قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.
وی ادامه داد :علی الریجانی رییس مجلس شــورای اسالمی و الهیار ملکشاهی
رییس کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس از طرف مجلس و فرهاد دژپســند
وزیــر امور اقتصادی و دارایی و لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری به
نمایندگی از دولت در این جلسه حضور داشتند.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

مجمع الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی را
تایید کرد

جزئیات بودجه شرکتهای دولتی به صورت دقیق
بررسی میشود

امسال به دنبال این هســتیم که ردیفها و بودجه شرکتهای دولتی را
مورد بررســی دقیق قرار دهیم.به گزارش مهر عضو کمیسیون تلفیق بودجه
 ۹۸گفت :امســال در کمیســیون تلفیق به دنبال این هستیم که به ردیفها و
بودجه شــرکتهای دولتی هم توجه ویــژه کنیم.احمد امیر آبادی ادامه داد:
هر ســال کمیسیون تلفیق بودجه ،صرفا ســرگرم تصویب تبصرهها میشود،
در حالی که دو ســوم بودجه کشــور ،بودجه شــرکتها و یک سوم آن در
ردیفها است.
وی خاطرنشــان کرد :متاسفانه سالهای قبل آن طور که باید و شاید این موارد
مورد بررسی قرار نمیگرفت که امیدواریم این بار در کمیسیون تلفیق ،رسیدگی
به بودجه شرکتها و ردیفهای بودجه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

انتخابات مجلس و
هفتاد و دو ملت اصولگرایی

شورای وحدت که برخی اصولگرایان
بدنبال پی ریزی آن هســتند  ،در تکاپوی
تحقــق رویــای وحــدت یک دهــه ای
اصولگرایان اســت ،اینکه اما بــا هفتاد و
دوملت اصولگرایی و گرایش های موجود
در این جریان ،راه افسانه و حقیقت چگونه
تمیز داده شود ،ابهام آلود و نیازمند گذشت
زمان است.
بــه گزارش ایرنا ،گفتگوها ،نشســت های
خبری و تشــکیل جبهه های سیاسی میان
احزاب و تشــکل ها نشــان مــی دهد که
تحرکات احزاب و جریان های سیاسی به
فاصله یک ســال تا نزدیک ترین انتخابات
پیش رو ،یعنی مجلس یازدهم ،آغاز شــده
است.
سال آینده سرنوشت دوره یازدهم پارلمان
ایران مشخص خواهد شد و به همین دلیل
دو جریان شاخص سیاسی و زیر مجموعه
حزبی منتسب به آن ها ،در غیاب سازوکار
تثبیت شــده حزبی ،بــرای تاثیرگذاری در
انتخابات پیش رو ،نخســتین گام های البته
آشــکار را برمی دارند تا در این مســیر از
رقیب عقب نمانند.
ایــن میان جریــان اصولگرا بــه دلیل نوع
سیاســت ورزی خود طی یک دهه گذشته
و میــزان ارتباط و آشــنایی با دغدغه های
جامعه ،از منظر تاریخی و سیاسی با چالش
های بیشتری نسبت به رقیب اصالح طلب
خود که چهار انتخابات گذشــته به نوعی
کامیــاب صندوق های رای بــوده ،مواجه
اســت .این چالش ها را می توان از عمده
دالیــل تکاپوی زودهنــگام انتخاباتی این
جریان دانســت کــه کلید آن را ســخنان
دبیرکل جبهه پیروان خــط امام و رهبری
درباره ائتالف بزرگ اصولگرایان زده است.
محمد رضا باهنر چهره شــاخص اصولگرا
از شــکلگیری ائتالف بزرگ اصولگرایان
خبر داده و گفته است« :هرچند در جریان
اصولگرایــی اختالفات درون تشــکیالتی
وجود دارد اما باید ائتالفی بزرگ به وجود
بیایــد و این ائتالف در حال شــکیگیری
اســت .جلســات راهبــردی اصولگرایان
به همیــن دلیل با حضور افــراد حقیقی و
حقوقی موثر تشکیل میشود و من هم در
آن جلسات هســتم؛ هرچند هنوز عنوانی
برای این جلسات انتخاب نشده است».
گرچه از پشت پرده فعالیت های انتخاباتی
اصولگرایان خبر چندانی منتشــر نمی شود
اما به گفته باهنر ایــن فعالیت ها وجود و
ادامــه دارد .فعالیت هایی کــه با توجه به

مجلس در
جایگاه واقعی
خود نیست

عضو فراکســیون امید مجلس شورای
اســامی با تاکید بر این کــه مجلس در
جایــگاه واقعی خود نیســت ،گفت :قوه
مقننه باید تصمیمات شــجاعانه بگیرد که
شــرط این تصمیمات توجه به واقعیات
است و نه این که احساسی اقدام کند.

کمیسیون تلفیق باید بودجه را از نظر حذف
هزینههای غیرضرور جراحی کند

یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
«کمیسیون تلفیق باید الیحه بودجه سال  ۹۸را از نظر حذف هزینههای غیرضرور
جراحی کند» ،گفت که بودجه نهادهای فرهنگی مربوط به جدول شماره  ١٧باید
مورد بازنگری قرار گیرد و با توجه به عملکرد آنها اختصاص پیدا کند.
محمد فیضی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :در بودجه سال جاری ما در زمینه
واگذاری داراییهای مالی و همچنین در بخش تملک با کاهش مواجه هستیم،
ولی متاسفانه در زمینه حذف هزینههای غیرضرور کار چندانی انجام نشده است.
وی افزود :کمیسیون تلفیق باید از نظر حذف هزینههای غیرضرور الیحه بودجه
را جراحی کند .چرا که نمیتوانیم بگوییم در جنگ اقتصادی هســتیم در حالی
که هزینه های معمول ما سر جای خود مانده و آینده را با ابهام مواجه می کند.
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بررسی کلیات و تبصرههای ارجاعی الیحه
بودجه با حضور نوبخت

بررسی کلیات و تبصرههای ارجاعی الیحه بودجه سال  ۱۳۹۸کل
کشور با حضور ریاست سازمان برنامه و بودجه ،مسئوالن دستگاههای
اجرائی ،دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
در دستورکار روز یکشنبه کمیسیون بهداشت قرار دارد.
به گزارش ایلنــا ،امروز وضعیت منابع و مصــارف کمیته امداد امام
خمینی (ره) در الیحه بودجه سال  ۱۳۹۸کل کشور با حضور مسئوالن
کمیته امداد امام خمینی (ره) ،سازمان برنامه و بودجه ،دیوان محاسبات
و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در کمیسیون بهداشت و
درمان بررسی خواهد شد.
بررسی پیشنهادات نمایندگان درخصوص تبصرههای ارجاعی ،جداول
و ردیفها ،جمعبندی و ارائه گزارش نهائی الیحه بودجه سال ۱۳۹۸
کل کشور به کمیسیون تلفیق نیز روز سهشنبه انجام خواهد شد.

نخستین جلسه مجمع تشخیص
با ریاست آملی الریجانی برگزار شد

پیشینه خود با ابهامات بسیاری روبروست
و پرســش هایی را در عرصه سیاســی و
رسانه ای ایجاد خواهد کرد .پرسش هایی
از این جنس که این فعالیت های انتخاباتی
بــا حضور کدام چهره هــا و با چه هدفی
شکل می گیرد؟ یا چه طیفی از اصولگرایان
با هدف وحدت در این جلسات حاضر می
شــوند؟ چه تضمینی برای تثبیت و تداوم
تصمیمات این جلسات و پایبندی اعضا به
خرد جمعی نهفته در آن وجود دارد؟
جبهه پیشــرفت ،رفاه و عدالــت هم آذر
ماه ،نخستین جلسه ســتاد انتخاباتی خود
را با هدف بررســی سیاستها و اهداف و
برنامهها و تدوین ساختار و انتخاب رئیس
ستاد برگزار کرد.

رویــای وحــدت بــر ســر اصــول ،در
اصولگراترین تشــکیالت سیاســی ایران،
عمری سیزده ساله دارد .انتخابات ریاست
جمهوری نهــم در ســال  84را می توان
آخرین کنش وحدت محــور اصولگرایان
برای حمایت از محمود احمدی نژاد ،نامزد
این انتخابات دانســت که حتی در خرداد
پرحادثه  88و انتخابات ریاست جمهوری
دهم هم به این شدت تکرار نشد.
جریان راســت سیاســی در ایران را امروز
گروه های زیــادی نمایندگی می کنند .از
علی الریجانــی معتدل تــا رادیکال های
متعصب اصولگرا .نزدیکان فکری شهردار
پیشــین تهران و ناکام انتخابات ریاســت
جمهوری با پرچم نــو اصولگرایی در این

میدان حاضر هســتند .مفهومی که از سوی
محمدباقر قالیباف طرح و از مانیفســت آن
رونمایی شد.
اصولگرایان ســنتی که عمدتا معتدلین این
جریــان هم در این طیف دســته بندی می
شــوند ،این مفهوم نــو اصولگرایی را در
یک برداشــت عبور از اصــول می دانند و
رد مــی کنند .هرچند خبرهای انتخاباتی از
این طیف چندان رسمی و علنی منتشر نمی
شــود اما شواهد بســیاری از شانس باالی
این گروه برای تاثیرگــذاری در انتخابات
حکایت دارد.
دسته سوم اصولگرایان را می توان جمنایی
ها دانســت  .باهنر درباره جمعیت مردمی
نیروهای انقالب اســامی معتقد اســت:
ســاز و کار جمنا منتفی نیست  ،جمناییها
هســتند؛ ممکن است اسم جمنا بماند و یا
ســاختار عوض شود اما هدف غایی ایجاد
یــک مرکزیت واحــد با مشــارکت همه
طیفهای اصولگرا اســت .این جریان که
در دی ماه ســال  95و برای ایجاد وحدت
در جناح اصولگرا فعالیت خود را در مقام
شــیخوخیت اصولگرایان آغــاز کرده بود؛
به واســطه شکست استراتژی در انتخابات
ریاســت جمهوری؛ این روزهــا با برائت
های مختلفی از اعضای خود روبروســت.
برائت هایی که گرچه تکذیب می شــوند
اما درستی یا نادرستی آن ها را در انتخابات
آینده مشخص خواهد شد.
موتلفه دســته چهارم از احزاب تاثیر گذار
اصولگرا هســتند که این روزها از منتقدان
سرسخت وضع موجود هم دسته بندی می

«علــی بختیــار» در گفــت وگــو بــا
ایرنــا افــزود :اگــر تصمیمــات مجلــس
احساســی باشــد نمــی تــوان مشــکالت
کشــور در بخــش هــای اقتصــادی،
اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســت خارجــی
را حــل کــرد.
نماینــده مــردم گلپایــگان در مجلــس
خاطرنشــان کرد :یکــی از دالیلی که ما
تــاش کردیــم رییس مجلــس را تغییر
دهیم ،این است که خانه ملت به صورت
دموکراتیک باید اداره شــود و به جایگاه
واقعی خود برسد و به راس امور مجلس

بازگردد.
بختیار یادآور شد :مردم از مجلس انتظار
دارند برای مســائل کشور تصمیم بگیرد،
در تمام دنیا ریاست مجلس سخنگو است
ولی در علی الریجانی در مجلس مدیریت
می کند از این رو الزم است اصالحاتی در
این ساختار ایجاد شود.
وی گفت :مــا قصد تقابل و دشــمنی با
کســی نداریم بلکه می خواهیم تغییراتی
را در این ســاختار ایجاد کنیــم تا روند
قانونگذاری پویا شود.
عضــو فراکســیون امیــد مجلــس یــادآور

گزارشی از تالش بی پایان برای
وحدت

شوند .این حزب در آخرین قدرت نمایی
خود در سپهر سیاست ایران به حمایت از
مصطفی میرسلیم برخاســتند که نتیجه آن
کســب یک و یک دهم درصد از کل آرای
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بود.
شــاید همین حضور بی فروغ سبب شده
که نخســتین حزبی که به صورت مستقیم
درباره انتخابات اظهارنظر کند ،موتلفه باشد
که به گفته دبیر کل خــود ،به دنبال تعداد
کاندیدایــی برابر با کرســی های مجلس
است.
گــروه دیگــری کــه روزی در جبهــه
اصولگرایــی ،ســنگر حصینی داشــتند و
اکنون در نوعی انزوا به سر می برند ،جبهه
پایداری هستند .به نظر می رسد این گروه
هم برای حضور جــدی در انتخابات خیز
بلندی برداشــته اند که مرتضی آقا تهرانی
دبیــرکل این جبهه ،آن را آمدن به وســط
میدان انتخابات مجلس یازدهم و ریاســت
جمهوری سیزدهم تعبیر کرده است.

شــورای وحدت ،راه حل تازه یا
تکرار راه های رفته

تا زمان انتخابات مجلس در ســال  98یک
ســال باقی مانده است و سیب سیاست در
ایران هزاران چرخ در این زمان باقی مانده
خواهد خورد .به همین دلیل سخن گفتن از
میزان موفقیت ،جزییات و سازوکار تشکل
تازه اصالح طلبی (با فرض شــکل گیری
این تشــکل) چندان معقــول نخواهد بود.
اما می توان تفسیرهای نادقیق از اهداف و
شــیوه های تازه اصولگرایان از دستیابی به
وحدت داشت.
شــد :در ایــن راســتا مرکــز پژوهــش
هــای مجلــس ،دیــوان محاســبات،
معاونــت اجرایــی ،اداره قوانیــن و
نظــارت مجلــس بایــد در خدمــت
نماینــدگان باشــند و اطالعــات مهــم را
بــرای تصمیمــات الزم بــه مــا بدهنــد
ولــی هــم اکنــون ایــن گونــه نیســت.
وی گفت :امروز بــه جای این که انرژی
نمایندگان صرف مســائل مهم شود باید
صــرف این شــود که چرا طــرح ها در
معاونت های مختلــف مجلس گیر کرده
و در همه حال در حال پیگیری هستیم.

آموزشوپرورش ب ه تنهایی نمیتواند
مدارس را استانداردسازی کند

طرح حمایت از شاغالن کم درآمد و
بیکاران بررسی میشود

وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بودجــه فعلی نمیتوانــد اقدامی اساســی برای
استانداردسازی مدارس انجام دهد ،اگر برایمان سالمتی دانش آموزان مهم است ،باید قبل
از هر گونه تصمیم گیری نسبت به ساخت انواع پروژه ها اقداماتی برای استانداردسازی
مدارس صورت گیرد.به گزارش ایسنا ،سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
شورای اســامی اظهار کرد :در صورت توجه به موضوع استانداردسازی مدارس دیگر
شاهد حوادثی همچون آتش سوزی نخواهیم بود .استانداردسازی موضوعی است که تنها
بر عهده وزارت آموزش و پرورش نیســت و همــه باید در این زمینه کمک کنند تا این
وزارتخانه با چنین بودجهای گام اساسی بردارد.
میر حمایت میرزاده توضیح داد :وزارت آموزش و پرورش با همین بودجه همواره حداقل
 ۱۰درصد کسری دارد که با این پول نمی تواند حقوق را هم پرداخت کند .بودجه دولت
مشخص است که هر ساله میزان معینی به آن افزوده میشود ولی باز هم وزارت آموزش
و پرورش برای پرداخت حقوق معلمان کسری دارد.

طرح حمایت از شــاغالن کمدرآمد و بیکاران با حضــور وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی روز دوشنبه در کمیسیون ویژه
حمایت از تولید ملی بررسی خواهد شد.
به گزارش ایلنا ،مواد و تبصرههای ارجاعی از صحن علنی مجلس در مورد طرح اصالح
قانون حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها
در امر صادرات در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بررسی خواهد شد.
ادامه بررســی تبصرههای ارجاعی الیحه بودجه ســال  ۱۳۹۸کل کشــور با دعوت
از نمایندگان پیشــنهاددهنده ،ســازمان برنامه و بودجه ،دیوان محاســبات و مرکز
پژوهشهای مجلس شــورای اســامی و همچنین ادامه بررســی طرح حمایت از
شــاغالن کمدرآمد و بیکاران با حضور مسئوالن وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی در روز دوشــنبه در این کمیسیون
انجام خواهد شد.

نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست آیت ا...
صادق آملی الریجانی صبح دیروز برگزار شد.
به گزارش ایرنا ،رهبر معظم انقالب اسالمی یکشنبه گذشته (نهم دی)
در حکمی آیتا ...آملی الریجانی را به عنوان رییس مجمع تشخیص
مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.
در بخشــی از حکم رهبر انقالب خطــاب به آیت ا ...آملی الریجانی
آمده اســت« :همانطور که پیش از این در حکــم دوره جدید آمده
اســت ،مجمع در این دوره عهدهدار مسئولیت مهم و اساسی تغییرات
در ســاختار و محتوای آن نهاد مؤثر و مهم نیز میباشد که با توجه به
ســابقهی برجسته و ارزشمند جنابعالی در شورای نگهبان و مدیریت
پــر تالش و عالمانه و مخلصانه بر قوه قضائیه ،امید میرود با حضور
فعال و عالمانه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایفای
نقش مؤثر دبیرخانه و دبیر محترم در انجام وظایف خود تحت نظارت
و اشراف ریاست مجمع ،مسئولیتهای محوله در این دوره در کمال
اتقان و به بهترین وجه به انجام برسد.

بررسی طرح واگذاری «بیمه تکمیلی
ایثارگران» به بنیاد شهید در مجلس
سخنگوی فراکسیون ایثارگران مجلس از بررسی طرح دوفوریتی
واگذاری بیمــه تکمیلی ایثارگران به بنیاد شــهید در جلســه علنی
امروزخبر داد.
علیاکبر کریمی در گفتگو با مهر ،گفت :بر اســاس این طرح ،مجددا
کلیه خدمات مربوط به حوزه بهداشــتی و درمانــی ایثارگران اعم از
جانبازان ،آزادگان و خانواده شهدا به طور متمرکز توسط بنیاد شهید و
امور ایثارگران ارائه خواهد شــد و اعتبارات مورد نیاز آن هم هر سال
در بودجه سنواتی کشور پیشبینی میشود.
ســخنگوی فراکســیون ایثارگران مجلس تصریح کرد :بر اساس این
طــرح ،ماده  ۱۳قانون جامع خدماترســانی به ایثارگران که در حال
حاضر واگذاری این خدمات را به دســتگاهها موکول کرده اســت،
اصالح شــده و بنیاد شــهید خدمات مورد نیاز را بــه ایثارگران ارائه
میکند .وی متذکر شد :دولت در مهر ماه سال جاری مصوبهای داشت
که بر اساس آن ،ارائه خدمات درمانی در حوزه بیمه تکمیلی ایثارگران
و جانبازان که به صورت متمرکز توســط بنیاد شهید ارائه میشد ،به
دســتگاهها انتقال داده شد ،این در حالی است که اغلب این دستگاهها
اعتبارات کافی برای این موضوع را ندارند و نتوانستند سازوکار ارائه
این خدمات را فراهم کنند.

برای کاهش فاصله بین مردم و مسئوالن
راه زیادی باقی مانده است
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس با اشــاره به ضرورت رفع
تبعیض طبقاتی و فاصله بین مســئوالن و مردم کــه یکی از اهداف
انقالب اســامی بوده است ،گفت :ما نباید به نقطهای می رسیدیم که
در بین مسئوالن و مردم فاصله ای وجود داشته باشد چراکه ما  ۴۰سال
پیش برای این موضوع انقالب کردیم.
هدایت ا ...خادمی در گفتوگو با ایســنا بیان کــرد :یکی از اهداف
انقالب اسالمی رفع تبعیض طبقاتی و برقراری عدالت اجتماعی بود.
در دوره بعد از انقالب تا دهه  ۶۰نیز وضعیت خوب بود و فاصله بین
مسئوالن و مردم نبود و مسئوالن خود را تافته جدا بافته نمی دانستند.
وی تصریــح کرد :متاســفانه هرچه جلوتر نیز آمدیــم این فاصله و
اختالف بیشــتر شد و مسئوالن خود را از مردم جدا دانستند .فرزندان
برخی مسئوالن برای تحصیل به خارج از کشور رفتند و حتی حاضر
نیســتند فرزندانشان در کشوری که به دست خود آن ها ساخته شده،
زندگی کنند و درس بخوانند .از ســوی دیگر برخی از مسئوالن هم
زمان که کار دولتی انجام مــی دهند به کار اقتصادی و تجارت روی
آوردند و از رانت های دولتی نیز استفاده کردند.
خادمی در پایان بیان کرد :برای کم کردن فاصله بین مردم و مسئوالن
راه زیادی مانده اســت .امروز فاصله بین مردم و مسئوالن زیاد شده و
عدالت اجتماعی کم رنگ تر شده است.
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امر خیر را به سمت توانمندسازی جامعه هدایت کنیم
در انجام امور خیر باید توانمندسازی و پیشرفت جامعه و حل مشکالت مردم در
اولویت قرار گیرد.
به گزارش ایرنا ،رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت :کار خیر فقط پولی نیست و
باید به این اندیشید که از مسیرهای درست مشکالت را برطرف کرد.
حجت االسالم و المسلمین خاموشی افزود :معتقدم باید به امور خیریه جهت تازهای
داد و در همین راستا حرکت جامعه میتواند حالل این مشکل شود.
خاموشــی با اشــاره به ورود اوقاف به کار خیر پزشــکی بیان کرد :همچون بیماران
پروانــهای دنبال تامین هزینه درمان قطع نخاعیها هســتیم که با این کار خانوادههای
گرفتار را نجات دهیم.

برنامههای تحول آموزش علوم پزشــکی با رویکرد جامع شکل گرفته و نیازهای
واقعی دانشگاههای ما در شرایط کنونی بین المللی است.
معاون آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :نباید حوزه آموزش
نسبت به مشکالت سالمت جامعه بیتفاوت باشد.
به گــزارش ایکنا ،باقر الریجانی اضافه کرد :مســائلی مثــل بیماریهای غیر واگیر،
پرفشــاری خون ،دیابت و چربی خون باال از چالش های اصلی سالمت جامعه است
و ما در دانشــگاههای علوم پزشــکی باید کاریکولومهای آموزشی را متناسب با این
نیازها طراحی کنیم.

مدیر عامل ســازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر گفت :تمهیداتی برای
کاهش انتظار بیماران خاص در تائید اصالت دارو توسط بیمه در دست اقدام است.
به گزارش ایرنا ،علی فرجی ،اظهار داشت :متاسفانه گاهی تائید اصالت دارو  40دقیقه
زمان می برد ،چرا که در بیمه نیز بیماران زیادی در نوبت هســتند و در داروخانههای
هالل احمر بعضا بیش از یک هزار تن در روز مراجعه میکنند که ارسال نسخه ،زمان
میبــرد .برای این مهم در داروخانه ،تعداد نیروها را افزایش دادهایم و در حال حاضر
بیش از  10کارشناس مشغول ارسال کد هستند ،اما از سوی دیگر این مساله به سرعت
اینترنت و پهنای باند در اختیار نیز ،وابسته است.

آسیبهای اجتماعی با جامعه چه میکند

خبـر

نمایندگان در چند فرسخی قانون
«تشدید مجازات اسیدپاشی»

حمایت از قربانیان اسیدپاشی

وی در ادامه با اشاره به الیحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»
نیز به ایســنا گفت :نمایندگان حق دارند به مــوازات لوایح دولت
طرحهایی ارائه دهند که در حال حاضر معاونت امور زنان و خانواده
ریاســت جمهوری الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به
دولت و دولت به قوه قضائیه ارائه کرده است.
بخشــی از الیحه خشونت علیه زنان ،اسیدپاشی است لذا در بخشی
از این الیحه مادهای اضافه شــده که براساس آن اگر فردی با ابزاری
مانند اسید مرتکب خشــونت علیه زنی شود مجازات فرد دو برابر
تشدید شده و به هیچ عنوان تخفیفی برای مجرم مدنظر قرار نگرفته
اســت .همچنین امکانات حمایتی مانند مشاوره ،مددکاری ،معالجه،
درمان و وکیل رایگان به قربانی بزهدیده تعلق میگیرد.

ساماندهی
دست فروشان
در  30سال گذشته  بیسابقه
بوده است

امسال 8هزار و  322مورد رفع سد معبر و ساماندهي دستفروشان
سطح شهر همدان را با در نظر گرفتن ،انضباط شهري و حفظ شغلي
همشهريان انجام داديم چنانچه ساماندهی دست فروشان در  30سال
گذشته بیسابقه بوده است.
سرپرست مديريت پيشگيري و رفع تخلفات شهري شهرداري همدان
از اجراي طرح انضباط شــهري در سال  97خبر داد و گفت :ما امسال
توانستيم همه دستفروشان و بساط گستران از گنجنامه تا خيابان اکباتان
همدان را ساماندهي کنيم.

گزارش آزار واذیت درهمدان
افزایش یافت

»»سمانه جهانگيري عرش

بر کسی پوشیده نیست
که بــرای هر معلولی علتی
وجود دارد اما آســیبهای
اجتماعی به مجموعه مسائل
و مشــکالت جامعــه باز
میگردد که معموال افراد را
در خود گرفتار مینماید.
آســیبهای اجتماعــی و
رشــد آنهــا از یــک مدل
خــاص تبعیــت نمیکند.
یعنی نمیتــوان یک عامل
را باعث بوجود آمدن یک
آســیب اجتماعی شمرد و
معموالً چندین عامل باعث
بوجود آمدن چندین آسیب
میشوند و از رابطه علت و
معلول پیچیدهای تبعیت میکنند .برای مثال
بیکاری ،اعتیاد و فقر میتوانند از علل اصلی
طالق باشند و خود طالق از مهمترین عوامل
بوجود آورنده اعتیاد است و از طرفی باعث
افزایش کودک آزاری میشود.
به طور کلی عوامل رشد آسیبها در این اواخر
را به دو دســته اقتصادی و اجتماعی تقسیم
میکنم چون این دو عامل مانند دو لبه قیچی
هستند که گلوی افراد جامعه را از دو طرف
فشار می دهند.
با وجود تالش سازمانهای متولی پیشگیری
اجتماعی ،متأسفانه هنوز نتوانستهایم تعریف
دقیقی از آســیبها و مســائل اجتماعی در
کشور داشته باشیم.
در گذشته میتوانستیم فشارهای اقتصادی و
معیشــتی تأمین یک زندگی را عامل افزایش
آســیبها بدانیم اما در دوره جدید شــرایط
فرهنگــی جامعه و قواعد و ســنتهایی که
کارکرد جامع خود را از دست دادهاست را هم
باید به آن افزود که با رشــد فرهنگ مصرف
گرایی موجب رشــد آســیبها در خانوادهها
شدهاند.
هر چنــد اکثر مشــکالت اجتماعی انواعی
تکراری در طول نسلهای مختلف هستند ،اما
چنانکه مشاهده میشود برخی از این انواع در
برخی نسلها اهمیت بیشتری پیدا کرده است و
حتی برخی انواع این آسیبها در نسلهای بعدی
زاده شدهاند.
از ســوی دیگر از آنجایی که یکسری علل
غالب در هر جامعه وجود دارند که نســبت
به سایر علل اهمیت بیشتری در بروز آسیبها
دارند ،هرچند از انواع متمایز آســیبها سخن
میرود ،اما عمدتا همپوشــیهایی بین آنها
دیده میشــود.در حال حاضر اعتیاد ،طالق،
خشــونتهای خانگی ،فرار از منزل ،اقدام
به خودکشــی ،زنان خیابانــی و افراد دارای
اختالالت جنســی بیشــترین آســیبهای
اجتماعی کشور را تشکیل میدهند.
طالق مهمترین آسیب اجتماعی کشور است
به طوری که رشــد آن نسبت به ازدواج 12
درصد بیشتر شده است.
نبــود آموزشهای قبــل از ازدواج یکی از
عوامل مهم طالق و آســیبهای اجتماعی
پس از آن اســت در حالی که برای هر کاری
حتی رانندگی باید از هفت خوان رستم برای
گرفتن یک گواهی گذشت اما برای امر مهمی
مانند ازدواج هیچ نوع آموزشی وجود ندارد.

/عكس تزييني است

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست
جمهوری با اشاره به طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از
بزهدیدگان ناشی از آن» گفت :این طرح نیاز به بررسی بیشتری دارد
تا بتواند موجب کاهش بروز حوادث اسیدپاشی شود در همین راستا
الزم اســت مواد اسیدی از دسترس عموم مردم خارج و در راستای
آگاهسازی ،پیشگیری و فرهنگسازی مردم گام موثری برداشته شود
تا جامعه از عواقب جرم اسیدپاشی آگاه باشند و در امان بمانند.
اشــرف گرامــیزادگان در گفتوگو با ایســنا ،با بیــان اینکه برای
نخســتین بار در سال  ۹۴طرحی درخصوص «مقابله با اسیدپاشی و
حمایت از بزهدیدگان ناشــی از آن» توسط نمایندگان ارائه و توسط
کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس شــورای اسالمی بررسی شد،
خاطرنشان کرد :بر اساس این طرح ،عالوه بر اینکه اسیدپاشی جرم
غیرانسانی تلقی میشد ،درخواست شد تا درباره تامین نظم عمومی
نیز اقداماتی انجام شــود چراکه بیشــتر این آســیبها به زنان وارد
میشــود و موجب بروز خســارتهای جبرانناپذیری چون حذف
زیبایی ،عدم برگشت به وضعیت سابق و ...برای آنهاست.
به گفته وی در این طرح مســئله عدم خرید و فروش مواد شیمیایی
مطرح شــد ،بطوریکه وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف بود با
ســایر وزارتخانهها همکاری کند تا آئیننامه مرتبط با نحوه عرضه و
فروش مواد اسیدپاشی به تصویب هيأت وزیران برسد .براساس آن
باید خرید و فروش مواد اسیدپاشــی محدود میشــد تا از بزهدیده
حمایت شود ،اما این طرح مسکوت ماند.
مشــاور امــور حقوقــی و پارلمانــی معاونــت امــور زنــان و خانــواده
ریاســت جمهــوری افــزود :در فروردیــن مــاه  ۹۷مجلــس مجــددا
طرحــی تحــت عنــوان «تشــدید مجــازات اسیدپاشــی و حمایــت
از بزهدیــدگان ناشــی از آن» ارائــه داد ،کمیســیون اصلــی رســیدگی
بــه آن بــاز هــم کمیســیون حقوقــی و قضایــی بــود؛ آنهــا بیشــتر
بــهروی تشــدید مجــازات تمرکــز کــرده بودنــد کــه بــه اســتناد
قوانیــن فقهــی الضــرر بررســی شــد.
گرامیزادگان ادامه داد :در این طرح جرم اسیدپاشــی موجب اخالل
در نظم عمومی تلقی شــد و در ماده اول آن اینطور مطرح شــد که
«پاشیدن اســید و هر ترکیب شیمیایی دیگری جرم است»؛ همچنین
جهت حمایت از بزهدیدگان اسیدپاشی همه راههای فرار برای مجرم
بسته میشود.
مجازات برای مجرم بســته به نوع جرم در این طرح حبس تعزیری
درجه چهار اســت و برای اینکه به پروندههای اسیدپاشــی سریعتر
رسیدگی شــود پرونده دعاوی مربوط به اسیدپاشی خارج از نوبت
رسیدگی میشود.
به گفته مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده
ریاســت جمهوری در ماده ششــم این طرح قید شــد که عالوه بر
خسارات مادی ،خسارات معنوی نیز مدنظر قرار گیرد .اداره قوانین
مجلس نیز نقدهایی به این طرح وارد کرده است.
گرامیزادگان با اشاره به انتقاداتی که به این طرح وارد شده بیان کرد:
اداره قوانین مجلس هم به عنوان طرح تشــدید مجازات اسیدپاشی
و حمایت از بزهدیدگان ناشــی از آن ،ایرادهایی وارد کرده اســت.
آنها معتقدند که در عنــوان این طرح "جرمانگاری" صورت نگرفته
و باید ادبیات عنوان آن بازنگری شــود .این طرح در حال حاضر در
کمیســیون حقوقی و قضایی تصویب شده اما هنوز تا قانونی شدن
فاصله دارد.
مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست
جمهوری معتقد اســت :کاری که مجلس برای این طرح انجام داده
بررسی کارشناســی مرکز پژوهشهای مجلس بوده که ایرادات این
طرح را به طور کامل واکاوی کرده و به آن پرداخته اســت .به نظرم
برخی نظرات کارشناسی این مرکز به این طرح صحیح است و باید
از لحاظ تدوین حقوقی مورد اصالح قرار گیرد.
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تحول در آموزش پزشکی کشور
نیاز شرایط کنونی است

انتظار بیماران خاص برای تائید اصالت دارو
کاهش مییابد

بحران هویت هستیم ،از نوجوان  16ساله چه
ماهیت آسیبهای اجتماعی فرابخشی است
انتظاری داریم وقتی در این فضاهای متناقض
بنابراین در زمینه کاهش و مقابله با آسیبهای
قرار میگیرد.
اجتماعی هیچ ســازمانی به تنهایی نمیتواند
متاسفانه در رویارویی با آسیبهای اجتماعی
اقدامات موفقیتآمیزی انجام دهد.
حتی در سطح توصیف و اطالعات آماری ،به
همچنین رشد آســیبهای اجتماعی از یک
خاطر فقدان یک مرکز رســمی و تخصصی
مدل خاص تبعیت نمیکند بلکه زنجیرهوار به
اطالعات و آمار ،با مشــکل اساسی روبه رو
هم متصل هستند و نگاه تک بعدی نتیجهای
هستیم.
نخواهد داشــت .اقدامات پیشگیرانه نیز باید
هر چند جامع ه ما مدرن شده است اما در کنار
زنجیره وار و مرتبط با هم باشند.
تواناییها ،دچار آسیبهایی هم شده است،
به طور کلی هر جامعهای متناسب با شرایط
کــه این موضوع وظیفه نهادهــای مدنی در
خود فرهنگ ،رشد و انحطاط خود با انواعی از
مواجهه با آسیبهای اجتماعی را سنگین تر
انحرافات و مشکالت روبروست که تاثیرات
میکند .در کل آسیبهای
مخربی روی فرآیند ترقی
اجتماعــی مثل یک زخم
آن جامعه دارد .شناخت
اســت که اگــر آن را از
چنین عواملــی میتواند
جریان هوا دور نگهداریم،
مســیر حرکت جامعه را
آلوده و عمیقتر میشود.
بســوی ترقــی و تعامل
بیکاری مهمترین چالش
با این توصیف در اســتان
هموار سازد ،بطوری که
خانوادههای استان همدان
همــدان نیز کــه بیکاری
عالوه بر درک عمل آنها
است که باعث مشکالت
و اعتیاد دلیل بســیاری از
و جلوگیری از تداوم آن
فــراوان از جملــه اعتیاد،
مشکالت اجتماعی و سایر
عمل با ارائه راه حلهایی
خودکشــی ،طــاق و ...
آسیبها شده است ،وجود
به سالمت جامعه کمک
میشود  در همدان مشکل
اورژانس اجتماعی نقش
کند .مثــا در جامعه ما
کودک و همســر آزاری رو
قابل توجهی در کنترل این
بــا ایجــاد کار و امنیت
به افزایش است که قطعا
آسیبها داشته است چنانچه
میتــوان خانوادهها را از
بســیاری از اینها از یک یا
با اعالم خــط ویژه 123
دو موضوع که قابل حل هم
آسیبها دور کرد.
هستند نشات میگیرد
در همین ارتبــاط ،تعداد
البتــه کنتــرل و کاهش
تماسها بــرای کنترل و
آسیبها بدون شناخت
مداخله افزایش داشــته و
و شفاف سازی وضعیت
توانسته الاقل آمار درستی
موجــود امــکان پذیر
از آسیبها را به دست متولیان امر بدهد.
نیســت از این رو تشکیل بانک اطالعات و
اورژانــس اجتماعی درتمام شهرســتانهای
آسیبهای اجتماعی در اســتانهای کشور
کام ً
این اســتان (به جز فامنین) شکل گرفته که
ال ضروری است.
شــامل مراکز مداخله در بحرانهای فردی و
در ســال های  60-65با باالترین نرخ رشد
اجتماعی ،خط  ،123خدمات اجتماعی سیار
جمعیت مواجه بودیــم .االن آن جمعیت به
است.
 18-25ســالگی رســیده که دانشگاه ،کار و
طبق آمار معاونت اجتماعی بهزیستی همدان
مســکن میخواهند .تا  10سال دیگر با انبوه
در  9ماهه امســال  3هــزار  365مراجعه به
فوق لیسانس و دکترای بیکار مواجه هستیم
مراکز خدمات مداخله که بیشتر روی خانواده
که در دانشگاه نه مهارت زندگی را یاد گرفته
و طالق تمرکز دارد ،انجام شده است.
و نه معلومات علمی و درستی فراگرفته است
همچنین مردم همدان با خط  123تعداد 25
و این خودبسترساز انواع آسیبهای اجتماعی
هزار و  509تماس داشــتند و خدمات سیار
است.
اجتماعی نیز 26هزار خدمت ،ارائه دادهاست
در مواجهــه با بزهکاری بــا جوان بدبخت
که در نهایت باید گفت بیشــترین مراجعان
برخورد میشــود در صورتی که باید بدانیم
در بحث مداخله در بحران کودک و همسر
او علت نیســت بلکه خود معلول اســت.
آزاری بوده است.
متاســفانه جوان ما بین خانواده ،مدرســه و
شیران با اشاره به اینکه آسیبهای اجتماعی
جامعه سرگردان است ،خود ما بسترساز این

حســين مرداني در گفتوگو با همدانپيام هدف از جمعآوري دست
فروشــان از محوطههای توریستی و پیاده راههای سطح شهر را حفظ
زيبايي شهر تاريخ و تمدن دانســت و درباره اعتراض دستفروشان
خيابانهاي اطراف ميدان بر زمان و مکان کسب وکار خود که از ساعت
 12الی  16بســاط میکنند گفت :به دليل حفظ آســایش همشهریان
همچنین موقعيت و زيبايي شهرمان براي بساط این افراد زمان مشخص
كرديم كه از  7شب تا هر ساعتی که خود دست فروشان مايل باشند در
پیادهراههای اکباتان و بوعلی به كاسبي خود ادامه دهند.
مرداني با اشــاره به اینکه عالوه بر این ،شهرداری در صدد آمادهسازی
دکههایی در خیابان اکباتان برای این افراد است درباره ساماندهي دست
فروشان گنجنامه نيز افزود :درحال آمادهسازي و نصب دکههاي شکيل
و مناسب براي کاسبان گنجنامه در قسمت پايين و پارک شهيد ساعي
هســتيم طوري که کسب و کارشــان به مانند قبل ادامه داشته باشد و
عالوه بر این فصل زمستان هم بتوانند امرار معاش کنند.
سرپرست مديريت پيشگيري و رفع تخلفات شهري شهرداري همدان،

علت ساماندهي بساط کنندگان خيابان اکباتان را اينگونه بيان کرد :اين
خيابان به دليل داشتن موقعيت تاريخي براي شهر همدان بسيار حائز
اهميت اســت و ضمن اينکه توريستهاي خارجي ما در اين خيابان
حضور پررنگ داشــتند و شــاهد فروش انواع اجناس دست دوم و
شکسته و کثيف بودند در برخي موارد صالح سرد همفروخته میشد
و اين جلوه نامناســبي براي شهر تاريخ و تمدن کشورمان نیز داشت.
بر همين اســاس تصميم گرفتيم اين هجم عظيم دستفروشان را در
قسمت پايين خيابان اکباتان تجميع و ساماندهي کنيم ومکاني مناسب
نیز در اختيارشان قرار داديم.
وي گذری هم بر ممنوعيت بســاط در پيادهراه ميدان امام زد وگفت:
ميدان اصلي همدان نگين تاريخ و تمدن کشــور است و ما نميتوانيم
اجازه دهيم ظاهر شهرمان آســيب ببيند عالوه بر اين با وجود دست
فروشــان امنيت وآرامش مردم نیزدر پياده راه میدان با خطراتی روبرو
بود به همين دليل چرخهاي دستفروشــی را به شــعاع  150متري
میدان امام هدايت کرديم که در عين حال کسب و کارشان طبق روال

از منطقهای به منطقه دیگر
فرق میکند خاطر نشان کرد
به عنوان مثال در فامنین،رزن
و کبودراهنگ به دلیل نگاه
ســنتی به ازدواج و ازدواج
در سنین پایین آنهم 11و 12
سال و بعضا حتی  9سال،
چون این کودک همســران
نمیتواننــد تصمیــم گیر
خوبی برای خانواده جدید
خود باشند و در نهایت در
برقراری تعامل مشکل دارند
دخالت خانوادهها باالست و
همین موضوع باعث ایجاد
مشــکل در خانواده شده و
میزان آسیبها چون طالق،
همســرآزاری و طــاق را

افزایش میدهد.
وی بیان کرد :در همدان و نهاوند نیز مهمترین
آســیب اجتماعی اعتیاد است که همین یک
موضوع هم تبعات بعدی و آسیبهای خودش
را برای خانواده به همراه دارد.
معاون اجتماعی بهزیســتی استان همدان با
اشــاره به اینکه جــدای از همه این مباحث
بیکاری مهمترین چالش خانوادههای استان
همدان اســت که باعث مشکالت فراوان از
جمله اعتیاد ،خودکشی ،طالق و  ...میشود
بیان کرد :در همدان مشکل کودک و همسر
آزاری رو به افزایش اســت که قطعا بسیاری
از اینها از یک یا دو موضوع که قابل حل هم
هستند نشات میگیرد.
وی در ادامــه با بیان اینکه اطالعرســانی و
آگاهســازی مردم درخصوص انــواع آزارها
باعث افزایش تماســهای مردم برای مداخله
بهزیستی شده است خاطر نشان کرد :بیشتر
این آزار و اذیتها از نوع غفلت و عدم توجه به
کودک و گاها همسر است.
شیران درپاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر
اینکه آیا هویت و یا خانواده نوزاد پیدا شده
در مسجد بهار مشخص شد و سرانجام این
کودکان چه میشود اظهار کرد :خیر ،معموال
ایــن کودکان پس از غربالگــری به خانواده
سپرده میشوند.
معاون اجتماعی بهزیستی استان همدان گفت:
در استان همدان  12مرکز برای نگهداری این
کودکان داریم که کودکانی با سن  3تا  18سال
در آنجا نگهداری میشوند.
وی در ادامــه با بیان اینکــه هدف اورژانس
اجتماعی بهزیستی کاهش آسیبها است بیان
کرد :جامعه هدف ما زوجین متقاضی طالق،
دختران و پسران فراری ،افراد دارای اختالل
خانوادگــی ،افراد در معرض خودکشــی،
همســران و کودکان آزار دیــده ،مبتالیان به
اختالل هویت جنســی و معتادان هســتند
که بهزیســتی با مداخله به هنگام آنان را از
آسیبهای بعدی نجات میدهد.
وی مهمترین ویژگی اورژانس اجتماعی را به
موقع و در دسترس بودن خدمات دانست و
گفت :در جامعه با وجود پیشرفت تکنولوژی
مقابله سنتها با زندگی مدرن باعث بسیاری از
مشکالت شده است که امید میرود خانواده
ها با آگاهی کامل از این مشــکالت به فکر
نجــات نوجوانان و جوانــان خود با تربیت
درست و مهارتهای باالی زندگی باشند.

قبل ادامه دارد.
وي افزود :طبق گفته خود بازاريان طرح ساماندهي که امسال شهرداری
همدان انجام داده در  30سال گذشته بيسابقه بوده است وتنها هدف
ما از اجرای چنین برنامههاي فرهنگي و اقتصادي اين است وضعیت
شهرمان را به مرحلهاي برسانيم که در شأن مردم با فرهنگ و واليتمدار
همدان باشد.
الزم به ذکر اســت در ادامه اين ســامان دهی ها جمع آوري قليا ن را
داشــتيم و در این بین  3هزار تا قليان در  3ماه گذشته ضبط و امحاء
شده است.
سرپرســت مديريت پيشــگيري و رفع تخلفات شــهري شهرداري
همدان در پايان گفت :وظيفه شــهرداري ايجاد شغل براي شهروندان
نيســت وظيفه اصلی ما خادمان مردم ساماندهي شهر و جلوگيري از
تخلفات شهري است ولي با اين حال به دلیل وجود مشکالت معيشتي
مردم و مشــکالت اقتصادي شهروندان کمک به حفظ مشاغل ،جزء
اولويتهاي ساماندهي شهري قرار گرفته است.
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نیش و نوش
اطالعات :بانوي سيستاني دومين سفير زن ايران ميشود
باالخره خانوما هم روی کار اومدن از آقایون که بخاری ندیدیم
ببینیم خانوما چی میکنن!!
شروع :صادرات عصاي دست دولت
یعنی دولت دست به عصا شده؟!!
همدانپيام :نفت سال آينده پايين  70دالر خواهد بود
اینم یک کالم از پیشگو!!
تجارت :ابتکارهاي تازه براي کاهش قيمت مسکن
نهایت ختم میشه به چیزی مثل مسکن مهر!!
همدانپيام :ساز کوک کنسرت در همدان
اونقدر از کوک بودنشــون نگین که بیان کاســه کوسه ها رو
بهم بزنن!!
جوان :همه بايد از تيم ايران در جام ملتها بترسند
مگه هیوالست؟
اصالحات :استعفاي وزير بهداشت براي فرار از استيضاح است
ببین این استیضاح چی میکنه؟!!
قانون :وفاي تريبون  4ساله
این تریبونها و صندلیها هیچکدوم وفا ندارن گفته باشم!!
استقالل :بمب نقل و انتقال استقالل شهر را تکان ميدهد
ِ
داعش؟
مگه تیم
همدانپيام :کنسرت و شادي خوب است براي همه باشد
االن که فقط برای اونایی هستش که جیبشون پره!!
هگمتانه :مواد مخدر علت  55درصد طالقها
بسوزه پدر این اعتیاد خانمانسوز!!
خبر ورزشي :بولدوزر غنايي نزديک استقالل
میخوان کارش رو یکسره کنن!!
همدانپيام :جداسازي بانک ملي در انتظار طرح ميراث فرهنگي
بدون شرح!!
همشهري :تحصيل با طعم ترس
ترس از سوختن و کتک خوردن؟!!
آرمان :ظريف در تيررس دلواپسان

حوادث

سوانح جادهای همدان  4کشته
برجا گذاشت

بر اثر چهار ســانحه رانندگی در جادههای برون شهری این استان
چهار تن جان خود را از دست دادند.
رییس پلیس راه اســتان همدان گفت :بر اثر واژگونی یک دســتگاه
ســواری پراید در فاصله  15کیلومتری رزن -همدان ،همســر راننده
جان باخت.
رضا عزیزی در گفت و گو با ایرنا افزود :این سانحه رانندگی به علت
تخطی از ســرعت مطمئنه در جاده لغزنده رخ داد و سرنشین وسیله
نقلیه به بیرون از خودرو پرتاب شد.
رییس پلیس راه اســتان همدان با بیان اینکه سرنشین جلو خودرو از
کمربند ایمنی اســتفاده نکرده بود بیان کرد :بیشــتر رانندگان به علت
ترس از جریمه از کمربند ایمنی اســتفاده میکنند در حالیکه برخورد
پلیس با این تخلف به خاطر حفظ جان افراد است.
عزیــزی گفــت :یــک دســتگاه خــودروی ســواری پــژو نیــز در
گردنــه اســدآباد بــه صــورت رخ بــه رخ بــا کامیــون برخــورد کــرد
کــه ایــن تصــادف منجــر بــه مــرگ راننــده شــد.
وی اظهــار داشــت :تــردد بــا ســرعت غیرمجــاز در ســطح لغزنــده و
انحــراف بــه چــپ خــودرو عامــل بــروز ایــن ســانحه فوتــی بــوده
ا ست .
رییــس پلیــس راه اســتان همــدان افــزود :همچنیــن در مســیر فرعــی
کوریجــان  -قهاونــد  2ســانحه فوتــی رخ داد که در ســانحه نخســت
بــه علــت برخــورد رخ بــه رخ ســواری ســمند بــا پــژو یکــی از
سرنشــینان مجــروح و در بیمارســتان جــان باخــت.
عزیــزی اضافــه کــرد :ســانحه مشــابهی در ایــن جــاده فرعــی بیــن
ســواری پــژو و وانــت رخ داد کــه در ایــن تصــادف هــم یــک تــن
فــوت کــرد.
وی تاکیــد کــرد :خــروج خــودرو از جــاده و قــرار گرفتــن در مســیر
خودروهــای مقابــل در جادههــای  2طرفــه عاقبتــی جــز مــرگ
نــدارد.
طــرح زمســتانی پلیــس راه از  22آذر آغــاز شــده و بــه مــدت ســه
مــاه ادامــه دارد.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

6
يکشنبه

 16دي ماه 1397

شماره 3380

اقتصـاد

رئیس مرکز آمار ایران:

 40/5درصد ایرانیها جویای کارند
همدانيهــا کمتر از ميانگين کشــور جوياي کار هســتند .رئیس مرکز آمــار ایران اعالم کرد:
40/5درصد از مردم در کشور جویای کار هستند که این میزان در همدان  40/2است و نرخ بیکاری
استان همدان نسبت به متوسط کشور کمتر است.
امیدعلی پارســا گفت :در استان همدان نرخ بیکاری  7/2درصد است که با احتساب خطای نسبی
 25درصد ،اين عدد کمتر یا بیشتر میشود.
پارسا بيان کرد :نرخ بیکاری یک برآورد نقطهای است که برآورد میکنیم و این میزان از  5/3تا 9/2
متغیر خواهد بود که این میزان به صورت نمونه از جامعه هدف است.

وی عنوان کرد :در کشور  ۶دهم درصد افزایش نرخ مشارکت اقتصادی داشتیم که مشارکت استان
همدان نســبت به قبل کمتر بوده اما نرخ میانگین کشــوری  11/7و استان همدان  7/2درصد بوده
است.
وی تاکید کرد :آمار سال گذشته همدان  40/8بوده که امسال به  40/2کاهش پیدا کرده و این نشان
میدهد نیم درصد نرخ مشارکت اقتصادی مردم کاهش یافته است.
وی به ايسنا گفت :در گذشته مرکز آمار فقط یک رقم میگفت اما امروزه ارقام پایین تر و باالتر رقم
مورد نظر نیز بیان می شود چرا که ما به همه مردم مراجعه نکردیم و براساس نمونه گزارش دادهایم.
این مقام مســئول بیان کرد :در مرکز آمار عالوه بر برآورد نقطهای از برآورد فاصلهای نیز گزارشی
در اختیار مردم قرار گرفته است.

eghtesad@hamedanpayam.com

گرانی عامل رکود بازار مرغ

نگاه

اهمیت بهبود کسب و کار در رشد اقتصادی
بخش خصوصی

توســعه اقتصــادی مفهومی کیفی و فراگیر اســت که با رشــد
کمیتهای اقتصــادی تغییرات بنیادینــی را در افزایش فرصتهای
اقتصادی و ارتقای ظرفیتهای تولیدی ،فیزیکی ،اجتماعی و انســانی
بهوجود میآورد.
پیامدهای این رویکرد در رشد و ارتقای سطح عوامل تولید و نهادههای
اقتصادی موثر بوده و باعث افزایش رتبه شاخصهای سهولت کسب
و کار مانند شرایط آغاز به کار شرکتها ،ثبت اموال ،انعقاد قراردادها،
تجارت فرامرزی و قوانین ســرمایهگذاری در جهان و همچنین ثبات
نرخ ارز و طال و اثرات روانی ناشــی از اعمال سیاستهای اقتصادی
در سطح جامعه میشود و جذب سرمایههای سرگردان را در بازار از
طریق رونق فضای کسب وکار به منزله یک اولویتهای بنیادی مورد
توجه قرار میدهد.
این وضعیت در عمل باعث گســترش صادرات و ایجاد فرصتهای
شــغلی میشــود که اقتصاد خصوصــی طالیهدار آن اســت .بخش
خصوصی یعنــی نظامی غیردولتی که فعالیتهــای اجرایی ،مالی و
حقوقی را از منظر ســودفردی در بازار دنبــال میکند .با این دیدگاه
میتوان رتبه سهولت کســب و کار را در ایران به  ۷۰رساند ،هرچند
براساس آمار سال سال گذشته میالدی در میان  ۱۹۰کشور رتبه ایران
 ۱۲۰اســت و تا رســیدن به رتبه  ۷۰باید تالشهای زیادی را برای
سهولت کسب وکار مرتبط با شاخصهای بانک جهانی انجام داد.
اکو سیســتم کارآفرینی که امروز مجموع افراد ،سازمانها ،روشها،
قوانیــن و رویدادهایــی که مشــوق و حامی کارآفرینی هســتند را
دربرمیگیرد ،میتواند ذینفعان اقتصادی را درحوزههای بازار ،فرهنگ
مصرفکننده ،حمایت و سرمایه مورد توجه قرار دهد .کسب و کار یا
 ،Businessدر واقع ،ســازمانی برای فراهم آوردن کاال و خدمات
یا هردو به مشتری است که بهطور معمول کسب و کار هر نوع تبادل
تکرارشــونده و تجدیدپذیر در شــکل خصوصی را شامل میشود و
برســود و فروش بیشــتر تمرکز دارد تا سهم بیشــتری از بازار را به
تولیدکننده اختصاص دهد.
درمجموع کسب و کار به  ۳شــکل انجام میشود :راهاندازی کسب
و کار از صفر ،خرید کســب و کارهای موجود از اشخاص دیگر ،و
گرفتن نمایندگی و فرانشــیز است .در ســال گذشته میالدی ،کاهش
اندک در زمان صادرات و واردات مشــاهده شده که با توجه به بهبود
سایر کشــورها ،رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از  ۱۶۷به رتبه
 ۱۷۰تنزل یافته است.
با این اوصاف ،براســاس نتایج مرکز پژوهشهای مجلس شــورای
اســامی میتوان گفت :وضعیت نماگرهای ایران درگزارش کسب و
کار بانک جهانی در  ۳سال منتهی به سال  ۲۰۱۷بهطور واقعی تفاوت
چندانی نکرده و کســب و کار در ایران سهلتر نشده است .ازاینرو،
بایــد وضعیتی بهوجــود آورد تا بخش خصوصی بتواند با شــرایط
ســهلتری به فعالیت اقتصادی در بخش تولید و خدمات پرداخته و
اقتصاد رونق بیشتری پیدا کند.
* لیال تقوی گودرزی
دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی ،کسب و کار جدید

خبـر

هفت پرونده قاچاق دام زنده
در تعزیرات همدان تشکیل شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان گفــت :در دو ماه اخیر
هفت پرونده قاچاق دام زنده بــا بیش از  ۷۷۶میلیارد ریال جریمه نیز
تشکیل شده است.
علیرضا حسن پور بيان کرد :در مورد جلوگیری از افزایش قیمت گوشت
قرمز که در جریان خروج دام زنده از اســتان اتفــاق میافتاد اقدامات
و مصوباتی در شورای تامین اســتان ایجاد شد که توزیع گوشتهای
وارداتی و توزیع گوشــتهای منجمد و گــرم از جمله اقدامات انجام
گرفته است.
وی افزود :بخشــی از دام زنده متاسفانه به ســمت استانهای مرزی و
خروج از کشــور هدایت میشود و به سبب سود باالیی که دارد قیمت
درخواستی خریداران از قیمت متعارف در همدان باالتر است و دامداران
به طور طبیعی با قیمت باالتر مایل به فروش میشوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان به تسنيم گفت :به همین دلیل
شورای تأمین استان ،کمیسیون تنظیم بازار و کمیسیون مبارزه با قاچاق
استان تصمیم گرفتند تا خروج هر نوع دام بدون مجوز رسمی دامپزشکی
به عنوان قاچاق تحت تعقیب و رسیدگی قرار گیرد و در این راستا در دو
ماه اخیر هفت پرونده قاچاق دام زنده در تعزیرات همدان تشکیل شد.
حسن پور با بیان اینکه بر اساس تبصره  23ماده  53و جهت جلوگیری
از اتالف دام دســتور ذبح صادر شده و تشریفات قانونی در حال انجام
است گفت :طبق تصمیم شورای تامین استان نیروی انتظامی مکلف شده
تا هر نوع جابجایی و انتقال دام به ســمت استانهای مرزی بدون مجوز
از دامپزشکی را توقیف کرده و پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی
ارســال کنند ضمن اینکه تمام مدیران و مسئوالن استان نیز عزم جدی
بر جلوگیری از توقف خروج دام زنده به صورت غیرقانونی را دارند.

مردم ديگر مرغ نميخرند

خبـر

خیابان "فرهنگ "
مشکلی برای مردم همدان

»»غزل اسالمي

قيمت مرغ  12هــزار و  300تومان در
خيابان شهدا شــده است .اين مغازهها تابلو
روان دارند که قيمت روز در آن ثبت ميشود
و آنها هم مرغ را بــه همان قيمت مصوب
روزانه يا حتي گاهي زير قيمت ميفروشند.
اما فروشــگاههاي ديگر در سطح شهر هر
کدام به دلخواه خود چند صد تومان يا چند
هزار تومان روي قيمت مرغ ميکشند و آن
را ميفروشند؛ مردم هم ميخرند .هر وقت
به مغازههاي مرغ فروشي سر بزنيد چند نفر
در صف ايســتادهاند تا کارگر مغازه مرغها
را پاک کــرده و تحويل بدهد .اما هر چه از
سال ميگذرد و زمان جلوتر ميرود افرادي
که در مرغ فروشيها خريد ميکنند پااليش
ميشوند و کمتر برخوردارها از رفتوآمد به
اين فروشگاهها حذف ميشوند .گران شدن
و يا ناياب شدن کاالها محدوديت چنداني
براي مقدار فــروش فروشــگاها بهوجود
نميآورد ،زيــرا آنها که بــراي خريد غذا
مشکل چنداني ندارند بيشتر هم ميخرند اما
فقط ندارها از اين چرخه حذف ميشوند.
هنــوز نخريــدن يا کــم خريدن مــرغ به
خانوادههاي کارمندي يا بازاري نرسيده اما
تقريب ًا از سبد خانوادههاي کارگري در حال
حذف شدن است.
هانيــه ،خانم جوان و خانهداري اســت که
ميگفت :همسرم حقوق بيکاري ميگيرد و
با اينکه هر دو جوان هســتيم و يک کودک
داريم اما چند ماه اســت که فقط يک مرغ
براي مصرف يک ماه ميخرم و بيشــتر از
ايــن هم در توانم نيســت .حاال ميخواهد
قيمــت مرغ  10هــزار تومان باشــد يا 15
هــزار تومان براي ما فرقــي ندارد چون در
هر صــورت درآمدمان مخارج زندگيمان را
تأمين نميکند.
علي نصرتي (نام مســتعار) هم که کارمند
دولت اســت و به گفته خــودش به طور
ميانگين هــر ماه  3ميليــون و  200هزار
تومان دريافتي دارد ،ميگفت :فع ً
ال گرسنه
نماندهايم .اما حدود  10ســال است که از
زندگي مشــترکمان ميگذرد که من همه
جمعهها براي ناهار جوجه کباب درســت
کردهام .البته در حال حاضر هم همين کار
را ميکنم اما ديگر به سختي ميتوانم مرغ
يا هــر غذاي ديگر را براي خانوادهام تهيه

اینبار بانک ها دالر را
گـران کردند

بانکهــا بار دیگر نــرخ خرید دالر را
افزایش دادند و به حــدود  ۱۰هزار و ۵۰۰
تومان رساندند.
به گزارش ایسنا ،نرخ خرید دالر در شعب
ارزی بانکها که مجوز آن در نیمه نخست
سال جاری از سوی بانک مرکزی به بانکها

کنم .در چند ماه گذشــته خانوادهام را که
جمعههــا ناهار منزل مــا بودند را حذف
کــردهام و آنها هم ايــن موضوع را درک
ميکنند.
مهدي اميدي هم که در کار بساز و بفروشي
آپارتمان اســت ،ميگفت :وضع مالي ما که
خوب اســت به وضعي دچار شــدهايم که
واقعا به اندازه سال گذشته نميتوانيم خريد
کنيم .حتي اگر باور ميکنيد يا خير نميدانم
ولي گوشــت ،مرغ ،ميوه و کاالهاي اساسي
براي منزل کمتر و باکيفيت پايينتر ميخرم
و آجيل را ک ً
ال از سبد خريدم حذف کردهام.
داليــل اين کم خريدنها هــم همدردي با
مستمندان نيست بلکه بيشتر از اين در توانم
نيســت .ما حتي ديگر برنج ايراني خالص
نميخوريم و همسرم حجم مرغ و گوشت
کمتري در غذا ميريزد.
نــدا محبتي هم که زن خانهدار اســت و
همسرش دامپزشک اســت هم ميگفت:
همســرم عالوه بــر کار در مطب کارمند
دولت هم هســت .من تا سال گذشته از
درآمد همسرم پسانداز ميکردم بهطوري
که ما با همين درآمد خانه و ماشــين هم
خريديم اما امســال واقعا درآمدمان را به
مايحتاجمان به ســختي ميرسانم .من دو
فرزند محصل دارم که تأمين مايحتاج آنها
و ثبتنام در کالسهــاي فرهنگي برايم

سخت شده اســت .ما روزانه گوشت و
مرغ زيادي مصــرف ميکرديم اما اکنون
گوشت بسيار کم ميخرم ،مقدار مصرف
مرغمــان به نصف رســيده و  90درصد
مهمانيهايم را هم کنسل کردهام.
يکي از مرغ فروشيهاي سرگذر ميگفت:
به جرأت ميگويم که فروش من از ســال
گذشته همين موقع به نصف رسيده ،بسياري
از مشتريهايم را ديگر نميبينم و يا خيلي
کم براي خريد مرغ ميآيند.
صاحب فروشگاه مرغ ديگري هم ميگفت:
بســياري از مشــتريهايم که وضع مالي و
درآمد خوبي دارند هم به تازگي وقتي براي
خريد مــرغ و ماهي ميآيند ،نگران افزايش
قيمتها ميشــوند و براي همين در مقدار
خريدشان احتياط ميکنند.
او ادامه داد :بســياري هم هستند که ميآيند
و آشــغال گوشت براي مصرف غذاي خود
ميبرند ،من وقتي اينها را ميبينم اشکم در
ميآيد و نميدانم چه برخوردي بايد داشته
باشم ،هر روز هم که ميگذرد به تعداد آنها
اضافه ميشود.
جــواد عاشــورپور رئيس اتحاديــه مرغ و
ماهي همدان گفته طبق اعالم ســتاد مرکزي
تنظيم بازار قيمــت مرغ بايد  10هزارو500
تومان باشد و قيمت آن بيش از اين تخلف
اســت اما در همدان به  12هزارو 500تا 14

داده شــد ،در روز چهارشنبه هفته گذشته
 ۱۰هزار و  ۴۰۵تومــان بود که بانکها در
نخستین روز از هفته جاری ( ۱۵دی) نرخ
خریــد دالر را افزایش داده و به  ۱۰هزار و
 ۴۹۹تومان رساندند.
از ســوی دیگر نرخ خرید یورو در بانکها
نیز ديروز با افزایش همراه بود ،به طوریکه
قیمت خرید هر یورو در روز چهارشنبه ۱۱
هــزار و  ۹۰۹تومان بود و امروز به  ۱۱هزار

و  ۹۶۶تومان رسیده است.بانکها ديروز هر
پوند انگلیس را نیز بــا کاهش حدود ۱۲۰
تومانی  ۱۳هزار و  ۳۷۱تومان میخريدند.
شــعب ارزی بانکهای تجارت ،ســامان،
ملی ،ملت و پارســیان همچنین میتوانند
ارز مسافرتی را تا ســقف  ۵۰۰یورو برای
کشورهای همســایه و مشترکالمنافع و تا
ســقف  ۱۰۰۰یورو برای ســایر کشورها
در صــورت کامل بودن مدارک مســافران

ي کارفرمايي نمايندگان
اطالعيه تأسيس انجمن صنف 
بيمــهرازی استــان همــدان

به استناد ماده  131قانون کار و آييننامه مصوب  89/8/3هيأت وزيران ،انجمن
صنفي با عنوان فوق در شرف تأسيس ميباشد.
کليــه افــراد شــاغل در صنــف مزبــور در صــورت تمايــل بــه عضويــت و
يــا اعــام داوطلبــي در هيــأت مدیــره و بازرســين تــا مورخــه 97/10/21
درخواســت کتبــي خــود را بــه نشــاني بلــوار خواجــه رشــيد ،روبــروي
اماکــن ،طبقــه فوقانــي شــيريني نيشــکر ،واحــد ( 2هيــأت موســس)
تحويــل و رســيد دريافــت نماينــد.

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

@bazarehamedan

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

امضاء هيأت موسس
تبریک و تهنیت

جناب آقای حامد سلیمانی

معاون محترم مدیر کل حراست استانداری همدان

بدین وسیله انتصاب به جا و شایسته حضرتعالی را از صمیم
قلب تبریک عرض نموده و امید اســت همواره در پیشبرد
اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی موفق و موید باشید.

شرکــایی

خیابان فرهنگ همــدان از خیابانهای قدیمی و معروف همدان
اســت که به دلیل عرضکــم و نبود پیادهرو مناســب و باقیماندن
خانهها و درختان در عرض معبر برای مردم در گذر از این معبر چه
سواره و چه پیاده خطرساز است.
خیابان فرهنگ که وجه تســمیهاش از فعالیت طوالنی مدت وزارت
فرهنگ و هنر ســابق و آموزشو پرورش فعلی گرفته شــده است
که به نقلی هم روایت شــده که رئیس فرهنگ و هنر ســابق همدان
محمدعلی آزادهمدانی در این خیابان ســاکن بوده اما حاال روزگار
خوشی ندارد و بخشی از خیابان به صورت دو تکه بازگشایی معبر،
یک بخش آن در مقابل اداره کل آموزش و پرورش اســتان و بخش
دیگر کمی پایینتر از چهارراه فرهنگ.
ایــن ناهمگونــی در بازگشــایی معبــر پرترافیــک خیابــان فرهنــگ
کــه  2خیابــان پــر تــردد طالقانــی (پذیرایــی ســابق) و آزادغربــی
و فرهنــگ بــاال را بــه بلــوار فاطمیــه متصــل میکنــد موجــب
شــده کــه شــهروندان بــرای رســیدن بــه میــدان مرکــزی شــهر
یــا میــدان فروســی و میــدان دانشــگاه ایــن خیابــان را انتخــاب
کننــد کــه از خیابانهــای پرترافیــک شــهر همــدان محســوب
میشــود و عــرض کــم معبــر و ســکونت شــهروندان در پیرامــون
آن مشــکالتی را بــرای مــردم همــدان در ایــن نقطــه از شــهر ایجــاد
کــرده اســت.
قاســم احمــدی مشــعوف کــه در حــال گــذر از خیابــان فرهنــگ
پاییــن اســت بــه تســنیم گفــت :بایــد کل خیابــان را بــه لحــاظ
پیــادهرو ســازی اصــاح کننــد یــک طــرف خیابــان را تــا حــدودی
اصــاح کردنــد و بــرای رفــت و آمــد مشــکلی نــدارد امــا
بخــش دیگــر همچنــان عــرض کمــی دارد و بــرای تــردد عابــران
مشکلســاز اســت.
جعفــر حســینی فــرا دیگــر شــهروند همــدان هــم بيــان کــرد2 :
قســمت از خیابــان تــا حــدودی بازگشــایی معبــر شــده امــا خیابان
را  2تکــه کــرده و بــرای عبــور خودروهــا و عابــران فضــای کافــی
عبــور ندارنــد و راننــدگان بــا ســرعت عبــور میکننــد و عابــران
پیــاده را نمیبیننــد.
معــاون خدمــات شــهری شــهردار همــدان دربــاره وضعیــت ایــن
خیابــان و درختــان باقیمانــده در عــرض معبــر گفــت :بــر اســاس
طــرح تفصیلــی شــهر همــدان بایــد عــرض ایــن معبــر افزایــش
یابــد امــا قصــد قطــع هیچیــک از درختــان ایــن معبــر را هــم
نداریــم.
وحیــد علیضمیــر افــزود :بــا هماهنگــی و جلسهمشــترکی کــه
در کمیســیون مــاده  7و معاونــت زیــر بنایــی و حمــل و نقــل و
شهرســازی داشــتیم قــرار شــده اســت ضمــن حفــط بافــت فضــای
ســبز فعلــی بــرای بهبــود عبــو ر و مــرور ترافیــک هــم طرحــی
مشــترک اجــرا کنیــم.
وی ادامــه داد :هــدف از اجــرای ایــن طــرح مشــترک توجــه ویــژه
بــه اولویتهــای ماننــد حفــظ فضــای ســبز شــهری همــدان در
ایــن نقطــه از شــهر و همچنیــن تامیــن رفــاه مــردم در حــوزه
ترافیــک شــهری اســت چــرا کــه هــم ســامت مــردم بــرای مــا
مهــم اســت وهــم حفــظ فضــای ســبز شــهری کــه هــر  2موضــوع
را بــه عنــوان اولویــت پیگیــر هســتیم.

هزارو 500تومان ميرسد.
مدير کل تعزيرات حکومتي اســتان همدان
هم از گراني قيمت مرغ گاليه کرده و گفته
که به سازمانهاي جهاد کشاورزي و صنعت
و معدن اســتان اعالم کردهايــم که درباره
قيمت مرغ بررسيها را انجام و تدابير الزم
را بينديشند.
مسئوالن مرتبط درباره عرضه مرغ و قيمت
آن تقريبا هر چند روز يکبار اظهار نظرهايي
ميکنند اما تاکنون اين صحبتها مانع گراني
مرغ نشده است.
در چنــد ماه اخيــر قيمت مــرغ همانند
بســياري از اقالم مصرفي افسار گسيخته
گران شــده و هر بار با گراني مجدد تعداد
زيادي از خانوادهها از خوردن آن محروم
شــدهاند .اکنون براي بررسي و انديشدن
تدبير بــراي کنتــرل قيمت مرغ بســيار
دير اســت .زيرا از چند ماه گذشــته بايد
قيمتها کنترل ميشــد که نشــد .امروز
هم اگر مســئوالن در بازار ،نظارت کاملي
ندارنــد و يا باال رفتــن قيمت مرغ هم به
تبعيــت از کاالهاي ديگر صورت ميگيرد
و افزايــش قيمت آن قابل کنترل نيســت
پس مشــکل شغل و معيشت مردم را حل
کنند .زيرا خريــد مرغ و برنج و روغن و
ديگر کاالهاي اساســي نبايد دغدغه مردم
کشوري چون ايران اسالمي باشد.
بفروشــند .نرخ فروش هر یورو مسافرتی
در شــعب ارزی بانکهای عامل نیز امروز
 ۱۲هزار و  ۴۴۶تومان است که با احتساب
کارمزد بانک عامل و بانک مرکزی به حدود
 ۱۲هزار و  ۸۰۰تومان میرسد.
همچنین بر اســاس اعالم صرافیها ،ديروز
هر لیر ترکیه  ۱۹۳۰تومــان ،درهم امارات
 ۲۸۸۰تومــان و پوند انگلیــس  ۱۳و ۶۰۰
تومان بود.

آگهي مزايده عمومي

(شماره 97/3ز)

شرکت آب منطقه ای همدان در نظر دارد در اجرای کمیسیون ماده  2شماره  970001مورخ ، 97/01/30شماره  97004مورخ  97/08/09و
شماره  970035مورخ  97/07/12اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تعداد  3دستگاه از خودروهای فرسوده و نیز  2دستگاه
خودرو اسقاطی صرفا بین مراکز مجاز اسقاط خودرو با شرایط زیر بفروش برساند.
اسناد و شرایط مذکور را از تاريخ درج آگهي حداكثر تا پايان وقت اداري ساعت14:00روز سه شنبه مورخ  97/10/18از سایت اینترنتی
 www.setadiran.irدریافت و جهت بازدیدبا شماره  081-38385295و شماره  09188148149تماس حاصل نمائيد میزان سپرده
شرکت در مزایده کتبی تمامی خودروها هرکدام به مبلغ  10.000.000ریال (ده میلیون ریال )می باشد که می بایستی طی ضمانتنامه
بانکی به نفع شرکت آب منطقه ای همدان و یا واریز وجه مورد نظر به حساب شماره  4001116406376819نزد بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت واریز و رسید وجه و یا اصل ضمانتنامه را در پاکت الف همراه با سایر
مدارک مهرو موم شده به دبیرخانه حراست شرکت آب منطقه ای همدان تحویل و هم در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بار گذاری
نمایند.
شرکت کنندگان میتوانند در ساعات 13-9از تاریخ آگهی تا تاریخ  97/10/20باهماهنگی ازخودروها درمحل انبار شرکت واقع در بلوار
بعثت جنب پارک مردم خیابان زرگران اداره خدمات شرکت آب منطقه ای همدان بازدید نمایندمهلت ارسال پاكت پيشنهادي قيمت
جهت مزايده كتبي تا ساعت  9:00صبح روز شنبه مورخ97/10/29مي باشد.همچنين بازگشايي مدارك ارائه شده راس ساعت 10صبح روز
یکشنبه مورخ  97/10/30در محل شركت آب منطقه اي همدان ميباشد ضمنا پیشنهاد دهندگان بایدقیمت پیشنهادی خود را بدون نه
درصد مالیات بر ارزش افزوده صرفا در سامانه ستاد درج نمایند.
 %9مالیات بر ارزش افزوده برعهده برنده میباشد.ضمنا هزینه اگهی مزایده از برنده مزایده اخذ می گردد.
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افتتاح فاز اول ورزشگاه  5هزار نفری مالیر
رئیس اداره ورزش و جوانان مالیر از افتتاح فاز نخست ورزشگاه 5
هزار نفری مالیر همزمان با ایاماهلل دهه فجر خبر داد.
مهــدی رضایی با بیــان اینکه تکمیل طرحهای نیمهتمام و ســالنهای
ورزشی همواره یکی از اولویتهای اداره ورزش و جوانان است اظهار
کرد :ورزشــگاه  5هزار نفری مالیر یکی از طرحهای ورزشی است که
کمبود اعتبارات باعث شده هنوز این طرح به مرحله بهرهبرداری نرسد.
وی با اشــاره به اینکه تاکنون  15میلیــارد تومان برای اجرای این پروژه
هزینه شده است گفت :امسال  4میلیارد تومان برای این پروژه اختصاص

پیشخوان
پیدا کرد و طبق بــرآورد صورت گرفته  8میلیارد تومان دیگر تا تکمیل
این پروژه نیاز است.
رئیس اداره ورزش و جوانان مالیر از پیشرفت  65درصدی این ورزشگاه
خبر داد و گفت :احداث این ورزشــگاه در زمینی به مساحت  40هزار
متر از سال  89شروع شده که فاز نخست آن در دهه فجر افتتاح میشود.
وی با اشاره به افتتاح پایگاه قهرمانی مالیر در مجموعه ورزشی کوثر در
دهه فجر افزود :این پایگاه یک مرکز اســتعدادیابی و نخبهپروری است
که وسایل بدنسازی و تجهیزات این پایگاه در همه رشتهها تجهیز شده
است.

خبـر

نیم قرن در سوگ جهان پهلوان
مراسم گرامیداشت پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان
غالمرضا تختی روز دوشنبه  ۱۷دی ماه برگزار می شود.
روز دوشــنبه  ۱۷دی ماه و در ابن بابویه شــهر ری مراســم پنجاه و
یکمین سالگرد درگذشــت جهان پهلوان غالمرضا تختی بر سر مزار
وی برگزار می شود.
این مراسم از ســاعت  ۹تا  ۱۲برگزار می شود و فدراسیون کشتی و
روابط عمومی ســتاد برگزاری مراســم جهان پهلوان تختی از تمامی
عالقمنــدان به آن پهلــوان بزرگ دعوت می کنند تا در این مراســم
شرکت کنند.
غالمرضا تختی در پنجم شــهریور سال  ۱۳۰۹درخانوادهای مذهبی و
متوسط در محله خانی آباد تهران بدنیا آمد رجب خان پدر تختی غیر
از وی دو پســر و دو دختر داشت که همه آنها بزرگتر از رضا بودند.
تختی از  ۲۰ســالگی کشتی را در باشگاه پوالد زیرنظر حبیب ا ...بلور
آغاز کرد.
تختی در رقابتهای قهرمانی کشــور طی ســالهای  ۱۳۲۹تا  ۱۳۳۸در
وزنهای  ۸-۷-۶هشــت بار قهرمان کشورشد .غالمرضا همچنین سه
بار پهلوان ایران شد.
به گزارش ایســنا،وی در اولین حضور خود در تیم ملی در رقابتهای
جهانی  ۱۹۵۱هلسینکی دروزن  ۷۹کیلوگرم صاحب مدال نقره شد.
تختی در اولین حضور خود در المپیک در رقابت های  ۱۹۵۲هلسینکی
با شکست مقابل کوریدزه از شوروی صاحب مدال نقره شد.
افتخارات پهلوان بزرگ کشــتی ایران در رقابتهــای جهانی  ۱۹۵۹و
 ۱۹۶۱و  ۱۹۶۲تهران ،یوکوهاما و تولیدو با کســب دو مدال طال و
یک مدال نقره ادامه یافت.
جهــان پهلوان تختی در رقابتهای المپیک  ۱۹۵۶و ۱۹۶۰ملبورن و رم
صاحب ۱مدال طال و۱مدال نقره شــد و در بازیهای آســیایی ۱۹۵۸
توکیو نیز به مدال طال رسید.
وی آخرین بار در رقابت های جهانی  ۱۹۶۶تولیدو دوبنده تیم ملی را
به تن کرد.غالمرضا تختی اولین کشتی گیر ایرانی است که موفق شد
در ســه وزن صاحب مدال شود .وی همچنین پر افتخار ترین کشتی
گیر تاریخ ایران در بازیهای المپیک است.
وایکینگ پالم ســوئدی ،عادل آتان ترک ،بوریس کوالیف روس ،پیتر
بیلر آمریکایی ،دیتریش آلمانی ،ویحزیســتیوک روس ،عصمت آتلی
ترک ،حسن کنگور ترک ،الکســاندر مدوید بالروس و احمد آئیک
تــرک مهمترین رقیبان تختی در  ۱۴ســال حضور وی در عرصه بین
الملی بودند.تختی در لیست بهترینهای قرن فدراسیون جهانی کشتی
در جایگاه ســیزدهم قرار دارد و در رقابتهای جهانی ۲۰۰۷باکو نیز از
وی بعنوان یکی از مشاهیر کشتی دنیا تجلیل شد.
اسطوره کشتی ایران در آبان ماه  ۱۳۴۵زندگی مشترک خود را آغاز و
بابک تنها یادگار اوست.
تختی ســرانجام ۱۷دی ماه سال ۱۳۴۶در حالیکه بابک ۴ماهه بود در
هتل آتالنتیک سابق درگذشت.غالمرضا تبلور آرزوهای یک ملت بود
او ســمبل تاریخ ماست مردی که درمیان مردم زیست و از میان مردم
رفت .و پیکرش در ابن بابویه شهر ری آرام گرفت.
روحش شاد ،یادش گرامی.

دانشآموز همدانی نایبقهرمان مسابقات
دو صحرانوردی کشور شد
معاون تربیت بدنی و ســامت آموزش و پرورش همدان با بیان
اینکه دانشآموز همدانی نایبقهرمان مسابقات دو صحرانوردی کشور
شد گفت :این دانشآموز توانست با کسب این مقام سهمیه تیم ملی را
در مسابقات آسیایی هنگ کنگ به دست آورد.
عبداهلل جعفری با بیان اینکه نــگاه عمیق مجموعه آموزش و پروش
استان به امر ورزش باعث شده تا حضور مطلوب و فعال دانشآموزان
را در بخشهای مختلف شاهد باشیم اظهار کرد :بر اساس تحقیقات،
حضور در محیطهای سالم ورزشی در عملکرد تحصیلی دانشآموزان
اثرگذار است.وی با اشاره به اینکه امیرمحمد سعیدی دانشآموز ناحیه
یک همدان موفق به کســب نایبقهرمانی مسابقات دوصحرانوردی
کشور شد افزود :این دانشآموز با کسب این مقام توانست سهمیه تیم
ملی را در مسابقات آسیایی هنگکنگ به دست آورد.
معاون تربیت بدنی و ســامت آموزش و پرورش همدان با اشاره به
اینکه این دانشآموز در پایه یازدهم رشــته ریاضی تحصیل میکند،
عنوان کرد :باید در کنار پرداختن به مســائل آموزشی به موضوعات
اجتماعی دانشآموزان نیز توجه شود.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر ما نیازمند ســواد حرکتی هستیم
و این موضوع دغدغه کارشناســان اجتماعی حوزه سالمت به شمار
میآید گفت :آموزش و پرورش به دنبال ایجاد محیطی است که بتواند
حیات طیبه را برای دانشآموزان در کنار آموزش فراهم کند.

کیروش جزو  5مربی به دنبال
افتخارآفرینی از دید روزنامه اماراتی

روزنامه الرویه الریاضیه امارات ســرمربی تیم ملی کشورمان را جزو  5مربی
بزرگ جام ملت های آسیا  2019معرفی کرد.
به گزارش ایرنا ،با آغاز جام ملت ها روزنامه الرویه الریاضیه امارات  5مربی بزرگی
که در این رقابت ها به دنبال افتخار آفرینی هستند را معرفی کرد .ک
ارلوس کی روش ،سرمربی تیم ملی کشورمان جزو این مربیان بزرگ قرار گرفت.
آلبرتو زاکرونی ،سرمربی امارات ،مارچلو لیپی ،سرمربی چین ،اریسکون ،سرمربی
فیلیپین و هکتور کوپر ،ســرمربی ازبکســتان  4مربی بزرگ دیگر این رقابت ها
هستند.

رضایی افتتاح ســالن ورزشــی روســتای ینگیکند مالیر در زمینی به
مســاحت  926متر و با اعتباری بالغ بــر  700میلیون تومان از اعتبارات
اســتانی را از دیگر طرحهای افتتاحــی اداره ورزش و جوانان مالیر در
دهه فجر دانست.
وی با اشاره به اینکه با برنامهریزیهای دقیق و مناسب و ارائه راهکارهای
الزم به دنبال برگزاری بهتر برنامههای دهه فجر در مالیر هستیم تصریح
کرد 75 :برنامه مختلف شــامل  32برنامه ورزشی 28 ،برنامه فرهنگی و
بیش از  15برنامه در حوزه جوانان توســط اداره ورزش و جوانان مالیر
اجرا میشود.

تحویل کلید داری
ورزش استان به جهانشیر
■ مدیرکل جدید میگوید امیدوارم لبخند را برچهره مردم بنشانم
■ افتخاری :منعم از مدیران توانمند دستگاه ورزش است

مارادونا مرخص شد
ســرمربی آرژانتینی پــس از چند
ساعت بستری در کلینیکی در آرژانتین
مرخص شد.
به گزارش ایسنا ،دیگو آرماندو مارادونا
پیش از سفر به مکزیک برای حضور در
نیکمت دورادوس در کلینیک اولیواس
آرژانتین بســتری شد و آزمایش داد .در
این تستها در معده سرمربی آرژانتینی
خون پیدا شــد و به همین خاطر او در
کلینیک ماند تا بررسیهای بیشتری انجام
شود.
ستاره سالهای دور فوتبال آرژانتین در
نهایت پس از پنج ساعت مرخص شد
اما باید برای انجام یک جراحی کوچک
دوباره به ایــن کلینیک برگردد .خطری
مارادونا را تهدید نمیکند و مشــکل او
جزئی است.
آزمایشهایــی کــه روی ســرمربی
دورادوس انجام شــد بر اساس برنامه
فدراســیون فوتبال مکزیک بــود .این
ســازمان میخواســت از وضعیــت
جسمانی سرمربیان حاضر در لیگ این
کشور با خبر شود.
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مهدی تقوی از کشتی
خداحافظی میکند؟

رسول منعم  40ماه پیش مدیرکل ورزش
و جوانان شد و دیروز جای خود را به محسن
جهانشیر داد تا این مرد سمنانی از این پس
مدیر جدید ورزش هگمتانه باشد.
مراسم تکریم و معارفه مدیرکل ورزش و
جوانان استان همدان ظهر دیروز با حضور
امیررضا خادم معاون امور پارلمانی وزارت
ورزش و جوانان و دیگر مسووالن استانی
برگزار شد.
در این مراسم سرپرست معاونت سیاسی و
امنیتی استانداری همدان ،شهردار همدان،
روسای هيأتهای ورزشی ،روسای ادارت
ورزش شهرســتانها ،قهرمانان ،داوران و
مربیان رشتههای مختلف ورزشی حضور
داشتند.
در آئین تکریم و معارفه مدیرکل ورزش و
جوانان استان همدان از زحمات  40ماهه
رسول منعم تقدیر و محسن جهانشیر رسما
به عنوان مدیرکل جدید ورزش و جوانان
استان همدان معرفی شــد تا کار خود در
ورزش هگمتانه را استارت بزند.

خادم :منعم از مدیران توانمند
کشور است

معاون حقوقی ،پارلمانی و امور استانهای
وزارت ورزش و جوانــان بــا بيان اينكه
حــوزه جوانــان در اولویتهــای جدی
وزارت ورزش است گفت :ورزش بانوان
باید مورد حمایت جدی قرار گیرند.
امیررضا خادم در این مراســم ،جابجایی
مدیران را در نظام اجرایی کشورها طبیعی
دانست و اظهار کرد :به هر حال دیر یا زود
این اتفاق برای همه مدیران خواهد افتاد و
مهم این است که انتهای خدمت با عملکرد
مثبت همراه باشد.
وی تصریــح کرد :رســول منعم در مدت
تصدی دســتگاه ورزش و جوانان همدان
منشــأ خدمات خوبی بــود و از مدیران
اخالقمدار و توانمند کشــور به شــمار
میرود.
معاون حقوقی ،پارلمانی و امور استانهای
وزارت ورزش و جوانان یادآور شــد :این
مدیــر باتجربه قرار اســت از این پس در
معاونت فرهنگی وزارتخانه فعالیت جدید
خود را ســپری کند و اگــر هم صالح بر
مدیریت استانی باشد ،اقدام خواهد شد.
وی بیان کرد :محســن جهانشیر مدیرکل
جدید ورزش و جوانان اســتان همدان نیز

در آخرین نظرسنجی و مصاحبهای شورای
معاونین وزارتخانه کــه در حوزه مدیران
فعال انجام شد ،رتبه دوم را کسب کرد.
خادم خاطرنشــان کرد :عملکرد جهانشیر
در دوره سرپرستی اداره ورزش و جوانان
سمنان به قدری مطلوب بود که برای انتفال
وی به همدان با مقاومت جدی مسووالن
این استان مواجه شدیم.
وی بــا تاکید بر لــزوم توجه بــه حوزه
جوانان و بانوان گفــت :حوزه جوانان در
اولویتهای جدی وزارت ورزش است و

اگرچه ادغام ســازمان
ملی جوانان و ســازمان
تربیت بدنــی توجهات
به قشر جوان را کم کرد
اما دولــت تدبیر و امید
اهمیت ویژهای به قشر
جــوان داده و در حوزه
زیرســاختی هم رشد
خوبی داشتهایم
نگاه کالنی به سازندگی مدیران موفق برای
آینده کشور داریم.
معاون حقوقی ،پارلمانی و امور استانهای
وزارت ورزش و جوانــان بیــان کــرد:
درخشــش بانوان در عرصههای مختلف
ورزشی به ویژه بازیهای آسیایی نشان از
موفقیت ارزنده آنها داشــت که باید مورد
حمایت جدی قرار بگیرند.

الماســی :توجه به جوانان در
اولویت دستگاه ورزش باشد

سرپرســت معاونــت سیاســی ـ امنیتی
اســتاندار همدان هم در این مراسم گفت:
از مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان
همدان این تقاضا را دارم توجه به جوانان
را در اولویت کاری خود قرار دهد.
ابوالقاســم الماســی اظهار کــرد :جوانان
آیندهسازان کشور هســتند و بدون تردید
توجه بــه این قشــر از جامعــه موجب
شکوفایی حوزههای مختلف میشود.
وی ادامه داد :بر همیــن مبنا دولت تدبیر

و امید نگاهی ویژه به قشــر جوان داشته
و نتایج خوبی نیــز در این حوزه حاصل
شده است.
سرپرست معاونت سیاسی ـ امنیتی استاندار
همدان با بیان اینکه توجه به جوانان بسیار
حایز اهمیت است ،خاطرنشان کرد :اگرچه
ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت
بدنی توجهات به قشر جوان را کم کرد اما
دولت تدبیر و امید اهمیت ویژهای به قشر
جوان داده و در حوزه زیرساختی هم رشد
خوبی داشتهایم.
وی در ادامــه با بیان اینکه ورزش شــور
و نشــاط وصف ناپذیری را در بین مردم
کشــورهای مختلف ایجاد میکند تصریح
کرد :ورزش عامل دوستی و پدیدهای است
که میلیونها انســان را به واسطه رخدادی
چون جام جهانی به خود جذب میکند.
الماســی با بیان اینکه جایگاه ورزشکاران
همدانی در میادین ملی و فراملی پراهمیت
و خاص اســت ،افزود :ورزشکاران استان
ظرف چند ســال اخیــر در میادین ملی و
فراملی افتخارات زیادی به دست آوردهاند
و در ایــن میــان حمایتهــای دولتی از
ورزش و ورزشــکاران قابل تحسین بوده
است.
وی با بیــان اینکه تا پایان برنامه ششــم
توســعه  30درصــد از مدیریتها باید به
جوانان سپرده شود ،عنوان کرد :اگرچه در
چند دهه اخیــر اقدامات موثری در حوزه
جوانان و بانوان صورت گرفته اما با توجه
به کثرت این اقشار ،انتظارات هنوز برآورده
نشده است.
در این مراســم رســول منعم گزارشی از
فعالیتهای انجام شــده خود ظرف مدت
این  40ماه در حوزههای مختلف قهرمانی،
همگانی ،زیرســاختی ،عمرانی ،حرفهای،
جوانان ،بانوان و  ...ارائه کرد.
همچنین محسن جهانشیر مدیرکل جدید
ورزش و جوانان اســتان همدان که تعداد
زیادی از روســای هيأتهای ورزشــی
ســمنان در ورود به همــدان او را یاری
کرده بودند ،در این مراسم سخنان کوتاهی
ارائه کرد و گفت :رفت و آمدها در عرصه
مدیریت طبیعی است و امیدوارم روزی که
از ورزش و جوانان استان همدان میروم،
لبخند رضایــت را روی چهــره خانواده
ورزش این استان تماشاگر باشم.

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

آگهي موضوع ماده  3قانــون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139660326007000687مورخه  1396/6/13هيأت موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختما نهاي فاقد ســند رسمي
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبــت ملك بهار تصرفــات مالكانه و بالمعارض
متقاضي آقاي کاظم قاســملو فرزند هاشم به شــماره شناسنامه  245صادره
از بهار در اعياني شش دانگ يك باب ســاختمان کلنگی به مساحت 116/69
مترمربع قســمتي از پالك  1496فرعي از  139اصلي واقع در بهار بخش چهار
همدان خريداري معالواســطه از مالك رســمي آقاي علياصغر مبصري محرز
گرديده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي ميشود ،در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشــته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه
از تاريخ تســليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي اســت در صورت انقضــاي مدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد (.مالف )702
تاريخ انتشار نوبت اول1397/10/1 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/10/16 :

هادي يونسيعطوف -رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار
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کشتی گیر باتجربه که بعد از سال ها
به اردوی تیم ملی بازگشته بود ،تصمیم
به خداحافظی گرفته است.
بــه گزارش ورزش ســه ،مهدی تقوی
بدون شــک عجیــب تریــن انتخاب
غالمرضا محمدی بعــد از حضور در
راس تیم ملی کشتی آزاد بود .این قهرمان
ســابق کشتی ایران و جهان که  ۲طالی
جهانی  ۲۰۰۹و  ۲۰۱۱را در کارنامه دارد،
سال ها از دنیای قهرمانی دور بود؛ اگرچه
خداحافظی رسمی نکرده بود.
غالمرضا محمــدی هم تصمیم گرفت
در کنــار رضا یزدانــی ،از مهدی تقوی
هم دعوت کند .این کشتی گیر در دور
نخست اردوی تیم ملی هم حاضر شد و
کنار بقیه تمرین کرد.
با ایــن حال از چند روز کــه دور دوم
اردوی تیم ملی کشــتی آزاد آغاز شده،
دیگر خبری از مهدی تقوی نیست.
به نظر می رسد این کشتی گیر باتجربه
که چند سالی از دنیای قهرمانی دور بوده،
قصد ندارد به کار خود در تیم ملی ادامه
دهد.
اینطور که از گوش می رســد ،تقوی به
کادرفنی هــم اعالم کرده قصد ندارد به
صورت جدی به دنیای قهرمانی بازگردد
و به زودی برای خداحافظی رسمی در
اردو حاضر می شود.
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چراغ سبز شهرام
محمودی برای بازگشت
به تیم ملی
پشــت خط زن سابق تیم ملی برای
بازگشت چراغ سبز نشان داد.
به گزارش ورزش سه ،شهرام محمودی
که  ۲سالی است تصمیم گرفته از بازی
های ملی کنار برود و معتقد است آسیب
دیدگی های کهنه به او اجازه نمی دهد
فشار تمرینات و مسابقات را در کل سال
تحمل کند ،حاال برای بازگشــت چراغ
سبز نشان داده است.
ایــن بازیکن که هم اکنــون در ترکیب
خاتــم اردکان در لیگ برتر به میدان می
رود ،شب گذشته در جریان برنامه ۱+۵
به عنوان بهترین پشــت خط زن تاریخ
والیبال باالتر از امیــر غفور و برادرش
بهنام محمودی با رای مردم معرفی شد.
شــهرام محمودی در این بــاره گفت:
خوشحالم که مردم به من رای دادند .البته
گزینه های دیگری هم در این نظرسنجی
بودند که شایستگی کسب چنین عنوانی
را داشتند.

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139760326007000835مورخه  1397/9/14هيأت موضوع قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوري اسالمي
ايران به نمايندگي وزارت آموزش و پرورش اداره آموش و پرورش شهرســتان بهار
بشــماره شناسنامه ملي  140024002394در شــش دانگ يك باب ساختمان اداري
ورزشي (سالن ورزشي امير المومنين(ع) به مساحت  2676/28مترمربع پالك 10784
فرعي از  139اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خريداري از مالك رســمي آقاي
يداله جهانشاهي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تســليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر
خواهد شد(.مالف )690
تاريخ انتشار نوبت اول1397/10/1 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/10/16 :

هادي يونسيعطوف -رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار
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ورزشی

varzesh@hamedanpayam.com

جام ملتها

داور ژاپنی ایران و یمن را قضاوت میکند

فدراسیون فوتبال آسیا داور اول دیدار ایران و یمن را معرفی کرد.
ساتو ریوجی از کشــور ژاپن به عنوان داور اول دیدار تیم ملی ایران
برابر یمن در جام ملت های آسیا  2019انتخاب شد.
ریوجی که ســابقه قضاوت در فینال لیگ قهرمانان آسیا را در کارنامه
خود دارد ،پیش از این در جام ملت های  2015استرالیا نیز دیدار ایران
و امارات را قضاوت کرده بود و آخرین قضاوت او در مسابقات جام
ملت ها به دیدار نیمه نهایی میان کره جنوبی و عراق باز می گردد.
این داور  40ســاله که پیش از این برای تیم ملی قضاوت های زیادی
انجام داده ،در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نیز دیدار نمایندگان ایران
را سوت زده و ملی پوشان ایران آشنایی زیادی با او دارند.
دیــدار ایران و یمن از گروه چهارم جام ملت های آســیا  2019روز
دوشنبه برگزار خواهد شد.

دلیل دعوت نشدن کرار به تیم ملی عراق
فاش شد
مدافع ســابق تیم ملی عراق دلیل دعوت نشــدن هافبک عراقی
صنعت نفت آبادان به تیم ملی این کشــور برای مسابقات جام ملت
های آسیا  2019را فاش کرد.
به گزارش فارس ،مسابقات جام ملت های آسیا  2019امارات دیروز
ســاعت  19:30به وقت تهران با دیدار میزبان این رقابت ها با بحرین
کلید خورد.
در ماه گذشــته اظهــارات متفاوتی درباره دعوت شــدن دوباره کرار
جاسم ،هافبک عراقی صنعت نفت آبادان به تیم ملی این کشور برای
جام ملت های آسیا  2019مطرح شد ولی در نهایت این هافبک عراقی
که در اوج آمادگی به سر می برد به تیم ملی عراق دعوت نشد.
باسم عباس ،مدافع سابق تیم ملی عراق در مصاحبه با سایت اسپورت
عراق به افشاگری پرداخت و گفت :یکی از اعضای فدراسیون فوتبال
عراق به خاطر مشکلی که با کرار داشت مانع از دعوت شدن کرار به
تیم ملی عراق برای مسابقات جام ملت های آسیا  2019شد.

چند نفر جام ملتها را میبینند؟

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت :امارات متحده عربی میتواند
این مســابقات را به بهترین شکل و متناسب با شهرت این کشور در
زمینه فوتبال برگزار کند.
به گزارش ســایت رســمی فدراسیون فوتبال ،شــیخ سلمان رئیس
کنفدراسیون فوتبال آســیا ضمن ابراز اطمینان از تواناییهای امارات
برای فراهم کردن شــرایط ایدهآل و موفقیت در برپایی مسابقات جام
ملتهای آسیا گفت:امارات متحده عربی میتواند این مسابقات را به
بهترین شــکل و متناسب با شهرت این کشور در زمینه فوتبال برگزار
کند.
رئیس کنفدراســیون آســیا افزود:برگزاری جام ملتهای آسیا برای
دومین بار در امارات نشاندهنده توجه این کشور به ورزش و توانایی
موفقیت آن در ابعاد مختلف اســت.امارات متحده عربی در سالهای
گذشــته نیز مســابقات جهانی و قارهای فراوانی را با موفقیت برگزار
کرده و این امر باعث خوشبینی ما در خصوص توانایی این کشور در
برگزاری هرچه بهتر این رویداد ورزشی شده است که نقطه عطفی در
تاریخ فوتبال آسیا به شمار میرود.
شیخ سلمان گفت:بیش از  2.5میلیارد نفر در  55کشور ،این مسابقات
را تماشا می کنند .همچنین  1449روزنامه نگار از سراسر جهان در این
رقابت ها حضور دارند .ما همچنین از اعضای فدراســیون های عضو
برای روح همکاری و اتحادی که از خود نشان داده اند تشکر می کنیم
و منتظر برگزاری مســابقاتی هستیم که شعار آسیا را به خوبی نمایش
می دهد؛همه آسیا در کنار هم.
وی اضافه کرد :در این رقابت ها برای نخســتین بار از سیستم ویدئو
چک ( )VARو کمک داور پشــت دروازه( )AARاستفاده خواهیم
کرد .در تاریــخ اول فوریه بعد از یک بازی هیجان انگیز قهرمان این
قاره مشــخص خواهد شــد و بدون تردید برگزاری این مسابقات نه
تنها نقطه اوج چهار سال کار سخت به شمار می رود بلکه وحدت و
همبستگی قاره کهن آسیا را به خوبی نشان می دهد.
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانــون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760326007000838مورخه  1397/9/14هيأت موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختما نهاي فاقد ســند رسمي
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبــت ملك بهار تصرفــات مالكانه و بالمعارض
متقاضي آقاي مصطفي خاکزاد فرزند اکبر به شــماره شناســنامه  392صادره
از بهار در اعياني ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت  158/31مترمربع
پالك  10789فرعي از  3858فرعي از  139اصلــي واقع در بهار بخش چهار
همدان خريداري معالواســطه از مالك رســمي آقاي رضــا پونس پور محرز
گرديده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي ميشود ،در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشــته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه
از تاريخ تســليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي اســت در صورت انقضــاي مدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد (.مالف )688
تاريخ انتشار نوبت اول1397/10/1 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/10/16 :

هادي يونسيعطوف -رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار
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خبـر

تصویربرداری فضایی با نانوماهواره ها
محققان آمریکایی یک شیوه جدید تصویربرداری ماهواره ای ابداع
کردند که قادر اســت با به کارگیری مجموعــه ای از نانوماهواره ها
تصاویر با وضوح باال از فضا را با هزینه ای کمتر تهیه کند.
به گزارش ایرنا  ،این فناوری امکان بهبود تصاویر به دســت آمده از
تلسکوپ های مســتقر در زمین را نیز فراهم کرده و موجب کاهش
هزینه های اکتشاف فضا و عکسبرداری هوایی می شود.
در این شــیوه جدید ،گــروه هایی از ماهواره هــای کوچک در یک
ســاختار حلقوی قرار می گیرند و می توانند نور را به ســمت یک
ماهــواره تصویربرداری دیگر متمرکز کنند و تصاویری را به دســت
دهند که وضوح آن ها با عکس های گرفته شده توسط تلسکوپ های
بزرگ برابری می کند.

حفظ جایگاه چهارم ایران در انتشارات علمی
نانو در سال 2018

رشــتههای شــیمی ،مواد و فیزیک به ترتیب بیشترین سهم را در
مقاالت نانو دارند و همانند ســال گذشته ،چین ،آمریکا ،هند و ایران
چهار کشور پیشتاز در انتشار مقاالت نانو در دنیا هستند.
به گزارش فارس  ،پایگاه آمار و اطالعات استتنانو ()StatNano
از ســال  2010با اســتفاده از متدولوژیهای علمی به استخراج آمار
و اطالعات فناوری نانو و انتشــار آن میپــردازد و مرجع محققان و
سیاســتگذاران در دنیا به حســاب میآید .آمار مقــاالت نانو نیز با
اســتفاده از یک عبارت جستجوی خاص در موتور جستجوی بانک
 Web of Scienceبرای تکتک کشورها استخراج و بهصورت
ماهانه گزارش میشود.

تبدیل صفحات دوبعدی به ساختارهای
سه بعدی با کاتالیزور شیمیایی

محققان دانشگاه پیتزبورگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا صفحات دوبعدی
کوچکی ســاختند که در واکنش به یک کاتالیزرو شیمیایی تغییر شکل داده
و ســاختارهای ســه بعدی ایجاد می کنند .به گزارش ایرنا  ،این صفحات
کوچک ضخامتی به اندازه تار موی انسان دارند و سطح آن ها با الیه هایی از
کاتالیزورهای مختلف پوشیده شده است .زمانی که این صفحات درون یک
مایع حاوی مولکول های واکنشگر قرار می گیرند ،مولکول های موجود درون
مایــع با کاتالیزروهای روی صفحات واکنش داده و موجب حرکت و تغییر
شکل صفحات می شوند .محققان با کنترل واکنش های شیمیایی توانستند
حرکات صفحــه دو بعدی را به گونه ای کنترل کنند که ترکیبات حاصل از
واکنش های اولیه بتوانند واکنش های بعدی را تحت تاثیر قرار دهند.

ثروتآفرینی محصوالت زیستی به کمک
نخبگان دانشگاهی

دبیر ســتاد توسعه زیســتفناوری معاونت علمی گفت :باید از
ظرفیت نخبگان دانشــگاهی برای ثروت زایی محصوالت زیســت
فناوری اســتفاده کرد .به گــزارش مهر  ،مصطفی قانعی دبیر ســتاد
توسعه زیســت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
در خصوص استفاده از ظرفیت دانشــگاهی کشور در حوزه زیست
فناوری ،بیان کرد :ستاد توسعه زیست فناوری در تالش است که برای
دانشجویان حوزه زیست فناوری اشتغالزایی کند که البته این کار بدون
همکاری دیگر نهادها امکانپذیر نیست.
وی افزود :ستاد باید پاسخگوی بخش اقتصاد دانش بنیان باشد و برای
این امر اعتباراتی در نظر گرفته می شود.

چین در نیمه تاریک ماه گیاه پرورش میدهد
چین همراه کاوشگر خود محفظهای حاوی بذر گیاهان و تخم کرم
ابریشم را به نیمه تاریک ماه فرستاده تا در آنجا پرورش یابند.
بــه گزارش مهر  ،کاوشــگر «چانگ  »۴چین همــراه خود گیاهان و
حیواناتی به ماه برده است.
این کاوشگر عالوه بر تجهیزات مربوط به بررسی اشعه ها و انجام
آزمایش های کنترلی و کانی شناســی ،بذر سیب زمینی ،تخم کرم
ابریشــم و دانه های گیاه «رشــادی گوش موشی» را با خود به ماه
برده است .رشادی گوش موشی یاArabidopsis thaliana
گیاهی از خانواده کلم و خردل است که به طور معمول در آزمایش
ها برای بررســی مدل رفتار گیاهان در محیط های مختلف استفاده
می شود.

گزارش
فرهنگ

برندمان را بسازیم

همدان میتواند خانه فیلم کمدی شود

گرمی سینما در سرمای همدان

جشنواره
«در امتداد نور»
در همدان برگزار
میشود

جشــنواره بــزرگ در امتــداد نــور بــه
مناســبت  ۴۰ســالگی انقــاب اســامی در ۱۲

را ســاربان جدیدی آمده اســت .به نظــرم بعد از
داســتان کنســرت ها ،که امیدوارم منتقدان از نفس
نیندازنندش ،طرح برگزاری جشنواره فیلم موضوع
مهــم و قابل توجه در وضعیــت فرهنگی و هنری
استان است.
همــه بــه یــاد داریــم آخریــن جشــنواره ای کــه
مــی خواســتیم در همــدان برگــزار کنیــم و قبالــه
اش را بــه نــام خودمــان بزنیــم ،جشــنواره فیلــم
کــودک و نوجــوان بــود کــه عمــا شکســت
خــورد.
جشــنواره فیلم کودک و نوجوان می توانست سال
ها در همدان بماند و در کنار جشنواره تئاتر کودک

و نوجوان ،شــهرمان را در کشــور پایلوت هنری
کند .قصد ندارم از گذشــته ها و آنچه شــد و نشد
تا جشــنواره را از ما گرفتند حرف بزنم که مثنوی
صدمن کاغذ اســت .ولی اگر جشــنواره فیلم های
کمدی ،آنطور که دوســتان از آن حرف زده اند ،به
عمل برسد چه بسا نتایجی مهمتر از جشنواره فیلم
کودک و نوجوان برایمان داشته باشد .فراموش نکنیم
که برگزاری جشنواره فیلم کمدی در ایران بی سابقه
اســت و در سطح جهان چند جشنواره معتبر بیشتر
فیلم های کمدی را به طور اخص ،نشان نمی دهند.
از ایــن نظــر کار دشــوارتری هــم خواهیــم
داشــت .زیــرا در کشــور نمونــه ای نداریــم کــه

خودمــان را بــا آن بســنجیم و از روی ضعــف
و قــوت هایــش ،بــرای جشــنواره مــان برنامــه
ریــزی کنیــم.
از طرفی اگــر این اتفاق به طــور آبرومندانه ای
انجام شود ،تاثیرات ارزشمند زیادی برای همدان
خواهد داشت .نمی دانم طرح ایده این جشنواره،
چقدر به عمل می رسد و اینکه اصال برای مدیران
اهمیت خاصی دارد یا نه ،ولی امیدوارم که بتوانیم
ایــن برند را به نام خودمان ثبــت کنیم .کاری که
شــعارهایمان را مقداری از کلیشــه ها نجات می
دهــد« :همدان ،پایتخت تاریــخ ،فرهنگ و تمدن
ایران زمین»

رشــته تخصصــی در همــدان برگــزار میشــود.
بــه گــزارش تســنیم  ،جشــنواره بــزرگ "در
امتــداد نــور" بــه همــت اداره امــور قرآنــی
اســتان همــدان و بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد
پیــروزی جمهــوری اســامی ایــران در  15رشــته
کتبــی و عملــی در دو مقطــع ســنی زیــر 12
ســال و بــاالی  12ســال برگــزار میشــود.
رشــتههای کتبی این جشنواره شامل تفسیر سوره
یوســف ویژه برادران و تفســیر ســوره نور ویژه
خواهــران ،ترجمه نامه  53نهــج البالغه (ترجمه

مرحوم دشــتی) ،مفاتیح الحیاه (بخش تعامل مردم
و نظام اســامی) ،مسابقه قرآن صاعد ( 2از ابتدای
دعای  12تا  22صحیفه ســجادیه همراه با ترجمه
حکمت  1تــا  120نهج البالغه) ،مســابقه کتاب
خوانی ویژه طالب و دانشجویان (علل تزلزل تمدن
غرب " تألیف استاد طاهر زاده) و متن وصیت نامه
امام راحل (ره) میباشد.
عــاوه بــر رشــتههای کتبــی ،عالقمنــدان
میتواننــد در رشــتههای عملــی و حضــوری
شــامل :ســخنرانی ویــژه طــاب (موضــوع:

پاســخگویی بــه چالشهــا و شــبهات نظــام
اســامی) ،انتخــاب بهتریــن روش تدریــس
نویــن آمــوزش قــرآن ،شــعر ســرایی،
خوشنویســی ،نقاشــی ( 3تــا  6ســال) ،داســتان
گویــی ( 7تــا  12ســال) و کاردســتی ( 7تــا 12
ســال) نیــز شــرکت کننــد.
آزمونهــای کتبــی ایــن جشــنواره نیــز روز
جمعــه  12بهمــن مــاه ســاعت  9:30بــه صــورت
اســتانی برگــزار و بــه برگزیــدگان نیــز هدایــای
نفیســی اهــدای میشــود.

«چهارنای» مهمان شب آواز
هگمتانه می شود

عک

اصالحیه

»»حسین پارسا

برگــزاری جشــنواره هــای فرهنگــی در
هــر شــهر ،بــه ویــژه اگــر منحصــر بــه فــرد و
یگانــه و بدیــع باشــد ،حکــم مهــری را دارد کــه
بــه پیشــانی شــهر مــی خــورد تــا آن را برنــدی
فرهنگــی کنــد.
شــهری برنــ ِد اقتصــادی اســت ،شــهری دیگــر
برنــد سیاســی و دیگــری ،برنــد مذهبــی اســت.
بعضــی شــهر هــا هــم در تــاش بــرای جــا
انداختــن خــود بــه عنــوان برنــد گردشــگری
هســتند .در ایــن میــان مفهــوم برنــد فرهنگــی،
کــه در کشــور بیشــتر بــا تاریــخ شــهرها و
گرایــش هــای مذهبــی مردمانــش گــره خــورده
اســت ،فرصتــی مناســب بــرای خودنمایــی
اســت .از ایــن نظــر ،صحبــت از ایــده برگــزاری
جشــنواره فیلــم هــای کمــدی در همــدان ،اگرچــه
در حــد حــرف هــم باشــد ،ولــی نشــانه خوبــی از
تغییــر وضعیــت و آینــده فرهنگــی همــدان اســت.
چنــد روز پیــش بــود کــه مدیــرکل اداره فرهنــگ
و ارشــاد اســامی همــدان گفــت در تــاش اســت
کــه جشــنواره ای بــه نــام فیلــم هــای کمــدی در
همــدان برگــزار شــود .ایــن اظهــار نظــر از دو
جهــت مهــم بــود .اول اینکــه جــدا از اتفــاق
افتــادن یــا نیفتــادن ایــن طــرح ،نــگاه آقــای مدیــر
کل را بــه فرهنــگ بیشــتر از قبــل مشــخص مــی
کــرد .بــر خــاف خیلــی از مســئوالن فرهنگــی
همــدان در ســال هــای گذشــته کــه خــوب حرف
مــی زدنــد و موضوعــات را زیبــا «تبییــن» مــی
کردنــد ،گویــا مدیــر کل جدیــد مــی خواهــد
عمــا کارهایــی هــم انجــام دهــد.
پیش از طرح این موضوع ،افزایش تعداد برگزاری
کنسرت ها در همدان نشــان می داد که گویا قافله

س
روز

گیشــه زمستانی ســینمای همدان تا امروز که گرم بود و ژانرهای
گوناگونی روی پرده رفت ،این گرما چرخ اقتصادی ســینما را خوب
چرخاند و سینماداران را راضی کرد.
اکران زمســتانه در همدان شروع خوبی داشــت و با نمایش منتخبان
ســینمای ایران نگذاشت ســردی هوا بین هنرهفتم و دوست دارانش
فاصله بیندازد.
فاصله ای که به گواه آمار و رقم ها در ســالهای گذشته آنقدر زیاد می
شد که زمســتان به فصل مرده سینما لقب می گرفت اما به نظر امسال
اوضاع کمی فرق کرده تماشــاگران سینما نسبت به پارسال  80درصد
بیشتر شده اند .به گفته مدیر امور سینمایی حوزه هنری همدان در فصل
های بهار ،تابستان و پاییز  54عنوان فیلم نمایش داده شده و در حدود
 303هزار تماشاچی به سینما آمده اند.
در این میان فیلمهای «هزار پا»« ،به وقت شــام» و «التاری» بیشــترین
مخاطــب و فروش را به خود اختصاص دادنــد؛ این افزایش مخاطب
در اکران بهاره و پاییزه بی تردید رونق اکران زمستانه را در پی دارد.
«دزد و پری « ،»2کلمبوس»« ،اتاق تاریک»« ،پاســتاریونی»« ،مارموز»،
«اسکی باز»« ،بمب» و «سرو زیرآب» هشت فیلمی هستند که از نخستین
روزهای زمستان در سینما فلسطین و قدس همدان و بهمن مالیر روی
پرده رفت و اکرانش هنوز هم ادامه دارد.
در بین این آثار «دزد و پری  »2فیلم شادی است که مخاطبان زیادی از
کودک تا بزرگسال را جذب خود کرده؛ داستان فیلم ماجراهای عجیب
پدری را نشــان میدهد که خود را دانشمند فرض کرده و ادعا می کند
قرصهایی برای رشد و فعالیت سریع کودکان اختراع کرده است.
امیرحسین صدیق ،ارژنگ امیرفضلی ،شقایق فراهانی ،بهنوش بختیاری
و افشین سنگ چاپ برخی از هنرپیشه های این فیلم هستند.
به گزارش ایرنا؛«مارموز» هم فیلمی با مضمون کمدی و سیاســی است
که داستان زندگی شخصی به نام «قدرت» را روایت می کند که سودای
رسیدن به قدرت را در سر می پروراند.
این فیلم تازهترین ســاخته کمال تبریزی است و حامد بهداد ،ویشکا
آســایش و آزاده صمدی و چند بازیگر دیگر در این فیلم نقش آفرینی
کرده اند« .کلمبوس» ساخته هاتف علیمردانی که از  12آذرماه امسال به
اکران سراسری رسیده به تازگی روی گیشه سینماهای همدان نشست
و فروش خوبی هم دارد .فرهاد اصالنی ،هانیه توسلی ،مجید صالحی،
سعید پورصمیمی و شبنم مقدمی از بازیگران این فیلم کمدی هستند.
«پاســتاریونی» داستان غذاها است ،البته نه هر غذایی! این فیلم یکی از
بهتریــن ایده هایی که کمتر به آن پرداخته شــده را در خود دارد؛ ایده
آشنایی مردم با غذاهای اقوام ایرانی در قالب فیلم.
گوهر خیراندیش ،ســام درخشــانی ،بهاره رهنما و کمند امیرسلیمانی
تعدادی از بازیگران مشــهور این فیلم خوشمزه هستند که سهیل موفق
آن را کارگردانی کرده است«.ســرو زیر آب» را محمد علی باشه آهنگر
در ســال گذشته ساخته و در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر خوب
درخشید و ســیمرغ های بلورین بهترین فیلمبرداری ،بهترین طراحی
صحنه و بهترین فیلم از نگاه ملی را به دست آورد.
ایــن فیلم به موضوع شــهدای گمنــام اقلیت میپردازد اما توانســت
تماشاگران بسیاری را روی صندلی های سینما بنشاند.
« بمب؛ یک عاشــقانه» فیلمی در فضای جنگ تحمیلی است و روایت
انســانهایی که هیچ وقت فرصت عاشق شدن نداشت ه و تنها برای لقمه
نانی به سختی کار کردهاند.

در خبــر منتشــر شــده در روزنامــه روز گذشــته نــام شــهردار فامنیــن
اســماعیل ســلیمی اشــتباه درج شــده بــود کــه ضمــن پــوزش
بدینوســیله اصــاح میگــردد.

سینـما
■ قدس.................1کلمبوس -بمب يک عاشقانه
■ قدس����������������������2اتاق تاريک  -دزد و پري2
سرو زيرآب
■فلسطین����������������������������1دزد و پري  -پاستاريوني
فلسطين ����������������������������������������������������2مارموز
■ سينما کانون���� کلمبوس -پيشوني سفيد2
■بهمن مالير������������������������................بمب يک
عاشقانه  -کلمبوس  -پاستاريوني
■ آزادي تويسرکان��������������� واي آمپول  -مغزهاي
کوچک زنگ زده -امين و اکوان
■فرهنگکبودراهنگ����������������������������������������� هشتگ

آرامش در سایه مهر مادر

عكس :مصطفی شیرمحمدی

«چهارنای» ،ســاز ابداعی اســتاد منصور زندی
مهمــان ویــژه چهاردهمین نشســت «شــب آواز
هگمتانه» در بیست و یکم دی ماه است.
مسئول واحد موســیقی حوزه هنری همدان گفت:
ساز «چهارنای» به ثبت رسیده و کتابی به همین نام
توسط این فرهیخته فرهنگی نوشته شده است.
جالل الدین ســروش در گفت و گو با ایرنا اظهار
داشت :در این کتاب افزون بر معرفی چهارنای ،چند
قطعه نت نویســی و یک فایل صوتی مشتمل بر 30
درس برای اســتفاده هنرجویان ضمیمه کتاب شده
است.سروش خاطرنشان کرد :امسال کتاب چهارنای
در تیراژ یک هزار نسخه توسط انتشارات سوره مهر
حوزه هنری منتشر شد.
مسئول واحد موسیقی حوزه هنری همدان گفت :در
چهاردهمین شب آواز هگمتانه این کتاب رونمایی و
از نویسنده این اثر تجلیل می شود.
وی با اشاره به هنرنمایی گروه موسیقی «راز دل» در
شــب آواز هگمتانه افزود :این گروه به سرپرستی و
خوانندگی بهروز اسالمی قطعاتی از موسیقی سنتی
را برای دوستداران این هنر اجرا می کنند.

سراشیبی

به یک کوهخوار ساده نیازمندیم
»»مصطفی شیرمحمدی

چنــدی پیش توی روزنامه ها می خوندیم زمین
خوار فالن منطقه دستگیر و فالن شد.
اما مدتیه که عده ای کوه تناول میکنن.
کوه خوار! خوبه حاال یه سرکش بیشتر نداره حرف
اولش ،حــاال کاری ندارم در عجبم که مگه کوه چه
مــزه ای داره که این عده در صــدد کوه خواری بر
اومدن؟
یا مگه اصال کوه مگه از سنگ نیست؟ اگه هست چرا
دندون این عــده رو خورد نمیکنه؟ اگه خورد کرده
باشه که همون لقمه اول باید دهنشون سرویس شده
باشه ؛ چه چیزا آدم میشنوه!!!
از اینــا که بگذریــم اصال مگه کوه بــه چه دردی
میخوره؟ شــخصا معتقدم اگه کوه بــه درد نخوره،
کوه خوارها به درد میخورن؛ چندتاشــون رو بجای
مجازات زنــدان بیارن تحویل من بــدن ببرم جاده
گنجنامه به تویسرکان بدم از تاریکدره تا شهرستانه
هرچی کوه حاشیه جاده هست برامون بخورن بلکه
جاده رو عریض کنیم تا زمســتونا بسته نشه ،به جان
گنجنامه قسم خوب میشه.
به نظرم بدنیست آگهی بزنیم به یک کوه خوار ساده
نیازمندیم ،بــه این ترتیب هم کارآفرینی اتفاق میفته
هم راهگشــایی میشه ،هم شــکم گرسنه چندتا کوه
خوار فلک زده سیر میشه.

خبـر

اسدآباد میزبان بیست و سومین
جایزه ادبی استان می شود
بیست و سومین دوره جایزه ادبی استان امسال در
اسدآباد برگزار می شود.
معاون فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی همدان گفت :این رویداد ادبی ساالنه در سه
حوزه شعر ،داســتان و کتاب در بخش آزاد و ویژه
برگزار می شود.
مجیــد فروتــن در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار
بــا بیــان اینکــه آثــار ارســال شــده نبایــد در
جشــنوارههای دیگــر ارائــه شــده باشــد ،یــادآوری
کــرد :شــعرا و نویســندگان تــا  10بهمــن مــاه
فرصــت دارنــد آثارشــان را بــه دبیرخانــه ایــن
جشــنواره ارســال کننــد.
معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و
ارشــاد اســامی همــدان افــزود :در بخــش کتــاب
آثــاری پذیرفتــه مــی شــود کــه در ســالهای 96
و  97منتشــر و شــعر و داســتانها نیــز مربــوط بــه
ســال جــاری باشــد.
فروتــن بــا بیــان اینکــه آثــار دریافتــی پــس از
داوری گزینــش شــده و بهتریــن هــای هــر بخــش
در آییــن اختتامیــه معرفــی مــی شــوند ،خاطرنشــان
کــرد :آییــن اختتامیــه در  28بهمــن برگــزار مــی
شــود.
وی یــادآوری کــرد :برگــزاری کارگاه شــعر و
داســتان و تجلیــل از برگزیــدگان از بخــش هــای
آییــن اختتامیــه جایــزه ادبــی اســتان اســت.
با حضور  ۶۰کشور

نمایشگاه بین المللی عکس خیام
در همدان
پنجمین نمایشــگاه بین المللــی عکس خیام با
حضور آثار عکاســانی از  ۶۰کشور دنیا در همدان
برپا شده است.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان  ،در
ایننمایشــگاه  ۱۳۰تابلو عکس با موضوعات آزاد
رنگی ،آزاد سیاه و سفید و تاثیر موبایل در زندگی
در نگارخانه نگاه نــو مجتمع فرهنگی هنری عین
القضات همدانی تا  ۱۸دی ،صبح و عصر پذیرای
هنر دوستان است.
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