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رونمايي از تصحيح کتاب اول قانون در آرامگاه شيخ الرئيس

اداي احترام پزشکان و فيلسوفان به مقام جهاني ابنسينا

به نام شهروند به کام...

روز چهارشــنبه مصادف با عيد قربان،
شــهروندان برتر به انتخاب هيأت داوران
جشــنواره معرفــي و تجليل شــدند.اين
جشــنواره كه هدف آن معرفي شهروندان
نمونــه و داراي فعاليتهــاي مختلف در
راســتاي شــهروند خوب بــودن تالش
كردهانــد ،از  6ماه پيش آغــاز به كار كرد.
احياي يك برنامه و يك ســنّت نيك پس
از گذشــت يك دهه در راستاي توجه به
شهروندان و مشــاركت مردم در برنامهها،
نقطه مثبت و آغاز راهي است...

2

2

شمارش معکوس میزبانی رویداد ۲۰۱۸

شهر بوعلی
آسیا را فرا میخواند

معاون وزير درشوراي اشتغال استان:

همدان
در بهبود
فضـاي كار
پيشتـاز شود

همدان کمتر از  ۲روز دیگر میزبان  ۳۳نماینده از کشــورهای آسیایی خواهد بود تا با معرفی ظرفیتهای
گردشگری و توانمندیهای خود قدمی در راستای توسعه بردارد و امید آنکه در این آزمون موفق شود...
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■  19تعاوني برتر معرفي شدند
■ مدير کل اداره کار:
 7دهم درصد نرخ بیکاری در
همدان کاهش يافت

ورزشکاران همداني
ستارههاي مسابقات جاکارتا
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همزمان با اجالس سفراي كشورهاي آسيـايي
وسفرمعاون رئیس جمهوری در همـدان
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 -1نگاهي به عملكرد بخش دولتي در استان
 -2سفر معاون اول رئيسجمهور
" -3رويداد "2018
 -4روز همدان
 -5توانمنديهاي بخش خصوصي
 -6شهرستانها و توسعه استان
همراه با تحليل ،گزارش و مصاحبه
با ما تماس بگيريد
دفتر مركزي081-38264433 :
امور بازرگاني (داخلي )110-113
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چاپ و بسته بندي همدان(پيام رسانه)
در نمايشگاههاي ملي و بين المللي

سالن فردوسي  -غرفه H3
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هتـل درمـشهد
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ا خبــا ر ر ا بــا
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مدیر بورس منطقه ای همدان گفت :طی هفته گذشته تعداد  ۴۲میلیون و
 ۶۸۲هزار و  ۵۱۶ســهم در بورس همدان مبادله شد.عباس صمدی گفت :طی
هفته گذشته تعداد  ۴۲میلیون و  ۶۸۲هزار و  ۵۱۶سهم به ارزش  ۸۷۱میلیارد و
 ۴۵۵میلیون و  ۶۰۲هزار و  ۱۴۷ریال در بورس منطقهای همدان مبادله شد.مدیر
بــورس منطقه ای در گفتگو با خبرنگار مهر گفت ۹۳ :درصد از معامالت هفته
گذشته مربوط به خرید سهام و  ۷درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.
صمدی گفت :این تعداد ســهام متعلق به  ۲۰۲شرکت بوده و طی هفته گذشته
در بورس منطقهای همدان  ۶۲کد معامالتی جدید ایجاد شده است.مدیر بورس
منطقه ای همدان گفت :شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل  ۱۳۶هزار و
 ۹۱۱واحد بود که نسبت به هفته ماقبل آن  ۶هزار و  ۴۳۴واحد افزایش یافت.

خبـر

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

تعداد  ۴۲میلیون و  ۶۸۲هزار سهم در بورس
همدان مبادله شد

اعزام  35دانش آموز پیشتاز دختر استان همدان
به اردوی ملی
رئيس سازمان دانش آموزی استان همدان از اعزام  35دانش آموز پیشتاز دختر
اســتان به اردوی ملی خبر داد .رضا میرزایی،رئيس سازمان دانش آموزی استان
همدان گفت :پیشتازان دختر در قالب  5گروه  7نفره از 5شهرستان برای رقابت با
دیگر پیشتازان کشور به تهران اعزام شدند.وی اظهار داشت :در اردوی ملی امسال
 5تیم صف جمع ،امداد و نجات ،ساخت پروژه ،دست ها و فریاد های شادی و
جهت یابی و مخابره با سایر استان ها به رقابت خواهند پرداخت.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان؛ میرزایی با اشاره به اهداف این مسابقات بیان کرد :هدف اصلی
یادگیری مهارت های پنجگانه و در نهایت به کارگیری آنها در زندگی هر فرد است
که می تواند کمک شایانی داشته باشد .شایان ذکر است اردوی ملی پیشتازان دوم
تا ششم شهریورماه در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار می شود.

71طرح کشاورزی در همدان بهره برداری شد
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی همدان گفت :همزمان با هفته دولت  71طرح
کشاورزی با  330میلیارد و  513میلیون ریال در نقاط مختلف این استان بهره برداری
شد .منصور رضوانی جالل افزود :با افتتاح و بهره برداری از این طرح ها برای یک هزار
و  433نفر به صورت مستقیم و  433نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد میشود.
در گفت و گو بــا ایرنا وی با بیان اینکه  2هزار و  870خانوار از مزایای این طرحها
برخوردار میشــوند افزود 46 :طرح در حوزه آب و خاک با اعتبار  85میلیارد و 546
میلیون ریال 6 ،گلخانه با اعتبار  35هزار و  837میلیون ریال  10 ،طرح دام و طیور با
اعتبار  128میلیارد و  550میلیون ریال ،سه طرح آبزی پروری با اعتبار  2میلیارد و 600
میلیون ریال  ،چهار طرح صنایع تبدیلی با اعتبار 70میلیارد و 800میلیون ریال و 2طرح
در سایر فعالیت ها با اعتبار هفت میلیارد و  180میلیون ریال در هفته دولت امسال در
بخش کشاورزی بهره برداری می شود.

رونمايي از تصحيح کتاب اول قانون در آرامگاه شيخ الرئيس

يادداشت

به نام شهروند به کام...

روز چهارشــنبه مصــادف بــا عيــد قربــان ،شــهروندان برتــر بــه
انتخــاب هيــأت داوران جشــنواره معرفــي و تجليــل شــدند.
ايــن جشــنواره كــه هــدف آن معرفــي شــهروندان نمونــه و داراي
فعاليتهــاي مختلــف در راســتاي شــهروند خــوب بــودن تــاش
كردهانــد ،از  6مــاه پيــش آغــاز بــه كار كــرد.
احيــاي يــك برنامــه و يــك س ـنّت نيــك پــس از گذشــت يــك
دهــه در راســتاي توجــه بــه شــهروندان و مشــاركت مــردم در
برنامههــا ،نقطــه مثبــت و آغــاز راهــي اســت كــه شــوراي پنجــم
در آن گام نهــاد و اميــد اســت كــه ايــن اقــدام در ســالهاي آينــده
بــا كيفيــت و محتــواي بهتــر ادامــه يابــد.
پــس از برگــزاري مراســم اختتاميــه و اعــام اســامي برترينهــا
واكنشهــا بــه چنيــن جشــنوارهاي آغــاز شــد كــه بيشــتر وجــه
گ بــود و هســت.
انتقــادي آن پررن ـ 
بــا توجــه بــه مطالــب مطــرح شــده در فضــاي مجــازي و
شــهرونداني كــه مســتقيم بــا ايــن رويــداد ارتبــاط برقــرار كــرده
بودنــد ،چنــد نكتــه را ميتــوان برداشــت كــرد:
 -1جمعيــت شــهري همــدان بــاالي  600هــزار نفــر اعــام
ميشــود و ايــن تعــداد شــهروند در جغرافيــاي يــك شــهر
بــه طــور قطــع زيــر چتــر مديريــت شــهري قــرار گرفتــه و
انتظــار ارائــه خدمــات متنــوع را دارنــد و طبيعــي اســت كــه در
برگــزاري يــك جشــنواره بــه ايــن وســعت از مخاطــب تعــداد
شــركتكنندگان هــزار نفــري ،پيامــي جــز همراهــي نكــردن
شــهروندان بــا ايــن رويــداد را نــدارد و بايــد آسيبشناســي آن را
در حــوزه نحــوه اطالعرســاني ،تبييــن اهــداف ،شــرايط گزينــش
و ...جســتجو و راهــكار الزم ارائــه شــود.
 -2انتظــار ميرفــت در برگــزاري ايــن جشــنواره كــه بنــا بــود از
طيفهــاي مختلــف شــهروندان برتــر معرفــي شــوند ،بــا تعييــن
شــاخصهاي مردمــي و نــه دولتــي و علمــي ،افــرادي انتخــاب
ميشــدند كــه بيشــترين مشــاركت را در حــوزه مديريــت شــهري،
خدمــات بــه همشــهريان و حضــور در بيــن مــردم و ...داشــته
باشــند .امــا آنچــه كــه بــا اعــام اســامي و رزومههــاي كاري
آنهــا مشــخص شــد ،بيشــتر چهرههــاي علمــي  ،دانشــگاهي ،
فرهنگــي و دولتــي مــورد تجليــل قــرار گرفتنــد كــه ضمــن تأكيــد
بــر قدردانــي از تالشهــاي ايــن عزيــزان در كســب رتبههــاي
علمــي و دانشــگاهي و فرهنگــي و ،...بهتــر بــود مراكــز علمــي
 ،آموزشــي ،متوليــان فرهنگــي و دســتگاههاي دولتــي از کســب
مقامهــا و ثبــت دســتاوردهاي آنــان تجليــل ميکردنــد نــه
شــوراي شــهر بــه نــام يــک جشــنواره!
 -3آنچــه كــه بيــش از همــه شــائبه سياســي بــودن و تعامــات
پشــت پــرده را تقويــت كــرد ،انتخــاب برخــي چهرههــا در برخــي
حوزههــا بــود تــا بدانجــا كــه صــداي اســتاندار را هــم درآورد و از
انتخــاب وي بــه عنــوان فعــال در حــوزه انرژيهــاي تجديدپذيــر
انتقــاد كــرد و نــوع داوري را زيــر ســؤال بــرد.
 -4اگــر بــه حافظــه تاريخــي تجليلهــا و تقديرهــا در حوزههــا
و مناســبتهاي مختلــف در گذشــته مراجعــه شــود ،بــه راحتــي
ميتــوان تكــراري بــودن گروهــي از افــراد را مشــاهده كــرد.
نگارنــده ضمــن تأكيــد بــر تجليــل و رعايــت شــأن و جايــگاه چنيــن
شــخصيتهاي اســتان ،معتقــد اســت بايــد فرصــت بــراي بــروز و
ظهــور چهرههــاي جديــد و ديگــر گروههــا و اقشــار در فضــاي
بســته اســتان داده شــود تــا چــه بســا اســتعدادهاي ديگــر شــكوفا
شــده و روحيــه اميــد و تــاش بــراي ديــده شــدن تقويــت شــود.
 -5بيشــك شــوراي شــهر و مديريــت شــهري بــا هــدف مثبــت
و در راســتاي ايجــاد روحيــه نشــاط و توجــه بــه شــهروندان،
چنيــن برنامــهاي را تــدارك ديدهانــد و ضمــن آنكــه نبايــد
تالشهــاي آنــان را ناديــده گرفــت ،بايــد در آينــده نســبت
بــه نحــوه برگــزاري شــرايط و شــاخصهاي انتخــاب و
بررســي در طــول دوره زمانــي مشــخص را مدنظــر قــرار داده
و شــهروندان را از ميــان جامعــه مخاطــب و مردمــي انتخــاب
كننــد كــه در جــاي جــاي شــهر بــا مشــكالت دســتوپنجه
نــرم كــرده و در كنــار تحمــل چنيــن شــرايط ،فعاليتهــاي
اجتماعــي ـ فرهنگــي خــود را ادامــه داده و ديگــران را نيــز
درتعامــات شــهروندي همــراه ميكننــد.
 -6انتخــاب «شــهروند افتخــاري» و اعطــاي «كليــد شــهر» بــه
خانــواده مرحــوم فرشــچيان يــا تجليــل از خانــواده قربانــي حادثــه
نجــات كــودك از غــرق شــدن و چنــد چهــره ديگــر بــا توجــه
بــه تأثيــر مثبــت بــر روحيــه اجتماعــي جامعــه و تقويــت حــس
نوعدوســتي ،ايثــار و گذشــت و خدماتــي كــه در جامعــه و اســتان
ارائــه دادهانــد ،امــري پســنديده بــود كــه مــورد توجــه قــرار گرفــت و
چــه بهتــر بــود كــه انتخــاب ديگــر گزينههــا هــم در ايــن راســتا بــود.
هرچنــد برخــي چهرههــاي دعــوت شــده نيــز برخــاف انتظــار در
ايــن مراســم شــرکت نکردنــد.
 -7به طور حتم برگزاري هر رويدادي داراي كم و كاســتيها
و محاســن و معايبي اســت كــه متوليان با اعالم ســختي كار،
انتظار دارند از خوبيها گفته شــود و در مقابل جامعه مخاطب
با توجه به ســطح پاســخگويي به انتظارات ،واكنشهاي خود
را خواهند داشــت و در اين راســتا بهتر آن اســت كه ضمن
تشــكيل گروهي براي آسيبشناســي و بررسي زواياي مختلف
چنيــن برنامهاي پايههاي ادامه اين راه را درآينده مســتحكمتر
كنند و چــه بهتر كه از فــرداي پايان رويــداد ،كميته انتخاب
شــهروند براي ســال بعد فعاليت خــود را آغاز كرده و كار را
به روزهــاي پاياني و تعدادي اوراق و اســناد كاغذي موكول
نكند؛ چراكه شــهروندان بســياري در اين شهر هســتند كه با
عزت نفس و فروتنــي اقدامات مثبت و اثرگذاري را دارند كه
بــه دليل اجر معنوي عالقمند نيســتند اعالم كنند ،اما اين كميته
ميتواند با شناســايي چنين چهر ههايي قــدردان هرچند اندك
اين تال شها باشد.

shenide@hamedanpayam.com

اداي احترام پزشکان و فيلسوفان
به مقام جهاني ابنسينا

شنیدهها

 -1اجرا نشــدن تعهد سرمايهگذاري شســتا در استان ،مورد نقد قرار
گرفته است .گفته ميشــود در حالي كه پيش از اين تأمين اجتماعي
خبر از ســرمايهگذاري در اســتان و ســاخت هتل داده بود ،استاندار
نسبت به عملي نشدن اين وعده انتقاد كرده است .گفتني است جذب
سرمايهگذار از اولويتهاي استان در سالهاي اخير ميباشد.
 -2موضع محافظه کارانه نماینده های مجلس دربرابر شــفاف سازی
درمجلس مــورد نقد قرارگرفته اســت .گفته می شــود درحالی که
اظهارنظرهای موافق با طرح شفاف سازی رای پارلمان نشینها از سوی
نماینده ها شــنیده می شــود این نماینده ها جزو امضا کنندگان طرح
نیســتند .گویا تنها  2نماینده بهاروکبودراهنگ و تویسرکان جزو امضا
کنندگان طرح می باشند.
 -3اساسنامه خانه های مطبوعات دوباره تغییر می کند .گفته می شود
با موافقت وزارت ارشــاد تیپ جدید اساسنامه خانه های مطبوعات
برای تصویب به اســتانها ابالغ شده اســت .گویا دراساسنامه جدید
برخی تغییرات اعمال شده است.گویا برخی استانها درروزهای اینده
مجمع عمومی ورای گیری را اجراخواهند کرد.گفتنی اســت معاونت
مطبوعاتی درسالهای اخیر نسبت به یکسان سازی اساسنامه ها وارائه
تیپ واحد اصرارویژه دارد!

»»سردار فارسي

آیین ادای احترام به مقام شامخ ابوعلی
سینا به مناسبت سالروز تولد حکیم بوعلی
سینا و روز پزشک صبح شنبه در آرامگاه این
حکیم گرانقدر با حضور رئیس بنیاد علمی و
فرهنگی بوعلی سینا ،استاندار همدان ،حسن
بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
کشور و دکتر نجفقلی حبیبی مصحح کتاب
قانون ابن ســینا ادای احترام به مقام شامخ
حکیم هزاره ها انجام شد.
گفتی اســت امســال به دلیل قــرار گرفتن
سالروز والدت بوعلی سینا بین دو تعطیلی
عید قربــان و روز جمعه و احتمال کمرنگ
شــدن مراســم نمادین ادای احترام به مقام
این دانشــمند این مراســم با دو روز تاخیر
در سوم شــهریور ماه برگزار شد .تصحیح
کتاب قانون در طب توســط دکتر نجفقلی
حبیبی انجام شــده بود که در جوار آرامگاه
بوعلیسینا رونمایی و همچنین سوگندنامه
توسط فارغ التحصیالن رشته پزشکی نیز در
حاشیه این مراسم قرائت شد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان در
این مراســم اظهار کرد :شــیخ الرئیس زاده
 ۳۷۰هجری قمری و عالمــه امور دینی و
دنیوی است که کهن شهر همدان به وجود
ارزشمندش میبالد.
ســید حبیبا ...موســویبهار با بیان اینکه
امروز در مراسم ادای احترام به بوعلی سینا
به تقدیر از نابغه مشرق زمین مفتخر هستیم،
گفــت :مایه مباهات اســت کــه از جامعه
پزشکی در چنین روزی تقدیر شود.
وی به قرارگرفتن روز پزشــک در میام دو
عید قربــان و غدیر را به فال نیک گرفت و
افزود :پزشــکان به روش و منشأ ابنسینا و
عاشقانه به انسان و انسانیت کمک میکنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره
به شــعری از بوعلیسینا مبنی بر اینکه آخر
به کمــال ذرهای راه نیافت ،بیــان کرد :راه
ابوعلیسینا همچنان ادامه دارد و ما امروز به
یمن زادروز بوعلی گردهم آمدیم که به مقام
او ادای احترام کنیم.
وی قرائت ســوگندنامه فــارغ التحصیالن
پزشــکی در جــوار آرامگاه بوعلی ســینا
را ارزشــمند دانســت و افزود :پزشــکان
فارغالتحصیل در محضر اســتاد قســم یاد
میکنند که به وقف در جامعه و انســانیت
خواهند پرداخت.
اســتاندار همدان نیز در این مراسم با اشاره
بــه حذف تصویــر حکیم بوعلی ســینا از
روی جلد دفترچــه تامین اجتماعی ،گفت:
درحالی که همســایگان ما به دنبال تکریم
بوعلی هستند ما در اقدامی اشتباه تصویر این
دانشمند را از روی جلد دفترچههای درمانی
حذف میکنیم.
محمدناصر نیکبخت بیان کرد :با پیگیریهای
بســیار برای جبران این نقیصــه ،بار دیگر
تصویر حکیم بوعلی ســینا در دفترچههای
درمانی درج شد.

خبـر
وی گفت :ســالروز والدت حکیم هزارهها
و تقارن با روز همدان و روز پزشــک برای
همدان و ایرانیان شاد باش است.
استاندار همدان اضافه کرد :این نابغه مشرق
زمین ،افتخار جهانیان است؛ نابغهای که ایران
و همدان را برای تحقیــق ،پژوهش و علم
آموزی انتخاب کرد.
وی با بیان اینکه بوعلی همدان را به خوبی
برگزیده و ما یاید قدردان این انتخاب باشیم،
گفت :تصویر بوعلــی بر روی دفترچههای
درمانی باشــد یا نباشد در دل مردمان جای
دارد .نیکبخــت با بیان اینکــه از روز پنجم
شــهریور شــاهد آغاز برنامههــای رویداد
فراملی همدان  2018پایتخت گردشــگری
آسیا میشویم ،گفت :همدان به پشتوانه آثار
تارخی بی نظیر و علمای بزرگی که پرورش
داده  ،شایســتگی برگزیده شــدن به عنوان
پایتخت گردشگری را دارد.
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور
نیز در این آئین اظهار کرد :در میان رســائل
مختلفی که ابن ســینا دارد یک رساله ناب
دارد کــه به اندازه کتابهای شــفا و قانون
شناخته شده نیست و آن « رساله معراجیه»
است.
حسن بلخاری گفت :حسین بن عبداهلل ابن
سینا در این رساله با نگاه اندیشمندانه ،معراج
حضرت رسول اکرم(ص) را در قلمرو عقل
تاویــل کــرده و تمامی اتفاقاتی کــه بنا به
احادیث معراج رســول اکرم بیان و مطرح
کرده را تاویل کرده است.
وی با اشــاره به اینکه ابن ســینا در این
رســاله تمــام جریانهــای معــراج را با
عقــل تاویل کرده اســت ،گفت :در پایان
مقدمه این رســاله سخنی درباره حضرت
امیرالمونین علی(ع) آورده که بنده درهیچ
یک از منابع فلســفی ندیدهام و آن سخن
این است که« شریف ترین انسان و خاتم
رســوالن چنین گفت :با مرکز حکمت و
فلک حقیقــت و خزینه عقل امیرالمومنین

علــی(ع) ،ای علی اگر دیــدی مردمان با
انواع نیکوکاریها خود را متقرب میکنند
تو بــا انواع عقــل تقرب جو که پیشــی
گرفتــی .و ادامه داد و گفت :او معقول در
میان محسوس بود».
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور
با اشاره به اینکه ابن سینا با نقل این موضوع
در واقع شــیعه بودن خــود را مطرح کرده
اســت ،تاکید کرد :اگر جناب ابن سینا نبود
وضعیت تمدنی اســام و ایران معلوم نوبد
که چه میشد؟ ایشان نقطه تحولی در حوزه
تمدنی است.
وی اضافه کرد :برخی شخصیتها در مسیر
تاریخ تحول ایجاد میکننــد و تمدن را به
مرحله عالیترین نقطه میرسانند و ابن سینا
فقط نقش تاریخی ندارد بلکه نقش تمدنی
نیز دارد و او مســیر فلســفی و عقالنیت و
ادنیشگی را نجات داد که بستر پرورش امثال
داعش ایجاد نشود.
بلخــاری نقش ابن ســینا را نقــش ظهور
عقالنیــت و پرورش عقالنیت دانســت و
گفت :ابن سینا گوهر تابناک عقالنیت است
و در پناه حضرت عقل به امور میپردازیم.
وی ادامــه داد :نقــش این ســینا در تمدن
اســامی -ایرانی این اســت که با برجسته
کردن عقل ،عقالنیت را که در امامان وجود
داشت برجسته ســاخت و تمدن اسالمی-
ایرانــی را نجات از برخــی اطراط گریها
نجات داد.
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور
با قرائت اشــعاری از حضــرت موالنا در
باب حضرت علی(ع) گفــت :موالنا این
اشــعار را با نشــات گیری از ابن سینا در
وصــف امام علی ســروده و در واقع ابن
سینا نشان عقالنیت و موالنا نشان عاشقی
ما هستند.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود به
رونمایی از کتاب اول قانون اشــاره کرد و
یادآور شــد :در اروپای قرون چهاردهم و

پانزدهم بــه بعد کتاب قانــون را به انجیل
پزشــکی یاد میکنند و کتاب قانون شــیخ
الرئیس به مدت  600ســال مرجع رســمی
اروپا بود.
بلخاری اضافه کرد :پس از اختراع ماشــین
چاپ و انتشــار کتاب مقدس ،کتاب قانون
ابن ســینا دومین کتابی اســت که چاپ و
منتشر شد.
وی با اشاره به سخنان قطب الدین شیرازی
به عنوان آخرین فیلســوف جامع از سلسه
فالســفه جامع که در قرن هفتم میزیست،
تاکید کرد :قطب الدین شــیرازی در مقدمه
رســاله «تحفه ســعدیه» درخصوص نقش
ابن سینا در پزشکی اینگونه میگوید :طب
معدوم بود و بقراط ایجاد کرد و مرده بود که
جالینــوس زنده کرد و این علم پراکنده بود
رازی جمع کرد و نقش ابن ســینا در طب
نقش تمدنی بــوده یعنی این علم را جهش
داد .رئیس انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی
کشــور با بیان اینکه افراد را باید در ظرف
تمدنی خود ســنجید ،گفت :ابن ســینا در
عصر خود در سیر تکامل علم همان نقشی
را دارد که امروزه برای انیشــتین در فیزیک
قائل هستیم .وی با بیان اینکه باید او را قدر
بدانیم ،بیان کرد :ابن سینا نه در خاک همدان
که در جان مردم همدان مدفون است.
دکتر نجفقلی حبیبــی در آئین رونمای از
کتــاب اول قانون گفــت :تصحیح کتاب
قانون را از ســال  89شروع کردم و امروز
کتاب اول که کلیات است رونمایی شد و
امیدوارم تا یک ماه آینــده کتاب دوم نیز
که در باب داروهای ســاده مفرده اســت
رونمایی شود.
وی افزود :قانون مشــتمل بر  5کتاب است
و بــرای کتاب اول  9ســال تمام وقت کار
کردهام و نســخ خطی را جمع آوری کردم
و از سویی دیگر کتابهای چاپی که دارای
اشکاالت بود را نیز بررسی و انطباق دادم و
این امری وقت گیر بود.

معاون وزیر کار در کنگره ترويج کشاورزي:

مردم بايد خود از منابع طبيعي حفاظت کنند
معاون امور تعــاون وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در آئین افتتاحیه هفتمین
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی،
منابع طبیعی و محیط زیســت پایدار در
دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلیسینای
همدان ،درباره ترويج در کشاورزي گفت:
ترویج قبل از اینکــه یک تغییر علمی و
مهارتی باشد تغییری اجتماعی و رفتاری
بوده و موضوع انسانها ،جامعه روستایی
و توسعه آن و دانش جلب مشارکت مردم
است بنابراین اگر ترویج موضوع انسانها
است مروج باید انسانشناس باشد.
ســیدحمید کالنتری با بیان اینکه مروج
بایــد از دانش روانشناســی ،ارتباطی و
اجتماعــی برخوردار باشــد ،اضافه کرد:
بسیاری از مروجین به علت نداشتن دانش
روانشناســی نمیتوانند بر جامعه هدف
تأثیر بگذارند و مخاطب را جذب کنند.

وی بــا بیان اینکه مشــکل منابع طبیعی
مشــکل بي اطالعي کارشناســان منابع
طبیعــی نیســت بلکــه در واقــع یک
مشــکل اجتماعی اســت ،عنوان کرد :با
فرهنگسازی باید به سمتی حرکت کنیم
که مردم و جنگلنشــینان خــود از منابع
طبیعی حفاظت کنند.
معاون امور تعــاون وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی بــا بیان اینکه باید نگاه
جامعهشــناختی به روستاها داشته باشیم
و حساســیت روســتائیان را درک کرده
تــا بتوانیم پروســه تغییــر را به کمک
خودشــان طی کنیم ،افــزود :نه تنها در
بخش کشــاورزی بلکــه در جهت رفع
بســیاری از مشکالت کشــور نیازمند
فرهنــگ ترویج ،توانمندســازی ،تغییر
رفتار و بهبود هستیم.
وی با بیان اینکه مروج کســی است که

در جهت تغییرات اجتماعی و بهبود کار
میکند ،گفت :مروج باید در جهت بیکار
کردن خــود تالش کند بدین صورت که
جامعه هدف خود را توانمند سازد.
کالنتری عدم روحیه کار جمعی و تعامل

اجتماعی را از عوامل اصلی مشــکالت
کشور دانســت و اظهار کرد :باید فضای
همکاری ،رفاقت و همنشــینی را توسعه
دهیم و برای توســعه روستاها چه بهتر
از اینکه خودشــان برای توسعه و اشتغال

دادستان عمومي و انقالب همدان:

در برخورد با متخلفان تبعيض قايل
نميشويم

دادستان همدان گفت :با كساني كه با احتكار و انبار كردن كاالهاي
ضروري و مصرفي قصد سودجويي و افزايش غيرمنطقي كاالها را داشته
باشند ،برخورد ميشود.
روز گذشــته جلسه بررسي برخي مسايل و مشکالت راجع به بازار از
جمله احتکار ،توزيع نامناسب ،قاچاق و  ...با حضور دادستان عمومي و
انقالب همدان ،مدير کل تعزيرات استان ،رئيس اتاق بازرگاني ،مدير کل
سازمان صنعت ،معدن و تجارت و نمايندگان مراجع اجرايي ،انتظامي و
امنيتي در محل دادگستري کل استان همدان برگزار شد.
در اين جلسه دادستان عمومي و انقالب مرکز استان با تأکيد بر ضرورت
حمايت از چرخه سالمت توليد و توزيع کاال و اقالم مصرفي در جامعه
عنوان کرد :با احتکار و انبار کردن کاالهاي ضروري و مصرفي به قصد
سودجويي و افزايش غيرمنطقي کاالها برابر قانون برخورد خواهد شد.
کامران حمزه ادامه داد :توزيع اجناس مکشوفه احتکار شده از محتکران
و قاچاقچيان در بازار از توقعات عمومي است و موجب اميدواري مردم
به ناکام ماندن اقدامات سواستفادهکنندگان خواهد شد.
به گفته حمزه ،اين جلسه در راستاي ايجاد تمرکز در جمعآوري اخبار و
هماهنگي در اقدامات قانوني است و قطع ًا در نحوه برخورد با متخلفان و
مجرمان اقتصادي هيچگونه تبعيضي اعمال نخواهد شد.
الزم به ذکر اســت آنطور كه خبرهاي منتشر شــده پيش از اين نشان
ميدهد تاكنون  26انبار احتكار كاال در استان همدان كشف شده است.
در حدود يكماه گذشته بازرسان تعزيرات حكومتي و سازمان نظارت و
بازرسي صنعت و معدن با همكاري و گزارشهاي مردمي اين تعداد انبار
را كشف كردهاند كه تاكنون  10پرونده به تعزيرات حكومتي ارسال شده
است تا مجازاتها برابر قانون اعمال شوند و بقيه پروندههاي احتكار در
حال رسيدگي و تحقيقات مقدماتي است .طبق آمار تعزيرات حکومتي،
ارزش ريالي پروندههاي تشكيل شده  31ميليارد ريال بوده كه در مورد
 6پرونده حكم غيرقطعي به ارزش  17ميليارد ريال صادر شده است.
اين تعداد انبار پلمپ شده مربوط به انواع كاال شامل مواد غذايي (برنج،
روغن ،حبوبات ،قند و شكر) ،لوازم خانگي ،كودهاي شيميايي ،سبوس
گندم و لوازم يدكي خودرو است.
چنان كه مشخص اســت پروندههاي احتكار در اولويت دستگاههاي
نظارتي قرار گرفتهاند و در هر هفته چند انبار احتكار كشــف ميشود.
بســياري از بازاريان هم بر اين باورند كه بازرسان مربوطه به شدت به
دنبال شناسايي انبارهاي كاال هستند و براي انبار و كااليي که ثبت نشده
باشد ،پرونده تشكيل ميشود.

روستا تالش کنند.
وی هدف از اجرای طرح روســتاتعاون
را جذب ســرمایه خُ رد و پراکنده مردم
و هدایت آنها در سرمایهگذاری اساسی
به منظور مشــارکت بیشــتر مــردم در
اقتصــاد عنوان کرد و یادآور شــد :این
طرح روستائیان را برای تقویت اشتغال،
کاهش فقر و بهبود زندگی کنار هم قرار
میدهد.
کالنتری با بیان اینکه به وسیله این طرح
میتوانیــم  50درصد از افــرادی که به
صورت پراکنده مشغول فعالیت هستند را
با توجه به شــرایط آنها ساماندهی کنیم،
گفت :ترویج یک امر بسیار مهم در جهت
ارتقاء بهرهوری است و دانشآموزان باید
از دوره ابتدایی تغییر رفتار را یاد بگیرند
امــا متأســفانه نهاد آمــوزش و پرورش
کارآمد نیست هر چند در سالهای اخیر
تغییراتی ایجاد شــده است اما دیرهنگام
است.

* به پژوهشگران ترويج نياز داريم

معــاون وزيــر جهادكشــاورزي و رئيس
ســازمان تحقيــق و آمــوزش و ترويــج

كشــاورزي هــم كــه ســخنران ديگــر
ايــن مراســم بــود ،گفت :بخــش ترويج
و هدايــت كشــاورزان ســختترين كار
در حــوزه كشــاورزي اســت كــه در
حــال حاضــر دولــت در حــال انجــام
آن اســت.
كاظــم خــاوازي ادامــه داد :بــه كار
ترويــج جايــگاه قانونــي داده شــده و
ســاختار اصلــي آن طراحــي شــده و
در حــال حاضــر نيــاز بــه طراحــان و
پژوهشــگران در ايــن زمينــه دارد .البتــه
تعــدادي پژوهشــگر دانشــگاهي در
ايــن زمينــه مــا را همراهــي كردهانــد
ولــي بــه حضــور تعــداد بيشــتر در
معاونــت ترويــج داريــم.
وي افــزود :يكــي از موضوعاتــي كه
بايد به آن پرداخته شــود ،اين است كه
شــركتهاي دانشبنيان گسترش يابند
و فارغالتحصيالن ترويج شــركتهاي
دانش بنيان تأســيس كننــد و خدماتي
مانند برندسازي ،بازارهاي محلي و باال
بردن كيفيت و كشاورزي ارگانيك ارائه
كنند.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

ايجاد «مجمع خیرین ازدواج»
در مالیر و کبودراهنگ

معــاون فرهنگــی و امــور جوانــان اســتان همــدان بــا اشــاره بــه تشــکیل مجمــع
خیریــن ازدواج در مالیــر و کبودراهنــگ ایــن مجمــع در کبودراهنــگ در حــال
شــکلگیری اســت ،گفــت« :ســند ازدواج و تحکیــم خانواههــا» در حــال تدویــن
اســت و ســهم هــر دســتگاه در ایــن زمینــه تعییــن شــده اســت.
بــه گــزارش فــارس محــرم روزبــه در کمیتــه ســاماندهی امــور جوانــان شهرســتان
همــدان بــا بیــان اینکــه روز ازدواج حضــرت علـی(ع) و فاطمــه(س) بــه عنــوان هفتــه
«ازدواج و تعالــی خانــواده» نــام گرفتــه اســت ،اظهــار کــرد :معــاون فرهنگــی و امــور

جوانــان در همــدان در پنــج حــوزه فعالیــت میکنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ســازمانهای مردمنهــاد نقــش مهمــی در کاهــش آســیبهای
اجتماعــی دارنــد ،افــزود :ســمنهای اســتان در ســال  92از هفــت ســمن فعــال بــه
 76ســمن در ســال  96ارتقــا یافــت و همیــن امــر رتبــه همــدان را از سـیام بــه ســوم
ارتقــا بخشــید.
معــاون فرهنگــی و امــور جوانــان اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه چهــار ســمن بــه
بانــک کارآفرینــی معرفــی شــده تــا بتوانیــم اعتبــارات الزم را بــرای ســمنها داشــته
باشــیم ،گفــت« :مجمــع خیریــن ازدواج» در مالیــر و کبودراهنــگ اســتارت خــورده و
ایــن مجمــع در کبودراهنــگ در حــال شــکلگیری اســت.

وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه ســاماندهی امــور جوانــان  33جلســه برگــزار شــده
اســت ،عنــوان کــرد :در بخــش اوقــات فراغــت « ســند اوقــات فراغــت» بــه دســتگاهها
ارســال شــده اســت.
روزبــه گفــت :شهرســتان همــدان  52ســمن دارد و تعــداد ســمنهای در دســت
اقــدام  22مــورد اســت کــه در صــورت تاییــد ،میتواننــد کمکهــای ســازندهای
بــه مــا کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اقــدام بــه برگــزاری دورههــای توانمندســازی جوانــان کردیــم،
خاطرنشــان کــرد :ســند «ازدواج و تحکیــم خانوادههــا» در حــال تدویــن اســت و
ســهم هــر دســتگاه در ایــن زمینــه تعییــن شــده اســت.
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دومین جشن ملی شدن مبل و منبت در مالیر

منبت مالیر ،در مسیر توسعه و ماندگاری

خبـر
شهردار نهاوند

ساماندهی و تجهیزمحل استقرار
کارگران فصلی
نهاوند-خبرنگار همدان پیام :شــهردار نهاوند از شروع عملیات
ســاماندهی و تجهیــز محل اســتقرار کارگران فصلــی خبر داد و
گفت:مکان اســتقرار کارگران فصلی در مساحتی به وسعت 1000
مترمربع با دسترسی مناسب در محل دوخواهران در حال ساماندهی
است.
محمد حسین پور با بیان اینکه ساماندهی کارگران فصلی وشناسنامه
دار کردن آن ها از ضروریات است افزود:با توجه به اینکه این مکان
قبــا برای کارگــران فصلی در نظر گرفته شــده اما به رغم تالش
های شــهرداری از رفتن به این مکان امتناع می کردند هم اکنون به
منظور ترغیب کارگران ،شــهرداری اقدام به تجهیز مکان درخور و
جایگاهشان نموده است.
وی با اشاره به اینکه پروژه مذکور در راستای مصوبه کارگروه
تنظیم بازار و توســعه شهری اجرایی شــده است،خاطر نشان
کــرد :برای ســاماندهی وانتقال کارگران فصلــی باید از اهرم
های مناسبی اســتفاده کرد که در این راســتا مشارکت تمامی
مسووالن شهری الزم است.
وی در ادامــه اهداف این اقدام را تســهیل در دسترســی به این
افراد و عالوه بر آن کمک به زیبا ســازی مرکز شهر و جلوگیری
از ترافیــک و تجمع کارگران فصلی در خیابان اصلی شــهر بیان
نمود و گفت :انتظار می رود با استقبال کارگران و فرهنگ سازی
برای اســتفاده از این مکان و امکانــات ،بتوان عالوه بر کمک به
کارگــران و تامین مکانی مناســب برای آنها ،به اهداف توســعه
ای شــهر با این اقدامات به عنوان زیر ساخت ها،ضرورت ها و
اهداف دست یافت.
حســین پور تصریح کرد :رســانه های جمعی می توانند با فرهنگ
ســازی شــهروندان را توجیه کنند که برای بــکار گیری کارگران
ســاختمانی باید به محل استقرار جدید واقع در خیابان دوخواهران
مراجعه کنند.

بازرسي از اصناف و واحد های
تولیدی بهار
با شفاف سازي و نظازت دقیق و درست مي توان آرامش رواني
جامعه را حفظ کرد واز تالطم بازار کاست.
معاون برنامــه ريزي و امور عمراني فرماندار شهرســتان بهار
بر رصد بــازار در همه حــوزه ها و نظارت کامــل بر کنترل
قيمتها تاکيد کرد.
معصومه باقري در کميســيون تنظيم بازار شهرســتان بهارگفت:می
توان باشــفاف ســازی و کنتر قیمتدر خصــوص توزيعکاالهاي
اساســي آرامش رواني جامعه را حفظ کرد واز تالطم بازار کاست.
باقــری از تعداد بازرســي اصناف و واحدهايتوليدي شهرســتان
بهارخبردادوافــزود اداره صنعت معدن و تجارات مي بايســت راه
کارهاي کارشناســي مرتبط با اين امر را پيشــنهاد کند وشناســايي
انبارهاي احتکار کاال توســط اداره تعزيرات حکومتي جدی گرفته
شود.
معاون برنامــه ريزي و امور عمراني فرماندار شهرســتان بهار از
توزيع مرغ منجمد وگوشت گرم بصورت چرخش در نقاط مختلف
شهرستان خبردادو گفت این روند ادامه خواهد داشت.

انــگار دیگر باید عــادت کنیم که مالیر
را از اواخر تابســتان با حال و هوای دیگری
ببینیم ،پر از شور و هیجان خاصی که از هنر
منبتکاران این شهرستان مایه گرفته است.
امسال هم برای دومین سال پیاپی شهرستان
مالیر شاهد برگزاری جشن ملی شدن مبل و
منبت این شهرستان بود .در هر ساعتی که در
شهر قدم برميدارم میتوانيم شلوغی و شور
و هیجان ناشــی از برگزاری این جشنواره را
در شهر ببينيم.
امســال نیز مانند سال گذشــته تبلیغات و
اطالعرسانی بسیار خوبی برای برگزاری این
جشنواره انجام و گامهای مثبتی برای معرفی،
ترویج و ماندگاری مبل و منبت مالیر برداشته
شد ،اين نشان از این مهم هم دارد که مسئوالن
و مردم مالیر سعی دارند به خوبی این فرصت
ایجاد شده را مغتنم شمرده و از این هنر دست
صنعتگران خبره این شهرستان برای رشد و
توسعه اقتصادی شهر استفاده کنند.
امسال البته افتتاحیه این جشن در مالیر کمی
متفاوت برگزار شــد و برنامه شب فیروزهای
برای دو شــب به همین مناســبت میهمان
مالیریها بود.
فرمانــدار ویژه مالیر در این مراســم که در
دریاچه کوثر این شهرســتان برگزار شد این
فرصت طالیــی را همزمان با رویداد همدان
 ،2018تحــول آفرین و گامــی مثبت برای
رسیدن به اهداف بزرگ دانست.
باباله فتحــی ،مالیر را شــهری فرهنگی،
دانشگاهی و تاریخی دانست و گفت :پس از
ملی شدن مبل و منبت مالیر ،انگور آن نیز در
آستانه جهانی شدن است .وی صنایع دستی
این شهر را ویژگی بارز و شاخص آن برشمرد
و افزود :کارگاههای بسیار زیادی در سطح این
شهرستان وجود دارد که با تولید مبلمان منبت
موجب رونق اقتصادی شهر می شوند.
فتحــی با بیان اینکه صنعتگران و فعاالن مبل
و منبت مالیر به این شهر نام و آوازه دیگری
بخشــیدند بیان کرد :همت واال و تالش بی
دریغ فعاالن این هنــر صنعت موجب ملی
شدن منبت مالیر شد.
فرمانــدار ویژه مالیر گفت :همه دســت در
دســت یکدیگر دادند تا ســال گذشته این
رویداد ملی رخ داد و به ثبت رسید و این امر
گام بلندی در توسعه شهر مالیر است.
فتحی ادامه داد :از  30مرداد تا چهارم شهریور
جشن های مردمی در بوستان سیفیه و سالن
الغدیر و ششم و هفتم شهریور ماه نیز جشن
های مردمــی به ترتیب در شــهر جوکار و

روستای دهنوآورزمان برگزار می شود.
وی یادآور شد :اختتامیه دومین جشنواره ملی
مبل و منبت مالیر همزمان با عید سعید غدیر
خم در باغ تاریخی سیفیه برگزار و به صورت
زنده از شــبکه استانی همدان پخش خواهد
شد .عضو هيأت مدیره بازار مبل مالیر نیز در
این آیین خودکفایی هنرمندان این شهرستان
در تولیــد مبلمان منبت را موفقیتی بزرگ در
عرصه صنایع دستی کشور دانست و افزود:
تنها رقیب مبلمان منبت مالیر کشــور ایتالیا
است.
به گزارش ایرنا،محمودی منبت با هنر دست
را وجــه تمایز مبل منبــت مالیر در عرصه
جهانی برشمرد و گفت :در صدد مهیا کردن
بسترهای الزم برای افزایش صادرات این هنر
صنعت هستیم.
وی ادامه داد :در این راســتا از کشــورهای
حوزه  ،CISآفریقای جنوبی و کشــورهای
عربی تجاری برای بازدید از صنعت مبلمان
منبت مالیر به این شهرستان آمده اند تا بتوانم
در قالب تهاتر ،صــادرات و واردات آن گام
برداریم .عضــو هيأت مدیره بازار مبل مالیر
بیــان کرد :با همت صنعتگران این عرصه در
کارگروه های مشخصی برای صادرات داخلی
مبلمــان منبت مالیر بــه صورت تخصصی
ورود پیدا کرده ایم .محمودی اظهار داشت:
همچنین به موازات آن در تشــکل دیگری
برای صــادرات خارجی این هنر صنعت نیز
برنامه ها را هدفمند دنبال می کنیم.
وی با بیان اینکه ســالیان سال سود این هنر
صنعت به دست واسطه ها می رسید افزود:
سال ها مبلمان منبت مالیر به صورت کالف

 107مورد خدمات ایمنی و آتش نشانی
توسط شهرداری جورقان انجام شد
عملکرد واحد خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری
جورقان از ابتدای سالجاری تاکنون حدود  107مورد بوده
کــه از این میان حدود  80درصد از موارد مربوط به مهار
آتش سوزی های مزارع گندم اعالم شده است.
شهردار جورقان اظهار داشت  :یکی از مهم ترین اهداف
این شــهرداری نجات جان و مال شــهروندان در مواقع
حوادث ناگوار و آتش سوزی ها است که نیروهای زبده
و تعلیم دیده خدمات ایمنی شهرداری در اسرع وقت در
محل حادثه حاضر می گردنــد و اقدامات الزم را انجام
میدهند .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری جورقــان،
مجیــد قــره باغــی ،گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه حــوزه
فعالیــت آتــش نشــانی محــدوده و حریــم شــهر مــی
باشــد ولــی بارهــا بیــرون از حریــم مصــوب ،
حــوادث مختلفــی بوقــوع پیوســته کــه بدلیــل وجــود
حــس انســان دوســتانه  ،خــودرو امــداد و نجــات و
آتــش نشــانی را بــه محــل حادثــه اعــزام
نمــوده ایــم.
شــهردار جورقان از عموم شهروندان فهیم
خواست نســبت به رعایت نکات ایمنی و
تجهیــز محل زندگی و محل کســب و کار
خود به تجهیزات ایمنی از قبیل کپسول آتش
نشانی اقدام نمایند تا انشاءهلل شاهد هیچگونه
حادثه ناگواری نباشیم.
همچنین شهردار جورقان در خصوص حادثه
خیز بودن محور جاده تهــران حد فاصل میدان فرودگاه
تا خروجی شــهر جورقان خبــر داد و گفت با توجه به
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وجود چندین روســتا و کارخانه های
متعدد و اینکه روزانه مســافران زیادی
در حال تردد از این محو مهم می باشند
 ،متاسفانه گاها شاهد حوادث رانندگی
در این مسیر می باشیم .
فلــذا با عنایت به اینکــه جورقان به
عنــوان اصلی ترین ورودی شــهر و
دروازه همــدان پایتخــت تاریــخ و
تمدن ایران محسوب می شود و این
محو از محورهای مهم مواصالتی اســتان نیز هست و
همچنین با توجــه به رویداد مهم همدان  ، 2018الزم

اســت مســئولین فکری برای ورودی این شهر نمایند
تا حــوادث احتمالی در این بخش به حداقل برســند
 .لــذا اصالح هندســی و اجرای یک طــرح مدون و
کارآمد در ورودی این شهر بیش از پیش احساس می
شــود و مستلزم تخصیص اعتبارات مورد نیاز از سوی
مسئولین استانی می باشد .
در پایان شــهردار جورقان گفت با توجه به اینکه حجم
عملیات واحد خدمات ایمنی و آتش نشــانی شهرداری
بســیار زیاد می باشد  ،کمبود نیروی متخصص و برخی
تجهیزات ضروری در این واحد دیده می شود که نیازمند
توجه و عنایت ویژه مسئولین برای این شهر می باشد .

خام به کالن شهرهای کشور عرضه می شد
و رنگ و پارچه نیز در این شهرها انجام می
گرفت.
عضو هيــأت مدیره بازار مبل مالیر گفت :با
ملی شــدن این صنعت و تاسیس بازار مبل
مالیر که دارای بیش از  300نمایشگاه مبل و
منبت است ،موفق تا اندازه قابل قبولی از خام
فروشی آن جلوگیری کنیم.
محمودی بیان کرد :با این اقدام ارزش افزوده
تولیدات مبل و منبت مالیر عاید صنعتگران
این شهرستان شــد و از صفر تا صد کار در
خود مالیر انجام می شود.

مراسم و جشنهای مختلف مربوط به معرفی
مبل و منبت مالیر از  29مرداد در مالیر آغاز
شده و تا  8شهریورماه همچنان ادامه دارد و
شهرها و البته بخشها و روستاهای مختلف
مالیر هر روزه شــاهد برگزاری جشــنهای
مختلف مربوط به این رویداد اســت .بازار
مبل مالیر و کارگاههای بیشمار مبل و منبت
شهرســتان هم به خوبی میزبان شــهروندان
مالیری و البته مسافران قابل توجهی است که
از اقصی نقاط کشور برای بازدید و خرید هنر
دست هنرمندان و صنعتگران مالیری به این
شهرستان سفر کردهاند.
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 ۴۶پروژه در نهاوند
افتتاح و کلنگزني ميشود
نهاونــد -خبرنگارهمــدان پیام:
فرمانــدار نهاوند از افتتاح  ۴۶پروژه
عمرانی بااعتبار  ۲۹میلیارد تومان به
مناســبت هفته دولت در نهاوند خبر
داد.
مــراد ناصری در جمــع اصحاب
رســانه شهرســتان ،گفــت :در
آســتانه هفتهای هستیم که یادآور
روزهای خدمتگزاری است.
وی گفــت :در هفته دولت در شهرســتان  ۴۶پــروژه با بیش از ۲۹
میلیارد تومان افتتاح یا کلنگ زنی خواهد شد.
فرماندار نهاوند پروژههای تصفیهخانه گاماسیاب با پوشش ۲۴روستا
و واحد تولیدی دولو میت با اشتغالزایی۱۷۵نفر را از برجستهترین
پروژههــای عمرانی عنوان کرد و گفت :هفتــه دولت هفتهی نقد و
اصالح عملکرد دستگاههای دولتی است.
وی تأکیــد کرد :مــردم میدانند خدمتگزاران دولت چه کســانی
هســتند پس بهتر است ،گزارش کارهای انجام نگرفته را به مردم
بدهیم و دالیل را برای مردم بازگــو کنیم زیرا مردم بر تنگناهای
اقتصادی واقف و با محدودیتها آشنا هستند.
ناصری با بیان اینکه رساترین صدا ،صدای مردم است که با تذکرات
بهموقــع همه مــا را کمک میکنند ،افــزود :مدیرانی که در خدمت
مردم نباشند جزء تیم دولت در نهاوند نخواهند بود ،حتی اگر چشم
راستم باشند.
وی در ادامــه از دیدار بــا اما مجمعه نهاونــد و برپایی
میــز خدمت و طــرح ویزیت رایگان با حضور پزشــکان
مجرب شــبکه بهداشــت و درمان نهاوند در دومین روز
از هفته دولــت در نهاوند خبــر داد و گفت :امیدواریم
هر آنچه انجام میشــود موجبات توســعه شهرســتان را
فراهم آورد.
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گزارش

استیضاح وزیر کشور از دستور کار خارج شد
رئيس کمیســیون شــوراها و امور داخلی کشــور در مجلــس گفت :تقاضای
اســتیضاح وزیر کشــور ،با توجه به اقناع تعدادی از نمایندگان از دستور کار این
کمیســیون خارج شــد و اســتیضاح «عبدالرضا رحمانی فضلی» در صحن علنی
مجلس مطرح نمی شود.
بــه گزارش ایرنا« ،محمد جواد کولیوند» درمورد تقاضای اســتیضاح وزیر کشــور
که برای بررســی به کمیسیون شــوراهای مجلس ارجاع شده بود ،اظهارداشت :این
کمیســیون سهشنبه گذشته جلســهای با موضوع بررسی اســتیضاح وزیر کشور با

حضور عبدالرضا رحمانی فضلی برگزار کرد.
وی با بیان این که در این جلســه نمایندگان متقاضی استیضاح و وزیر کشور دالیل
و توضیحات خود را مطرح کردند ،تصریح کرد :شــماری از نمایندگان متقاضی از
پاسخ های رحمانی فضلی قانع شدند لذا با توجه به اقناع این نمایندگان ،امضاهای
استیضاح وزیر کشور از حد نصاب افتاد.
رئيس کمیســیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسالمی افزود :با
توجه به از حد نصاب افتادن تقاضای این اســتیضاح ،گزارش کمیســیون به هيأت
رئيسه مجلس ارایه شد.
به گزارش ایرنا ،تقاضای اســتیضاح وزیر کشــور ،ششم تیر  97با  23امضا و هفت

محور تقدیم هيأت رئيســه مجلس شورای اسالمی شد.
بیتوجهی به توســعه سیاســی و اجتماعی کشــور به ویژه احــزاب و قانون جامع
انتخابــات ،بیبرنامگی وزارت کشــور برای جلوگیری از آســیب های اجتماعی و
افزایش روزافزون آســیبها ،عدم کفایت در مدیریت بحران به عنوان نمونه زلزله
کرمانشــاه و برخورد ســلیقهای ،رابطه بازی و اقدام بــدون ضابطه و عدم رعایت
شایستهســاالری در انتصــاب اســتانداران ،فرمانداران و بخشــداران از مهم ترین
محورهای این استیضاح است.
هيأت رئيســه مجلس این تقاضا را برای بررســی ابتدا به کمیسیون شوراها و امور
داخلی کشور در مجلس فرستاد.

gozaresh@hamedanpayam.com

روحانی در حرم حضرت امام:

خبـر

روحاني سه شنبه به مجلس ميرود
ســخنگوی هيأت رئيسه مجلس شورای اســامی گفت :حجت
االسالم و المسلمین حســن روحانی رئيس جمهوری روز سهشنبه -
ششم شهریور  - 97برای پاسخ به سوال نمایندگان در خانه ملت حضور
می یابد.
بهروز نعمتی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود:
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئيس جمهوری امروز در نامهای به
هيأت رئيســه آمادگی دکتر روحانی را برای حضور در جلسه علنی
روز سهشــنبه این هفته مجلس و پاســخ به پرسش های نمایندگان
اعالم کرد.
به گــزارش ایرنا ،طرح ســوال  80نماینده از رئيــس جمهوری روز
چهارشنبه  10مرداد ماه در مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد.
عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کاال و ارز ،اســتمرار تحریمهای
بانکی ،عدم اقدام شایســته دولت درباره کاهش نــرخ بیکاری ،رکود
اقتصادی شــدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش
شدید ارزش پول ملی محور پنج سوال از رئيس جمهوری است.
سخنگوی هيأت رئيسه مجلس دهم همچنین خاطرنشان کرد :استیضاح
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز صبح فردا  -یکشنبه
 در مجلس شورای اسالمی برگزار می شود.به گزارش ایرنا ،تقاضای اســتیضاح وزیر امور اقتصــادی و دارایی با
امضای  33نماینده در جلســه علنی روز  -یکشنبه  28 -مرداد مجلس
اعالم وصول شد.

بررسی نامه اقتصاددانان به رئيسجمهور در
«متن و حاشیه»
برنامه «متن حاشــیه» با موضوع نامه اقتصاددانان به رئيسجمهور،
شــنبه (چهارم شهریور ماه) از ساعت  ۲۳:۵۰روی آنتن شبکه سه سیما
قرار میگیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شبکه سه سیما ،با توجه به نامه
 ۳۸اقتصاددان به رئيسجمهور که در  ۱۵مرداد ماه در فضای رســانهای
کشور انتشــار یافت و در آن  ۲۰پیشنهاد برای برونرفت از مشکالت
فعلی ارائه شده اســت ،مجموعه برنامه «متن ،حاشیه» با حضور دکتر
حسین راغفر یکی از امضاءکنندگان این نامه و دکتر حسن یونس سینکی
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت به نامه
کارشناسان اقتصادی به رئيس جمهور ،ارائه راهکارهای آنان برای حل
مشکالت اقتصادی فعلی و همچنین واکنش مقام معظم رهبری در این
خصوص میپردازند.
مجموعه برنامه «متن ،حاشیه» کاری از گروه سیاسی شبکه سه سیما به
تهیهکنندگی مجید یوســفی است که با اجرای آبتین شمس به تحلیل
مسائل روز میپردازد.
این برنامه شنبهها به صورت زنده روانه آنتن شبکه سه سیما میشود

تذکر نمایندگان به "الریجانی" و"انصاری"
درباره سامانه حقوق و دستمزد
نماینده نجفآباد در مجلس از تذکر نمایندگان به معاون رئیسجمهور
در امور استخدامی کشوری درباره سامانه حقوق و دستمزد خبر داد.
ابوالفضــل ابوترابی عضو کمیســیون قضایــی و حقوقی مجلس
شــورای اســامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری
تســنیم ،با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه سامانهای برای
شفافیت حقوق و دستمزد کارکنان دولت تعیین شده است ،گفت:
در اردیبهشت ســال  97معاون رئیسجمهور در امور استخدامی
کشوری ،طی بخشــنامهای اعالم کرد که تمامی حقوق و دستمزد
مسئوالن باید در این سامانه قرار گیرد.
وی با اعالم اینکه برخی از دستگاههای از این تکلیف قانونی که مجلس
بر دوش دولت گذاشته استنکاف میکنند ،ادامه داد :مجلس و قوهقضائیه
علیرغم بخشنامه دولت تاکنون برای راهاندازی این سامانه همکاریهای
الزم را نداشتند.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس با بیان اینکه اخیرا ً جمعی از نمایندگان
تذکری به معاون رئیسجمهور در امور استخدامی در همین زمینه دادند،
افزود :تذکری نیز به رئیس مجلس داده شــده تا در مســیر راهاندازی
سامانه حقوق دستمزد همکاریهای الزم با دولت صورت گیرد.

احکام صادره برای مفسدین اقتصادی نباید
مشمول تخفیفها ،مساعدتها و رأفتها شود
رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت :احکام صادره برای مفسدین
اقتصــادی باید قطعی و ســریع صــادر و نباید مشــمول تخفیفها،
مساعدتها و رأفتها شود.
اللهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسالمی با
تأکید بر لزوم برخورد قوه قضائیه با مفسدین اقتصادی گفت :قوه قضائیه
باید با مفســدین اقتصادی اعم از دانه درشــت و غیر دانه درشت باید
برخورد جدی و قانونی داشته باشد و به ویژه کسانی که در سطح کالن
مرتکب فساد شدهاند باید با قاطعیت و همچنین با سرعت بیشتری با آنها
برخورد شود .وی افزود :البته قوه قضائیه پیش از این نیز در پروندههای
مختلف با مفسدین برخوردهایی را داشته که این برخوردها ،برخوردهای
قاطعی نیز بوده است که از جمله آن میتوان به پرونده اختالس  ۳هزار
میلیاردی اشــاره کرد .در گفتوگو با فارس ،رئیس کمیسیون قضایی
مجلس با تأکید بر لزوم شــفافیت در رسیدگی به پروندههای مفسدین
اقتصادی اظهار داشت :یکی از مشکالتی که در بحث مبارزه با مفسدین
اقتصادی وجود دارد این است که مردم در جریان کار قرار نمیگیرند و
این مسئله ابهاماتی را برای آنان به وجود میآورد و الزم است تا در این
باره جزئیات محاکم مفسدین اقتصادی منتشر شود که این موضوع در
نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقالب درخواست و مورد موافقت
ایشان نیز قرار گرفته است.

دولت استوارتر از همیشه در راه
خدمت به مردم گام برخواهد داشت

رئیس جمهور در جمعی از خبرنگاران
با تأکید بر تداوم قدرتمند راه و ســیره امام
خمینی(ره) تصریح کرد که دولت بار دیگر
بــا آرمانهای امام راحل عهــد میبندد که
اســتوارتر از همیشه در راه خدمت به مردم
گام بردارد و مطمئن هستیم که خداوند هم
یاور و ناصر ملت بزرگ ایران خواهد بود
حســن روحانــی روز شــنبه در مراســم
تجدید میثــاق دولت دوازدهم با آرمانهای
امام راحل در مرقــد بنیانگذار کبیر انقالب
اســامی ،ضمن گرامیداشت یاد امام راحل
و شــهیدان رجایی و باهنــر و هفته دولت،
گفت:در هفته دولت با دیگر در کنار تربت
امام راحل میخواهیم با آرمانهای انقالب
اسالمی و سیره و راه امام بزرگوارمان تجدید
بیعت کنیم و خوشــحال هستیم که امسال
هفته دولت بین دو عید بزرگ قربان و غدیر
واقع شده است..
رئیس جمهور خاطر نشان کرد :عید قربان،
عید ایثار ،فداکاری ،از خودگذشتن و از جان
عزیزتر گذشتن و عید غدیر ،عید والیت و
عید والیتی اســت که موال امیرالمؤمنین(ع)
هیچگاه پیشــوایی خلق را بدون خواست
و اصرار مردم آغــاز نکرد و هیچگاه نیز از
راه حق و صواب منحرف نشــد و امروز در
بین این دو عید بزرگ ،دومین سال فعالیت
دولت دوازدهم را آغــاز میکنیم و امیدوار
هستیم بتوانیم ،پیرو و راهرو مسیر و راه امام
عزیز و بزرگوارمان باشیم.
روحانی با تأکید بر اینکه در شــرایط فعلی
کشــور ،منطقه و جهان ضروری اســت که
بار دیگر ،کالم و ســیره امــام را بازخوانی
کنیم ،اظهار داشــت :امــام عزیز و بزرگوار
راه و مســیر امید را به همــه ما آموختند و
سراسر وجود و کالم ایشــان امید به آینده
بود و اگر این روحیه امیدوارانه را نداشت،
نمیتوانست با یاران اندک  ،نهضت عظیمی
را آغاز کند.
رئیس جمهور اضافه کــرد :اگر امام راحل
امیدوار نبود ،نمی توانســت  10ماه حبس
و حصر را با کمال نشــاط و سرزندگی طی
کنــد و اگر امیدوار نبود ،نمیتوانســت 14
ســال تبعید را تحمل کند و نمیتوانســت
انصار را از معبرهای بســیار خطرناک بویژه
در سالهای اولیه انقالب عبور داده و تجاوز
متجاوزین را از سرزمینمان دفع و رفع کند
و بتواند همانگونه که انقالب را رهبری کرد،
برای نظام هم معماری بزرگ باشد.
روحانی خاطر نشــان کرد :امام خمینی(ره)
در سایه حسن ظن به خدا و مردم توانست،
همواره امیدوارانه حرکت کند ،او به رحمت
و نصرت خــدا و اینکه هیچــگاه نباید از

نماینده مردم مالیر در مجلس شورای
اســامی گفت :خدمات دولت به ویژه در
ســطح روستاها بسیار گسترده است و این
خدمات در مقایســه با نفت  140دالر در
دولت قبلی و نفت  40دالر در دولت فعلی
قابل مقایسه نیست.
محمد کاظمــی روز جمعه در آیین افتتاح
طرح های عمرانی شهرستان مالیر افزود :با
توجه به شدت گرفتن مسایل و مشکالت
در کشور ،این روزها دولت تدبیر و امید در
مظلومیت قرار گرفته است و برخی جریان
ها و گرایش های سیاسی با این تصور که
مشکالت موجود ناشی از عملکرد دولت
است ،سعی بر این دارند که دولت را مقصر
اصلی جلوه دهند.
نائب رئیس کمیســیون حقوقی و قضایی
مجلــس دهم افــزود :ما مــی دانیم مردم
درگیر مشکالت زیادی هستند و از آنها هم
عذرخواهی می کنیم ،اما دولت تدبیر و امید
با وجود همه سختی ها و مشکالت خدمت
بسیار بزرگی طی چند سال گذشته به مردم
ارایه کرده است.
کاظمی با تاکید بر اینکــه کابینه اقتصادی
دولت باید ترمیم شــود ادامــه داد :قبل از
خــروج آمریکا از برجام مســیر آبادانی و
توسعه کشور بسیار خوب در حال حرکت
بود و با تراکم حضور کشورهای خارجی

رحمت خدا مأیوس بود حسن ظن داشت
و ایمان قوی به خداوند مایه امیدوار 
ی او در
مســیرش بود و از طرف دیگر به قدرت و
توانمندی ملت بزرگ ایران ،ایمان و حسن
ظن داشت .یعنی در مقابل همه مشکالت و
ســختیها ،بعد از خداوند دستش به سوی
مردم خودش دراز بود و از مردم اســتمداد
میطلبید و میخواست که بار سنگین ادامه
راه انقالب را بر دوش بکشند.
رئیس جمهور افزود :امام راحل میدانست
کــه ملت بزرگ ایران بــا فرهنگ کهن و با
ایمــان به خداوند و روحیه ایثار میتواند به
خوبی از همه مشکالت عبور کند .امام راحل
هیچگاه نگفت که همه با من ،بلکه همیشه
عنــوان همه با هم بودن را بکار میبرد .امام
راحل از همه اقشــار ،اقوام ،افکار و سالیق
میخواست تا در کنار یکدیگر باشند و همه
جمعیتها ،نهادها و مردم در کنار هم برای
رسیدن به اهداف بلند تالش کنند.
روحانی با اشــاره به اینکه امــروز یکی از
روزهای سخت و دشوار کشور عزیز ایران
در برابر توطئههای بیگانگان است ،تصریح
کرد :برغم چنین شرایطی ،راه امام میتواند
منجی کشور و مردم باشد و همانطوری که
تکیــه امام راحل به مــردم بود ،تکیه خلف
صالــح او مقام معظم رهبــری نیز به مردم
اســت .رئیس جمهور تصریح کرد :امروز
روزی نیست که بخواهیم باری که بر دوش
داریم را بر دوش دیگری بیافکنیم و این فکر
که کسی میتواند حساب خود را از دیگری
جدا کند ،اشتباهی محض و بزرگ است.
روحانی گفت :نهاد روحانیت و دین و نهاد
دولت در کنار یکدیگر قرار دارند و حاکمیت
دولت و نظام نمیتواند از هم فاصله داشته
باشد .فقاهت ،والیت و حوزههای علمیه و

روحانیت از ابتدای انقالب اسالمی در کنار
دولت هستند و دولت نیز همواره در مسیر
ارشادات آنها حرکت کرده است.
رئیس جمهور خاطر نشــان کرد :هیچکس
نمیتوانــد به دریــا قدم بگــذارد و انتظار
داشته باشد که پایش خیس نشود و یا بدتر
اینکه پای خود را در دریا بگذارد و نســبت
به خیس شــدن آن منکر شود .لذا در مسیر
آرمانهای بزرگ انقــاب همه با هم و در
کنار یکدیگر هســتیم و ایستادگی در برابر
مشکالت و توطئههای دشمنان یک وظیفه
همگانی است.
روحانی تأکید کرد :بدون تردید با وحدت،
اتحاد و یگانگی به خوبی میتوانیم از همه
مشکالت عبور کنیم.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه در هفته
دولــت از تمام دولتمردان انتظــار دارم که
تالشها و زحمات یکسال گذشته را برای
مردم تشــریح کنند ،گفت :باید در این هفته
پروژههایی که افتتاح میشود و تالشهایی
که در یکسال گذشته انجام شده ،برای مردم
تشریح شود.
روحانــی با بیــان اینکه بــه درد و رنج و
مشــکالت مردم واقــف هســتیم ،اظهار
داشــت :همه تالش ما آن است که از درد و
مشکالت مردم بکاهیم و هیچ تردید نداریم
که با وحدت ،اتحاد و استقامت میتوانیم از
مشکالت عبور کنیم.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد :همانطوری
که توانســتیم تالش البیهای صهیونیستی
را در سالنهای مجلس ســنا و نمایندگان
آمریــکا ،خنثی کنیم و همچنین توانســتیم
توطئههای آمریکا را در سالن شورای امنیت
سازمان ملل خنثی ســازیم و اتهامات آنها
را نســبت به ایران در افکار عمومی جهان

دولت خدمات بسیاری در
روستاها انجام داده است
و سرمایه گذاران در کشور مواجه بودیم.
به گــزارش ایرنا وی خاطرنشــان کرد :با
قرار گرفتن ترامپ در راس دولت آمریکا
و خروج آن از برجام ،مشــکالت زیادی
را بر مردم و کشــور ما تحمیل کرد که به
طور قطع با وحدت و همدلی از این گردنه
سخت عبور خواهیم کرد.
نماینده مــردم مالیر در مجلس شــورای
اســامی گفت :با تغییــر رئیس کل بانک
مرکزی و اندیشیدن تدبیرهای الزم ،آرامش
بر بازار ارز حاکم شــد و با دســتور رهبر
معظم انقالب جلســه های متعددی برای
حل مشکالت ناشــی از کاهش احتمالی
صادرات نفت برگزار می شود.
کاظمی با تقدیــر از حمایت ها و پیگیری
های محمدناصر نیکبخت استاندار همدان
و همراهی خوب وی با نمایندگان اســتان
بیان کرد :اســتاندار همدان در بین ســایر
استانداران کشور صاحب نظر است و این
مایه مباهات است.
وی همچنین تحول شگرف و نام پرآوازه
مالیر با ملی شــدن صنعــت مبل و منبت

را حاصل تالش و زحمات شــبانه روزی
مردم ،مســئوالن و بخــش خصوصی این
شهرستان دانست و گفت :در این فرصت
باقیمانده باید برای ارایه بهترین خدمت به
مردم تالش کنیم.
عضو ارشد فراکســیون امید مجلس دهم
به شــور و نشــاط مردم مالیر همزمان با
برگزاری دومین جشنواره ملی مبل و منبت
اشاره و بیان کرد :در روز نخست برگزاری
این جشــنواره بیش از  10هزار مســافر و

بزداییم و توطئههــای آنان را در دل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی خنثی ســازیم ،این
ملت به خوبــی خواهد توانســت از همه
مشکالت سرافرازانه عبور کند.
رئیس جمهور گفت :امروز در پیشــگاه امام
راحل که مردمساالری دینی را به ما آموخت
و به ما گفت که در برابر مردم که ولینعمت
ما هســتند ،باید خدمتگزار باشیم ،بار دیگر
عهد میبندیــم که برای خدمــت به مردم
کمربندهای خود را مستحکمتر ببندیم.
روحانی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای انقالب اســامی ،اظهار داشت :یاد
میکنیم از شهیدان رجایی و باهنر و شهدای
بزرگمان ،شهیدان مطهری ،بهشتی و آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی که جای همه آنها در این
روزها خالی اســت .اگر چه آنها نیستند اما
بیتردید فرزندان و شاگردان آنها بار سنگین
مسئولیت را بر دوش خواهند کشید.
رئیــس جمهــور افــزود :درود و صلوات
میفرســتیم بــر روح بلند امــام راحل و
فرزنــدان گرامی و خاندان بزرگوارشــان و
برای همه شــاگردان و یاران امام و یادگار
امام ،حجتاالسالم والمسلمین سید حسن
خمینــی آرزوی توفیق داریــم و امیدواریم
بتوانیم راه امام را همواره زنده و مستمر باقی
نگه داریم.
در این مراسم حجتاالســام والمسلمین
سید حســن خمینی نیز در سخنانی ضمن
خیرمقــدم و تبریــک هفته دولــت ،اظهار
داشت :به توانایی دوستانمان در دولت بسیار
امیدوار هســتم و مطمئن هستم با اتکاء به
امید میتوانیم از تمــام گردنهها عبور کنیم
و بدون تردیــد امروز بزرگترین عامل برای
برونرفت از شــرایط کنونی برخورداری از
روحیه امید است.
گردشگر وارد این شهرستان شدد.
کاظمی در عین حال مهمترین تحول دولت
را در حوزه بهداشــت و درمان دانست و
گفت :با حضور وزیر بهداشــت و درمان
به مالیر اتفاق های بســیار خوبی رخ داد
و  330میلیــارد ریال اعتبار در بازســازی
و ســاخت خانه های بهداشــت و مراکز
بهداشتی و جامع سالمت هزینه شد.
مدیر اداره جهاد کشاروزی مالیر نیز گفت:
همزمان با هفته دولت  14طرح کشاورزی
این شهرستان افتتاح و یا عملیات اجرایی
آنها آغاز می شود که  60میلیارد ریال برای
آنها هزینه شده است.
علی مروت امیری ادامه داد :در نخســتین
روز از هفتــه دولت چهار طــرح آبیاری
بارانی با اعتبار چهار میلیارد و  423میلیون
ریال در روســتاهای حســین آباد شاملو،
توتل ،انوج و حرم آباد افتتاح شد.
به گزارش ایرنا در نخســتین روز از هفته
دولت با حضور معاون سیاســی و امنیتی
استاندار همدان  12طرح عمرانی با اعتبار
 76میلیــارد و  793میلیون ریــال به بهره
برداری رســید که به طــور همزمان چهار
طرح آبیاری نوین نیز افتتاح شد.
تاکنــون در بیش از هفت هــزار هکتار از
اراضی شهرســتان مالیر آبیاری نوین اجرا
شده است.

خبـر
نماينده همدان در مجلس خبرگان:

مشکالت اقتصادی با اطاعت از ولی فقیه
حل می شود
امام جمعه موقت همدان با
بیان اینکــه اطاعت از والیت و
امامت واجب است گفت :تمام
مشکالت اقتصادی با اطاعت از
والیت فقیه ،اســتقامت مردم و
ادامه راه شهدا حل خواهد شد.
به گزارش ایرنا آیت اهلل ســید
مصطفی موســوی اصفهانی در
خطبه های این هفته نماز جمعه
همدان در حسینیه امام خمینی
(ره) این شهر با اشاره به فرا رسیدن عید غدیر و والیت امام علی (ع)
تاکید کرد :در طول انقالب اسالمی هرگاه به مشکل خوردیم با تدبیر
رهبر معظم انقالب بر مشکالت پیروز شده ایم.
امام جمعه موقــت همدان با تبریک فرا رســیدن هفته دولت افزود:
مسئوالن ما باید زندگی شــهیدان رجایی و باهنر را الگوی خود قرار
دهند.
آیت اهلل موسوی اصفهانی با اشاره به انتخاب همدان به عنوان پایتخت
گردشگری کشورهای آسیایی در سال  2018تاکید کرد :در این میزبانی
باید فرهنگ اســامی الگو باشد و با اســتفاده از این فرصت فرهنگ
ایرانی اسالمی را به سایر کشورها صادر کنیم.
وی از مسئوالن همدان خواست تا نماد انقالبی میدان امام خمینی (ره)
شهر همدان را در جای سابق خود نصب کنند.
امام جمعه موقت همدان با اشــاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقالب
در خصوص محاکمه فاسدین اقتصادی گفت :مفسدین اقتصادی باید
طبق موازین شرعی محاکمه شوند.
وی اضافه کرد :در این موضوع از مجلس شورای اسالمی می خواهیم
که نسبت به مسائل مالی و اقتصادی قاطعانه ورود پیدا کند و با قدرت
و چشم باز در میدان باشند و نظارت کنند.
آیت اهلل موســوی اصفهانی با اشــاره به اینکه از لحاظ صنایع دفاعی
حرف اول منطقه را می زنیم اظهار داشــت :دشمنان سیاه نمایی نکنند
که انقالب به بن بســت رسید ،ما مشکالت سخت تر از این داشتیم،
ما هشــت سال دفاع مقدس و فتنه ها داشتیم که با رهنمود های رهبر
معظم انقالب پشــت سرگذاشتیم ،دشمنان بدانند که این توطئه هم به
بن بست می رسد.
وی ادامه داد :کشــور ما پس از انقالب پیشرفت زیادی داشته است و
 40ســال است که دشمنان نتوانسته اند از پیشرفت انقالب جلوگیری
کنند.
آیین عبادی و سیاســی نماز جمعه در  22نقطه استان همدان برگزار
می شود.
مشایی در دادگاه حاضر نشد

 ۳ایراد معاون احمدی نژاد
به برگزاری دادگاه
وکیل اسفندیار مشایی با اشاره به این مطلب که مشایی نتوانست با
وکالی خود قبل از برگزاری دادگاه دیدار کند گفت :برای جوانفکر به
عنوان شریک جرم متهم ابالغیهای صادر نشده است.
حسینی وکیل اسفندیار مشایی درخصوص علت عدم حضور موکلش
در دادگاه گفت :آقای مشــایی به  ۳دلیــل قانونی امروز از حضور در
دادگاه امتناع کرده است.
وی افزود :براســاس ماده  ۳۴۲قانون مجازات اسالمی کیفرخواست
صادر شــده از سوی دادســتانی باید به متهم ابالغ شود در حالی که
براســاس یک رویه غلط در دادگاه انقالب این اتفاق رخ نمیدهد و
کیفرخواست به متهم داده نمیشود.
وی ادامــه داد :آقــای مشــایی گفته اســت براســاس قانونی باید
کیفرخواســت به من ابالغ میشــد تا بتوان درخصوص آن دفاعیه
آماده کرد.
حســینی خاطرنشان کرد :ایراد دومی که به روند رسیدگی به پرونده
وارد شده اســت این است که مشایی برخالف درخواست هایش و
همچنین برخالف درخواست وکالیش فرصت دیدار و گفتوگو با
ما را نداشته است.
وی ادامه داد :در متن کیفرخواست مطالبی وجود دارد که ما فرصت
پیدا نکردهایم با خود مشایی درخصوص این مطالب صحبت کنیم تا
برای آن دفاعیه آماده کنیم.
وکیــل اســفندیار مشــایی گفــت :نکتــه ســوم ایــن اســت کــه
بــرای آقــای مشــایی اتهــام تبانــی علیــه امنیــت داخلــی و خارجــی
کشــور ذیــل مــاده  ۶۱۰قانــون مجــازات در نظــر گرفتــه شــده
اســت در حالــی کــه هیــچ ابالغیــهای بــرای آقــای جوانفکــر و
وکیــل ایشــان صــادر نشــده اســت.
وی گفت :تبانی جرمی اســت که باید با دو رکن یعنی با دو متهم یا
بیشتر انجام شود در حالی که برای یکی از ارکان یعنی آقای جوانفکر
که از سوی مسئوالن رسیدگی کننده به عنوان رکن تبانی معرفی شده
است هیچ ابالغیهای صادر نشده است.
حسینی گفت :وقتی یکی از ارکان تبانی در دادگاه نباشد طبیعتا امکان
رسیدگی به پرونده نیست.
این وکیل دادگستری گفت :در جلسه  ۲۴مرداد که بین آقای مشایی
و قاضی دادگاه برگزار شــد به ایشان صراحتا گفته شد که قرار است
دادگاه غیرعلنی باشد در حالی که موارد اتهامی مشایی هیچ کدام از
مواردی که دادگاه غیرعلنی باشد نیست.
وی افزود :علی ایحال به لحاظ مســائل مطرح شده آقای مشایی در
دادگاه حاضر نشد.
حسینی تصریح کرد :براساس ماده  ۶۱۰قانون مجازات اسالمی جرم
تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی  ۵سال حبس در قانون دارد.
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آغاز توزیع کارت آزمون دانشنامه دندانپزشکی

ساماندهی نوبتدهی در درمانگاههای تخصصی
وزارت بهداشت

داوطبان متقاضی شرکت در ســی و چهارمین دوره این آزمون از روز شنبه سوم
شــهریورماه میتوانند با مراجعه به سایت مرکز ســنجش آموزش پزشکی به آدرس
 /http://www.sanjeshp.irبــا وارد کردن کد رهگیری ثبت نام ،کارت ورود
به جلسه را دریافت کنند.
بر اســاس اعالم مرکز سنجش ،ارائه کارت شناســایی معتبر به همراه کارت ورود به
جلسه ،هنگام ورود به حوزه امتحانی الزامی است.
به گزارش ایلنا ،یادآوری میشود ،آزمون کتبی سی و چهارمین دوره آزمون دانشنامه/
گواهینامه دندانپزشــکی دوشنبه  ۵شهریور  ۹۷و آزمون شفاهی در روزهای سه شنبه،
چهارشنبه و پنجشنبه  ۶تا  ۸شهریور  ۹۷برگزار میشود.

مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت از استقرار سامانه
جامع وقتدهی الکترونیک در درمانگاههای تخصصی وزارت بهداشــت خبر داد و
گفت :این اقدام در راستای ساماندهی وضعیت پذیرش و نوبتدهی در درمانگاههای
تخصصی انجام میشود.علیرضا عســگری در گفتوگو با ایسنا ،افزود :این اقدام در
راســتای تامین حقوق و جلب رضایت بیمــاران و ارتقاء کیفیت خدمات درمانگاهی
انجام شــده است .در این زمینه دانشــگاههای علوم پزشکی موظف شدهاند در سال
جــاری ،نوبتدهیهای حضوری را برای رفاه حال عمــوم بیماران کاهش داده و از
طریق ایجاد سامانه جامع وقتدهی الکترونیک ،برنامهریزی کنند.

معلم باید در دورترین نقاط بیشترین دریافتی را
داشته باشد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت :پزشکان هر چه از مرکز دور میشوند دریافتی
شان بیشتر میشود ولی برای معلمان اینگونه نیست .معلم باید در دورترین نقاط بیشترین
دریافتی را داشته باشد .به گزارش خبرآنالین ،عبدالرضا عزیزی با بیان اینکه عدالت آموزشی
در جامعه ما نیست ،گفت :در یک روستای دورافتاده سرباز معلمی به  ۱۵دانش آموز درس
می دهد ،اما درتهران یک معلم فوق لیسانس با  ۲۰سال سابقه تدریس میکند و این عدالت
در کیفیت آموزش وجود ندارد.وی افزود :بعد از انقالب در دهه  ۷۰به این نتیجه رسیدند
فقط عدالت در بخش دولتی نیست و باید بخش خصوصی هم فعال باشد ولی خب این
اختالف طبقانی خودش در تضاد با عدالت آموزشی است.
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زندگي روي خط پايان ماه

خبـر
طبیعت تاریک دره همدان از زباله پاکسازی شد

تجلیل از فعاالن محیط زیست همدان
در کوهستان الوند

 8نفر از فعاالن محیط زیست استان همدان با اهدای لوح سپاس
در طبیعت تاریک دره همدان مورد قدردانی قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان
همدان با برگزاری مراســمی در کوهســتان الوند با همکاری شرکت
صنایع غذایی ســحر همدان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان،
تعدادی از فعاالن محیط زیست استان همدان معرفی شدند.
بنا بر این گزارش در این مراســم از فاطمه هاشمی نیکو برای اجرای
طرح جمع آوری درب بطری و نهادینه سازی مفهوم بازیافت ،حمید
نوروزی برای راه اندازی نخستین مدرسه طبیعت استان همدان ،علی
جهانگیری برای اطالع رسانی اخبار و رویدادهای حوزه محیط زیست
استان ،علی ثقفی برای عکاسی حیات وحش استان ،مصطفی موسیوند
برای اجرای برنامه های منظم پاکســازی در همدان ،آرش زینتی برای
گســترش فضای ســبز همدان از طریق اجرای طرح کاغذ و درخت،
عرفان معین برای درمان و تیمار حیات وحش  ،مرتضی شیردره برای
تیمار و نگهداری پرندگان شــکاری قدردانی شد و این افراد به عنوان
حافظان محیط زیست اســتان همدان که اقدامات موثری به صورت
داوطلبانه داشته اند معرفی گردیدند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان در حاشیه این مراسم که پس
از انجام پاکسازی کوهســتان در طبیعت تاریک دره برگزار شد بیان
کرد :پاکسازی طبیعت ،امری است در راستای تقویت مسئولیت های
اجتماعی که به پاک و ســالم شدن طبیعت کمک می کند و به همگان
می آموزد که با طبیعت چگونه برخورد نمایند.
مرداد نادری فر افزود :محیط زیســت و طبیعت ،میراث گذشتگان و
امانت آیندگان است که باید امانتداران خوبی باشیم تا مواهب طبیعی
را بدون تخریب و آسیب به نسل آینده تقدیم کنیم.
وی شرکت صنایع غذایی سحر را نه تنها یک شرکت تولیدی ،بلکه
یک ارگان فعال اجتماعی و فرهنگی دانست و در حوزه های متنوع
فرهنگی و اجتماعی استان نقش ایفا می کند.مدیرکل حفاظت محیط
زیست استان همدان نیز شــرکت صنایع غذایی سحر را یک واحد
تولیدی خوشــنام و دوستدار محیط زیست خواند و ابراز امیدواری
کرد هر روز شاهد توسعه صنایع و شرکت هایی باشیم که برای حفظ
محیط زیســت و بهبود شرایط اجتماعی و زیســتی استان و کشور
تالش می کنند .گفتنی اســت در این برنامه ،پرســنل شرکت صنایع
غذایی ســحر و پرسنل حفاظت محیط زیست اســتان به پاکسازی
کوهستان الوند پرداختند.

 توزیع مکمل آهن
در سطح دبیرستانهای کشور

مکمــل یــاری ویتامین  Dبرای حــدود  ۹۹درصد دختران
و پســران دانش آموز در مقاطع متوســطه اول و دوم دبیرستان
انجام شده است.
به گزارش مهر ،معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان این که مکمل
یاری ویتامین  Dبرای حدود  ۹۹درصد دختران و پسران دانش آموز
در مقاطع متوسطه اول و دوم دبیرستان انجام شده است ،گفت :آهن
یاری هفتگی  ۹۹درصد دختران دانش آموز دبیرستانی دوره اول و دوم
متوسطه با تامین و توزیع مکمل آهن در سطح دبیرستان های کشور،
به منظور پیشگیری و کنترل کم خونی فقر آهن با خریداری و توزیع
بیــش از  ۴۱میلیون عدد قرص آهن صورت گرفته اســت .علیرضا
رئیسی بهبود وضعیت بیماران دیابتی به میزان  ۵۵درصد  ،کنترل وزن
در  ۵۲درصد ،بهبود وضعیت چربی های خون در ۶۳درصد و کنترل
فشــار خون ۵۵درصد مراجعین مراکز جامع خدمات سالمت با ارائه
خدمات مشــاوره تغذیه و رژیم درمانی  ۱۰۹۵کارشناس تغذیه را از
دیگر اقدامات معاونت بهداشت در حوزه تغذیه عنوان کرد.
وی افزود :تشکیل کمیته ملی و تدوین برنامه غنی سازی مواد غذایی
با ویتامین  ،Dاجرای پایلوت اثر بخشــی غنی سازی آرد با ویتامین
 Dعالوه بر آهن و اسید فولیک بر وضعیت ویتامین  Dسرم ،اجرای
برنامه مکمل یاری مادران باردار و شــیرده با ویتامین د  ۱۰۰۰واحدی
در شــبکه ،توزیع  ۱۸۰هزار سبد غذایی میان مادران باردار و شیرده
دچار سوء تغذیه نیازمند و افزایش پوشش برنامه از  ۵۱درصد به ۶۲
درصــد با کمک بنیاد علوی و برگزاری  ۱۵۰۰۰کالس و کارگاه های
آموزشــی تغذیه در دوران مختلف زندگی برای کارکنان بهداشتی –
درمانی و سایر بخشهای ذیربط و مادران برای حدود  ۳۳۰هزار نفر
در قالب بسیج ملی از دیگر اقدامات معاونت بهداشت بوده است.

عالوه بر مشکالت اقتصادی و عدم
تناسب میان حقوق کارمندان با درآمدها
و تورم ،کمتوجهی به شایستهساالری و
شرایط سخت برای ارتقای کارمندان در
پستها از دیگر مشکالت است.
تشــکیل دولت مــدرن در ایران قدمت
چندانی نــدارد .نخســتینبار در دوره
رضا شــاه و بهدنبال تغییرات اجتماعی
اداراتــی تحــت عنــوان ادارات دولتی
شــکل گر فتند .شــروع به کار ادارات
دولتی و بهدنبال آن ،حاکمشدن سیستم
گسترده و عریض و طویل بوروکراسی
بــا شــکلگیری طبقه جدیــدی به نام
کارمند که در ادارات مســئولیت پیشبرد
بوروکراســی و پاســخگویی به ارباب
رجوع را داشتند ،همراه بود .به تدریج،
طبقــه کارمند کــه مامــوران دولت در
جامعه محسوب میشــدند و از حقوق
و مقرری دولتی ثابت برخوردار بودند،
جایــگاه و اعتبار خوبــی در میان مردم
پیدا کردند.
به طور حتــم ،از آن زمان تاکنون جامعه
ایران از حیث امور اقتصادی ،سیاســی و
اجتماعی دســتخوش تغییــر و تحوالت
بســیاری شده اســت .تحول در ساخت
جامعه با گذشت زمان همراه با راهاندازی و
فعالیت ادارات بسیاری بود .البته برخالف
گذشــته از آنجا کــه ادارات تحت تکفل
دولت توانایی تامین نیاز و پاســخگویی
بــه خواســتههای مــردم و حکومت را
نداشتند ،در کنار ادارات دولتی ،بخشهای
خصوصی نیز شــروع به فعالیت کردند.
این سیاســت که در راستای سیاستهای
جهانی اتخاذ شده اســت درحال حاضر
تاکید بر کوچکساختن دولت و کارمندان
دولتــی و به جای آن تقویــت کارمندان
بخش خصوصی دارد .در تقویم رســمی
ایران امروز ( چهارم شهریور) روز کارمند
نامگذاری شده است.

بنابــر آخریــن آمارهــای موجــود،
تــا پایــان اســفند ســال گذشــته
حــدود دو میلیــون و 400هــزار
نفــر در دســتگاههای دولتــی فعــال
بودهانــد .بــه ایــن تعــداد بایــد
بخــش قابلتوجهــی از کارمنــدان
بخــش خصوصــی را اضافــه کــرد.
اگرچــه هیچگونــه آمــاری از تعــداد
کارمنــدان ایــن بخــش در دســترس
نیســت ،برآوردهــا حاکــی از آن
اســت کــه حداقــل  17میلیــون نفــر در
بخــش خصوصــی فعالیــت میکننــد.
بهرغــم آنکــه در گذشــته ،تعلــق
افــراد بــه طبقــه کارمنــد از ارج و
قربــی برخــوردار بــود ،در ســالهای
اخیــر ،افزایــش میــزان تــورم و تغییــر
انــدک درآمــد کارمنــدان چــه در
بخشهــای خصوصــی و چــه در
ادارات دولتــی انتقــادات بســیاری را
متوجــه دولتهــا کــرده اســت .در
ســال  ،92حداقــل حقــوق کارمنــدان
 ۴۹۰هــزار و حداکثــر ســه میلیــون و
 ۴۳۰هــزار تومــان از ســوی دولــت
در نظــر گرفتــه شــد .پرداخــت ایــن
میــزان حقــوق درحالــی اســت کــه
بــه گفتــه ســازمان آمــار ،متوســط کل
هزینــه خالــص ســاالنه یــک خانــوار

با پیگیری های اداره کل دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم ،صدور کارت بین المللی
دانشجویی و کارت بین المللی اعضای هيأت علمی به صورت آنالین امکان پذیر شد.
به گزارش مهر ،اداره کل سازمان امور دانشجویان اعالم کرد :نظر به اهمیت بین المللی سازی
دانشــگاه ها و معرفی نمایه بین المللی دانشگاهها در سازمان جهانی  ISICبا پیگیری های
بعمل آمده توســط اداره کل دانشــجویان غیرایرانی وزارت علوم ،امکان صدور کارت بین
المللی دانشــجویی و کارت بین المللی اعضای هيأت علمی به صورت آنالین و از طریق
سامانه  www.int.iic.irامکان پذیر شد.دریافت کارت بین المللی دانشجویی به ویژه برای
دانشجویان بین المللی دانشگاه ها در ارائه سهولت خدمات بین المللی به آنها امکان استفاده
از خدمات ملی و بین المللی کارت را فراهم می کند.عالوه بر این دورههای مورد نیاز برای
ایجاد ســازگاری موثر جامعه پذیری دانشجویان بین المللی در ایران فراهم شده و خدمات
علمی ،فرهنگی و هنری توسط این سازمان به دانشجویان بین الملل دانشگاهها ارائه می شود.
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دولتــی در گفتوگــو بــا آرمــان بــه
آن اشــاره کردنــد .یکــی از کارمنــدان
بخــش روابــط عمومــی اداره بــرق در
گفتوگــو بــا آرمــان بــا اشــاره بــه
شــرایط کاری خــود میگویــد15 :
ســال ســابقه کار دارم .از شــرایط کاری
ناراضــی نیســتم امــا کارهــا کامــا
شــکل روزمــره بــه خــود گرفتهانــد
و هیــچ نــوآوری در کار مــا وجــود
نــدارد .او در ادامــه عنــوان میکنــد:
وضعیــت حقــوق و مزایــای اداره مــا
نســبت بــه ادارات دیگــر چنــدان بــد
نیســت .امــا هزینههــا امــروز بســیار

مشــکالت اقتصادی و بیعالقگی افراد
بــه انجام کار را شــاید بتــوان ازجمله
آسیبهای ناشی از محیط کار در کشور
معرفی کرد .آمارهــای مربوط به میزان
ساعات کار مفید در کشور و مقایسه آن
با بســیاری از کشورهای پیشرفته حاکی
از همین امر است.
عضو کمیســیون اجتماعــی مجلس در
گفتوگو با آرمان با اشاره به پایینبودن
ســاعات کار مفید در ادارات میگوید:
مشــکل بهــرهوری از کار تنها خاص
کارمنــدان نیســت و در بســیاری از
بخشهای کشــور رخ میدهد .محسن

نردبان بلند ارتقای شغلی

عــاوه بــر مشــکالت اقتصــادی و
عــدم تناســب میــان حقــوق کارمنــدان
بــا درآمدهــا و تــورم ،کمتوجهــی بــه
شایستهســاالری و شــرایط ســخت
بــرای ارتقــای کارمنــدان در پســتها
از دیگــر مشــکالتی اســت کــه چنــد
تــن از کارمنــدان دســتگاههای

تناسب حقوق کارمندان
با خط فقر

دانشگاه

صدور آنالین کارت بین المللی برای دانشجویان و
اعضای هيأت علمی

شــهری در ســال  206 ،92میلیــون
و  34هــزار ریــال بــوده اســت کــه
نســبت بــه رقــم مشــابه در ســال قبــل
 25/4درصــد افزایــش داشــت .بــر
اســاس گــزارش نهادهــای دولتــی
در آن ســال ،پایینتریــن نــرخ خــط
فقــر بــرای خانــوادهای کــه پنــج فرزنــد
داشتهباشــد در تهــران دو میلیــون و
 200هــزار تومــان بــود .بــر اســاس
آمارهــای فــوق ،میتــوان گفــت کــه
بخــش قابلتوجهــی از کارمنــدان در
مــرز ایــن خــط زندگــی میکننــد.

بــاال اســت و بــه طــور کلــی حقــوق
کارمنــدی کفــاف زندگــی مــا را
نمید هــد .
همچنیــن ،یکی از کارمندان اداره آب و
فاضالب یکی از شهرهای شمالی درباره
شــرایط کاری خود میگوید :مشکالت
مربوط به حقوق دیگر مشــکلی قدیمی
شده و ما به گونهای با آن کنار آمدهایم.
فکر میکنم عالوه بر این مشکل ،بحث
عدم پویایی در اداره و شــرایط سخت
بــرای ارتقــا و گرفتن پســت یکی از
مسائل جدی است.
هر مدیری که میآید یک سری از افراد
موردنظر خود را معاون و مدیر میکند،
بیتوجه بــه اینکه این فــرد تخصص
کافی دارد یا نه .او اضافه میکند :شــاید
باورش سخت باشد اما مدرک تحصیلی
مــن از مــا فوقم باالتر اســت و گاهی
مجبورم دســتورات او را با وجود آنکه
میدانم اشتباه است اجرا کنم .مشکالت
کارمنــدان شــاغل در بخش خصوصی
امــا تا حدی با کارمنــدان بخش دولتی
متفاوت اســت .دختر جوانی که نزدیک
به پنج سال است در یکی از شرکتهای
واردات دارو فعالیــت میکند در انتقاد
به شــرایط کار خود میگوید :تنها امید
من برای ادامه کار در این شــرکت ،حق
بیمه اســت .تقریبا روزی  9ساعت در
این شــرکت همه کار میکنم با حداقل
حقوق .البته شرایط من نسبت به برخی
از اطرافیانم کــه کارفرما حق بیمه برای
آنان پرداخت نمیکند ،بهتر است .اما در
کل هیچ توجهی به شرایط من نمیشود.
ضمن اینکه ،استفاده از مرخصی که حق
هر کارمند اســت تقریبا بــرای من جز
تحت شرایطی خاص ممکن نیست.

برخالف گذشــته از آنجا
کــه ادارات تحت تکفل
دولــت توانایــی تامین
نیــاز و پاســخگویی به
خواســتههای مــردم و
حکومــت را نداشــتند،
در کنــار ادارات دولتی،
بخشهای خصوصی نیز
شروع به فعالیت کردند

ادارات ،مکانی برای گذران وقت

علیمردانــی در ادامه تصریــح میکند:
مشــکل ما در این مورد بیشتر مربوط به
امور فرهنگی و تربیتی است .ضمن اینکه
نابســامانیهای مدیریتی و سوءمدیریت
گاه بــه بیانگیزگی کارمندان و به دنبال
آن کاهش ســاعتهای مفید کار دامن
میزند.
او با اشــاره به عواملی که بر شــرایط
کاری کارمندان تاثیرگذار است ،تصریح
میکند :زمانی کــه تبعیض و بیعدالتی
در ســازمان حاکــم باشــد ،انتصابات
مبتنی بر شایستهساالری نباشد ،پستها
براســاس ســوابق به افراد داده نشود و
مهمتر از همه ســر رشــته کار از روال
علمی خارج شــود و براســاس برنامه
پیش نــرود ،انگیزه کارمند برای فعالیت
و رشد ســازمان کام ً
ال از بین میرود و
اداره تنها به مکانی برای گذراندن وقت
تبدیل میشود.
همچنین ،غالمعباس توسلی ،جامعهشناس
کار و شغل با اشاره به مشکالت پیشروی
کارمندان میگوید:به طور کلی ،مشکالت
مربــوط به حقــوق و تامین معیشــت از
مهمتریــن مشــکالتی اســت کــه بارها
کارمنــدان از طریق رســانههای مختلف
ســعی کردهاند آن را به گوش مســئوالن
برســانند .زمانی که حقوق یک کارمند با
تورم تناسب نداشته باشــد ،فرد چارهای
جز رو آوردن به شغل دوم و تحمل فشار
زیاد ندارد .این اســتاد دانشــگاه در ادامه
تصریح میکند :از لحاظ جامعهشناســی،
کارمندان ما در نهایت با مشــکل از خود
بیگانگی روبهرو هستند .در ایران کارها به
درستی صورت نمیگیرد و تخصص فرد
با شغلی که دارد همخوانی ندارد .نویسنده
کتاب جامعهشناسی کار و شغل با اشاره به
حاکمشدن سیستم بوروکراسی در ادارات
میگوید :ازخودبیگانگی میتواند ناشی از
حاکمشدن سیستم بوروکراسی دقیق باشد.
تحت این شــرایط ،افراد جایگاه درست
خــود را نمیدانند و هدفــی در زندگی
شغلی ندارند .در واقع کار برای این افراد
تبدیــل به امری بیمعنی میشــود .او در
پایان با تاکید بر لزوم بازبینی بر نظام کار و
تغییر زیرساختها میگوید :برای آنکه از
وضعیت فعلی نجات پیدا کنیم الزم است
تا در مرحله اول مسائل اقتصادی حل شود
و در وهله بعد تعریف ما از کار تغییر کند،
یعنــی کار در ذات خود امری ارزشــمند
برای جامعه محسوب شود.

نکته

بهداشت

یک متخصص پوست گفت :مبتالیان به شوره سر یا قارچهای پوستی مقاوم به درمان
ممکن است از فقر زینک رنج ببرند.
محبوبه مبشــری در گفتوگو با ســامت نیوز ،اظهار کرد :شــوره سر یا پوسته ریزی
عارضهای است که بخش قابل توجهی به آن مبتال هستند یا حداقل یک بار آن را تجربه
کردهاند.
وی ادامه داد :الیه شــاخی پوست سر  20تا  30روز زمان نیاز دارد تا فرایند رشد خود
را طی کرده و به عنوان پوست مرده از سر جدا شود .در مواقعی که این روند  20تا 30
روزه به شکل غیر طبیعی تسریع شود ،شوره سر ایجاد خواهد شد.
این متخصص بیماریهای پوستی گفت :زینگ یا همان روی ،عنصر بسیار مهمی برای
سیستم دفاعی بدن و البته پوست است .زینک در تمایز لنفوسیت  Tنقش دارد .همچنین
از غشا سلولی محافظت میکند .مطالعات نشان داده است که بیش از  60درصد بیماران
مبتال به شوره سر ،کمبود زینک دارند.

وزیر بهداشت ضمن تشریح دستاوردهای پزشکی کشور همزمان با روز پزشک ،در
عین حال گفت :متاسفانه جامعه پزشکی به عنوان سرمایهای اجتماعی به صورت هدفمند
و مهندسی شده مورد تخریب قرار گرفته است.
به گزارش ایســنا ،دکتر سیدحسن هاشمی ،گفت :البته این تخریب ها منحصر به جامعه
پزشکی نیست بلکه علیه برخی اقشار دیگر از جمله آموزش و پرورش ،اساتید ،کارگران
و وکال نیز این تخریب ها انجام شــده است.هاشمی در ادامه و در تشریح اجرای طرح
تحول سالمت و چالش ها و دستاوردهای اجرای این طرح گفت :طرح تحول سالمت
با هدف افزایش آرامش مردم ،کاهش پرداختی از جیب ،حمایت بیشتر و وجود بیمه ها
قوی تر آغاز شــد و توانست به بخشی از اهداف خود دست پیدا کند اما مشکالتی هم
داشت و مهمترین مشکل طرح تحول سالمت ،عدم تامین منابع مالی مورد نیاز بود که آن
هم ناشی از سقوط ارزش نفت به یک چهارم ،پوشش بیمه رایگان برای  ۱۱میلیون نفر
بجای  ۴تا  ۵میلیون نفر و عدم اجرای تعهدات شرکای خود بود.

شوره با کمبود زینک ارتباط دارد

تخریب مهندسی شده جامعه پزشکی

نیش و نوش
ايران ورزشي :صدرنشين زورکن
زرنگ رفته جلو شما حسودي؟
اطالعات :فروش مسکن بدون ثبت رسمي وجاهت قانوني دارد
حتما باید یه پولی هم برای ثبت خرج بشه؟!!
ايران :پشت صحنه اعتراضهاي اخير
حتما دارن تئاتر بازي ميکنن
بهار :چالش بزرگ در انتظار دولت
دیگه بدتر از این هم داریم؟!!!!
تجارت :کسب و کار در وضعيت قرمز
دولتی ها که خیالشون راحته به خاطر اینه که مردم کار دولتی
رو دوست دارن!!
جوان :متأسفم درباره آمريکا اشتباه کردم
احتماال میخواد بره آمریکا از شعار دادنش پشیمون شده!!
پيروزي :يزداني گل پسر کشتي ايران است
پس کشتی ما گل پسرا هم داره!!
ت بايد تغيير کند
رسالت :تيم اقتصادي دول 
کل دولتم تغییر کنه وضعیت تغییر نمیکنه!!
ايران ورزشي :پرويز هادي پسري به رنگ طال
ولي موهاش که مشکيه
شرق :کشف دالر  7هزار توماني
زير خاکيها رو نبايد به مردم بگي
شروع :مانور يورو و دالر در اقتصاد ايران
اینجوری فقط اقتصاد ايران یه کم باکالس میشه
کيهان :صفهاي طوالني براي گرفتن غذاي مجازي
ديگه قابلمه نخريد اونم مجازی میریزن توش!!
همشهري ورزشي :صدرنشيني ناخواسته
يعني از معروفيت خوشش نمياد؟
آفتاب :حذف سکه از مهريه؟
نکته ميخوان کاغذ باطله مهریه عروس خانوما بشه!!
فرارو :هوش مصنوعی تا  10سال دیگر مشاغل را تسخیر میکند
این دیگه از کجا پیداش شد!!

حوادث

قتل با سالح گرم
در نمايندگي خودرو

معـــاون اجتماعـــی فرماندهـــی انتظامـــی همـــدان گفـــت:
درگی ــری س ــه ت ــن در نمایندگ ــی خ ــودرو منج ــر ب ــه م ــرگ
ی ــک ت ــن ب ــه دلی ــل ضرب ــات چاق ــو و مج ــروح ش ــدن ی ــک
نف ــر دیگ ــر ب ــه عل ــت اثاب ــت گلول ــه ش ــد.
حس ــین بش ــری روز ش ــنبه اظهارداش ــت 2 :ف ــرد روز گذش ــته
(جمع ــه) ب ــا حض ــور در یک ــی از نمایندگ ــی ه ــای خ ــودرو
شـــهر همـــدان در ظاهـــر بـــه علـــت تاخیـــر در تحویـــل
خـــودرو بـــا مســـئول ایـــن نمایندگـــی مشـــاجره مـــی کننـــد.
وی اضاف ــه ک ــرد :افزای ــش مش ــاجره و درگی ــری لفظ ــی بی ــن
دو طـــرف ماجـــرا ،موجـــب شـــد کـــه مالـــک نمایندگـــی بـــا
اس ــتفاده از س ــاح گ ــرم ب ــه س ــمت آنه ــا ش ــلیک کن ــد.
در گفـــت و گـــو بـــا ایرنـــا ،معـــاون اجتماعـــی فرماندهـــی
انتظامـــی همـــدان اضافـــه کـــرد :پـــس از شـــلیک تیـــر اول
ب ــه س ــمت پ ــای یک ــی از معترض ــان ،اس ــلحه دچ ــار مش ــکل
شـــده و شـــلیک نمـــی کنـــد.
بشـــری ادامـــه داد :امـــا مالـــک نمایندگـــی اســـلحه را
کنـــار گذاشـــته و بـــا اســـتفاده چاقـــو چندیـــن ضربـــه
بـــه ناحیـــه ســـر و گـــردن دیگـــر فـــرد مراجعـــه کننـــده
وارد مـــی کنـــد.
وی گفـــت :مجروحـــان بـــه بیمارســـتان منتقـــل شـــدند امـــا
یکـــی از آنهـــا کـــه مـــورد اصابـــت ضربـــات چاقـــو قـــرار
گرفتـــه بـــود بعلـــت شـــدت جراحـــات وارده فـــوت کـــرد.
مع ــاون اجتماع ــی فرمانده ــی انتظام ــی هم ــدان اف ــزود :ف ــرد
دوم بخاطـــر اصابـــت گلولـــه در بیمارســـتان بســـتری شـــد و
وضعیـــت عمومـــی وی مناســـب گـــزارش شـــده اســـت.
بشـــری بیـــان کـــرد :پـــس از اعـــام ایـــن موضـــوع بـــه
فوریـــت هـــای پلیســـی  ،110مامـــوران بـــه محـــل مراجعـــه
و بـــا هماهنگـــی مقـــام قضایـــی مالـــک ایـــن نمایندگـــی را
دســـتگیر کردنـــد.
وی تاکیـــد کـــرد :متهـــم بـــا پنهـــان کـــردن ســـاح ،قصـــد
انحـــراف در مســـیر پرونـــده و مقصـــر جلـــوه دادن مصدمـــان
را داش ــت ک ــه ب ــا ذکاوت پلی ــس و کش ــف س ــاح در چ ــاه
فاضـــاب ،بـــه جـــرم خـــود اعتـــراف کـــرد.
وی بیـــان کـــرد :قاتـــل در تحقیقـــات اولیـــه علـــت درگیـــری
را اختـــاف حســـاب بـــا مشـــتری عنـــوان کـــرده اســـت بـــا
ایـــن وجـــود تحقیقـــات پلیســـی بـــرای کشـــف حقیقـــت
ادامـــه دارد.
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اقتصـاد

مسکن وارد رکود شد

آمار درج شده در سامانههای ملکی نشان میدهد معامالت مسکن در مردادماه نسبت به ماه
قبل  ۳۵درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۹۶درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایســنا ،در شرایطی که قیمت مســکن به باالترین سطح رشد طی پنج سال
گذشــته رســید و در تیرماه  ۱۳۹۷بالغ بر  ۵۴درصد افزایش یافــت ،معامالت روند
نزولی به خود گرفته اســت .از ســوی دیگر عنوان میشــود بخــش قابل توجهی از
متقاضیان مســکن طی ماههای اخیر ،ســفته بازان و نوسانگیران بودهاند که برای حفظ
ارزش پــول خود در شــرایط جهش قیمت ارز ،اقدام به خریــد آپارتمان کردهاند .اما
به نظر میرســد این گروه با اشــباع بازار ،عدم بازدهی متناســب با بازارهای موازی،

نبود چشــمانداز روشن و نبود توجیه ســرمایهگذاری در میان مدت ،مردادماه از بازار
مسکن خارج شدهاند.
بر اساس آمار ،از فروردین ماه سال قبل تا کنون سکه  ۲۱۹درصد و دالر  ۱۶۲درصد افزایش
قیمت داشتهاند؛ اما رشد قیمت مسکن  ۵۴درصد بوده است .این در حالی است که با وجود
نرخ پایینتر رشــد ،تقاضا برای مسکن به شدت دچار افت شده است .کارشناسان علت این
موضوع را عدم اســتطاعت مالی متقاضیان واقعی مسکن عنوان میکنند؛ چرا که جهشهای
ادواری قیمت زمین ،مسکن و مصالح ساختمانی که به پرش قیمت در سالهای ،۱۳۸۶ ،۱۳۶۸
 ۱۳۹۱منجر شده بخش مسکن را دچار اشباع قیمتی کرده که نتیجه آن کوتاه شدن دوره رونق
سال  ۱۳۹۷و کوچک شدن حباب مسکن در این سال نسبت به بازارهای موازی بوده است.

eghtesad@hamedanpayam.com

معاون وزير درشوراي اشتغال استان:

همدان در بهبود فضاي كار پيشتاز شود  

خبـر

تعداد خودروهای خوابیده در کف کارخانهها
به  ۷۰هزار دستگاه رسید

دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی گفت :تعداد
خودروهایی که به دلیل کسری قطعات به صورت ناقص تولید
و در کف کارخانههای سازنده متوقف شدهاند به حدود ۷۰
هزار دستگاه رسیده است.
آرش محبینژاد اظهار کرد :متاسفانه خودروسازان از پرداخت
مطالبات قطعهسازان ناتوان هستند و همین موضوع موجب
ایجاد مشکل در تامین نقدینگی قطعهسازان و تولید قطعات
شده است.
وی با بیان اینکه در هفتههای اخیر تنوع و تعداد قطعاتی که
قطعهسازان نمیتوانند تولید کنند بیشتر شده است ،به ايسنا
گفت :یک خودرو از بیش از  ۳۰۰۰هزار نوع قطعه تشکیل
شده که در صورت کمبود حتی یکی از این قطعات ،خودرو
اصطالحا تجاری نشده و در کارخانههای تولیدکننده متوقف
میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی ادامه داد :متاسفانه در هفتههای
اخیر وضعیت قطعهسازان بدتر شده است و ناتوانی خودروسازان از
پرداخت مطالبات قطعهسازان نیز مشکالت را تشدید کرده است.
وی افزود :در این شرایط در کوتاه مدت سه اقدام مهم باید
صورت گیرد که صنعت خودرو و قطعهسازی از این بحران
خارج شود که اولین اقدام ،پرداخت تسهیالتی به ارزش
بیش از  ۱۰هزار میلیارد تومان به هر یک از شرکتهای بزرگ
خودروسازی برای پرداخت مطالبات قطعهسازان است.
محبینژاد با بیان اینکه با تغییرات نرخ ارز میزان سرمایه در گردش
شرکتهای قطعهسازی به کمتر از نصف رسیده است ،تصریح کرد:
دومین اقدام مهم برای خروج از این وضعیت ،عرضه کافی و با
قیمت مناسب مواد اولیه عمدتا دولتی همچون فوالد ،فلزات رنگین و
محصوالت پتروشیمی است که متاسفانه قیمت آنها در بازار به شدت
افزایش یافته است.
وی ادامه داد :سومین اقدام کوتاه مدت برای خروج صنعت خودرو
و قطعه از این بحران ،آزادسازی قیمت خودرو و واقعی شدن
قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان است .در حال حاضر
خودروسازان هنوز قطعات خریداری شده از قطعهسازان را با
نرخ ارز  ۳۲۰۰تومانی سابق قیمتگذاری میکنند در حالیکه
قطعهسازان ارز مورد نیاز را به نرخ آزاد تامین میکنند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی خاطرنشان کرد :امیدواریم در
تعطیالت تابستانی یک هفتهای خودروسازان و قطعهسازان ،بخشی از
خودروهای ناقصی که کسری قطعات آنها تامین شده ،تکمیل و شاهد
کاهش تعداد  ۷۰هزار دستگاه خودروی ناقص متوقف در کارخانههای
خودروسازی باشیم.

ارز

شرایط سپردهگذاری ارزی
در بانکها اعالم شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای مقررات و شرایط سپرده گیری ارزی
را به شــبکه بانکی ابالغ کرد که طبق در این بخشنامه بانکها نسبت
به سپرده گیری ارزی به صورت اسکناس به ارزهای یورو با سود سه
درصد ،درهم امارات دو درصد و دالر با نرخ چهار درصد با تضمین
بانک مرکزی مجاز خواهند بود.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم بانک مرکزی ،در راستای اجرای بند ()۴
تصویبنامه شــماره /۶۳۷۹۳ت ۵۵۶۳۳هـ مورخ  ۱۳۹۷/۵/۱۶هیأت
وزیران ،شــرایط زیر در تکمیل ترتیبات سپردهگذاری ارزی موضوع
قسمت «ج» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر
مبادالت ارزی بین المللی» ،برای اجرا ابالغ میشود:
 -۱بانک مجاز است نسبت به سپردهگیری ارزی به صورت اسکناس
به ارزهای یورو ،درهم امارات و دالر از اشــخاص حقیقی و حقوقی
بخش غیــر دولتی با تضمیــن بانک مرکزی در قالب فرم پیوســت
(پیوست  )۱اقدام و با انجام هماهنگی الزم با اداره بینالملل این بانک،
نزد بانک مرکزی سپردهگذاری کند.
 -۲بازپرداخت اصل و ســود وجوه ارزی سپردهگذاری شده توسط
بانک مرکزی تضمین میگردد.
 -۳دوره ســپردهگذاری ارزی یک ســاله بوده و در صــورت ارائه
درخواست تمدید (قبل از سررسید) و موافقت این بانک ،دوره مذکور
برای دوره یک ساله دیگر قابل تمدید خواهد بود.
 -۴نرخ ســود سپردهگذاری ساالنه برای اسعار یورو ،درهم امارات و
دالر به ترتیب  ۲ ،۳و  ۴درصد است.
 -۵کارمزد عاملیت آن بانک  ۰.۳درصد نسبت به حجم سپرده دریافتی
در پایان دوره سپردهگذاری ارزی یک ساله پرداخت میشود.
 -۶در صورت درخواســت متقاضی مبنی بر ابطال و یا دریافت سود،
به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به سپرده گذاران ،آن بانک
نسبت به پرداخت اسکناس از محل منابع خود اقدام و مراتب را مطابق
جدول پیوست (پیوست  )۲به اداره بینالملل این بانک جهت دریافت
اصل و سود سپرده پرداختی منعکس کند.
 -۷بازپرداخــت اصل و پرداخت ســود ســپردهگذاری به صورت
اسکناس نزد این بانک ،به همان نوع ارز تودیعی و به صورت اسکناس
خواهد بود.
تبصره :پرداخت سود به سپرده گذار به صورت ماهانه خواهد بود.
 -۸درصورت درخواست ابطال سپرده ارزی تودیعی قبل از سررسید،
نرخ سود سالیانه مورد عمل برای سپرده یورویی ،درهمی و دالری به
ترتیب  ۰.۵ ،۱و  ۱.۵درصد خواهد بود .به ســپردههای ارزی کمتر از
یک ماه سودی تعلق نمیگیرد.

■  19تعاوني برتر معرفي شدند

روز گذشته  19تعاوني در سيزدهمين
جشــنواره تعاونيهاي برتر استان همدان
معرفي شدند.
آنطور كه مديركل اداره كار ،تعاون و رفاه
اجتماعي اســتان همدان اعــام كرد :اين
تعداد از بين هزار و  141تعاوني فعال در
استان انتخاب شدهاند.
طبق اعالم ســيد احمــد توصيفيان270 ،
تعاوني در رشــته صنعــت و معدن (24
درصد) 236 ،تعاوني در رشته كشاورزي
( 21درصــد) 446 ،تعاونــي در رشــته
خدمات ( 39درصد) 105 ،تعاوني مسكن
و عمران ( 9درصد) 14 ،اتحاديه شــركت
تعاونــي (يك درصــد) و  70تعاوني در
قالب «روســتاتعاون» ( 6درصد) در حال
فعاليت هســتند كه  12هزار و  928شغل
ايجاد كردهاند.
بــه گفتــه وي ،در ســال  96تحقق 118
درصدي در تشكيل تعاونيهاي جديد و
تحقق  108درصدي ايجاد شــغل نسبت
به برنامه اعالمي از سوي وزارت كار ،در
استان همدان وجود داشته است.
توصیفیان با بیان اینکه  ۶درصد تعاونیهای
اســتان به روســتاتعاون اختصاص دارد،
افزود :تعهد استان تشکیل  ۵۲روستاتعاون
بود اما در حال حاضر  ۷۰روستاتعاون در
استان فعال شده است.
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی
اســتان همدان با بیان اینکه نرخ مشارکت
اقتصادی استان در سالجاری  42/8است،
گفت :نرخ مشــارکت اقتصــادی در بهار
 97در کشــور  41/1و در اســتان همدان
42/8است.
توصیفیان با اشــاره به اینکه نرخ بیکاری
اســتان همدان در بهار  8/2 ،97اســت،
افزود :نرخ بیکاری استان در سال گذشته
 8/9و نرخ بیکاری کشور  12/6بوده است.
وی بــا تأکید بر اینکه اســتان همدان بعد
از ســمنان و اردبیل رتبه سوم را به لحاظ
کمترین نرخ بیکاری در کشــور داراست،
تصریح کرد :از ابتدای سال گذشته تا پایان
تیرماه  24هزار و  549اشــتغال در استان
همدان ثبت شــده و  5725شــغل نیز در
بخش مسکن اشــتغال ایجاد شده که در
مجموع  30هزار و  274نفر اشــتغال در
استان همدان ایجاد شده است.
توصیفیان خاطرنشــان کرد :براساس آمار

■ مدير کل اداره کار 7 :دهم درصد نرخ بیکاری در همدان کاهش يافت

دنبال ايجاد بازار در كشــورهاي كويت و
عمان هم هستيم كه تاكنون موفق شدهايم
با عمان تفاهمنامه امضا كنيم.
نادي گفت :سه قرارداد در زمینه صادرات
دام زنده و ایجاد منطقــه صنعتی با اقلیم
کردستان عراق منعقد شده اما راکد مانده
است.
وي افزود :لبنان هم بــازار هدفمان براي
صادرات صنايع دستي است.

ريل همدان به تهران متصل شد

مرکــز آمار ایــران  33هــزار و  667نفر
جمعیت شــاغل نسبت به ســال گذشته
اضافه شده است اما برخی دستگاهها ثبت
نکردهاند.
وی با اشــاره به اینکه جهادکشــاورزی،
میراث فرهنگی ،کمیته امداد و بهزیســتی
بیشــترین ایجاد اشــتغال در اســتان را
داشتهاند ،گفت :در استان همدان از ابتدای
ســال  96تا پایان تیرماه امســال1331 ،
میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزا پرداخت
شده است.
توصیفیــان اضافه کرد 565 :میلیارد تومان
از محل رونق تولیــد 166 ،میلیارد تومان
از محل تســهیالت روســتایی و فراگیر،
 80میلیارد تومان از دستگاههای حمایتی،
 14میلیــارد تومــان از محل تســهیالت
لخانگی و  80میلیــارد تومان از
مشــاغ 
تســهیالت ریالی صندوق توســعه ملی
پرداخت شده است.
مدیــرکل تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی
اســتان همــدان ادامــه داد 59 :میلیارد
دالر معــادل  247میلیارد تومان از محل
تســهیالت ارزی صندوق توسعه ملی،
 33میلیــارد و  600ملیون تومان از محل
صنــدوق کارآفرینی امیــد 58 ،میلیارد
تومــان از محــل تفاهمنامه تســهیالت
روستایی با بانکها و  88میلیارد تومان از
سایر محلها پرداخت شده است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان

همــدان از پرداخت  14میلیــارد و 209
میلیون تومان تســهیالت مشاغلخانگی
خبر داد و افزود 4898 :مجوز مســتقل و
 113مجوز پشتیبان صادر شده است.

همــدان در اکثر شــاخصها
پيشتاز است

معاون امور تعاون وزير تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي هم گفت :بهبود نرخ اشــتغال،
بهبود فضاي كسبوكار و ارتقا از رتبه 24
بــه  1و ايجاد  33هزار شــغل در همدان،
چند اتفاق مهمي اســت كه در اين استان
رخ داده است و بايد در بهبود فضاي كار
پيشتاز شود.
سيد حميد كالنتر با بیان اینکه همدان در
بیشتر شــاخصها ،رتبه اول و دوم دارد،
اظهار داشــت :پیشنهاد میشود این استان
در بهبود محیط فضای کســب و کار در
کشور پیشقدم و الگو باشد.
کالنتــری بــا تاکید بــر ایجــاد تعاونی
گردشــگری در اســتان همدان گفت :با
توجه به اینکه همدان مقصد گردشــگری
اســت میتوان در این استان تعاونیهای
بومگــردی ،گردشــگری روســتایی و
گردشگری طبیعت راهاندازی کرد.
وي ادامه داد :امســال روستاتعاون به مدد
اشتغال روستايي آمد كه نشان از موفقيت
آن بود.
كالنتري افزود :به نظر من اگر تعاونيهاي
اســتان موفق به صادرات به كشــورهاي

آگهي مناقصه عمومي  97/75/31الي 97/75/34

اداره کل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان همدان در نظر دارد پروژههاي ذيل را از طريق مناقصه به شرح زير به پيمانکار
پ
واجد شرايط واگذار نمايد.
شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوبت اول

مبلغ برآورد بر اساس فهرست مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع
بهاء راهداري سال ( 97ريال) کار (ريال) بر اساس آيين نامه تضمين
معامالت دولتي به شماره /123402
ت 50659هـ مورخ 94/9/22

97/75/31

اجراي عمليات لکهگيري و روکش آسفالت محور مالير -نهاوند
(گردنه آبدر)

5/500/077/113

275/100/000

97/75/32

اجراي عمليات لکهگيري و روکش آسفالت محور مالير -بروجرد
(حدود انتهاي حوزه به طرف سامن)

3/500/001/290

175/100/000

97/75/33

اجراي عمليات لکهگيري و روکش آسفالت محور مالير -خنداب
(بعد از تقاطع گولوند به طرف خنداب

3/500/022/912

175/100/000

97/75/34

عمليات حفظ و نگهداري سيستم روشنايي و چراغ چشمک زن
ناحيه  2استان (مالير نهاوند تويسرکان و اسدآباد)

بر اساس فهرست بهاء راهداري
و برق سال 4/000/000/000 ،97

200/000/000

محل دريافت اسناد «:سامانه تدارکات الکترونيک دولت به نشاني www.setadiran.ir
جهت اطالع بيشتر به سايت  http://IETS .MPORG.IRمراجعه نماييد.
آخرين مهلت دريافت اسناد :تا ساعت  14مورخ 97/6/11
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت :تا ساعت  14مورخ 97/6/21
محل تحويل پاکت الف به صورت فيزيکي :دبيرخانه اداره کل واقع در همدان بلوار سيدجمالالدين نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمي
محل تحويل پاکت الف و ب و ج به صورت الکترونيکي :سامانه تدارکات الکترونيک دولت به نشاني www.setadiran.ir
تاريخ بازگشايي پاکات :ساعت  9صبح مورخ 97/6/22
محل بازگشايي پاکات :سالن جلسات اداره کل واقع در همدان بلوار سيدجمالالدين اسدآبادي نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمي
مهلت اعتبار پيشنهاد قيمت 3:ماه
صالحيت الزم:
دارا بودن گواهي صالحيت پيمانکار(حداقل رتبه  5راه و ترابري) از سازمان مديريت و برنامهريزي و نيز داشتن گواهي نامه فني از مرکز تحقيقات راه و مسکن
و شهرسازي
مناقصه شماره  97-75-34دارا بودن گواهي صالحيت پيمانکاري (حداقل رتبه  5نيرو) از سازمان مديريت و برنامهريزي
قيمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد.
محل تأمين اعتبار طرح عمراني (تملک داريي) و از محل اعتبارات استاني و سازمان راهداري (نقدي و اسناد خزانه) ميباشد.
پيمان و رسيدگي اداره کل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان همدان

آگهي حصر وراثت

زهرا دانيالي فرزند علي حيدربه شــرح دادخواست کالسه  970353از اين
حوزه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان
فاطمه نوروزي کندهاني به شــماره شناســنامه  392089546در تاريخ
 1397/4/13در اقامتگاه دائمي خــود بدرود زندگي گفته ورثه حينالفوت
آن متوفي منحصر اســت به -1 :زهرا دانيالي فرزند علي حيدر به شــماره
شناسنامه  8مادر متوفي  -2عباس شاملو جاني بيک فرزند حيدر به شماره
شناسنامه  3920674731همسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك
ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .م الف )444

قاضي شعبه  111شوراي حل اختالف مالير

ديگر همسايه شدند ،صادرات به عراق را
كمرنگ نكنند؛ چون كشــوري قوي براي
هدف صادراتي است.
کالنتری تاکیــد کرد :همچنیــن در کنار
صادرات به کشــورهای همسایه ،باید بر
روی صادرات به کشورهای تاجیکستان،
گرجستان و ارمنستان نیز برنامهریزی کرد.

بيمهنامه کوثر خودرو پژو آردي  1600شماره بيمهنامه
 1396/1010/706173شماره پالک 836ط 61ايران 28
شماره موتور  11782016053شماره شاسي 82143211
به نام پرويز طالبي به شماره شناسنامه 4040248112
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

وي ســپس به دولت الكترونيك و رشد
كشورهاي ديگر مانند گرجستان اشاره كرد
و گفت كه اين كشــور در رشد اقتصادي
رتبه  8دنيا را دارد .آنها بين  15تا  20دقيقه
وقت براي ثبت شــركت صرف ميكنند
و اينها نشــان ميدهد كه چقدر به دولت
الكترونيك نزديك هستند و رشد كردهاند.
كالنتري ادامه داد :بايد مشكل سيستماتيك
بانكها حل شود و همه چيز مكانيزه شود
تا اين همه وقت و هزينه بيجهت صرف
امور و جلسات نشود.

تعاونيها  38ميليون دالر صادر
کردند

دبير اتاق تعاون استان همدان هم از تحقق
 103درصد صادرات تعاونيها خبر داد و
گفت كه در سال  ،96هدفگذاري صادرات
 42ميليون دالر داشــتهايم كه  38ميليون
دالر به كشــورهاي همسايه صادر كرديم.
اين رقم با افزايش  2ميليون دالري نسبت
به سال  95مواجه شده است.
رحمــان نادي ادامه داد :در حال حاضر به

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

استاندار همدان هم در همين جلسه با بیان
اینکه وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی با
استیضاح علی ربیعی آسیب دید ،گفت :در
جلسه استیضاح وزیر سابق کار ،هم وزیر
و هم دیگران استیضاح شدند و برخوردها
جامعه پســند نبود؛ هرچنــد نظر مجلس
محترم است.
محمدناصر نيکبخت همچنین با اشــاره
به دســتاوردهای دولت تدبیر و امید در
زمینه توسعه خطوط ریلی در این استان،
گفت :امروز مسیر ریلی همدان  -تهران
متصل شــد و منتظر تهیــه و راهاندازی
قطار هستیم.
وي با اشاره به اینکه بر اساس یک برنامه
مدون ساخت  13هتل در این استان آغاز
شد و هم اینک تعدادی از آنها آماده بهره
برداری است ،تاکید کرد :اما جای تاسف
دارد که سازمان تامین اجتماعی که متعهد
شد هتل هما را احداث کند و همه خواسته
هایش محقق شــد ،تاکنون برای عمل به
تعهدات خود اقدام نکرده است.
نیکبخت یادآوری کرد :شــهریور 1394
آیین کلنگ زنی هتل پنج ســتاره هما در
همدان به زمین زده شد و عملیات ساخت
این هتل که قرار بود توسط هگتا (هلدینگ
گردشگری تامین اجتماعی) احداث شود،
تاکنون راکد مانده است.
وی بیان کرد :این شــرکت باوجود تمام
قول هایی که داده بود و درخواست هایی
که داشــت و موافقت شــد ،هنوز اقدامی
انجام نداده است.
نیکبخت با اشــاره به مذاکــرات خود با
مســئوالن پشــتیبانی امور دام کشور در
خصوص واردات گوشــت گــرم به این
اســتان ،یادآوری کرد :مصوب شده است
که هفتهای  20تن گوشت گرم به همدان
وارد و بین مردم توزیع شود.

تعاونيهاي برتر

 -1امين قرباني
(شــركت تعاونــي دهياريهــاي
بخــش جــوكار)
 -2مهرانگيز منصوري
(تعاوني فرشافشان ماندگار)
 -3فريدون عبدالملكي
(تعاوني مسكن كوثر همدان)
 -4مهري دولتياري
(تعاوني اهورا روزبه الوند)
 -5علي خزايي
(تعاوني طهگستر شيراوند)
 -6محمد بينواپور
(تعاونــي زيســتآب فراينــد
ز ا گــر س )
 -7زيبا عليزاده
(تعاوني تاروپود دايلمه)
 -8مهرداد ميرزايي
(تعاوني كشاورزي مهر)11
 -9حميدرضا كرمي
(تعاونــي مصــرف فرهنگيــان و
كاركنــان دولــت اســدآباد)
ج باباعلي
 10رحيم حا 
(تعاونــي مصــرف فرهنگيــان
نهاونــد)
 -11رضا يوسفوند
(تعاونــي مصــرف فرهنگيــان
همــدان)
 -12احسان جهاني
(تعاونــي بنيــاد توســعه تعــاون و
كارآفرينــي)
ي پورفراهاني
 -13عل 
(تعاوني صنايع پاكفن بخار)
 -14گيتي سرخوشيان
(تعاوني هنرآفرينان هگمتانه)
 -15كبري واحدي
(تعاوني قاليبافي گل انار)
 -16روحا ...اسفندياري
(تعاونــي دهيــاران تالشــگر بخــش
گلتپــه)
 -17سميرا شهبازي
(حملونقل كاميونداران نهاوند)
 -18جهانبخش قمري
(تعاوني جهانسنجش نيروبهاران)
 -19پارسا كياني
(تعاوني داروسازي فاران شيمي)

فراخوان تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای

اجرای  شبکه  جمع آوری فاضالب  شهر رزن به شماره ع97/150-2/

شركت آب و فاضالب استان همدان(سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه اجرای
شبکه جمع آوری فاضالب شهر رزنبه مبلغ برآورد 8،214،488،416بر اساس فهرست بهای شبکه جمع
آوری و انتقال فاضالب سال  97را به پيمانكاراني كه دارای حداقل رتبه  5آب و گواهینامه تایید صالحیت
ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در  5سال گذشته به مبلغ
اوليه  %25مبلغ برآوردي مناقصه و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و نيز دو رضايت نامه از باالترين مقام
دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط پيشين طي  5سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه  ،) 5از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)واگذارنمايد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه
تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکات از طریقدرگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس www.
setadiran.irبه شماره فراخوان 200977001000015انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم
عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در
مناقصه محقق سازند.
* تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد1397/06/03 :
*هزینه خرید اسنادمناقصه:مبلغ  300،000ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانک صادرات شماره
 0101396197001به نام شركت آب و فاضالب استان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت واریز گردد.
* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از تاریخ  1397/06/03لغایت 1397/06/07تاپایان وقت اداری.
* آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه :تاپایان وقت اداری (1397/06/19مدت اعتبار پیشنهاد ها  3ماه است).
* تاریخ بازگشایی پیشنهادات :مورخ1397/06/20ساعت 11سالن جلسات مناقصه گزار.
*مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار410.724.421 :ریال است پيشنهاددهنده باید تضمين شرکت در
فرایند ارجاع کار را طبق بند الف ماده 6آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره/123402ت50659ه مورخ
 1394/9/22ارائهنمايد.اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در سامانه می بایست در
پاکت الک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1397/06/19به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان
همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.
نشانی مناقصه گزار :همدان  -ميدان بیمه -جنب اداره ثبت احوال -شركت آب و فاضالب استان همدان و
ساعت اداری (شنبه تا چهارشنبه  7:45تا ، 14:15پنجشنبه  7:45تا )13:15
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934دفتر ثبت
نام 88969737:و 85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت به نشانی www.hww.irدرج شده است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.
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فرنگی کاران همدانی اعزامی به قهرمانی
کشور معرفی شدند
سخنگوی هيأت کشــتی گفت :برترین های کشتی فرنگی انتخابی
بزرگساالن همدان با برگزاری یک دوره مسابقه در این شهر برای اعزام
به رقابت های کشوری معرفی شدند.
محمد حســامی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت :در این دوره از
پیکارها  75کشتیگیر در قالب  9شهرستان همدان در پنج دور به رقابت
پرداختند.

خبـر
مشکالت مالی سد راه پیشرفت ووشو همدان نشد

مدال نقره قاره کهن سهم کهن شهرهگمتانه

فرود ظفــری ملیپوش همدانی وزن منهای  ۶۵کیلوگرم تیم ملی
ووشــوی ایران در مسابقات بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا به مدال
نقره بازیهای آسیایی رسید و کهن شهر هگمتانه را صاحب نام کرد.
یکی از رشتههایی که در چند سال اخیر در کشورمان طرفداران زیادی
پیداکرده ،رشته ووشو است؛ ووشو به هنرهای رزمی کشور چین گفته
میشود که در آن انواع مختلف حرکات برای سالمتی جسم و روح و
دفاع از خود در نظر گرفتهشده است.
ووشــو نهتنها یک ورزش ســنتی چین اســت بلکه عناصر فلسفی،
اخالقی ،پزشــکی و نظامی را نیــز در بر دارد به طوری که هدف این
ورزش ناتوان کردن و زیان رساندن به دشمن است؛ از این رو ووشو
یکی از شیوههای تمرینی مهم ارتش چین باستان بوده و حتی امروزه
نیز در تمرینات پلیسها و نیروهای ارتش مورد استفاده قرار میگیرد.
ســه سبک اصلی ووشــو ،چانگ چوان ،نان چوان و تای چی چوان
هســتند که چانگ چوان شامل ســبکهای شمالی کونگفو میشود و
در این ســبک از حرکات با دستوپاهای کشــیده و حرکات زیبای
آکروباتیک استفاده میشود.
نان چوان بیشــتر حرکات انفجــاری و با ســرعت دارد و نمایانگر
درگیریهای نزدیک اســت و تای چی چوان سبکی است که بر پایه
انرژی چی بناشده و به تقویت بدن از نظر جسمی و روحی میپردازد
و این سبک به داشتن خصیصه مدیتیشن در حرکت معروف است.
ووشو در ســال  ۲۰۰۴توســط کمیته بینالمللی المپیک به رسمیت
شناخته شد
این ورزش در سال  ۲۰۰۴توسط کمیته بینالمللی المپیک به رسمیت
شناخته شد که هنر رزمی ووشــو در مسابقات در دو بخش ساندا و
تالو ارائه میشود.
در ووشو توانایی حرکت دادن بخشی یا تمام بدن بهطور سریع خیلی
مهم اســت و درواقع میتوان گفت که چابکی یکی از ارکان مهم این
ورزش است.
ووشــو میتواند ورزش بســیار خوبی هم برای خانمها و هم آقایان
باشــد کمااینکه در ایران هم این ورزش از سال  ۱۳۶۸بهطور رسمی
شناختهشده است و مربیهای خوب زیادی دارد.
با وجود اینکه کشــور چین مبدأ اصلی ووشــو است اما در چندین
سال گذشته ایران در این رشــته حرفهای زیادی برای گفتن داشته
و در بازیهای آسیایی جاکارتا نیز ووشوکاران ایرانی مدالهای بسیار
خوشرنگ کسب کردند.
در رقابتهای ووشــوی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی ،تیم ملی
ووشوی ایران با  ۲مدال طالی محسن محمدسیفی و عرفان آهنگریان
و  ۴نقره زهرا کیانی ،فرود ظفری ،الهه منصوریان و شهربانو منصوریان
بــه کار خود پایان داد تا باز هم در رویدادی مهم ،کارنامه موفقی را از
خود برجای بگذارد.
اما در بین نام ووشوکارانی که برای کشورمان افتخارآفرینی کردند نام
فرود ظفری ووشــوکار استانهمدان از دیار نهاوند خوش میدرخشد
و نشــان میدهد که استانهمدان در این رشته حرفهای زیادی برای
گفتن دارد.
فرود ظفــری در رقابتهای ووشــوی هجدهمیــن دوره بازیهای
آســیایی ،در فینال با «لی منگ فــان» از چین رقابت کرد و در حالی
تالش زیادی را به کار بســت ،اما برابر این حریف قدرتمند شکست
خورد تا در نخســتین حضورش در بازیهای آسیایی به مقام دومی و
مدال نقره برسد.
وی با اشــاره به وضعیت ووشو اســتانهمدان گفت :در حال حاضر
بیش از یک هزار و  ۴۰۰ووشــوکار ســازمانیافته شــده دارای بیمه
ورزشی بانوان و آقایان در استانهمدان فعالیت میکنند.
رئیس هیئت ووشــو اســتانهمدان عنوان کرد :همچنین  ۹شهرستان
اســتانهمدان دارای هیئت ورزشــی و رئیس هیئت و تشــکیالت
ســازمانیافته شده هستند تا از تمام پتانســیل استان بتوانیم به خوبی
استفاده کنیم و در این راه  ۳شهرستان همدان ،مالیر و نهاوند  ۳قطب
اصلی ووشو استانهمدان هستند.
قاســمی با اشــاره به فراهم بودن زیرســاخت برای این رشــته بیان
کرد :در شهرســتانهای همدان ،مالیر ،نهاوند ،بهار و اســدآباد سالن
اختصاصی ووشو با عنوان خانه ووشو داریم و بیش از  ۲۰باشگاه در
شهرستانهای بهار ،همدان و نهاوند در زمینه ووشو فعالیت میکنند.
وی عنوان کرد :همچنین در زمینه مربی و داور مشــکلی در اســتان
نداریم و مربیان و داوران بســیار خوب و توانمندی در استانهمدان
در حال فعالیت هستند.
رئیس هیئت ووشو استانهمدان با اشاره به آینده ووشو استانهمدان
گفــت :ما ظفریهای زیادی در اســتانهمدان داریــم و بهطور قطع
ســالهای آینده بیشتر از قهرمانان ووشو اســتانهمدان خواهد شنید
و ووشــوکاران اســتان برای کشــور و شهرشــان افتخارات زیادی
کســب خواهند کرد .قاسمی یادآور شد :در زمینه استعدادیابی همه
شهرســتانهای ما فعالیت بسیار چشمگیری دارند و مدارس تابستانی
ووشو به خوبی در حال فعالیت هستند تا بتوانیم استعدادهای درخشان
استان را کشف کنیم.
وی بابیان اینکه به دنبال رشــد این ورزش در بانوان استانهمدان نیز
هستیم ،بیان کرد :در حال حاضر وضعیت بانوان نسبت به آقایان کمی
ضعیفتر است اما فعالیت خود را برای رشد ووشو بانوان استان آغاز
کردهایم .رئیس هیئت ووشو استانهمدان عنوان کرد :اردوهای خوبی
را برای بانوان ووشوکار اســتان برگزار کردهایم و به دنبال استفاده از
دانش مربیان تیم ملی هم هســتیم تا بتوانیم در آیندهای نزدیک سطح
ووشو بانوان استانهمدان را افزایش بدهیم.
وی افزود :با تمام مشکالت اقتصادی که در کشور و جامعه ما وجود
دارد و هیئتهای ورزشــی در تنگناهای مالی قرار دارند اما اداره کل
ورزش و جوانان اســتانهمدان همواره در حد توان خود به ما کمک
کردهانــد که از این بابت بایــد از مدیرکل ورزش و جوانان اســتان
تشکر کنیم .در پایان گفتنی است؛ امیدواریم با رشد روزافزون رشته
ووشو استانهمدان شاهد مدالآوریهای بیشتر ووشوکاران استان در
مسابقات آسیایی و جهانی باشیم.

وی افــزود :در این رقابت هــا و در وزن  55کیلوگــرم علیرضا
حســینعلی بیگی ،در وزن  60کیلوگرم مهران محسنی ،در وزن 67
کیلوگرم امیرحســین گروســی ،در وزن  82کیلوگرم فرامرز بیات
و در وزن  97کیلوگرم ســجاد نادربیگی از تیم همدان بر ســکوی
قهرمانی ایستادند.
وی اضافه کرد :همچنین در وزن  62کیلوگرم محمدحســین عبدالوند
از تویســرکان ،در وزن  72کیلوگرم حســین قاســمی از بهار ،در وزن
 77کیلوگــرم محمدامین دالوند از کبودرآهنــگ ،در وزن  87کیلوگرم
محمدامین حمیدی اصل از رزن و در وزن  130کیلوگرم سجاد امیدی از

ورزشکاران همداني
ستارههاي مسابقات جاکارتا

1
برگزاری مسابقات
خانوادگیبدمینتون
در همدان

به مناســبت عید قربــان و به منظور
ایجاد نشاط و شادابی در خانواده ها یک
دوره مســابقات بدمینتون خانوادگی با
حضور عالقمندان این رشته در بوستان
ارم با ترکیب پدران و پسران و در سالن
حجاب با ترکیــب مــادران و دختران
برگزار شد.این مسابقات که از سری دوم
مسابقات خانوادگی بود با استقبال خوب
شهروندان روبرو شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ در
پایان مسابقات که بصورت دوبل و تک
حذفی برگزار شــد در بخــش پدران و
پسران خانواده آقای احمدی اول،خانواده
آقای کرمــی دوم ،خانواده آقای کاظمی
سوم و خانواده آقای بیاتی چهارم شدند.
همچنیــن در بخش خانم هــا نیز که با
ترکیب مــادران و دختران برگزار شــد
خانواده فامیل سیف اول ،خانواده برازنده
دوم  ،خانــواده قدیمی ســوم و خانواده
محمدی چهارم شدند.

2

آغاز لیگ برتر فوتبال
همدان

ورزشکاران همدانی تا پایان روز ششم
بازیهایی آســیایی درخشش قابل توجهی
داشتند و با کسب یک طال ،چهار نقره و دو
برنز ،درخشش بیسابقهای داشتهاند.
ورزش همدان این روزها در آسیا درخشش
چشمگیری دارد و در بازیهای قاره کهن،
ورزشکارانش کوالک کردهاند.
ورزشکاران استان در ادامه رقابتهای خود
را در هجدهمین دوره بازی های آسیایی را
در کبدی و قایقرانی آغاز کردند.
ســفیران «همدان  »2018در پایان ششمین
روز بازیهای آســیایی جاکارتا را با کسب
یک طالی تاریخســاز کبــدی و یک نقره
در قایقرانــی ،برگ دیگری بــر افتخارات
ورزش همدان افزودند تا ســهم مدالآوری
ورزشکاران همدانی به یک مدال طال ،چهار
نقره و دو برنز برسد.
به گزارش فارس ،کبــدی ایران در حضور

«وحیــد خراقانــی» مربــی کبودراهنگی و
«حمید میرزایینادر» کبدیکاران استان برای
نخســتین بار در تاریخ بازیهای آسیایی با
نشان طال چراغ کاروان را پرفروغتر کرد.
«مریم امیدیپارسا» قایقران جوان استان که
بیش از این در روئینگ چهارنفره مدال نقره
گرفته بود این بار به همراه نازنین مالیی در
روئینگ ســبک وزن دونفره زنان یک نقره
دیگر نیز برای کاروان ایران و استان همدان
به ارمغان آورد.
بر این اساس ورزشکاران استان با احتساب
نشانهای ششمین روز در مجموع یک مدال
طــا در کبدی ،چهار نقــره در قایقرانی و
ووشــو و دو برنز در تیراندازی و قایقرانی
کسب کردهاند که نســبت به ادوار گذشته
بازیهای آسیایی بسیار درخشان و بینظیر
بوده است.
آرزو حکیمــی در کایاک قایقرانــی ،مبینا

مدالآوران استان در بازیهای آسیایی  2018جاکارتا
در پایان ششمین روز
یک طال
حمید میرزایی نادر در کبدی

چهار نقره

فرود ظفری ساندکار وزن منهای  65کیلوگرم ووشو
مریم امیدی پارسا در تیمی روئینگ چهارنفره زنان
مریم کرمی در تیمی روئینگ چهارنفره زنان
مریم امیدی پارسا در تیمی روئینگ دونفره زنان

دو برنز

مهلقا جامبزرگ تیرانداز سه وضعیت  50متر زنان
مریم کرمی در روئینگ دونفره زنان
ابالغیه

بدینوســیله خانــم مريــم فرهادي کــه فع ً
ال
مجهولالمکان میباشــد ابالغ میگردد که فاطمه
بخشي شاد دادخواســتی به خواسته مطالبه وجه
به طرفیت شما تقدیم که به کالسه 970333ح128
ثبت و برای روز شنبه  97/7/14ساعت  16:30وقت
رسیدگی تعیین گردیده ،لذا مراتب جهت تقاضای
خواهان در اجرای مقررات مــاده  73قانون آئین
دادرســی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب یک
نوبت در یکی از روزنامههای کثیراالنتشــار محلی
همدان درج میگــردد خوانده میتواند ظرف یک
ماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی
دادخواســت و ضمائم به حوزه  128واقع در ميدان
بيمه ،کوچه مشکي شوراي حل اختالف مجتمع امام
حسن مراجعه و در روز و ساعت مقرر فوق در جلسه
رسیدگی حاضر و هر گونه دفاعی دارد به عمل آورد
واال شورا ً غیاب ًا رســیدگی و تصمیم مقتضی صادر
خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهی الزم شود یک
نوبت به مدت آن ده روز خواهد بود(.مالف )2205

دبیرخانه  128شورای حل اختالف شهرستان
همدان

ابالغیه

بدينوســيله بــه آقاي وحيــد احمدونــد که فعال
مجهولالمکان و هيچگونه آدرسي در اختيار خواهان
نميباشد ابالغ ميگردد آقاي سعيد بيات دادخواستي
به طرفيت شــما به خواسته مطالبه وجه به حوزه 117
شوراي حل اختالف مالير تقديم داشته که به کالسه
 970188به ثبت رسيده چون آدرس شما در اختيار
خواهان نبوده حســب تقاضاي نامبــرده به موجب
ماده  73از قانون آيين دادرســي مدني به شما ابالغ
ميگردد که در رأس ســاعت  11صبح مورخ 97/7/9
در حوزه  117شوراي حل اختالف مالير حاضر شويد
در ضمن ميتوانيد به دفتر حوزه مراجعه و نسخه ثاني
دادخواست و ضمائم را دريافت نماييد(.مالف )439

مسئول دفتر حوزه  1117شوراي حل اختالف
شهرستان مالير

آگهي حصر وراثت

آقاي اسحاق نجفي دارای شماره شناسنامه  4000206184به شرح دادخواست کالسه 114/970305ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علي قنبر نجفي به شماره شناسنامه  1054در تاريخ  97/5/20در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حینالفوت آن متوفي منحصر اســت به-1 :مهين مراد نجفي زاده فرزند اميناله به شماره شناسنامه  1373همسر متوفي -2پريسا نجفي
فرزند علي قنبر به شمارهشناســنامه  4000301306دختر متوفي-3مهناز نجفي فرزند علي قنبر به شمارهشناسنامه  4000383051دختر متوفي
-4اسحاق نجفي فرزند علي قنبر به شمارهشناسنامه  4000206184پسر متوفي والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در
يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد( .م الف )386

قاضی شعبه شماره  114شوراي حل اختالف اسدآباد

C M

اسدآباد عنوان قهرمانی را به دست آوردند.
وی خاطرنشــان کرد :در بخش تیمی نیز همدان بــا  160امتیاز عنوان
نخســت را کســب کرد ،تویســرکان با  155امتیاز نایب قهرمان شد و
اسدآباد با  92امتیاز بر سکوی سوم ایستاد.
وی افــزود :همچنین تیمهای فامنین ،نهاوند و بهار نیز به ترتیب چهارم
تا ششم شدند.
نفرات نخســت اوزان دهگانه در قالب تیم منتخب همدان به مسابقات
کشتی فرنگی قهرمانی کشور اعزام میشوند.
هم اینک هشت هزار کشتی گیر در سطح استان همدان فعالیت دارند.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

عزیزی در جودو و آذر کولیوند در کوراش
دیگر ورزشکار استان در بازیهای آسیایی
هســتند که طی روزهای آینــده به مصاف
حریفان خود میروند.
در هفدهمیــن دوره بازیهای آســیایی در
اینچئون  2014برگزار شــد و میثم مصطفی
جوکار در رشــته کشتی ،آرمین تشکری در
والیبال ،آرزو حکیمی در قایقرانی ،ساســان
شهسواری و مهلقا جامبزرگ در تیراندازی
پنج ورزشکار اســتان همدان در بازیهای
آســیایی  2014اینچئــون بودنــد که میثم
مصطفیجوکار در کشتی و آرمین تشکری
در والیبــال دو مدال طــا و آرزو حکیمی
در رشــته کایاک تک نفــره  200متر زنان
یک مدال برنز برای اســتان ارمغان آوردند،
ورزشکاران اســتان همدان با دو ورزشکار
مرد و  6ورزشــکار زن به این رویداد اعزام
شده بودند.

توزیع جدول مدالهای  10کشور نخست بازیهای
آسیایی در ششمین روز

*چین  66 /طال  -نقره  -46برنز27
*ژاپن 29 /طال 31 -نقره  43-برنز
*کره جنوبی 21 /طال  26-نقره  28-برنز
*ایران12 /طال 11 -نقره 8 -برنز
*اندونزی 9 /طال9 -نقره  14-برنز
*کره شمالی 8 /طال  5 -نقره  6 -برنز
*چین تایپه 6 /طال 7 -نقره  11-برنز
*هند 6 /طال 5 -نقره  14 -برنز
*تایلند 6 /طال 4 -نقره  20 -برنز
*ازبکستان 4 /طال 10 -نقره 7 -برنز

آگهي حصر وراثت

آقاي صفدر فراهاني دلجو فرزند محمدحســن دارای شــماره
شناســنامه  7متولد  1333/1/7به شــرح دادخواست کالسه
970425ح 127از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان متوفي محمدحسن نگاري دلير
به شــماره شناســنامه  74متولد  1303در تاريخ 1374/1/3در
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حینالفوت آن
متوفي منحصر اســت به4 :فرزند پسر و  4فرزند دختر به اسامي
ذيل و الغير  -1صفدر فراهانی دلجو فرزند محمدحسن به شماره
شناسنامه  7متولد  1333/1/7صادره از حوزه مرکزي بهار -2صفر
نگاري شجاع فرزند محمدحسن به شــماره شناسنامه  1متولد
 1329/3/2صادره از حــوزه مرکزي بهار -3پرويز فراهاني دلجو
فرزند محمدحسن به شــماره شناسنامه  199متولد 1335/10/10
صــادره از حــوزه مرکــزي بهار-4حيدر نگاري دلیــر فرزند
محمدحسن به شــماره شناسنامه  293متولد  1349/5/9صادره
از حوزه مرکزي بهار  -5مريم نگاري دلیر فرزند محمدحســن به
شماره شناســنامه  591متولد  1331/4/3صادره از حوزه مرکزي
بهار -6اکرم نگاري دلیر فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه
 802متولد  1340/7/14صادره از حــوزه مرکزي بهار -7همدم
نگاري دلیر فرزند محمدحســن به شماره شناسنامه  804متولد
 1342/8/3صادره از حوزه مرکزي بهار -8شــيرين نگاري دلیر
فرزند محمدحسن به شــماره شناسنامه  803متولد 1344/6/11
صادره از حوزه مرکزي بهار ماترک متوفي محمدحســن نگاري
دلير فرزند اسمعيل طبق نامه شماره  45255مورخه 1397/5/22
بيش از ســي ميليون ريال ارائه گرديده اينك با انجام تشريفات
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ
نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر
خواهد شد( .م الف )2220

رئیس حوزه شماره  127شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت

زهرا دانيالي فرزند علي حيدربه شــرح دادخواســت کالسه
 970352از اين حوزه درخواســت گواهي حصروراثت نموده
و چنين توضيح داده که شــادروان حسين نوروزي کندهالني
به شــماره شناســنامه  42در تاريخ  1397/4/12در اقامتگاه
دائمي خــود بدرود زندگي گفته ورثــه حينالفوت آن متوفي
منحصر اســت به -1 :زهرا دانيالي فرزند علي حيدر به شماره
شناســنامه  8مادر متوفي  -2راضيه فراهاني فرزند محمد به
شماره شناسنامه  3934766676همسر متوفي 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( .م الف )445

قاضي شعبه  111شوراي حل اختالف مالير

فصل جدید لیگ برتر فوتبال همدان
کار خود را آغاز کرد.
در نخستین دیدار از این رقابت ها تاالر
وحدت مریانج در شرایطی که  3بر صفر
برابر حریف تویسرکانی عقب بود با ارایه
یک بازی برتر توانست نتیجه را  4بر  3به
نفع خود به پایان ببرد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان؛
این دیــدار در حضور  700تماشــاگر
حاضر در ورزشگاه شهید حاجی بابایی
مریانج برگزار شــد.در ادامه این رقابت
ها پاســارگاد نوین( ملی پوشــان ) در
ورزشگاه علیمرادیان نهاوند میزبان مهر
همدان است .در دیگر دیدار عصر امروز
نیز اتحــاد جوان همدان در ورزشــگاه
کارگران این شــهر برابر هــال احمر
تویسرکان دیدار می کند و خانه جوانان
مالیر در ورزشــگاه جهان پهلوان تختی
برابر همشهری خود وحدت مالیر صف
آرایی می کند.
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ناکامی ساحلیبازان
در کسب مدال

تیمملی "ب" والیبال ساحلی ایران نیز
مانند تیم «الف» از کسب مدال بازی های
آسیایی  ۲۰۱۸اندونزی کوتاه ماند.
در ادامه رقابت های والیبال ساحلی بازی
های آسیایی  ۲۰۱۸اندونزی مرحله یک
چهارم نهایی با برگزاری چهار دیدار پی
گیری شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در
آخریــن و مهمترین بــازی این مرحله
تیمملــی "ب" والیبال ســاحلی ایران(
وکیلــی  -ســالمی) رو در روی تیــم
پرقــدرت قطر(شــریف  -احمد) قرار
گرفــت و هرچنــد والیبالیســت های
ساحلی ایران موفق شــدند برابر زوج
قدرتمند قطری بازی را در ســت دوم
به تســاوی بکشــانند اما در نهایت با
نتیجه دو بر یک شکســت خوردند تا
با حذفشان ،والیبال ساحلی ایران بدون
مدال اندونزی را ترک کند.

آگهي حصر وراثت

مجيد نوروزي کندهالني فرزند مرتضي به شــرح دادخواســت کالسه
 970355از اين حوزه درخواســت گواهــي حصروراثت نموده و چنين
توضيح داده که شادروان مرتضي نوروزي کندهالني به شماره شناسنامه
 37در تاريخ  1397/4/13در اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته
ورثه حينالفوت آن متوفي منحصر است به -1 :زهرا دانيالي فرزند علي
حيدر به شماره شناســنامه  8همسر متوفي  -2مجيد نورزي کندهالئي
فرزند مرتضي به شماره شناسنامه  3920423917پسر متوفي -3فاطمه
نورزي کندهالئي فرزند مرتضي به شماره شناسنامه  3920895746دختر
متوفي -4محمد نورزي کندهالئي فرزند مرتضي به شــماره شناسنامه
 3931187969پسر متوفي -5وحيد نورزي کندهالئي فرزند مرتضي به
شماره شناسنامه  3920192877پسر متوفي -6احمد نورزي کندهالئي
فرزند مرتضي به شماره شناســنامه  1059پسر متوفي -7سعيد نورزي
کندهالئي فرزند مرتضي به شماره شناسنامه  168پسر متوفي -8عباس
نورزي کندهالئي فرزند مرتضي به شماره شناسنامه  3920570782پسر
متوفي والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در
يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد( .م الف )446

قاضي شعبه  111شوراي حل اختالف مالير

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139660326007001243مورخه 1396/11/10
هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و
ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي ملك بهار
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي سميعاله عدالتي مصفا
فرزند عباس به شــماره شناسنامه  836صادره از کبودراهنگ در
سه و نيم دانگ مشــاع از شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به
مساحت  304228مترمربع قســمتي از پالك  218اصلي واقع در
اراضي روســتاي حاجيآباد حوزه ثبتي بهار بخش چهار همدان
خريداري معالواسطه از مالك رسمي آقاي حسن علي خان کاظمي
محرز گرديده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در صورتي كه اشخاص نسبت به
صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،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 )415
تاریخ انتشار نوبت اول 97/5/20-
تاریخ انتشار نوبت دوم97/6/4-
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خبـر
معاون پرورشی و تربیت بدنی نهاوند خبر داد:

تیم تنیس روی میز مقطع ابتدایی نهاوند
نایب قهرمان کشور شد

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش نهاوند از کسب
مقام دوم کشوری در مسابقات آموزشگاه های کشور توسط تیم قهرمان
ادیب نهاوند خبر داد.
فرهنگ ســلگی با اعــام این خبر ،گفت :تیم تنیــس روی میز مقطع
ابتدایی شهرســتان نهاوند در مسابقات آموزشــگاه های کشور که در
استان مازندران ،شهرستان رامسر در حال برگزاری می باشد ،توانست با
شکست تهران به فینال این مسابقات راه یابد.
وی گفت :تیم قهرمــان ادیب نهاوند در مرحله فینال در مقابل حریف
قدرتمند خود ،کردستان قرار گرفت که با قبول شکست  3بر 1به عنوان
نایب قهرمانی این مسابقات اکتفا کرد.
تیم قهرمان ادیب نهاوند به مربیگری فرشاد مجیدی و سرپرستی احسان
احمدوند به عنوان نماینده اســتان همدان به این مســابقات اعزام شده
است.

قول میدهم تیم فوتبال امید به المپیک
صعود کند
مربی تیم فوتبال امید می گوید این تیم با رعایت اصول جوانمردانه
طلسم صعود به المپیک را می شکند.
به گزارش مهر ،سهراب بختیاری زاده در مورد عملکرد تیم فوتبال امید
کشــورمان در بازی های آسیایی گفت :از شکست در مقابل کره نباید
ترســید و باید به آینده امیدوار بود .در مورد آخرین بازی تیم امید باید
قاطعانه بگویم که بچه های ما فوق العاده کار کردند و باید باور داشت
که در تیم های پایه تأثیر یکســال یا دو سال سن در نتیجه گیری بسیار
زیاد است .تیم ایران تیم زیر  ٢١سال بود و این در حالی است که می
توانستیم از  ٢٣ساله ها استفاده کنیم و  ٣بازیکن بزرگسال داشته باشیم
اما با طراحی و تدابیر کادر فنی و مدیریتی قرار بر این شد که از بازیکنان
زیر  ٢١سال فوتبال ایران در این دوره از بازی ها شرکت کنیم و بتوانیم
از این طریق به شناخت کیفی و کمی بیشتری نسبت به بازیکنان برسیم
و بتوانیم مرحله به مرحله به انســجام تیمی و تاکتیکی مورد نظر دست
پیدا کنیم.
وی تاکیــد کرد :یکی از اهداف دیگرمــان این بود که بتوانیم بازی در
مقابــل تیم های مطرح را تجربه کنیم که در ایــن دوره از رقابت ها از
بازی در برابر عربســتان ،کره شمالی ،میانمار و کره جنوبی درس های
زیادی گرفتیم.
مربی تیم فوتبال امید اضافه کرد :به اعتقاد من این تورنمنت برای کادر
فنی از لحاظ شــکل دهی  ،انضباط و رفتار حرفه ای خیلی مهم بود و
انشاهلل پس از حضور در تهران با برنامه ریزی های مدیریت و کادر فنی
که در رأس آن کرانچار حضور دارد جهت برگزاری اردوها و بازی های
تدارکاتی جهت آماده سازی هر چه بیشتر تیم تصمیم گیری خواهد شد.
بازیکن سابق تیم ملی کشورمان خاطر نشان کرد :من خودم به شخصه
از شکست در مقابل کره جنوبی بسیار ناراحت هستم و نباید شکست
را توجیه کرد اما از عملکــرد بچه ها کام ً
ال رضایت دارم و باید از آنها
حمایت کرد چرا که شکست جزیی از فوتبال و جزیی از زندگی هست
و مردم ما باید بدانند که بچه های ما مردانه در مقابل کره ای ها جنگیدند.
طبیعت ًا آنها نیز از نتیجه بدست آمده بسیار ناراحت هستند و اعتقاد دارم از
شکست در مقابل کره نباید ترسید و باید به آینده امیدوار بود.
وی یادآورشد  :به مردم شریف ایران و همچنین طرفداران فوتبال شخص ًا
ایــن قول را می دهم که با رعایــت فوتبال جوانمردانه بتوانیم به لطف
پروردگار متعال طلسم  ٤٠ســاله عدم راهیابی به المپیک را بشکنیم و
برای کشورمان افتخار آفرینی کنیم.
آگهي حصر وراثت

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی
شهرستان نهاوند

با اســتناد مادتین  14و  15قانون ثبت اسناد و امالک کشور تحدید
حدود قســتی از بخش شهرستان نهاوند با به درخواست آقاي صمد
سيفي برابر شــماره نامه وارده /2564ن 97/مورخ  1397/5/21به
شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
پالک  3950اصلي بخش يک ثبت شهرســتان نهاوند ملکي صمد
سيفي ششدانگ يک قطعه باغ و برج واقع در آن تاريخ تحديد حدود
فوق روز چهارشنبه مورخ  1397/7/11ساعت  10صبح م 
ي باشد لذا
مراتب به موجب ماده  14و  15قانــون ثبت به صاحبان و مجاورین
پالک فوقالذکر به وسیله این آگهی اعالم میشود روز و ساعت مقرر
در آگهی در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر
نباشد تحدید حدود به عمل آمده واخواهی طبق قانون ثبت به حدود
و حقوق ارتفاقی رقابت مورد تحدید تا یک ماه بعد از تحدید حدود از
طریق اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند پذیرفته می شود( .مالف )103
تاریخ انتشار:يکشنبه 97/6/4

محمدعلي جليلوند
رئیس اداره و ثبت اسناد و امالک  شهرستان نهاوند

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي واراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139760326007000339مورخه 1397/4/23
هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و
ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي ملك بهار
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ســيده بتول موسويان
فرزند سيدرسول به شماره شناســنامه  10505صادره از بهار در
 12شعير مشــاع از اعياني شش دانگ يك باب ساختمان کلنگي
به مساحت  918/29مترمربع قســمتي از پالك  139/386اصلي
واقع در بهار بخش چهار همدان خريداري معالواســطه از مالك
رســمي ســهماالرث از کرباليي عباس بنياردالن محرز گرديده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي ميشــود ،در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و
پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )377
تاریخ انتشار نوبت اول97/5/20-
تاریخ انتشار نوبت دوم_97/6/4
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عباسعلي يادگاري دارای شــماره شناسنامه  4به شرح
دادخواســت کالســه 97/483ش112ح از این حوزه
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان رقيه قارداش خاني به شماره شناسنامه
 641در تاريــخ  95/7/22در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفيه منحصر اســت
به-1 :عباســعلي يادگاري فرزند مســت علي به شماره
شناسنامه  4متولد 1330همســر متوفي -2حميدرضا
يادگاري فرزند عباســعلي به شــماره شناســنامه 97
متولد 1365پســر متوفــي -3علي يــادگاري فرزند
عباسعلي به شماره شناسنامه  4040198867متولد1372
پسرمتوفي -4نفيسه يادگاري فرزند عباسعلي به شماره
شناسنامه  4040036034متولد 1368دختر متوفي اينك
با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك
نوبت آگهــي 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( .م الف )452

رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف اللجين

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139760326007000337مورخه 1397/4/23
هيأت اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي
و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك بهار تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد
بنياردالن فرزند عباس به شماره شناسنامه  13225صادره از بهار
در  18/667شعير مشاع از اعياني شش دانگ يك باب ساختمان
کلنگي به مســاحت  918/29مترمربع قسمتي از پالك 139/386
اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خريداري معالواســطه از
مالك رسمي سهماالرث از کرباليي عباس بنياردالن محرز گرديده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي ميشــود ،در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و
پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )380
تاریخ انتشار نوبت اول 97/5/20-
تاریخ انتشار نوبت دوم97/6/4-
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شماره 3273

خبـر

کشف فسیل الک پشتی که الک ندارد!
محققان در چین فســیلی  ۲۲۸میلیون ساله کشف کرده اند که به
گونه های نخستین الک پشت تعلق دارد .جالب آنکه این حیوان الک
نداشته و در عوض منقار داشته است.
به گزارش نیویورک پســت ،محققان در چین فسیلی مربوط به یکی
از گونه های نخســتین الک پشت ها کشــف کرده اند که بدون الک
بوده است.یافته های مربوط به این کشف در نشریه نیچر منتشر شده
است .حیوان مذکور  Eorhynchochelys sinensisنام گرفته
و  ۲۲۸میلیون ســال قبل می زیسته است .همچنین موجود مذکور با
طول بیش از یک متر و  ۸۰سانتی متر ،منقاری سخت و بدنی مسطح
شــباهت زیادی به الک پشت های امروزی داشته اما تنها نکته متمایز
آن نبود الک است.

اطالعات ماهوارهای از آتش سوزی
هورالعظیم منتشر شد

ســازمان فضایی ایران با پایش ماهواره ای روزانه آتش سوزی تاالب
هورالعظیــم ،اطالعات مربوط به این حریــق را پس از تحلیل و پردازش
منتشر کرد.به گزارش مهر ،تاالب هویزه یا هورالعظیم بزرگترین تاالب استان
خوزســتان و یکی از بزرگترین تاالب های ایران است که یک سوم آن در
ایران و مابقی آن در کشور عراق واقع شده و مساحت آن در بخش عراق
برابر  ۶۶.۶۰۰هکتار و در بخش ایران برابر با  ۳۵.۳۰۰هکتار اســت که در
تابستان سال جاری شاهد وقوع آتش سوزی های مکرر در تاالب بودیم ،با
توجه به وجود سامانه ماهواره ای کشف و پایش حریق در سازمان فضایی
ایران ،آتش ســوزی های هورالعظیم از تاریخ  ۲۰خرداد  ۱۳۹۷به صورت
روزانه با استفاده از داده های ماهواره ای مورد تحلیل و پردازش قرار گرفت.

پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسانهای
اجتماعی بررسی میشود

پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی در کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسالمی بررسی می شود.به گزارش مهر ،ادامه بررسی پیش
نویس طرح ســاماندهی پیام رســانهای اجتماعی این هفته در دستور کار
کارگروه فضای مجازی مجلس شــورای اسالمی قرار گرفته است .براین
اساس ،این کارگروه در کمیسیون فرهنگی ،روز دوشنبه پنجم شهریورماه
جاری ،بررسی پیشنویس طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی را ادامه
می دهد.شورای عالی فضای مجازی در مردادماه سال  ۹۶طرح ساماندهی
شبکه های اجتماعی و پیام رسانها را با تقسیم کار چند دستگاه مرتبط در
کشور ،مصوب کرد.کمیسیون فرهنگی مجلس با هدف تبدیل کردن مفاد این
طرح به قانون ،بررسی آن را در دستور کار قرار داده است.

یک اپراتور مخابراتی در آمریکا هک شد

تعیین تکلیف بازار موبایل در هفته جاری

اپراتور مخابراتی آمریکایی تی موبایل هدف یک حمله هکری قرار
گرفته که نتیجه آن ســرقت اطالعات شخصی حدود دو میلیون مشتری
این شرکت بوده است .به گزارش دیجیتال ترندز ،تی – موبایل با ارسال
پیامکی تمامی افرادی که هدف حمالت هکری یادشده قرار گرفته اند را
از موضوع مطلع کرده است .تی-موبایل چهار روز قبل از موضوع مطلع
شده و جلوی تداوم این حمله هکری را گرفته است .این اپراتور آمریکایی
حمله یادشده را دسترسی غیرمجاز توصیف کرده و مدعی شده که هیچ
اطالعات مالی از این طریق ســرقت نشده است.تی موبایل افزوده که در
جریان این حمله اطالعاتی مانند شماره های تامین اجتماعی یا کلمات
عبور حساب های کاربری افراد هم سرقت نشده است .اما داده هایی مانند
آدرس ،نام و شماره حسابهای افراد در تی موبایل سرقت شده است.

رئیس اتحادیه فروشــندگان تلفن همراه از توزیع و عرضه حدود
 ۶۵۰هزار گوشی تلفن همراه به بازار در هفته جاری خبر داد و گفت:
دولت این گوشی ها را با قیمت کارشناسی شده وارد بازار می کند.
ابراهیم درســتی با اشــاره به اینکه در هفته جاری پیرو قول مسئوالن
دولتی ،بازار گوشــی موبایل از نظر عرضه گوشی و نیز قیمت تعیین
تکلیف می شود ،گفت :کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت صنعت،
وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کاال در زمینه وضعیت بازار
گوشی موبایل به جمع بندی رسیده اند و قرار است این هفته گوشی
هایی که در گمرک مانده بود و گوشی هایی که توقیف شده بودند به
بازار عرضه شوند.وی ادامه داد :بنا است که با تصمیمات اتخاذ شده،
وضعیت عرضه و قیمت گوشی در بازار به ثبات برسد.

گزارش
صنایعدستی

رونمایی از  2اثر نفیس
در سیامین نمایشگاه ملی صنایعدستی
معاون صنایعدســتی سازمان
میراثفرهنگی گفت« :در سیامین
نمایشگاه ملی صنایعدستی شاهد
رونمایــی از کاشــی هفترنگ
پوستر نمایشگاه و پارچه قملکار با
موضوع اسماء الهی هستیم».
بهگــزارش میراثآریــا  ،پویــا
محمودیان معاون صنایع دســتی
ســازمان میراث فرهنگی،جمعه 2
شهریور با اعالم این خبر و با بیان
اینکه در نمایشگاه امسال غرفه ویژه اسباببازی برای کودکان در حوزه
صنایع دستی در معرض بازدید قرار میگیرد ،گفت« :گروههای موسیقی
محلی برنامههــای ویژهای برای مخاطبان دارند ،همچنین ما به صورت
رایگان میزبان استانهای محروم و کمدرآمد هستیم و فضای مشخصی
را برای مناطق زلزلهزده درنظر گرفتهایم».
او با بیان اینکه پخش تیزرهای تبلیغاتی و پوسترهای ما از روز شنبه به
صورت گسترده در سراسر کشور آغاز میشود ،گفت« :در مناطق شهری
و بزرگراهها شاهد بیلبوردهای نمایشگاه خواهیم بود و در سه فرودگاه
مهم مشــهد ،فرودگاه امام خمینی(ره) و مهرآباد تلویزیونهایی به مدت
 15روز در خدمت تبلیغات نمایشگاه است».
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی با اشاره به برنامههای مهم
نمایشگاه امسال گفت« :امضای تفاهمنامه همکاری با بانک گردشگری و
رونمایی از کاشی هفترنگ پوستر نمایشگاه و پارچه قملکار با موضوع
اسماء الهی به شیوه قلمکاری مهری و نقاشی که اثر یکی از برجستهترین
استادان قلمکاری اصفهان است ،جزو برنامههای ویژه نمایشگاه خواهد
بود».
او ادامه داد« :همچنین در این نمایشــگاه شــاهد امضای قرارداد بخش
خصوصی با پستبانک ایران هســتیم ،هدف از این اقدام ،بهرهبرداری
از  8هزار باجه پســت جهت عرضه و فروش الکترونیکی محصوالت
صنایع دستی است».

تخفیف  ۵۰درصدی به زنان غرفهدار سرپرست خانوار

معاون صنایع دســتی سازمان میراث فرهنگی گفت« :امسال برای اولین
بار  50درصد هزینه اجاره غرفه به زنان سرپرست خانوار در نمایشگاه
صنایع دستی از ســوی میراث فرهنگی پرداخت میشــود ».او افزود:
«این اقدام با دســتور ریاست ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری انجام میشود».
محمودیان با بیان اینکه این نمایشگاه همزمان با نمایشگاه فرش برگزار
میشود ،تصریح کرد« :در این نمایشگاه شهرها و روستاها با بخشهای
کامال مجزا صنایع دستی خود را ارائه میدهند».
معاون صنایع دســتی ســازمان میراث فرهنگی ادامه داد 35« :غرفه به
صورت مشخص برای صنایع دستی با بستهبندی خاص و ویژه درنظر
گرفته شــده و  11چادر عشایر در فضای باز نمایشگاه وجود دارد ».او
گفت« :همچنین برای اولین بار بالغ بر  36مترمربع فضایی به بومگردی
اختصاص داده شــده که در آنجا خانه بومگردی را با استفاده از صنایع
دستی مشاهده میکنید».
محمودیان با بیان اینکه این نمایشــگاه در سال حمایت از کاالی ایرانی
برگزار میشــود ،گفت« :ما معتقد هســتیم که صنایع دستی مثال عینی
اقتصاد مقاومتی است و مطمئن هســتیم که هموطنان بازدید خوبی از
این نمایشگاه خواهند داشــت و ذینفعان ما یعنی فعاالن صنایع دستی
میتوانند از بزرگترین رویداد تجاری بیشــترین بهره را ببرند ».سیامین
نمایشــگاه ملی صنایع دســتی از امروز سوم شــهریور در محل دائمی
نمایشــگاههای بینالمللی کار خود را آغاز میکند و به مدت یک هفته
پذیرای بازدیدکنندگان است.

سینـما
≡≡سینما
■ قدس .����� .............................1تگزاس  -هزارپا
■ قدس...��������������������������2تگزاس  -خاله قورباغه
■فلسطین���������������������������������������������1هزارپا  -کاتيوشا
فلسطين������������������������������������������������2تنگهابوغريب
■ سينما کانون����������������کاتيوشا-خالهقورباغه
■بهمن مالير�����������������.هزارپا  -تنگه ابوغريب
■ فرهنگ کبودراهنگ������������������به وقت شام
■ اندیشه رزن ������������������������������������������فيلشاه

شمارش معکوس میزبانی رویداد ۲۰۱۸

شهر بوعلی آسیا را فرا میخواند
همــدان کمتــر از  ۲روز دیگــر میزبان ۳۳
نماینده از کشــورهای آســیایی خواهد بود تا با
معرفی ظرفیتهای گردشگری و توانمندیهای
خود قدمی در راستای توسعه بردارد و امید آنکه
در این آزمون موفق شود.
معرفی شهر همدان به عنوان پایتخت گردشگری
آسیا از سوی ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دســتی و گردشــگری ایران در دومین اجالس
وزیران گردشــگری کشــورهای عضو مجمع
گفتگوهــای آســیایی ( )ACDمطرح شــد و
خرداد ماه  ۱۳۹۶نمایندگانی از ســازمان میراث
فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری در نشست
کارشناسان ارشد و مقامات عالیرتبه گردشگری
دومین اجالس وزیران گردشــگری کشورهای
عضو مجمع گفتگوهای آســیایی ( )ACDدر
شهر «ســیم ریپ» کشــور کامبوج حضور پیدا
کردند.
در این نشست با برشمردن ویژگیهای تاریخی،
تمدنی و گردشــگری همدان ،این شهر شایسته
تبدیل به پایتخت گردشگری آسیا عنوان شد.
این پیشــنهاد به استناد مصوبات اجالس وزیران
کشــورهای عضــو در آوریــل  ۲۰۱۴در منامه
بحرین مبنی بر معرفی شهرهای پیشنهادی برای
تعیین پایتخت گردشگری آسیا انجام گرفت که
حاال می تواند دســتاوردهای گســتردهای برای
معرفی ظرفیتها و توســعه گردشــگری کشور
در  ۳۳کشــور عضو از قاره آسیا به همراه داشته
باشد.
تقویــت همکاریهــای قــارهای در صنعــت
گردشــگری و ارائــه راهکارهــای تبــادل
اطالعــات حــوزه گردشــگری تقویــت
همکاریهــای قــارهای در صنعــت گردشــگری
و نیــز ارائــه راهکارهــای تبــادل اطالعــات
حــوزه گردشــگری کشــورهای آســیایی در
ســطح بینالملــل از ســوی مدیــر اجرایــی
اتحادیــه ســفر آســیا و اقیانوســیه ( )PATAو
نماینــده دبیــر کل ســازمان جهانــی گردشــگری
( )UNWTOاز جملــه رهاوردهــای ایــن
پیشــنهاد در نشســت مذکــور مطــرح شــد.
اما الزم به ذکر اســت که ســازمان گفتوگوی
همکاری آســیایی  ACDیک ســازمان دولتی
بینالمللی اســت که در ژوئن  ۲۰۰۲پایهگذاری
و ایده اصلی تاســیس آن نخســتینبار توســط
نخســتوزیر تایلند ارائه شد و هدف اصلیاش

توسعه همکاری بینالمللی در قاره آسیا و ادغام
ســازمانهایی از قبیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا،
شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس،
انجمن ملل آســیایی جنوب شــرقی و اتحادیه
همکاریهای منطقهای جنوب آسیا است.

 ۳۴کشــور عضو سازمان گفتوگوی
همکاری آسیایی هستند

هماکنون  ۳۴کشــور عضو این ســازمان هستند
کــه از جمله اعضای آن میتوان به ایران ،ترکیه،
ژاپن ،تایلند ،بنگالدش ،نپال ،ســریالنکا ،هند،
ویتنام و چین اشاره کرد.
از اهداف اصلــی ســازمان  ACDمیتوان به

ترویج همکاری کشورهای
آســیایی در همه نقاط قوت
و فرصتهای شناسایی شده
اشاره کرد که برپایه آن بتوان
فقــر را کاهش داده و باعث
پیشرفت سطح زندگی مردم
آسیا شد.
اقدامات مجمع گفتوگوی
آســیایی در دو محــور
گفتوگوهــا و پروژههــا
انجام میشــود که درمحور
گفتوگوها یک نشســت

ســاالنه وزرای مرتبط  ACDانجام میشود تا
در پیشرفتهای ســازمان و مسائل منطقهای و
وحدت کشورهای آسیایی مورد بحث قرارگیرد
و درمحــور پروژهها نیز  ۲۰حــوزه وجود دارد
که برخــی از آنها شــامل کشــاورزی ،انرژی،
بیوتکنولوژی ،گردشــگری ،فناوری اطالعات،
الکتروتکنیک و مالی است.
کشــورهای عضــو  ACDمیتواننــد بــا توجــه
بــه برنامــه هــا ،اهــداف و سیاس ـتهای خــود
در هریــک از زمینههــا همــکاری و آن محــور
را بــه اولویــت اول مجمــوع اعضــا تبدیــل
کننــد کــه برایــن اســاس ،ایــران نیــز بــا توجــه
بــه هدفگــذاری مل ـی در حــوزه گردشــگری
و حرکــت در مســیر بهرهمنــدی از ایــن
صنعــت در راســتای تحقــق توســعه پایــدار،
پیشــنهاداتی را در ایــن زمینــه بــه مجمــع ارائــه
کــرده اســت.
فرصــت کمیابــی بــرای معرفــی جاذبههــای
گردشــگری همــدان بــه آســیا و جهــان فراهــم
شــده اســت بــهایــن ترتیــب در دومیــن
اجــاس اینمجمــع کــه ســال گذشــته در
شــهر ســیم ریــپ کشــور کامبــوج برگــزار
شــد ،شــهر همــدان بــه عنــوان پایتخــت
گردشــگری آســیا پیشــنهاد و بــه تائیــد اعضــا
رســید و حــال ویژگیهــای تاریخــی ،تمدنــی
و گردشــگری همــدان بــه همــراه ایــن انتخاب،
فرصــت کمیابــی را بــرای معرفــی جاذبههــای
گردشــگری همــدان بــه آســیا و جهــان ،جــذب
ســرمایهگذاری در زمینــه گردشــگری و ایجــاد
اشــتغال پایــدار در اختیــار قــرار داده اســت.
بــر همین اســاس دومیــن اجــاس وزیران
گردشگری کشــورهای عضو مجمع گفتگوهای
آســیایی ( )ACDکه قرار است
از  ۴تا  ۷شــهریور ماه در همدان
برگــزار شــود از چهــار بخش
شامل نشســت کارشناسان ارشد،
نشســت وزرای گردشگری ،تور
از اهــداف اصلی ســازمان
بازدیدهای فنــی و نیز کنفرانس
 ACDمیتوان بــه ترویج
گردشــگری پایدار و شــهرهای
همکاری کشورهای آسیایی
تاریخی تشکیل شده که متناسب
در همــه نقــاط قــوت و
فرصتهای شناسایی شده
با موضوع ،نمایندگانی از سازمان
اشــاره کرد کــه برپایه آن
میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
بتوان فقــر را کاهش داده و
گردشگری در این رویداد شرکت
باعث پیشرفت سطح زندگی
خواهند کرد.
مردم آسیا شد

رئيس سازمان میراثفرهنگی خبر داد

غیرمجاز بودن فعالیت اقامتگاههای دولتی
به باور کارشناسان و فعاالن صنعت گردشگری،
فعالیت اقامتگاههای وابســته به نهادهای دولتی که
با اتکا به پشــتوانه مالی عظیم خود در فصول اوج
یا غیراوج ســفر ،خدمات اقامتی را با نرخهایی به
مراتــب پایینتر از نهادهای فعال بخش خصوصی
در این حوزه به مســافران ارائه میدهند ،عرصه را
برای فعالیت ،جذب مشتری و درآمدزایی بنگاههای
وابســته به بخش خصوصی در صنعت هتلداری و
بازار ارائه خدمات اقامتی تنگ کرده است.
بسیاری از اقامتگاههای نهادهای دولتی که به بهانه
کمبود زیرساختهای اقامتی کشــور در ایام اوج
ســفر ،بهظاهر تنها برای ارائه خدمات به کارمندان
خود پا به این عرصه گذاشــتهاند ،اکنون در تمامی
ایام سال مشتریان عادی را نیز با قیمتهایی پایین
پذیرش میکنند؛ نتیجه این امر آن شــده که امکان
رقابت و درآمدزایی در این بازار از هتلها و مراکز
اقامتی وابســته به بخش خصوصی ســلب شود و

بهدلیل متخصص نبودن اقامتگاههای دولتی در این
حوزه ،کیفیت ارائه خدمات نیز افت پیدا کند .این
درحالی اســت که قانون خدمات کشوری صراحتا
تمامی دستگاههای اجرایی کشور را از ایجاد و اداره
هرگونه اقامتگاه منع کرده و این تخلف آشکار بارها
مورد اشاره فعاالن این حوزه نیز قرار گرفته است.
در ایــن میــان و تــا چنــدی پیــش ،ســازمان
میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری بهعنوان
متولی اصلی صنعت گردشــگری در کشور موضع
شفاف و روشنی درخصوص فعالیت این اقامتگاهها
نداشت و حتی رئیس این سازمان پیش از این اظهار
کرده بود که حضور این دسته از اقامتگاهها بهدلیل
محدودیت کشور در زمینه زیرساختهای اقامتی،
اجتنابناپذیر است.
اما اکنون بهنظر میرســد بــا پیگیریهای فعاالن
بخــش خصوصــی این حــوزه که بــه دو دلیل
نرخگذاری دستوری هتلها و حضور منافی رقابت
اقامتگاههای دولتی در بازار ،درآمدزایی و سوددهی

در کسبوکار آنان در سراشیبی قرار گرفته ،دولت
نیز با چرخش از موضع پیشین خود ،بر غیرقانونی
بودن این اقامتگاهها تاکید دارد .در تازهترین اظهار
نظر ،رئیس سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و
گردشــگری درخصوص فعالیت واحدهای اقامتی
دولتی در بخشهای مختلف کشــور و با توجه به
زمزمههایــی مبنی بــر ورود نهادهای زیرمجموعه
دولــت در زمینه ارائه تورهای مســافرتی تصریح
کرد« :بنا بــر ابالغیه معــاوناول رئیسجمهوری
دولتیها حق ندارند واحدهای اقامتی و گردشگری
ایجاد کنند چه رسد به اینکه بخواهند به اداره تور
نیزبپردازند».
بهگزارش «میراثآریا» علیاصغر مونســان افزود:
«تالش خواهیم کرد که در دستگاههای دولتی این
موضوع مرتفع شود تا فشاری بر دفاتر گردشگری
وارد نشود ».وی در جمع فعاالن گردشگری استان
فارس ادامه داد« :ما اعتقاد داریم که ظرفیت احداث
۲هزار واحد بومگردی در کشور وجود دارد که به

توســعه صنعت گردشگری در کشــور و به دنبال
آن ارزآوری در اقتصاد کشــور کمک قابل توجهی
خواهد شد».
مونسان خاطرنشان کرد« :افزایش قیمت دالر باعث
شده اســت ما بتوانیم بستههای ارزانقیمتتری را
برای گردشگران خارجی داشته باشیم و باید تالش
کنیم از این شــرایط بهره بگیریم .با توجه به رشد
۳۸درصدی ورود گردشگران خارجی به کشور در
چهار ماه اول امســال ،پیشبینی میکنیم بتوانیم از
ظرفیت گردشــگری برای بهبود شرایط اقتصادی
کشور بهره ببریم».
رئیس ســازمان میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشــگری اظهار کرد« :البته در تعداد گردشگران
ورودی از برخــی کشــورها کاهشــی رخ داده و
بخشی از کاهش ورود گردشگران مانند گردشگران
اروپایی حاصل فضاســازی آمریکاییها اســت و
با توجه بــه واقعیتهای موجــود امیدواریم این
وضعیت به حالت اولیه خود برگردد».
وی همچنیــن تصریــح کرد« :برای حل مشــکل
افزایش قیمت بلیتهای هواپیما نیز رئیسجمهوری
دستوری خطاب به وزیر صنعت ،معدن و تجارت
صادر کرده تا این مشکل بهصورت فوری و هرچه
زودتر حل شود».

فرهنگ
بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر
کودک و نوجوان همدان

طرح و ایده های منتخب بخش
مسابقه تئاتر خیابانی اعالم شد

بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک
و نوجوان همدان؛ طــرح و ایده های منتخب بخش
مسابقه تئاتر خیابانی اعالم شد  .با ارزیابی و انتخاب
فریبا دلیری ،فرزاد لباســی و مرتضی اسدی مرام۲۹ ،
متن و طرح و ایده بــرای حضور در مرحله انتخاب
اجرای بخش مســابقه تئاتر خیابانی به جشنواره تئاتر
کودک معرفی شدند
به گزارش روابط عمومی بیست و پنجمین جشنواره
بیــن المللی تئاتر کودک و نوجــوان ،هيأت انتخاب
بخش مســابقه تئاتر خیابانی با حضور فریبا دلیری،
فرزاد لباسی و مرتضی اسدی مرام پس از ارزیابی ١٤٣
متن ،طرح و ایده متقاضی حضور در جشــنواره بین
المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان ٢٩ ،اثر را برای
حضور در مرحله بعد معرفی کردند.
 ٢٩اثر منتخب این بخش به شرح زیر اعالم شده اند:
"اسباب جنگی" نوشته و کارگردانی محمد رضا آگاه
از سنقر "،انجمن صلح ملل" نوشته و کارگردانی شیما
شادمانی از همدان"،آلوده نکنیم" نوشته و کارگردانی
فرامرز غالمیان از آبادان "،آلیس در سرزمین عجایب"
نوشــته ســارا ذوالفقاری و حمید رضا ارجمندی با
کارگردانی ســارا ذوالفقاری از ایالم" ،بازی در بازی"
نوشته مســعود براهیمی با کارگردانی دالرام ترکی و
مسعود براهیمی از تهران" ،به صرف چاقی" نوشته و
کارگردانی حبیب اله ناصری از میناب:" ،پرنس" نوشته
و کارگردانی حدیث صیفوری از سنقر" ،جادوی گل
سرخ" نوشته و کارگردانی پژمان شاهوردیاز بروجرد،
"جنگ کور" نوشــته و کارگردانی وحید خسرویاز
کرمانشاه"" ،خلیج فارس" نوشــته هومن روح تافی
با کارگردانی میثم ســلیمی فرد از کرمانشاه" ،دادگاه
عروق" نوشته و کارگردانی حیدررضایی ایالم" ،دختر
گل فروش"نوشــته حسین فدایی حســین " هادی
شمس با کارگردانی فرشید روشنی و هادی شمس از
همدان"،درباره یک توپ"نوشته و کارگردانی موسی
هدایتی از سنندج" ،دوباره" نوشته و کارگردانی مرجان
مهر منش از همدان"دیو نامه"نوشته و کارگردانی رضا
فقیهی از همدان"،روژان از نژاد شــهریار کوچولو" با
کارگردانــی علی عمرانی از ورامیــن" ،زنان مریخی،
مردان ونوسی" نوشته و کارگردانی سعید شاه محمدی
از ایالم" ،زنگ تفریح زندگی" نوشــته و کارگردانی
مهدی حبیبی ازتهران" ،ســس" نوشته و کارگردانی
مهــدی صالحیار از تبریز" ،غفلت" نوشــته ســعید
باغبانی با کارگردانی مهدی شادمانی از همدان" ،کتاب
قدیمی پدر بزرگ" نوشته و کارگردانی نرگس خاک
کار از تهران"،گوجی و ووجی" نوشــته و کارگردانی
حمید رضا رضایی مجد از همدان" ،لی لی" نوشــته
زهــرا صدری با کارگردانی روزبه رئوفی از رشــت،
"مهاجران سفید" نوشــته و کارگردانی مجید قدیمی
از همدان"،واتر" نوشــته و کارگردانی محمد رضا بابا
خانیان از همدان " ،وارش" نوشــته محمد جعفری با
کارگردانی مریم مهدی پور از کیانشهر" ،هر کسی یه
طوری می ره سر کار" نوشته و کارگردانی حمیدرضا
کاظمی از همدان" ،یاغیش" نوشته و کارگردانی محمد
یوســفی زاده از مرند و نمایش "یه خال سر بنیشیم"
نوشته و کارگردانی محسن پور نظری از رودسر.
آثار منتخب تا  ١٠مهرماه فرصت دارند لوح فشــرده
اجرای نمایش خود را بــرای مرحله ارزیابی اجرا به
دبیرخانه تحویل دهند .به تشخیص شورای انتخاب در
نهایت  ٨اثر به جشنواره راه پیدا خواهند کرد .بیست و
پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با
دبیری مریم کاظمی در همدان برگزار می شود.
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