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وزیر ورزش و جوانان در همدان:

یادداشت روز

 30درصد امور مدیریتی به جوانان و بانوان
واگذارشود

تاملی بر برنامههای
هفته سالمت
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هفته ســامت با اجــرای برنامه های
متنــوع و برگزاری آیین های ویژه به پایان
خود رسید.
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سیلهای ایران مناقشه سیاسیون را آشکار کرد
یــک جامعهشــناس در تحلیل
سیلهای اخیر ایران ،ضمن انتقاد از
تقسیمبندی سیاسیون به خودی و غیر
خودی در جریان مدیریت سیالبها
گفت :منافشــه سیاسی به حدی باال
گرفته که حتی سیل هم سیاسی شده
است که این وضع ریشههای اعتماد
و سرمایههای اجتماعی ایران را نشانه
رفته است.
به گزارش ایســنا ،محمد فاضلی در
نشست بررســی تحلیلی سیل اخیر
ایران که در دانشــگاه بهشتی برگزار
شــد ،گفت :به دلیــل چند وجهی و
پیچیده بودن سیل ،قضاوت در مورد
وقایع اخیر زود اســت و باید منتظر
نتایج بررســی عوامل وقوع سیل از
سوی کمیته بررسی سیالب باشیم.

تقســیم سیاســیون بــه
خــودی و غیر خودی در جریان
سیلهای اخیر
وی با طرح این گزاره که ســیالبها
آئینه ایــران هســتند ،تصریح کرد:
ســیالبها کــه در حالــت طبیعی
خاکها را میشــویند و ممکن است
باعث پیدا شدن فســیلها و گنجها
بشــوند میتواننــد به همــان میزان
الیهرویی جامعه را بشویند و مواردی
را از جامعه آشکار کنند.
فاضلی افزود که ســیالبهای اخیر،
جامعه ایران را آشــکار کرد و نشان
داد که سطح مناقشه سیاسی بهقدری
باالســت که حتــی در مدیریت یک
پدیــده طبیعــی مثل ســیالب هم
مشکالت زیادی داریم.
او اضافــه کــرد :در جریان مدیریت
ســیلهای اخیر ،نخبگان سیاسی به
دو گروه خودی و غیرخودی تقسیم
شدند و بهســرعت دولت در دسته
ضعیف ،ناتوان و غیــر خودی قرار
گرفت و بقیه هم در دســته خودی،
توانمنــد و دلســوز و متعهــد قرار
گرفت.
این جامعهشــناس با بیــان اینکه در
همــان موقع یادداشــتی نوشــته و
در آن اعــام کرده بهتر اســت این
تقسیمبندیها را انجام ندهیم ،گفت:
برآوردها نشــان میداد که سیالبها
از سطح مازندران و گلستان گسترش
مییابــد .در چنین شــرایطی اگر به
دنبال این باشــیم که نشان دهیم که
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یــک دولتــی در اداره کــردن امور
و کمکرســانی ضعیف اســت اگر
سیالب مناطق بیشتری از کشور را در
بربگیرد نشان میدهد که همه با هم
نمیتوانیم کاری برای امدادرســانی
بکنیم و در این صــورت ،عالوه بر
دولت ،کل سیستم زیر سوال میرود.
فاضلی با اشــاره به اینکه مناقشــه
سیاســی بهحدی باال گرفته که حتی
سیل هم سیاســی شده است ،گفت:
این مناقشــه سیاسی در حدی است
که ریشــههای اعتماد و سرمایههای
اجتماعی ایران را بسوزاند .عملکرد
سیاســی در قبال ســیالب به سمتی
رفته کــه ســرمایههای اجتماعی را
نشانه گرفته است.
وی ادامــه داد :در فاصلــه زمانــی
کوتاهی  ۴۰۰۰روستا آب و برق خود
را از دست دادند و در یک بازه زمانی
کمتر از یک تــا دو هفته آب و برق
پایــدار برای  ۹۹.۵درصد روســتاها
برگشــت ولی اثری از این کار مثبت
دیده نمیشود و این نشان میدهد که
گویا جامعه یک تیشه دست گرفته و
به ریشه توانمندیهای خود میزند.
ایــن روال تــابآوری جامعه را به
شــکل خطرناکی به خطر میاندازد
که پیامد این وضعیــت بیاعتمادی
هستیشناختی است.
این استاد دانشگاه شــهید بهشتی با
تاکید بر اینکه اعتمادسوزی خصیصه
سیاست در جامعه ایران است ،گفت:
وقتی تالش میشــود یک کشــور
را با همــه تواناییها ناتوان نشــان
دهیم؛ ساختار اعتماد در کشور نابود
میشــود؛ بنابراین مناقشــه سیاسی
اعتمادســوز ،عاقبت خطرناکی برای
کشور دارد و در نتیجه چنین وضعی،
بیاعتمــادی به شــکلهای مختلف
خود را نشــان میدهد؛ بــرای مثال
اخبار دروغین برخی شــبکهها برای
جامعه باورپذیر میشود.
فاضلــی در ادامه گفــت :در عرصه
سیاســت امروز همگان فقط امروز
را میبینند و برای رسیدن به اهداف
کوتاهمدت ،ســرمایههای ایجاد شده
نابود و تخریب میشود.

تــک بعدی بــودن ویژگی
جامعه سیاسی ایران

وی با اشــاره به اینکه سیلهای اخیر

وجه دیگری از ذهن سیاسیون ایران
که ذهــن تکعلتاندیش اســت را
آشــکار کرد ،تصریح کــرد :این در
حالیســت که فرآیند مدیریت سیل
یک دایــره بزرگ شــامل پیشبینی
و هشــدار ،بیمه و مدیریت ریسک،
اقتصاد ســیالب ،آماده شدن در برابر
سیالب ،کیفیت زیرساخت و ...است.
در جامعه سیاستزده ایران میبینیم
بعد از ســیل یقه سازمان هواشناسی
را میگیرند و همه تقصیرها را گردن
این ســازمان میاندازنــد ،یا عدهای
سیل را به طور کامل گردن مدیریت
سدها و عدهای دیگر سیل را به گردن
تخریب جنگلها و مراتع میاندازند.
شاید در وقوع ســیل مجموعهای از
این عوامل تأثیرگذار بوده اما ســیل
به عنــوان یک پدیــده چند وجهی
و پیچیده تبدیل بــه یک پدیده تک
واحدی برای تسویهحساب و منفعتی
فردی کوتاهمدت میشود.

فاتحه اخالق سیاســی در
ایران خوانده شده است

این جامعهشــناس در ادامــه با بیان
اینکــه در چنین ســاختار سیاســی
کوتاهمدتنگــری ،فاتحــه اخالق
سیاسی ایران هم خوانده شده است،
به نمونههایی اشاره کرد :گفت :مث ً
ال
شــاهد افرادی بودیم که از اتهامات
سیاســی شــروع کردند تــا نماینده
مجلسی که ادعا کرد من یک سیلی به
گوش وزیر میزدم .اگر با سیلیزدن
میشود کارها را درست کرد در کنار
استیضاح وزرا یک بخش فلک وزرا
هم بگذاریم.
فاضلی همچنین تاکیــد کرد :وقایع
اخیر سیل نشــان میدهد که جامعه
ایران فاقد یک اســتراتژی رسانهای
بحران اســت .ســازمان هواشناسی
جهانــی برای مواقع بــروز حوادث
طبیعی دستورالعملهایی را ارائه داده
اســت که حتی در آن پروتکلهایی
بــرای نحــوه ارائــه گزارشهــای
هواشناســی وجود دارد .در جریان
سیالب مشخص شــد که استراتژی
رسانهای سیالب نداریم.

حریمدری یا حریمداری؟

وی در ادامه با اشــاره به تجاوزات
متعــدد به حریــم رودخانهها گفت:
ما که باید حریــمداری میکردیم به

حریمدری رســیدیم و شــاهد تغییر
کاربــری و بهرهبــرداری ناصحیح
از جنگلهــا و مراتــع هســتیم که
نشــاندهنده ویژگی کوتاهمدتنگر
بودن جامعه ایران است و این را هم
سیلهای اخیر آشــکار کرد .با اینکه
همه نوع بشــر کوتاهمدتنگر است
اما جامعه نباید کوتاهمدتنگر باشد.
چرا در مقابل پدیدههای طبیعی مثل
جنگل کوتاه مدت نگر شدهایم؟
این استاد دانشــگاه بهشتی با اشاره
بــه ضــرورت برنامهریــزی محلی
برای حکمرانی آب گفت :هیچکس
نمیتواند مسئله آب را در مازندران
همانگونــه حــل کند کــه در یزد
میتوان حل کرد .وقتی مســئله آب
محلی است مسئله سیالب هم محلی
اســت و به مدیریت محلی نیاز دارد
بنابرایــن نمیتوان بــرای مدیریت
ســیالب در مناطق مختلف کشــور
یک دســتورالعمل یکسان از سیالب
ارائه داد.
فاضلــی با اشــاره به اینکــه اقتصاد
سیاسی ســیالب یکی از عناصر مهم
در واقعه ســیل اخیر اســت ،گفت:
در طول تاریخ کســانی کــه ارتباطی
بــا قــدرت داشــتهاند ،توانســتهاند
بهرهبرداریهایــی از طبیعت داشــته
باشند که نسل بعد که اتفاق ًا بهرهبردار
از طبیعــت هم نبودند خســارت آن
را پــس دادهانــدد؛ مســیلهایی که
فروخته شــده و خانهها ،رستورانها
و هتلهایی که روی مســیلها ساخته
و ســکونتگاههایی کــه در حریــم
رودخانهها ایجاد شــده ،نمونهای از
این بهرهبرداریها است.
ایــن جامعهشــناس در پایــان بــا
اشــاره بــه گــزارهای از ماکــس وبر-
جامعهشــناس و اســتاد اقتصــاد
سیاســی  -مبنــی بــر اینکــه «بودجــه
نشــاندهنده نهایــت عقالنیــت یــک
جامعــه اســت» گفــت :اگــر بودجــه
جنگلــداری و حفــظ محیط زیســت
کمتــر از فوتبــال اســت یــک جایــی
از عقالنیــت مشــکل دارد .تحلیــل
اقتصــاد سیاســی بودجــه و تاریــخ
بودجــه محیــط زیســت بخشــی از
داســتان ســیالب اخیــر و درســی
اســت کــه بایــد از ایــن ســیل
بگیریــم.

طرح ویژه اشرتاک98
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تندیس نخستین استاد بشردوست
به پرستار نمونه جهان اهدا شد
«هادی غروی» پرستار نمونه جهان در سال  2001و دارنده مدال «فلورانس نایتینگل»،
تندیس بشردوستی هالل احمر را با عنوان «نخستین استاد بشردوست» دریافت کرد.
به گزارش ایرنا ،مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان در این آیین گفت :غروی
دارنده مدال فلورانس نایتینگل در ســال  2001از طرف فدراسیون صلیب سرخ است و
این مدال هر  2سال یکبار اهدا می شود.
ابراهیم کارخانه ای اضافه کرد« :فلورانس نایتینگل» مشــهور به بانوی چراغ به دســت،
بنیانگذار حرفه پرســتاری مدرن است که با تحمل بی خوابی در تمام طول شب بر سر

بیماران می گشت و عالوه بر درمان به آنها دلداری می داد.
وی با بیان اینکه این چهره موفق به کسب عنوان پرستار نمونه جهان در سال  2001شده
اســت ،یادآوری کرد:غروی از  12سالگی عضو جمعیت هالل احمر بوده و  57سال به
عنوان امدادگر و مربی کشوری امداد و نجات فعالیت داشته است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان درباره چگونگی ارائه تندیس بشر دوستی
توضیح داد :هالل احمر از چند سال پیش در کاری مبارک نسبت به شناسایی افرادی که
فعالیت های بشر دوستانه کردند ،اقدام کرد.
کارخانه ای اضافه کرد :این کار با هدف شناســاندن این افراد به جامعه و ترویج فرهنگ
بشر دوستی از سوی هالل احمر همدان صورت گرفت.
وی مثــال زد :یک بانوی معلم نهاوندی برای نجات جان دانش آموزی وارد رودخانه پر

از آب شده و وی را نجات داد بنابراین از وی به عنوان معلم بشر دوست تقدیر شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر همدان افزود :همچنین متولی یک شــهربازی در همدان
خدمات این مجموعه را به طور رایگان در اختیار بیماران خاص و افراد بی بضاعت قرار
داده است که به عنوان شهربازی بشر دوست معرفی شد.
کارخانه ای ادامه داد :متصدی یک نانوایی نیز نان را رایگان در اختیار شهروندان نیازمند
قرار می دهد که بخشی از این هزینه توسط مردم تهیه می شود که به عنوان نانوایی بشر
دوست تقدیر شد.
وی اظهار داشــت :دانش آموزان یک مدرســه نیز پس از ابتالی معلم شان به سرطان و
ریزش مو بخاطر همدردی با وی موهای خود را تراشــیدند که این مدرســه به عنوان
مدرسه بشر دوست معرفی شد.

khabar@hamedanpayam.com

وعده برای 1400درآئین رونمایی از سنداشتغال استان

 60هزار شغل در 3سال
ایجاد میشود

يادداشت روز

تاملی بر برنامههای هفته سالمت
هفته ســامت با اجرای برنامه هــای متنوع و برگزاری آیین های
ویــژه به پایان خود رســید .برنامه هایی که هریــک با هدفی خاص
طراحی و به مورد اجرا گذاشــته شد و البته همه آنها در راستای یک
هدف واحد یعنی تضمین و تثبیت سالمت جامعه بود.
ســامتی و تندرستی در ابعاد جســمی و روحی نه تنها برای زندگی
امیدبخــش و آرام افراد الزم و ضروری اســت ،بلکه در نگاه کالن
و اجتماعی یکی از نشــانه ها و عوامل اصلی توسعه یافتگی ،ارتقای
شاخص های سالمتی در جامعه و برخورداری از مطلوبیت و کیفیت
باالی زندگی است.
تجربه امروز بشر نشان می دهد که در کنار رشد بهداشت و امکانات
زندگی بعالوه بهره مندی از خدمات مناســب ،عواملی چون ســبک
زندگی ماشــینی ،کم تحرکی ،استرس و فشارهای روحی و عصبی،
تغذیه ناسالم و مانند آنها سالمتی افراد را تهدید می کند.
در چنین شرایطی آگاهی بخشی به جامعه در زمینه بهداشت و رعایت
نکته بهداشتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
هفته ســامت فرصت مناســبی برای تبیین این نکات و مسائل مهم
در بخش ســامت اســت .حال اینکه چقدر توانستیم این مباحث را
جامه عمل بپوشانیم و از چنین فرصتی به معنای واقعی استفاده کنیم،
موضوعی است که باید توسط کارشناسان بررسی شود.
البته پیام هایی که ســعی شد در برنامه های هفته سالمت به نوعی به
شهروندان ارائه شود ،همیشگی و دائمی است و لذا در حوزه سالمت
به عنوان اولویت ها دنبال می شود  ،باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
در عین حال هفته ســامت این فرصت را ایجاد کرده بود که بخش
عمده ای از آنچه در قالب ضرورت های بخش سالمت مد نظر است،
بازخوانی شود.
نکته قابل توجه در این خصوص بحث مشارکت دستگاه های مختلف
و همــکاری و همراهی آنها با یکدیگر برای ارتقای ســامت جامعه
است.
این مهم محقق نمی شــود مگر با همت و تــاش مضاعف و البته
هدفمند در دستگاه های ذیربط و استفاده بهینه و حداکثری از امکانات
و ظرفیت هــا در بخش های مختلف که امروز ســخت نیازمند آن
هستیم.
نکته دیگر اینکه در حال حاضر در فضای رســانه ای جای بسیاری از
گزارش های مربوط به عملکرد مجموعه ها و دستگاه های مختلف در
زمینه بهداشت و سالمتی جامعه تقریبا خالی است و ما بیشتر به سمت
و ســوی برگزاری همایش ها و جشــنواره ها رفته ایم در حالی که
افکار عمومی انتظار دارد آنچه را که به عنوان عملکرد و دستاوردهای
دستگاه های ذیربط را در قالب گزارش های مبسوط مشاهده کند.
به هر حال برنامه های هفته ســامت اثربخشــی و نتایج خاص خود
را داشــت ،اما آنچه در قالب پیام مهم چنین مناسبتی باید مورد توجه
قرار گیرد ،ضرورت همکاری های بین بخشــی و تالش برای تعمیق
و نهادینه کردن بهداشــت در جامعه است که باید برای همیشه مورد
توجه قرار گیرد.

خبر

همایش زن و پوشش اسالمی در همدان
برگزار می شود

همایش زن و پوشش اسالمی همزمان با هفته دختر در این استان
برگزار می شود.
مدیرکل امور بانوان اســتانداری همدان در جمع بانوان نخبه اســتان
همدان اظهار داشت :در این همایش لباس های طراحی شده با هویت
ایرانی اسالمی و هویت منطقه ای ارائه می شود.
به گزارش ایرنا ،ربیعه علیمحمــدی با تاکبد بر اینکه در طراحی این
لباس ها باید از اجناس  100درصد ایرانی اســتفاده شــود ،یادآوری
کــرد :مطالعه و واکاوی تاریخ گویای این اســت که زنان ایرانی اهل
تفکر ،اندیشــه و هنر بوده و با خلق آثار هنری زیبا توانمندی خود را
نشان داده اند.
مدیــرکل امور بانوان اســتانداری همدان اضافه کــرد :بهره گیری از
نمادهای منطقه ای ،استفاده از رنگ های روشن ،متعادل و متعارف با
حریم اســامی و بهره گیری از نشان هایی که در فرهنگ ما به عنوان
نشان ملی یاد می شود در طراحی لباس مدنظر است.
علیمحمدی اظهار داشت :با توجه به قرار گرفتن در سال رونق تولید،
از بانوان بسیجی درخواست می شود فرهنگ کار و تالش را در کانون
خانه و خانواده نهادینه کنند.
وی افــزود :در این راســتا امور بانوان اقدام به برگــزاری دوره های
آموزشی با مشارکت جهاد کشــاورزی ،فنی و حرفه ای و آموزش و
پرورش کرده است تا زنان روستایی و خانه دار در یک رشته و شغل
خاص بتوانند با کسب توانمندی وارد بازار کار شوند.
علیمحمدی گفت :همدان با وجود تحمل خسارت در سیالب اخیر ،به
برخی از استان ها کمک رسانی کرده و برای بازسازی منطقه چگینی
لرستان وارد عمل شده است.

■ معاون اقتصادي استانداري :تأمين اجتماعي جريمههاي سنگين براي کارفرمايان بدهکار ميبندد
■ مديرکل تأمين اجتماعي :همراهي ما با کارفرمايان بدهکار ديده نشد
»»غزل اسالمي

پس از اينکه سند اشتغال استان همدان در
جلســه اقتصاد مقاومتي رونمايي شد استاندار
اعالم کرد که براساس اين سند تا پایان  3سال
آینده  60هزار شــغل در همدان ایجاد خواهد
شد.
آنطور که ســید ســعید شــاهرخی گفت :در
راســتای رونق تولید ،در استان همدان برنامه
 3ســالهای در حوزههــای مختلف با رویکرد
اجرای سیاســتهای اقتصاد مقاومتی تدوین
شــده اســت تا منطبق بر برنامه ششم توسعه
کشور باشد .که با توجه به ظرفیتهای موجود
مهمترین اقدامات اولویتدار هر شهرســتان
احصا شده و ســند اشتغال استان تدوین شده
اســت به طوریکه در این ســند تعهدات هر
دستگاه مشخص شده است.
به گفتــه وي از مهمترین جهتگیریهایی که
در این ســند مورد توجه قرار گرفته این است
که باید براساس برنامه ششم؛ چشماندازی در
حوزه اشتغال و نرخ بیکاری در استان تعریف
شــود به طوریکه نرخ بیکاری در پایان برنامه
باید به  7/2برســد و ساالنه  20هزار شغل در
استان ایجاد شود.
وی با تأکید براینکه براساس سند اشتغال استان
همدان باید  15هزار میلیارد سرمایهگذاری در
اســتان صورت بگیرد ،عنــوان کرد :در بخش
کشاورزی صرفهجویی در مصرف آب در سند
اشتغال مطرح شده بهطوریکه براساس این سند
باید  10درصد از مصرف آب بخش کشاورزی
اســتان کاســته شــود و از طرفی کشتهای
گلخانهای در استان توسعه یابد.
شاهرخی افزود :براساس برنامه  3ساله استان
همدان میزان کشــتهای گلخانــهای از 104
هکتار به  210هکتار خواهد رسید یعنی ساالنه
 70هکتار به فضای گلخانهای اســتان اضافه
خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه براساس برنامه  3ساله بايد
 4هزار شغل در بخش کشاورزی ایجاد شود،
بیان کــرد :همچنین اجــرای  15هزار و 400
هکتار سیســتم آبیاری نوین در برنامه  3ساله
استان همدان در نظرگرفته شده است.
استاندار همدان با بیان اینکه در بخش صنعت
نیز  5هزار شــغل پیشبینی شده است ،گفت:
توجه به ســرمایهگذاری ،افزایــش راندمان و
ظرفیت واحدهــای تولیــدی موجود ،حفظ
اشــتغال موجود و تعییــن تکلیف واحدهای
تعطیل از اولویتهای در نظر گرفته در ســند
اشتغال استان همدان در بخش صنعت است.
وی با تأکید براینکه در  3ســال آینده  9هزار
شــغل در حوزه خدمات و گردشگری برای
استان همدان در نظر گرفته شده است ،گفت:
همچنین ایجاد ســاالنه هزارو  150شــغل در
حوزه دانشبنیان در سند اشتغال استان همدان
پیشبینی شده است.
شاهرخی گفت :براین اســاس ناظرانی را در
هرشهرســتان گذاشته شده است بنابراین هیچ

شنیدهها

 -۱وزیر ورزش و جوانان باز هم به همدان سفر می کند.
گویا این ســفر به دلیل راضی نشــدن نمایندگان شهرستانهای دیگر
استان از سفر روز پنجشنبه انجام خواهد شد.
گفتنی است به دلیل برگزاری انتخابات در اسفند امسال سفر وزرا به
شهرســتان ها به دعوت نمایندگان ،در تبلیغات امتیازی برای نماینده
محسوب خواهد شد
 -۲وعده اســتاندار درباره واریز افزایش حقــوق  ۴۰۰هزار تومانی
کارمندان استان محقق شده است.
گویا باقــی افزایش حقوق پس از صدور احــکام واریز خواهد
شــد .گفتنی است برغم ابالغ مصوبه دولت درباره افزایش حقوق
هنوز درباره رعایت شــدن مصوبه مجلس از ســوی دولت ابهام
وجود دارد.
 -۳معاون علمی رئیس جمهور به همدان می آید .گویا این ســفر این
هفته انجام خواهد شــد .گفتنی است ستاری در ستاد اقتصاد مقاومتی
استان حضور خواهد یافت.
 -۴ســفرای کشورهای دی  ۸به همدان می آیند .گویا سفرا به منظور
شــرکت در افتتاحیه دانشگاه دی  ۸این هفته انجام خواهد شد .گفتنی
است دانشگاه دی  ۸در دانشگاه بوعلی سینا فعال خواهد شد.

خبـر
استاندار همدان:

تسهیالت  45درصدی بانک ها به
بخش خصوصی قابل توجیه نیست
دستگاهی اجازه ندارد از برنامه عقب بماند.
اســتاندار همــدان تأکید کرد :اجرای ســند
راهبردی اشتغال اســتان در قالب برنامههای
روتیــن اداری قابــل اجرا نیســت و نیازمند
مدیریت جهادی است.
وی ســپس به عملکرد بانکهاي استان اشاره
کــرد و گفت که برخــی بانکها در پرداخت
تسهیالت به واحدهای تولیدی عقب هستند،
بهطوريکــه در میانگین کشــوری  75درصد
از منابــع بانکها باید به پرداخت تســهیالت
اختصاص یابد اما این میزان در استان همدان
 45درصد است و این قابل پذیرش نیست.
شاهرخی با تأکید براینکه فعالیت بانکهایی که
کمتر از میانگین کشــوری پرداخت تسهیالت
دارند را نمیپذیرم ،یادآور شــد :اگر بناســت
تولیــد رونق بگیرد بایــد تولیدکننده را کمک
کرد که یکی از راههای کمک به تولیدکنندگان
تزریق منابع به واحدهاســت باید بدانیم رونق
تولید در گرو حمایت از تولید کننده است.
بعد از اينکه استاندار جلسه را به قصد ديدار با
وزير ورزش تــرک کرد معاون امور هماهنگي
اقتصادي استانداري همدان تريبون را بهدست
گرفت و معترض وضعيت موجود در رسيدگي
به پروندههاي واحدهاي توليدي در ستاد تسهيل
و رفع موانع توليد شــد .بهطوري که ســازمان
تأميــن اجتماعي را محکوم بــه کنار نيامدن با
برخي واحدها کرد و گفت که طبق مصوبه قرار
بوده اين سازمان پرونده سالهاي قبل واحدها
را بررســي نکند و حال حاضر را مدنظر قرار
بدهد در صورتي کــه ميبينيم پروندههاي 10
سال پيش آنها در دست بررسي است و با بستن
جريمههاي سنگين مشــکالتي را براي برخي
واحدها ايجاد کرده اســت کــه ادامه اين روند
ممکن است آنها را به زمين بزند.
ظاهــر پورمجاهد تنهــا به وضعيــت تأمين
اجتماعي اشــاره نکرد و گفت که بانکها نيز
در مواقعي مصوبات ســتاد تسهيل را رعايت

نميکنند و ميگويندآييننامه بانکي مالک کار
اســت که در بانکهاي کشاورزي و صادرات
اين اتفاق افتاده است.
وي گفت :در حوزه اشــتغال و سرمايهگذاري
بايــد جدي و با برنامــه کار کنيم ،که به همه
موارد در سند راهبردي اشاره شده فقط انجام
آن اراده ميخواهد.
بعد از ســخنان پورمجاهد ،مديــرکل تأمين
اجتماعي به اين ســخنان معترض شد و گفت
که شــما ميگوييد نبايد دستگاهها را در جمع
به چالش بکشــيم اما در مدت  6ماهي که در
اين سمت هستم شما اين سازمان را به چالش
کشيدهايد .درصورتيکه تأمين اجتماعي خانواده
بزرگي از حقوقبگيران را دربرميگيرد و بايد
به آنها خدمات بدهــد .بنابراين هرکارفرمايي
حق قانوني خود که پرداخت حق بيمه کارگران
اســت را بايد انجام بدهد تــا امنيت کارگران
بهوجود بيايد.
اســماعيل نبــوي اعالم کــرد :بســياري از
کارفرمايان در گذشته وظيفه خود را بهدرستي
انجام ندادهاند و بدهيهاي آنها اکنون به معوقه
تبديل شــده که اين طبيعي است اين سازمان
بخواهد سابقهها را احراز کند و در اين ميان آن
دسته از کارفرمايان نيز ناراحت خواهند شد.
وي در ســخنان اعتراضآميزش گفت :وقتي
تأمين اجتماعــي ميخواهد طلبهاي خود را
وصول کند همين کارفرمايان بدهکار ميگويند
که تأمين اجتماعي به ما فشــار ميآورد و مانع
کارمان ميشــود در صورتي که بهنظر من بايد
ديدگاهها به تأمين اجتماعي در اســتان تغيير
کند.
نبوي ادامــه داد :اين دهيها در زمان مديريت
من ايجاد نشده و بايد مطالبه ميشد که تاکنون
نشده است .البته بخش زيادي از بدهيها ناشي
از حسابرســي هم هســت و من فقط مجري
هستم.
نبوي افزود :شــما اعالم کرديد که  98درصد

مالياتهاي ســال  97وصول شده ،ما هم در
 6ماه گذشــته همين روش ماليــات را بهکار
بردهايــم .ضمن اينکه هيچ يــک از مصوبات
ستاد تسهيل را در اين مدت ارجاع نداديم اما
اقدامات ما در جايي ثبت و مطرح نشد.
وي در پايان سخنانش گفت که ما با کارفرمايان
بدهکار همراهي زيادي کرديم آنقدر که بدهي
آنها را قسطي کرده و هيچ پيشپرداختي از آنها
نگرفتيم و انتظار تقدير هم نداريم.

سفر معاون علمی رئیس جمهور به
همدان

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
همدان از ســفر معاون علمــی رئیس جمهور
به همدان خبــرداد و گفت :هفته آینده معاون
علمی رئیس جمهور به همدان ســفر خواهد
کرد.
سيد اســکندر صیدایی  ،افزود 13 :درصد از
منابع مالی واگذاری پروژههای عمرانی کشور
مربوط به استان همدان است.
وی با بیان اینکه واگذاری پروژههای عمرانی
به بخش خصوص در استان همدان به خوبی
انجام شده است ،بيان کرد :از سال  95تا کنون
 524پــروژه عمرانی در بخشهای مختلف به
بخش خصوصی واگذار شده است.
وی با بیان اینکه در ســال گذشته  100پروژه
عمرانی در اســتان همدان به بخش خصوصی
واگذار شده است ،بيان کرد :سهمیه استانها در
واگذاری پروژه به بخش خصوصی ساالنه 60
پروژه بوده که استان همدان در این زمینه پیش
قدم بوده است.
صیدایی افزود :انتظار داریم دستگاههای استانی
در شناسایی و ظرفیت سنجی و اطالعرسانی
در خصوص پروژه های عمرانی قابل واگذاری
اقــدام کنند و از مجمع نمایندگان اســتان نیز
میخواهیــم در جذب بخــش خصوصی که
توانمندی مدیریــت و اجرای پــروژه دارند
دستگاه های اجرایی را یاری کنند.

تقویت هویت دینی و ملی را باید از
مهدهای کودک آغاز کرد
معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
گفت :تقویت هویــت دینی و ملی را باید از
دوران کودکی و از مهدهای کودک آغاز کرد.
آیین تجلیل از برگزیدگان جشنواره بازیهای
بومی و محلی اســتان همدان در دوره پیش
دبســتانی با حضور معــاون ابتدایی وزارت
آمــوزش و پــرورش ،مدیــرکل آموزش و
پرورش اســتان همدان و جمعی از مسئوالن
استانی و مربیان پیش دبستانی در خانه معلم
همدان برگزار و از برگزیدگان این جشنواره
تجلیل شد.
به گزارش تســنیم  ،رضوان حکیم زاده در
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این مراســم اظهار داشــت :خداوند در قرآن
کریم برای ارســال پیامهــای تربیتی از قصه
اســتفاده کرده است که نشان از اهمیت قصه
دارد .بــازی برای کــودکان نباید صرفا جنبه
ســرگرمی داشته باشد و شــرایط بازی باید
برای تربیت ماندگار و پایدار فراهم شــود.ر
این مراســم با بیان این که باید کودکان پاس
داشته شــوند اظهار داشت :دوران کودکی را
باید به رســمیت بشناسیم و کودکان را باور .
پژوهشها حاکی از آن است که بازی اثرات
تربیتی ،درمانی و یادگیری پایدار دارد.

آموزش و پــرورش و القای هویت

ملی

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان نیز
در این مراسم با بیان اینکه اهمیت بازی برای
کودکان بر هیچکس پوســیده نیست اظهار
داشت :بازی وســیله و ابزاری طبیعی برای
ابــراز وجود کودک و عامل رشــد وی برای
حضور موفق در زندگی و جامعه اســت .در
دین مبین اسالم نیز بر اهمیت بازی کودکان
بسیار تاکید شده است.
محمد پور داود با اشاره به این که خانوادهها
بایــد بدانند که بــازی نباید روشــی برای
وقتکشی باشد گفت :بازی ،کلمات کودکان

اســت و بدترین جریمه بــرای یک کودک
میتواند محروم کردن وی از بازی باشد.
وی بــا تاکید بر نقش مهــم والدین ،مربیان و
معلمان در بازی کودکان تصریح کرد :والدین در
بازی باید نقش همبازی را داشته باشند و مربیان
نیز باید در بازی راهگشای کودکان باشند.
مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان همدان
عنوان کرد :یکی از رویکردهای مهم معاونت
ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با حضور
خانــم حکیــم زاده در رأس مدیریــت این
معاونت استفاده از برنامههای خالقانه است و
این برنامهها بر سند تحول بنیادین تاکید دارد.

میانگین تســهیالت بانکی در کل کشور  75درصد بوده اما در
همــدان  45درصد ،این میزان اصال قابل توجیــه نبوده و باید به
روش قانونی جبران شود.
اســتاندار همدان در شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
گفت :بررســی مسائل ایمنی پیمانکاران مانند تجهیز کارگاهها باید
در اولویت امور قرارگرفته و این امر مســتلزم هزینههای یش بینی
شده است.
به گزارش ایســنا ،ســعید شــاهرخی در ادامه با بیان اینکه امروز
صــدور پروانههای ســاختمانی یک معضل جدی اســت افزود:
اصالح رونــد صدور پروانههای ســاختمانی و شناســنامه برای
ســاختمان ها به قدری دشوار شده که وضعیت را با بحران جدی
مواجه ساخته است.
وی خاطرنشان کرد :یک مهندسی مجدد باید انجام شود و لیست
جدیدی از مراحل صدور پروانههای ساختمانی در آن ذکر شده تا
آنچه غیر ضروروی است توسط معاونت عمرانی حذف و تسهیلی
در آن ایجاد شــود .شاهرخی ســختگیری در انجام امور را الزم
دانســت و عنوان کرد :در یک ماه آینده بایــد قوانین جدید برای
صدور پروانههای ساختمانی وضع شــده و گرفتاریها ازآن رفع
شود.
وی در خصوص عملکرد بانکها به عدم یکسان سازی اشاره کرد
و گفت :با رصد عملکرد بانکهــا دریافتیم همه بانکها به روند
توسعه و تولید به صورت یکسان عمل نکرده و منظور از کوتاهی
در عملکرد با بانکهایی است که از قافله عقب ماندهاند.
اســتاندار همدان با بیان اینکه رفتن به دنبال تولید کننده و حمایت
از آن یک وظیفه همگانی بوده تصریح کرد :اگر همه به ایجاد شغل
و رونق تولید اعتقــاد داریم باید از تولید کنندهها حمایت کنیم نه
آنکه تولید کنندهای به ســراغ ما بیاید و به جای رفع موانع ،مشکل
جدیدی بر سر راهش قرار دهیم.

 25درصد مزارع همدان تحت پوشش
بیمه قرار گرفت
رئیس خانه کشاورز اســتان همدان با بیان اینکه  25درصد از
اراضی کشاورزی استان همدان بیمه است ،گفت :امسال با تبلیغات
زیادی که توســط جهاد کشاورزی ،صندوق بیمه و خانه کشاورز
و نظام صنفی خوشــبختانه  25درصد از زمینهای کشاورزی استان
تحت پوشش بیمه قرار گرفت.
ابولقاســم سوزنچی در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره به اینکه در سال
گذشــته اعالم کردیم کشــاورزان به دلیل اینکه بیمه جاذبهای ندارد
و مردم اعتمادشــان را به بیمه از دست دادند حاضر به بیمه نیستند
 ،اظهارکرد :این درحالیســت که در کشور پوشش بیمه کشاورزان 10
درصد بوده است .وی افزود :تا جایی که بنده خبر دارم استان لرستان
 20هزار هکتار از مزارع را بیمه کرده و کرمانشــاه  26هزار هکتار را
تحت پوشش بیمه قرار داده است درحالیکه در استان کرمانشاه  500تا
 600هزار هکتار از مزارع کشاورزی قابلیت بیمه داشته است.
وی تصریح کرد :در بررســی خســارت وارد شده به مناطق سیل
زده وزیر اعالم کرد که اول به بیمه شــدگان خســارت پرداخت
میشــود و بعد اعالم شــد که بیمه شــدگان هیچ مشکلی ندارند
و بعضی از افراد مســئول و نیمه مســئول به عنوان شــعار اعالم
کردند به کشاورزانی که بیمه ندارند نیز خسارت پرداخت میشود
بهطوریکه حتی بیشــتر از بیمه شدگان؛ که اگر این موضوع تحقق
یابد تیرخالصی بر صنعت بیمه در ایران است.
سوزنچی با بیان اینکه به علت کارکرد غلط بیمهها کشاورزان هیچ
عالقــهای به بیمه محصوالت خود ندارند ،خاطرنشــان کرد :بیمه
های موجود پوشــش الزم را ندارند هرچند در سالجاری تعاریف
خوبــی برای بیمه شــاخص گندم انجام گرفت کــه این اگر این
تعاریف به ســایر محصوالت نیز تسری یابد میتواند در بازسازی
اعتماد کشاورزان مثبت و مفید باشد.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

خسارت بارندگیهای اخیر به تجهیزات امور
آبفار کبودراهنگ

خطوط شــبکه و انقال آب شــرب به مبلغ  3050میلیــون ریال ،مخازن
ذخیره آب به مبلغ  750میلیون ریال ،تأسیســات برقی و تابلو توزیع برق،
الکتروپمپ شــناور به مبلغ  3740میلیون ریال ،چاه و چشمه و قنوات به
مبلغ  5360میلیون ریال ،ساختمان ایستگاههای پمپاژ به مبلغ  1800میلیون
ریال میباشــد و بخشی از خسارتها در حال حضار قابل مشاهده نیست
که نهایت ًا باعث کاهش عمر مفید تأسیسات خواهد شد.
پورقاســمی در ادامه به مهمترین اقدامات امور آبفار کبودراهنگ برای
جلوگیــری از هر گونه بحران احتمالی در ایام نوروز  98اشــاره کرد
و افزود :کشــیک نیروهای اداری و پیمانکاری از  25اســفند و آماده

کبودراهنــگ -خبرنــگار همدانپیــام :بارشهــای شــدید بــاران و
ســیالبی شــدن رودخانههــا خصارتهایــی بــه تجهیــزات امــور آبفــار
شهرســتان کبودراهنــگ بــه مبلــغ  19050میلیــون ریــال وارد کــرده
اســت.
رئیس امــور آبفار شهرســتان کبودراهنگ با بیان این مطلــب افزود :این
خســارتها شامل راه دسترسی به تأسیســات به مبلغ  5350میلیون ریال،

باش کامل  5اکیپ عملیاتی متشــکل از نیروهای خطی ،اداری ،کنترل
کیفی و در ســه بخش مرکزی ،شیرینسو و گلتپه ،آماده به کار کردن
دیزل ژنراتور و تهیه ســوخت ذخیره ،آماده به کار کردن دو دســتگاه
تانکر ســیار و دو دســتگاه تانکر ثابت ،شناســایی تمام محلهایی که
احتمال خطر ســیالب وجود داشت و انجام عملیات حفاظت فیزیکی
چاهها و قنوات ،بازدید از کلیه چاهها ،مخازن ،چشــمهها و قنوات بود
که خوشــبختانه با تمهیدات انجام شــده هیچ روســتایی با قطعی آب
مواجه نشــدیم و هیچ مشکلی آبرســانی و یا آلودگی در شبکههای
روستایی نداشتیم.
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نمایشگاه فرصت آشتی با کتاب

خبر

جامعه جهانی در مقابل ظلم آمریکا
سکوت کرده است

نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس شــورای اســامی بــا
اشــاره بــه اعمــال تحریــم هــای آمریــکا علیــه ایــران گفــت:
جامعــه جهانــی کــه همــواره َدم از دفــاع از حقــوق بشــر مــی
زنــد ،هنــوز در مقابــل ایــن ظلــم آشــکار آمریــکا علیــه ملــت
ایــران ســکوت کــرده و هیــچ حقوقدانــی در دفــاع از ایــن
ملــت ســخن نمــی گویــد.
بــه گــزارش ایرنــا محمــد کاظمــی در جمــع دهیــاران بخــش
مرکــزی مالیــر اظهــار داشــت :آمریــکا حتــی بــه حکــم صــادر
شــده از دادگاه الهــه مبنــی بــر برقــرار نکــردن تحریــم هــا
علیــه ایــران نیــز توجهــی نمــی کنــد و حقوقدانــان نیــز در ایــن
بــاره اعتراضــی نکــرده انــد.
وی خاطرنشــان کــرد :اگــر جامعــه جهانــی هوشــیار و بیــدار
بــود و حقوقدانــان دنیــا کــه َدم از حقــوق بشــر مــی زننــد،
وجدانــی بیــدار داشــتند ،بایــد یــک فضایــی علیــه آمریــکا و
اقدامــات نابخردانــه ترامــپ ایجــاد مــی کردنــد و شــاید ایــن
امــر موجــب مــی شــد مــا امــروز در ایــن حــد در تنگنــا
نباشــیم.
نائــب رئیــس کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس دهــم
بیــان کــرد :در دنیــای وانفســای کنونــی ،مــا هســتیم و
اعتقــادات ،باورهــا ،صبــر و مقاومــت ملتــی کــه تمامــی
مســیرها همــراه مســئوالن در طــول  40ســال از عمــر
انقــاب اســامی بــوده انــد و بــرای پایــداری ایــن نظــام
تــاش کــرده انــد.
کاظمــی بــا اشــاره بــه شــرایط ســخت کنونــی و قــرار
گرفتــن مــردم در تنگناهــای اقتصــادی و معیشــتی گفــت:
تمامــی راه هــا بــرای مذاکــره بــا فــردی کــه بــه هیــچ قانــون
و مقــررات و حتــی اصــول ســازمان ملــل پــای بنــد نیســت،
بســته شــده و مذاکــره بــا آمریــکا بــه طــور قطــع هیــچ
نتیجــه ای نــدارد.

»»فیضا ...مظفرپور

نمایشــگاه بینالمللــی کتاب تهران
را میتوان بزرگتریــن رویداد فرهنگی
کشور تلقی کرد .سی و دومین دوره این
نمایشگاه از سهشنبه سوم اردیبهشت در
مصلی امام خمینی(ره) تهران گشــایش
یافت.
جایگاه کتــاب و کتابخوانــی در طول
تاریخ  1400ساله اســامی در ایران و
حتی پیش از آن همواره ویژه بوده است
و دوران اســامی را باید دوران طالیی
شکوفایی دانشــمندان علوم مختلف در
کشــور دانســت که یکی از اصلیترین
راههای انتقال میراث گذشتگان به ویژه
دانشمندان و علما تا به امروز کتاب بوده است.
دانشــمندانی چون بوعلی ســینا و ابوریحان
بیرونی که کتابها و آثار آنان در حال حاضر
نیز مورد توجه پژوهشگران در داخل و خارج
کشور است.
و وجود وزیران دانشــمندی چــون خواجه
نصرالدین توسی که کتابخانه مراغه را در قرن
هفتم با  400هزار جلد کتاب تأسیس کرد و در
کنار آن رصد خانه عظیم مراغه تأسیس شد تا
اهالی علم بتوانند به مطالعه پدیدههای آسمانی
در کنار پدیدههای زمینی بپردازند.
و یــا کتابخانــه بزرگی کــه صاحبابن عباد
گردآوری کرد در طول دوران اسالمی سالها
مرکز مراجعه دانشــمندان بوده است نمونهای
دیگــر از جایگاه علم و کتاب و کتابخوانی در
کشورمان است.

امروز اگر چه رســانههای دیگری جای کتاب
را تا حدودی گرفتهاند و با گســترش وسایل
ارتباط جمعی و تشکیل کتابخانههای دیجیتال
تا حدودی جای کتاب و کتابخانههای کاغذی
گرفتهاند .ولی تاکنون هیچ یک از آنها نتوانسته
اســت اهمیــت و جایگاه کتــاب را در بین
عالقهمندان به کتاب پر کنند.
و اســتقبال هر ســاله مردم در دنیــا به ویژه
در کشــورمان از نمایشــگاه بینالمللی کتاب
شاهدی بر صدق این مدعاست.
مقام معظم رهبری در بیشــتر ســالها از این
رویداد بــزرگ فرهنگــی بازدیــد نموده و
ضمن بازدید از غرفههــای مختلف کتابها
در زمینههای مختلف با ناشــران نیز پیرامون
مســائل و مشکالت حوزه کتاب به گفتوگو
میپردازند .و همچنیــن معظمله توصیههای

آگهی تجدید مناقصه عمومی (مرحله دوم) نوبت دوم

شماره مناقصه 973079 :
روزشنبه مورخ 1398/2/7:

شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذیل را طبق نقشه و مشخصات فنی موجود براساس فهرست بهای سال  1398از
طریق برگزاری مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت یک مرحله ایبه پیمانکاران واجد شرایط و دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه که تمایل
همکاری دارند واگذار نماید .
نوع  ،کیفیت و کمیت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ  %30مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضایت نامه از کارفرما ضروری است .
ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت  90روز معتبر بوده و برای 90روز دیگر قابل تمدید باشد.
تضمین شرکت در مناقصه(فرآیند ارجاع کار) :طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره /123402ت /50659ه مورخ  1394/09/22هیأت وزیران
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و مناقصه گران
در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور  ،مراحل ثبت نام در سایت فوق االشاره و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.
کلیه واجدین شرایط می توانند اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکر از مورخه  98/2/5تا مورخ  98/2/9دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک
الزم شامل پاکات الف ،ب و ج را تهیه و تا ساعت  19مورخ  1398/2/21نسبت به بارگزاری اسناد به صورت فایل  PDFدر سامانه اقدام نمایند .در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شرکت
در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) در پاکت مهر و موم شده تا ساعت  12مورخ  1398/2/21به دبیر خانه شرکت الزامی می باشد .
بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز یکشنبه مورخ  1398/2/22راس ساعت  9در محل کمیسیون معامالت این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می شود.
متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  081-32516900تماس حاصل نمایند .
الزاميست پيمانكار بر اساس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت تخلف  ،ضمانت نامه شركت در مناقصه وي ضبط
مي گردد .
به پیشنهادات فاقد امضا و مهر  ،سپرده  ،سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط  ،مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر واصل
شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تبیعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی ( )HSEالزامی است.
ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.
برنده باید دارای کد معامالتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمی باشد .
آدرس شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان  :بلوار آیت ا ..کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک یک
پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور www.iets.mporg.ir :
شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدان www.Abfarhamedan.ir :
عنوان پروژه

روستا/مجتمع

شهرستان

مدت اجرا
(ماه)

مبلغ اوليه (ریال)

شاخص تعديل

مبلغ ضمانتنامه
(ریال)

حداقل رتبه

تهيه مصالح

اجرای خط انتقال ،فنس
کشی و تجهیز چاه شماره 2

کلیجه و
جامیشلو

رزن

4

2.478.345.569

دارد

123.950.000

آب

پیمانکار

اجرای خط پمپاژ با لوله
 GRPو تجهیز و فنس
کشی چاه شماره 2

کرفس

رزن

4

5.675.556.123

دارد

283.800.000

آب

پیمانکار

اجرای خط انتقال،فنس
کشی و تجهیز چاه جدید

کهکدان

مالیر

6

3.282.712.574

دارد

164.150.000

آب

پیمانکار

اجرای خط برق و نصب
ترانس چاه های جدید

زرقان/فیض
آباد-سراوک

فامنین

4

2.852.977.549

دارد

142.650.000

نیرو

پیمانکار

بدون آب  ،کتاب زندگی را باید بست
ی لطف ًا
برای عضو در کانال تلگرام نیازمند 
عدد  5را به شماره  09035157351ارسال نمایید.

@bazarehamedan

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

C M

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائی استان همدان

آگهی ارزیابی کیفی (نوبت دوم)
مناقصه شماره  98-2یک مرحلهای

شماره مجوز441.1398 :

موضوع مناقصه :طرح راه دسترسی و ترمیم و بهسازی ایستگاه  C.G.Sماهنیان رزن
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد
الشرایط واگذار نماید.
شرح مختصر کار:
 -1مبلغ برآورد اولیه پروژه ( 6/019/908/986شش میلیارد و نوزده میلیون و نهصد و هشت هزار و نهصد و هشتاد و
شش) ریال میباشد.
 -2مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( 300/996/000سیصد میلیون و نهصد و نود و شش هزار) ریال میباشد که به صورت
یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آییننامه معامالت دولتی میباشد.
 -3مدت اجرای پروژه  200روز میباشد.
متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت  12روز مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگی جهت شرکت در
مناقصه مذکور نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی ذیل اقدام نمایند.
تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت  11روز یکشنبه  1398/2/22میباشد.
محل تحویل همدان میدان شیرسنگی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان همدان طبقه اول اتاق  207امور قراردادها
میباشد .تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقب ًا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
تلفن 38261075-8 ،38260571-4 :دورنویس081-38256207 :
آدرس اینترنتwww.nigc-hm.ir :

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

الزم را به دستاندرکاران حوزههای فرهنگی
به ویژه حوزه چاپ و نشــر که متولی اصلی
آن وزارت فرهنگ و ارشــاد میباشــد ارائه
مینمایند .تا به مشکالت این حوزه رسیدگی
نمایند .درست یادم میآید که سال گذشته که
ایشان از نمایشــگاه بازدید فرمودند به وزیر
ارشــاد فرمودند کاغذ خیلی گران شده فکری
بــه حال آن بکنید .چون ایــن روزها یکی از
مشــکالت اصلی ناشــران و متولیان چاپ و
نشر کتاب همچنین مطبوعات کشور موضوع
گرانی لوازم چاپ به ویژه کاغذ است.
در هر حال نماشــگاه کتاب تهران معموالً در
مراسم افتتاحیه و اختتامیه خود حضور یکی از
روسای مجریه و مقننه را تجربه میکند .گر چه
امسال در مراسم افتتاحیه که قرار بود با حضور
رئیس جمهور برگزار شود .ولی بنا به دالیلی

این حضور لغو شــد .ولی امید میرود
در مراسم اختتامیه که معموالً نمایشگاه
برگزیدگانش را میشناســد و مراســم
تقدیر از برترینهــا را برگزار میکند با
حضور یکی از ســران قوا برگزار شود.
زیــرا که حضور بزرگان خود تأکیدی بر
اهمیت امر کتاب و کتابخوانی است.
نمایشگاه کتاب امسال از منظر سیاسیون
نیز مــورد توجه خواهد بــود .بارها در
سالهای گذشــته شــاهد بودهام وقتی
نمایشــگاه کتاب یا مطبوعات همزمان
با ایام انتخابات میشــود سیاسیون و به
ویژه افرادی که در معرض کاندیداتوری
هستند.در نمایشگاه کتاب حضور فعالی
دارند تا توجه رســانهها را به خود جلب کنند
امسال سال برگزاری انتخابات مجلس یازدهم
اســت .و قطعــ ًا نمایندگان فعلــی مجلس و
نامزدهای احتمالی دیگر از این فرصت استفاده
خواهند کرد .تا خود را معرفی نمایند گر چه
این موضوع در نمایشــگاه مطبوعات بیشتر از
نمایشگاه کتاب مورد توجه است.
نمایشــگاه کتاب امســال یک تفاوت دیگر
با نمایشگاه ســال قبل دارد که امسال دوباره
نمایشگاه به محل مصلی تهران باز گشته است.
و این تغییر محل قطع ًا در جذب بازدیدکنندگان
بیشــتر به نمایشگاه موثر است .زیرا که تجربه
انتقال نمایشگاه به شهرک آفتاب چندان تجربه
موفقی نبود و به علت وجود پارهای مشکالت
بازدیدکنندگان به دردسر میافتادند که امسال
این مشکالت برطرف شده است.

خبر

اراضی شیبدار نهاوند
به دیمکاران واگذار می شود
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نهاونــد گفــت :اراضــی
شــیبدار نهاونــد بــه متقاضیــان کشــت بــادام و انگــور دیــم واگــذار
میشــود.
حســین خردمنــد گفــت :جهــاد کشــاورزی نهاونــد آمادگــی دارد در
صــورت تمایــل افــراد ،اراضــی شــیبدار را بــرای کشــت درخــت
بــادام دیــم ،گل محمــدی ،تمشــک و انگــور دیــم بــه متقاضیــان
واگــذار کنــد.
وی گفــت :بــه منظــور اشــتغالزایی بیشــتر و بــا توجــه بــه ســودمند
بــودن ایــن محصــوالت ،آمادگــی الزم بــرای واگــذاری اراضــی
شــیبدار کــه بــرای کشــت ایــن گونــه محصــوالت مناســب اســت
را داریــم.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نهاونــد از پیگیــری و اجــرای
برنامههــای ترویــج کشــتهای کمآببــر خبــر داد و افــزود:
یکــی از برنامههــای ایــن مدیریــت در راســتای کاهــش مصــرف
آب ترویــج کشــت گیاهــان دارویــی اســت کــه طــی ســالیان اخیــر
بخشــی از مــزارع ک ـمآب بــه کشــت گیاهــان دارویــی اختصــاص
داده شــده اســت.
وی افــزود :در شهرســتان نهاونــد دههــا گونــه گیــاه دارویــی
وجــود دارد کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه گل همیشــه
بهــار ،اســطوخودوس ،کنگــر ،کتیــرا ،آویشــن ،گل گاوزبــان،
بنفشــه ،موســیر ،گزنــک  ،آرتیشو،کاســنی و بابونــه اشــاره
کــرد.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نهاونــد بــه برخــی از
خــواص دارویــی ایــن گیاهــان اشــاره کــرد و افــزود« :گل
همیشــه بهــار» یکــی از داروهــای مهــم گیاهــی در نهاونــد
اســت کــه از ایــن گیــاه در درمــان بیماریهــای پوســتی
ناشــی از ســوختگی بــه ویــژه در کــودکان اســتفاده میشــود
و عــاوه بــر آن از ایــن گیــاه انــواع کرمهــا و صابونهــا بــه
دســت مــی آیــد.

آگهی مناقصه عمومی (نوبت سوم )
مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان به آدرس کیلومتر  15جاده کرمانشاه دو راهی صالحآباد ،روبروی ایست بازرسی در نظر دارد فرآیند ذبح
دام ســبک و سنگین خود را از ابتدای سالن کشتار تا بعد از باسکول الشه برای سال  1398به مدت یکسال از طریق مناقصه به اشخاص حقیقی یا
حقوقی واجد شرایط با شرایط ذیل واگذار نماید:
 -1قیمت برآوردی پایه بر ذبح دام سبک به مقدار تقریبی  84/000رأس به ازاء هر رأس  58/650ریال (کل مبلغ پایه برآوردی  4/926/600/000ریال)
 -2قیمت برآوردی پایه دام سنگین به مقدار تقریبی  2600تن به ازاء هر کیلو  1950ریال (کل مبلغ پایه برآوردی  5/070/000/000ریال)
 -3متقاضیان میبایســت مبلغ  250/000/000ریال را به عنوان سپرده شــرکت در مناقصه به حساب شماره  0219969430007نزد بانک ملی شعبه
شهرستان بهار بنام مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان واریز و اصل فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی ،تأیید و مهر و امضاء فرم آگهی مناقصه
و مدارک شناسایی را در پاکت الک و مهر شده تا پنج روز کاری بعد از درج آگهی مناقصه پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1398/2/14به دفتر امور
اداری کشتارگاه تحویل و رسید دریافت نمایند.
 -4به پیشنهادات مخدوش ،مبهم(مبلغ پیشنهادی به صورت خوانا با عدد و حروف نوشته شود) فاقد سپرده و فاقد مدارک خواسته شده و خارج از
موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5متقاضیان ضمن بازدید از محل مورد نظر با تأیید و مهر و امضاء این فرم اطالع خود را از شرایط و موضوع مناقصه اعالم و در صورت برنده شدن
حق هر گونه اعتراض و بهانهای را از خود سلب مینمایند.
 -6سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد نفر برنده نزد کشتارگاه باقی خواهد ماند و در صورت انصراف و عدم عقد قرارداد نفر اول مناقصه سپرده
ایشان به نفع کشتارگاه ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد میگردد و برای نفر دوم نیز در صورت عدم عقد قرارداد مانند نفر اول برخورد و با نفر سوم
قرارداد منعقد میگردد.
 -7کشتارگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار خواد بود.
 -8پیشنهادات رسیده در روز یکشنبه مورخ  1398/2/15رأس ساعت  9صبح در محل دفتر مدیر مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان مفتوح و مورد
رسیدگی قرار میگیرد و نتیجه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1398/2/16اعالم میگردد .حضور شرکت کنندگان در مناقصه یا صرف ًا نماینده
قانونی آنها در جلسه بازگشایی پاکات بالمانع میباشد.
 -9هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان

آگهی مزایده عمومی (نوبت سوم)
مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان به آدرس کیلومتر  15جاده کرمانشاه دو راهی صالحآباد ،روبروی ایست بازرسی در نظر دارد بهرهبرداری از سالنهای نگهداری
دام ،سالنهای جمعآوری آالیش ،سالن شستشوی شــکمبه ،سالن جمع آوری پیه گاوی و گوسفندی باسکولهای الشهکش گاوی و گوسفندی و بوفه واقع در داخل
کشتارگاه را برای سال  1398به مدت یکسال از طریق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با شرایط ذیل واگذار نماید:
 -1متقاضیان میبایســت مبلغ  10/000/000ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره  0219969430007نزد بانک ملی شعبه شهرستان بهار به نام مرکز
کشتارگاه صنعتی دام همدان واریز و اصل فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی و مدارک شناسایی را در پاکت الک و مهر شده تا هفت روز کاری بعد از درج آگهی
مزایده به پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/2/14به دفتر امور اداری کشتارگاه تحویل و رسید دریافت نمایند.
 -2به پیشنهادات مخدوش ،مبهم (مبلغ پیشنهادی به صورت خوانا با عدد و حروف نوشته شود) فاقد سپرده و فاقد مدارک خواسته شده و خارج از موعد مقرر ترتیب
اثر داده نخواهد شد.
-3متقاضیان ضمن بازدید از محل مورد نظر با تأیید و مهر و امضاء این فرم اطالع خود را از شرایط و موضوع مزایده اعالم و در صورت برنده شدن حق هر گونه اعتراض
و بهانهای را از خود سلب مینمایند.
 -4ســپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد نفر برنده نزد کشــتارگاه باقی خواهد ماند و در صورت انصراف و عدم عقد قرارداد نفر اول مزایده سپرده ایشان به نفع
کشتارگاه ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد میگردد و برای نفر دوم نیز در صورت عدم عقد قرارداد مانند نفر اول برخورد و با نفر سوم قرارداد منعقد میگردد.
 -5کشتارگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار خواهد بود.
-6پیشنهادات رسیده در روز یکشنبه مورخ  1398/2/15رأس ساعت  11صبح در محل دفتر سرپرست مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان بررسی نتیجه تا پایان وقت
اداری روز دوشنبه مورخ  98/2/16اعالم میگردد.
 -7هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
 -1اجاره سالن جمعآوری آالیش هر سالن ماهیانه  5/000/000ریال
 -2اجاره سالن جمعآوری پیه گاوی ماهیانه  40/000/000ریال
 -3اجاره سالن جمع آوری شکمبه ماهیانه  16/000/000ریال
 -4اجاره سالن جمع آوری پیه گوسفندی ماهیانه  17/000/000ریال
 -5اجاره هر سالن نگهداری دام با انبار علوفه ماهیانه  15/000/000ریال
 -6اجاره هر سالن نگهداری دام بدون انبار علوفه ماهیانه  12/000/000ریال
 -7اجاره باسکول گاوی ماهیانعه  6/500/000ریال
 -8اجاره باسکول گوسفندی ماهیانه  4/500/000ریال
 -9اجاره بوفه ماهیانه  4/000/000ریال

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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گزارش

شماره 3457

درسهای بزرگ از سیالبهای فروردین ۹۸
رخــداد ســیالبهای ویرانگــر فروردیــن  ۹۸نشــان داد کــه همچنــان و بــه
شــدت دچــار ناکارآمــدی در مدیریــت منابــع آب هســتیم؛ بــه طوریکــه یکــی از
بزرگتریــن آســیبهای جریانهــای ســیالبی ،شستوشــوی میلیونهــا و بلکــه
میلیاردهــا تــن خــاک ارزشــمند از دامنــه کوههــا و عرصههــای مرتعــی بــود کــه
تــا چندیــن قــرن جبــران آن ناممکــن اســت.
یــک کارشــناس حــوزه منابــع آبــی گفــت :بــا تاکیــد بــر اینکــه ســازمان جنگلهــا
و مراتــع و اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری در اســتانها موظفنــد پاســخگوی
نابــودی عرصههــای جنگلــی و مرتعــی در باالدســت حوزههــای آبریــز و پدیــده

فرســایش و رســوب منابــع ارزشــمند خــاک باشــند ،تصریــح کــرد :تأســیس بنــگاه
توســعه آبیــاری در ســال  ،۱۳۳۲ســیطره ســیمان و بتــن را بــر بخــش آب مســتولی
ســاخت و ایــن سیاســتهای اشــتباه از همــان ســال تاکنــون بــا یــک شــیب
صعــودی و تنــد ادامــه داشــته اســت.
داریــوش مختــاری در گفتوگــو بــا ایســنا ،افــزود :اکنــون نیــز پروژههــای خــام و
بــدون مطالعــه انتقــال آب ،ادامــه همــان رویههــای خطرنــاک و یکجانبــه مهندســی
عمــران اســت.
ابتــدا ســاخت شــبکههای آبیــاری و زهکشــی و ســپس ســاخت دههــا ســد بــزرگ
و اکنــون پروژههــای انتقــال آب در دســتور کار ایــن تشــکیالت دیوانســاالری
قــرار گرفــت .بــه ایــن ترتیــب ،درس بــزرگ و یکــم از دل همیــن آسیبشناســی

بــه دســت میآیــد و هنــگام آن رســیده اســت کــه مهندســان عمــران از متــن
عرصــه مدیریتــی بخــش آب کشــور خــارج شــوند تــا زمینــه بــرای چندجانبهنگــری
(زیســت محیطــی ،اجتماعــی ،حقوقــی ،اقتصــادی ،آثــار بازتوزیعــی درآمــدی و)..
بــه بخــش آب کشــور فراهــم شــود.
او افــزود :درس بــزرگ و دوم ایــن اســت کــه هنگامــی کــه حکمرانــی آب بــر پایــه
اصــول کارشناســی و علمــی نباشــد و تحلیلهــای منفعت-هزینــه مبنــای مطالعــه و
اجــرای پروژههــای آبــی نباشــد و اجــرای پروژههــا بــه طــور شــتابزده و بــر پایــه
تصمیمهــای خــام انجــام گیــرد ،تشــخیص "درســت" از "نادرســت" بســیار دشــوار
میشــود .بــه طــوری کــه هــم اکنــون گفتــه میشــود ســدهای ایــران جریانهــای
ســیالبی بــزرگ را کنتــرل کردهانــد.

gozaresh@hamedanpayam.com

ایران و جهان

تهران به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد
جایگزین ایران در بازار نفت شود
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت :جمهوری اسالمی ایران به
هیچ کشوری اجازه نخواهد داد جایگزین ایران در بازار نفت شود.
بــه گزارش ایرنا ،ســید عباس موســوی ضمــن محکوم کردن
مواضــع عربســتان و بحریــن در حمایــت از تحریم صادرات
نفــت جمهوری اســامی ایران ،این مواضع را نشــان از تبعیت
کورکورانــه این کشــورها از آمریــکا و نادانی آنان نســبت به
عواقب این اقدام دانست.
وی افزود :جمهوری اســامی ایران به هیچ کشوری اجازه نخواهد
داد جایگزین ایران در بازار نفت شــود و مسئولیت هرگونه تبعات را
متوجه آمریکا و کشــورهای مزبور می داند .وی تاکید کرد :دولت و
ملت ایران دشمنی بعضی کشــورها را در این شرایط تاریخی هرگز
فراموش نخواهد کرد.

در دور زدن تحریمها دکترا داریم
وزیر امور خارجه کشــورمان گفت کــه به باور او رئیس جمهور
آمریکا مایل به جنگ با ایران نیست اما خطر کشیده شدن پای ترامپ
به یک جنگ وجود دارد.
به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف اظهار داشت :از نظر من ترامپ
خواهان جنگ نیســت اما این ،از کشیده شــدن پای او به یک جنگ
جلوگیری نمیکند.
ظریف درباره تحریمهای آمریــکا علیه ایران نیز تاکید کرد که تهران
در مواجهه با این تحریمها بهبود خواهد یافت .وی گفت :منظور من
این است که همیشه راهی برای دور زدن تحریمها وجود دارد .در این
زمینه دکترا داریم.
وی بــا بیان اینکه تحریمهای نفتی بر زندگــی مردم عادی تأثیرگذار
اســت ،یادآور شد :بنابراین ،دولت هر کاری بتواند برای فروش نفت
انجام میدهد تا به شهروندان خدمت کند.

مصوبه اصالح قانون انتخابات هنوز به
شورای نگهبان ارسال نشده است
سخنگوی شورای نگهبان گفت :مصوبه اصالح قانون انتخابات
هنوز به شــورای نگهبان ارسال نشــده ،اما در مسیر اصالح قانون
انتخابات ،کارشناســان پژوهشکده شورای نگهبان همکاری خوبی
با مجلس داشتند و مشورتهای الزم ارائه شد؛ امیدواریم انشاءا...
قانون هم به گونه ای باشــد که بتوان انتخابات رقابتی و ســالم را
رقم بزنیم.
به گزارش ایسنا ،عباســعلی کدخدایی در رابطه با مصوبه حمایت از
ســپاه پاسدان توسط مجلس شورای نگهبان نیز ،بیان کرد :دو فوریت
مصوبه حمایت از سپاه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و
عدم مغایرت آن با قانون اساسی و شرع مقدس هم اعالم شد و برای
اجرا به مجلس فرستاده خواهد شد.
ســخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که مصوبه
اصــاح انتخابات از چه زمانی مهلت دارد تا به قانون تبدیل شــود؟
مهلت ها متفاوت اســت .ما ظرف  ۲۰روز در شورای نگهبان فرصت
اولیه داریم تا اگر اصالحات احتمالی الزم داشــت به مجلس ارسال
شــود و نمی دانیم مجلس در چه ظرف زمانی می خواهد اصالح کند
ممکن اســت طوالنی باشد یا در اسرع وقت برای ما ارسال شود .فکر
می کنم تا زمان استعفاها فرصت هست.

طی  15روز آینده دستورالعمل حفظ کرامت
کارکنان و ارباب رجوع تهیه و ابالغ میشود
رئیس قوه قضاییه گفت :آنچه در کشور انجام شده مربوط به طیف
و گروه خاصی نیست و معتقدیم آیندهای که پیش روی ماست روشن
و نورانی است.
به گزارش ایسنا ،أیتا ...رئیســی در دیدار با معاونین قوه قضاییه و
دادستانهای سراسر کشور با تاکید بر اینکه کرامت در دستگاه قضائی
باید نهادینه شــود ،گفت :این کرامت باید نسبت به وکیل ،مراجعین،
متهمان ،و خانوادههای آنها در همه سطوح رعایت شود.
رئیســی خاطرنشان کرد :باید در دستگاه قضائی برای حفظ کرامت
خانوادههــای متهمان و دادن آرامش بــه آنها تالش کنیم که برای
این منظــور از معاونت حقوقی قوه قضائیه درخواســت کردیم تا
دستورالعمل حفظ کرامت کارکنان و ارباب رجوع در تمام سطوح
تهیه شــود که طــی  15روز آینده این دســتورالعمل تهیه و ابالغ
خواهد شد.

گفتوگوی وزیران خارجه آمریکا و قطر
درباره ایران
وزیران امور خارجه آمریکا و قطر در دیدار خود درباره کنترل نفوذ
ایران در منطقه گفتوگو کردند.
به گزارش ایسنا ،مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه
در واشنگتن با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر
و وزیر امورخارجه قطر دیدار کرد.
وزارت امورخارجه آمریــکا در اطالعیهای اعالم کرد :دو طرف
در ایــن دیدار درباره یک ســری مســائل منطقــهای از جمله
تــاش برای مقابله با نفوذ ایران در خاورمیانه ،لیبی ،ســودان و
افغانستان گفتوگو کردند.
این دیدار در حالی صورت گرفته اســت که روابط قطر و عربســتان
ســعودی که هر دو از متحدان آمریکا در منطقه خاورمیانه به شــمار
میآیند ،همچنان تیره است.

تکرار نام مقامات وقت همدان در جریان یک پرونده فساد اقتصادی

از تخلف در پلمب تا ارتباطات مشکوک
هشتم خرداد ماه  96یکی از تجمعات
متعدد مالباختگان موسسه اعتباری آرمان
در همدان برگزار شــد و ســپردهگذاران
معترض پس از تجمع در مقابل موسســه
اعتبــاری «آرمان» ،به طــرف فرمانداری
همدان حرکت کردند تا اعتراض خود را
به گوش مسئوالن برسانند و مشابه همین
مسئله برای شعب دیگر موسسه در سایر
استانها نیز رخ داد.
اکنون افکار عمومی پنجمین دادگاه عوامل
فساد در موسسه توسعه (وحدت /آرمان/
فردوسی) را دنبال می کند که همین روزها
در حال برگزاریســت و در جریان آن به
یکی از پرونده های بزرگ فساد اقتصادی
که باعث تجمعات و نارضایتی های فراوان
شد رسیدگی می شود ،فسادی که به ویژه
به سبب انتصاب خانوادگی عوامل اصلی
آن به مسئوالن اجرایی وقت استان همدان
مورد توجه اهالی این خطه هم قرار گرفته
است.
امیرحســین آزاد متهم ردیف اول پرونده
فســاد اقتصادی و موسس این موسسات
مالی در طی این چند سال عمال به داللی
و سوداگری اشتغال داشته و تنها کار وی
جذب ســپرده های مردم و وارد کردن آن
به امور پر سود ســوداگرانه بوده و از این
محل با وجود  30سال سن صاحب ملکی
در منطقه پاســداران تهــران به ارزش ۵۰
میلیارد تومان و بسیاری داراییهای دیگر
بوده است.
«امیرحســین آزاد» متهــم ردیــف اول
پرونده فســاد  ۱۴هزار میلیــارد تومانی
فرزند «علیمحمد آزاد» اســت و پدر وی
در دوران ریاســتجمهوری «محمــود
احمدینژاد» ،اســتانداری در اســتانهای
سیستان و بلوچستان ،همدان و ایالم را نیز
تجربه کرده است.
بنا به گفته مقامات قضایی ،امیرحسین آزاد
از طریق موقعیت پدر و البته پدر همســر
خود« ،فریدون همتی» که وی نیز ســابقه
اســتانداری را در کارنامه دارد توانسته در
سن  24سالگی به راهاندازی موسسات و
تعاونیهای اعتباری متعدد اقدام کند و در
 30سالگی مولتی میلیاردر شود.
آزاد در این ســالها از همکاری «حســن
قریانی»« ،محمــد بهرامی» ،و «احســان
حیدری» نیز برخوردار بوده که هر یک در
این پرونده به سبب ایفای نقشهای مختلف
متهم شناخته شده اند.
این افراد از طریق تاسیس دو موسسه مالی
«البرز ایرانیــان» و «ولیعصر» از  ۹۱هزار
تن از مردم ســپرده جمع کردند که بیش
از  6هزار تن از آنان از این افراد شــکایت
کردهاند.
نکته آنکه چنانکه گفته اند «صورتی در زیر
دارد آنچه در باالستی» و در این پرونده نیز
بسیاری از سپردههای مردمی عمال حیف
و میــل و صرف خرید آپارتمان در دوبی،
خرید خودروهای لوکــس برای خود و
خانواده ،خرید خانه در مکانهای مختلف،
سفر خارج ،تا ابتیاع ساعتهای لوکس و
دیگر مصارف الکچری برخی افراد شــده
است.
این پرونده فســاد مالی به قطر  353جلد
اســفندماه سال گذشــته به دادگاه قاضی
صلواتی رفــت و اتهام هــر چهار متهم
«افســاد فیاالرض از طریق اخالل عمده
در نظــام اقتصادی با علم بــه موثر بودن
اقدامات»تعیین شد.
موسسه البرز در بازه زمانی سال  ۹۱تا ۹۶
حدود  ۴۶هزار میلیارد تومان گردش مالی
داشــته و این رقم برای موسسه ولیعصر
بین بازه زمانی اردیبهشــت  ۹۴تا اسفند
 ۹۶نیز حدود  ۱۷هزار میلیارد تومان بوده
اســت که گفته می شــود حدود ۱۴هزار
میلیــارد تومان تعهدات موسســه البرز و
حدود  ۲۵۹میلیارد تومان از تعهدات مالی
موسســه ولیعصر به سپردهگذاران هنوز
پرداخت نشده و باقی مانده است هر چند
مقرر شد دولت با ایجاد خط اعتباری ۷۰۰
میلیارد تومانی ،از طریق دو بانک تجارت و
کشاورزی مطالبات سپردهگذاران را تسویه
کند و در این راســتا بانک تجارت تاکنون

 ۶۳۰میلیارد تومان به  ۱۶هزار و  ۲۰۰نفر از
سپردهگذاران موسسه البرز پرداخت کرده
و بانک کشاورزی نیز  ۱۳۵میلیارد تومان
به  ۱۵هزار نفر از ســپردهگذاران موسسه
ولیعصر پرداخت کرده و با آنان تســویه
حساب کرده است.
آنگونه که رســانه ها از دادگاه منتشرکرده
اند در جلسه نخســت دادگاه این پرونده
اعالم شــد که متهمین پــس از تخلفات
متعدد و توفیق نداشتن در دور زدن قانون
برای فعالیتهای غیرقانونی خود ،با اشراف
اطالعاتی که نســبت به تصمیمات بانک
مرکزی داشــتند اقدام بــه خرید مجوزی
از یکی ازموسســات تعاونی راکد کرده و
بالفاصله ســاماندهی آن را آغاز کردند تا
آن را بــه بانک مرکزی معرفی کنند .و در
بدین ترتیب توافقنامهای بین موسسه البرز
و فردوسی منعقد میشود و ادغام این دو
موسســه تحت عنوان نام فردوسی توافق
صورت میگیرد.
این متهمین هر کجا در مســیر فعالیتشان
با مانعــی روبرو میشــدند  ۳اقدام می
کردند .اول اینکه به قــرارداد عادی بین
خود با آقای بایی سالمی مبنی بر تملک
تعاونی البرز ایرانیان استناد می کردند در
حالی که این قرارداد اص ً
ال به مرحله اجرا
نرسیده بود ،دوم اینکه به موافقتنامه بانک
مرکزی برای ادغام موسسه البرز ایرانیان با
موسسه فردوسی استناد میکردند و نهایت ًا
هرکجا کارشــان با مشکل مواجه می شد
به توافقنامه با مسئوالن موسسه فردوسی
اســتناد می کرده و به همین علت تابلوی
موسسه فردوسی را بر باالی شعب خود
نصب می کردند.
بانک مرکزی به دفعات متعدد به این افراد
تذکر داده که در صورت ادامه فعالیت های
خود مشمول جرم اخالل در نظام اقتصادی
می شوند و این متهمین که در برخی استان
ها مثل کرمانشــاه ،ایالم و همدان شعباتی
از موسسه را افتتاح کرده بودند با فشار به
مراجع انتظامی استان ها مثل ایالم از پلمب
شعب جلوگیری میکنند.
در جلســات نخســت دادگاه عنوان شد
کــه به خاطر ارتباطاتی که آقای آزاد مدیر
موسســه در استانهایی مثل ایالم و همدان
داشــته در این استان ها شــعبه تاسیس
شده و موسسسه کار خود را به شهرهای
بزرگتر نبرده چون در آن استانهای کوچکتر
مدیران اســتانی نمی گذاشتند که شعب
پلمپ شوند.
به هــر روی متهمان پرونده بارها علیرغم
اخطارها به افتتاح حساب و جذب سپرده
ادامه می دهنــد و مدتی بعد از آن ،آرمان
به کاســپین تغییر میکند و با این اقدامات
ســعی بر اطاله دادرسی و فریب می شود
چنانکه متهمین با استفاده از رانت و نفوذ
در دولت تقاضای صدور فعالیت بانکی از
طریق شخصی دیگر را مطرح می کنند که
موفق به دریافت آن میشوند.
به ســبب موانع قانونی پــس از این که
تصمیم به کنار گذاشــتن موسســه البرز
ایرانیان گرفته شــده موسســه فردوسی
تحت عنوان موسسه آرمان به فعالیتهای
خود ادامــه می دهــد و متهمین پس از
اطالع از این موضوع ،اقدام به جعل مهر و
سربرگ موسسه آرمان کرده و با در اختیار
گذاشــتن این اوراق در شهرســتانها به
فعالیتهای مجرمانه خود ادامه میدادند
و چون امکان افتتاح حســاب برای این
افراد در سمتهای مختلف وجود نداشته
است لذا دستور افتتاح دو حساب به اسم
مدیر شعبه و حســابدار شعبه صادر می
شود و وقتی که مراجع قضایی و انتظامی
مبادرت به بستن حســاب ها می کردند
مجددا حســاب جدید باز کرده و نسبت
به خارج کردن وجوه اقدام می شده است.
صــدور ضمانتنامههــای غیرقانونی از
ســوی از دیگر اتهامات این متهمان بوده
که با ســپردههای مردمی اقدام به اعطای
تســهیالت کالن به افراد خــاص کرده و
هیــچ ضمانت نامه معتبــری از آنها اخذ
نمیکردند .بــه طوری که حــدود ۲۲۰
مورد تسهیالت اعطایی کالن و  ۲۸مورد

تسهیالت اعطایی با ســود کمتر از چهار
درصد در پرونــده این افراد وجود دارد و
صد البته این تسهیالت را برای مدیران و
افراد آشنا استفاده شده است.
پرداخــت وجــوه خارج از سیســتم نیز
از دیگــر اقدامات این افراد اســت که از
طریق بانک مرکزی اقدام به فریب مردم و
جذب سرمایههای آنها میکردند به طوری
پرداخت سود  ۴۵درصد در موسسه آرمان
و ســود  ۳۵درصد در موسســه ولیعصر
گزارش شده است.
بســیاری از ســپردههای مردم توسط این
افراد صرف مصارف غیرضرور میشــد،
برای مثال سرمایه گذاری برای خرید یک
واحد آپارتمان در کشــور امارات با ۳۰۰
میلیــون پیش پرداخت و عــدم پرداخت
مابقی آن از نمونه اقدامات مذکور اســت.
خرید مبلمــان اداری و خانگی چندصد
میلیونی ،منــازل مســکونی مختلف در
جاهای مختلف ،اجاره خانههای لوکس با
مبالغ چندصد میلیونی برای برخی مدیران،
ســفر به خارج و انجام معامالت ربوی و
امثال آن نمونههایی از حیف و میل اموال
مردم توسط متهمین بوده است.
در طی چند جلسه دادگاه جزییات مفصلی
از اتهامات و دفاعیــات متهمان مطرح و
بررســی دقیق به جلســات آتی موکول
شــد چنانکه در سومین جلسه این دادگاه
که سال قبل برگزار شــد امیرحسین آزاد
متهم ردیف اول ایــن پرونده ضمن دفاع
از خود به قرائت الیحه دفاعیه پرداخت و
همچنین عنوان شد  ۲۲۰نفر به دلیل ارتباط
با متهمان پرونده تعاونی البرز ایرانیان موفق
به دریافت تسهیالت در حدود  ۴۰میلیارد
تومان بدون بهره یا با ســود کمتر از چهار
درصد شده اند.
در همــان جلســه ســوم دادگاه نماینده
دادســتان تهران یک ماه فرصــت داد تا
افرادی که از تعاونی البرز ایرانیان وام گرفته
اند ،در دادسرای پولی بانکی حضور یافته
و تسهیالت دریافتی خود را پرداخت کنند.
ســید محمد آقامیری راد نماینده دادستان
در چهارمین جلســه رسیدگی به اتهامات
متهمان موسســه البرز ایرانیــان اظهارات
مهمــی را بیــان کــرد و اظهار داشــت:
امیرحسین آزاد با پول سپرده گذاران ،یک
ملک پنج میلیــارد تومانی را به مبلغ یک
میلیارد تومان نقــد می خریده و به مالک
می گفته بقیه آن را سپرده می دهد و سپس
همان ملک را یک میلیارد تومان ارزانتر می
فروخته است.
وی تصریح کرد :متهم می توانسته طی پنج
ســالی که موسسه البرز ایرانیان را تاسیس
کــرده بود به کار کشــاورزی یا صادرات
بپردازد درحالی که فقط داللی می کرده و
از یک شخص پول می گرفته و به شخصی
دیگر می داده است.
نماینده دادســتان عنوان کرد :بسیاری از
تسهیالت ارائه شده از سوی موسسه البرز
ایرانیان بازپرداخت نشــده و  88میلیارد
تومان از اقساط به موسسه برنگشته است.
در این جلسه نماینده دادستان تهران خطاب
به متهم گفت :پدر شــما استاندار سابق و
پدر همسرتان استاندار کنونی بندرعباس
است و به همین دلیل با اعمال نفوذ در سن
 ۲۴سالگی وارد بانکداری شدید و ارتباط

شما با زیر مجموعههای مختلف به دلیل
اعمال نفوذ خانوادهتان است.
آقامیری با اشاره به سفرهای شخصی متهم
گفت :پول ســفر با هواپیمای شخصی آن
هم در جزیرههای شــخصی از کجا آمده
اســت؟ شــما مگر کاری جز بانکداری
داشــتید که بخواهید پــول آن را صرف
سفرهای شــخصی تفریحی آن هم با این
کیفیت کنید.
نماینده دادســتان تهران با اشاره به کشته
شــدن یکی از کارمندان این موسســه در
تجمعات مالباختگان افزود :شما به آبروی
مؤمن اشاره کردید .آقای آزاد آبروی مؤمن
خون حامد کرمی از کارمندان شــما است
که توسط سپرده گذاران خشمگین به قتل
رسید .آبروی مؤمن فردی است که خونش
از بین رفت

پرداخــت وام هــای کالن به
مقامات استانی

نماینده دادستان همچنین گفت :در ایالم و
کردستان حسابها و وامهای کالن بدون
بهره به برخی مقامات استانی داده شد که
همه اینها به خاطر اعمال نفوذ شما بود.
وی تهــران با انتقاد از عملکرد متهمان در
حوزه بانکــداری و اقتصادی بیان کرد :در
سال  ۹۳آزاد شراکت خود را با قریانی قطع
میکند در حالی که در آن سال سپردههای
مردم را بین خودتان تقسیم میکنید تا آقای
قریانی برود و مؤسسه ولیعصر را تشکیل
دهد.
وی با اشــاره به کسری موجود در پرونده
گفت :االن مشــخص نیست  ۳۰۰تا ۴۰۰
میلیــارد تومان کســری که وجــود دارد
کجاست.
وی در رابطــه با ابعــاد اقدامات متهمان
گفت :اقدامات آنها باعث برگزاری صدها
تجمع در جلوی جلسات سران قوا و سایر
وزارتخانهها و ادارات شده است عالوه بر
این اقدامات متهمان منجر به قتل یک نفر
شده است.

کلید خــوردن تجمعات و ضربه
به نظام

نماینده دادستان بیان کرد :متهم می گوید با
تمام سپرده گذاران تسویه کرده و شاکیای
نــدارد در صورتی که تمام پولها را بانک
مرکزی داده و از حســاب بیت المال رفته
است .در ســال  92با مشکالتی که برای
تعاونیهــا پیش آمد مــردم در خیابان ها
تجمع میکردند و به دلیل ضربهای که به
نظام وارد میشــد سران سه قوه جلساتی
تشــکیل دادند و با اجــازه از مقام معظم
رهبری تصمیم بر آن شــد کــه از خزانه
دولت وجوهی برداشــته شود و به سپرده
گذاران پرداخت شود.
نماینده دادستان بیان کرد :تمام سودهایی
که صاحبان مجموعــه پرداخت کرده اند
عمال خــارج از قوانین بانــک مرکزی و
جهت اقدامات جاه طلبانه بوده است.
نماینده بخش نظارتــی بانک مرکزی نیز
در این جلسه گفت :متهم مدعی است که
تمامی دستورات بانک مرکزی را انجام داده
است در صورتیکه بانک مرکزی فقط یک
دستور داده است و آن هم توقف فعالیتها
میباشــد اما نه تنها به این دستور توجهی
نشده بلکه فعالیتهای مؤسسه گسترش
هم یافته است.

امیر حســین آزاد متهم پرونده نیز در این
جلســه به دفاع از خود پرداخت و گفت:
شما در مطالب خود گفتید که من از اعمال
نفوذ پدر همسرم که اســتاندار هرمزگان
است استفاده کردهام در حالیکه پدر همسر
من در سال  96اســتاندار هرمزگان شده
است یعنی زمانی که من در زندان بودهام.
پس کارهای من به ایشان ربطی ندارد.
وی ادامــه داد :شــما فرمودید که پلیس
اعالم کرده اســت که به دو دلیل پلمب
شــعب را انجام نداده است یکی اعمال
نفوذ در مقامات اســتانی و دوم ترس از
تجمعــات که البته من دلیــل دوم را هم
قبــول دارم چــون خود من هــم از این
موضوع میترسیدم که هرج و مرج شود.
اما دربــاره اعمال نفوذ بــه فرض اینکه
اعمــال نفوذ هم بوده اســت باید به این
جرم که توســط دیگری بوده اســت هم
رسیدگی شود.
در اینجا قاضــی صلواتی خطاب به متهم
گفت :بله ،اعمال نفوذ بوده است .مسئوالن
وقت اســتان همدان پلیــس را از انجام
دستورات بانک مرکزی منع میکردند.
متهم ادامه داد :بنده نامهای که درخصوص
الزام همکاری با بانــک تجارت بود را با
حســن نیت در زمان بازداشت خود امضا
کردم چرا که نماینده بانک مرکزی گفت
اگر امضا کنی اموال مردم پرداخت میشود.
آزاد عنوان کرد :من نگفتم هیچ کارشناسی
بــرای امــوال من صــورت نگرفتــه اما
کارشناسی در بهترین حالت ،سختگیرانه
بوده است ،تویوتا کمری من را  50میلیون
کارشناسی کردهاید در حالی که االن پراید
 50میلیون قیمت دارد.
متهم ردیــف اول این پرونده همچنین در
این جلسه گفت :به من اتهام حیف و میل
امــوال مردم را زدهایــد .وقتی من عرض
کردم که از هیأت تســویه تشکر میکنم
تشــکر من به خاطر این موضوع اســت
که این اموال در بازپرســی قیمتگذاری
نشده اما آنها دستور کارشناسی کل اموال
را صادر کردند .اول اموال را کارشناســی
کنید و بعد به اتهام بزنید که اموال را حیف
و میل کرده ام.
امیرحســین آزاد در خصوص اینکه گفته
شــده اقدامات او باعث ایجاد تجمع در
کشــور شــده و یکی از تجمعات نیز به
قتل یک نفر ختم شده است ،گفت :معتقد
هســتم تجمع به دلیل اقدامات بازپرسی
بــوده چرا که بعد از  9ماه از بازداشــت
من و بسته شدن حسابها این تجمعات
صورت گرفــت .البته نباید کل تجمعات
را به ما منتســب کنید چــرا که قبل از ما
موسسه فرشتگان نیز به مشکل برخورده
بود.

 20تجمع در ســال  95و 73
تجمع در سال  96توسط مالباختگان

قاضــی در واکنش به ســخنان این متهم
گفت :براساس اطالعاتی که به ما داده شده
در ســال  20 ،95تجمع و در سال 73، 96
تجمع به دلیل مؤسسه شما صورت گرفته
است .همچنین تجمع سپرده گذاران شما
در شهر کرج باعث قتل حامد کرمی شده
است .آیا عذاب وجدان ندارید؟
قاضی صلواتــی ادامــه داد :همچنین در
آخرین تجمعات شعارهای هنجارشکنانه

علیــه نظام مطرح شــده و ایــن حاصل
اقدامات شما است .اگر االن شکات شما
در دادگاه نیســتند به دلیل این اســت که
در جلسه ســران قوا مقرر شد بدهی شما
پرداخت شود و البته این موضوع نیز باعث
ایجاد تورم در کشور شد .شما اینجا فقط
در حاشیه صحبت می کنید .کل اموال شما
 200میلیارد قیمتگذاری شــده است در
حالی که شما  1200میلیارد بدهی دارید و
برخی شکات به دلیل مابهالتفاوت سود نیز
همچنان شاکی هستند.عملکرد شما اخالل
عمده در نظام اقتصادی کشور است.
وی در ادامه با اشاره به پرونده حمید باقری
درمنی از نحوه آشنایی آزاد با وی پرسش
کرد که آزاد پاســخ داد :مدیرعامل پیشین
پست بانک ،ایشان را به من معرفی کردند.
به هر روی در ادامه کار پنجمین جلســه
دادگاه رســیدگی بــه پرونــده متهمین
موسسات البرز ایرانیان ،ولیعصر ،فردوسی
و آرمــان به ریاســت قاضی ابوالقاســم
صلواتی در سال جدید برگزار شد.
در این جلســه نماینده دادستان در اثبات
اتهــام زد و بند ،پولشــویی و موارد دیگر
ادله ای را ارائه کرد همچنین خانم مهرنیا
همسر حامد کرمی کارمند موسسه اعتباری
(کــه در درگیــری که پــس از تجمع در
مقابل شعبه کرج مؤسسه توسط برخی از
ســپردهگذاران به قتل رسید) با حضور در
جایگاه به سواالت نماینده دادستان پاسخ
داد.
در ادامه دادگاه با دستور قاضی متهم ردیف
دوم ،حسن قریانی در جایگاه حاضر شد و
در خصوص زمان و نحوه شروع فعالیت
خود در شرکت البرز ایرانیان توضیحاتی
ارائه کرد و گفت :من از تاریخ ٣خرداد ٩٣
از مجموعه خارج شدم و درباره واریز مبلغ
 ٨میلیارد تومان که به من انتصاب داده شده
بایــد بگویم این مبلغ را قبول دارم و زمان
خروج من از موسسه جلسه داشتیم و قرار
شد یکســری اموال به نام من شود که از
جمله همین  ٨میلیارد تومان است .من از
مهر  ٩٣به بعد حضور نداشتم و خواهش
میکنم بررسی شود دستور واریز این مبلغ
را چه کسی صادر کرده است.
وی ادامه داد :آنها میخواهند این گونه جلوه
دهند که من پول را خارج کردهام اما بنده از
محضردادگاهمیخواهمبهخاطراعادهحیثیتم
در این باره حسابرسی دقیق انجام شود.
وی ادامه داد :حدود  ٥٠میلیارد تومان از
تاریخ یکم دی  ٩٥بابــت خرید  ٤فقره
ملک ،پول نقد دادیم ،قصد و نیتم این بود
که مشکل تجمعات حل شود ،تقاضا دارم
آن  ٥٠میلیارد تومان کارشناســی شود تا
مشخص شود که چقدر از آن به حساب
مردم رفته اســت؛ تا جایی که من اطالع
دارم طبق اســناد  ٨میلیــارد تومان از آن
پول به حســاب رفته است و  ١١میلیارد
برای خرید پاالدیوم هزینه شده است .در
اینجا این سوال مطرح است که با وجود
تجمعات سپردهگذاران چه لزومی به این
کار بوده است.
به هر روی این پرونده فساد نیز مانند
موارد دیگر به سرانجام می رسد و احتماال
احکام قاطعی در مورد متهمان صادر می
شود اما آن چه که حلقه مفقوده ماجراست
مقوله «پیشگیری» و شفاف سازی فرایند
امــور اداری و اقتصادی و نظارت دقیق
بر اموال و ارتباطات مســئوالن و ارتقای
قوانین و توان ارکان نظارتی است که می
تواند مانع شــکل گیری فساد در مبادی
اولیه شود.
یک داستان محلی همدانی وجود دارد که
بنابر مضمون آن شخصی به نام «جوال» در
عالم رویا سعی میکند روزنه رزق خود را
فراتر کند که چوبدست وی در جریان این
تالش در منفذ شکسته و روزنه رزق را به
طور کامل مســدود می کند با این وصف
خوب است جوانان غیور ایرانی سعی کنند
با کار و تالش و تولید نانی حالل به کف
آورده و از فراخ کردن به زور و یک شــبه
روزنه رزق خود بپرهیزند که ناگاه سقف
بر سرشان آوار نشده و روزنه به طور کامل
مسدود نشود.
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اعالم افزایش شهریه مهدهای کودک تادوماه دیگر

حذف بودجه «بیمه درمان اعتیاد» در سال ۹۸

طی یک یا دو ماه آینده افزایش شهریه مهدها مشخص و اعالم می شود.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از تغییر شیوه تعیین شهریه مهدهای کودک خبر
داد و گفت :مهدهای کودک تا قبل از اعالم شــهریههای جدید حق دریافت شــهریه
اضافه را ندارند.
حبیب ا ...مسعودی فرید در گفتگو با مهر همچنین به مصوبه کمیسیون اجتماعی دولت
مبنی بر اینکه مهدهای کودک میتوانند نســبت به پذیرش کودکان زیر ســن دبستان
اقدام کنند گفت :این موضوع در سالهای گذشته مورد اختالف بهزیستی و آموزش و
پرورش بود که در نهایت با مصوبه کمیسیون اجتماعی دولت پذیرش این کودکان به
بهزیستی واگذار شد.

یک کارشــناس ترک اعتیاد با انتقاد از حذف بودجه بیمه درمان اعتیاد در سال ۹۸
گفت :این مســاله باعث شده تا امکان فراهم کردن سیســتم نظام ارجاع برای درمان
اعتیاد به وجود نیاید.به گزارش ایسنا ،سید علی شفیعی با اشاره به مشکالت کمپهای
درمان اعتیاد ،افزود :مشکالت کمپها به زمانی بر میگردد که مراکز اقامتی یا کمپها
به جای اینکه بر اســاس اســتانداردها و فلسفه وجودی خود ،یعنی کمک به بهبودی
مصرف کنندگان توســط گروه همتا ،خود عمل کنند ،به مراکز انتفاعی تبدیل شدهاند.
وی بــا بیان این مراکز حدود  ۱۵ســال قبل شــروع به فعالیــت کردند و به صورت
خودگردان اداره میشدند ،اظهار کرد :روحیه خودیاری در این مراکز منشأ اثر بود ،اما
هم اکنون این مراکز به مراکز انتفاعی تبدیل شدهاند.

همسانسازی حقوق بازنشستگان فرهنگی در سال ۹۸
جدیتر دنبال میشود
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه همسانســازی حقوق بازنشستگان از اختیار
دستگاههای اجرایی خارج اســت ،گفت :همسانسازی حقوق بازنشستگان فرهنگی
برای سال  ۹۸در مقایسه با سال  ۹۷جدیتر دنبال می شود.
به گزارش مهر ،ســیدمحمد بطحائی در این رابطه مجلس شــورای اسالمی و دولت
گامهای خوبی را برداشــتهاند تا این همسانســازی برای سال  ۹۸نسبت به سال ۹۷
جدی تر دنبال شود و اتفاق افتد.
وی افزود :بیشک در بازه زمانی کوتاه همسانسازی به دلیل حجم اعتبارات مورد نیاز
تحقق نمییابد اما شیب به نسبت مناسبی را طی میکند.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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مشکالت کامیونداران
الک پشتی حل می شود

نگاه

دانشگاه ها در نهادینه کردن مشارکتهای
اجتماعی موثرند
مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی ،نقش مستقیمی در
توســعه فرهنگی جوامع ایفا میکند و دانشگاه ها همواره جایگاهی
ویژه در نهادینهکردن مشارکت ها داشته اند.
به گزارش فرارو ،مشارکت اجتماعی به عنوان راهبرد مؤثر در ارتقای
ســامت ،به عوامل مختلفی مربوط است و شناخت و مدیریت این
عوامل در هر جامعه میتواند وقوع آن را تسهیل کند.
براساس یافتهها ،ســطح تحصیالت ،میزان ساعات فراغت در روز،
سابقه و مدت مشارکت در ســایر فعالیت های اجتماعی با ارزیابی
کلی از عوامل مرتبط با مشارکت رابطه معنیدار داشت.
نتایج نشان داد ارتقا آگاهی عمومی ،تمهید و تسهیل عوامل زمینهای
بروز مشــارکت اجتماعــی از طریق کاهــش تمرکزگرایی دولتی و
برانگیختن و بسیج مردم میتواند سبب افزایش دانش و بهبود نگرش
جامعه نسبت به مشارکت اجتماعی در ارتقای سالمت جامعه شود.
مشــارکت فرهنگی ،شرکت داوطلبانه افراد ،گروهها و سازمانهای
یک جامعه در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی برای گسترش توسعۀ
پایدار ،متوازن و همه جانبه حیات فرهنگی آن جامعه اســت که در
این معنا عالوه بر دســتآوردها ،نتیجۀ عوامل گوناگون اجتماعی و
فرهنگی نیز قرار میگیرد.
بــه عبارت دیگر ،عوامل اجتماعی و فرهنگــی مدرن با تأثیراتی که
بر ارزشهای جامعه دارند ،شــرایط را برای تغییرات فرهنگی مهیا
میکنند؛ بنابراین ،ارزشهای اجتماعــی ،فرهنگی و فردی ،همواره
نقش مهمی را بین عوامل گوناگون و مؤثر از یک ســو و پدیدههای
اجتماعی و فرهنگی نظیر مشــارکت فرهنگی ازسوی دیگر ،ایفا می
کنند.
در سالهای اخیر پژوهشهای متعددی در زمینۀ مشارکت بهویژه در
ابعاد سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در ایران انجام شده است .برخی از
این مطالعات حاکی است مشارکت در امور فرهنگی در سطح پایینی
قرار دارد .سایر بررسیها نیز رابطۀ میان عوامل گوناگون و مشارکت
فرهنگی را بررســی کردهاند :بهسبب ظهور عواملی نظیر رسانههای
جدید ارتباطی و تأثیرات آن ها بر میزان مشــارکت فرهنگی ،انجام
مطالعات بیشتر و مستمر ضرورت بیشتری یافته است.
موضــوع اصلی این پژوهش عوامل مؤثر بر مشــارکت فرهنگی در
فضای دانشــگاه است که در ســه بعد اجتماعی ،فرهنگی و فردی
قرار دارند .این عوامل رسانههای جدید ارتباطی (در بعد اجتماعی)،
سرمایۀ فرهنگی (در بعد فرهنگی) و سالمت اجتماعی افراد (در بعد
فردی) را شامل می شوند.
وجه دیگر ،نهادهای آموزشــی و فرهنگی نظیر دانشــگاهها است که
همواره جایگاه ویژهای در نهادینهکردن مشارکت اجتماعی و فرهنگی
داشــتهاند؛ دانشــگاهها ،ضمن نظارت بر بُعد غیرمــادی (ناملموس)
فرهنگ که با آموزشهای رســمی و غیررسمی جریان دارد ،فرهنگ
مادی (عینی) را نیز رهبری میکنند؛ ازســوی دیگر روابط مستقیم و
غیرمســتقیم آن ها با جامعه انکارنکردنی است؛ بهطوری که تغییرات
فرهنگی در محیط دانشــگاه بر فضای فرهنگ عمومی در جامعه نیز
اثر گذار است؛ درنتیجه در سیاســتهای فرهنگی جامعه همواره به
سنجش موضوعات فرهنگی در محیطهای آموزشی توجه شده است.
بر این مبنا بررســی موضوعی چون مشارکت در امور و فعالیتهای
فرهنگی دانشگاهی ،به دو دلیل دارا بودن وجوه ملموس و ناملموس
فرهنگی و تأثیر عوامل اجتماعی محیطهای دانشگاهی بر آن اهمیت
ویژهای دارد.

13هــزار و  500دســتگاه اتوبوس و
کامیــون در ناوگان حمــل و نقل عمومی
اســتان همدان فعالیت دارد .همین رقم را
اگر در نظر بگیریم جدای از سایر تاثیرات
اقتصادی آن می بینیم که حوزه حمل و نقل
چه تاثیری در اشتغال خواهد داشت.
حال با علم به ایــن موضوع که مهمترین
مشکل استان اشتغال است و کامی ونداران به
عنوان یکی از منابع اصلی اشتغالزایی نقش
محوری در اشــتغال مستقیم و غیر مستقیم
دارند الزم است در زمینه حل مشکالت این
گروه تالش شود.
نگاهی به گذشته
در اواســط تابستان سال گذشــته اعتراضات
سراسری کامیونداران سرتیتر اخبار رسانههای
کشور شد .این اعتراضات به دالیل مختلفی در
میان این صنف شکل گرفت به طوریکه عامل
اصلی این اعتراض کمبود الستیک و باال بودن
قیمت لوازم یدکی در کشور بود.
بیمه تأمین اجتماعی و ســختی کار و اصالح
نحوه محاســبه کرایه حمل براســاس تن بر
کیلومتر از دیگر خواســتههای مطرح شده از
سوی کامیونداران بود.
ایــن اعتراضات تــا جایی پیــش رفت که
کامیونــداران از حمل کاالها به ویژه کاالهای
اساســی خودداری کرده و همین امر موجب
کمبود کاال در نقاط مختلف کشــور ،افزایش
بیرویــه قیمتها و تأمین نشــدن نهادههای
واحدهای تولیدی شد.
این بحث در سطوح مختلف دولت و مجلس
مورد بحث و بررسی قرار گرفت به طوریکه
نمایندگان مجلس در نطقهای خود خواستار
رسیدگی هرچه سریعتر به مشکالت این قشر
شدند.
در  7خرداد سال  97انجمن صنفی کامیونداران
برای پایان دادن به اعتراضات اطالعیه صادر و
اعالم کــرد اعتراض رانندگان کامیونها که از
چند روز قبل آغاز شــده بود به پایان رسیده
است.
ب هگــزارش ایســنا ،در این بیــن دولت اقدام
به توزیع الســتیک از طریق نظــام حوالهای
بــه کامیونداران کرد به طوریکــه بنا به گفته
مدیــرکل راهــداری و حملونقــل جادهای
همدان تاکنون در این اســتان  31هزار حلقه
الستیک توزیع شده است.
بنا به گفتــه رئیس انجمن صنفــی رانندگان
کامیون استان همدان سهم ناوگان حملونقل

استان به نسبت کشوری  3.7درصد و نیاز به
الستیک در این استان  50هزار حلقه الستیک
است.
شــنیدهها حاکی از آن اســت کــه کارگروه
رسیدگی به مشــکالت و مطالبات رانندگان
در کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
تشکیل نشده و روند قانونی این مطالبه به حق
بر روی زمین مانده که یکی از دالیل آن فوت
نوربخش ،رئیس سازمان تأمین اجتماعی بوده
است.

روند قطرهچکانی توزیع الستیک

رئیس انجمن صنفــی رانندگان حمل کاالی
همدان با اشاره به توزیع قطرهچکانی الستیک،
خاطرنشــان کرد :وقتی توزیع الســتیک به
صــورت قطرهچکانی انجام میشــود کمبود
همچنان وجود خواهد داشت.
هاشم مظاهری افزود 450 :هزار نفر راننده در
بخش حمل کاال در کل کشور در حال فعالیت
هستند که از این تعداد  19هزار نفر در استان
همدان فعالیت میکنند.
وی با اشــاره به اینکه کمبود الستیک بسیار
مشهود اســت ،افزود :در حال حاضر کمبود
الســتیک در حوزه کامیونهای تحت پوشش
این انجمن در تمامی سایزها مشهود است.
مظاهری ادامه داد :در مدت چند ماه گذشــته
چندیــن مکاتبه بــا وزارت صنعــت ،معدن
و تجارت در این زمینه داشــتیم و در همین
ارتباط چندین جلســه در کمیسیون عمرانی

سالمندی در ژاپن

مراقبت درخانه
دولــت در حال تقال بــرای کاهش
هزینههای درحال افزایش سالمت است.
امید به زندگی در ژاپن با حدود  84سال
باالترین میزان در جهان اســت .این یک
خبر خوب برای مردم این کشــور است
امامعنــی آن این اســت که ســهم قابل
توجهی از جمعیت آن پیر است .به طور
کلی %28از جمعیت ژاپن باالی  65سال
سن دارند در مقایســه با آمریکا و آلمان
که به ترتیب %15و%21جمعیتشان عمر
بــاالی  65ســال دارند .مــردم پیر تر به
نوبه خود به معنــای افزایش هزینه های
سالمت است.سال قبل دولت این کشور
بودجه ای معادل  138میلیارد دالر(برابر با
 %15از کل هزینه های این کشور) برای
مراقبت های بهداشتی وپرستاری به جز
هزینه هایی که بــرای طرح بیمه درمانی
عمومی وضع میکند ،درنظرگرفت.دولت
با بدهی عمومی معادل  % 250از GDP
وهمچنین بیشــتر از %24پرداختها بابت
بدهیها در حال جســتجو برای راه هایی
اســت که بتواند هزینــه را کاهش دهد.
دولــت معتقد اســت " مراقبت در خانه
"یکی از بهترین گزینه های پیش رویش
است .
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تمــام ژاپنیها به صورت ماهانه از طریق
کارفرما و یاشهرداری محلی خود مبلغی
را برای طــرح بیمه عمومــی پرداخت
میکننــد .در عــوض آنها حــق دارو و
درمان از دکترها و بیمارستان های دولتی
و خصوصی را دارنــد اگرچه باید یک
بخشــی از هزینــه درمــان را باتوجه به
پوشــش بیمه پرداخت نمایند.درســال
 2000ژاپــن یک طرح بیمــه عمومی را
برای مراقبتهای بلند مدت برای کســانی
که باالی  65ســال سن دارند معرفی کرد
که طبق آن مردم باید از ســن  40سالگی
شروع به پرداخت حق بیمه کنند.این طرح
نیز دقیقا همان کارکرد را دارد .
حق بیمه ها و هزینه های پرداختی نزدیک
به  % 60از هزینه های خدمات ارائه شده
را پوشــش می دهند و دولت نیز ما بقی
را پرداخت مــی کند.دولت می گوید که
میانگیــن هزینه ی ســاالنه مراقبت های
بهداشــتی برای یک فرد باالی  75سال
برابر با 942000ین است این درحالیست
که برای افــراد دیگر برابربا  221000ین
است .
با توجه به اســتاندارد های کشــورهای
ســالمند ،ژاپــن در کاهــش هزینه های

مراقبت هــای بهداشــتی ،انصافا خوب
عمل کرده اســت(این را نائوکی اکگامی
،از دانشگاه بین المللی درتوکیو میگوید).
دولت همچنین برای پایین نگه داشــتن
هزینه هــا پاداشــهایی در نظــر گرفته
است(اگرچه این کار باعث میشود تا ارائه
دهندگان خدمات برای بدســت آوردن
پول بیشتر به انجام کارهای غیر ضروری
متوسل شوند.
ژاپــن با توجه به جمعیتش در مقایســه
با هر کشــور دیگری بیشترین تعداد سی
تی اســکن را دارد).این کشور همچنین
استفاده از داروهای عمومی را که ارزانتر
هم هستند تحریک کرده است.

حیات بخش اما ورشکســت
کننده

با این حال با توجه به رتبه بندی oecd
این کشور درپشت سر فرانسه و آمریکاو
باالتــر از ایتالیا و کره جنوبــی (دو تا از
کشــور های پیر دیگر ) به جایگاه ششم
در سهم  gdpاز هزینه های بهداشتی
خزیده اســت.قضیه فقط این نیست که
تعداد افراد مســن در این کشور درحال
افزایش اســت  .به موازات طوالنی شدن
عمر افراد بــا بیماریهایی همچون الزایمر

مجلس شورای اســامی برگزار شده که در
آخرین جلسه در کمیســیون عمران مجلس
شورای اسالمی ،معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت خبر از  312میلیون دالر ثبت سفارش
توسط واردکنندگان الستیک داده شد.
رئیس انجمن کامیونــداران همدان بیان کرد:
امیدواریم با توجه به بخشنامههای صادر شده
توســط هیأت دولت ،بانک مرکزی همکاری
الزم را در زمینه تخصیص ارز  4200تومانی
داشته باشــند تا هرچه سریعتر معضل کمبود
الستیک مرتفع شود.
وی بــا ارائه یــک پیشــنهاد در زمینه تأمین
الســتیک با بازه زمانی کوتــاه ،تأکید کرد :به
صورت فوری ایــن پیشــنهاد را دادهایم که
کمبود ایجاد شــده را در بازه زمانی کوتاه از
طریق کشــورهای همسایه مرتفع کنند که در
این مقطع این پیشنهاد میتواند بسیار سازنده
باشــد و این کمبود را از طریق کشــورهای
همسایه برطرف سازد.
مظاهری در زمینه یارانه بیمه تأمین اجتماعی
نیز گفــت :دولــت در تــداوم پرداخت 50
درصدی حق بیمه رانندگانی که قبل از تاریخ
یکــم فروردینماه  97موفق بــه اخذ کارت
هوشمند رانندگی حرفهای شده بودند ،همانند
گذشته متعهد به پرداخت آن شد.
رئیس انجمن صنفی کامیونداران همدان یکی
از خواســتههای کامیوندارن را محاسبه کرایه
حمل بر اساس تن بر کیلومتر دانست و گفت:

و دیابــت  ،هزینه ای کــه بابت هر فرد
پرداخت می شود نیز افزایش می یابد.
ژاپن سالهاســت که مراقبت در خانه را
مورد تشــویق قرارداده است  .اما اکنون
این کشــور این کار را جــدی تر انجام
میدهد .این سیاســت با توجه به میانگین
مدت بســتری در بیمارستان که در ژاپن
وبه طور مثال در مقایســه با کشــوری
مثل هلند ســه برابر است بسیار سود مند
است  .وزارت سالمت پیش بینی میکند
درســال  2025یک میلیــون نفر مراقبت
بهداشــتی را در منــزل دریافت خواهند
کرد(یــک و نیم برابــر کل فعلی).تعداد
واحد های پرســتاری ویــژه صرفا برای
ویزیــت در خانه از 7473عدد در ســال
2014بــه 10418واحد در ســال 2018
افزایش یافته است.ســال قبل یک هیأت
دولتی پیشنهاد افزایش تعداد پزشکانی که
برای ویزیتهای خانگی و ارائه خدمات
مشــاوره ای از طریق ویدیــو کنفرانس
حقوق دریافت می کنند را مطرح کرد.
این هیأت همچنین پیشنهاد وضع قوانین
جدیدبه منظور تشویق به مراقبت درخانه
را مطرح کرد.بــرای مثال بیمارســتانها
باید موظف شــوند زمانیکه یک بیمار را
مرخص می کنند بــا خدمات اجتماعی
مذاکــره کنند.برخی از شــهرداریها هم
اکنــون خدمات مراقبتی خوبــی را ارائه
می دهند.اونومیچی که یک شــهر ایالتی
کوچک و حتی از کشــور به عنوان یک
کل پیر تر است یکی از آنهاست.خدمات
پزشکی آن یک کنفرانس  15دقیقه ای با

پزشکان ،پرســتاران و اعضای خانواده و
حتی دندانپزشکان دارد تا توضیح دهد که
آنها چگونه از مردم مراقبت خواهند کرد.
هیساشی کاتایاما که یک پزشک است می
گوید :از انجاییکه سیستمی برای این کار
وجود نداشت  ،برای بیمارستانها سخت
بود که به بیمار بگویند به منزل برگردد اما
اکنون شرایط تغییر کرده است .
همچنین مراقبتهای اجتماعی برای بیماران
خاص در حال بهبود اســت .جنون که در
حال حاضر بر روی  5میلون نفر ژاپنی اثر
گذاشته اســت ( %4از کل جمعیت ژاپن
)تاسال  2030برروی %6-7جمعیت این
کشــور اثر خواهد گذاشت .فرا تر از ارائه
خدمات سازمانی و مداوا ،برخی از شهرها
مانند ماتســودو در شــمال شرقی توکیو
کافههایی رابرای ارائه خدمات و همراهی
و بیان توصیه ها به بیماران و مراقبانشــان
ایجاد کرده اند.مراکز روز که به بســتگان
سالمندان امکان مراقبت از آنهارا می دهد
،بســیار رایج است  .اگر چه اکثر مردم می
گویند میخواهند در خانه بمیرندفقط % 13
مــردم ژاپن در خانه می میرند.اما مراقبت
درخانه بصورت گســترده تر برای اینکه
خدمات بهداشتی ژاپن را مقرون به صرفه
سازد  ،کافی نخواهد بود.
دولت شینزوآبه می خواهد سیستم تامین
اجتماعی را اصالح نماید چونکه او معتقد
اســت میتواند هزینه های بهداشتی این
کشــور را کاهش دهد.برای مثال افزایش
سن بازنشستگی ،افراد را فعال وسالم نگه
خواهد داشت وهمچنین باعث می شود

نیش و نوش

بعد از کار کارشناســی توسط اساتید مجرب
و متخصص در این حوزه ،طبق بخشــنامهای
که اخیرا توســط معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجــارت و رئیس ســازمان راهــداری و
حملونقل جادهای کشــور صادر شده است،
از تاریخ یکم دیماه  97این خواســته به حق
رانندگان محقق شد.

ســخت و زیان اور بودن شــغل
کامیونداران مد نظر باشد

دبیر کانون انجمنهای صنفی رانندگان حمل
کاالی کشــور با اشاره به ســخت و زیانآور
بودن شــغل رانندگی ،گفــت :همانطور که
میدانیــم این خــود نیاز به مصوبــه قانونی
از مجلــس شــورای اســامی دارد که طی
ماههای گذشــته با جلساتی که در کمیسیون
اجتماعی مجلس داشتیم ،طرحی توسط کانون
انجمنهــای صنفی راننــدگان حمل کاالی
سراسر کشور تهیه شــد و برای بازنگری به
دفتر حقوقی ســازمان راهداری و حملونقل
جادهای ارسال شد که قرار است در جلسات
بعدی در کمیســیون اجتماعــی به تصویب
برسد.
وی با بیان اینکه ســازمان تأمین اجتماعی با
سرعت بیشــتر و جدیت و مدیریت جهادی
در این حوزه ورود کند ،خاطرنشان کرد :این
انتظار میرود که با هماهنگی مجلس شورای
اسالمی روند قانونگذاری این خواسته به حق
رانندگان تسهیل شود.
برای مدت طوالنی تری مالیات بپردازند.
دولت همچنین می خواهد تالش کند تا
شیوع بیماریهایی که بر افرادمسن تاثیر می
گذارد اما خاستگاه آن در رفتارهای دوران
جوانی است را کاهش دهد .
کازومی نیشی کاوا از وزارت اقتصاد می
گوید :ما تمایل پیدا کرده ایم بر روی پیر
ها تمرکز کنیم اما نیاز داریم تا به جوانترها
توجه کنیم تا از بیماریها جلوگیری کنیم
.او بیشــتر تمرکز کرده اســت بر روی
اطالع رسانی در خصوص دالیل دیابت
که در ژاپن در حال افزایش اســت و یا
ورزشهایی که می تواند از گسترش جنون
جلوگیری کند .
شیگفومی کاواموتو مدیر عامل کند پورن
"فدراســیون ملی جوامع بیمه سالمت"
می گوید  :همچنین مردم احتماال مجبور
خواهند بود برای مراقبت های بهداشتی
هزینه بیشــتری بپردازند.پرداخت هزینه
ها توســط افراد باالی  75ســال نزدیک
بــه  % 10اســت درحالیکه برای ســایر
افراد%30اســت .دولت باید شروع کند
این میزان را تــا  % 20افزایش دهد .اوبه
یقین می گوید :برخی از افراد سالخورده
منابع الزم برای ایــن کار را ندارند و اما
خیلی هــا چنین توانــی را دارند .او می
گویــد دولت می تواند برخی از خدمات
همچون داروهــای بدون نســخه را از
پوشش بیمه ای خود حذف نماید .
■ منبــع :مجلــه اکونومیســت – شــماره
9125ژانویه 2019ص48و47
*ترجمه :مهدی خان بابائی نوا

کیهان :گانگسترها با چی وارد تئاتر شدند؟!
با اسب و نقاب و ...
هگمتانه :انجام سونوگرافی سرپایی در بیمارستان آتیه همدان
حاال نمیشه مراجعه کننده ها کمی دراز بکشن!!
ایرنا :احزاب کرسیهای بیشتر را به زنان اختصاص دهند
آخــه آقایــون دلشــون نمیــاد دســت از ســر صندلــی هــا
شــون بــردارن!!
کیهان 9 :میلیون نفر در فرانسه زیر خط فقر هستند
اونی که اینو شمرده یه سری هم به ایران بزنه!!
سوران :درسی که سیل به ما داد چه بود
آب را گل نکنید!!
جامجم :کنترل میگرن با تلفن همراه
جل الخالق!!
همدانپیام :اصولگرایان انتخابات را کلید زدند
کلیدشون مثل کلید روحانی نباشه خوبه!!
اطالعات :سگ زباله جمع کن به کمک شهرداری آمد
اینجــوری دیگــه هیــچ ســگی بیــکار نمیمونــه کــه بهــش
بگــن ولگــرد!!
جامجم :سرقت برای زنده ماندن پدر
خــوب مــی اومــد بــا زبــان خــوش اینــو مــی گفــت شــاید
چــاره ای پیــدا میشــد!!
ایران :تنبیه دانشآموزان از خط قرمز گذشته است
البته ادب بعضی بچه ها هم از خط قرمز گذشته!!
بامداد لرستان :مشتری  2میلیارد تومانی برای دستکش بیرانوند
معــروف کــه بشــی حتــی جورابــت هــم ارزش پیــدا مــی
کنــه!!
آوای ماکو :مجازات کتک زدن همسر چیست
مهریه رو ازش بگیری کافیه!!
جامجم :پشت پرده سایتهای شرطبندی چه میگذرد
بدون شرح!!

خبر

زمان مصاحبه عملی آزمون دستیاری
سال  ۹۸اعالم شد

رئیس مرکز ســنجش آموزش پزشــکی وزارت بهداشت از آغاز
مصاحبه عملی آزمون پذیرش دســتیار در ســه رشــته زنان ،روان و
پزشــک خانواده در روزهای  ۱۴ ،۱۳و  ۱۵اردیبهشت ماه جاری خبر
داد.
آبتین حیدرزاده در گفت و گو با ایســنا با بیان این مطلب اظهار کرد:
آزمون کتبی پذیرش دانشجو در سه رشته زنان ،روان و پزشک خانواده
در دوم اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و آزمون عملی این سه رشته
در روزهای  ۱۴ ،۱۳و  ۱۵اردیبهشت ماه جاری برگزار میشود.
رئیس مرکز ســنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت گفت :حدود
 ۳۷۰۰دانشــجو در دوره دستیاری رشــتههای زنان ،روان و پزشک
خانواده ســال  ۹۸پذیرش خواهند شد که این آمار در مقایسه با سال
گذشته حدود  ۱۰۰نفر افزایش یافته است.

مشکل پزشکان نسخه نویس با افزایش ۱۰
درصدی تعرفه ها
نایب رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران ،گفت :افزایش
حقوق بیش از  ۳۰درصد با تعرفه  ۱۰درصدی جبران نمیشود که این
مشکل برای پزشکانی که نسخه نویس هستند ،بیشتر دیده میشود.
بــه گزارش خبرآنالین ،مصطفی انوری ،با اشــاره به اینکه بررســی
مشکالت صنفی جامعه متخصصین داخلی از دیگر بخشهای کنگره
اســت ،افزود :تطابق نداشتن بین درآمد و هزینههای پزشکی از جمله
مشکالت این عرصه است که با توجه به افزایش هزینهها و تورم ،هیچ
گونه سنخیتی باهم ندارند.
نایب رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی با تاکید به اینکه دخل و
خرج تطابق ندارند ادامه داد :علت این مشکل به تفکر نادرست تصمیم
گیرندهها مربوط میشود که گویا در جامعه زندگی نمیکنند.
انوری گفت :از دیگر مشکالت صنفی جامعه متخصصین داخلی این
اســت که برخی از انجمنها که ردههای باالی وزارت بهداشت نفوذ
دارند نمیگذارند متخصصین داخلی ،آنچه را که آموزش دیدهاند انجام
دهند.

احساس ضعف و بیحسی در صورت را
جدی بگیرید
پزشکان نسبت به احساس ضعف و بیحسی در صورت و ارتباط
آن با باال بودن فشارخون هشدار دادند.
به گزارش تبیان ،سردرد شدید ،درد قفسه سینه و وجود خون در ادرار
از جمله عالئم فشارخون باال هستند .عالوه بر اینها احساس ضعف
و بیحسی در صورت نیز میتواند نشانه فشارخون باال باشد و حتی
مرگ ناگهانی را به همراه داشته باشد.
فشــارخون باال از جمله بیماریهای شایعی است که فشار مضاعفی
را بــه عروق خون و دیگر اندامهای حیاتی وارد میکند .درصورتیکه
این بیماری کنترل نشود میتواند مشکالت جدی را متوجه بیمار کند
که حمله قلبی و ســکته مغزی از جمله آنهاست .همچنین پزشکان
مدعی شدهاند احساس بیحسی در صورت خطرناک است و فرد باید
بالفاصله پس از احساس این وضعیت به پزشک مراجعه کند.
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پيام تاريخ

تمدن

شنبه
 7اردیبهشتماه 1398
شماره 3457

و فرهنگ مادستان

The Message Of
Madestan's
History & Civilization & Culture

آگهي جذب نيروي شركتي

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان جهت تکمیل ظرفیت نیروهای تحت پوشش شرکت آسیا کاران عظیم در نظر دارد براي تأمين
نيروي کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی مورد نياز جهت خدمت در پایگاههای اورژانس شهرستان های تابعه از محل مجوز شماره /209/8368د مورخه
 97/11/14معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع تعداد  12نفر ،افراد واجدالشرایط را با اخذ امتحان كتبي و مصاحبه تخصصي و عملی
( تست ورزش ) پس از طي كردن مراحل گزينش به صورت شركتي به شرح ذيل بكارگيري نمايد .
جدول رشته های شغلی مورد نیاز
محل جغرافيايي خدمت
رزن  -پایگاه اورژانس جاده ای قینرجه

تویسرکان  -پایگاه اورژانس جاده ای حمیل آباد ( میانده )

مالیر  -پایگاه اورژانس جاده ای آشمیزان( سد کالن )

جنسيت

عنوان شغل

تعداد مورد
نياز

کاردان فوریتهای پزشکی

2

*

کارشناس فوریتهای پزشکی

2

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی فوریتهای پزشکی

کاردان فوریتهای پزشکی

2

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی فوریتهای پزشکی

-

کارشناس فوریتهای پزشکی

2

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی فوریتهای پزشکی

-

کاردان فوریتهای پزشکی

2

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی فوریتهای پزشکی

-

کارشناس فوریتهای پزشکی

2

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی فوریتهای پزشکی

-

خانم

شرايط احراز از نظر مدرك و رشته تحصيلي

توضيحات

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی فوریتهای پزشکی

-

آقا

درصورتیکه ظرفیت مورد نیاز در هر محل جغرافیائی و بنا به هر دلیلی در رشته شغلی کاردان فوریتهای پزشکی تکمیل نگردد از رشته شغلی کارشناس فوریتهای پزشکی پذیرش خواهد شد و بالعکس .
 -1شرایط عمومی

 -1/1تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی.
 -1/2داشتن تابعیت ایران.
 -1/3داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
تا تاريخ آزمون.
 -1/4عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان.
 -1/5عدم سابقه محکومیت جزایی موثر .
 -1/6نداشتن منع اشتغال دردستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی .
 -1/7داوطلبان نباید مستخدم رسمی ،ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا
بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
 -1/8التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .
 -1/9داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام
میشوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء موسسه.

 -2شرایط اختصاصی

 -2/1داشتن حداکثر  35سال سن برای مدارک کاردانی و کارشناسی تا تاریخ آزمون .
 -2/2دارا بودن گواهینامه رانندگی ( ب  ) 2یا پایه دوم .
 -2/3نداشتن تغییر شکل مادرزادی یا اکتسابی اسکلتی بخصوص اندامها .
 -2/4داشتن قدرت تکلم طبیعی ( نداشتن لکنت زبان ) .
 -2/5داشتن صحت و سالمت در قدرت بینایی و شنوایی .
 -2/6داشتن حداقل قد  165سانتی متر .
 -2/7دارا بودن شاخص توده بدنی (  ) BMIبیشتر از  19و کمتر از . 30
 -2/8تست  BMIو اندازه گیری قد در نخستین مرحله مصاحبه انجام و در صورت دارا
نبودن شرایط  ،فرد مورد نظر حذف خواهد شد .
تبصره :موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد
شد.
الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ازتاریخ ( 1359/6/31لغایت
 ) 1367/5/29به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه
وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیت درجبهه
های نبرد حق علیه باطل.
ب) جانبازان و آزادگان ،همسرو فرزندان شهدا ،همسرو فرزندان جانبازان بیست و پنج
درصد ( )%25و باالتر ،همسر و فرزندان یكسال و باالی یكسال اسارت و رزمندگان(با
حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
ج) خواهر و برادر شهداء ،همسر و فرزند جانبازان زیر بيست و پنج درصد(  ، )%25همسر
و فرزند آزاده كمتر از يكسال اسارت تا میزان  5سال .
د) مدت خدمت سربازی.
هـ) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و
پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق .
 -2/9مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان طرح اجباری می بایست دارای معافیت یا
گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.
تبصره  -1در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره  100/854مورخ 93/7/16
نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است ،نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نداشته و
ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت می نماید.
ضمن ًا داوطلباني كه تا تاريخ آزمون طرح موظفي خود را به پايان نرسانده و موفق به
دريافت گواهي پايان اليحه نباشند مجاز به شركت در آزمون نخواهندبود .

 -3نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز

 -3/1متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از ساعت  10صبح روز  5شنبه مورخ 98/2/5
حداکثر لغایت ساعت  24روز (یکشنبه) مورخ  98/2/8نسبت به ثبت نام الکترونیکی به
آدرس اینترنتی  azmoon.umsha.ac.irاقدام نمایند.
 -3/2مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:
الف) تکمیل برگ درخواست شغل
ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ  335000ریال به حساب شماره 2178065757002
و شماره شناسه  ( 100000015310057بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
و درمانی همدان ) نزد بانک ملی شعبه مهدیه به عنوان حق شرکت در آزمون قابل
پرداخت میباشد  ،ایثارگران پنجاه درصد( )%50مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان
شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند.
ج) یک قطعه عکس  3×4که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی بانضمام فیش
بانکی اسکن و ارسال شود.
 -3/3به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه
پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشود.
 -3/4مدارک مورد نیاز پس از قبولی درمرحله اول امتحان:
داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک ذیل را در زمان بندي
كه متعاقب ًا در سايت دانشگاه اعالم مي گردد پس از اعالم نتایج به همراه اصل مدارک به
مدیریت منابع انسانی دانشگاه حضورا ً ارائه و رسید دریافت نمایند .
مدیریت منابع انسانی دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت
داده و برابر با اصل نماید.
 اصل آخرین مدرک تحصیلی به همراه تصویر آن. اصل کارت ملی به همراه تصویر آن. اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن . اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن(ویژهبرادران).
 اصل پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اشتغال بهطرح به همراه تصویر آن.
 اصل مدارک دال بر ایثارگری و معلولیت عادی حسب مورد از مراجع ذیربط به همراهتصویر آن.

(م الف )106

برگ درخواست شغل

 اصل سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آن .تبصره  :مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت
از مراجع ذیربط استعالم خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مالک قطعی
براصالت مدارک نخواهد بود.

 -4زمان ومحل توزیع کارت

کارت ورود به جلسه امتحان در روز چهارشنبه مورخ  ۹۸/2/11از طریق سایت اینترنتی
به آدرس  azmoon.umsha.ac.irقابل چاپ و دريافت خواهد بود همچنین زمان
برگزاری امتحان کتبی روز جمعه مورخ  ۹۸/2/13و مکان برگزاری آزمون در هنگام توزیع
کارت به اطالع داوطلبان خواهد رسید .
مواد آزمون کتبی شامل :
سئواالت تخصصی متناسب با رشته شغلی.

 -5تذکرات

 -5/1ایثارگران شامل جانبازان ،آزادگان و رزمندگانی که حداقل  6ماه سابقه حضور
داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء ،جانبازان،
مفقودین ،آزادگان یک سال و باالی یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل  6ماه
سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی ،درصورت دارا بودن شرایط مندرج
درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
 -5/2از کل تعداد نیروی مورد نیاز اعالم شده سی ( )30درصد آن برابر قوانین
ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد .از 30درصد فوقالذکر ،بیست
وپنج ( )25درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء
و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج ( )25درصد و باالتر و فرزندان و
همسران آزادگان یکسال و باالی یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید با معرفی
از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران بدون شرکت در آزمون کتبی که از کل تعداد
مجوز اعالم شده در جدول رشته های شغلی مورد نیاز کسر گردیده است و پنج()5
درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل  6ماه حضور داوطلبانه
در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج ()25
درصد وآزادگان زیر یک ( )1سال اسارت اختصاص می یابد که درصورت شرکت
در آزمون و دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از
اولویت قانونی برخوردار خواهند بود..
تبصره :فرزندان (شهید ،جانباز بیست و پنج درصد( )%25و باالتر ،آزاده ،اسیر و
مفقوداالثر) بازنشسته مراکز تابعه دانشگاه/دانشکده نیز مشمول بند فوق هستند.
 -5/3انتخاب ایثارگران در حد سهمیه  5درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران
واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند ،انجام خواهد شد.
 -5/4پذیرش مازاد بر  30درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد
شرایط صورت خواهد گرفت.
تبصره  :در صورتیکه ظرفیت اعالم شده جهت سهمیه  %30ایثارگران تکمیل نگردد
باقیمانده مجوز به سهمیه آزاد تعلق خواهد گرفت .
 -5/5معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره فضلی
ازسه ( )3درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.
 -5/6تمامي باقيمانده سهميه مجوز به داوطلبان آزاد درصورت برخورداري از شرايط
مندرج در آگهي به ترتيب نمره فضلي اختصاص مي-يابد.
 -5/7داوطلبان منحصرا ً مجاز به انتخاب یک محل جغرافیایی خواهند بود.
 -5/8مدارك تحصیلی باالتر يا پائینتر از مقاطع تحصیلی اعالم شده درشرایط احراز
مشاغل در آگهي و همچنين مدارک معادل ،براي شركت در امتحان معتبر نميباشد.
 -5/9مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهی
برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام ،امتحان و جذب محرز شود
که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام
مراحل بعدی محروم خواهد شد ،حتی در صورت اشتغال  ،از ادامه خدمت وی جلوگیری
خواهد شد.
-5/10انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون با رعايت ظرفيت
پيش بيني شده میباشد .در مواردی که نمره کل دو داوطلب (كتبي و مصاحبه) یکسان و
مازاد بر تعداد ظرفيت اعالم شده در آگهی استخدامی باشد ،انتخاب اصلح از سوي هسته
گزينش ،مالك عمل قرار خواهد گرفت.
 -5/11داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه
تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه
نمایند .درصورت عدم مراجعه ،قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره بهجای
وی به گزینش معرفی خواهد شد.
 -5/12زمان تحویل مدارک پذیرفتهشدگان اولیه پس از اعالم  ،متعاقب ًا اطالع رسانی
خواهد شد .
 -5/13هرگونه اطالع رسانی درخصوص مراحل آزمون از طریق سایت اینترنتی دانشگاه
علوم پزشکی همدان خواهد بود وداوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق
دریافت خواهند کرد.
 -5/14باتوجه به این که مالک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می
باشد الزم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصالحاتی پس از
ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

نحوه پذيرش و اعالم نتيجه :

از بين داوطلبان كه حد نصاب الزم را كسب نموده اند به ميزان  3برابر ظرفيت هر محل
از باالترين نمره مكتسبه مصاحبه تخصصي و عملی
( تست ورزش ) بعمل خواهد آمد.
نمره نهايي هر داوطلب از مجموع  50درصد نمره آزمون كتبي و  50درصد آزمون مصاحبه
تخصصي و عملی ( تست ورزش ) بدست خواهد آمد.
حد نصاب هر محل =  %50ميانگين نمره آزمون کتبی  3نفر داراي باالترين نمره.

محل الصاق
عکس

دراین قسمت چیزی ننویسید
 -1نام خانوادگی :

 -2نام :

 -3نام پدر:

 -4جنس  -1 :مرد

 -5تاریخ تولد :

ماه

روز

 -6محل تولد  :استان :

سال

 -7شماره شناسنامه :

 -2زن
بخش :

شهرستان :

 -8شماره ملی -9 :محل صدورشناسنامه:

 -10دین :

مذهب :

 -12وضعیت نظام وظیفه :

-11وضعیت تأهل:

 -1دارای کارت پایان خدمت 

 -2مجرد

متأهل 

 -2دارای معافیت قانونی دائم 

 -13وضعیت ایثارگری :
-1



-2

 رزمنده

-3

 آزاده

درصد جانبازی  ..................درصد

جانباز

(برای حداقل  6ماه حضور داوطلبانه درجبهه)
مدت اسارت :

 -4فرزند وهمسر شهداء:

فرزند 

ماه

روز

مدت حضور درجبهه  :روز

سال

همسر 

 -5فرزند وهمسر جانبازان %25وباالتر:

فرزند 

همسر 

 -6فرزند وهمسر آزادگان باالی یکسال اسارت :فرزند 

همسر 

 -7فرزند وهمسر رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه:
 -8فرزند جانبازان زیر %25وآزادگان زیر یکسال اسارت :
 -9خواهروبرادر شهدا :خواهر 

ماه

سال

فرزند جانباز 

فرزند 

همسر 

فرزندآزاده 

برادر 

 -10فرزند ایثارگر(شهید ،جانباز بیست و پنج درصد( )%25و باالتر ،آزاده ،اسیر و مفقوداالثر) 
 -14سایر موارد :
 -1سهمیه آزاد  -2 معلولین عادی  -3 مشمولين خدمت پزشكان و پيراشكان كه خدمت مازاد را اختياري انجام ميدهند 
 -4داراي گواهي پايان طرح اجباري 
 -15آخرین مدرک تحصیلی :کاردانی  کارشناسی 
 -16رشته تحصیلی :

گرایش تحصیلی :

 -17دانشگاه محل تحصیل :

استان محل تحصیل :

 -18تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی / / :
 -19شغل مورد درخواست :

معدل :
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 -20محل جغرافیایی مورد تقاضا (فقط یک محل)

 -21نشانی کامل  :محل سکونت :
استان  ...............شهرستان ..............خیابان .......................کوچه ................................پالک ........کدپستی ..............................
شماره تلفن ثابت  .............................کد شهر .....شماره تلفن همراه .....................................
 -22شماره تلفن برای تماس ضروری :
اینجانب  ..............................................متن آگهی مربوطه را با دقت وبه طور کامل مطالعه وسپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام
ومسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم .درصورت اثبات خالف اظهارات اینجانب در هرمقطع زمانی (قبل و بعد از
اشتغال ) هر گونه حقی را برای جذب درآن شركت از خود سلب می نمایم
 -23تاریخ تنظیم فرم :

امضاء و اثرانگشت متقاضی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان

Y K

پیشخوان

یک بازیکن همدانی به اردوی تیم ملی
فوتبال دعوت شد

1

مهــدی بوجاریــان افــزود 27 :بازیکــن بــه اردوی آمادگــی ایــن تیــم
دعــوت شــده انــد کــه همــدان یــک نماینــده دارد.
وی خاطرنشــان کرد :علی سبحانی بازیکن مستعد همدانی که عضو
باشگاه سایپا تهران است ،به این اردوی ملی دعوت شد.
بوجاریــان یــادآور شــد :تیــم فوتبــال جوانــان ایــران بــا هدایــت
پورموســوی از  10آبــان در مرحلــه مقدماتــی قهرمانــی جوانــان
آســیا حضــور مــی یابــد.
ســبحانی ســابقه حضــور در تیــم هــای ملــی فوتبــال کشــور را دارد
و هــم اکنــون عضــو باشــگاه ســایپا تهــران اســت.

ســیروس پورموســوی ســرمربی تیــم فوتبــال جوانــان
کشــورمان ،یــک بازیکــن مســتعد همدانــی را بــه اردوی تیــم ملــی
دعــوت کــرد.
دبیــر هیــأت فوتبــال همــدان در ایــن بــاره بــه ایرنــا اظهــار داشــت:
اردوی تیــم فوتبــال جوانــان از هشــتم تــا پانزدهــم اردیبهشــت در
مجموعــه یــزدان برگــزار مــی شــود.

استعفای رئیس
هیأت بوکس همدان
پذیرفته شد

استعفای رئیس هیأت بوکس همدان
از سوی فدراسیون پذیرفته شده است.
مدیر روابــط عمومــی اداره ورزش و
جوانان همــدان گفــت :داوود دوامی
چندین سال سکان هدایت هیأت بوکس
استان را برعهده داشت و استعفای خود
را به فدراسیون ارایه کرد.
حمدا ...چاروسایی در گفت وگو با ایرنا
اظهار داشــت :باتوجه به این شــرایط،
فدراســیون بوکس نیز ســعید دوست
محمدی را به عنوان سرپرســت هیأت
بوکس استان همدان منصوب کرد.
چاروســایی خاطرنشان کرد :سرپرست
جدید این هیأت از ورزشکاران باسابقه
و مطرح رشــته های رزمی به شمار می
رود.

وزیر ورزش و جوانان در همدان:

 30درصد امور مدیریتی
به جوانان و بانوان واگذارشود

2

■ سالن تیراندازی همدان قابلیت میزبانی ملی دارد

مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش و
جوانان روز پنج شنبه به منظور دیدار با
اهالی ورزش و جوانان همدان و بازدید
و افتتاح چند طرح ورزشــی در همدان
حضور یافت.
دیدار با هیأت اندیشــه ورزان جوان،
دبیران ســازمان های مردم نهاد جوان،
هیأت های ورزشــی و جامعه ورزش
استان همدان از جمله برنامه های سفر
یک روزه وزیر ورزش به همدان بود.
ســفر به تویســرکان و بهره برداری از
استخر بانوان این شهرستان و حضوردر
شــورای اداری شهرستان تویسرکان و
بازدید از روند عملیات ساخت و تکمیل
ورزشگاه پنج هزار نفری مالیر از دیگر
برنامه های وزیر ورزش و جوانان است.
سالن تیراندازی همدان قابلیت
میزبانی ملی دارد
وزیــر ورزش و جوانــان در بازدید از
ســالن اختصاصی تیرانــدازی همدان
گفت :ســالن تیراندازی همدان قابلیت
برگــزاری میزبانی های ملــی را دارد و
باید از ظرفیت آن در این حوزه استفاده
کرد.مسعود سلطانی فر اظهار داشت :این
سالن از ظرفیت و باالیی برخوردار است
و امیدواریم شــاهد برگزاری مسابقات
ملی در این شهر باشیم.
پاداش مــدال آوران جاکارتا
بزودی پرداخت می شود
وی در حاشــیه این بازدید در پاسخ به
ســوال یکی از مــدال آوران بازی های
آســیایی  2018جاکارتا که «چه زمانی
پــاداش ایــن مســابقات پرداخت می
شــود؟» افزود :در برنامه ریزی صورت
گرفته ایــن پاداش تا کمتــر از یک ماه
دیگر پرداخت می شود.
ســلطانی فر اظهار داشت :به احتمال زیاد
این پاداش تا قبل از پایان ماه رمضان طی
آیینی به قهرمانان و مدال آوران این بازی
ها اهدا می شود.
 30درصد امــور مدیریتی به
جوانان و بانوان انتقال می یابد
به گزارش خبرگزاری ها ،ورزش ورزش و

خوابگاه ورزشــی و ســالن باستانی ملی
هستند.

اســتادیوم  5هزار نفری مالیر
با پیشــرفت  98درصدی بزودی
افتتاح می شود

جوانان در ادامه در گردهمایی هیأت های
اندیشه ورز جوانان ،سمن ها و ورزشکاران
استان همدان هم گفت :رییس جمهوری
دولت تدبیر و امید بر واگذاری  30درصد
از امــور مدیریتی به جوانان نخبه و بانوان
باتجربه و توانمند تاکید دارد و اراده کلی
و اساسی دولت اجرای این سیاست است.
ســلطانی فر افزود :حجت االسالم حسن
روحانی بر فراهم شدن شرایط انتقال آرام
قدرت از مدیریت کنونی به نسل جدید در
امور اجرایی کشور تاکید دارد.

اوقــات فراغــت  50میلیون
ایرانی با لیگ برتر پر می شود

وزیــر ورزش و جوانان گفــت :اوقات
فراغت  50میلیون ایرانی با تماشا و پیگیری
مسابقات و اخبار  16تیم لیگ برتر فوتبال
کشور پر شده است.
ســلطانی فر اظهار داشت :هزینه تیم های
لیگ برتری به هیچ عنوان توســط دولت
و از محل بودجه عمومی دولت و ردیف
های مختلف تامین نمی شود.
وی بیان کرد :این تیم ها از طریق ســامانه
های هواداری و اسپانسرهای مالی تامین
می شــوند و  6هزار میلیــارد ریال هزینه
مجموع آنها در یک فصل است.

رهــاورد ورزش همــدان در
میادین بین المللی  78مدال است

مدیــرکل ورزش و جوانــان همــدان هم
در نشســت وزیر ورزش و جوانان با بیان
اینکه رهاورد ورزش این استان سال گذشته
کسب  78مدال در میادین بین المللی است
گفت :اوج درخشش ورزشکاران همدانی
حضور موفق در بازی های آسیایی جاکارتا
اندونزی بود .محســن جهانشیر با سازمان
های مردم نهاد و هیأت های ورزشی استان
همدان اظهار داشــت :در این رقابت ها 12
ورزشــکار داشــتیم که موفق به کسب 12
نشان رنگارنگ شدند.وی بیان کرد :همچنین
 106ورزشکار همدانی سال گذشته عضو
تیم ملی شدند و یکصد میزبانی کشوری و
 6میزبانی بین المللی را داشتیم.

سمن های همدان وارد باشگاه
 100تاییها شد

مدیرکل ورزش و جوانان همدان با اشاره
به وضعیت مطلوب فعالیت سازمان های
مردم نهاد زیر پوشش این دستگاه اجرایی
گفت :سمن های این استان اواخر سال قبل
وارد باشــگاه  100تایی ها شدند و اکنون
 107ســازمان مردم نهاد در سطح استان
فعالیت دارند.

آگهی مزایده

نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره  9509978110900947مورخ  95/10/18صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقی همدان حکم ورشکستگی شرکت در حال
تصفیه اســتیل گذار سینا (ثبت  )6116صادر و قطعیت یافته اســت لذا در اجرای مواد  457الی  510قانون تجارت در امور ورشکستگی و ماده  6نظامنامه
قانون مذکور و همچنین مفاد آییننامه اجرای اســناد رسمی الزم االجرای ثبت اسناد مصوب ( 1387/6/11مواد  122و  126و  )129ملک و اموال شرکت در
حال تصفیه شامل
 )1شــش دانگ یک باب کارخانه به مساحت  3360مترمربع واقع در شهرک صنعتی بوعلی خیابان  33که کارشناس رسمی دادگستری بهای آن را به مبلغ
 13/800/000/000ریال ارزیابی نموده است که امتیازات کارگاهی شامل حق االمتیاز و انشعاب برق ،حق االمتیاز و انشعاب گاز شهری میباشد.
 )2اموال و اثاثه و ماشین آالت و تأسیسات طبق نظر کارشناس مبلغ  5/360/000/000ریال ارزیابی گردیده است.
با توجه به موارد فوقالذکر کارشناســان رسمی دادگستری کل بهای عرصه و اعیان و ماشینآالت و تأسیسات را مبلغ  19/160/000/000ریال ارزیابی نموده
است.
شــرایط مزایده :مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی کارشناس (پایه) شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته میشود متقاضیان شرکت
در مزایــده باید  %5مبلغ پایه را به حســاب  0112079623004نزد بانک ملی دادگســتری واریز و اصل فیش را در جلســه مزایده ارائه
نماینــد فروش کال نقدی یا توافق با هیــأت تصفیه بوده و تمامی هزینهها (هزینه آگهی ،کارشناســی -آب و برق و گاز و نیز مالیات نقل و
انتقال و هزینه عوارض شــهرداری) بر عهده برنده مزایده خواهد بود .بدیهی اســت برنده مزایده کســی تلقی میگردد که بیشترین قیمت
را پیشــنهاد وظرف یک ماه مبلغ را تأدیه نماید در غیر این صورت مبلغ  %5واریزی به نفع شــرکت در حال تصفیه ضبط خواهد شــد %5
واریزی ســایر متقاضیان در مورخ  98 /2 /26مسترد میگردد.
شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و خریداران می توانند در وقت مقرر در محل انجام مزایده حاضر و در جلسه شرکت نمایند.
زمان و مکان اجرای مزایده :مزایدههای فوقالذکر در روز چهارشــنبه مورخ  98/2/25رأس ساعت  11در محل دفتر تصفیه شرکت واقع در همدان ،خیابان
بوعلی ،روبروی اداره دارایی طبقه دوم آزمایشگاه نور دفتر تصفیه برگزار میگردد.
متقاضیان محترم جهت کســب اطالعات بیشتر از ساعت  9صبح الی  12ظهر با شــماره تلفن  )081(38265729تماس حاصل نمایند و با هماهنگی مدیر
تصفیه از تاریخ نشر آگهی از ملک و اموال مورد مزایده بازدید به عمل آورند.
(م الف )28

مدیر تصفیه

آگهي حصر وراثت

آقــای امیرحســین ســنگری خصلــت دارای شــماره شناســنامه  4000308130بــه شــرح
دادخواســت کالســه 114/971124ح از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی حصروراثــت نموده و
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان نریمــان ســنگری خصلت بــه شــماره شناســنامه 1656
در تاريــخ  97/11/22در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حینالفــوت
آن متوفی/متوفیــه منحصــر اســت بــه:
 -1امیرعلــی ســنگری خصلــت فرزنــد نریمــان بــه شــماره شناســنامه  4000486519پســر
متو فی
 -2امیرحســین ســنگری خصلــت فرزنــد نریمــان بــه شــماره شناســنامه 4000308130
پســر متوفــی
 -3محمدصالــح ســنگری خصلــت فرزنــد نریمــان بــه شــماره شناســنامه 3300472741
پســر متوفــی
-4سمیه موسوی فرزند علی به شماره شناسنامه  1479همسر متوفی
 -5کبــری موســوی فرزنــد ســیدمحمدمراد بــه شــماره شناســنامه  480مــادر متوفــی
والغیراينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت
آگهــي مينمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او
باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر
خواهــد شــد.
(مالف )83
رئیس حوزه شماره  114شوراي حل اختالف اسدآباد
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استخر شنای بانوان تویسرکان
به بهره برداری رسید

روز پنج شــنبه اســتخر شــنای بانوان
تویسرکان با حضور وزیر ورزش و جوانان
هم به بهره برداری رسید.
اســتخر شنای بانوان تویســرکان مراحل
اجرایی ســاخت خود را از سال  86آغاز
کــرده و تا ســال  95تنهــا از  40درصد
پیشرفت فیزیکی برخوردار بود .از اسفندماه
سال  96با جذب اعتبارات مالی مورد نیاز
و پیگیریهای مســووالن شهرســتان و
وزارت ورزش و جوانــان ،روند اجرایی
ساخت این اســتخر شتاب باالیی گرفت
و با فعالیت همزمــان دو پیمانکار مجزا،
استخر شنای بانوان تویسرکان در بهمن ماه
سال  97آماده بهره برداری شد.
در مجموع اعتباری افزون بر ســه میلیارد
و  500میلیون تومان برای ساخت و بهره
برداری از این اســتخر هزینه شده است.
سالن ورزشــی چند منظوره بانوان نیز در
کنار این استخر در خدمت بانوان شهرستان
تویسرکان اســت.در حال حاضرتکمیل
شش طرح عمرانی در دســتور کار اداره
ورزش و جوانان تویســرکان است که از
این تعداد ،سه طرح استخر شنای بانوان،

در ادامه وزیر ورزش و جوانان از استادیوم
 5هزار نفری در حال ســاخت شهرستان
مالیر نیز بازدید کرد و از نزدیک در جریان
موانع و نواقص تکمیل این استادیوم قرار
گرفت .به گزارش همدان پیام سلطانی فر
در ایــن بازدید اظهار داشــت :این پروژه
نزدیک به  98درصد پیشــرفت فیزیکی
دارد که امیدواریم  2درصد باقی مانده نیز
بزودی تکمیل و بعد از ماه مبارک رمضان
افتتاح شود.
وی با اشاره به استعدادهای فراوان جوانان
شهرستان مالیر و داشتن کشتی گیر های
مطرح در دنیا افزود :امیدواریم بهره برداری
از این پروژه ها که با حمایت ویژه دولت
و همکاری مجلس و اســتفاده از ردیف
اختصاصی  27درصــد مالیات بر ارزش
افــزوده صورت می گیــرد تکمیل و در
خدمت مردم شهرستان مالیر قرار گیرد.
سلطانی فر همچنین با اشاره به تکمیل و
بهــره برداری از  700پروژه در ســال 97
گفت :قریب به  20پروژه شامل استادیوم،
زمین چمن ،استخر سرپوشیده با پیشرفت
فیزیکی مطلوب در اســتان همدان وجود
دارد که امیدواریم تــا هفته دولت و دهه
فجر تکمیل و به بهره برداری برسد.
گفتنی است پروژه استادیوم  5هزار نفری
مالیر از ســال  89شروع شده است که تا
کنون  17میلیارد تومان برای ســاخت آن
هزینه شــده اســت و فاز اول آن بزودی
افتتاح می شود همچنین برای تکمیل فاز
دوم نیاز به  20میلیارد تومان اعتبار است.
شایان ذکر است با رایزنی های نمایندگان
مردم در مجلس شــورای اســامی 50
میلیون تومان اعتبار برای تجهیز وتعمیر
خانه جوانان مالیــر و  70میلیون تومان
اعتبار بــرای خانه کشــتی و  50میلیون
تومان برای فنس چمن مصنوعی ســامن
اختصاص پیدا کرد.

آگهی مزایده نوبت اول

در کالسه اجرایی  940101اجم طی رأی صادره از شــعبه اول دادگاه عمومی اللجین آقای جواد دستمردی
فرزند عباس محکوم گردیده به پرداخت مبلــغ  134/879/491ریال در حق محکوم له زهرا حیدری و نیز
پرداخت مبلغ  3/500/000ریال بابت نیمعشــر اجرایی که محکوم له اقدام به توقیف شش دانگ از یک باب
خانــه واقع در مهاجران از توابع همدان نموده مطابق ماده  114قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده به
فروش خواهد رسید.
مشخصات مال غیرمنقول و نظیره کارشناسی :یک باب منزل مسکونی دارای سند ثبتی 2342
یک واحد مسکونی به صورت قدیمی ساز با سقف تیرپوش با کیفیت ساخت نامطلوب با قدمت باالی  25سال
ساخت دارای امتیازات آب و برق و گاز که اعیانی قابل ارزیابی نبوده ودر تصرف حال حاضر محکوم له و بدون
در نظر گرفتن بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی
با توجه به مســاحت ،موقعیت ،کاربــری و کلیه عوامل موثر در ارزیابی ارزش ششــدانگ ملک به مبلغ
 620/000/000ریال معادل شــصت و دو میلیون تومان برآورد میگردد زمــان و مکان مزایده :زمان روز
سهشنبه مورخ  1398/2/17از ساعت  11الی  11:30صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه اللجین واقع
در خیابان مهدیه دادگاه اللجین برگزار خواهد شد .توضیح اینکه مزایده به صورت حضوری بوده و فروش
مال تعرفه شــده از قیمت پایه شروع شده و به باالترین قیمت پیشــنهادی واگذار خواهد شد .از برنده
مزایــده فیالمجلس  10درصد فی المجلس دریافت و الباقی ظــرف مدت  30روز قابل وصول خواهد بود.
بدیهی اســت در صورت انصراف خریدار مبلغ واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .عالقمندان
به شــرکت در مزایده میتوانند  3روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده به دفتر اجرا مراجعه تا زمینه بازدید
فراهم گردد .کلیه هزینهای نقل و انتقال تابع شرایط عمومی معامالت و سایر هزینه ها( اعم از مبلغ قطعی
و غیر واقعی) بعهده برنده مزایده میباشــد در صورتی که روز مزایده به هر علتی تعطیل گردید مزایده
فردای همان روز و رأس ساعت تعیین شده برگزار خواهد شد.
(مالف .)41

آگهي حصر وراثت

خانم بتول افشــاری کیا دارای شماره شناسنامه  706به شرح دادخواست
کالسه -18/98ش112ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان قدرتاله زارعی به شماره شناسنامه
 4در تاريــخ  97/9/23در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه
حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به -1 :بتول افشــاری کیا
فرزند عبداله به شماره شناســنامه  706متولد  1322/8/8همسر متوفی
 -2نصرتاله زارعی فرزند قدرتاله به شــماره شناسنامه 4050691493
متولد  59/2/1پســر متوفی  -3حجتاله زارعی فرزند قدرتاله به شماره
شناســنامه 4051664716متولد  1340/3/3پسر متوفی  -4مهری زارعی
فرزند قدرتاله به شماره شناسنامه  4050691353متولد  1356/4/3دختر
متوفی  -5بتول زارعی فرزند قدرتاله به شــماره شناسنامه4050691116
متولد  1353/10/8دختر متوفی  -6طوبا زارعی فرزند قدرتاله به شماره
شناسنامه  4050690853متولد  1350/3/1دختر متوفی  -7توران زارعی
فرزند قدرتاله به شــماره شناســنامه  4051664635متولد 1338/1/5
دختــر متوفی  -8ایران زارعی فرزند قدرتاله به شــماره شناســنامه
 4050689987متولــد 1335/9/5دختــر متوفی  -9شــهربانو زارعی
فرزند قدرتاله به شماره شناســنامه  4050690179متولد 1342/12/20
دختر متوفی  -10فرخنده زارعی فرزند قدرتاله به شــماره شناســنامه
 4050691019متولد  1352/12/9دختر متوفی اينك با انجام تشــريفات
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي
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.
(مالف )40

رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف اللجین

شعبه اجرای احکام مدنی اللجین

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

برابر رأي شــماره  139860326009000032مورخــه  98/1/17هيأت
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي
فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان فامنین تصرفات
مالكانه و بالمعارض آقای رضا سبحانی فرزند حسن به شماره شناسنامه
 5020115691صادره از فامنین به شــماره ملي  5020115691در شش
دانگ يك باب خانه به مســاحت صد و پانزده مترمربع و بیست و یک
صدم مترمربع قســمتي از پالك  104اصلي واقع در بخش پنج همدان
خريداري از مالك رســمي آقای کاظم ناصری محرز گرديده اســت.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
ميشود ،در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین
تسليم و پس از اخذ رسيد ،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 سند
مالكيت صادر خواهد شد.
(مالف )13
تاريخ انتشار نوبت اول98/2/7 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/2/22 :
رضا بیات -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

التزیو فینالیست
جام حذفی ایتالیا شد
التزیو بــا پیروزی که برابر میالن به
دســت آورد به فینال جام حذفی ایتالیا
راه پیدا کرد.
به گزارش ایســنا ،در دور برگشت نیمه
نهایی جــام حذفی ایتالیا یــک دیدار
برگزار شد.
در ایــن دیدار دو تیم میالن و التزیو در
سنســیرو به مصاف هم رفتند که این
دیدار با یک گل به سود التزیو به پایان
رسید.
جدال رفت دو تیم در ورزشگاه خانگی
التزیو با تساوی بدون گل به پایان رسید
و با پیروزی التزیو در دیدار برگشــت
این تیم به فینال جــام حذفی ایتالیا راه
پیدا کرد.

3
گواردیوال به دنبال جذب
هافبک رئال مادرید
سرمربی ســیتیزنها به دنبال جذب
هافبک رئال مادرید میباشد.
به گــزارش ایلنــا ،هافبــک دفاعی
اســپانیایی رئال مادریــد مورد توجه
پــپ گواردیــوال قرار گرفته اســت.
بــه نوشــته ال چرینگیتــو و چنــد
خبرگزاری اســپانیایی دیگر؛ ســران
باشــگاه منچسترســیتی در تــاش
هســتند تا مســئوالن رئال مادرید را
متقاعد کننــد تا با مبلــغ  65میلیون
یورو ،مارکــوس یورنته را از مادرید
به منچستر منتقل کنند.
مارکــوس یورنتــه از محصــوالت
آکادمی باشگاه رئال مادرید میباشد
که توســط زین الدین زیدان به تیم
بزرگســاالن این باشــگاه راه یافته و
در زمــان حضور ســوالری نیز در
ترکیب اصلــی مادریدیهــا به کار
گرفته میشد.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

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

varzesh@hamedanpayam.com

خبـر

طارمی ،رضاییان و ابراهیمی
در بین  ۳۳بازیکن برتر لیگ قطر
نام سه بازیکن ایرانی در بین  ۳۳بازیکن برتر لیگ ستارگان قطر
در فصل قبل جای دارد.
به گزارش ایســنا ،لیگ ســتارگان قطر به پایان رســید و تیم السد
توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد و الدحیل هم نایب قهرمان
شود.
رئیس اتحادیه بازیکنان لیگ ستارگان قطر از انتخاب  ۳۳بازیکن که
بهترین عملکرد را بر اساس آمار و ارقام در لیگ داشتهاند منتشر کرد
و قرار اســت که از بین این  ۳۳بازیکــن  ۱۱نفره به عنوان تیم برتر
انتخاب شوند و در پایان هم جوایزی به آنان اهدا شود.
عبدالرحمان الکواری گفت که از هر پســت سه بازیکن را انتخاب
کردهانــد و نامها در اختیار بازیکنان تمام تیمها قرار گرفته که از این
 ۳۳بازیکــن ترکیب مورد عالقه خــود را انتخاب کنند و در نهایت
بازیکنانــی که بیشترین امتیاز را آوردهاند بــه عنوان ترکیب نهایی
انتخاب شوند.
در این فهرســت  ۳۳نفره نام سه بازیکن ایرانی هم به چشم میآید.
رامین رضائیان بال راســت الشحانیه ،امید ابراهیمی هافبک االهلی و
مهدی طارمی مهاجم الغرافه در این فهرست قرار دارند و این شانس
را دارند که در ترکیب نهایی جای گیرند.
به گزارش ایســنا ،پیش از این رامین رضائیان در نظرسنجی روزنامه
استاد الدوحه به عنوان بهترین مدافع راست فصل لیگ ستارگان قطر
انتخاب شــد و به احتمال خیلی زیاد این بــار هم نام او در بین ۱۱
بازیکن برتر قرار گیرد اما با توجه به حضور یوسف العربی و بغداد
بونجاح بســیار بعید است که طارمی بهترین مهاجم شود .و از طرف
دیگــر هم امید ابراهیمی با توجه به حضور نامهای سرشــناس مثل
گابی ،عبدالعزیز حاتم و کریم بوضیاف کار سختی برای قرار گرفتن
در فهرست نهایی دارد.

نتایج دور ششم مسابقات شطرنج قهرمانی
استان همدان

دور ششم مسابقات شطرنج قهرمانی استان همدان برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان
،مســابقات شــطرنج قهرمانــی اســتان همــدان ،روز چهارشــنبه
چهــارم اردیبهشــت مــاه ،بــا برگــزاری دور ششــم در هیــأت
شــطرنج همــدان پیگیــری شــد و ســید محمــد ســید حســینی و
ســینا کورونــد بــا پیــروزی برابــر علــی مجیــدی شــادان و مهــرداد
ربیعــی پارســا 5/5 ،امتیــازی شــدند و مشــترکا در صــدر جــدول
قــرار گرفتنــد.
در پایان مسابقات این دور ،امیر علی دالوری و ساسان علی بابایی با 5
امتیاز در رده های سوم و چهارم جدول رده بندی ایستادند .دور هفتم
مسابقات روز پنجشنبه آغاز شد.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760326034001576مورخه  1397/12/1هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقای میثم حسنزاده قرانقزه فرزند رستمعلی به شماره
شناســنامه  79صادره از بیجار در ششدانگ يك باب خانه به مســاحت  94/80مترمربع تحت پالک 17/1364واقع در همدان حومه بخش  2خريداري
معالواسطه از آقای رستمعلی حسنزاده محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره
تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )80
تاريخ انتشار نوبت اول1398/2/7 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/2/22 :

موسی حنیفه
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

آگهی اعالن نظر افراز

پیــرو آگهــی منــدرج در روزنامــه همدانپیام به
شــماره  3341مورخ  1397/8/29مورد درخواســت
آقای محســن ســوری فرزند علی حیدر شماره ملی
 3962669388برابــر ســند شــماره  14131مورخ
 1397/8/21دفتر اســناد رســمی  81فیروزان مقدار
همگی و تمامت  17صدم ســهم مشــاع از  4سهم از
 406سهم از  3شعیر از  96شــعیر روستای شیراوند
بانضمام  17صدم سهم مشــاع از  4سهم از نیم سهم
مشــاع از چهل و پنج و سه هشتم سهم از  81/1شعیر
روستای شــیراوند و همچنین  17صدم سهم مشاع از
 4ســهم از  406ســهم از یازده و نه دهم شعیر مشاع
از  96شــعیر ششدانگ اراضی روستای شیراوند پالک
 69اصلی بخش ســه نهاوند را خریداری نموده است
افــراز در موعد مقرر  1397/10/17بــه عمل آمده که
حدود و حقوق به شرح ذیل میباشد« :ششدانگ یک
واحد برهپرواری» قســمتی از پالک  69اصلی بخش 3
نهاوند به مســاحت ( 2000مترمربع) روستای شیراوند
با حدود اربعه شــماالً به طول  11/05متر پی اســت و
دوم به طول  77/64متر دیواریســت هر دو قســمت
بــه باقیمانده  69اصلی شــرق ًا :به طــول  22/31متر
دیواریســت به باقیمانده  69اصلی جنوب ًا به طولهای
 47/83متر و  28/37متر دیواریســت و  9/51متر پی
اســت به باقیمانده  69اصلی غربا :به طولهای 24/20
متر پی است به باقیمانده  69اصلی راه دسترسی مورد
افراز در این حد می باشــد حقوق ارتفاقی ندارد که با
افراز مقدار فوق برابر تصمیم شماره /98ن 372/مورخ
 1398/1/27مبنی بر قبول افراز موافقت گردیده است
و نظر به اینکه متقاضی اعالم نموده است که اسامی و
نشانی ســایر مالکین مشاعی را نمی داند لذا به ســایر افراد حقیقی و حقوقی که به هر نحو خود را دارای حقی میدانند ابالغ میگردد که در
اجرای ماده  2قانون افراز و فروش امالک مشــاع ماده  6آییننامه همان قانون چنانچه به عملیات افراز معترض میباشند اعتراض خود را ظرف
مدت ده روز از تاریخ انتشــار به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تقدیم و گواهی مشــعر بر طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت نهاوند تقدیم
نمایند در غیر این صورت پس از ســپری شدن موعد مقرر نسبت به صدور سند مالکیت افراز اقدام خواهد شد(.مالف )26

جلیلوند
رئیس ثبت اسناد نهاوند

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

شهرستان

مالیر
همدان

نهاوند

تویسرکان

رزن

کبودراهنگ

قهاوند

»»منبع :موسسه ژئوفیزیک تهران

صاف تا کمی ابري  -وزش باد

فامنین
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دنيا براى شما  ،سراى ماندن آفريده نشده است ؛ بلكه برايتان گذرگاهى آفريده
شده تا از آن  ،توشه عمل براى سراى ماندن برگيريد..
نهج البالغة  :الخطبة ۱۳۲
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ارتباط با روزنامهinfo@Hamedanpayam.com..........................
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
ارتباط با مدیرمسئولmodir@Hamedanpayam.com................
ارتباط با سردبیرsardabir@Hamedanpayam.com................
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من آن مسکین تذروبی پرستم
		
نه کار آخرت کردم نه دنیا

من آن سوزنده شمع بیسرستم
یکیخشکیدهنخلبیبرستم

شماره 3457

باباطاهر

فناوري

روز جهانی دختران و  ICTبرگزار شد
مراســم روز جهانی دختران و  ICTصبح امروز با حضور رئیس
سازمان فناوری اطالعات و مدیران کسب و کارهای موفق در پردیس
سینمایی باغ کتاب برگزار شد.
به گزارش مهر ،ســازمان فناوری اطالعات با مشارکت افراد فعال در
زمینه فناوری اطالعات ،کارآفرینان موفق ،آموزش و پرورش و سازمان
نظام صنفی این سری رویدادها را با هدف چشماندازسازی کارآفرینی
برای دختران دبیرستانی برگزار کرد.
دانشآموزان  ۱۵مدرســه در این برنامهها مشــارکت داشتند .دانش
آموزان طی دورههایی ۳روزه بر اســاس ایدههــای خالقانهی خود،
گروههایی را شــکل دادند و با مربیانی که برایشان در نظر گرفته شده
بود مهارت آموزی را آغاز کردند.

سهم اعتبارات فناوری اطالعات و ارتباطات
به  ۲/۲درصد رسید
مطابق با گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،سهم اعتبارات فناوری
اطالعات و ارتباطات از بودجه عمومی کشــور با کاهش نســبت به
سالهای گذشته ،به  ۲/۲درصد در سال  ۹۸رسید.به گزارش مهر ،رضا
باقری اصل عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطالعات ایران در توئیتر
نوشت :بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،سهم
اعتبارات فناوری اطالعات و ارتباطات از بودجه عمومی در سال ۹۵
حدود  3/6درصد بود که در سال  ۹۶به  3/2درصد کاهش یافت.وی با
اشاره به روند کاهشی این اعتبارات ،افزود :در سال  ۹۷سهم اعتبارات
 ICTاز محل بودجه با کاهش نسبت به قبل  2/7درصد شد و در سال
 ۹۸این سهم کمتر شده و به  ۲/۲درصد رسیده است.

فیس بوک در انتظار جریمه
٣تا  ۵میلیارد دالری

طبق گزارش درآمد ســه ماهه اول ٢٠١٩فیس بوک ،این شرکت
تخمین می زند ٣تا ۵میلیارد دالر جریمه بپردازد.
به گزارش انگجت ،سال گذشته روند رشد فیس بوک کاهش یافت .اما
با تمام این اوضاع و مشکالت اخیر فیس بوک ،درآمد سه ماهه نخست
 ٢٠١٩آن  ١۵ .١میلیارد دالر گزارش شده است .این رقم نشان دهنده
رشد ساالنه  ٢۶درصدی است.
امــا نکته جالب آنکه فیس بوک در گزارش خود تخمین میزند ٣تا۵
میلیــارد دالر جریمه پرداخت کند .این جریمــه مربوط به تحقیقات
ادامه دار  (FTCکمیسیون تجارت فدرال) درباره روشهای اشتراک
گذاری اطالعات کاربران در فیس بوک است.

دوربین های فروشگاهی سن و جنسیت
مشتریان را رصد می کنند

به تازگی فناوری هایی برای فروشگاه ها عرضه شده که با دوربین
های مختلف حرکات مشتری ،مسیر نگاه ،سن و جنسیت او را رصد
می کنند تا آگهی های تبلیغاتی و کاالهایی هدفمند را نمایش دهند.
به گزارش دیلی میل ،تا به حال اتفاق افتاده به فروشــگاهی بروید و
به یک قوطی نوشابه در یخچال چشم بدوزید؟ یا آنکه هوس بستنی
کنید؟ حاال تمام این حرکات را یک دوربین رصد میکند.
این ابزارهای هوشمند با هدف بررسی خریدهای شما در فروشگاهها
نصب میشــوند .این فناوری جدید که اکنون برای خرده فروشــان
عرضه شده است و طبق آن دوربینها سعی میکنند سن ،جنسیت ،یا
حتی حالت ذهنی افراد را حدس بزنند.

سریعترین تشخیص آلزایمر با یک بازی
کامپیوتری

گروهی از پژوهشــگران بینالمللــی دریافتهاند که یک بازی به
نــام " "Sea Hero Questکه هماکنــون بیش از  ۴میلیون نفر
در سراســر دنیا آن را بازی میکنند میتواند ســریعترین راه برای
تشخیص آلزایمر باشد.
به گــزارش گیزمگ ،بیمــاری آلزایمر معموالً در ابتــدا با اختالل و
مشکالت حافظه عیان میشود ،هرچند این مشکل به طور معمول در
مرحله پیشرفته اتفاق میافتد .دانشمندان به منظور تشخیص زودهنگام
این بیماری یک بازی ویدئویی ســاختهاند که مهارتهای ناوبری و
مسیریابی فضایی بازیکنان را ارزیابی میکند.
این بازی را میتوان بر روی گوشیهای هوشمند یا تبلت بازی کرد.

گزارش
گردشگري

هشدار! تاریخ معماری زیر سقف خانه های تاریخی نفس نفس میزند

خانه میرابیان هنوز جان دارد

کنترل نبض حمل و نقل در همدان
حال گردشگری را خوب می کند
ایجاد وســایل حمل و نقل برای ترغیب گردشگران بازدید مسافران
از اماکن تفریحی و دیدنی شــهرها باعث گسترش صنعت گردشگری به
نفع اســتان میشود .از این جهت است که کارشناسان گردشگری بر این
باورند با شرایط موجود کنترل نبض حمل و نقل در همدان حال صنعت
گردشگری استان را خوب می کند .
مزایای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی توریستها سبب شده تا صنعت
جهانگردی از دیرباز تاکنون توجه همه کشورهای جهان را به خود جلب
کند به طوری که کشــورها برای جذب بیشتر مسافران از هیچ تالشی در
این زمینه دریغ نمیکنند.
همدان به دلیل برخورداری از شــرایط آب و هوایی ،آثار باســتانی و
مناظر بدیع چشم نواز قابلیت جذب مسافران بسیاری از نقاط مختلف
ایران را دارد اما کمبود امکانات حمل و نقل و عدم آشــنایی مسافران
از مکانهای دیدنی استان امکان جذب و افزایش توریست را تا امروز
کمتر کرده است.
امروزه روز نيز شرايط بسيار بهتر و بيشتر از روزگاران گذشته است چرا
که کريدورهاي هوايي به روي مردم جهان باز شده است و هر کجا هم که
از جاده و هوا کمتر راههايي به جايي هست راهآهن حرف اول را ميزند
و توســعه راهآهن در کشــورهاي بزرگ و متمدن ،جامعه و به خصوص
اقتصادش را با شيوههاي بسيار امني به ايستگاههاي زندگي ميرساند.
شهر  2500ســاله همدان اگر چه در گستره کشورمان به چند دليل قابل
ثبوت راههاي نزديکتري به مرکز ،شمال و جنوب دارد و همواره خود را
به طريقي به کريدورهاي هوايي و آبراههها رســانده است ،وليکن نبود
راهآهن از اول دليل بسياري عقبماندگيهاي اين خطه قديمي و پر آوازه
بوده است.
شــايد اگر پاي قطار حداقل  60سال پيش و همان زمانهايي که فرودگاه
در همدان ساخته شد به اين شهر باز ميشد هماينک شهر و استان ما هم
يکي از قطبهاي پررونق صنعتي ايران نظير اصفهان ،تبريز ،اراک ،سمنان
و حتي اهواز به شمار ميآمد و معضل بيکاري فراوان کمتر مردمان خوب
اين خطه را آزار ميداد.
به هر تقدير اين مردم حداقل همان  60ســال را انتظار کشيدند تا شبکه
راهآهن به همدان و چند شهر بزرگ استان رسيد ،اما به دليلي شايد هنوز
اين نعمت بزرگ را باور ندارند چون کمي در برنامهريزيها نقصان وجود
دارد و چنانچه مســئوالن عزيز به وعدههاي خود در اين خصوص عمل
کنند تمام انتظارها به نقطه پايان خود و در اين بستر تحقق نقطه اول آرمان
اقتصادي خواهد رسيد.
البته در اين معنا يکي از همان انتظارات ســاخت ايستگاه مسافربري در
نقطهاي قابل دسترستر به راهآهن همدان ميباشد.
خوشــبختانه عالوه بر قطار ويژه مشــهد مقدس از همدان ،قطارهاي
ويژه همدان -تهران و بالعکس هم طبق وعده مســئوالن به قولي از 20
اسفندماه سال جاري شــروع ميشود اما گويا ساعت رفت و آمد قطار
دو طرفه همدان به تهران ابتدا و براي شــروع برنامه و از ســويي ورود
به تعطيالت نوروزي به گونــهاي بوده که مردم همدان را قانع نميکرد
چرا که همدانيهاي مســافر تهران به خصوص خيل صاحبان کسب و
کار معموالً ســفر خود را براي اولين ساعت روز با اتوبوسهاي ساعت
 6صبحي تنظيم ميکنند تا بلکه حداکثر دو ساعتي قبل از ظهر به تهران
برسند و تا پايان روز کارهاي اداري و بازاري خويش را به انجام رسانند
و هنگامه غروب هم بيخيال و بيدغدغه با اتوبوسهاي همان موقع به
همدان برگردند و چنين وقــت و امکان طاليي ايدهآل براي تمام مردم
همدان است که اغلب رفت و برگشت به تهران بخش مهمي از زندگي
و کار و کسب آنان را تشکيل ميدهد.
حمل و نقل ازمهمترین زیرساختهای الزم جهت توسعه صنعت گردشگری
می باشد.

سینـما
■ قدس�������������������������������� .تگزاس -چهارانگشت
■ قدس ������������2غالمرضا تختی-پیشونی سفید
■فلسطین �����������������������������������1زندانیها -ژن خوک
فلسطين ����������������������������������2متری شیشو نیم
■ سينما کانون���������� ....................چهارانگشت
 متری شیشو نیم■بهمن مالير������...........زندانیها-پیشونی سفید
■ آزادي تويسرکان����� پیشونی سفید  -پارادایس

»»مریم مقدم

طومارهایی که برای حیات میراث تاریخی امضا
میشوند را دوست دارم اما اینکه حواس امضا کننده
ها به بازمانده تاریخ زیر آسمان شهر در کوچه پس
کوچه ها جمع نباشد آزارم میدهد .
نفس تاریخ همدان به عمارتهای نورمهال و جنانی و
نراقی بسته نیست جان تاریخ همدان به حیات خانه
هایی گره خورده است که هنوز جان دارند .
بازمانده تاریخ در محله کبابیان شــهر همدان بر سر
دو راهی تخریــب و حیات نفس نفس میزند .این
حکایت خانهای است که در یکی از کنجهای محله
قدیمی و به ثبت ملی رسید شهر جای خوش کرده
است .
دیماه ســال  1396بود که خبــر تخریب خانه ی
شمســیان ،اخالصی و بهرامی در این محله کبابیان
دوســتداران میراث فرهنگی و فعاالن گردشگری را
شوکه کرد خانههایی که قدمت آنها ریشه در دوران
قاجار و پهلوی اول داشــت و میتوانست آیینه تمام
نمای معماری ایرانی قدیم باشد .
این خانهها در حالی تخریب شــد که اعتبار مرمت
آنها نیز آنروزها تأمین شده بود اما شهرداری در یک
تصمیم ضرباالجلی چوب تخریب را به جان آنها
کشــید و وقتی ویرانه این بناها خبر ساز شد که کار
از کار گذشته بود .
پس از مدتی تلی خاک از این خانهها به جای ماند
و حصاری از دیوارهایی که حکایت از آغاز پروژهای
میدهد با عنوان پارکینگســازی بازمانده این اتفاق
شد که حاال  16ماه از قدمت تخریب آن میگذرد .

تخریب این ســه خانــه باعث ایجــاد یک رانش
محســوس در خانــه تاریخی همجــوار که تحت
مالکیت خانواده میرابیان است ؛ شد .
خانه میرابیان از آن دســت میــراث های ماندگاری
اســت که اگر برای حفظ و نگهداری آن ســازمان
میراث فرهنگی پا پیش نگذارد در آیندهای نه چندان
دور به سرنوشــت تلخ خانههای خراب شده تبدیل
خواهد شد.

خانه میرابیان را دریابید

روز گذشــته برای بازدید از وضعیت موجود خانه
میرابیان راهی محله کبابیان شدیم .خانهای که با عبور
از داالنی بلند طبقه هم ســطح و شاه نشین را با پله
هایی با معماری خاص به هم گره می زند  .خانه ای
که حاال به لطف ترک های عمیق روی دیوار و کف
خانه صاحبان خود را هم از ســکونت در آن فراری
میدهد  .خانه ای که گرچه گرد و خاک رخوت روی
آن نشســته است اما هنوز جان دارد  .خانه ای که به
لطف نفس حیوانات خانگی و حوض وسط حیات
برای زنده ماندن دست و پا میزند  .خانه ای که اگر
متولیان امر به داد آن نرسند خواهد مرد ....
صاحب خانه میرابیان میگویــد :متراژ این بنا 450
مترمربع است که قدمت ساخت آن به دوران پهلوی
اول بــاز میگــردد ،او میگویــد ترکهایی که در
دیوارهای خانه ایجاد شده است دستاورد ساخت و
سازها و تخریب خانههای دیگر که در اطراف خانه
میرابیان قرار گرفته است.
ســاکن و صاحب فعلی خانــه میرابیان میگوید در

ســالهای متمادی مدام این خانه را به دلیل اهمیت
حفظ و نگهداری مرمت کردهایم ولی در ســالهای
متمادی به دلیل اتفاقات پیاپی که موجب آســیب به
جدارههای آن شده است دیگر توان اقتصادی هزینه
کردن بــرای آن را نداریم به همین دلیل این میراث
فرهنگی و خواستار ورود این خانه به فهرست ملی
را داریم و یا آنکه بنا را از ما خریداری و حفظ کنند.
میرابیان ساکن و صاحب فعلی این خانه معتقد است:
هر گوشه و کنار این خانه حرفی از معماری قدیمی
و تاریخی ایران میزند خانهای که با حیاط و حوض
و معمــاری خاص راه پلهها حرفهای زیادی برای
معماران امروز دارد.
این عمــارت ها که یادآور زندگی های ســاده اما
توام باهنر معماری که قرین با فرهنگ خانواده های
ایرانــی بود حاال با تغییر ذائقه ها رخ تغییر می دهند
و رو بــه نابودی می گذارنــد  .این خانه ها قربانی
انــد قربانی نوع نگاه عده ای دیگر که نه تنها هویت
تاریخی یــا دلربایی عمارت را درک نمیکنند  ،بلکه
به ارزش زمین گسترده و موقعیت شهری ممتاز آن
برای ساختن مجتمع های مسکونی ،تجاری ،پزشکی
و اداری می اندیشــند .این عمارت های تاریخی که
حاال گوشه و کنار شهر لکه های دست خورده اشان
باقی مانده اســت ؛ بیانگر امتداد و عدم گسســت
در زندگی شــهری همدان در گذشته های تاریخی
همدان است .
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کشف  35مومیایی مصری در «آسوان»

مومیایی کشف
شده در آسوان

یک تیم باستانشناســی به سرپرســتی استاد
دانشــگاه ایتالیایی موفق به کشــف  35مومیایی
متعلق به مصر باســتان در مقبــرهای در نزدیکی
«آسوان»،شهری درجنوب مصر شد.
به گــزارش گاردین ،این مقبــره متعلق به دوران
یونانی -رومی (بین ســالهای  ۳۳۲پیش از میالد
مسیح تا  ۳۹۵پس از میالد مسیح) است که شامل
بقایای  ۳۵مرد ،زن و کودک میشود.
باستانشناســان در ابتــدا یــک اتــاق کوچــک و
 ۴مومیایــی کشــف کردنــد و ســپس در ادامــه
کاوش  ۳۱مومیایــی دیگــر در کنــار اســباب
مربــوط بــه مراســم تدفیــن همچــون ،کوزههــای
حــاوی قیــر و یــک تخــت ســاخته شــده از
چــوب نخــل و کتــان یافتنــد.
بقایــای چند کودک در حالی کشــف شــده که
همگی در گوشــته از اتاق قرار داده شــده بودند.

دو مومیایــی دیگر که گمان میرود مادر و فرزند
باشــند نیز در حالی که بسیار آسیب دیده بودند،
کشف شدند.
نوشتههای هیروگلیف روی یکی از تابوتها ،نام
فردی را که مالک این گورســتان است مشخص
کرد.
از دیگر آثار کشف شده در این مکان به نقابهای
تزئینــی ،مجســمهها و کارتونیج ،نوعــی ماده از

جنس پاپیروس برای پوشــاندن مومیایی ،میتوان
اشاره کرد.
ایــن کاوش که نهایت ًا به کشــف  ۳۰۰مقبره منجر
شــد ،در حقیقت یک پروژه مشترک با همکاری
وزارت آثار باستانی مصر و دانشگاه میالن بود.
«پاتریزیا پیاسنتینی» اســتاد مصرشناسی دانشگاه
میالن که سرپرســتی این تیم کاوشگر را به عهده
دارد در مورد این اکتشاف بیان کرد« :این اکتشاف

شــده وجود دارد کــه تاریخ اغلب آنها ریشــه
در دوران قاجــار و پهلوی دارد  .این خانه های
قدیمــی و نقــش و نگارهای زیبــای آن معرف
فرهنــگ و تمدن غنی مردم ایران به عنوان اصیل
ترین میراث گذشــتگان این مرز و بوم است .با
حفــظ و نگهداری خانه های بــا ارزش تاریخی
و همچنین امکان ســازی مناســب برای بازدید
گردشــگران خارجی می تــوان فرهنگ ،آداب و
ســنن مردم ایــران زمین را به دنیــا معرفی کرد
اما حاال حکایت این خانه ها شــده اســت آغاز
داستانهای یکی بود و یکی نبود .....
با وجود ارزش و اهمیت بناهای تاریخی اما متاسفانه
برخی بافت ها و خانــه های تاریخی مورد غفلت
قرار گرفته اند.
آثار باســتانی و بناهای تاریخی هر کشــور پیشینه
آن کشــور به حســاب می آید که این آثار دارای
ارزش و اهمیت فراوانی هســتند و هر شــخصی
موظف است برای حفظ این تمدن چند هزار ساله
تالش بســیاری انجام دهد .چگونگی حفظ هویت
تاریخی در شــهرهای مدرن یا شــهرهای در حال
پیشــرفت ،دغدغه ای اســت که نه تنهــا در ایران
بلکه در کشــورهای دیگر نیز وجود دارد .در تمام
شــهرهای معاصر که به سرعت پیشرفت می کنند
بیشــترین نگرانی ها در نگهداری از هســته های
تاریخی شهرهاســت که بایــد بتوانیم میان این دو
مسئله داشتن شــهر مدرن و حفظ بناهای تاریخی
تعادل ایجاد کنیم.
از آنجایی مهم محسوب میشــود که توانسته به
تاریخچه آسوان چیزی را بیافزاید که پیش از این
گم شده بود».
این مقبره که با شــن پوشانده شــده بود در عهد
باستان غارت شده بود.
مومیاییهای کشف شــده پیش از آنکه به تابوت
بازگردانده شوند ،توســط محققان مورد بررسی
قرار خواهند گرفت.
سرپرست این گروه باستان شناسی افزود« :دولت
مصر برنامههایی برای کاوش در مناطقی که پیش
از این هیچگاه مورد بررســی قــرار نگرفتهاند در
دســت اجرا دارد که به دنبال آن شاهد اکتشافات
بیشتری در آینده خواهیم بود».
دولــت مصــر پیشتــر از اکتشــافات مشــابهای
بــه امیــد احیــای دوبــاره صنعــت گردشــگری
ایــن کشــور خبــر داده بــود .در مــاه فوریــه،
یــک مقبــرهی ســلطنتی همــراه بــا  ۵۰مومیایــی
در شــهر «منیــا» واقــع در جنــوب قاهــره کشــف
شــد .در اوایــل مــاه آوریــل نیــز گورســتانی
باســتانی شــامل تعــدادی مــوش مومیایــی شــده
در شــهر باســتانی «ســوهاج» واقــع در جنــوب
مصــر کشــف شــد.

فرهنگ
نخستین گاهنامه معماری بومی
منتشر شد

گاهنامه معماری بومی
ایکوموس ایران

نخستین «گاهنامه معماری بومی ایکوموس ایران»
توسط کمیته علمی معماری بومی این نهاد فرهنگی
بینالمللی و زیر نظر ایکوموس – ایران و همزمان با
هفته محوطهها و بناهای تاریخی منتشر شد.
به گزارش ایسنا ،نخستین گاهنامه معماری بومی که
با پشتیبانی مهدی حجت ،ناصر نوروززاده چگینی و
محمدرضا اولیا منتشر شــده ،مقاالت و گزارشها و
یادداشتهایی از اعضای این کمیته را ثبت کرده است.
ایجاد این نشــریه به قول ســیاوش صابری  -رئیس
کمیته معماری بومی  -در ســخن نخســت «مبتنی
بر شــکلگیری آرزوهای گروهــی از متخصصان و
عالقمندان میراث بشــری و به طــور ویژه ایران بود
برای شــناخت و حفاظت از دســتاوردهای اندیشه
انسان در طول زمان و در هماهنگی با مکان و طبیعت
پیرامونیاش» بوده است.
در بخشــی از این گاهنامه مهــدی حجت  -رئیس
ایکوموس ایران  -به این پرســش پاســخ داده است
که چرا معماری بومی برای ما ارزشــمند اســت .او
معماری بومــی را به صورت عام یکی از عمدهترین
مظاهر فرهنگ دانسته و تأکید کرده است« :برای اینکه
ما کیفیت مظهر را خصوص ًا در معماری بومی درست
بفهمیم ،خوب است که به سایر مظاهر فرهنگیمان نیز
توجه کنیم .مث ً
ال فرض کنید زمانی که شما میگوئید
موسیقی بندری یا موسیقی آذری یا تربتی احتماالً همه
ما متوجه میشویم که چرا این موسیقیها با هم تفاوت
دارنــد .اگر بخواهیم این تفاوت را باز کنیم و بگوییم
عناصر مؤثر در تفاوت شــکل اینها چیست به این
موضوع میرسیم که یکی مکان و خاستگاه آنهاست
که تأثیرگذار است و دیگری آنچه که بر سر آن مکان
در طول تاریخ آمده اســت و سومی نیز اعتقادات آن
مردمان است.
بنابراین اگر به ســایر مظاهر نیز نــگاه کنیم متوجه
میشــویم که نمیتوان این تأثیرات را نادیده گرفت.
پس طبیعی اســت وقتی با مظهر مهمی مثل معماری
روبرو میشــویم ایــن مظهر نیز محــل تجلی تمام
آوردههای مکانی ،زمانی و باورها باشــد .حال اگر به
دنبال محلی برای تجلی همه این نیروها باشــیم کجا
را میتوانیم برای مطالعه و بهرهبرداری از این آوردها
بیابیم که با این جامعیت و در این وسعت محل تجلی
آن باشد؟ قطع ًا نه در جایی که یک معمار ،هوسرانیِ
فضایی کرده و دفعتا اثری را به وجود آورده است .پس
آثار معماری بومی ما محل رجوع به ارزشهای پایدار
در سرزمین ماســت ،یعنی وقتی میگوئیم معماری
بومی یعنی آن نوع معماری که قویم و پایدار و ریشه
دار است و محل تجلی ســه عامل مذکور بر اساس
کیفیت تعامل انسان نســبت به آن است .نکته دیگر
این اســت که انســان در مرکز این مثلث قرار گرفته
و از هر کدام از این عوامل با شدتی متفاوت تأثیر در
حضور یافته است».سخن نخست این گاهنامه به قلم
سیاوش صابری کاخکی و توضیحات کلی دربارهی
«فهم معماری بومی» در قالب مصاحبه مهدی حجت
منتشر شده است .ناصر نوروززاده چگینی یادداشتی با
عنوان «گل گیوه» و «درآمدی بر چینهشناسی» به قلم
محمدرضا اولیا به چاپ رسیده است.
زهره خضری درآمدی بر شناخت «آسبادهای ایران،
میراث صنعتی از یادرفته ایران کهن» ،نجمه حساس
«معماری کــوچ» و مجید قرهزاده شــربیانی «آنتوان
سوروگین را از پیشگامان عکاســی سرزمین ایران»
معرفی میکند.
اکرم خراســانی مقالــهای در باب «روســتای کنگ»
نوشته و نیکو خالقی مقالهای با عنوان «معماری بومی
خانههای مخروطی شــکل در هارن ،ترکیه» ترجمه
کرده است.
مهسا عباسی گراوند و سید محمدامین طباطبایی نیز
گزارشــی از «کارگاه علمی بازشناسی و احیا حصار
چینــهای باغهای تاریخــی» و «گزارشــی مختصر
از فعالیتهــای کمیته معماری بومــی و گروههای
زیرمجموعه» به قلم عاطفه امرایی منتشر شده است.
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