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آنچه می خوانید
ماحصل
اطالع رسانی پیامکی
استانداری است

علی رغم به سرانجام نرسیدن پتروشیمی های استان
مسئوالن خبراز ساخت پاالیشگاه می دهند!

گزارش
حضور48
نماینده از
کشورهای
آسیایی درهمدان

وعده 15ساله ساخت

پتروشیمی درسایه ابهام
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در بازديد از تدبیردارو اعالم شد

کيفيت داروي تولیدی تويسرکان
همسطح ايتاليا
6

با حضور معاون عمرانی استاندار همدان افتتاح شد

روشنایی مسیر گردشگری گیان
از سهراهی سراب تا سرچشمه
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یادداشت روز

به مناسبت هفته عفاف و حجاب بررسی شد

مدها و مدلهای اسالمی را
به روز کنید
■ فرهنگ حجاب را درست ترويج دهيم

درخت كهنسال هنر و صنعت
سفال و سراميك را چه ميشود
از ســال  1395با جهاني شــدن شهر
اللجين اســتان همــدان به لحــاظ هنر و
صنعت ســفال و ســراميك و قدمت اين
هنر غرورانگيز ،انتظار ميرفت دوران اوج
و شكوفايي هنرمندان سفالساز نير شروع
شود اما در عمل اينگونه نيست و مشاهده
ميشــود برگهاي درخت كهنسال صنت
سراميك كه روزگاري تمام شهر اللجين و
بخش عمدهاي از كســبوكار همدان را به
خود مشغول كرده بود.
2

تقديــر و تشکــر

جنــاب آقايــان
حسن بهرامنيا������������������������������������������������� نماينده فعال نهاوند در مجلس شوراي اسالمي
مراد ناصري������������������������������������������������������������������������� فرماندار تالشگر شهرستان نهاوند
محمودرضا عراقي ����������������������������������������������������� معاون محترم عمراني استاندار همدان
محمدمهدي شهيدي������������������������������� مديرعامل محترم شركت توزيع برق استان همدان
هاشم جهانگيري ���������������������������������������������������������������������������������� بخشدار محترم گيان
حجتاالسالم مراد اميدي ���������������������������������������������������������� امامجمعه محترم شهر گيان
رضا شيردره������������������������������������������������������� مديريت محترم توزيع برق شهرستان نهاوند
مرتضي شريفي ������������������������������������������������������������������ رئيس آبوفاضالب شهری نهاوند
بر خود الزم ميدانيم از زحمات و تالشهاي شما مديران فعال استان در اجراي اقدامات و خدمات
انجام شده در سراب گيان قدرداني نماييم و اميد داريم تا تحقق دهكده گردشگري گيان با اقدامات
ارزشمندتان ما را ياري و همراهي نماييد.

شهــرداري و شوراي اسالمــي شهر گيــان

رســانه دیجیتال

تبریک و تهنیت

جناب آقاي
رضا ميرزايي
انتصاب شايسته حضرتعالي را به ســمت

رياست سازمان دانشآموزي

تبريك ميگوييم و از خــداونــد بزرگ
توفيق روزافــزون شمــا را خــواهــانيم

hamedanpayam
با اینســتاگرام #همدا ن پیام
همراه شوید
ا خبــا ر ر ا بــا فتو تیتر هــا و تصا و یــر
جــذ ا ب پیگیــر ی کنید

C M

جمعي از فرهنگيان ناحيه يك

ارتباطبا

سرویس  اقتصاد

Eghtesad@hamedanpayam.com
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خبـر

شماره 3238

برگزاری مراسم «زیر سایه خورشید»
در  20نقطه از کشورهای جهان
مراسم جشــنهای «زیر سایه خورشید» با مساعدت موسســه جوانان آستان قدس
رضوی  11سال است که در  800نقطه کشور و در  20کشور جهان برگزار میشود.
دبیر جشنواره زیر سایه خورشید در همدان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مراسم زیر
سایه خورشید هشــتمین سال حضور خادمین امام رضا(ع) در همدان است ،اظهار کرد:
امســال دو گروه در نظر گرفته شــده که در هر گروه دو خادم با یک مبلغ در نظر گرفته
شده است.

بــه گزارش فارس  ،حمید عزیزی با بیان اینکه هدف از برگزاری جشــنواره زیر
سایه خورشــید زیارت مشــتاقان اهل بیت(ع) از راه دور اســت ،افزود :در هر
شهرســتان حدود چهار یا پنچ بخش برنامه در نظر گرفته شــده تا ســیره رضوی
تبیین و تبلیغ شود.
وی با اشــاره به اینکه نخستین برنامه از صدا وسیمای مرکز استان به روی آنتن میرود،
تصریح کرد :اجرای برنامه در سراســر استان خواهد بود و در این مراسمها خوانوادههای
معظم شهدا و مراکز نظامی و انتظامی و ...شرکت خواهند داشت.
عزیــزی با بیان اینکه یکی از برنامهها ویزیت رایگان در مناطق محروم از جمله برنامهها
خواهــد بود ،ادامه داد :همچنین آزادی هشــت زندانی جرائم غیرعمد و اهدای عضو از

جمله برنامهها است.
وی با بیان اینکه  25عنوان برنامه در  60نقطه در همدان به اجرا در خواهد آمد ،تصریح
کرد :امسال به دلیل ازدحام جمعیت برنامه اصلی از میدان امامزاده عبداهلل(ع) به میدان امام
خمینی(ره) انتقال پیدا کرده چراکه زیرساخت آن فراهم شده است.
دبیر جشــنواره زیر سایه خورشــید در همدان با بیان اینکه امسال در  200نقطه از استان
همدان با حضور خادمان آســتان مقدس برنامه برگزار میشــو ،خاطرنشان کرد :برنامه
محوری ســتاد مردمی جشنهای زیر سایه خورسید امســال چهارشنبه سوم مردادماه از
ســاعت  17:30تــا  19:30در پیادهراه میدان امام (ره) با حضور اقشــار مختلف مردم
برگزار میشود.

khabar@hamedanpayam.com

يادداشت روز

درخت كهنسال هنر و صنعت
سفال و سراميك را چه ميشود
»»مهدي ناصرنژاد

از سال  1395با جهاني شدن شهر اللجين استان همدان به لحاظ
هنر و صنعت سفال و ســراميك و قدمت اين هنر غرورانگيز ،انتظار
ميرفت دوران اوج و شكوفايي هنرمندان سفالساز نير شروع شود اما
در عمل اينگونه نيســت و مشاهده ميشود برگهاي درخت كهنسال
صنت ســراميك كه روزگاري تمام شهر اللجين و بخش عمدهاي از
كسبوكار همدان را به خود مشغول كرده بود ،تكتك زرد شده و از
شاخهها فرو ميريزد.
بعد از اللجين كه تا سالهاي نهچندان دور خانهها و كورههاي كوچه
و پسكوچههايش از تالش و تكاپوي خيل هنرمندان ســفالگر گرم
و پررونق بود ،شــهر همدان نيز قطــب اصلي توليد و صادرات انواع
و اقسام ســازهاي چشمنواز ســفاليني بود .انواع صنعتگران سفال و
سراميك در دو سوي خيابان بوعلي (پيادهراه كنوني) همواره در تالش
و تكاپو بودند و دائم مسافران و گردشگران خارجي را به خود مشغول
ميكردنــد .دور تا دور ميدان باباطاهر نيــز در تصرف توليدكنندگان
و فروشــندگان ســفال بود و بــه ندرت يك مغازه پفكفروشــي يا
فالفلفروشــي در اين محدوده پررفتوآمد و پرمسافر پيدا ميشود.
عالوه بر آن سفالگران و كاسه و كوزهفروشان در بخشهايي از خيابان
باباطاهر و سبزهميدان نيز فعاليت چشمگيري داشتند و بخصوص در
آستانه ســال نو بازار سفالفروشــان در همين خيابان باباطاهر رونق
خيرهكنندهاي داشــت و مشتريان كوزه و كاسه نو براي سال نو فراوان
بودنــد .امروزه فعاليت خيل ســفالگران اللجيني به چند نمايشــگاه
نهچندان شلوغ در خيابان اصلي اين شهر خالصه شده است .از قطار
سفالفروشان خيابان باباطاهر كه خبري نيست ،هيچ و بسي تأسف كه
از رديف پرجنب وجوش سراميكفروشان و سفالگران ميدان باباطاهر
شــماري اندك مساوي با تعداد انگشتان فقط يك دست معيوب باقي
مانده اســت و آنان نيز دائم در انديشه بودن يا نبودن هستند؛ چراكه با
اجارهبهاي يك مغازه اطراف ميدان باباطاهر ميشود خرج ماهانه تمام
سراميكفروشان اين محدوده را تأمين كرد!!!
به راســتي كه آن همه رونق و دلخوشي چه شد؟ بخصوص اينكه در
مقابل آن همه توليدكننده و فروشــنده ســفال و جمعيت همين شهر
همدان تا  4دهه پيش ،يكپنجم شــمار گردشگران و جمعيت كنوني
هم نبود! اما آمار عرضه و تقاضاي آن زمان كجا و شرايط كجدارومريز
اميروزي كجا؟!
نميتوان فقط گراني قيمت اجناس سفالين را دليل ركود و سير نزولي
اين هنر و صنعت ارزنده دانست؛ چون بايد قبول كنيم كه قيمت خاك
هم به مراتب گرانتر و چندين برابر قيمتهاي ديروزي است و كجاي
دنيا كارگر كورهپزخانه با همان دستمزد  50سال پيش به پيشباز دود و
آتش و يك جرعه آب با سفالين شكسته ميرود!؟
بايد بپذيريم مدلهاي زندگي تغيير كرده اســت و اگرچه ســفالگران
ما ميگويند محصوالتي توليد ميكننده كه قابل استفاده مستقيم روي
شــعله اجاق و شستشو در ماشينهاي مدرن ظرفشويي است ،وليكن
هنوز هم ابتكار بيشتر و حس رقابتطلبي با اجناس وارداتي الزم است
تا از سفال و سراميك دوران صفويه و قاجار ،ظرف و ظروفي شايسته
شيكترين دكوراسيون آپارتمانهاي دوبلكس به وجود آورده و ميل
و اراده خانوادههاي ايراني به انواع و اقسام كريستال و آركوپال و بلور
تُرك و چين و اروپاي شــرقي و مرسي مادامها را به سمت توليدات
خودمان سوق داده و دلگرم كنيم.
مدیرکل میراث فرهنگی همدان خبرداد:

آغاز عملیات اجرایی تعیین
عرصه و حریم «خندان تپه» در همدان
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری استان
همدان از آغاز عملیات اجرایی تعیین عرصه و حریم «خندان تپه»
در همدان خبرداد.
علی مالمیر در گفتگو با مهر بابیان اینکه دشــت همدان بهار
با وســعت بیــش از  ۵۰۰کیلومتر مربع واقــع در کرانههای
شمالی کوهســتان الوند به دلیل شــرایط مناسب زیستی از
دوران پیــش از تاریخی تا کنون مورد توجــه فرهنگهای
انســانی بوده است ،گفت :ازجمله مهمترین محوطههای این
دشــت میتوان به تپههای هگمتانه ،پیسا ،زینوآباد و خندان
تپه اشاره کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری اســتان
همدان عنــوان کرد :خندان تپه بزرگترین محوطه مسوســنگی
دشــت همدان بهار با وسعتی بیش از  ۵هکتار است که در داخل
زمینهــای زراعی روســتای امزارجرد از توابــع بخش مرکزی
شهرستان همدان قرار گرفته است.
مالمیر اضافه کرد :تعیین عرصه و حریم این تپه در ســال جاری
با تخصیص  ۱۷۰میلیون ریال از محل اعتبارات اســتانی در حال
انجام است.
همایــش بینالمللی میراث معماری دســتکند در همدان برگزار
میشود
مدیــرکل میراث فرهنگی همدان همچنیــن گفت :همزمان با
برگــزاری رویداد همدان  ۲۰۱۸ســومین همایش بینالمللی
«میراث معماری دســتکند برای نســلها» در همدان برگزار
می شود.
مالمیر افزود :در ادامه برگزاری این همایش و تبادل نظرات علمی
و کارشناســی ،پژوهشــکده حفاظت و مرمت بهاتفاق دفتر امور
پایگاهها و با همکاری هيأت علمی این همایش نســبت به تهیه
دســتورالعمل و ضوابط معرفی ،مستندسازی ،استحکامبخشی و
حفاظت از دستکندهای کشور اقدام خواهد کرد.

امیدواریم شهر جهانی انگور
به نام مالیرثبت شود
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی
مجلــس گفت :امیدواریــم مالیر در آینده
نزدیکبه عنوان شهر جهانی انگور به ثبت
برسدو
بهگزارش تسنیم محمد کاظمی در مراسم
افتتاح مجتمع پذیرایی عطر سیب با حضور
نماینــده ولی فقیــه و امامجمعــه همدان
با اشــاره بــه اینکه خوشــبختانه توجه به
این شــعار رهبری در چند سال اخیر کل
کشــور و به ویژه در اســتان و شهرستان
مالیر مورد توجه قرار گرفته اســت ،اظهار
داشت :یکی از راهکارهای اساسی که مقام
معظم رهبری نیز بر آن تاکید فراوان دارند
تکیه بر داشتهها و توانمندیهای بومی هر
منطقه است.
کاظمــی یکــی از ظرفیتهای ارزشــمند
شهرســتان مالیر را صنعــت مبل ومنبت
دانســت و افزود :خوشــبختانه با اهتمام
و تالش همــه مســئوالن ،صنعتگران و
پیگیری نمایندگان شهرســتان سال گذشته
مالیر به عنوان شــهر ملی و پایتخت مبل
ومنبــت ایران به ثبت رســید و امیدواریم
در آینده نزدیک هم به عنوان شــهر جهانی
انگور به ثبت برسد.
نمایند ه مردم مالیر در مجلس دهم با اشاره
بــه حضور بیش از  60هــزار غیر مالیری
در جشنواره ملیمبل و منبت سال گذشته
تصریح کرد :وجود یــک مکان پذیرایی،
اسکان احســاس میشــد که خوشبختانه
امروز با همت سرمایهگذار مالیری مجتمع
پذیرایی مجلل عطر ســیب در خورشــأن

مــردم مالیر و بــرای حضــور و اقامت
گردشگران و توریست به افتتاح میرسد.
وی بــا بیــان اینکه وجود چنیــن مجتمع
مجهز و مجللی برای شهرســتان احساس
میشــد عنوان کرد :من از سرمایهگذار این
مجتمع خواهــش میکنم با همکاری دیگر
سرمایهگذاران شهرستان قدم بعدی ایشان
ســاخت یک هتل در شأن شهر ملی مبل و
منبت و مردم مالیر برای حضور و اسکان
گردشگران و مسافران باشد.
وی با تاکید بر اینکه از همه سرمایهگذاران
مالیری دعوت میشــود آقــای حاتمی را
الگوی خود قرار داده و در این شهرســتان

سرمایه گذاری کنند گفت :با شرایط فعلی
کشــور که ایجاد یک شــغل هم مشــکل
اســت این ســرمایهگذار مالیری با ایجاد
اینمجتمع آبرومنــد برای 120تا  130نفر
اشتغال ایجاد کردهکه جای تقدیر دارد.
مســئوالن برای رفــع بیــکاری جوانان و
برنامهریزی کنند
نماینده ولی فقیه در استان همدان نیز گفت:
مسئوالن برای رفع بیکاری جوانان و بهبود
وضعیتمعیشتی مردمبرنامهریزی کنند.
آیــتا ...غیاثالدیــن طهمحمدی در این
مراســم اظهار داشــت :امیدواریمکه این
مجتمع مکانی موثر در راســتای توسعه و

پیشرفت شهرستان و حضور مسافران غیر
بومی و رونق این شهر باشد.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه
بسیاری از آسیبهای اجتماعی و مشکالت
فعلــی جامعه به دلیل نبود اشــتغال برای
ت بر استفاده حداکثری از همه
جوانان اســ 
ظرفیتها بــرای رفع معضل بیکاری تاکید
کرد و افزود :همه ســرمایهگذاران باید با
تدابیری مناسب در راستای سرمایهگذاری
بومــی در منطقه و ایجاد اشــتغال برای
جوانان تحصیل کرده تالش کنند و دولت
نیز از آنها حمایت کند.

اجرایی پروژه فاضالب کوی خضر با اعتبار
یک میلیارد و دویســت میلیون تومان آغاز
و عملیات اجرایی این طرح شروع خواهد
شد.
خجســته با اشاره به عملیات اجرایی پروژه
شبکه جمع آوری و نصب انشعاب فاضالب
این منطقه گفت :یکی از شاخصهای اساسی
توســعه یافتگی داشتن سیســتم فاضالب
شهری مناسب است که در شهرهای اروپا
با توجه به وجود منابع آب کافی ،سیســتم
های بسیار مدرن فاضالب برای جلوگیری

از آلودگی منابع آب اجرا کردند و از پسماند
آن در زمینه های مختلف استفاده میکنند.
نماینده مردم همــدان و فامنین در مجلس
شــورای اســامی افــزود :بــرای اجرای
پروژههای اســتان با طــرح و برنامه های
صحیح با برنامــه مطلوب منابع مالی تحت
اختیار بایســتی برای رفاه حال مردم هزینه
شود.
وی جمع آوری ،دفــع و تصفیه فاضالب
را از نظر بهداشــتی یکی از الزامات دانست
و خاطر نشــان کرد :عملیات اجرایی شبکه

جمع آوری فاضالب از مســجدابوالفضل
تا انتهای خضر حفــاری و لوله گذاری آن
صورت خواهد گرفت.
نایب رئيس کمیسیون شوراها و امور داخلی
مجلس عنوان کرد :اســتان همدان یکی از
استانهایی اســت که با کمبود شدید منابع
آبی رو به رو بوده اما به دنبال این هســتیم
که با اجرای ســاخت پــروژه های موثر در
جهــت تامیــن آب و انتقال آب از اســتان
های همجوار مشکالت کم آبی استان را به
حداقل برسانیم.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان تاکید کرد

اجرای سریع جدارهسازی پیادهراه بوعلی
رئیــس کمیســیون خدمات شــهری
حمل و نقل و ترافیک شــورای اســامی
شــهر همدان بر تســریع در اجرای طرح
جدارهسازی پیادهراه بوعلی تاکید کرد.
کامران گردان در جلسه کمیسیون خدمات
شــهری حمل و نقــل و ترافیک و محیط
زیســت شورای شــهر همدان اظهار کرد:
طــرح جدارهســازی پیــادهراه بوعلی که
توســط شــهرداری تهیه و مــورد تاکید
اعضای شــورا بوده اما هنوز اجرایی نشده
است که شهرداری باید با عزمی جدی در
این زمینه وارد شود.
وی با اشــاره به بودجه هنگفتی که برای
طرح پیادهراه بوعلی هزینه شده و با اشاره
به پیــش رو بودن رویداد «همدان»2018 ،
تاکید کرد :برای حفظ پیــادهراه و فضای
ایجاد شده باید طرح جدارهسازیها شروع
شــود چرا که این امر در زیباســازی شهر
بــرای رویداد «همدان »2018 ،نیز بســیار
تاثیرگذار است.
به گــزارش فــارس  ،رئیس کمیســیون
خدمات شهری شورای شهر همدان عنوان
کرد :با مدیریتجدید انتظار میرود شاهد
تحوالت و نوآوریهایی در ســطح شهر
از لحاظ ســیما و منظر و فضای سبز شهر
باشیم.
وی اقدامات انجام شده در امر فضای سبز

شنیدهها
 -1تاخیربرگزاری جلســات دراســتان به همایش های بین المللی
هم رســوخ کرده اســت.گفته می شود نشست ســفراونمایندگان
کشــورهای آسیایی درهمدان با تاخیر 2ساعته آغازشده است .گویا
این تاخیربه دلیل عدم حضوربه موقع برخی مســئوالن اســتانی و
نداشتن برنامه قبلی بوده است.گفتنی است مدیریت زمان دربرنامه
های مدیران خارجی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.
 -2انتقادســفیرمالزی از عملکرد مســئوالن در همایش روز 5شنبه
مورد توجه قرارگرفته اســت.گفته می شــود ســفیرمالزی در این
همایش مسئوالن را به ندانم کاری متهم کرده است.
گویا وی بامقایســه دوکشورایران ومالزی از بی توجهی به ظرفیت
های کشورواســتان توسط مســئوالن انتقادکرده است.گفتنی است
بســیاری ازمسئوالن کشوری واستانی درباره مسائل مختلف خودرا
متخصص وعقل کل حــوزه میدانند درحالی که توجه به تخصص
گرایی بارهاموردتاکیدصاحب نظران وکارشناسان بوده است.
 -3ســتادمبارزه بــا احتکارواختفاازامروزفعال می شــود.گفته می
شود قراراست ازامروز این ســتادبامدیریت صنعت معدن تجارت
فعالیت خودرادرسراسرکشــورآغازکند.گویا این اقدام درراســتای
مقابله باســودجویی انجام میشــود.گفتنی است علی رغم بی ثباتی
بازاروآشفتگی اقتصادی نهادهای متولی وناظر تاکنون اطالع رسانی
شــفافی از اقداماتی که بتواند آرامش را بــه اقتصادبازگرداند ارائه
نداده اند.

خبـر

فاضالب منطقه خضر همدان بزودی ساخته می شود
عملیات اجرایــی پروژههای فاضالب
منطقــه خضر همدان با اعتبار یک میلیارد و
دویست میلیون تومان آغاز میشود.
نماینده مردم همدان در مجلس با اشــاره به
اجرای طرح جدیــد فاضالب منطقه خضر
همدان اظهار داشــت :اجــرای این طرح از
آلودگــی محیط و بوی ناشــی از فاضالب
میکاهد.
امیر خجسته در گفتوگو با تسنیم  ،با اشاره
بــه مطالبات مــردم و پیگیریهای صورت
گرفته گفت :طی روزهــای آینده عملیات
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سطح شــهر را مثبت ارزیابی کرد و گفت:
کاشــت گونههای مختلف فصلی از جمله
گلهای اطلسی ،آبیاری قطرهای و حذف
یا کاهش چمــن در برخی از فضاها اقدام
ارزشمندی بود که قابل تقدیر است.
گردان ســاخت و نصب المانهای فاخر و
ماندگار در سطح شهر را ضروری برشمرد
و یادآور شــد :با توجه به اینکه همدان در
سطح جهان با المان آرامگاه بوعلی شناخته
شده ،الزم است امروز نیز المانی بهروز و
جدید احداث شود تا برندی برای پایتخت
تاریخ و تمدن ایران زمین باشد.
وی در ادامه به طرح بهنام (برند همدانی،
نماد افتخار ملی) اشــاره کــرد و افزود :با
توجه به نامگذاری امســال به عنوان «سال
حمایــت از کاالی ایرانی» از ســوی مقام
معظم رهبری و جایگاه ویژه شورای شهر،
شــهرداری و سازمانهای وابسته به عنوان
نهادهای اثرگــذار و مرتبط با بدنه جامعه،
اعضای شــورا در راســتای تحقق عینی
اهداف« ،افزایش ســطح کیفــی تولیدات
اســتان»« ،کاهش نرخ بیکاری»« ،افزایش
تولید ناخالص داخلی» و «رونق کســب و
کارهای بومی اســتان همدان» را در قالب
اجرای طرح «بهنام» اعالم کردند.
رئیس کمیســیون خدمات شهری شورای
شــهر همدان اضافه کرد :طرح بهنام برای

کاهش  36درصدي آمار مبتالیان
به تب مالت در همدان
طی ســالهای اخیر کاهش آمار مبتالیان به بیماری تب مالت با 36
درصد كاهش مواجه بوده است.
مدیرکل اداره دامپزشکی استان همدان گفت :با اشاره به وضعیت بیماری
تب مالت در اســتان ،اظهار کرد :خوشبختانه طی سالهای اخیر با 36
درصدی کاهش آمار مبتالیان به بیماری تب مالت مواجه شدهایم.
محمود رضا رسولی در گفتوگو با فارس بیان اینکه همشهریان تا جای
امکان از لبنیات سنتی استفاده نکنند ،گفت :افراد شیر غیر پاستوریزه را
حتما بجوشانند ،کافی اســت حتی یک دقیقه این کار صورت گیرد تا
قابل استفاده باشد.
مدیرکل اداره دامپزشکی استان همدان با اشاره به اینکه قب ً
ال همدان جزو
استانهای اول و دوم بیماری تب مالت شناخته بود که اکنون وضعیت
بهتر شده است ،افزود :البته در آن زمان نسبت به آمار اول و دوم همدان
حرف داشتیم چراکه نحوه گزارشگیری بیماری در هر استانی متفاوت
است.
وی با اشــاره به اینکه گزارشگیری توسط دانشگاههای علوم پزشکی
اســتانها انجام میشــود ،خاطرنشــان کرد :به دلیل متفــاوت بودن
گزارشگیری چندان نمیتوان نسبت به رتبهبندی نظر قطعی داد.
رسولی با بیان اینکه خوشبختانه در استان سعی شده حقایق عنوان شود و
چیزی از آمار اشتباه بیان نشده است ،افزود :در سالهای گذشته همدان
جزو اســتانها اول در بیماری تب مالت شــناخته شده بود اما اکنون با
تالشها رتبه در حال کاهش است.
وی تصریح کرد :زمانی اگر طرح ملی میزان بروز تب مالت در انســان
توسط دانشگاههای علوم پزشکی کشور به یک شکل اجرا شود ،میتوان
گفت که رتبه تب مالت ما چند است.
مدیرکل اداره دامپزشــکی استان همدان با اشــاره به اینکه هیچگونه
تضمینی برای سایر فرآوردههای لبنی غیرپاستوریزه نیست ،خاطرنشان
کرد :میکروب تب مالت ســرما دوســتی اســت که به مــدت زیادی
ماندگاری دارد .وی با اشــاره به اینکه میکروب تب مالت در بســتنی
تا  6مــاه ماندگاری دارد که باید مواظب بود ،افــزود :نحوه انتقال این
بیماری در روستا و شهر متفاوت است ،در روستا بیشتر از طریق تماس
با دام و جنین ســقط شده و ترشحات دامهایی که جنین سقط کردهاند،
صورت میگیرد.
رسولی با اشاره به خطر ترشحات دامهای سقط جنین ،خاطرنشان کرد:
در هر ســی سی از ترشحات رحم این دامها  10به توان  12میکروب
وجود دارد که حجم باالیی از میکروب را در هر سقط انتقال میدهد.
وی با بیان اینکه عالمت تب مالت در دام ،ســقط جنین است ،افزود:
اگر دامی ســقط جنین کرد باید دامداران ،اداره دامپزشکی را در جریان
بگذارنــد و با اکیپهای ایــن اداره در کنترل بیماری همکاری الزم را
داشته باشند.

خدمات پرستاری در منزل
زیر پوشش بیمه قرار گرفت
اجرا به شــهرداری ابالغ شــده اما اقدام
خاصی صــورت نگرفتــه و میطلبد در
اجرای آن سرعت عمل داشته باشند.

ضرورت توجه به فضای ســبز
محالت

نایب رئیس شــورای اسالمی شهر همدان
نیــز گفت :با توجه به بحران آب ،میطلبد
تا حد امکان تمام فضاهای ســبز شهر به
سیســتم آبیاری قطرهای مجهز شوند و در
صورت کمبــود منابع مالی روند تجهیز را
حداقل هر ساله درصدی افزایش داد.
علــی فتحی به جایگاه همدان در ســطح
کشــور و داشــتن عنوان پایتخت تاریخ
و تمــدن ایران زمین اشــاره کرد و افزود:
متاســفانه فضای سبز محالت به فراموشی

سپرده شــده میطلبد برای داشتن شهری
سبز به این مقوله در محالت توجه شود.
رئیس کمیسیون نظارت ،حقوقی و اداری
شورای اســامی شهر همدان با بیان اینکه
در بخش فضای سبز همدان اخیرا اقدامات
ارزشــمندی صورت گرفته که قابل تقدیر
اســت ،گفت :امروز با توجه به بحران آب
مصرف و مدیریت آب بسیار حائز اهمیت
است و باید رعایت شود.
سید مسعود عســگریان استفاده از آبیاری
تحت فشــار در فضای ســبز را ضروری
دانســت و اضافه کرد :باید از تجربه دیگر
شهرهای کشور در این زمینه استفاده کرده
و از تــردد تانکرهای آب بــرای آبیاری
فضای سبز کاست.

عضو کارگروه پرستاری "هوم کر"وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی گفت :خدمات پرستاری در منزل (هوم کر) زیر پوشش بیمه
قرار گرفته است و این سیاست اتفاق خوشایندی در حوزه بهداشت و
درمان تلقی می شود.
فاطمه شیرانی در گفت و گو با ایرنا خاطرنشان کرد :طرح زیر پوشش
بیمه قرار گرفتن خدمات پرستاری در منزل سال  95مطرح و تعرفه های
آن استخراح شد.
وی اضافه کرد :این طرح از آن موقع تاکنون در کارگروه بیمه بررسی شد
تا اینکه پس از مدت ها تالش و رایزنی مورد موافقت بیمه قرار گرفت.
عضو کارگروه پرســتاری "هوم کر" وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی بیان کرد :با زیر پوشــش بیمه قرارگرفتن خدمات مشاوره و
پرستاری در منزل ،بیماران سرطانی ،سکته مغزی ،قلبی و بیمارانی که در
بخش مراقبت های ویژه بستری بودند ،خدمات ارزان در منزل دریافت
می کنند .شیرانی یادآوری کرد :اجرای طرح تحول سالمت هزینه درمان
بیماران را کاهش داده بود؛ بنابراین آنها بستری بودن در بیمارستان را به
حضور پرستار در منزل برای درمان به علت زیر پوشش بیمه نبودن این
خدمات ،ترجیح می دادند.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

معاون فرماندار مالیر:

تولیدکنندگان اعتماد ملی به کاالی ایرانی را
افزایش دهند

از زیانهایــی کــه کاالهــای قاچــاق و ارز بــه طــور مســتقیم متوجــه بدنــه
اقتصــادی کشــور مــی کنــد ،بیشــترین صدمــه را اصنــاف و تولیدکننــدگان میبرنــد.
معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانــداری مالیــر گفــت :در زمینــه مبــارزه بــا قاچــاق
کاال و ارز اشــاره کــرد و افــزود :ایــن فرمــان نشــاندهنده ضــرورت مشــارکت و
همــکاری همــه دســتگاهها و مــردم بــرای مبــارزه جــدی بــا قاچــاق کاال و ارز

اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ســعید کتابــی بــا بیــان اینکــه در شــرایط تحریــم و فشــارهای
فــراوان دشــمنان در مســائل اقتصــادی ،تنهــا راه توســعه و ایجــاد اقتصــادی ســالم و
پویــا ،توجــه ویــژه بــه اقتصــاد مقاومتــی ،خودکفایــی و حمایــت جــدی از تولیــدات
داخلــی اســت ،ادامــه داد :قاچــاق در حوزههــای مختلفــی صــورت میگیــرد امــا
قاچــاق کاال و ارز بیشــترین تأثیــر را بــر حــوزه اقتصــاد و توســعه جامعــه ایفــا
میکنــد.
کتابــی زحمــات دســتگاه قضایــی و نیــروی انتظامــی در برخــورد بــا قاچــاق کاال
و ارز را قابــل توجــه و شایســته تقدیــر دانســت و اظهــار کــرد :فرهنگســازی و

آمــوزش شــهروندان موثرتریــن راه مقابلــه بــا ایــن معضــل اســت و بایــد برخــورد
قهــری در اولویــت آخــر باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه ضعــف در کیفیــت تولیــدات داخلــی میتوانــد ســبب
ترویــج کاالی قاچــاق شــود ،بــر ضــرورت افزایــش کیفیــت کاالهــای ایرانــی
تأکیــد کــرد و یــادآور شــد :بایــد تولیدکننــدگان اعتمــاد ملــی بــه کاالی ایرانــی
را افزایــش دهنــد.
معــاون فرمانــدار مالیــر گفــت :افزایــش کاالی قاچــاق در کشــور باعــث بیــکاری و
فقــر فزآینــده شــده و بیــکاری و فقــر از جملــه مهمتریــن دالیــل بــروز آســیبها و
بزههــای اجتماعــی هســتند کــه امنیــت جامعــه را مختــل میســازند.
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با حضور معاون عمرانی استاندار همدان افتتاح شد

خبـر

 46درصد از روستاهاي كبودراهنگ
آب آشامیدنی بدون كلرزني می خورند

كبودراهنــگ -خبرنگار همدانپيام :دومين كارگروه ســامت و
امنيت غذايي شهرستان كبودراهنگ با حضور مسئوالن اين شهرستان
برگزار شد.
معاون فرماندار كبودراهنگ نيز در اين نشســت اظهار داشت :بحث
ســامت و امنيت غذايي در بهداشت و سالمت مردم و به دنبال آن
اقتصاد مردم سروكار دارند و بايد به اين مسأله توجه ويژهاي شود.
عمــران ذيغمي همچنين گفت :با توجه به اينكه بيشــترين جمعيت
شهرســتان كبودراهنگ جمعيت روســتايي اســت ،متأســفانه آب
آشــاميدني  46درصد از روســتاهاي اين شهرســتان فاقد كلرزني
ميباشند و اين در حالي است كه بايد  100درصد روستاها كلرزني
آب داشــته باشند تا مردم بتوانند آبي سالم و بهداشتي مصرف كنند.
بنابرايــن آبفاي روســتايي تا پايان تيرماه بايد براي آب آشــاميدني
تمامي روســتاهاي اين شهرستان كلرزني داشته باشند و روستاهايي
كه بيشترين مشكل را دارند ،بايد در اولويت قرار بگيرند.
وي افزود 3:روســتا از جمله روســتاهاي حســنآباد ،آقچوقيه و
پيرانبار با تانكر آبرســاني ميشود و روستاي عليصدر نيز كه مشكل
آب آشــاميدني دارند ،با توجه به وجود غار عليصدر در اين روستا
و توريســتي بودن آن ،بايد رفع مشكل آب آشاميدني اين روستا نيز
در اولويت قرار گيرد.
مدير گروه مبارزه با بيماريهاي استان همدان در اين نشست اظهار
داشت :آب آشــاميدني ســالم يكي از ضروريات است كه بايد در
اولويت كاري قرار بگيرد و روستاهايي كه در اين شهرستان با تانكر
آبرســاني ميشود بايد با حساسيت بيشتري پيگيري شود تا سالمت
روستاييان به خطر نيفتد.
بطحايي همچنين در اين نشســت گزارشــي از بيماريهايي كه در
اســتان از جمله شهرستان كبودراهنگ بوده ،ارائه كرد و افزود :يكي
از اين بيماريها بيماري تب مالت است كه در سال  96حدود 155
نفر در اين شهرســتان دچار بيماري تب مالــت بودند و در  3ماهه
اول امسال نيز  44نفر به اين بيماري مبتال شدند كه تب مالت تقريب ًا
 40درصد افراد  25-45ســال را شامل ميشود و  70الي  80درصد
كساني كه به اين بيماري مبتال ميشوند ،روستاييان هستند.
وي همچنين خاطرنشان كرد :بايد با حفظ وضعيت كنوني و افزايش
واكسيناســيون كه يكي از مهمترين مســائل اســت ،از شيوع بيشتر
بيماري جلوگيري شود.
وي در ادامــه افــزود :محصــوالت لبنــي و محلــي كــه در روســتاها
توليــد و اســتفاده ميشــود ،بايــد بــا آمــوزش دادن بــه خانوادههــا
ايــن محصــوالت عــاري از هرگونــه ميكــروب و بيمــاري واگيــردار
باشــد و اداراتــي چــون جهادكشــاورزي ،آموزشوپــرورش،
بهداشــت و درمــان ،دامپزشــكي و هــر دســتگاهي كــه ميتوانــد
در ايــن قضيــه دخيــل باشــد و بــا آموزشهــاي الزم از بــروز ايــن
بيماريهــا جلوگيــري كنــد.
رئيــس شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان كبودراهنــگ نيــز
گفــت :بــا توجــه بــه حساســيت مســأله آب در حــوزه ســامت،
مقــرر شــده كــه از طــرف مركــز بهداشــت نظــارت جــدي در
روســتاهايي كــه مشــكل بهداشــت آب دارنــد ،اعمــال شــود و ايــن
مســأله بــراي رســيدگي جديتــر بــه فرمانــداري و اداره آبفــار
روســتايي ارائــه شــود.
حســن بهرامــي خاطرنشــان كرد:بــا توجــه بــه حساســيت موضــوع
در خصــوص كلرزنــي و كلــر باقيمانــده در آب و آلودگــي آب در
روســتاهاي مشــكلدار ،جلسـ ه ويــژهاي بــا آبفــار و مركــز بهداشــت
برگــزار ميشــود و ايــن موضــوع نيــز بررســي خواهــد شــد.
وي در پايــان افــزود :لــزوم اســتقرار دســتگاههاي آبشــيرينكن
در روســتاهاي هممــرز بــا زنجــان بــه دليــل آلودگــي نيــز از
مصوبــات ايــن جلســه ميباشــد.

میز خدمت نماد عملی تکریم
ارباب رجوع است
راهاندازی میز خدمت نماد عملی تکریم ارباب رجوع است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار در مراسم راه اندازی میز خدمت
که به منظور ارائه خدمات سریع و آسان به مردم در ساختمان جهاد
کشــاورزی شهرستان بهار مورد بهره برداری قرار گرفت ،گفت :میز
خدمت در راستای اجرایی شدن دستور العمل ابالغی رئیس جمهور
با هدف تسهیل در ارائه خدمات ،جلوگیری از اتالف وقت و تسهیل
کار ارباب رجوع راه اندازی شده است.
بــه گــزارش مهــر ،هوشــنگ کرمــی هــدف از راه انــدازی ایــن میــز
را دســتیابی آســان و ســریع مــردم بــه خدمــات بــه موقــع و موثــر
و همچنیــن طــرح تکریــم اربــاب رجــوع عنــوان کــرد.
کرمــی اظهــار داشــت :خدمــت صادقانــه بــه اربــاب رجــوع مــردم
را از مراجعــه بــه ســایر قســمت هــای اداری بــی نیــاز کنــد و
حکمــت میــز خدمــت هــم همیــن اســت.
کرمــی نقــش کارکنــان ایــن واحــد را کلیــدی خوانــد و افــزود:
کارکنــان میــز خدمــت در امــور محولــه و وظایــف تعریــف شــده
خــود بایــد چنــان قــوی ظاهــر شــوند کــه اربــاب رجــوع مجــاب
شــود و پاســخش را دریافــت کنــد.
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روشنایی مسیر گردشگری گیان
از سهراهی سراب تا سرچشمه

نهاونــد -معصومــه کمالونــد-
خبرنگارهمدان پیام :دهکده گردشگری
گیــان در حال تحقق اســت بــا اجرای
مصوبه تامین روشــنایی سراب گیان از
ســه راهی تا سرچشمه در کمتر از  2ماه
 ،روال خدمــات دهی در ســراب گیان
با هدف توســعه صنعت توریسم در این
موقعیــت بکر گردشــگری رو به بهبود
است و ادامه دارد.
هفته گذشــته پروژه روشــنایی مســیر
دسترسی ســراب گیان نهاوند با اعتبار
200میلیون تومان به بهره برداری رسید
و کلنگ احداث  200ســکوی نشیمن با
اعتبار500میلیون تومان هم برای اجرا تا
 3ماه  ،بر زمین زده شد.
فرمانــدار نهاوند با بیان اینکه از  3راهی
تا سرچشمه ســراب نقطه کوری بود که
عمال مســافر با تاریک شدن هوا رغبتی
و امنیتی نســبت به ماندن در ســراب را
حس نمی کــرد و همین شــرایط ما را
در جذب گردشــگر و ماندگاری مسافر
همراهی نمــی کرد ،افزود :در مدت یک
ماه و نیم بــا نصب  150تیر برق چوبی،
 150چراغ«ال.ای.دی» ،دو پست هوایی
و حــدود  4.5کیلومتر کابل خود نگهدار
بــا اعتبار  2هزار میلیــون ریال با تالش
مدیرعامــل برق اســتان و مدیریت برق
شهرستان و شــهرداری گیان انجا م شده
اســت .مراد ناصری گفت :زمانی ما می
توانیم از مســافر هزینه ورودی در اماکن
گردشگری و سراب ها دریافت کنیم که
خدماتی به مردم ارایه دهیم.
برهمیــن اســاس هــم بــا افزایــش
کیفیــت خدمــات در ســراب هــای
شهرســتان در نظــر داریــم گردشــگری
اقتصــادی را در شهرســتان رونــق

لــزوم تقویت آنتندهــی تلفن همراه در
ســراب گیان ،گفت :در این خصوص با
مسووالن رایزنی صورت خواهد گرفت
چراکه یکی از نیازهای اساسی در مواقع
لزوم است.

مــردم را در جریــان خدمات
دولت قرار دهید

دهیــم و بخشــی از اشــتغال شهرســتان
را از ایــن محــل تامیــن کنیــم و بــرای
همیــن هــم بایــد بیــش از ایــن هــا
در ارایــه خدمــات دهــی گردشــگری
تــاش کــرد .ناصــری بــا اشــاره بــه
ایجــاد ایســتگاههای آب شــرب در
هــر دو متــر در محــل ســراب گیــان،
گفــت :ایــن اقــدام هــم توســط اداره
آب و فاضــاب شــهری بــا اعتبــار 100
میلیــون تومــان آغــاز شــده کــه در ادامــه
آن در صــورت نیــاز از حمایتهــای
فرمانــداری نهاونــد و شــهرداری گیــان
نیــز برخــوردار خواهــد شــد.

تعریض 17ونیم کیلومتر محور
نهاوند سراب
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای

اســامی گفت :ســراب گیــان مختص
نهاونــد یــا همــدان نیســت بلکه یک
موقعیت وظرفیت گردشگری ملی است
که باید نگاه به آن در ابعاد ملی باشــد تا
شاهد حضور گردشــگران از سایر نقاط
کشور در این سراب زیبا باشیم.
حســن بهرام نیا اگر زیرساخت حضور
گردشگران فراهم شود یقینا استقبال بیش
از این خواهد شد.
نماینــده مــردم نهاونــد در مجلــس
شورای اسالمی با اشــاره به اخذ مجوز
شبانهروزی شدن درمانگاه شهر گیان از
وزیر مربوطه ،گفت :خوشبختانه مجموعه
مسووالن استان همدان و شهرستان نگاه
ویــژهای به ســرابهای نهاوند دارند و
این امیدوار کننده اســت.وی با اشاره به

مديرمسئول نشريه "صداي كورنگ":

چون ديپلمات بودم فرماندار
به مراسم نیامد!

كبودراهنــگ -اكــرم حميــدي-
خبرنگار همدانپيام :در مراسم افتتاحيه
نشريه «صداي كورنگ» فرماندار و ديگر
مسئوالن شهرستان كبودراهنگ حضور
نيافتند اين مســأله موجب انتقاد شديد
مديرمسئول اين نشريه شد.
مديرمسئول نشريه صداي كورنگ در
اين مراســم گفت :من براي فرماندار،
معــاون فرمانــدار و ديگر مســئوالن
ادارات شهرســتان كبودراهنگ بسيار
متأســفم كه با اينكــه دعوتنامه براي
آنها فرســتاديم و بارها و بارها تماس
تلفني گرفتم و پيامك ارسال كردم ،به
اين مســأله بيتفاوت بودند و در اين
مراسم شركت نكردند؛ چون من يك
ديپلمات بودم.
حسين توسلي افزود :دوماهنامه «صداي
كورنگ» قطع ًا مســائل و مشــكالت را
به صورت ويــژه پيگيري خواهد كرد و
مسئوالني كه تاكنون كاري براي شهرستان
انجام ندادهاند و به فكر منافع شــخصي
خود بودهاند ،بايد پاسخگو باشند.
وي ادامــه داد :كبودراهنگ ظرفيتهاي
بسيار مهي دارد؛ چراكه مهمترين غار آبي
جهان در اين شهرســتان است و با وجود

منطقه مهربان كه بهترين فرشهاي دنيا را
دارد و بهترين گوسفندان نژاد مهربان را دارد
و كردآباد كه يكي از مهمترين قطب توليد
البسه است ،همچنين در زمينه توليد صنايع
دستي در كشور حرفي براي گفتن دارد.
توسلي خاطرنشــان كرد:مردمان واليي
شهرســتان كبودراهنگ سربازان واليت
بوده و هستند و درزمان جنگ تحميلي
شــهداي زيادي تقديم اسالم و انقالب
كردنــد و در همه صحنههاي انتخاباتي
بيشترين مشــاركتها را داشتهاند .پس
اين حق مردمان اين شهرستان نيست كه
بعد از  40سال پيروزي انقالب اسالمي
جزو مناطق محروم كشور باشد.
بنابرايــن ميتوان بــه جرأت گفت كه
دليل اصلي اين محروميت بيتوجهي به
برخي از مديران به مسائل و مشكالت
شهرستان بوده است.
مــا در هميــن جا اعــام ميكنيم كه
مســئوالني كه تنبلي ميكنند و كاري
براي شهرستان انجام نميدهند ،مورد
نقد قرار خواهيم داد و بايد پاســخگو
باشند و مسئوالن سختكوش و دلسوز
را حمايت خواهيم كرد .توسلي افزود:
دوماهنامه سياســي ،اجتماعي كورنگ

 17ارديبهشــت  97مجوز خود را از
سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
گرفت و اميدواريم بتوانيم با انتشار اين
نشــريه و پيگيري مسائل و مشكالت
مردم و شهرســتان گامهــاي مؤثري
بــراي پيشــرفت برداريم.امامجمعه
كبودراهنــگ نيز در افتتاحيه نشــريه
«صداي كورنگ» گفت :مديرمســئول
نشــريه صداي كورنگ من به شــما
حــق ميدهم كــه از حضــور نيافتن
ميهمانان گلهمند باشــيد ولي شــايد
فرماندار مشغله كاري زيادي داشتند و
نتوانستند در اين مراسم حضور يابند.
حجتاالســام والمســلمين باقــري
همچنين افــزود :وحدت و يكدلي بين
مســئوالن از مهمترين مسائل است كه
بايد وجود داشته باشد؛ چراكه وحدت
يك كلمه طيبه است.
وي همچنيــن ادامــه داد :كســاني كه
جناحها را در كشــور راهاندازي كردند،
خودشان ســود ميبرند وديگران را زير
پاي له ميكنند .بنابراين همه بايد مراقب
اين جناحها و ...باشــيم؛ چراكه كساني
كه وحدت ميشكنند ،فقط به نفع خود
عمل ميكنند.

معــاون عمرانی اســتاندار همدان هم با
تاکید بر اینکه مدیران عملکرد و خدمات
رســانی دولت را هم اطالع رسانی کنند
و مردم فقط نیمه خالــی لیوان را نبینند،
افــزود :گاهی از میــان چند صد مدیر و
دســتگاه خدماتی یک نفر خطایی انجام
می دهد که همه خدمات دولت را تحت
تاثیر ایــن خطا قرار می دهند و خدمات
را فراموش می کنند.
محمود رضا عراقی گفت :در حال حاضر
سیاســت دولت در اتمام پروژه های نیمه
تمام است و تا این پروژه ها به اتمام نرسد
نمی تواند پروژه و برنامه جدیدی معرفی
کرد مگر اینکه ضرورت داشته باشد.

فرمانــدار نهاونــد حامــی
گردشگری

شــهردار گیان هم با بیان اینکه مدیریت
شــهری ،برنامه های بسیاری برای رونق
گردشــگری در گیان دارد،تصریح کرد:
پیگیــری و اهمیت فرمانــدار نهاوند به
گردشــگری ســراب ها عامل مهمی در
رخ دادن این اتفــاق های خوب در این
حوزه است.
علــی جاللی گفــت؛ فرمانــدار نهاوند
جدیت و تاکید بسیاری در ارائه خدمات
و افزایش کیفیت آن در سراب را دارد و
به تبع آن پیگیری های بسیاری در جذب
اعتبارات و تعامل دستگاههای مربوط در
استان و شهرستان انجام داده است.

خبـر

بالتکلیفی انتخابات اتاق اصناف تویسرکان
برای اقتصاد شهرستان آسیبزاست

فرماندار تویسرکان با بیان اینکه بالتکلیفی انتخابات اتاق اصناف
تویسرکان برای اقتصاد شهرستان آسیبزاست ،گفت :نتیجه انتخابات
اتاق اصناف تویسرکان باید زودتر تعیین تکلیف شود.
حبیب مومیوند در گفتوگو با تســنیم اظهار داشت :ساز و کارهای
روشــن و شفاف قانونی برای انتخابات اتاق اصناف در سراسر کشور
و از جمله شهرســتان تویسرکان وجود دارد و دلیلی ندارد یک مساله
عادی به یک حاشیه برای شهرستان تبدیل شود.
وی تصریــح کرد :نتیجه انتخابات اتاق اصناف تویســرکان با حضور
کارشناس اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان هنوز هم در هالهای
از ابهام قرار دارد در حالی که انتظار میرفت با ورود قوی تر این اداره
کل برای شهرستان تویسرکان حاشیه بی مورد ایجاد نشود.
مومیوند با اشاره به اینکه شهرستان تویسرکان در سالهای اخیر شاهد
برگزاری چهار انتخابات پرشور و بدون حاشیه و چالش خاص بوده
تاکید کرد :این سوال مطرح است که چرا یک انتخابات ساده در اتاق
اصناف با روال مشخص باید به حاشیه تبدیل شود.
وی ابراز کرد :اداره صنعت ،معدن و تجارت تویسرکان باید با قدرت و
تدبیر بیشتری در این گونه مسائل ورود پیدا کند و اجازه ندهد مسائل
پیش پا افتاده و ساده به چالش تبدیل شوند.
فرماندار تویسرکان افزود :مسائل اجرایی و مدیریتی شهرستان باید در
درون شهرستان با تدبیر و برنامه ریزی دقیق صورت بگیرد که تا حد
امکان نیازی به ورود مســتقیم دســتگاه های اجرایی استانی نباشد نه
اینکه ناهماهنگی ها و ضعف مدیریت سبب شود روال کارهای ساده
به پیچیدگی تبدیل شود.

«ميز خدمت» در كبودراهنگ
تشكيل شده است
كبودراهنگ -خبرنگار همدانپيام :تسهيل ،تسريع و باال بردن ميزان
رضايتمندي اربابرجوع از مهمترين اهداف تشــكيل ميز خدمت در
ادارات است.
فرمانــدار كبودراهنگ با بيان اين مطلب گفت :هدف از تشــكيل ميز
خدمت در ادارات شهرســتان اين اســت كه امورات مردم تســهيل
و تســريع شــود و مردم با دريافــت جواب قانعكننــده و قانوني به
رضايتمندي برسند .اين ميز در راستاي تكريم اربابرجوع و باال بردن
ميزان رضايتمندي مردم ايجاد شده است.
حجتا ...مهدوي از تشــكيل  42ميز خدمــات در ادارات و نهادهاي
دولتي شهرستان خبر داد و گفت :اكثر ادارت با تشكيل اين ميز و ارائه
جواب براي مراجعين در روند پيشروي؟؟ امورات مردم تأثير دارند و
در هزينهها و زمان مراجعين صرفهجويي خواهد شد.

آگهــي منــاقصه

ف

شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده  13آئين نامه مالي شهرداري ها و رعايت قوانين و مقررات مربوطه پروژه
طرح مطالعاتي مسيل را از طريق آگهي مناقصه به شرکت هاي پيمانکاري واجد صالحيت مورد تاييد سازمان برنامه و
بودجه که در سامانه ساجار صالحيت آنها تاييد شده است و گريد آنها در گروه مهندسي آب و داراي تخصص حفاظت
و مهندسي رودخانه مي باشند را با شرايط ذيل واگذار نمايد:
شرح موضوع عملياتي که پيمانکاران واجد صالحيت مي بايست با هماهنگي اداره فني عمراني شهرداري انجام دهند
به شرح ذيل مي باشد:
 -1نشانه گذاري (رپر گذاري) حد بستر و حريم رودخانه
 -2نقشه برداري وضع موجود به صورت زميني يا فتوگرامتري و تحويل نقشه (کاداستر) با مقياس
 -3مطالعات مرحله اول و دوم مسيل و تهيه نقشه هاي اجرائي و برآورد ريالي بر اساس فهرست بها و رعايت نشريه
 192الزامي مي باشد.
 متقاضيان جهت شرکت در مناقصه مي بايست به شهرداري (امور قراردادها) مراجعه و اسناد شرکت در مناقصه رااخذ نموده و جهت اطالعات بيشتر به شماره تلفن  33237445-7داخلي  105تماس حاصل نمايند.
 پيمانکاران جهت شرکت در مناقصه مي بايست تأيديه صالحيت خود را از سايت سامانه اطالعات نظام فني و اجراييکشور (ساجار ) به همراه اسناد مزايده تحويل شهرداري نمايند.
 متقاضيان شرکت در مناقصه مي بايست داراي شرکت مشاور (گريد) مهندسي آب و داراي تخصص حفاظت ومهندسي رودخانه و مورد تائيد سازمان برنامه و بودجه و ثبت اطالعات در سامانه ساجار باشند.
 متقاضيان مي بايست مبلغ پنجاه ميليون ريال (  50/000/000ريال ) سپرده شرکت در مناقصه را به صورت وجه نقدبه حساب  0104868466003بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند در بانک ملي شعبه زاگرس شهرداري واريز و فيش
واريزي را در پاکت الف قرار دهند و يا اينکه بجاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي و يا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ
ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمايد.
 شهرداري در رد يا قبول هر يک ازپيشنهادها مختار است. به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد. متقاضيان مي بايست پيشنهاد قيمت خود را در فرم پيشنهاد قيمت درج نموده و داخل پاکت ج قرار دهند و دربپاکت را ممهور به مهر و امضاء شرکت نمايند.
 متقاضيان مي بايست کليه اسناد شرکت در مناقصه را مهر و امضاء نموده و همچنين آخرين تغييرات اساسنامهشرکت خود را که در روزنامه رسمي قيد شده است را به همراه فتوکپي شناسنامه،کارت ملي ،مديرعامل،رئيس هيات
مديرهو همچنين تاييديه صالحيت از سامانه ساجار و رزومه کاري خود را در داخل پاکت ب قرار داده و درب پاکت را
ممهور به مهر و امضاء نمايند .در مورد تهيه طرح مطالعاتي مسيل.
 متقاضيان مي بايستي هر سه پاکت الف،ب و ج را در داخل پاکت ديگري قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر وامضاء و مشخصات کامل  ،آدرس دقيق،کدپستي ،تلفن همراه و مربوط به کدام مناقصه و يا مناقصه ها مي باشد را قيد
نمايند و تا پايان وقت اداري مورخ  97/4/10تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايند.
 اعتبارات پروژه ها از محل اعتبارات داخلي مي باشد. قيمت پيشنهادي بدون تعديل مي باشد. هزينه چاپ آگهي مناقصه و ديگر هزينه ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد. چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ اعالم کميسيون به وي حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپردهوي به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و تا نفر سوم به همين روال مي باشد.
 کميسيون عالي معامالت ساعت  12مورخ  97/5/1در محل شهرداري تشکيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتي کهتعداد آنها نه يا بيشتر باشد مفتوح و ظرف مدت هفت روز برنده را اعالم و به وي ابالغ مي گردد.
چاپ آگهي نوبت اول 97/4/23 :
چاپ آگهي نوبت دوم97/4/31 :

محمد حسين پور  -شهردار نهاوند

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

تعطیلی  ۵۸۰مرکز آموزش عالی طی  ۴سال اخیر
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گزارش

gozaresh@hamedanpayam.com

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه  ۵۸۰مرکز آموزش عالی طی چهار سال اخیر کاهش یافته ،گفت :البته این وضعیت به معنای
منحل شدن مراکز نیست ،وزارت علوم همواره بر ضرورت تجمیع و تقویت ،همگرایی و همافزایی مراکز آموزش عالی تاکید می کند.
به گزارش ایلنا ،شریعتی نیاسر از برنامههای آموزشی در حال انجام است ،اظهار کرد :تا پایان برنامه ششم توسعه ،برنامههای راهبردی در
مراکز آموزش عالی اجرا میشود که برای اجرای بهینه آن به همفکری و مشورت فرهیختگان نیاز داریم.
وی افزود :هم اکنون  ۴۸مرکز آموزش عالی در کشــور اســتان داردهای الزم را ندارد و به همین منظور اقدامات ارزندهای برای مهار رشد
بیرویه مراکز آموزشــی انجام شــده است.معاون آموزشی وزارت علوم با اشــاره به اینکه دنیا به سمت همافزایی در بخشهای مختلف
آموزشی حرکت میکند ،گفت :باید از پتانسیل ،ظرفیت ،همافزایی و امکانات موجود استفاده کرد.
شریعتی نیاسر با اشاره به کاهش تعداد دانشجویان و مراکز آموزش عالی در چند سال اخیر تصریح کرد :تعداد دانشجویان در سال ،۱۳۹۲
چهار میلیون و  ۸۰۰هزار نفر بوده که هم اکنون چهار میلیون و  ۷۰هزار نفر دانشجو داریم و در این سال ها  ۸۰۰هزار نفر کاهش داشتهایم.

جزئیات طرح افزایش سهم زنان در مجلس

دولت در حال تهیه و تدوین طرحی در خصوص انتخابات اســت که در حال همکاری با دولت هم هســتیم و امیدواریم با
همکاری با نهادهای مختلف در کشور بتوانیم در جهت عملی کردن طرح افزایش سهم زنان در مجلس عمل کنیم.
رئیس فراکسیون زنان مجلس اظهار درخصوص اظهارات اخیر خود در مورد افزایش سهم زنان در مجلس ،گفت :ما این مبحث
را دو سال پیش مطرح کردیم و در دستور کار فراکسیون برای امسال قرار داده بودیم ،گزارشی هم از مرکز پژوهشها درخواست
کرده بودیم که در آن گفته شــد ،اجرایی شــدن این طرح در ایران مشکل است ،ضمن اینکه بحث زمینههای فرهنگی را هم در
این مورد مطرح کردند.پروانه سلحشوری در گفتوگو با ایلنا ،افزود :مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص روند اجرایی شدن
این طرح در قالب یک قانون به ما پیشــنهاد داد به جای اینکار احزاب را ملزم به گنجاندن زنان در لیســت کنید ،در مجموع ما
پیگیر این مسئله بودیم تا اینکه چندروز پیش متوجه شدم خانم حسینی این ایده را به صورت طرح درآوردهاند و هماکنون در
حال جمع آوری امضا برای طرح هستیم.

علی رغم به سرانجام نرسیدن پتروشیمی های استان مسئوالن خبراز ساخت پاالیشگاه می دهند!
ايران و جهان

سفارتخانه های ایران در چارچوب
کنوانسیون ها فعالیت می کنند

سخنگوی وزارت امور خارجه با رد سخنان بی اساس و اتهامات
مضحک مایک پومپئو گفت :سفارتخانه های جمهوری اسالمی ایران
در چارچوب کنوانسیون های بین المللی فعالیت می کنند.
به گزارش مهر ،بهرام قاســمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه با رد
سخنان بی اساس و اتهامات مضحک مایک پومپئو در ادامه فضا سازی
و جنــگ روانی هدفمند علیه فعالیت ســفارتخانه های ایران ،گفت:
سفارتخانه های جمهوری اسالمی ایران در چارچوب کنوانسیون های
بین المللی و روابط دو جانبه در کشــورهای متوقف فیه و در جهت
توسعه روابط دوستانه و مودت آمیز در کشورهای میزبان خود فعالیت
می کنند.
قاســمی با اشــاره به اینکه طرح اتهام علیه فعالیت های دیپلماتیک
جمهوری اســامی ایران ،تالشی دیگر از سوی آمریکا برای تخریب
روابط خارجی کشــورمان اســت خاطر نشــان کرد :پمپئو در حالی
این ادعاهای بی اســاس را علیه کشــورمان طرح می کند که شواهد
گوناگونی از جاسوسی و اقدامات خرابکارانه سفارتخانه های آمریکا
با صدها پرسنل نظامی و امنیتی در پوشش دیپلماتیک در منابع مختلف
منتشر شــده و تاریخ معاصر مملو از این نوع فعالیت های نامشروع
و خــاف عرف و موازین بین المللــی و نیز تخریب روابط خارجی
کشورهای میزبان و دخالت در امور داخلی آنها است.

ناوهای آمریکایی سر عقل آمده اند
مشــاور رئیس جمهور با اشاره به ادعای رئیس جمهور آمریکا در
خصوص صفر شدن درگیری های نیروی دریایی آمریکا و شناورهای
ایرانی ،تاکید کرد :مدتی است ناوهای آمریکایی سر عقل آمده اند.
به گزارش مهر ،حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در توییتر خود نوشت:
«مدتی است ناوهای آمریکایی سر عقل آمده اند و برای ادب کردنشان
نیاز چندانی به بازداشت تفنگداران دریایی یا هشدار قایقهای تندرو
نبوده اســت ».به گزارش مهر ،دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در
روزهای گذشــته در پیامی توییتری با ارائه آمــاری از درگیری های
نیروی دریایــی ایاالت متحده با شــناورهای ایرانی در خلیج فارس
نوشت« :مزاحمتهای قایقهای ایرانی برای ناوهای آمریکایی در سال
 ۲۰۱۸به صفر رسیده است».

در کمتر از یک سال دیگر به تعادل اقتصادی
بازمیگردیم
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعیبا بیان اینکه دشمن در هیچ دورانی
اینگونه مرموزانه برای هدفگیری روانی کشور وارد میدان نشده بود،
بیان کرد :در کمتر از یک ســال دیگر به تعادل اقتصادی باز میگردیم
و کشورهای دیگر از ایران برای بازگشت به مذاکره دعوت میکنند.
به گــزارش ایلنا ،علی ربیعی تصریح کرد :باید به صحبت بیشــتر و
گفتوگوی اجتماعی قویتر با متن جامعه برسیم.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت :در این صورت باید از
فرصتها بهره گیری و پتانسیل اقتصادی ارتقا داده شود.
وی گفت :نباید در دام دشمن با هدف فروپاشی ایران گرفتار شویم.
ربیعی تاکید کرد :به همین منظور مردم باید اعتماد بیشــتری به نظام
سیاسی کشور و دولت داشته باشند تا بتوان راحتتر به رفاه رسید.

تدوین طرح برابری دیه زن و مرد در دستور
کار فراکسیون زنان مجلس
رئیس فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه تدوین طرح برابری دیه
زن و مرد در دســتور کار فراکسیون زنان مجلس است ،گفت :برخی
قوانین درحوزه زنان باید اصالح شود.
به گزارش مهر ،پروانه سلحشوری با اشاره به پیگیری تدوین طرحی
درخصوص برابری دیه زن و مرد درمجلس ،گفت :فراکســیون زنان
از ابتــدای آغاز به کار این دوره مجلس به دنبال اصالح برخی قوانین
درحوزه زنان بود که یکی از این قوانین برابری دیه زن و مرد اســت،
زیرا برخی مسائل برای زنان آسیب زا بوده و باید اصالح شود.
نماینده مردم تهران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشهر و پردیس درمجلس
شورای اسالمی ،با بیان اینکه راهکارهای مذهبی و شرعی درخصوص
برابــری دیه زن و مرد وجود دارد ،افزود :به طورقطع این مســئله به
لحاظ فقهی و حقوقی برای کســب نتیجه پیگیری خواهد شــد ،البته
درطی چند ماه گذشته برخی اقدامات تحقیقاتی دراین باره آغاز شده
و مســائل فقهی و حقوقی آن با استفاده از راهنمایی ها و کمک های
کارشناسان درمرحله بررسی قرار دارد.
وی با تاکید براینکه از نظرات گروه ها و افراد کمک کننده درخصوص
برابری دیه زن و مرد اســتقبال می شود ،تصریح کرد :امیدواریم این
طرح که به همت فراکســیون زنان آماده خواهد شــد ،درمدت زمان
کوتاهی انجام شده و تاکنون با حقوقدان وکارشناسان در سازمان های
مردم نهاد بسیاری دراین باره رایزنی شده است.
سلحشــوری با اشــاره به اینکه کمــک های فکری و تــاش افراد
درخصوص تدویــن طرح برابری دیه زن ومرد در فراکســیون زنان
مجلس مورد اســتفاده قرار می گیرد ،گفت :این مسئله به هیچ عنوان
چالشــی نبوده و برخی علما برابری دیــه را قبول دارند ،ضمن اینکه
وقتی بتوان از طریق بیمه برابری دیه را اجرایی کرد؛ چرا نتوان از طریق
های دیگر قانون جامعی رادر این زمینه تصویب کرد؛ هرچند که شاید
برخی به دنبال چالشی شدن مسئله باشند.
رئيس فراکسیون زنان مجلس ،با بیان اینکه برخی قوانین باید درمجلس
اصالح شود ،افزود :برای تدوین و آماده سازی این طرح به طورحتم
تالش های بســیاری خواهد شــد و امیدواریم اکثریت مجلس برای
تصویب این طرح همکاری های الزم را خواهند داشت.

وعده  15ساله ساخت پتروشیمی
درسایه ابهام

خبـر

عباس امیرانتظام درگذشت

»»سردار فارسي

 15سال از وعده مسئوالن استان برای
راه اندازی شــرکت پتروشیمی هگتانه
میگــذرد و هنوز این واحد صنعتی مهم
در استان با پیشرفت فیزیکی  95درصدی
به بهره برداری نرسیده و از سویی دیگر
ساخت پتروشیمی ابن سینا نیز به دالیلی
چون تامیــن آب و اینکه در منطقه ویژه
اقتصــادی جهان آباد به خــاک دارای
ارزش میراث فرهنگــی برخورد کردند
دچار وقفه شده است.
اســتاندار همدان در حالــی از احداث
پاالیشگاه در همدان خبر میدهد که این
استان درایجاد و به بهرهبرداری رساندن
دو پروژه پتروشیمی هنوز نتوانسته موفق
عمل کند و دو واحد پتروشیمی هگمتانه
و ابن ســینا که میتوانســتند به عنوان
شاخصی برای توسعه اســتان باشند به
مرحله تولید نرسیدند.
اســتان در حالی دنبال ایجاد پاالیشگاه
است که زیرساختهای الزم از یکسو و
حجم باالی سرمایه گذاری در این بخش
از طرف دیگر اجرا و به سرانجام رسیدن
چنین پــروژهای را دور از ذهن میکند
زیرا پروژههای پتروشیمی که با سرمایه
گذاری کمتری ایجاد میشوند در استان
به سرانجام نرسیدند.
برای بررسی وضعیت پتروشیمیهای استان
سعی کردیم با ســرمایه گذار آن تماس
ایجاد کنیم اما این مهم محقق نشــد و در
ادامه تالش میشود گزارشی از وضعیت
پتروشیمیهای اســتان ارائه شود تا درک
بهتری از این موضوع داشته باشیم.
شــرکت صنایــع پتروشــیمی
ابنسینا همدان (سهامی خاص)
با رجوع به سایت این واحد میخوانیم که«
در مرحلــه قبل از بهره بــرداری در تاریخ
 1390/10/28تحــت شــماره  10215و
شناســه ملی به شماره  10820099880در
اداره ثبت شهرستان همدان به ثبت رسیده
اســت .مصوبه هيأت دولــت در رابطه با
احداث یک واحد پتروشــیمی با مشارکت
بیســت درصــدی شــرکت ملــی صنایع
پتروشیمی به شماره  39652/20752مورخ
.» 1387/2/16
همچنین مطابق بــا مصوبه مجمع عمومی
فــوق العــاده  1395/7/17محــل فعالیت
شرکت به شهرستان فامنین انتقال یافت لذا
از مورخ  1396/1/16شــماره ثبت به 229
اداره ثبت شــرکتهای شهرســتان فامنین
تغییر یافت.
مجتمع صنایع پتروشــیمی ابن سینا دارای
واحدهای مختلف فرآیندی شــامل اتیلن
اکســاید ،اتانول آمین ،متیلدیاتانول آمین،
گالیکول اتر و اتواکسیالت است.
تمــام فعالیتهای مربوط بــه طرح در دو
بخش کلــی  Non-EPCو  EPCقابل
تقسیم بندی شــده که پیشرفت پروژه 14
درصد بــوده و شــروع آن از  1فروردین
سال  1394و براساس پیش بینی این پروژه
باید  29اسفند  1398به اتمام برسد اما این
ســوال مطرح میشود که آیا با روند کنونی
پیشرفت فیزیکی و تخصیص اعتبارات در
زمان مقرر به بهرهبرداری میرسد؟
قرار شــد این شــرکت در منطقــه ویژه
اقتصادی جهــان آباد اســتقرار یابد .البته
شایعاتی به وجود آمد که خاک این منطقه
توان تحمل صنایع ســنگین را ندارد که در
ادامه مسئوالن تدابیری برای حل این مسأله
اندیشیدند و زیرســازیهای انجام گردید.
البتــه در این خصوص نیز مشــکالتی بین
ســهام داران طرح به وجود آمد که با حل
شدن آن به نظر میرسد روند طبیعی برقرار
میشود.
اســتاندار همدان با همراهــی نمایندگان
همــدان و فامنیــن در مجلــس دربــاره
پتروشــیمی هگمتانه و ابن سینا با وزاری
با وزیراقتصاد واموردارایــی و نفت بارها
جلســه تشکیل و مشکالت این دو شرکت
را پیگیری کردند.

ســخنگو و معاون نخســت وزیر در دولت موقت بازرگان ،روز
پنجشنبه دار فانی را وداع گفت.
ت ملی ایران و سخنگو و
به گزارش ایلنا ،عباس امیرانتظام ،عضو نهض 
معاون نخست وزیر در دولت موقت مهندس بازرگان ،روز پنجشنبه
دار فانی را وداع گفت.

بازرسی آژانس جان دانشگاهیان
را به خطر میاندازد

سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان مبلغ  400میلیارد ريال منقسم به چهل میلیون سهم  10هزار ريالی با نام میباشد
که  %100آن پرداخت شده و اسامی سهامداران ،تعداد و درصد سهام هر یک از آنها به شرکت ذیل می باشد:

ردیف

لیست سهامداران

میزان سهام

مبلغ سرمایه

درصد مالکیت

1

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

8.000.000

80،000،000،000

%20

2

شرکت حامی فوالد ایرانیان

30،800،000

308،000،000،000

%77

3

اشخاص حقیقی

1،200،000

12،000،000،000

%3

جمع

40.000.000

همواره تاکید شــده که بر اساس هماهنگی
در نهایت با روی کار آمدن دولت یازدهم،
صــورت گرفته با ،وزير امــور اقتصادی و
اســتاندار همدان تصمیم گرفت که یک بار
دارايی ،رئيس ســازمان خصوصي سازی
برای همیشه به این مشکالت خاتمه دهد و
و همین طور مدير عامل پتروشيمی ايران،
پتروشیمی هگمتانه راه اندازی شود.
مسائل و مشکالت شرکتهای پتروشيمی
جلســات متعدد با وزیر نفــت ،با حضور
هگمتانه و پتروشيمی ابن سينا مورد بحث
سرمایه گذار و نمایندگان مردم در مجلس
و بررســی قرار گرفت و تصميمات نهايی
شورای اســامی برگزار شــد .اما باز هم
در زمينــه رفع مشــکالت مطروحه اتخاذ
نتیجهای حاصل نشــد؛ اما بــا این وجود
گرديد؛ اما هیچ وقت مشــخص نکردند که
پیگیریها ادامه یافت و به نظر میرسید که
این تصمیمات چه بوده و چگونه مشکالت
به نقطه مطلوبی رسیده که با فوت سرمایه
این دو واحد پتروشــیمی قرار اســت حل
گذار مواجه شد.
شود!
البته امروز مقامهای اجرایی اســتان اعالم
میکنند که ورثه ســرمایه گذار برای ادامه
همدان پس از  ۱۵ســال وعده و
کار اعالم آمادگی کردند و توافقات حاصل
انتظار همچنان پتروشیمی ندارد
شده از پیش نیز پا برجاست.
از آغاز احداث واحدهای پتروشــیمی در
استاندار همدان نیز ضمن اعالم آمادگی در
همدان سالیان دراز میگذرد اما هنوز هیچ
خصوص حل موانع و مشکالت پیش روی
یک از دو کارخانه پتروشیمی در همدان به
سرمایه گذار در استان اظهار کرد :مجموعه
مرحله بهرهبرداری نرســیده و هنوز طلسم
ســازمانهای مرتبط با تمام توان آماده حل
افتتاح این واحدهای مهم اقتصادی در این
مشکالت و موانع این پروژه هستند.
استان نشکسته است.
محمد ناصــر نیکبخت
این دو پروژه بسیار مهم
گفــت :نبایــد بگذاریم
اســتان همــدان دارای
این مســائل منجــر به
مشــکالتی هســتند و
ایجاد مشــکالت عدیده
بهویژه اینکه ســهامدار
برای کارگران شود و هر
عمــده یکــی از ایــن
گونه مشکلی که در این
طرحهــا بــه تازگی نیز
قرار شد این شرکت در
خصوص باشــد با تمام
فوت کرده و مشکالت
منطقه ویــژه اقتصادی
توان و در اســرع وقت
الینحــل باقــی مانده و
جهان آباد استقرار یابد.
با توجه به مصوبات این
مشخص نیست که چه
البته شایعاتی به وجود آمد
جلسه رفع و حل کنیم.
زمانــی مدیران اســتان
که خاک این منطقه توان
پــروژه پتروشــیمی
بر این مشــکالت فائق
تحمل صنایع ســنگین
هگمتانه همــدان حدود
میآیند.
را نــدارد کــه در ادامه
 2000شــغل مستقیم و
مسئوالن تدابیری برای
پتروشــیمی
غیر مستقیم ایجاد میکند
حل این مسأله اندیشیدند
هگمتانه با  95درصد
که نقش مهمی در اشتغال
و زیرســازیهای انجام
پیشــرفت فیزیکی
همدان و تقویت صنایع
گردید
معطل مانده است
پایین دســت در اســتان
پتروشــیمی هگمتانه از
دارد.
سال  1382کلید خورد
اما تا به امروز که حدود  15سال از آن زمان
ابن سینا در انتظار تأیید سازمان
میگذرد و با وجود  95درصد پیشــرفت محیط زیست کشور
فیزیکی هنوز بــه مرحله افتتاح نرســیده
ســید عادل عربی ،مدیر کل محیط زیست
اســت .در ابتدا بخش عمدهای از ســهام
استان همدان در گفتوگویی با خبرگزاری
این شرکت متعلق به سرمایه گذار معروف
تســنیم اعالم کرده بود که مهمترین مسأله
همدانی مرحوم حاج تقی عالقبندیان بود و
پتروشیمیها مسأله آب است و پتروشیمی
شرکت ملی پتروشیمی حدود  30درصد و
ابن ســینا در منطقه ویژه اقتصادی اســت
یک شرکت ایتالیایی نیز کمتر از  10درصد
در مرحله تأیید گزارش ارزیابی از ســوی
سهام داشتند.
سازمان محیط زیست است.
پس از مدتی که از ســاخت پروژه گذشت
مشــکل آب پتروشیمی ابن سینا
به نظر رسید که اختالفاتی روی داد و عمال حــل نشــود محیط زیســت مجوز
ادامه آن متوقف شد .مسئوالن وقت استان نمیدهد
و شهرســتان بارها دربــاره آن اظهار نظر
رئیس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
کردند و حتی زبان به تهدید نیز گشودند.تا
استان همدان نیز با بیان اینکه تنها مشکل ما

400،000،000،000

%100

در حال حاضر انتقال آب برای پتروشیمی
ابن سینا اســت ،گفت :محیط زیست در
صورتی با احداث پتروشــیمی ابن ســینا
موافقت میکند که مجوز انتقال پساب آب
همدان بــه منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد
برطرف شود.
حمیدرضا متین درباره پتروشیمی هگمتانه
نیز تاکید کرد :نقل و انتقال سهام از شرکت
ملی پتروشــیمی به ورثه عالقبندیان انجام
خواهد شــد و ورثه نیــز پیگیر و خواهان
افتتاح آن هستند.
نماینــده همدان و فامنیــن در مجلس نیز
در این باره به رســانهها اعالم کرد :سرمایه
گــذاران این پروژه ابهاماتی داشــتند که با
وزیر نفت جلســهای برگزار کردیم و وی
قول مساعد به منظور مرتفع شدن مشکالت
داد؛ امــا کارشناســان درباره پتروشــیمی
هگمتانــه میگویند :خوراک پتروشــیمی
هگمتانه از منطقــهی ویژه اقتصادی تامین
می شــود؛ به عبارت دیگــر یک فاصلهی
 ۷۰۰کیلومتــری بین خــوراک و مجتمع
وجود دارد؛ فاصلهای کــه جنبه اقتصادی
طرح را تحت تاثیر قرار میدهد و ســهام
داران را نسبت به بهره برداری نهایی دلسرد
میکند.
از طرفی دیگــر ،اختالف بین ســهام دار
اصلی با شــرکت پتروشــیمی ایران بر سر
مسائل مختلف سبب شــده است که چند
سال تاخیر در بهره برداری از پروژه ایجاد
بشــود؛ بســیاری از اختالفات ایجاد شده
حاصل از عدم شفافیت در پروژه است.
آنچه که از خبرها می توان برداشــت کرد،
چنین اســت که خانواده عالقبندیان (سهام
دار عمده پی وی سی همدان) تنها با شرط
امکان خرید ســهم  ۳۲درصدی شــرکت
ملی پتروشــیمی در هگمتانــه ،حاضر به
عملیاتی کردن پروژه اســت .از طرفی در
راستای تسریع در راه اندازی هگمتانه ،این
پتروشــیمی در مسیر تعیین قیمت است؛ با
نهایی شدن قیمت گذاری تا پایان سال ،کار
واگذاری این طرح نیمه تمام انجام خواهد
شــد .به هر حال امید اســت که مسئوالن
اســتان بتوانند گــره کور ایــن دو واحد
پتروشــیمی را باز کنند تــا وعدههای چند
ســاله آنان جامه عمل بپوشد و در این باره
بیشتر شفاف سازی صورت گیرد.
اجرای طرحهــای پتروشــیمی خصوصأ
پتروشــیمی هگمتانه نشــان داد که ایجاد
پاالیشــگاه در این دیــار میتواند در حد
حــرف و یــا روی کاغذ باشــد و وعده
مســئوالن در این خصوص چندان عملی
نخواهد شد.

عضو هیأت علمی دانشــگاه امیرکبیر با اشــاره به بازرسی پنهان
مأموران آژانس از دانشــگاه علم و صنعت گفت :در زمانی که برجام
نفسهای آخر خود را میکشــد ،چگونه افرادی به خود اجازه اجرای
چنین تعهدات محرمانهای را میدهند.
اقبال شاکری در گفتوگو با فارس ،با اشاره به بازرسی پنهانی ماموران
آژانــس بینالمللی انرژی اتمی از دانشــگاه علم و صنعت گفت :این
اتفاق یک موضوع نادر اســت که در یک مرکز علمی و دانشــگاهی
کشــور ،رخ داده است و متاســفانه در یک شرایط بیخبری و پنهانی
از دانشــگاهیان به عوامل آژانس هســتهای اجازه داده شده که نه تنها
آزمایشــگاههای این دانشگاه را مورد بازبینی و تفتیش قرار دهند بلکه
برای اولین بار این اتفاق نادر رخ داده که اتاق اساتید نیز مورد بازرسی
و تفتیش بازرسان قرار گرفته است.
وی ادامه داد :تاکنون چنین اتفاقی در عرصه دانشگاهی رخ نداده بود
که موجب اعتراض دانشگاهیان و فرهیختگان دانشگاهی قرار گرفت
و موجب نقض حاکمیت ملی شده و استقالل ملی و علمی خدشهدار
شد.
شــاکری تاکید کرد :دانشــگاهیان ادامه دهنده راه شــهدای هستهای
و علمــی همچون شــهید شــهریاری ،طهرانیمقــدم ،رضایینژاد و
علیمحمدی هستند و خودشان از دستاوردهای انقالب دفاع خواهند
کرد ولی همینجا به مردم شریف ایران عرض میکنم احتمال میرود
اتفاقات مشــابهی نیز در بقیه عرصههای اقتدار کشور هم رخ دهد .به
همین دلیل ما تقاضای پاسخگویی مسئولین را داریم.

 ۴۵هزار نفر در دستگاههای اجرایی
استخدام میشوند
امسال حدود  ۴۵هزار نفر در دستگاه های مختلف اجرایی کشور
جذب و استخدام می شوند.
معاون رئيس جمهوری و رئيس سازمان اداری و استخدامی در جمع
خبرنگاران افزود :امســال آمار نیروی انســانی دولت بر مبنای ابتدای
سال ،دو میلیون و  ۶۷۲هزار نفر است که این تعداد با توجه به سیاست
های کوچک سازی دولت نسبت به سال گذشته  ۶۰هزار نفر کاهش
داشته است.
به گزارش ایلنا؛ جمشید انصاری اظهار داشت :این موضوع بر اساس
ماده  ۲۸قانون برنامه ششم از سوی مجلس شورای اسالمی ابالغ شده
و قرار اســت در طول دو ســال اول برنامه پنج درصد نیروی انسانی
دولت را کاهش دهیم.انصاری با بیان اینکه این اقدام از طریق مدیریت
اســتخدام های جدید انجام می شود ،ادامه داد :بر اساس قانون مجاز
به استخدام یک سوم نیروی خروجی هستیم .معاون رئیس جمهوری
افزود :آزمون مرحله نخســت برگزار شد و  ۱۸هزار و  ۲۰۰نفر برای
جذب در تعدادی از دســتگاه ها شــرکت کردند و آزمون دوم اواخر
پاییز برای دســتگاه هایی که مراحل اســتخدامی در آن تاریخ دارند،
برگزار خواهد شد.
آگهي حصر وراثت

آقاي امين قاسملو به وكالت از آقاي حسن صفريوفا به استناد شهادتنامه و گواهي
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه ،درخواستي به شماره  970186تقديم اين شورا نموده
چنين اشعار داشته است كه شادروان رجبعلی صفريوفا به شماره شناسنامه 1158
در تاريخ جمعه  16آذر  1396درگذشــته و ورثه وي در هنگام درگذشت عبارتند از:
 -1عاليه قاسملو فرزند محمد به شماره شناســنامه  380همسر متوفي  -2افسانه
صفريوفا فرزند رجبعلي به شــماره شناســنامه  16493فرزند متوفي  -3فاطمه
صفريوفا فرزند رجبعلي به شماره شناسنامه  27فرزند متوفي  -4عربعلي صفريوفا
فرزند رجبعلي به شماره شناسنامه  14335فرزند متوفي  -5حسين صفريوفا فرزند
رجبعلي به شماره شناسنامه  15018فرزند متوفي  -6حسن صفريوفا فرزند رجبعلي
به شماره شناســنامه  14336فرزند متوفي  -7عليرضا صفريوفا فرزند رجبعلي به
شماره شناســنامه  18423فرزند متوفي  -8خليلاله صفريوفا فرزند رجبعلي به
شماره شناسنامه  13572فرزند متوفي .اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست
مزبــور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي
صادر خواهد شد( .م الف )320
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آگهي حصر وراثت

آقای حسین چهاردولی فرزند خدمتعلی دارای شــماره شناسنامه  2118به شرح
دادخواست کالسه 970233ح  127از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان خدمتعلی چهاردولی فرزند حاجیعلی به شماره
شناسنامه  4متولد 1314در تاريخ 1397/3/14در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به :یک همسر دائمی  2فرزند
پسر و یک فرزند دختر به اسامی ذیل و الغیر
-1مریم فرهادی فرزند علی به شماره شناسنامه  22متولد  1319/1/1صادره از حوزه
 2همدان  -2رضا چهاردولی فرزند خدمتعلی به شــماره شناســنامه  313متولد
 1351/12/20صادره از حوزه  4مالیر  -3حسین چهاردولی فرزند خدمتعلی به شماره
شناسنامه  2118متولد  1361/6/12صادره از حوزه  1همدان  -4پری چهاردولی فرزند
خدمتعلی به شماره شناســنامه 1003متولد  1358/5/18صادره از حوزه  3همدان.
ماترک متوفی خدمتعلی چهاردولی فرزند حاجیعلی بیش از ســی میلیون ریال می
باشــد .اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي
مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر
نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .م الف )1579
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هالل احمر ظرفیت تولید ساالنه  400هزار پتوی
امدادی دارد
ساالنه  400هزار تخته پتوی امدادی در شرکت صنایع نساجی هالل ایران وابسته به جمعیت
هالل احمر ،برای استفاده و توزیع در بین آسیبدیدگان و حادثهدیدگان احتمالی خبر داد.
مدیر عامل شرکت صنایع نساجی هالل ایران گفت :در تولید این «پتوی نمدی» ،سبک بودن،
قیمت پائین ،کیفیت باال همانند یک عایق حرارتی طبق استانداردهای بین المللی سازمان های
امدادرسان در حوادث غیر مترقبه رعایت شده است.به گزارش ایرنا ،ظاهر رستمی افزود :از
دیگر مشخصات این پتوی امدادی میتوان به ابعاد  2.2در طول و  1.6متر در عرض اشاره
کرد و همچنین این پتو  2.5کیلوگرم وزن دارد و کاالی مناسبی برای جابهجایی و توزیع در
میان زلزلهزدگان ،سیلزدگان و اسکان اضطراری و موقت به شمار میرود.

شرکت  ۷میلیون دانشآموز در مسابقات قرآنی

هشدار پلیس به شهروندان درباره فروش لیزینگی خودرو

مدیــرکل قرآن ،عترت و نمــاز وزارت آموزش و پرورش از شــرکت  ۷میلیون
دانشآموز در مسابقات قرآنی خبر داد.
محمدرضا مسیبزاده ،درباره مسابقات قرآنی دانشآموزان سراسر کشور ،اظهار کرد:
استقبال دانشآموزان از مســابقات قرآنی بسیار خوب بوده است و امسال  7میلیون
دانشآموز در مرحله مدرسهای مسابقات قرآن شرکت کردند.
به گزارش فارس ،وی با بیان اینکه بخش پژوهشی مسابقات قرآن شامل تفسیر قرآن،
انشــای نماز ،نهجالبالغه ،صحیفهسجادیه و احکام اســت ،ادامه داد :مسابقات قرآن
دانشآموزان پسر در بخش پژوهشی از  12تا  15تیرماه و مسابقات دانشآموزان دختر
در بخش پژوهشی از  17تا  20تیرماه در مشهد مقدس برگزار شد.

درج آگهی در مطبوعات و سایر مراکز مبنی بر فروش لیزینگی خودرو و یا پیش
فروش آپارتمان دلیلی بر تأیید آن از سوی مراجع رسمی نیست.
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا اظهار داشت :با توجه به افزایش
قیمت آپارتمان و خودرو در ماههای اخیر ،احتمال اینکه کالهبرداران حرفهای به سمت
و سوی سوء استفاده از شهروندان تحت عناوین مختلف روی آورند متصور میباشد
که خریداران در هنگام خرید و فروش مراقب باشــند.به گزارش ایســنا ،محمدرضا
اکبری افزود :درج آگهی در مطبوعات از ســوی شــرکتها ،موسسات و سایر مراکز
مبنی بر فروش لیزینگی خودرو و یا پیش فروش آپارتمان دلیلی بر صحت و درستی
مطالب عنوان شده و تأیید آن از سوی مراجع رسمی نمیباشد.
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به مناسبت هفته عفاف و حجاب بررسی شد

خبـر

الرو درمانی؛ مهر پایان قطع عضو
تالش پزشکان همدانی و استفاده از علم حشره شناسی زمینه ای شد
تــا با کمک الرو مگس ها کابوس تلخ قطع عضو افرادی که زخم های
مزمن و دیابتی دارند ،به پایان راه برسد.
به گزارش ایرنا ،الرو درمانی یا «ماگوت تراپی» شــیوه ای برای درمان
زخم های مزمن از جمله زخم بیماران دیابتی است که در این روش از
الرو مگس استفاده می شود .در همین ارتباط برخی پزشکان معتقدند که
خداوند الرو را مامور به خوردن بافت های متعفن و آلوده کرده است تا
با این روش زخم بیمار بهبود یافته و الرو به حشره تبدیل شود.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی همدان در این باره در گفت و گو
با ایرنا اظهار داشــت :یکی از شیوه های متداول برای درمان زخم های
مزمن و عفونی استفاده از انواع آنتی بیوتیک هاست.
محمدرضا عبادیان افزود :حتی در صورت درمان این زخم ها از طریق
استفاده از آنتی بیوتیک ها ،استفاده متداول از این قرص ها آثار منفی بر
بدن بیمار می گذارد.
وی ادامه داد :با این وجود عفونت زخم مانع از رسیدن آنتی بیوتیک ها
به مکان آسیب دیده می شود؛ چراکه عروق و شریان های ریز به خاطر
مسدود بودن نمی توانند خونرسانی کنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت :در الرو درمانی ،عمل
جراحی و اســتفاده از آنتی بیوتیک ها کنار گذاشته می شود و الرو به
طور مستقیم بر روی زخم می نشیند و تنها بافت مرده را می خورد و با
این کار عروق بسته باز شده و خونرسانی به بافت از سر گرفته می شود.
وی درباره هزینه درمان نیز توضیح داد :تنها بخشی از الرو درمانی زیر
پوشش بیمه قرار دارد اما خرید "الرو" زیر پوشش سازمان های بیمه گر
نیست و امیدواریم تهیه "الرو"نیز زیر پوشش بیمه قرار بگیرد؛ چراکه در
این صورت هزینه درمان دیابت به شدت کاهش می یابد.

انجام نخستین عمل الرو درمانی در همدان

موســس مرکز الرو درمانی در همدان نیز به گفــت :اولین عمل الرو
درمانی بر روی یک مرد  50ساله شامگاه چهارشنبه انجام شد.
آرش جعفری افزود :این فرد پس از گذشــت هشــت ماه اقدام به طی
فرایند درمان کرده که تاخیر در این کار موجب آسیب جدی به انگشتان
پای او شــده اســت.وی ادامه داد :با این وجود تعدادی الرو بر روی 2
انگشت آسیب دیده این بیمار میانسال قرار گرفت تا شاهد ترمیم بافت
های مرده باشیم.
موسس مرکز الرو درمانی در همدان اظهار داشت :اگر این فرد به موقع
برای درمان مراجعه می کرد هم اینک با الرو درمانی در کمتر از یکماه
زخم هایش بهبود می یافت .جعفری بیان کرد :وضعیت انگشتان این فرد
به گونه ای بود که وی کاندید قطع عضو بود همچنین چند پزشک قطع
عضو را برای رهایی از این بیماری برای او تجویز کرده بودند.
وی گفت :زخم های عفونی بیشــتر بر روی پا ظاهر شــده و در موارد
خاص شاهد عفونت در دست های اینگونه بیماران نیز هستیم.
جعفری اضافه کرد :در هر مرحله الرو درمانی ،الروها به مدت  24تا 48
ساعت ،بستگی به عمق و شدت زخم بر روی محل مورد نظر قرار می
گیرد .موسس مرکز الرو درمانی در همدان بیان کرد :الروهای مورد نیاز
در دانشگاه مالیر تهیه شده و در اختیار برخی داروخانه ها قرار می گیرد.
جعفری ادامه داد :قیمت هر بسته  50عددی الرو  500هزار ریال است
اما برای کاهش هزینه درمان بیمار ،با این هزینه بســته  100عددی در
اختیار وی قرار می گیرد.وی افزود :این هزینه خرید الرو حتی به اندازه
وجهی که بیمار پیشتر برای پانســمان و شستو محل زخم ،خرید گاز
استریل و سرم تراپی پرداخت می کرد ،نیست.
موســس مرکز الرو درمانی در همدان اضافه کــرد :الرو درمانی برای
نخستین بار در غرب کشــور با حمایت های معاونت درمان دانشگاه
علوم پزشــکی در همدان انجام شد.جعفری از بیماران مبتال به دیابت
خواست تا بدون اتالف وقت و تاخیر در فرایند درمان به سرعت برای
الرو درمانی اقدام کنند؛ چراکه تاخیر در این زمینه احتمال بی نتیجه بودن
درمان و قطع شدن عضو را بیشتر می کند.
وی ادامه داد :الرو درمانی سه روز در هفته در کلینیک مهدیه شهر همدان
انجام و بیماران از ساعت  16پذیرش می شوند.
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهي موضوع ماده  3قانون و مــاده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139660326001001520هيأت اول /موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
حوزه ثبت ملک همدان-ناحیه یک تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي
رضا سطوتي راحت فرزند حسن به شماره شناسنامه  2869صادره از همدان در
يك باب خانه به مساحت  146/47مترمربع قسمتی از پالك  7/759حومه بخش
يك واقع در كوي محمديه ،كوچه مخابرات خريداري با واســطه از مالك رسمي
آقاي سيفا ...ناظمي محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود،
در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته
باشــند ميتوانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواســت 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( .م الف )1557
تاريخ انتشار نوبت اول1397/04/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/05/07 :

علی زیوری حبیبی ـ رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهي حصر وراثت

آقاي ستار شعباني دارای شماره شناسنامه  4051784436به شرح دادخواست
کالســه 359/97ش112ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و
چنین توضیح داده که شــادروان جعفر شعباني به شماره شناسنامه  5916در
تاريــخ  94/11/29در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت
آن متوفی منحصر است به -1 :امامعلي شعباني فرزند جعفر به شماره شناسنامه
 7855فرزند متوفي  -2عيناله شعباني فرزند جعفر به شماره شناسنامه 5917
فرزند متوفي  -3نصير شــعباني فرزند جعفر به شماره شناسنامه  9460فرزند
متوفي  -4ستار شعباني فرزند جعفر به شماره شناسنامه  13فرزند متوفي -5
رمضان شعباني فرزند جعفر به شماره شناسنامه  6788فرزند متوفي  -6مدينه
شعباني فرزند جعفر به شــماره شناسنامه  2فرزند متوفي  -7سليمه شعباني
فرزند جعفر به شماره شناســنامه  6769فرزند متوفي  -8بتول خلجي فرزند
علیقلي به شماره شناسنامه  2973همســر متوفي .اينك با انجام تشريفات
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف
يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .م الف )318

رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف اللجين
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مدها و مدلهای اسالمی را به روز کنید
■ فرهنگ حجاب را درست ترويج دهيم

»»مهسا پاشائی

چادرم ســند بندگی و عبودیتم را امضا
میکند!
میگویند سیاهی ِ چادرم چشم را میزند!
چشم آدمهای حریص و هرزه را
چشم را که هیچ !
خبرندارند تازگیها دل را هم میزند!
دل آدمهای مریض و بیمار دل را!
از شما چه پنهان چادرم دست و پا گیر هم
هست!
ت و پای بی بندوباری را میبندد!
دس 
 21تيرماه ســالروز قيام مردم مشــهد عليه
كشــف حجاب بــه عنــوان روز عفاف و
حجاب نامگذاري شــده اســت؛ روزي كه
دژخيمان رضاخان مردم معترض به كشف
حجاب را در مســجد گوهرشاد به خاك و
خون كشيدند.
به همين مناســبت در گزارش اول به سراغ
گروهی از دختران دبیرســتانی رفتیم تا ابتدا
مســئله عفاف و حجاب را از منظر خانمها
به عنوان بیشــترین گروه متاثر از این پدیده
بررسی کنیم و در گزارش بعدی نیز به سراغ
آقایان میرویم چرا که عفاف و حجاب فقط
مختص خانمها نیست.
در این راســتا ميزگــردي در دفتر روزنامه
همدان پیــام با گروهــي از دختران جوان
درباره «عفاف و حجاب در جامعه امروزی»
داشتیم كه در ادامه ميخوانيد:

به عنوان اولين سؤال به نظر شما
حجاب و عفاف ،چه معنایي دارد؟

نازنين :بــه نوعي ميتــوان گفت حجاب
پوشش بدن و جسم است و عفاف پوشش
روح است.
زهرا :حجاب پوشــش اســت ولي عفاف
حياي فرد است.
نرگس :عفت در لغت به معناي رام بودن قوه
شهواني فرد است.

از ديدگاه شــما ،چه پوششــي
حجاب است؟

سارا :حجاب بيشــتر به اعتقاد بستگي دارد
و كســي كه مانتو ميپوشد به مانتويي بودن
اعتقاد دارد و كســي نیز كه چادر ميپوشد،
چادر را ارجح ميداند.
زهرا :حجاب در بعضي خانوادهها موضوعي
اجباري اســت و مثل ارث منتقل ميشود و
خانوادهها انتظار دارند كه فرزندشــان مثل
مادر و دیگر خانمهای خانواده حجاب كند
در حالي كه به نظر من حجاب نبايد اجباري
باشد؛ چراكه اگر حجاب اجباري باشد فرد
فقــط حجاب ظاهري خواهد داشــت و از
درون و باطن مخالف آن برخورد ميكند.

آيا حجاب با آزادي زنان منافات
دارد؟
نازنيــن :به نظر من حجاب با آزادي زنان تا

حدودي منافات دارد و مانع راحتي و آزادي
زنان در جامعه میشود.
فاطمه :من بــه عنوان يــك دختر چادري
اعتقــاد دارم كه حجاب و چادر مانع آزادي
من نيســت ،بلكه حتي طــرز تفكر و نگاه
ديگران به من از وقتي كه چادري شــدهام
بهتر شده است.
نرگس :پوشــش و حجــاب در فصل گرما
بســیار اذیتکننده اســت چراکه از شدت
گرمای این فصل و لباسهایی که باید بپوشیم
ترجیح میدهم در خانه بمانم تا به کارهای
روزمره بیرون از خانه برسم.

خانــوادهاي كســي را مجبور به پوشــيدن
چادر ميكنــد ،آن فرد نيز دليلي براي چادر
پوشيدنش ندارد.
مشكل ما ريشهاي اســت و نوع بيان كردن
مسائل حجاب و عفاف به صورت نادرست
باعــث لجبازي جواناي مثل ما ميشــود و
فاصله ما را از حقيقت و اصل حجاب دور
ميكند.
نرگس :در جامعه امروزی شاهد پوششهای
نامناسب برخی خانمها هستیم و علت عمده
این موضوع به نظــر من فقط بیحجابی یا
بدحجابی نیســت بلکه مشــکل عمده از
بیحیایی این گروه از خانمهاست.

ســارا :زمانی كه حجاب از ابتدا در فرهنگ
ما به این شــکل بوده است؛ بله به نظر من
در چنين شرايطي فساد در جامعه با نداشتن
حجاب روز به روز بيشتر ميشود.
نرگس :به نظر من نداشــتن حجاب عامل
اصلي براي فســاد نيست ولي نبود پوشش
مناسب در زنان ميتواند فساد در جامعه را
تشديد كند.

نازنيــن :در حال حاضر کمتر به ســراغ مد
ميرويــم؛ چراكه مد هــم خيلي زود از مد
ياٌفتد و هر چيــزي خيلي مدت كوتاهي
م
مد است.
نگار :در حال حاضر مدهاي جديدي براي
افراد با حجاب وجود نــدارد .در حالي كه
باید مدهــاي زيبایی در ايــن نوع حجاب
افزايش يابد تا ما به ســمت چنين پوشش
و حجابي برويم.
فاطمه :ما بايد به دنبــال مدلهاي زيبا براي
حجــاب برویم و همانطور كــه میبینیم تا
هم اکنون زيادي به اين موضوع نشده است
البته در سالهای اخیر اقداماتی صورت گرفته
است ولی کافی نیست.

آيا نداشــتن حجاب باعث فساد
ميشود؟

دليل بدحجابي در جامعه امروزي
چيست؟

سارا :طرز تفكر افراد تعیین کننده است كه
باعث ميشــود هر كدام نوعي از حجاب را
براي خود انتخاب كنند .به عنوان مثال کسی
چادر را و دیگری مانتویی معمولی یا جلوباز
که این روزها طرفداران خود را یافته است.
الهام :هر كس بر اساس عاليق خود حجاب
را براي خود انتخاب ميكند و پوشش افراد
يك موضوع ســليقهاي اســت ،خود افراد
تعیین میکنند که چه پوششــی با چه رنگی
را بپوشند.
نازنين :كســي كه حجاب نــدارد ،دليل هم
براي نداشــتن حجاب نــدارد و وقتي هم

چقدر شما از مد تبعيت ميكنيد؟

الگوي شــما به عنوان جوانان و
نوجوانان امروزي ،چه فرد یا افرادی
است؟
سارا :خواهرم الگوي زندگي من است؛ چون
او را فردي عاقل و منطقي ميدانم و از لحاظ
تفكري بســيار به هم شبيه هستيم به همین
دلیل از او و افکار او تبعیت میکنم.
زهرا :مدلينگهــاي اينترنتــي و فضاهاي

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول
شركت تعاوني مصرف مشترك كارگران فرش دستباف همدان و حومه

بنا بر تصميم هيأتمديره محترم شركت مجمع عمومي عادي نوبت اول شركت رأس ساعت  9صبح روز شنبه مورخه  97/05/20در حسينیه شاهزاده
علياصغر واقع در فرعي باباطاهر برگزار ميگردد.
بدينوسيله از كليه اعضاء (صاحبان سهام) دعوت به عمل ميآيد در تاريخ و رأس ساعت تعيين شده در مجمع عمومي حضور بهم رسانند و يا وكالي خود
را از بين اعضاي شركتكننده در مجمع انتخاب و كتباً به هيأتمديره تعاوني معرفي نمايند .الزم به ذكر است بررسي وكالتنامهها حداكثر تا يك هفته قبل
از برگزاري مجمع عمومي در محل شركت صورت ميگيرد.
ضمناً داوطلبان عضويت در هيأتمديره و بازرسي موظفند تا  5روز پس از صدور دعوتنامه تشكيل مجمع عمومي عادي ،درخواست خود را كتباً به هيأت
مديره شركت تحويل نمايند.
*دستورات جلسه:
 .1گزارش كتبي هيأتمديره شركت در مورد عملكرد سال مالي  1395و 1396
 .2گزارش كتبي بازرس شركت در مورد عملكرد سال مالي  1395و 1396
 .3طرح و تصويب صورتهاي مالي عملكرد سال  1395و 1396
 .4تصويب پيشبيني بودجه و تعيين خط مشي شركت در سال 1397
 .5انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل
 .6انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هيأت مدیره
 .7طرح و تصويب دستورالعمل حقوق و مزايا ،پاداش و حق حضور در جلسات هيأتمديره
(موضوع تبصره  3ماده  36قانون اصالحي بخش تعاون)
 .8طرح و تصويب آييننامه مالي و معامالتي
 .9طرح و تصويب آييننامه حدود و اختيارات مديرعامل
 .10طرح و تصويب آييننامه اداري و استخدامي
هيأتمديره شركت تعاوني

آگهـی مزایـده

شــهرداری برزول در نظر دارد یک باب مغازه تجاری واقع در جنب ســاختمان اداری
شــهرداری را از طریق آگهی مزایده با شرلیط ذیل به اشــخاص حقیقی یا حقوقی از
طریق عقد اجازه واگذار نماید.
موضوع مزایده اجرای یک باب مغازه تجاری واقع در بلوار فرهنگ جنب ساختمان اداری
شهرداری برزول در مساحتی به متراژ تقریبی 18متر مربع
متقاضیان می بایســت پیشنهاد خود را تا پایان وقت  97/4/30به دبیرخانه شهرداری
ارسال نمایند.
پیشنهادات در ساعت  10صبح  97/4/31بازگشایی و قرایت خواهد شد.
تمامی هزینه های آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است.

علی مرادی  -شهردار برزول

مدرک فارغ التحصیلی سعید مرادیان فرزند ابراهیم به شماره
شناسنامه  3790254428صادره از قروه مقطع کارشناسی

رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی همدان با شماره
3278674مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مجازي بيشترين الگوي من هستند .به همين
دليــل با كمي جســتجو در اين فضاها نوع
لباس ومدل خود را انتخاب ميكنم.
مريم :الگوي من مادرم اســت؛ چون او را
همهجوره قبول دارم .به همين دليل است كه
از او پيروي ميكنم.

دربــاره كمپين «نــه به حجاب
اجبــاری» چه ميدانيد و نظر شــما
درباره آن چیست؟

زهرا :به نظر من افــراد حق دارند نظرهاي
خود را اعالم كنند و اعضاي اين كمپين نیز
میتوانند نظر خود را كه از بین رفتن حجاب
اجباری است ،اعالم كنند.
نرگس :ما در جامعه اسالمي زندگي ميكنيم
که یکسری قوانین شرعی در آن باید رعایت
شــود ،همه چيز بايد روند قانوني خود را
داشته باشد نميتوان به شكل غيرقانوني يك
كار را انجام داد و انتظار داشــته باشــيم كه
قانون با ما برخورد نكند.
فاطمــه :در يــك جامعه اســامي زندگي
ميكنيــم و ايــن جامعه یــک چارچوب
مشــخص و روشــني دارد .من قب ً
ال چادر
نميپوشــيدم و االن چادري هستم و به نظر
من اگر حجاب اجباري از جامعه ما برداشته
شــود و اين چارچوب تغيير كند؛ بيجنبه
هســتيم و مشــكالت زيادي جامعه ما را
درگير ميكند.
به نظر من ما بايد فرهنگ حجاب را درست
ترويج دهيم طوری که همه طرز بیان خود
در این موضوع مهم را اصالح کنند و باعث
ناراحتی افراد بدحجاب و دور شدن هرچه
بیشتر ما از آنها نشوند و مصداق این موضوع
گشتهايي كه براي مسئله پوشش در جامعه
میگذاشــتند ،ماموران گشــتها برخورد
مناســبي نداشتند و طرز بيان آنها با دختران
بدحجاب درست نبود.

نیش و نوش
همدانپیام :کودکان طعمههای جذابتری برای آدم ربایان
از بس بچهها خوبن حتی آدم رباها هم ازشون خوششون میاد
ایرنا :تولید برق از گرمای زاید
پس چرا هرز چقدر گرم میشه برقا خاموش تر میشن!!
ایسنا :دانستن زمان مرگ تنها با یک آزمایش
آزمایش زمان مرگ هم اومد!!
ســامت نیوز :نیمی از پزشــکالن همومی بــه کارهایی جز طبابت
میپردازند
چیکار کنن پول تو کارهای دیگه است نه طبابت!!
وزیربهداشــت ،درمان وعلوم پزشکی :خدمت به مردم مهم ترین راه
مقابله با توطئه های دشمنان است
تا باشه از این خدمات!!
فرارو :قبر گران شد
اگر دردم یکی بودی چه بودی!!
فارس :خانواده مسیح علینژاد میهمان ویژه همایش «دختران انقالب»
بدون شرح!!
ایرنا :صادرات برق به ارمنستان دروغ است
دیگه راست و دروغ با هم قاطی شدن تشخیصش سخته!!
فارس :ارسال  ۵۲تُن دارو و تجهیزات ویژه حج  ۹۷به جده
از این عربا میترسن ،بعید نیست زائرامون رو مریض کنن!!
مهر :دستگیری کالهبردار شرکت تعاونی در همدان
خواسته یه لقمه نون کاله برداری بخوره که نشده!!
مهر :دالر به  ۴۳۱۹تومان رسید /یورو و پوند ثابت ماند
ارزونی خداحافظ!!
تسنیم:حجتاالسالمرئیسی:امروزحربهوفتنهدشمنناامیدکردنمردماست
ما هم اونا رو ناامید میکنیم!!
ق مردم ایذه را کالفه
تســنیم :بیبرقی در اوج گرما؛ قطعی مکرر بــر 
کرده است
هالک شدیم واال...
همشهری :نوجوانان حق دارند نه بگویند!
امیدوارم بتوانند که نه بگویند!

مرگ و میر در همدان سیر نزولی دارد

آمار فوت شدگان در ســه ماهه نخست امسال نسبت به مدت
مشابه در سال گذشته  4.2درصد کاهش داشته است.
مدیــرکل ثبت احوال همدان گفت 2 :هــزار و  437واقعه فوت در
فصل بهار امســال ثبت شــد که یک هزار و  491تن از این تعداد
شهری و مابقی روستایی بوده اند.
به گزارش ایرنا ،محمود علیپور اضافه کرد :به طور متوســط ماهانه
 812نفر ،روزانه  26تن و در هر ساعت یک نفر در این استان جان
خود را از دست میدهد.
وی با بیان اینکه آمار مرگ و میر مردان بیشتر از بانوان است ،افزود:
به ازای فوت هر  100زن  135مرد در ســه ماهه اول امســال جان
باختــه اند.علیپور ادامه داد :از نظر جنســیت یک هزار و  402مرد
معادل  57.5درصد و یک هزار و  35زن از ابتدای سالجاری تا پایان
خرداد فوت کردند.وی اظهار داشــت :بیشترین عامل مرگ و میر با
 38.2درصد بیماریهای قلبی و عروقی اســت و پس از آن سرطان
و حوادث غیر عمد در ردههای بعدی قرار دارند.
مدیرکل ثبت احوال همدان گفت 22 :هزار و  329شناسنامه مکانیزه
در این مدت زمان صادر شــده که  14هزار و  438شناسنامه برای
افراد باالی  15سال بوده است.
علیپور اضافه کرد :افرادی که دارای شناسنامه مستعمل و مستهلک
هستند میتوانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان برای تعویض شناسنامه
اقدام کنند.وی افزود :هزینه مصوب ثبت احوال برای تعویض یک
جلد شناســنامه  250هزار ریال است البته دفاتر پیشخوان نیز هزینه
ای را دریافــت میکنند.علیپور بیان کرد :شناســنامههای مکانیزه از
ضریب امنیتی باالیی برخوردار هســتند و امکان جعل آنها بســیار
دشوار است.

آگهي مزايده عمومي فروش اموال ،امالك و مستغالت
بانك توسعه صادرات ايران

پ

بانــك توســعه صــادرات ايــران در نظــر دارد امالك و مســتغالت مــازاد خــود را از
طريــق مزايــده عمومــي بــا جزييــات منــدرج در اســناد مزايده بــا بهرهگيــري از
ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت ( )setadiran.irبــه صــورت الكترونيكــي
به فــروش برســاند.
تاريخ انتشار1397/04/23 :
مهلـــت دريافـــت اســـناد و بازديـــد :از تاريـــخ  1397/04/23تـــا تاريـــخ
1397/05/07
مهلت ارسال پيشنهادها :تا تاريخ 1397/05/07
تاريخ بازگشايي اسناد :تاريخ 1397/05/08
تاريخ اعالم برنده مزايده 1397/05/20 :ميباشد.
متقاضيـــان ميتواننـــد بـــراي كســـب اطالعـــات بيشـــتر (شـــرايط عمومـــي و
جـــدول امـــوال وامـــاك) بـــه ســـامانه فوقاالشـــاره مراجعـــه نماينـــد.
(م الف )1555
بانك توسعه صادرات ايران

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

تداوم کاهش نرخ بیکاری در کشورهای توسعه یافته

فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان حداقل شود

سازمان توسعه همکاری اقتصادی اعالم کرد متوسط نرخ بیکاری  ۳۵کشور عضو این سازمان برای دومین ماه متوالی کاهش یافته و به
 5/2درصد رسیده است.به گزارش ایسنا ،تا پایان ماه می  33/2میلیون نفر در کشورهای عضو این سازمان بیکار بوده اند که  ۵۰۰هزار نفر
بیشتر از زمان بحران اقتصادی جهانی سال  ۲۰۰۸است .این میزان هم چنین  16/1میلون نفر کمتر از ژانویه  ۲۰۱۳است که بیشترین شمار
بیکاران کشورهای توسعه یافته به ثبت رسیده بود.در سه ماهه نخست امسال نرخ بیکاری در ترکیه به  9/9درصد معادل  ۳.۱۶میلیون نفر
کاهش پیدا کرده است که این رقم در سه ماهه پایانی سال برابر با  3/22میلیون نفر بود.نرخ بیکاری درآمریکا نیز از  4/1درصد سه ماهه
پایانی سال  ۲۰۱۷به  3/8درصد تا پایان سه ماهه نخست سال کاهش پیدا کرده است .طبق گزارش این سازمان ،نرخ بیکاری جوانان  ۱۵تا
 ۲۴ساله تا پایان ماه می به  ۱۰.۹درصد رسیده است .در منطقه یورو نرخ بیکاری با  3درصد کاهش به  16/8درصد رسیده است .در ایتالیا،
لتونی و اسپانیا نرخ بیکاری بیشتر از سایر کشورها کاهش یافته است.با این حال نرخ بیکاری جوانان در یونان  43/2درصد ،اسپانیا 33/8
درصد و ایتالیا  31/9درصد بوده است که باالترین نرخ بیکاری جوانان در کشورهای توسعه یافته محسوب میشود.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت خواستار حداقل شدن فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان شد.
محمد شــریعتمداری با بیان این که حــدود  ۱۴۰۰کاال ممنوعیت واردات گرفتهاند ،گفت :محصــوالت مواد غذایی از جمله
محصوالتی هستند ،که ورود آن به داخل کشور ممنوع است.
به گزارش مهر ،وی این ممنوعیت را فرصت بزرگ واحدهای غذایی داخلی دانســت و افزود :در حال حاضر فشــارهای زیاد
حاصل از خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد کشور وارد شده است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت خواســتار به حداقل رساندن فشــارهایی مانند مالیات به تولیدکنندگان شد و گفت :باید در این
شرایط فشارها را به حداقل برسانیم ،تا مشکالت موجود سبب توقف تولید نشود.
شریعتمداری پمپاژ ناامیدی در کشور را از توطئههای دشمنان دانست و گفت :مشکالت داریم ،اما قابل حل است ،نباید ناامید
شویم ،که در این صورت دشمن به هدف خود رسیده است.
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اقتصـاد

eghtesad@hamedanpayam.com

در بازديد از تدبیردارو اعالم شد

نگاه

ضرورت همصدایی بخش خصوصی

*کیوان کاشفی

عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

بازار سهام شاهد اصالح قیمتها

روز خوب نوسانگیران

»»غزل اسالمي

شرکت داروســازي «تدبير دارو» پس
از يک ســالونيم توليد به جايي رسيده
که در برخي داروها با مشــابه ايتاليايي يا
آمريکايــي و کانادايي برابري ميکند .اين
شرکت داروسازي که در سال  1392در
شهرستان تويســرکان تأسيس شده حدود
يک سالونيم اســت که به توليد صنعتي
رسيده است .اين شرکت با سرمايهگذاري
بخش خصوصي راهاندازي شده و حدود
 30نفر اشــتغال ايجاد کرده است .حبيب
موميوند فرماندار تويسرکان معتقد است که
با وجود اين شرکت و  2داروسازي ديگر
که در اين شهرستان آغاز بهکار کردهاند و
با راهاندازي صنايع وابســته ،تويسرکان به
قطب داروســازي در استان تبديل خواهد
شد .ياسر حيدري مدير توليد و تحقيقات
شرکت داروسازي تدبير دارو در بازديدي
که هيات تحريريه همدانپيام از آن داشت
درباره نحوه توليدو کيفيت داروهاي خود
گفتوگويي انجــام داد که در ادامه آمده
است.
چه نوع داروهايي در اين شــركت
توليد ميكنيد؟
داروهاي ضد چربي ،گوارشــي ،ضد قارچ،
مســكنها و تعدادي قرص داروي سرطاني
توليد ميكنيم.
محصوالت توليدي شما چقدر به
جلوگيري از واردات دارو به داخل كشور
كمك ميكند؟ و آيا توليداتتان مشابه
خارجي دارند؟
قطعــا توليدات داخلي موجب ميشــود كه
واردات دارو به داخل كشــور كاهش بيابد.
همــه توليدات ما در اين شــرکت مشــابه
خارجي دارند .ضمن اينکه در آناليزهايي بر
روي توليداتمان انجام ميشــود اگر پروفايل
آزادســازي دارويي در روده و معده با مشابه
خارجي آن مغايرت داشــته باشد ،مجددا ً بر
روي فرموالسيون آن كار ميكنيم تا به مشابه
خارجي خود نزديك شود.
م اين شــرکت از بازار ايران
سه 
چقدر است؟
داروهايــي كه توليد ميكنيــم در ايران زياد
موجود نيست ،هر نوع محصولي ممكن است
 20تن در بازار موجود باشد كه همين مقدار
را هم ميتوانيم توليد كنيم.

عکس :مصطفي شير محمدي

تمرکــز درآمدهای نفتی در ایران ،قدرت شــنوایی بخش دولتی
برای شنیدن ســخنان بخش خصوصی را کاهش داده است .ادبیات
یک طرفه و سرشــار از آمارهای گزینشــی و گاه دســتکاری شده،
موضوعی است که در اکثر دولتمردان ،صرفنظر از خاستگاه سیاسی
و اجتماعی آنها دیده میشود .در چنین شرایطی ،تقویت همصدایی
بخش خصوصــی و ایجادهارمونی در ســمفونی بخش خصوصی
اقتصاد کشور ،میتواند گرد و غبار غفلت را از گوش تصمیمسازان
بزداید و به بهبود شنوایی و بینایی آنها کمک کند.
هــر چند سیاســتهای کلی نظــام ،مجموعه قوانین باالدســتی و
سیاستهای راهبردی دولت ،بر تقویت بخش خصوصی و مشورت
گیــری از آن در تصمیمهــای اقتصادی تاکیــد دارد؛ ولی در عمل
مشــاهده میکنیم که بیاعتنایی به اطالعــات ،تجربهها ،مطالبات و
مشــورتهای بخش خصوصی ،هزینههای متعــدد و متنوعی را به
اقتصاد کشــور تحمیل میکند .از یکســو شــاهد غافلگیر شــدن
دولتمردان در مواجهه با پدیدههایی هســتیم که بخش خصوصی با
آیندهنگری ،نســبت به وقوع آن هشــدار داده بود و از سوی دیگر،
تصمیمهای غافلگیرانهای را مشــاهده میکنیم که بدون اطالع قبلی
فعــاالن اقتصادی و به صورت یک شــبه اتخاذ و ابالغ میشــود و
تبعات آن ،دامن اقتصاد کشور بهویژه فعاالن اقتصادی را میگیرد.
در متون متعدد قانونی پیشبینی شــده که همه تصمیمها با مشورت
بخش خصوصی باشــد .در قانون اتاق بازرگانــی ،بر نقش اتاق به
عنوان مشــاور قوای سهگانه تاکید شده اســت .قانون بهبود مستمر
محیط کســبوکار نیز ،صدور بخشــنامهها را موکول به مشورت با
تشکلهای حرفهای حوزه کاری متاثر از آن بخشنامه میداند .با این
حال ،شــاهد آن هستیم که بسیاری از تصمیمهای دولتی ،در فضایی
دیگــر و تحت عناوینی مانند مصلحت اقتصادی ،الزامهای شــرایط
بحرانی و  ...اتخاذ میشــود و دیدگاههای بخش خصوصی در این
تصمیمها ،جایگاه موثری ندارد .این در حالی است که هم مصلحت
اقتصاد کشــور و هم راهبرد پرهیز از بحران یا عبور از آن ،مســتلزم
بهره گیری از ظرفیت فکری بخش خصوصی است.
با این که عملکرد دولتها در این زمینه ،قابل نقد است؛ اما نمیتوان
نقش خــود بخش خصوصــی در نادیده گرفتــن ظرفیتهایش را
انکار کــرد .همصدایی و مطالبهگری ،راهکارهایی هســتند که اگر
با دقت توســط بخش خصوصی اجرا شــود ،تصمیمسازان چارهای
جز مشارکت دادن این بخش در فرایندهای تصمیم سازی نخواهند
داشت.
همافزایی تشکلها و همگرایی آنها در رسیدن به اهداف کالن بخش
خصوصی ،اهمیت ویژهای دارد .البته در زنجیره تولید و تجارت ،هر
بخش دارای منافع خاص خود اســت و نمیتوان انتظار داشــت که
بخشهای مختلف اقتصــاد ،مثل هم فکر کنند .اما همصدایی اقتضا
میکنــد که فعاالن اقتصادی ،دیدگاههایی را در فضای عمومی دنبال
کنند که جمعبندی تضارب آرای آنهاســت و منافع مشترکشان را
تامین میکند و حل و فصل اختالفهای فیمابین را در فضای داخلی
اتاق دنبال کنند .بدین ترتیب ،دولت و بقیه تصمیمسازان نمیتوانند
به دلیل چند صدایی بخش خصوصی ،از مشــورت و مشارکت این
بخش پرهیز کنند .اتاق ایران میتواند جلسات منظمی با تشکلهای
مرتبط با هر زنجیره اقتصادی برگزار کند تا از مجموعه این جلسات،
نظرات واحدی در بیاید .برای مثال ،در مجموعههایی همچون طیور،
فــوالد ،تجارت فرامرزی و ،...نوع نگاه به فرآیند تولید و تجارت در
هر بخش متفاوت اســت .اتاق ایران باید بتواند نظرات این تشکلها
را بشنود و برای انســجام آنها چارهای بیاندیشد .مهمترین راهکار
در این زمینه ،ارتباط مســتمر ،گفتوگو کــردن و درنهایت اجماع
تشکلها باهم است.
برای انسجام بخش خصوصی ،باید اکثریت بنگاهدارها در تشکلهای
مختلف بخش خصوصی حضور داشته باشند و تشکلهای موازی و
کوچک با همدیگر ادغام شــوند و بهصورت سیستمی کار کنند .اما
در خیلی از قسمتهای بخش خصوصی ،زنجیرههای مختلف تولید،
منافع مختلف و متفاوت دارند که این ،مانع از همگرایی میشود .این
در حالی اســت که باید در مجموعه اتاق ایران شرایطی فراهم شود
که بخش خصوصی ،مطالبات خود را به صورت واحد عنوان کنند.
انتظار میرود با اجرای دقیقتر و کاملتر مســوولیتهای اتاق در
زمینه نظم تشــکلی ،از جمله مستندســازی و انتقال تجربه کاری
تشکلهای پیشتاز به سایر تشکلها ،فراگیر شدن مشارکت فعاالن
هر قســمت اقتصاد در تشــکل مربوطه ،ادغام تشکلهای موازی،
ایجاد تشــکل برای حوزههای فاقد تشکل ،ایجاد فدراسیونها و
کنفدراســیونهای فرادستی و همچنین فراهم کردن فضای مذاکره
مســتمر تشــکلهای مرتبط ،چنین پدیدههایی مدیریت شــوند.
بــه بیان دیگر ،شــاخص ارزیابی مدیریت تشــکلهای اقتصادی
اقتصــادی ،نــه افزایش تعداد آنهــا بلکه فراگیری ،اثربخشــی و
همصدایی آنهاست.
نمایندگان اتاق و تشــکلهای عضو در نهادهای تصمیم ساز بهویژه
شــورای گفتوگو ،باید توجه داشــته باشــند که آنها نماینده منافع
کلیت بخش خصوصی کشور هستند نه زیرشاخهای که کسب و کار
خودشان در آن قرار دارد .به همین دلیل ،در طرح مطالبات از بخشی
نگری پرهیز کــرده و نگاه کالن بخش خصوصی را مورد توجه قرار
دهند .این نکنه بویژه از این نظر اهمیت دارد که هر گاه بخش دولتی،
دریچه ایهای مشــارکت و مشورت گیری از بخش خصوصی را با
ز میکند ،این بخش خصوصی اســت که میتــوان با ارتقای کیفیت
مشــورت دهی خود ،این دریچهها را بازنگه داشته و موقعیت مشاور
بــودن خود را تثبیت کند .اما اگر شــاهد تشــتت آرا و ارائه نظرات
متناقض باشــیم ،دولتمردان به این دلیل و شــاید هم به این بهانه ،بار
دیگر فرایند تصمیمســازی را به اتاقهای دربســته و بدون حضور
نمایندگان بخش خصوصی هدایت خواهند کرد.

کيفيت داروي تولیدی تويسرکان همسطح ايتاليا

بورس

معده ميسازيم.

شــركت داروســازي در دنيا با
بسياري از مراكز علمي ارتباط دارند.
شــما براي دريافت مشاوره و مقاالت
علمي چقدر با مراكــز علمي داخلي و
خارجي ارتباط برقرار كردهايد؟

آيا بــراي آينده شــركت چنين
برنامهاي داريد تا دارويي توليد كنيد كه
در ايران توليد نميشود؟

ما فع ً
ال سعي كردهايم آنها كه مشابه خارجي
دارنــد را توليد كنيم .در ايــران هنوز به آن
مرحله نرســيدهايم دارويي توليد كنيم كه در
كشور و جهان ثبت شود .اما برنامه داريم كه
داروهايي كه تاكنون در ايران توليد نشدهاند را
با همكاري تعدادي از شركتها توليد كنيم.

چه مقدار از داروهايي كه ميسازيد
گياهي هستند و چند درصدشان از مواد
شيميايي ساخته ميشوند؟

 5يــا  6درصد از داروهايي كه ميســازيم،
شيميايي هستند و بقيه با مواد گياهي ساخته
ميشــوند .به عنــوان مثــال در اينجا نعنا و
فلفل را پلت كردهايــم و با مخلوط رازيانه،
شــيرينبيان و زيره هم داروي مسكن براي

ما با دانشــگاه شهيد بهشــتي تهران ارتباط
داريم ،توليداتمان را براي اساتيد اين دانشگاه
ميفرستيم تا آنها را آناليز و آزادسازي كنند و
اگر مشكلي داشته باشد به ما مشاوره ميدهند.
آنها حتي ميزان و نوع مواد براي روكش نهايي
محصوالت را هم تعيين ميكنند.
جزو برنامههايمان مشاوره گرفتن و برقراري
ارتباط علمي با دانشگاههاي سراسري اراك و
آزاد تويسركان هم هست.

كيفيــت داروهاي ايراني و خارجي
چقدر با هم متفاوت هستند؟

ســاخت پلت (مواد داروهــا) در همه جاي
دنيا شــبيه به هم اســت؛ چون ماشينآالتي
كه اســتفاده ميكنيم با ماشــينآالتي كه در
داروســازيهاي دنيا به كار گرفته ميشود،
يكي هســتند .فقط در نوع ماده اوليه ممكن
اســت با هم فرق داشته باشــند كه بر روي
كيفيت تأثير ميگذارد.
در ايــران ،مواد اوليه داروها از كشــورهاي
ايتاليا ،آلمان ،هند و چين وارد ميشود و طبق
آناليزها و آزادسازيهايي كه بر روي داروهاي
مشــابه ايتاليايي انجام دادهايــم در مواردي

حتي كيفيت داروهاي ايراني نسبت به مشابه
ايتاليايي باالتر بودند.
بــه عنوان مثــال داروهاي مكمل ســاخت
ايران ممكن اســت فقط يك يــا  2درصد
تأثيرگذارياش بر روي بيمار كمتر باشد ،آنهم
چون نوع مادهاي كه در نوع ايتاليايي استفاده
ميشود فقط يك يا  2درصد خالصتر است،
يا قرص امپرازول كه  20سال است در ايران
توليد ميشود هم همين مقدار كيفيت دارد.
قرصهاي آهن (فروسسولفات و فيفول) كه
ما توليد ميكنيم ،مواد اوليهاش ايتاليايي است
و با نوع كانادايــي ،آلماني و آمريكايي فرق
چنداني ندارند.

حجم سرمايهگذاري شركت چقدر
است؟

بالغ بــر  10ميليارد تومان در اين شــركت
ســرمايهگذاري شــده كــه 100درصد آن
مربوط به بخش خصوصي است و هيچگونه
تسهيالتي دريافت نكردهايم.

چه تعداد اشتغالزايي كردهايد؟ آيا
همه نيروها بومي تويسركان هستند و
يا از شهرهاي ديگر آمدهاند؟
در حــال حاضــر  30نفر در اين شــركت
شــاغل هستند كه تا ســال آينده به بيش از
 60نفر ميرسند .حدود  95درصد آن بومي
تويســركان هســتند و  5يا  6درصد آنها كه
نيروهاي متخصص هستند از تهران يا كرج
استخدام شدهاند.

سرانجام مبهم نرخ سود بانکی
تقریبا  10ماه از آخرین تصمیم شــورای
پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی میگذرد؛
تصمیمی کــه در نهایت منجر به کاهش نرخ
سود بانکی شد .اما در این بازه زمانی اتفاقاتی
که در بازارهای مختلف بهوجود آمد ،این ابهام
را ایجاد کرد که شاید بانک مرکزی و اعضای
شورای پول و اعتبار دوباره برای تعیینتکلیف
نرخ ســود بانکی به دور یک میز بنشــینند و
نرخ تازهای را برای سود بانکی اعالم کنند تا
نقدینگیهای سرگردان از بازارهای ارز ،سکه
و طال خارج شود و دوباره به بانکها بازگردد.
نرخ سود ســپرده بانکی طی سالهای ۱۳۹۲
تاکنون با توجه به روند نزولی تورم ،در شیب
کاهشــی قرار گرفت و از نرخهایی که به ۳۰
درصد در بانکها میرســید ،تــا  ۱۵درصد
کاهش یافته است .سود تسهیالت نیز در حد
 ۱۸درصد قرار دارد .در ســال گذشــته و در
جریان انحرافاتی که برخی بانکها در اجرای
نرخ سود داشتند ،بانک مرکزی دستورالعملی
را بــرای الزام به منظور رعایت نرخ ســود تا
 ۱۵درصد و حذف نرخهای باالتر به بانکها
ابالغ و در دســتور کار قرار داد .این تکلیف
موجب شــد تا در ادامه و با نوســانی که در
نیمه دوم سال گذشته در بازار ارز اتفاق افتاد،
برخی کارشناسان و تحلیلگران بر این موضوع
تاکید داشته باشند که کاهش نرخ سود موجب
خروج نقدینگی از بانکها و به جریان افتادن
در بازار ارز و البته تحریک نوسان شده است.
البته بانــک مرکزی در یک هفته در بهمن ماه
سال گذشته تجربه افزایش نرخ سود را داشت
و اوراق گواهی ســپرده با نــرخ  ۲۰درصد
یعنی  5درصد باالتر از ســود بانکی را منتشر
کرد .در این حالــت حدود  ۲۴۰هزار میلیارد

تومان اوراق فروش رفت و مشتریان بانکها
حســابهای خود را جابهجا کردند .با توجه
به اختالف  5درصدی ســود ،حدود  ۱۲هزار
میلیارد تومان هزینه به بانکها تحمیل شد.

از احتمال بازنگری در نرخ سود تا
تکذیب خبر

در این شــرایط ،چهارشنبه گذشته خبری در
رسانهها منتشر شد مبنی بر اینکه احتماال در
نرخ ســود سپردهها بازنگری خواهد شد .این
خبر به نقل ازاکبــر کمیجانی ،قائممقام بانک
مرکزی آمده بود .اگرچه بالفاصله بانک مرکزی
هرگونه تصمیمگیری درباره با تغییر نرخ سود
بانکی را رد کرد .بــه گزارش خبرآنالين ،در
خبر اصالح شــده به نقــل از قائممقام بانک
مرکزی آمده اســت« :بانک مرکزی پیوســته
متغیرهای پولی را بررسی میکند و نرخ سود
از مباحثی اســت که همواره در دستور کار و
بررسی است .موضوع متغیرهای پولی همواره
میتواند در دســتور مطالعات باشد ،ولی در
شرایط کنونی این امر در دستور کار نیست».
پیش از این ،حسین عبدهتبریزی ،عضو شورای
عالی بورس نیز خبر از تایید نشــدن افزایش
نرخ ســود بانکی داده بود .وی درباره حجم
باالی نقدینگی در کشور گفته بود« :متاسفانه
بازار پول حجم بــاالی نقدینگی ایجاد کرده
و وجــود این حجــم از نقدینگیها به دلیل
توزیع ســودهای موهومی نظام بانکی است».
به اعتقاد عبدهتبریزی« ،اگر نظام بانکی به ایجاد
این نقدینگیها ادامــه دهد ،وضعیت اقتصاد
کشورمان دشوارتر خواهد شد ،بنابراین بانک
مرکزی باید تالش کند که بانکها سودی که
کسب کردهاند را بین مردم توزیع کنند؛ نه اینکه
سودی که به دست نیاوردهاند به اقتصاد تزریق

کنند و این زیان باالتری خواهد داشت».
این در شــرایطی است که اوایل تیرماه امسال
یک مقام مســوول دولتی خبــر داده بود که
افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار دولت
قرار گرفته اســت .به گفته وی« ،افزایش نرخ
سود نرخ بانکی برای مدیریت ریالهای ناشی
از فروش اسکناس دالر در بازار غیررسمی در
دستور کار دولت قرار گرفته است».

افزایش نرخ سود به صالح نیست

با این حال ،پس از انتشــار خبر احتمال تغییر
نرخ سود بانکی ،کارشناسان و صاحبنظران
اقتصادی ،مواضع متفاوتی از خود نشان دادند.
رئيس کمیســیون اقتصادی مجلس به عنوان
مخالف افزایش نرخ سود بانکی ،عنوان کرد:
«افزایش نرخ ســود بانکی در شرایط حاضر
به هیچ وجه به صرفه و صالح اقتصاد کشور
نیست».
محمدرضا پورابراهیمی افــزود« :تعیین نرخ
سود بانکی بیشتر مبتنی بر میزان نرخ تورم در
اقتصاد هر کشوری است ،بنابراین هرچه نرخ
تورم در اقتصادی پایینتر باشــد ،طبق قاعده
نرخ سود سپردهها نیز پایینتر است .نرخ بازده
واقعی نیز براســاس همین شاخص محاسبه
میشود .برای مثال در یک کشوری نرخ تورم
اگر  10درصد باشد ،در عمل دو درصد باالتر
از تورم نرخ بازده خالص مورد محاســبه قرار
میگیرد .اگر در همان کشور نرخ سود سپرده 8
درصد باشد ،به طور مسلم نرخ بازدهای واقعی
فردی که براســاس این نرخ در بانک سرمایه
گذاری کرده ،منفی دو درصد است».

نرخ ســود پاییــن نقدینگی را به
بازارهای دیگر میبرد
اما کارشناســانی چون علــی دینیترکمانی

معتقدند« :اگر نرخ ســود بانکی خیلی پایین
باشــد ،تمایل کمتری برای سپردهگذاری در
بانکها در مردم ایجاد و سرمایهها در ملک و
خودرو و طال و ارز انباشت میشود».
استادیار پژوهشکده بازرگانی درباره درباره
تغییر نرخ ســود بانکی عنوان کــرد« :اگر
نرخ ســود بانکی خیلی باال باشد ،به لحاظ
اخالقی ،زمینهســاز رباست و و نشاندهنده
بیماری در اقتصاد اســت .چون نرخ باالی
ســود در اقتصاد یعنی اجــزا و عناصر آن
اقتصاد درست کار نمی کند».
به گفته وی« ،در کشــورهای پیشرفته نرخ
ســود بانکی  2یا  3درصد و حداکثر  4تا 5
درصد است ،اما در مورد تناسب نرخ بهره و
نرخ تورم بین اقتصاددانان این مناقشه وجود
دارد که آیــا اول باید برای کنترل تورم نرخ
بهره را باال برد یا اینکه بدون دسـتکاری
قیمتها ،باید عملکرد بخش واقعی اقتصاد
را درســت کرد و با نظارت بــر بانکداری
و کاهش ســومدیریتها ،فرآیند انباشــت
سرمایه را تحت نظر گرفت».دینیترکمانی
با بیان اینکه بانکها بــرای جبران کاهش
نرخ سود تسهیالت ممکن است درصدی از
سود سپردهها را پایین نیاورند تا جبران آن
سودی را کنند که از تســـهیالت به دست
نیاوردند ،گفت« :با ایــن کار در واقع بار
کاهش نرخ تسهیالت را روی دوش مردم
میافتد،که این موضوع تاثیر منفی بر مردم
دارد».
هادی حقشــناس ،کارشــناس اقتصادی نیز
معتقد اســت« :نرخ مناسب برای سود بانکی،
نرخی اســت که در تناســب با تورم و نرخ
بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی باشد».

در چند روز اخیر معامه گران بازار ســهام شــاهد روند اصالحی
قیمتها بودند ،این کاهش قیمت در حالی اتفاق افتاد که چندی پیش
فعاالن بورسی با سبز شدن کل بازار صف های خرید و رشد فزاینده
قیمت سهم ها را تجربه کردند.
به گزارش ایسنا ،مدتی است که فعاالن بازار سرمایه شاهد نوسانهای
غیرقابل پیش بینی در بازار ســهام هســتند به طوری که نماگر اصلی
بازار در هفته های گذشته هر روز با رشد فزاینده و کانال شکنیهای
پیدرپی مواجه می شد و در روزهایی نیز علیرغم آن رشد ها بیش از
 ۲۰۰۰واحد افت را تجربه میکرد.
تعدادی از فعاالن بازار که عمدتا نوســان گیران و سفته بازان بودند،
از این روند بازار ســهام ابراز خوشحالی میکردند چرا که این عده به
ســرمایه گذاری در بورس به دید یک سرمایه گذاری بلند مدت فکر
نمیکنند و میخواهند در مدت زمان کوتاهی ســود قابل توجهی را
کســب کنند .این معامله گران با رفتار خود به بازار جهت داده و عده
ای دیگر را به دنبال خود میکشــانند که آن عده در نهایت با تشکیل
صف خرید یا فروش عمدتا بازنده نهایی بودند چرا که فکر شــده و
با محاســبات واقعی اقدام به خرید یا فروش نکردند و صرفا هیجان
موجود در بازار موجب تحرک آنها شده است.
یکی از بازیگران اصلی بازار سهام در این روزها قیمت دالر است که
در بازار های غیر رسمی نرخ های باالیی را به خود اختصاص میدهد
و بســیاری از شرکت های بورســی از جمله پتروشیمیها ،نفتیها و
معدنیها صادرات محور هستند و امید دارند با افزایش نرخ دالر سود
بیشتری به ریال کسب کنند و این موضوع باعث تحرک هر چه بیشتر
بازار سهام شده است.
در  ۵روز کاری بورس در هفته گذشــته شــاخص کل بازده نقدی و
قیمتــی به علت اصالح قیمت ها در بــازار ،با حدود  ۳هزار واحد
کاهش رو به رو شد .به طوری که این نماگر در با اینکه در چهارشنبه
 ۱۳تیرماه سال جاری در تراز  ۱۱۲هزار و  ۴۹۰واحدی قرار داشت تا
نیمه کانال  ۱۰۹هزار واحدی پایین آمد.
شاخص آزاد شناور نیز در این مدت  ۴هزار و  ۸۰واحد افت کرد و تا
رقم  ۱۱۹هزار و  ۲۰۲واحدی پایین رفت .در عین حال شاخص بازار
اول بیش از  ۲۵۰۰واحد افت کرد و شاخص بازار دوم با افت حدود
 ۴هزار واحدی همراه شد.
کاهــش قیمت ها در حالی در بورس صــورت گرفت که در آخرین
روز کاری بورس یک شــرکت جدید وارد بازار سهام شد و تعدادی
از کارشناســان معتقدند که بازار ســهام در سال  ۱۳۹۷هنوز نتوانسته
بازده مناســبی را نســبت به دیگر بازارها برای معامله گران این بازار
داشته باشد.

نفت

تاثیر تحریم نفتی ایران بر قیمت طالی سیاه

باشــگاه خبرنگاران جوان یک اقتصاددان مشهور فرانسوی اعالم
کرد با تحریم نفتی ایران و شــرایط بازار انرژی ،قیمت هر بشکه نفت
در جهان میتواند تا  ۱۲۰دالر افزایش یابد.
میشل سانتی  Michel Santiاقتصاددان متخصص در اقتصاد
کالن و کارشــناس شــناخته شــده بازارهای مالی و بانک های
مرکــزی در تحلیلی در التریبون با عنوان "تحریم ها علیه ایران:
آیا اوضاع نامســاعد اســت؟" نوشــت :تصمیم دونالد ترامپ،
رئیــس جمهور آمریــکا برای خروج از توافق هســته ای ایران
و بازگشــت تحریم هــای آمریکایی علیه تهــران قیمت نفت را
به اوج می رســاند .اگــر ترامپ تمایــل دارد از نارضایتی رای
دهندگانش که به قیمت بنزین حســاس هســتند ،در امان باشد،
باید در مواضعش تعدیل کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،میشل سانتی در ادامه تاکید کرد:
باید گفت که تولید نفــت آمریکا ظرفیت الزم را برای جبران کاهش
صادرات ایران ندارد.
از ســوی دیگر تامین نفت جهان به دلیل کاهش محسوس تولیدات
لیبی و آنگوال و باالخص فروپاشی کامل تولید نفت ونزوئال آن هم در
بستر فرونشست اساسی ذخایر کشورهای عضو اوپک ،هم اکنون نیز
دچار اختالل اســت .رفتار سختگیرانه دولت آمریکا در قبال متحدان
تجاری اش ،این دورنما را ایجاد می کند که قیمت هر بشــکه نفت به
 120دالر در هر بشکه برسد.
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مسئوالن برای بدهی تیم پاس همدان
چاره اندیشی کنند
مدیرعامل باشگاه پاس همدان از مسئوالن اجرایی این استان خواست
تا بابت تسویه بدهی های گذشته چاره اندیشی کنند.
امیر عظیمی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت :تمرکز ما برای بستن
تیمی قدرتمند جهت حضور در لیگ دســته  2کشور است منتهی نمی
خواهیم بدهی های قبل حاشیه برای تیم فعلی ایجاد کند.
وی بیان کرد :با علی لطیفی برای سپردن سکان هدایت تیم پاس به توافق

خبـر

نخستین کارگاه تربیت استعدادیاب کشور در
همدان دایر شد

نخستین کارگاه تربیت استعدادیاب ورزش های همگانی کشور روز
پنجشنبه در همدان دایر شد.
رئیس کمیته استعدادیابی هيأت ورزش های همگانی همدان در گفت
و گو با ایرنا اظهار داشــت :در این دوره  36مربی و هنرجو در  2بخش
آقایان و بانوان زیر نظر مدرســان تربیت بدنی آموزش های الزم را فرا
می گیرند.
بهروز حاجیلو ادامه داد :این کارگاه آموزشــی زیر نظر رفعت شــمس
رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون ورزش های همگانی کشور و علی
ضمیری کامل مدیر پایگاه قهرمانی استان همدان تشکیل شده است.
وی هدف از تشــکیل این کارگاه را تربیت استعدادیاب ورزشی جهت
شناسایی و پرورش نخبه های ورزش اعالم کرد.
رئیس کمیته استعدادیابی فدراســیون ورزش های همگانی کشور نیز
در حاشیه این کارگاه گفت :آموزش و استانداردسازی فعالیت ورزشی
کودکان و نوجوانان از اهداف اصلی این کمیته است.
رفعت شــمس افزود :تاکنون در رشــته های طناب زنی و فریزبی سه
هزار و  200کودک و نوجوان را به تفکیک دختر و پسر در استان های
مختلف کشور استعدادیابی و بهبود اجرای تاکتیک و تکنیک این افراد،
کارکرد در جهت ارتقا رکوردها و در نهایت رسیدن به قهرمانی را برای
آنها هدفگذاری کرده ایم.
وی با تمجید از هيأت ورزش های همگانی همدان در راه اندازی مرکز
تخصصی استعدادیابی و مشاوره ورزشی گفت :این مرکز زمینه پیشرفت
مطلوب استعدادها را مهیا می سازد.
شمس برگزاری کارگاه تربیت استعدادیاب در همدان را یکی از برنامه
های شایسته ورزش این استان دانست و گفت :استان های دیگر نیز در
این زمینه باید فعال شوند.
نخســتین کارگاه تربیت اســتعدادیاب ورزش های همگانی کشور با
حضور مربیانی از همدان و کردستان تشکیل شده و تا فردا جمعه ادامه
دارد .این کارگاه برای نخستین بار در کشور توسط هيأت ورزش های
همگانی همدان تشکیل شده است.

پیشخوان
اولیه رسیده ایم و قرار است شنبه با سفر به همدان شرایط نهایی را اعالم
کند تا اگر مشکلی ایجاد نشود ،شروع یارگیری را به طور رسمی استارت
بزنیم .عظیمی خاطرنشان کرد :تنها دغدغه موجود بدهی های قبل است
که باید از ســوی مسئوالن تعیین تکلیف شوند تا بتوانیم با خیال آسوده
در فصل جدید بازی ها حاضر شویم.
وی بیان کرد :با هدف احیای دوباره تیم بزرگ و ریشــه دار پاس قبول
مسئولیت کردم و مشکلی بابت بســتن تیمی قدرتمند برای حضور در
لیگ  2نداریم.
وی افزود :مسئوالن قول تعیین تکلیف بدهی ها و تسویه آن را داده اند و

این بدهی ها ارتباطی به ما ندارد چرا که مسئولیت دوره جدید باشگاه را
در اختیار گرفته ایم و می خواهیم از صفر این تیم را بسازیم.
وی ادامه داد :البته بدهی ها به اسم پاس ثبت شده که باید پرداخت شود
و امیدوارم هرچه سریعتر این مشکل برطرف شده و بار سنگین از دوش
پاس برداشته شود.
عظیمی پیرامون فصل جدید مســابقات گفت :فرصت کمی تا شــروع
مسابقات باقی است و باید هرچه سریعتر تمرین آماده سازی تیم را آغاز
کنیم و برهمین اســاس در توافق اولیه با لطیفی قرار است شنبه آینده به
همدان سفر کرده و برنامه نهایی خود را ارائه دهد.

آغاز مسابقات تیراندازی
با کمان کشور در همدان
مســابقات تیراندازی با کمان رنکینگ
کشــوری نوجوانان و جوانان بــه میزبانی
استانهمدان برگزار میشود.
رئیس هیأت تیراندازی با کمان استانهمدان
با اشــاره به برگزاری مسابقات تیراندازی با
کمان رنکینگ کشوری نوجوان و جوانان در
همدان اظهار داشت :مسابقات تیراندازی با
کمان رنکینگ کشوری نوجوانان و جوانان
به میزبانی هيأت اســتانهمدان پنجشنبه ۲۱
تیرمــاه و جمعه  ۲۲تیرماه در همدان برگزار
میشود.
حمیدرضــا یاری در گفتگو بــا مهر افزود:
این مسابقات در دانشگاه آزاد واحد همدان
برگزار خواهد شد.
رئیــس هیــأت تیرانــدازی بــا کمــان
اســتانهمدان بابیــان اینکــه مســابقات
تیرانــدازی بــا کمان رنکینگ کشــوری
نوجوانان و جوانان در رشته های ریکرو
و کامپوند و در دو بخش آقایان و بانوان
برگــزار میشــود ،گفت :رشــته ریکرو
پنجشــنبه  ۲۱تیرماه در بخــش آقایان و
بانوان و رده ســنی وجوانــان و جوانان
برگــزار و بــرای نوجوانــان  ۶۰متر و
جوانان  ۷۰متر در نظر گرفته شده است.
یــاری عنوان کرد :همچنین رشــته کامپوند
جمعه  ۲۲تیرماه برای آقایان و بانوان و رده
سنی نوجوانان و جوانان و در مسیر  ۵۰متر
برگزار میشود.

1
کوروند قهرمان مسابقات
شطرنج همدان شد
ســینا کورونــد عنــوان قهرمانی
رقابتهای شطرنج همدان را کسب کرد.
رئیس هيأت شطرنج همدان گفت :این
مسابقات با حضور  79نفر به مدت یک
هفته و در  9دور به روش سوئیسی و با
فرمت زمانی  90دقیقه به اضافه  30ثانیه
پاداش بــه ازای انجام هر حرکت انجام
شــد .احمد علی بابایی در گفت وگو با
ایرنا افزود :در پایان این پیکارها ســینا
کوروند با هشت پیروزی ،یک شکست
و کسب  8امتیاز به مقام قهرمانی رسید تا
برای سومین بار طی چهار سال گذشته
به این مهم دســت یابد.از ابتدای امسال
تاکنون بیش از  10مســابقه شطرنج با
اهدای جوایز نقــدی در همدان برگزار
شده است.
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ورزشی

varzesh@hamedanpayam.com

خبـر
در چهارمین دوره مسابقات کشتی پهلوانی دانشجویان
دانشگاه آزاد

همدان نایب قهرمان شد

2

جدایی امیری و بیرانوند
کار پرسپولیس را
سخت خواهد کرد

وی با اشاره به خروجی مثبت این مسابقات
بیــان کرد :به دو دلیل ایــن میزبانی را قبول
کردیــم چراکه بار مالی برای هيأت نخواهد
داشــت و حتی آورده نیز دارد و دوم اینکه
برگزاری این مسابقات باعث خواهد شد تا
ورزشکارانی که در سنین پایه در همدان کار
می کنند بیشــتر عالقهمند به حضور در این
رشته شوند.
رئیس هيأت اسکیت اســتانهمدان عنوان
کرد :سیاســت هيأت تیرانــدازی با کمان
اســتانهمدان پرورش اســتعدادهای ناب
در این رشــته ورزشــی بوده تا در آیندهای

نهچندان دور استانهمدان قهرمانان و مدال
آورانی در سطح ملی و فراملی داشته باشد.
یاری با اشــاره به پیشبینی استقبال از این
مســابقات گفت :از سراســر کشور در این
رقابتهــا حضور پیــدا خواهنــد کرد که
پیشبینی می شــود نزدیک به  ۱۰۰تیرانداز
در این رقابت ها شرکت کنند.
وی یادآور شــد :طی چند ســال گذشــته
رقابتهــا و اردوهــای مختلــف تیم ملی
تیراندازی با کمان در همدان برگزارشده که
امیدواریم در این رقابتها نیز میزبان خوبی
باشیم.

پیشکســوت پرســپولیس ،جدایی
احتمالــی بیرانوند و امیــری از این تیم
را بســیار مشکل ساز قلمداد کرد .جواد
منافی ،پیشکسوت پرسپولیس ،در گفتو
گو با ایســنا درباره شرایط پرسپولیس
در فصل پیش رو گفت :خدا رو شــکر
اسکلت بندی تیم پرسپولیس حفظ شده
ولی مشکل اصلی تیم در نیم فصل اول
اســت که در بعضی از پســت ها خالء
احساس می شود .امیدواریم پرسپولیس
در نیم فصل اول امتیاز از دست ندهد و با
جذب بازیکنان خوب در نیم فصل دوم
بتواند روند خوب خود را در سال های
گذشــته ادامه دهد .وی در مورد جدایی
احتمالی بیرانوند و امیری از پرسپولیس
اظهار کــرد :اگر این اتفــاق بیفتد ،کار
پرسپولیس به مراتب سخت تر خواهد
شد .هواداران هم از تیم انتظار دارند ولی
از شــرایط تیم آگاه هستند . .امیدواریم
امســال به خوبی طی شــود و شــاهد
مشکالت دیگر برای پرسپولیس نباشیم.

همدان نایب قهرمان چهارمین دوره مســابقات کشتی پهلوانی و
هنرهای فردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی کشور شد.
به گزارش فارس  ،در راســتای عمل به منویات مقام معظم رهبری و
تحقق محور  8سند راهبردی فرهنگی ،ورزشی و دانشجویی ادارهکل
ورزش و تربیتبدنی دانشگاه آزاد اسالمی ،چهارمین دوره مسابقات
کشــتی پهلوانی و هنرهای فردی دانشــجویان دانشگاه آزاد اسالمی
مصادف با  17شــوال هفته فرهنگ پهلوانی در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شهر قدس برگزار شد.
در این رویداد  80ورزشــکار به همراه کادر فنــی خود از  19واحد
دانشگاهی سراسر کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در این رقابتها که در روز چهارشــنبه  13تیرماه در سالن امام علی
(ع) واحد دانشگاهی شهر قدس برگزار شد ،شرکتکنندگان در هفت
رشــته کشتی پهلوانی در وزن  +90کیلوگرم ،چرخ تیز ،چرخ چمنی،
میل سنگین ،کباده ،میل بازی و سنگ حضور داشتند که قهرمانان هر
یک از رشتهها در پایان معرفی شدند.
در مجموع تیمی مســابقات کشتی پهلوانی و هنرهای فردی تیمهای
همدان با کســب دو مدال نقره و دو برنز توانســت بر سکوی نایب
قهرمانی بایســتد ،کردستان به مقام قهرمانی رسید و کرمان به سکوی
سومی رسید.

سازمان صنعت،معدن و تجارت استان همدان

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنفی

اتحادیه نمايشگاهداران اتومبيل

پ

بر اساس ماده  6آییننامه اجرایی انتخابات اتحادیههای صنفی ،در نظر است انتخابات هیأت مدیره و بازرس
اتحادیه نمايشگاهداران اتومبيل شهرستان همدان برگزار گردد.
لذا از واجدین شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط آنان اعالم
گردیده دعوت بعمل میآید از روز سه شنبه مورخ  97/4/19لغایت روزشنبه مورخ  97/4/30به مدت  10روز
کاری (بدون احتساب ایام تعطیل) با مراجعه به سامانه ( iranianasnaf.irدر صفحه اول سامانه /سامانه
ساران (انتخاب الکترونيک /ثبتنام داوطلبين در انتخابات اتحاديههاي صنفي) نسبت به ثبتنام و تکميل
پرسشنامه و بارگذاري تصاوير شناسنامه ،کارت ملي ،پروانه کسب ،مدرک تحصيلي يا اعتبارنامه و عکس
پرسنلي و اخذ کدرهگیری اقدام نمايند و با در دست داشتن مدارک ذيل به دبيرخانه هيأت اجرايي انتخابات
واقع در بلوار مدنی بلوار  15فروردین سازمان صنعت ،معدن و تجارت اداره امور اصناف مراجعه نمایند.
شرایط داوطلبین:
 .1تابعیت جمهوری اسالمی ایران
 .2اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
 .3عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ،ورشکستگی و افالس
 .4نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر (در این خصوص استعالم مربوطه از سوی
هیأت اجرایی صادر میشود)
 .5عدم اشتهار به فساد
 .6داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه (مدرک
تحصیلی و یا گواهینامه معتبر از اداره آموزش و پرورش)
 .7حداکثر سن در زمان ثبتنام هفتاد و پنج سال
 .8داشتن پروانه کسب معتبر دائم :پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که تا تاریخ اعتبار آن منقضی
نگردیده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده ،واحد صنفی
فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.
 .9وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز ثبتنام
 .1سه قطعه عکس  3×4جدید
 .2یک برگ تصویر پروانه کسب
 .3یک سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه
 .4یک برگ تصویر کارت ملی
 .5یک برگ تصویر مدرک تحصیلی (دیپلم به باال)
 .6یک برگ تصویر اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیأت مدیره میباشند.
 .7اطالعات مربوط به آدرس،تلفن ثابت و کدپستی منزل -اسم مستعار(در صورتی که داوطلب دارای اسم
مستعار باشد).
علي سليماني -رئیس هیأت اجرایی انتخابات

C M

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

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

ابداع کابل شارژ منعطف
برای گوشیهای آیفون

به تازگی کابل شارژری برای گوشی های آیفون ابداع شده است
که میتواند به راحتی پیچ و تاب بخورد و مشکل شایع کابل شارژ این
گوشیها را برطرف میکند.
به گزارش ایســنا یک شرکت شارژری موسوم به"  "USB۹۳ابداع
کرده است که مشــکل متداول پیچ خوردن یا پاره شدن کابل شارژر
آیفون را حل میکند.
این شــارژر بافتی پالســتیکی دارد که پیچ و تاب خوردن کابل را به
حداقل میرساند.
همچنین در قســمت باالی این شارژر یک قسمت توپی شکل تعبیه
شده است که فلزی است و باعث حرکت آسان کابل میشود.

دستگاه رادیولوژی که تصاویر رنگی و
سهبعدی از بدن میگیرد

یک شــرکت نیوزلندی یک دســتگاه تصویربرداری زیســتی
تولید کرده اســت که میتواند تصاویر کامال رنگی و ســه بعدی
از اســتخوانها،چربیها و بافتهای نرم بگیرد.به گزارش ایســنا
اســکنرهای اشــعه ایکس در پزشــکی مدتها اســت که کمتر
مــورد توجه قرار میگیرند.در این راســتا یک شــرکت نیوزلندی
""Mars Bioimagingیک اسکنر زیستی تولید کرده است که
میتواند تصاویر کامال رنگی و ســه بعدی از استخوانها،چربیها
و بافتهای نرم بگیرد.این اســکنر توســط یک تراشــه حســگر
کار میکند که توســط "سرن" یا "ســازمان اروپایی پژوهشهای
هستهای" ساخته شده است.

حذف کنکور نیازمند تصمیم فراستادی است

یونیفورم نظامی با امکان شارژ تلفن همراه

معاون آموزشــی وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت :حذف
کنکور نیازمند اتخاذ یک تصمیم فراستادی بوده و این طور نیست که
منحصرا این مهم در وزارت علوم تصمیمگیری شود.
به گزارش ایســنا ،مجتبی شریعتی نیاســر ،اظهار کرد :حذف کنکور
نیازمند یک تصمیمگیری فراســتادی بــوده و باید وزارت آموزش و
پرورش ،بهداشــت و درمان ،برخی از دستگاههای اجرایی و تعدادی
از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در این خصوص اظهار نظر و
تصمیمگیری کنند.وی با بیان اینکه ســاالنه یک میلیون نفر در کشور
پشت کنکوری داریم ،افزود :براساس مصوبه وزارت علوم در سال ۹۲
باید طی پنج ســال  ۸۵درصد از داوطلبان ورود به دانشگاه از طریق
بررسی سوابق تحصیلی پذیرش شوند.

پژوهشــگران آمریکایــی قصــد دارنــد نوعــی یونیفــورم نظامــی
ابــداع کننــد کــه بتوانــد نیــروی الکتریســیته را بــرای شــارژ ابــزار
همــراه ســربازان ذخیــره کنــد.
بــه گــزارش ایســنا "آزمایشــگاه تحقیقــات نیــروی هوایــی آمریــکا"
( )AFRLدر نظــر دارد بــا همــکاری "دانشــگاه سینســینتی"
( )UCآمریــکا ،لبــاس جدیــدی ابــداع کنــد کــه میتوانــد ابــزار
الکتریکــی از جملــه تلفــن همــراه را شــارژ کند.پژوهشــگران قصــد
دارنــد بــا اســتفاده از کربــن ،پوششــی ابــداع کننــد کــه بتوانــد
نیــروی الکتریســیته را در نانولولههــای کربــن ذخیــره کنــد .آنهــا
بــاور دارنــد کــه ایــن فنــاوری ،تحولــی بزرگــی در پوشــش و
هواپیماهــای جنگــی ایجــاد خواهــد کــرد.

افزایش اثربخشی آنتیبیوتیکها
با ترکیب آنها

اثــر بخشــی آنتــی بیوتیکهــا بــا ترکیب آنهــا بــا یکدیگــر ،داروهای
غیرآنتــی بیوتیــک و حتــی افزودنیهــای موادغذایــی ،میتوانــد تغییــر
کنــد .پژوهشــگران  EMBLو همکارانشــان گــزارش دادهانــد کــه
براســاس گونههــای باکتریایــی ،برخــی ترکیبــات ،جلــوی تاثیــر کامــل
آنتــی بیوتیــک را میگیرنــد .درحالــی کــه دیگــر ترکیبــات ،مقاومــت
بــه آنتــی بیوتیــک را شکســت میدهند.بــه گــزارش ایســنا در نخســتین
غربالگــری بــزرگ مقیــاس از ایــن نــوع ،دانشــمندان حــدود 3000
ترکیــب دارویــی را روی ســه باکتــری بیمــاریزای متفاوت نمایهســازی
کردند.اســتفاده بیــش از حــد یــا ســوء اســتفاده از آنتی بیوتیــک منجر به
مقاومــت آنتیبیوتیکــی شــایعی شــده اســت.

گزارش

آنچه می خوانید ماحصل اطالع رسانی پیامکی استانداری است

چرا در مقابل این صرفهجویی
سئوال دارید؟!
»»محمد فاضلی

منابع آب و انرژی این سرزمین مبتال به انواع بیماریهای مزمن
با گلوله خشکســالی و تغییر اقلیم ،زخمی شده است و خونریزی
دارد
یک جامعهشــناس با بیان مثالی درباره مصرف انرژی در کشورمان
گفت :بیمــاری را که به دلیل اصابت گلوله خونریزی داشــت به
بیمارســتان رســاندند .بیم آن میرفت که اگر خونریزی ادامه پیدا
کند ،بیهوش شود و جان دهد .تیم پزشکی اص ً
ال نمیپرسیدند بیمار
چرا گلوله خورده است ،فقط تالش میکردند که خونریزی را بند
آورند و بقیه اقدامات پزشکی را انجام دهند تا به حالت باثباتتری
برسد .یکی از همراهان بیمار وســط این شلوغی و اضطراب تیم
پزشــکی و نگرانی همراهان بــا صدای بلند گفــت« :آقای دکتر
حواستان به دارو و درمان باشد ،بیمار سرطان پیشرفته دارد».
به گزارش ایســنا ،ادامه داد :تیم پزشکی انگار یک دفعه از تالش
ایســتادند و یکی آرام گفت «فکری به حال سرطانش کنید ،گیریم
که جای گلوله هم خوب شــد ،بر اثر سرطان خواهد ُمرد ».پزشک
معالج از این رفتار شوکه شده و جا خورده بود ،اص ً
ال باور نمیکرد.
ایــن رفتار اخالقی نبــود ،بیمار باید زنده میمانــد تا بعد به حال
سرطانش فکری کنند.
این عضو هيأت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود :شما درباره این
ی دارید؟ آیا درســت است بیمار سرطانی
رفتار چه قضاوت اخالق 
به این دلیل که نهایت ًا با ســرطان ممکن اســت هرگز بهبود نیابد و
فوت کند ،امروز درمان نشــود؟ البته حتی برخی انواع سرطان هم
درمان دارند.
فاضلــی با بیان اینکه حکایت کمــی اغراقآمیز اما روایت مواجهه
این روزهای بسیاری با مسائل جامعه ایران است ،اضافه کرد :ایران
امروز مثل بیمــاری میماند که بیماریهای مزمن دارد .ناکارآمدی
اداری ،مشــکالت آموزش ،دشواریهای اقتصادی و فساد مالی و
چندین مسأله مهم دیگر به بیماریهای مزمن بدل شدهاند .من واژه
ســرطان را برای این جامعه بهکار نمیبرم بلکه بیماریهای مزمن
را بهتر میدانم .ســرطان کشنده است و این جامعه فرصت دارد تا
بهبود یابد ،اگرچه مسیر دشوار و نیازمند تصمیمهای سخت است.
نظامهای اجتماعی هم مثل موجودات زنده نمیمیرند ،بلکه فراز و
فرودهایی دارند که البته میتوانند هولناک باشند.
او بیــان کــرد :ایــن نظــام اجتماعــی و سیاســی درگیــر
بیماریهــای مزمــن از جملــه بیمــاری مزمــن بدمصرفــی در
زمینــه آب و انــرژی و محیــطزیســت – کــه محصــول عوامــل
ســاختاری (ناکارآمــدی سیاســی ،تصمیمگیــری نادرســت،
ضعــف فنــاوری ،نادیدهگرفتــن علــم ،برخــورد ایدئولوژیــک بــا
واقعیــات ،و  )...و عوامــل رفتــاری (نــوع مصــرف مــردم) اســت.
درســت در لحظــات آشــکار شــدن عــوارض ایــن بیماریهــای
مزمــن ،بیمــار گلولــه خــورده اســت (بارشهــا در خشکســالی
ســال آبــی  )۹۶-۹۷بــه شــدت کاهــش یافتهانــد و کمبــود منابــع
آب و بــرق آشــکار شــده اســت .بیمــاری بــا امــراض مزمــن،
حــال خونریــزی هــم دارد.
این جامعه شناس که این یادداشت را با عنوان «او که سرطان داشت و
گلوله خورده بود» ،در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر
کرده است ،گفت :من همه آن بیماریهای مزمن را میفهمم و درباره
آنها نوشــتهام و لبه انتقاد اصلی متوجه آنهاست ،اما امروز وقت آن
نیست که تیم پزشکی و همراهان بیمار بگویند «گیریم که خونریزی
گلوله را هم بند آوردید ،با سرطانش چه میکنید؟» آنها که در مقابل
دعوت به رفتار مصرف درست آب و انرژی ،دائم میپرسند مگر چقدر
از آب در بخش شرب مصرف میشود؟ مگر صرفهجویی در مصرف
برق جبرانکننده فناوری نامناسب نیروگاههاست؟ مگر با صرفهجویی
در آب شــرب ،مشــکل باال بودن مصرف در بخش کشاورزی حل
میشود؟ بله شما درســت میگویید ،بیمار به امراض مزمن بسیاری
گرفتار است و در دراز مدت جز با درمان این امراض سر به سالمت
نخواهد برد ،اما یادمان باشــد بیماری که در شرایط اورژانسی است،
ابتدا باید به ثبات برســد ،خونریزیش قطــع و بعد برای بیماریهای
مزمناش فکری شود.
فاضلی گفت :منابع آب و انرژی این ســرزمین همچون بیماری مبتال
به انواع بیماریهای مزمن ،با گلوله خشکسالی و تغییر اقلیم ،زخمی
شــده و خونریزی دارد .اول تــاش کنیم بیمار زنده بماند و به ثبات
برسد؛ اما فراموش نمیکنیم که تصمیمهای درست ،سخت و شجاعانه
برای درمــان بیماریهای مزمن این عزیز دوستداشــتنی ضروری
اســت .تصمیمهایی که کل حاکمیت سیاسی و مردم در کنار هم باید
مسوولیت آنها را بپذیرند ،هزینههای آنها را تقسیم کنند و هر کس
سهم بیشتری در بروز این بیماریها داشته مسوولیت بیشتری بپذیرد.
* عضو هيأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش حضور 48نماینده از کشورهای آسیایی درهمدان
48ســفیرونماینده از کشــورهای آسیایی
درحضوری یکــروزه میهمان همدان بودند تا به
مناسبت رویداد"همدان "2018از نزدیک شاهد
توانمندیها وبرنامه های اســتان در سال پایتختی
گردشگری کشورهای آسیایی باشند.
درایــن حضــور پــس از بازدیــد از
غارعلیصدرمیهمانان درنشستی که در استانداری
همدان برگزارشدحضوریافتند تاشنونده سخنرانی
تعدادی ازمسئوالن استان وکشورباشند.
قراربود نماینده حدود  140کشــور درهمدان
حضوریابند با اعالم آمادگی وحضور 48میهمان
و غیبــت محمدجوادظریــف وزیرامورخارجه
کشورمان که پیشتر از سفر وی به استان خبرداده
شــده بود بدون حضور مقام عالی ازوزارتخانه
و رســانه ها ودعوت گزینشی برخی خبرنگاران
برگزارگردید.
در گــزارش سیســتم اطالع رســانی پیامکی
استانداری همدان آمده است:
هم اکنون(روزپنج شنبه) آغاز نشست مسئولین
کشــوری؛ سفیران و نمایندگان کشورهای خارجی
باموضوع رویدادگردشگری همدان  ۲۰۱۸درمحل
سالن مجموعه فرهنگی شهدای استانداری همدان.
استاندار در نشست مسئولین کشوری و روسای
نمایندگــی های خارجی مقیم جمهوری اســامی
ایران در همدان :بســیار خوشحالم در سال ۲۰۱۸
که همدان افتخار پایتختی گردشگری آسیا را دارد
امروز میزبان  ۴۸نفر از ســفر مسووالن نمایندگی
کشورها  ،رایزن های فرهنگی و اقتصادی و وابسته
های کشوری در همدان هستیم/در شرایطی که در
منطقه ناامنی های زیادی دیده میشــود ما در ایران
اسالمی ودر پایتخت تاریخ و تمدن ایران میزبان دو
رویداد آســیایی و بین المللی خواهیم بود /همدان

سرزمین اندیشــمندان ،دانشــمندان ،هنرمندان و
صنعتگران برجسته ای است که یادگارهای برجسته
ای را برجا گذاشته اند و نام آنها در تاریخ خدمت
به بشــریت می درخشــد و همدان را به فرهنگ
بشردوستی تبدیل کرده است/ایران اسالمی همیشه
منادی صلح وبشردوستی بوده است .
اســتاندار در نشســت مســئولین کشوری و
روســای نمایندگی های خارجــی مقیم جمهوری
اســامی ایران در همدان :همدان در تمام زمینه ها
آماده همکاری و جذب ســرمایه گذاری اســت و
اطمینان می دهیم که همدان استان امنی است و می
توانند بدون دغدغه سرمایه گذاری کنند و همدان
قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
را اجــرا می کند /دو هزار مــگاوات برای احداث
نیروگاه خورشیدی در استان مطالعه و فراهم شده
که  ۲۰۰مگاوات آن با سرمایه گذار خارجی به بهره
برداری رسیده اســت  /از همه شما عزیزان تقاضا
دارم ،استان همدان و ظرفیتهای سرمایه گذاری آن
را به فعاالن اقتصادی کشور خود معرفی کنید .
مدیر کل دیپلماسی عمومی وزارت خارجه در
نشست مسئولین کشوری و روسای نمایندگی های
خارجی در همدان:همدان ازشهرهای زیبا ودارای
پتانســیل های بزرگ گردشگری وفرهنگی است/
گردشگری نقطه عطف دیپلماسی عمومی است و
بازیگران اصلی آن مردم هستند /گردشگری ابزاری
برای تحقق جهان بدون خشــونت اســت /صلح
حقیقی از دل شــناخت ،پذیرش تضادها و اجتناب
از تحمیل بوجود می آید /گردشــگری قدرت نرم
کشــورها و دیپلماســی عمومی را تقویت می کند
و عکــس این رابطه هم برقرار اســت/باید بتوانیم
بابرنامه ریزی خوب از گردشگری درجهت توسعه
پایدار کمک بگیریم.

معاون برنامه ریــزی و هماهنگی امور مناطق
آزاد کشــور در نشســت مســئولین کشــوری و
روســای نمایندگی های خارجــی مقیم جمهوری
اسالمی ایران در همدان:در همدان برای رسیدن به
توسعه،نیاز اســت گفتمان گردشگری ایجاد شود/
گردشگری اگر توانســته در صلح و اشتغال نقش
آفرین باشــد به خاطر این گفتمان بوده است /اگر
زمینه های تاریخی و فرهنگی در کشــوری بوجود
بیایــد امکان برنامه ریزی برای پاســخ به نیازهای
گردشــگری همدان فراهم می شــود /ارائه یک
تصویر مثبت از ایــران در برابر تالش برای نا امن
نشــان دادن ایران برای گردشگری الزم است /باید
با برنامــه ریزی ،نمونــه ای را در ظرفیت همدان
بوجود آورد تا به عنوان یک منطقه نمونه در اهداف
گردشگری ایران ،جنوب آسیا و دنیا معرفی شود .
ســفیر بلغارستان در ایران در نشست مسئولین
کشوری و روســای نمایندگی های خارجی مقیم
جمهوری اسالمی ایران در همدان :از اینکه باردیگر
به الوند زیبابازگشته ایم ،بسیار خوشحالم /هنگامی
کــه راجع به همدان مطالعه مــی کردم ۱۶ ،درصد
رشد گردشــگری داشــته اید و این یعنی همدان
در مسیر درســت قرار گرفته اســت /حفاظت از
تنوع دینی در همدان مــی تواند همدان را جذابتر
کند و هنگامی که بخواهید مدرنیزاســیون صنعت
گردشگری داشــته باشید ،تشویق می کنم از سنتها
و میراث با ارزش خود پاســداری کنید  /پایتختی
همدان برای گردشــگری کشورهای اسیایی بسیار
اقدام خوب و درستی بوده است .
رییس ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات
معدنی ایران در نشســت مســئولین کشــوری و
روســای نمایندگی های خارجــی مقیم جمهوری
اسالمی ایران در همدان :همدان پتانسیل ژئو پارک

را دارد /الوند یک داشته مهم برای تبدیل همدان به
ژئو پارک اســت /پدیده های طبیعی در کنار پدیده
های زمین شــناختی ،آثار تاریخــی و فرهنگی از
شاخص های همدان برای ژئوپارک همدان است/
ژئو پارک اکباتان باید مطالعه شود.
ســفیر مالزی در ایران در نشســت مسئولین
کشوری و روســای نمایندگی های خارجی مقیم
جمهوری اســامی ایران در همــدان :حضور در
همدان زیبا برای من افتخار است /انتخاب همدان
به عنوان پایتخت گردشــگری اسیا بسیار خوب و
به جا بوده اســت /ایزان بزرگ مهد تمدن و تاربخ
اســت /غار علیصدر یکی از جذابترین آثار طبیعی
در دنیا اســت /ایران کشــور بزرگی با پتانسیلهای
قوی در همه زمینه هاست /در مالزی قدیمی ترین
ســاختمان  ۵۰۰ســال قدمت دارد و در ایران از
هزاران سال صحبت می کنند و ما تحت تاثیر اینها
قرار گرفته ایم/گردشــگری را باید آزادانه و تعامل
بادنیا قبول کنیم  /باید ایران را به عنوان کشــوری
امن تبلیغ کنید /گردشــگری مردم را به هم نزدیک
می کند/تحریم ها چه باشــند و چه نباشند ایران و
مالــزی راه خود را ادامه خواهند داد /از اســتاندار
همدان و مدیران اســتان برای میزبانی این نشست
قدردانی می کنم .
امضــا تفاهم نامه بين المللــي رويداد همدان
 2018درنشست سفرا/ســفير بلغارستان در تهران:
همدان  2018معرف ميراث ناملموس ايران باشد/
معــاون برنامه ريزي مناطــق آزاد :همدان نيازمند
گفتمان گردشگري است/استاندار:سفيران خارجي
معرف ظرفيــت های خوب گردشــگری همدان
باشــند/رییس اتاق بازرگانی :همدان میتواندسهم
زیادی درگردشــگری جهانی داشته باشد/به همراه
گزارش تصویری همایش (.به ســایت استانداری
مراجعه شود) /اداره کل روابط عمومی استانداری
همدان.

اوضاع طنز در تلویزیون خوب نیست
مدیـــر گـــروه فیلـــم و ســـریال شـــبکه ســـه
ســـیما از فقـــدان ســـریال و کارگـــردان طنـــز
در تلویزیـــون ســـخن گفـــت و در عیـــن حـــال
تأکیـــد کـــرد کـــه اوضـــاع طنـــز در تلویزیـــون
خ ــوب نیس ــت؛ ه ــم کارگ ــردان ک ــم اس ــت ،ه ــم
نویســـنده و هـــم بازیگـــر.
مهـــدی روشـــنروان ــــدر گفتوگـــو بـــا ایســـنا
دربـــاره وضعیـــت ســـریالهای در حـــال ســـاخت

و در حـــال نـــگارش تلویزیـــون گفـــت :متأســـفانه
اوض ــاع طن ــز در تلویزی ــون خ ــوب نیس ــت و اکث ــر
افـــرادی کـــه در حـــوزه طنـــز کار میکننـــد در
حـــال حاضـــر در ســـینما کار میکننـــد .از طرفـــی
بـــه دلیـــل مشـــکالت مالـــی برخـــی از کارهـــای
طن ــز از جمل ــه س ــاخت «ف ــوق لیسانســهها» ه ــم
ب ــه تعوی ــق افت ــاد.
مدیـــر گـــروه فیلـــم و ســـریال شـــبکه ســـه

ســـیما بـــا اشـــاره بـــه شـــرایط مالـــی نامناســـب
در تلویزیـــون گفـــت :متأســـفانه نگارشهـــا بـــه
خاطـــر وضعیـــت پرداخـــت بـــه کنـــدی انجـــام
میگیـــرد.او دربـــارهی حضـــور طنـــازان مطـــرح
در تلویزی ــون از جمل ــه رض ــا عط ــاران نی ــز اظه ــار
کـــرد :چندیـــن بـــار بـــا ایشـــان مذاکـــره کردیـــم
امـــا ایشـــان در ســـینما مشـــغول هســـتند.
مرتض ــی میرباق ــری ،مع ــاون س ــیما خب ــر س ــاخت

ط
رح
روز

فضای مجازی

بازی با جان مردم .صرفهجویی به اتاقهای عمل رسید.مجوز استفاده مجدد از برخی وسایل یکبار مصرف پزشکی...

طرح :فريبا عزيزي

س ــریال طن ــز  ۹۰قس ــمتی مه ــران مدی ــری را ب ــه
تازگ ــی اع ــام ک ــرده اس ــت .ب ــه گفت ـهی وی ای ــن
مجموع ــه در ح ــال ن ــگارش اس ــت.
مدی ــر گ ــروه فیل ــم و س ــریال ش ــبکه س ــه س ــیما
ه ــم درب ــارهی جزئی ــات س ــاخت س ــریال مه ــران
مدی ــری نی ــز توضی ــح داد :مذاک ــرات اولی ــه ای ــن
ســـریال در ســـیمافیلم صـــورت گرفتـــه اســـت و
ایـــن ســـریال در حـــال حاضـــر در حـــد همـــان
مرحلــهی مذاک ــرات اولی ــه اس ــت ام ــا پخ ــش آن
از ش ــبکه س ــه س ــیما خواه ــد ب ــود.
روشــنروان درب ــاره س ــاخت «ف ــوق لیسانســهها»
نی ــز گف ــت :ای ــن س ــریال در ح ــال ن ــگارش اس ــت
و هم ــان ط ــور ک ــه پی ــش از ای ــن ه ــم گفت ــه ش ــد
در پایی ــز امس ــال کلی ــد خواه ــد خ ــورد .پی ــش از
ای ــن در فص ــل ی ــک و دو چ ــون همزم ــان نوش ــته
میشـــد کار بـــه ســـختی پیـــش میرفـــت امـــا
در حـــال حاضـــر تـــاش میکنیـــم بخشـــی از
ن ــگارش آم ــاده ش ــود.
او در ادام ــه درب ــارهی ب ــه تعوی ــق افت ــادن س ــاخت
مجموعـــهی طنـــز «فـــوق لیسانســـهها» اظهـــار
ک ــرد :دلی ــل مش ــکالت مال ــی برخ ــی از کاره ــای
طنـــز از جملـــه ســـاخت «فـــوق لیسانســـهها»
بـــه تعویـــق افتـــاد .اگـــر مشـــکل مالـــی نداشـــتیم
«فـــوق لیسانســـهها» را پـــس از جـــام جهانـــی
روی آنت ــن داش ــتیم منته ــا م ــا هن ــوز «لیسانســهها
 »۲را هـــم تســـویه نکردیم.مدیـــر گـــروه فیلـــم و
ســـریال شـــبکه ســـه ســـیما دربـــاره مجموعـــه
«بانـــوی عمـــارت» نیـــز گفـــت :ســـاخت ایـــن
ســـریال اوایـــل شـــهریورماه بـــه اتمـــام میرســـد.
 ۵۰۰دقیقـــه از ســـریال «ســـتایش» نیـــز تاکنـــون
تصویربـــرداری شـــده اســـت.

فرهنگ

مقدمات ورود  ۱۰هزار تن کاغذ
مورد نیاز مطبوعات فراهم شد

بــه گفته ســخنگوی کمیته ســاماندهی کاغذ
مطبوعات ،بر اســاس مصوبات سومین جلسه این
کمیته ،مقدمات ورود  ۱۰هزار تن کاغذ فراهم شد.
بــه گزارش روابط عمومــی معاونت مطبوعاتی و
اطالعرسانی ،سیدمحمدرضا دربندی ،گفت :مقرر
شده شرکت «ارمغان گستر نوید»  ۶هزار تن کاغذ
خــود را که در مراحل نهایی ورود به کشــور قرار
دارد ،بالفاصلــه پس از ورود ،با احتســاب ســود
معقول ،در اختیار رسانههای متقاضی قرار دهد.
وی در همیــن رابطــه افــزود :مقــرر شــد کمیتــه
ســاماندهی کاغــذ مطبوعــات ،ســازوکارهای
مشــخصی بــرای قیمتگــذاری و نحــوه
توزیــع کاغــذ وارد شــده را تهیــه و در اختیــار
شــرکتهای واردکننــده در بخــش خصوصــی
قــرار دهــد.
ســخنگوی کمیتــه ســاماندهی کاغــذ معاونــت
مطبوعاتــی ،همچنیــن مذاکــره گســترده بــا
بانکهــا بــرای حــل مشــکالت نقدینگــی
واردکننــدگان و همچنیــن مذاکــره بــا
شــرکتهای هنــدی و اندونزیایــی بــرای واردات
بیشــتر کاغــذ را از جملــه تصمیمــات اتخــاذ شــده
در ایــن جلســه عنــوان کــرد.

ظرفیت های فرهنگی
در غنی سازی اوقات فراغت
استفاده نمی شود
ظرفیتهــا و اســتعدادهای حوزه فرهنگ و
هنر بــرای غنی کردن اوقــات فراغت کودکان،
نوجوانان و جوانان در جامعه مورد استفاده قرار
نمیگیرد.
نماینده مردم مالیر و عضو کمیســیون فرهنگی
مجلس شــورای اســامی ،گفت :در کشــور
زیرســاخت های خوبی در حوزه فرهنگ و هنر
داریم .امروز بسیاری از سازمان ها ،وزارتخانه ها
یا دستگاه ها و نهادهای انقالبی ما اردوگاه های
مناســبی دارند که می تواند در ایام تابســتان در
اختیار نوجوانان و جوانان قرار گیرد.
احــد آزادی خــواه در گفــت و گــو بــا ایرنــا
بــا معرفــی اســتخرها ،زمیــن هــای بــازی و
باشــگاه هــای ورزشــی دولتــی بــه عنــوان
ســرمایه کشــور ،افــزود :ایــن امکانــات بایــد
مخصوصــا در فصــل تابســتان کــه فصــل
تعطیلــی مــدارس و دانشــگاه هــا اســت بــه
عنــوان یــک شــبکه در اختیــار نوجوانــان،
جوانــان ،دانــش آمــوزان و دانشــجویان قــرار
گیــرد تــا بتواننــد در اوقــات فراغــت از ایــن
امکانــات اســتفاده کننــد.
وی افــزود :آزمایشــگاه هــای مراکــز علمــی و
آموزشــی هــم کــه در تابســتان مــورد اســتفاده
خاصــی قــرار نمــی گیــرد مــی توانــد بخشــی
از اوقــات فراغــت نوجوانــان و جوانــان را ســر
و ســامان بدهــد.

«کاله قرمزی»
هر جمع ه پخش میشود
مجموعه «کاله قرمزی  »۹۷جمعه ـ  ۲۲تیرماه ـ
از شبکه دو سیما پخش شد.
به گزارش ایســنا « ،کاله قرمــزی  »۹۷که در اعیاد
ســال جاری و نوروز پخش شــده ،از جمعه ـ ۲۲
تیرماه ـ به صورت هفتگی روانه آنتن شد.
مجموعــه «کاله قرمــزی  »۹۷با عروســکهای
جدیدی از جمله پیشــی جان ،موشی جان ،داداش
گلم ،خونه بغلی و  ...در نوروز  ۹۷پخش شــد و
قســمتهای جدید آن نیز در اعیاد و مناسبتهای
پیشرو روی آنتن میرود.
این مجموعه کاری از گــروه کودک و نوجوان به
تهیهکنندگی حمید مدرســی ،کارگردانی و اجرای
ایرج طهماسب جمعهها ساعت  ۲۱پخش میشود.
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