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يادداشت روز

معافیت نفتی
ایران تمدید
نمی شود

کانال نیازمندیهای روزنامه در تلگرام telegram.me/bazarehamedan

مجازات سنگین
قرار دادن مانع
در محل پارک
عمومی

آمدهبودیم آشتی کنیم
اما دوباره به قهر رفتیم

بعــد از توقف ناامید کننــده پاس در دو
دیدار آخری رقابتهای دسته دوم لیگ فوتبال
کشــورمان و ناتوانی این تیــم برای صعود به
دسته اول ،سرمربی پاس مدعی شده است.

چطور از نمایشگاه به نفع
شهرمان کمک بگیریم؟
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ســـال شـــانزدهم

درشورای آموزش و پرورش تاکید شد

سی و یکمین نمایشگاه کتاب مصلی تهران  /عکس :میزان

تالش برای
پاسداشت متفاوت
مقام معلم
2

آیتا ...محمدی در دیدار با
رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران:

بوعلی یک تنه
جهان را فتح کرده است
3

دبیر اجرایی خانه کارگر استان درتشریح برنامههای هفته کارگر

تولید حمایت شود
کارگران بیکار نمیشوند
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سهم
پایتخت
تاریخ و تمدن
کمتر از
یک درصد!
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یادداشت روز

استان برنامه شفاف
رونق تولید است

بــا گذشــت یک ماه از ســال بحث
تدوین برنامه مشــخص در ســطح استان
برای تحقق شعار ســال و رونق تولید به
شکل جدید تری مطرح است؛ چراکه این
استان از جمله استان هایی است که سخت
نیازمند تحرک در حوزه تولید و اشــتغال
اســت تا از وضع موجود عبور کند و در
مســیر توســعه پایدار قرار گیرد .اهمیت
موضوع تولید در شــرایط کنونی اقتصاد
کشور باعث شده
2

اخالق و مطالعات قرآنی در جامعه کم است
ما در کشور دچار کمبود منابع قرآنی
نیستیم اما متاســفانه اخالق و مطالعات
قرآنی کم اســت و نتوانستهایم اخالق
محسنانه را در جامعه نهادینه کنیم .
معاون فرهنگی دانشــگاه بوعلی سینا با
بیان اینکه اداره تبلیغات اسالمی ،آموزش
و پرورش ،دانشــگاهها و صداوسیما از
جمله متولیان قرآنی هستند ،افزود :این
نهادها باید در راســتای آموزش قرآن،
دریافــت مفاهیم قرآنــی از منابع معتبر
بکوشند و زمینه الزم برای عمل به قرآن
را در جامعه فراهم کنند .
علیاکبــر عروتیموفق در گفتو گو با
ایسنا بیان کرد :متولیان قرآن باید معانی
دقیق و عمیق قرآن را بفهمند و بر اساس

سطح درک مخاطبین به آنها ارائه کنند .
معاون فرهنگی دانشگاه بوعلی سینا ادامه
داد :تفســیر نور نوشــته حجتاالسالم
قرائتی ،تفســیر نمونه نوشــته آیتاهلل
مکارم شــیرازی و تفسیر المیزان نوشته
عالمه طباطبایی به ترتیب تفسیرهایی از
سطح پایین به باالی مخاطبان است .
عروتی موفق یادآور شــد :ما در کشور
دچار کمبــود منابع قرآنی نیســتیم اما
متاسفانه اخالق قرآنی و مطالعات قرآنی
کم است و نتوانستهایم اخالق محسنانه
را در جامعه نهادینه کنیم .
معاون فرهنگی دانشــگاه بوعلی سینا با
اشاره به اینکه هر کس به اندازه خودش
در برابر قرآن وظیفه دارد ،گفت :در این

میان رسالت متولیان قرآن ورای رسالت
شخصی است و باید در این راستا بیشتر
از مردم عادی بکوشند .
وی با اشــاره بــه اینکه قــرآن برای ما
مســلمانان از جایگاه ویژهای برخوردار
اســت ،افزود  :قرآن نســخه زندگی ما
مسلمانان اســت که باید آن را در بطن
و متن زندگی خود قرار دهیم .
وی ادامه داد :نمایشــگاه قرآن فرصت
مناســبی را فراهم میکند تا به روزترین
آثــار قرآنــی و آخریــن مطالعــات و
پژوهشهای قرآنی در تفســیر ،ترجمه
و  ...در معرض دید مردم قرار بگیرد .
عروتی موفق تاکید کــرد :وظیفه تفهیم
درست قرآن بر عهده عالمان قرآن است

تا به شیوه درست و منطقی بر مردم ارائه
شود .
معاون فرهنگی دانشــگاه بوعلیسینا در
بخش دیگری گفت :توجه به مســائل
فردی همچون دعوت به تقوا و توجه به
ابعاد اجتماعی همچون امر به معروف و
نهی از منکر از جمله ویژگیهای قرآن
است .
عروتیموفــق یادآور شــد :در قرآن
کریــم عالوه بر اینکــه به آموز ههای
معرفتــی و اخالقــی تاکیــد شــده،
مباحــث اخالقی را نیــز مورد توجه
قــرار داده بنابرایــن قــرآن یــک
مجموعــه تک بعدی و تک ســاحتی
نیست و یک نظام جامعنگرانه است.

آخرین
وضعیت
تاالبهای ایران

که آب به آنها وارد شــده است نیاز به
مدیریت و اجــرای برنامهها با جدیت
دارد.
وی افــزود :مدیریــت تاالبهــا در
محورهای الیروبی ورودی  ،تعیین حد
بستر و مدیریت گونههای مهاجم ،تعیین
نیاز آبی ،پایش ایستگاههای هیدرومتری
و ایجاد ســامانههای آنالیــن همچنین
تداوم بحث مدیریت زیست بومی باید
مورد توجه قرار گیرد.
باقــرزاده کریمی در بخــش دیگری از
صحبتهای خود بــا تاکید بر اینکه در
شــرایط حاضر که تعدادی از تاالبها
آبگیــری کردهانــد نباید هیــچ یک از
محورهــای احیا و حفاظــت تاالبها
متوقف شــود ،اظهار کرد :در شــرایط
کنونــی باید یک نگاه جامــع در مورد
حفاظــت تاالبها اعمال شــود و این
مقطع بزنگاه مدیریت و احیای تاالبها

است.
وی بــا اشــاره به این که در شــرایط
کنونــی حقآبــه تاالبهــا بهصورت
جدیتــر مطرح شــده اســت،گفت:
وزارت نیــرو  ۱۱میلیــارد متر مکعب
آب را بــرای محیــط زیســت کنــار
گذاشــته اســت .باید دقت کنیم برای
دریاچه نمک که هشــت استان از آن
تاثیــر میپذیرند و  ۲۵میلیون جمعیت
در حواشی آن وجود دارد و  ۳۰درصد
اقتصاد کشــور به این حوزه وابســته
اســت ،تنها  ۱۵۴میلیــون متر مکعب
آب به عنوان ســهم تعیین شده است.
در حالی کــه جاجرود ،کرج رود ،قره
ســو و قم رود همچنین هشت تاالب
به این حوزه وابســته هستند .سازمان
حفاظت محیــط زیســت باید ضمن
مهندســی دقیق ایــن  ۱۵۴میلیون متر
مکعــب آب ،نیاز آبی کلیــه مناطق را

تشریح و اعالم کند.
مدیــر کل دفتر اکوسیســتمهای تاالبی
سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ
به ســوالی در مورد وضعیت تاالبها با
اشاره به این که یک فهرست  ۴۵تایی از
تاالبهای تحت تاثیر خشکســالی تهیه
شده اســت که وضعیت آنها را بهطور
مرتب رصد میکنیم،اظهارکرد :متوسط
خشــکی این تاالبها  ۴۰تا  ۵۰درصد
بوده اســت که بعد از سیلهای اخیر به
طور متوسط به  ۲۵درصد رسیده است.
وی در پایان در پاســخ به ســوالی در
مورد ورود آلودگی نفتی در خوزستان و
هورالعظیم،اظهارکرد :آبگیری هورالعظیم
به صورت کامل انجام شده است و هیچ
گزارشی مبنی بر آلودگی نفتی از سوی
محیط زیست استان دریافت نکردهایم.
وزارت نفــت نیز وقوع آلودگی نفتی را
در این منطقه رد میکند.

مدیرکل دفتر اکوسیســتمهای تاالبی
ســازمان حفاظت محیط زیست آخرین
وضعیت تاالبهای کشور را درپی وقوع
سیلهای اخیر تشــریح کرد و گفت که
هیچ گزارشــی مبنی بر آلودگی نفتی در
هور العظیم دریافت نشده است.
ب ه گزارشایسنا مسعود باقرزاده کریمی
در نشســت خبری روز «جهانی زمین»
گفت :زمزمههایی در مجلس شــورای
اســامی شنیده میشــود که اعتبارات
مربوط به احیــای تاالبها به مدیریت
سیل اختصاص یابد .این تصمیم درستی
نیست چون تاالبها در چنین شرایطی

مریم بربط از قهرمانی آسیا حذف شد
«مریم بربط» جــودوکار آیندهدار
همدانی در اولیــن حضورش در تیم
ملی بزرگســاالن ،با شکست برابر قبا
از ادامه مسابقات قهرمانی آسیا حذف
شد.
مریم بربط ،جودوکار همدانی اســت
که در سالهای گذشــته در رده سنی
جوانان همواره درخشیده و خود را به
عنوان یکی از قدرتهای جودو آسیا
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معرفی کرده است.
این بانوی همدانی برای نخســتین بار
در ســال  98وارد لیســت بزرگساالن
شد و در مســابقات انتخابی تیم ملی
نیز خوش درخشید تا نامش به عنوان
مسافر کشور امارات معرفی شود.
بربــط در رقابتهای قهرمانی آســیا
 2019امــارات در وزن منفــی 70
کیلوگرم لباس تیم ملی کشــورمان را

بر تن کرد تا بتواند درخشش خودش
در رده جوانــان را ایــن بــار در رده
بزرگساالن تکرار کند.
بــه گزارش فــارس  ،در این وزن 13
جودوکار حضور داشتند که مریم بربط
در بازی اول خود باید با ورزشکاری
از ژاپن به میدان میرفت.
در وزن  -70کیلوگــرم مریم بربط به
عنوان نماینده کشورمان مقابل «تاناکا»

از ژاپن قرار گرفت اما نتوانست مقابل
ایــن حریف قدرتمند پیروز شــود و
از دور رقابتها کنــار رفت ،هرچند
این شکســت دروازهای بــرای ورود
به موفقیتهای بیشــتر این ورزشکار
خواهــد بود و در آینــده این نماینده
همــدان میتوانــد یکــی از نامهای
پرقــدرت جودوی بانوان در آســیا و
حتی جهان باشد.

طرح ویژه اشرتاک98

همراه با همدان پیام

رزرو اشتراک روزنامه 08138253510
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اهدای اجناس مغازه یک خیر اسدآبادی مرحوم شده به نوعروسان

 200میلیارد ریال برای بیماران خاص همدان هزینه شد

در اقدامی خداپسندانه اجناس مغازه یک خیر بازاری اسدآبادی مرحوم شده توسط خانواده و فرزندانش به نوعروسان اهدا شد.
فرزند مرحوم ناصر شــعبانی در گفت و گو با ایســنا ،اظهار کرد :به مناسبت میالد با سعادت امام زمان(عج) طبق وصیت نامه تمامی
اجناس لوازم خانگی مغازه پدر مرحوم خود را به ارزش  600میلیون ریال به  19زوج جوان نیازمند در شرف ازدواج اهدا کردیم.
وی گفت :این جوانان در شرف ازدواج نیازمند از طریق مؤسسات خیریه برای اهدا جهیزیه برای عمل به وصیت نامه پدر مرحوممان
به ما معرفی شده بود.
شــعبانی هدف از این کار را ترویج فرهنگ کمک و نوعدوســتی در جامعه عنوان کرد و افزود :هیچ ثوابی باالتر از تهیه جهیزیه برای
جوانان نیازمند در شرف ازدواج وجود ندارد.
وی در پایان یادآور شد :مرحوم ناصر شعبانی دو ماه پیش در سن  79سالگی به دیار باقی شتافت که در میالد با سعادت مهدی موعود
با حضور امام جمعه و فرماندار و معتمدین شهر وصیت وی محقق شد.

مدیر کل بیمه سالمت همدان با بیان اینکه بخش مهمی از هزینه های این اداره کل برای درمان بیماران خاص هزینه می شود گفت:
 200میلیارد ریال سال گذشته برای سالمت و درمان این بیماران هزینه شده است.
سعید فرجی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد :در سال  97حدود  200میلیارد ریال از هزینه سه هزار و  250میلیارد ریالی سطح  2و سه
این اداره کل صرف بیماران خاص شده است.
مدیرکل بیمه ســامت همدان اظهار داشــت :شمار بیماران خاص زیر پوشش بیمه ســامت تا پایان سال گذشته  2هزار و
 33تن بوده اند.
فرجی ادامه داد :این بیماران شامل یک هزار و  17فرد مبتال به ام  -اس 89 ،بیمار تاالسمی و  166بیمار هموفیلی است.
مدیرکل بیمه ســامت همدان اضافه کرد :همچنین  431بیمار دیالیزی و  330تن از افراد نیازمند به پیوند «کلیه» زیر پوشش این بیمه
قرار دارند.

khabar@hamedanpayam.com

يادداشت روز

استان برنامه شفاف رونق تولید است
با گذشت یک ماه از سال بحث تدوین برنامه مشخص در سطح
استان برای تحقق شعار سال و رونق تولید به شکل جدید تری مطرح
اســت؛ چراکه این استان از جمله استان هایی است که سخت نیازمند
تحرک در حوزه تولید و اشتغال است تا از وضع موجود عبور کند و
در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد.
اهمیــت موضوع تولید در شــرایط کنونی اقتصاد کشــور باعث
شــده تا مقام معظم رهبری در انتخابــی مدبرانه رونق تولید را
بــه عنوان ضرورت اصلی و از جمله اولویت های جامعه مطرح
کنند .
رونق تولید به یک معنا در ادامه همان مسیری است که سال گذشته در
راستای حمایت از کاالی ایرانی مورد تأکید قرار گرفت.
امروزه با توجه به چالش های فراروی اقتصاد کشــور و به ویژه موانع
و تنگناهایی که در بخش های مختلف دیده می شــود که عمده آنها
متأثر از فشــارهای خارجی و تحریم های آمریکاست ،استفاده بهتر از
ظرفیتهــا و توانمندیهای داخلی و تکیه بر داشــته های خودی از
اهمیت بهسزایی برخوردار است و در این راستا رونق تولید می تواند
نقطه آغاز روندی باشد که طی آن بنیه اقتصاد کشور تقویت شود.
اهتمام به تولید داخلی البته پیش نیازها و الزامات خاص خود را دارد
که باید در برنامه ها و طرح ها دیده شود تا فضای کسب و کار بهبود
یابد و روند تولید در بخش های مختلف تولیدی رونق گیرد.
این امر نیازمند آن اســت که متناسب با اولویت ها و برنامه های کالن
اقتصادی کشور از یکســو و ضرورت ها و اقتضائات استان از سوی
دیگر برنامه ای مدون و البته قابل اجرا در ســطح استان طراحی و به
مورد اجرا گذاشته شود.
برای این کار الزم است کارگروه های تخصصی تشکیل و تکالیف و
برنامه های هر دســتگاهی متناسب با توان و ظرفیت دستگاهها دنبال
شود.
دولت برنامه رونق تولید را متناســب با شرایط سال جاری و مطالبات
مقام معظم رهبری آماده کرده و به دســتگاههای اجرایی ابالغ نموده
است ،اما در سطح استان هنوز برنامه مدون و مشخصی که در برگیرنده
موارد فوق باشد ،ارائه نشده است.
این در حالی است که تحقق امر مهمی چون رونق تولید به عنوان یکی
از پیش نیازهای اصلی رشد اقتصادی کشور مستلزم آن است که برنامه
های عملیاتی متناسب با نیازهای و شرایط هر منطقه ای تدوین و در
بازه های زمانی تعیین شــده ،گزارش های مستند و روشنی از میزان
تحقق آن ارائه گردد.
البته اســتاندار همدان در شورای اداری اســتان اعالم کرد که" :براي
توســعه اشتغال و توليد طي 4ماه گذشته برنامههايي را تنظيم کردهايم
که ميتوان به سند راهبردي اشتغال تا افق 1400اشاره کرد".
معاون اقتصادی استاندار نیز گفته است ":تدوين سند راهبردي استان
به تفکيک شهرســتانها در حال تهيه است که بخشي از اين برنامه به
ي گردد".
حوزه اشتغال و توليد باز م 
با این حال آنچه ما نیازمند برنامه مشــخص و شــفافی هســتیم که
موارد مهمی چــون افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی ،فعال نمودن
واحدهای تولیدی غیرفعال و یا نیمه فعال ،برنامه ریزی برای سرمایه
گذاری بخش خصوصی در طرح های جدید منطبق با ظرفیت های
اســتان و توســعه صادرات محصوالت تولیدی استان در آن لحاظ
شده باشد.
امروز جای چنین برنامه ای در استان خالی است و لذا انتظار می رود
مسئوالن امر و دستگاههای ذیربط فرصت را مغتنم شمرده ،در راستای
رونق تولید در استان و تحقق شعار سال گام های عملی بردارند.

طرح جامع ترافیک به طور جدی پیگیری
میشود
معاون امور عمرانی اســتاندار همدان با اشاره به کاهش آمار فوت
شدگان در تصادفات جادهای استان ،گفت :طرح جامع ترافیک به طور
جدی پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،محمودرضا عراقی در شــورای هماهنگی ترافیک
اســتان همدان ،با بیان اینکه درحال حاضر پروژههای راهداری نیمه
تمام زیادی در اســتان وجود دارد ،اظهارکرد :بیش از  30یا  40درصد
اعتبارات عمرانی استان در راهداری هزینه میشود.
وی با اشــاره به اینکه  4بانده شــدن محــور همدان-علیصدر
در دســتور کار قــرار دارد ،تصریــح کــرد 4 :بانــده شــدن
محورهمدان-علیصدر در دســتور کار قــرار دارد اما تازمانیکه
ایــن محور 4بانده نشــده بایــد با دوربینهای ثبــت تخلف و
تبلیغــات فرهنگســازی در بین مردم صــورت بگیرد تا از این
طریق خسارت را کاهش دهیم.
عراقی با اشاره به فرارسیدن روز حمل و نقل ،یادآور شد 7 :اردیبهشت
روز حمل و نقل است و باید در این راستا فرهنگسازی صورت بگیرد
و در تبلیغات تخصصی و هنری وارد شویم.

 92میلیارد ریال زکات
در همدان جمع آوری شد
معاون توســعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره)
استان همدان گفت :سال گذشته  92میلیارد ریال زکات در این استان
جمع آوری شــد که در زمینه های کمک به محرومان و ساخت طرح
های عمرانی همچون مسجد و حسینیه هزینه می شود.
جمشــید محمدی در گفت و گو با ایرنا افزود :مردم شهرستان مالیر
با پرداخت بیش از  12میلیارد ریال بیشترین زکات را در سطح استان
پرداخت کردند.
وی با بیان اینکه امسال بیش از پیش بینی های اولیه از برنامه های این
واجب الهی در استان محقق شده است ،گفت :تا پایان سالجاری بیش
از  120میلیارد ریال زکات در سطح استان جمع آوری شود.

درشورای آموزش و پرورش تاکید شد

shenide@hamedanpayam.com

تالش برای پاسداشت متفاوت
مقام معلم
2میلیــارد و  200میلیون ریــال اعتبار از
طریق سازمان برنامه و بودجه استان به منظور
گرامی داشــت هفته معلم اختصاص می یابد
به دنبال آن هســتیم که امســال حرکت نو و
تازه ای در تقدیر از معلمان صورت بگیرد.
معاون سیاســی و امنیتی استاندار همدان در
نشست اعضای شــورای آموزش و پرورش
اســتان رشــد مملکت را درگــرو عملکرد
آموزش و پرورش وتالش معلمان دانست.
مصطفی آزاد بخــت در ادامه گفت :اصل و
اســاس انقالب ما فرهنگی اســت ،معلمان
در پدیــد آوردن آن نقش محوری و کلیدی
داشتند.
وی در ادامه ضمن بر شمردن ارزش معلم در
جامعه پیشنهاد داد در این هفته مدیران استان
به دیدار معلمان دوران تحصیل خود بروند.
آذادبخــت در ادامــه گذری نیز به دســتور
دوم جلســه داشــت و از مدیر کل آموزش
و پرورش خواســت در اختصاص بودجه و
تجهیــز اردو گاه های اســتان که مکان های
تربیتی و آموزشــی هستند عدالت را رعایت
کند چــرا که اردوگاه ها اماکن ارزشــمند و
مقدســی هستند که در پرورش نقش سازنده
دارند.
وی در پایــان با بیان اینکه در هفته معلم باید
به صورت کیفی از فرهنگیان اســتان تقدیر
شود افزود :امســال 2میلیارد و  200میلیون
ریال اعتبار از طریق سازمان برنامه و بودجه
اســتان به منظور گرامی داشــت هفته معلم
اختصاص می یابد.
چرا که ارزش و جایگاه معلم معنوی اســت
و برنامه ها باید در شــان و جایگاه علمی و
تربیتی آنان طراحی شود.
وی تاکیــد کرد :به مناســبت هفته معلم و با
هماهنگــی آموزش و پرورش امســال باید
حرکت نــو و تازه ای در تقدیــر از معلمان
صورت گیردو از مدیر کل آموزش پرورش
خواســت تکمیل طرح های عمرانی ناتمام
آموزشــی در اولویت سال جاری آموزش و
پرورش قرار گیرد.

آموزش پرورش استان همدان 126هزار نفر
مسافرنوروزی را اسکان داد
مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز ضمن
تبریک هفته معلــم و تأکید بر ارج نهادن به
جایگاه علم در جامعــه گفت :جایگاه معلم
بســیار با ارزش است و همان طور که رهبر
معظم انقالب امام خامنه ای فرمودند همه ما
مدیون معلم های خود هستیم.
محمــد پــور داوود توجه به هفتــه معلم و
پیگیری و بررســی فعالیت ها و کمبود ها و
مشکالت اردو گاه ها را به عنوان دستور کار
جلســه عنوان کرد و تأکیــد وی بر این بود
که این دو مقوله مورد توجه اعضای شورای
آموزش پرورش قرار گیرد.
وی همچنین از زحمات اعضای ستاد اسکان
و بحران در خدمات رســانی به مســافرین
نوروزی قدر دانی کرد.
معاون آموزشی و پژوهشی آموزش پرورش
اســتان نیز ضمن برشمردن برنامه های هفته
معلم گفت :تقدیر از معلمان در طول ســال
به طور مســتمر انجام می شــود و در هفته
معلم نیز از بین فرهنگیان  300معلم برگزیده

خواهیم داشــت که از بین آنها  60نفر برتر
اســتانی هســتند و یک نفر به جمع معلمان
نمونه کشوری معرفی می شود.
کاوه برخــورداری تقدیــر از  400نفــراز
فرهنگیان بازنشســته در ایام هفته معلم خبر
داد و گــذری نیز به دیگــر برنامه های هفته
معلم زد وافزود :این هفته جمعی از فرهنگیان
اســتان همراه با منتخب فرهنگیان سراســر
کشور به دیدار رهبر معظم انقالب می روند.
رئیــس اقامه نماز اســتان و عضو شــورای
آموزش پرورش نیــز تجلیل از جایگاه معلم
و علم و دانش را ضروری دانســت و تأکید
کرد رسانه ها ،شــهرداری ،همچنین انجمن
های اولیاء ،برنامه هــای مختص هفته معلم
را پررنگ جلوه دهند.
حجت الســام مرتضی حســنی حلم تأکید
داشــت که فرهنگ ســازی ارزش نهادن به
معلم توسط اقشــار جامعه باعث رونق علم
خواهد شــد کــه باید در هفتــه معلم به آن
پرداخته شود.

حقوق معلمان همدان افزایش یافت

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش

و پرورش اســتان نیز گفت :از این ماه به
صورت علی الحســاب حقوق فرهنگیان
اســتان افزایش یافت و افزایش قطعی آن
بر اســاس مصوبه هیأت وزیــران انجام
میشــود .تاکنــون درصد دقیــق افزایش
حقوق فرهنگیان قطعی نشــده است و به
احتمال زیاد در حقوق اردیبهشتماه این
میزان مشخص میشود.
محمــد بداغــی از فعالیــت  19پایــگاه
اســکان در  166آموزشــگاه و  165اتــاق
درس 6 ،خانــه معلــم  5مرکــز اردوگاهــی
را از جملــه خدمــات ســتاد اســکان
فرهنگیــان اســتان برشــمردو افــزود93 :
درصــد از مســافران حضــوری و هفــت
درصــد دیگــر نیــز غیــر حضــوری بــرای
اســکان نــوروزی ثبــت نــام کردنــد.
وی افزود :اکثر مســافران استان همدان از
استان های آذربایجان شرقی و غربی،اردبیل،
مازنداران ،سخوزستان و تهران بودند و در
طول  17روز تعطیالت  126هزار نفر مسافر
در فضا های در نظر گرفته شــده آموزش
پرورش اسکان یافتند.

افتتاح کلینیک ویژه «امید» در همدان
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی ابن سینا
همــدان از افتتاح کلینیک ویژه امید و ســه
دستگاه ســی تی اسکن پیشــرفته در هفته
سالمت خبر داد.
سید حبیبا ...موسویبهار در آیین افتتاحیه
هفتــه ســامت در مرکز خدمــات جامع
ســامت امیرالمؤمنین(ع) شهرستان همدان
با تبریک اعیاد شــعبانیه ،تقــارن این ایام را
با هفته ســامت به فال نیک گرفت و ابراز
امیدواری کرد که در این ایام فرصت بیشتر
و بهتری برای خدمت به مردم فراهم شود.
وی با اشــاره به تعیین شــعار «مراقبتهای
اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی
سالمت» از سوی ســازمان جهانی بهداشت
عنوان کرد :تأکید این شــعار بر مراقبتهای
اولیه است تا قســمت دوم شعار که پوشش
همگانی سالمت است محقق شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان
در ادامه از تالش همکاران در حوزه بهداشت
و درمان قدردانی کرد و افزود :دانشگاه علوم
پزشــکی در زمره معدود سازمانهایی است
که بالفاصله بعد از ارائه خدمت ،نظرسنجی

ورود سامانه
بارشی شدید
به همدان

کارشــناس مرکــز پیــش بینــی هواشناســی
اســتان همــدان از ورود ســامانه پرفشــار
بارشــی خبــرداد و گفــت :در اکثــر نقــاط

خانوار و جامعه این اســت که پیش از ابتال
کنترلهای الزم انجام شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان
ادامه داد :متأسفانه  40درصد افرادی که فشار
خون دارند از این وضعیت خود اطالع ندارند
و همین امر با کنترل و آگاهی در زمان قبل از
ابتال میتواند از هدر رفت ســرمایه خانوار و
جامعه در بخش درمان ممانعت کند.
وی با بیان اینکه بــه تعداد جمعیت مبتال به
دیابت ،دیابت پنهان وجــود دارد گفت :باال
رفتن وزن افــراد یکی از ریزفاکتورهای ابتال
به ســرطان اســت که میتوان با خودآگاهی
افراد را از ابتال به این بیماریها در امان نگاه
داشت.

کرده و چنانچه عدم رضایتی وجود داشــته
باشد علت آن را جویا شده و رفع میکنیم.
به گزارش فارس  ،وی ضمن تأکید بر اینکه
پایه و اساس خدمت آینده وزارت بهداشت،
پرونــده الکترونیک ســامت اســت بیان
کرد :در اکثر شهرســتانهای استان همدان،
تشــکیل این پرونده برای مردم پوشش صد
درصدی داشــته به جز درصد معدودی در
شهرســتانهای همدان و مالیر و نیروهای
نظامی و انتظامی که تا کامل شــدن جمعیت
زیر پوشش فاصله دارند.
موســوی بهار با بیان اینکــه «اجرای نظام
ارجــاع» گام بعــدی وزارت بهداشــت در
راستای ارتقای سالمت اجتماع است گفت:
همه مردم باید زیر پوشش اقدامات بهداشتی
باشند تا بی سر و سامانی در حوزه بهداشت
و درمــان کنترل شــده و هزینههای بخش
درمان مدیریت شوند.
وی تصریح کــرد :تالش ما بر این اســت
کــه مــردم از بهداشــت اســتفاده کنند تا
هزینههای بخــش درمان نیــز کاهش یابد
زیرا ســرمایهگذاری اصلی در منطق ،هزینه

معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی ابن
سینا همدان نیز گفت :بايد پروژههای نیمهکاره
بهداشــتی همدان شناسنامهدار شوند تا بتوان
در جذب اعتبارات این پروژهها گام برداشت.
رشــید حیدریمقدم ظهار داشــت :حوزه
سالمت نیازمند برنامهریزی منسجم و مدون

اســتان همــدان بــا کاهــش دمــا روبــرو
خواهیــم شــد بــه طوریکــه در نقــاط
کوهســتانی بــه منفــی  3تــا  4درجــه
ســانتیگراد خواهــد رســید.
بهگــزارش ایســنا ،منطقــه همــدان،
محمدحســن باقــری شــکیب در شــورای
هماهنگــی ترافیــک اســتان همــدان،
اظهارکــرد :امــروز در اســتان شــاهد
بارشهــای پراکنــده خواهیــم بــود

بهطوریکــه در مناطــق جنوبــی اســتان
بــارش  10تــا  20میلیمتــری و در مناطــق
شــمالی بــارش  4تــا 5ســانتیمتر بــرف
پیشبینــی شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه متوســط بــار در ســال
زراعــی جــاری در اســتان همــدان 541
میلیمتــر بــوده اســت ،تصریــح کــرد :میــزان
بارشهــا نســبت بــه میانگیــن بلنــد مــدت
 90درصــد و نســبت بــه ســال گذشــته 168

پروژههــای بهداشــتی همدان
شناسنامهدار شوند

اســت و ما باید قدردان کسانی باشیم که در
این حوزه زحمت کشیدهاند.
وی افزود :در گذشــته مهمترین دغدغه در
حوزه سالمت ،بیماریهای واگیردار بود اما
امروز مهمترین دغدغه بیماریهای غیرواگیر
است و ما در این موضوع باید همگام با علم
روز دنیــا پیش رویم و بــا واقعیتهای دنیا
منطبق باشیم.
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی ابن
ســینا همدان با بیان اینکه در ســال 2030
بخــش عمدهای از زندگی ما حتی وســایل
زندگی بــر مبنای وب خواهــد بود عنوان
کرد :سالمت از جمله دغدغههایی است که
باید بهروز شــود زیرا با ابزار دیروز و امروز
نمیتوان فردا را مدیریت کرد.
وی «سامانه سیب» را یکی از ابزارهای بروز
و کارآمد حوزه بهداشت برشمرد و ادامه داد:
اقتصاد تکمحصولی وابسته به نفت بهزودی
خواد مــرد بنابراین باید بتوانیم ایدهها را در
دانشــگاهها به محصول تبدیل کنیم و از این
طریق به غیر از نفــت هم در اقتصاد حرف
برای گفتن داشته باشیم.
درصــد افزایــش داشــته اســت.
کارشــناس مرکــز هواشناســی اســتان همــدان
بــا تأکیــد براینکــه میــزان بــارش در اســتان
همــدان بــی ســابقه بــوده اســت ،عنــوان
کرد:بارشهــای فروردیــن امســال بــی
ســابقه بــود بهطوریکــه در ســالهای گذشــته
حداکثــر بــارش در فروردیــن  104میلــی متــر
بــود امــا فروردیــن امســال  187میلــیمتــر
بــارش در اســتان ثبــت شــد.

شنیدهها

 -۱استعفای فرماندار اسدآباد انتخاباتی ارزیابی شده است.
گویا رســانههای خارج از اســتان در تحلیلهای خود این استعفا که
برای بازگشت به استانداری البرز و ادامه خدمت در آن استان بوده را
استعفایی برای حضور در انتخابات عنوان کرده اند.
گفتنی اســت برخالف ادوار قبلی انگیزه مدیران وزارت کشور برای
رســیدن به کرسی های مجلس کمتر شــده و تنها  ۷فرماندار  ،یک
شــهردار و یک بخشدار در سراسر کشور برای داوطلبی در انتخابات
استعفا داده اند.
 -۲موضوع ســهم زنان از کرسی های مجلس آینده باز هم داغ شده
اســت .گویا در الیحه جامع انتخابات  ۳۰درصد لیســتهای انتخاباتی
سهمیه زنان تعیین شده است.
گفتنی است در جریان طرح اصالح قانون انتخابات نمایندگان مجلس
با تعیین سهمیه زنان مخالفت کردند.
 -۳پارلمان اصالحات به عنوان یک تشــکل سیاســی جدید مجوز
فعالیــت می گیرد .گویا این پارلمان قصد دارد به عنوان ائتالف اصلی
اصالح طلبان در انتخابات مجلس فعالیت کند.
گفتنی است قرار است از هر استان متناظر با تعداد نمایندگان آن استان،
نماینده در پارلمان اصالحات حضور داشــته باشد که در این صورت
این پارلمان هم  ۲۹۰عضو خواهد داشت.
 -۴انتصاب مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان طوالنی شده
اســت .گویا یافتن مدیر کل مورد توافق وزیر فرهنگ و استاندار کار
را سخت کرده است.
گفتنی اســت تداوم این وضعیت در توسعه فرهنگی استان تاثیر منفی
خواهد داشت.
 -۵موج جدید انتصابات در اســتان در راه است .گویا این انتصابات
برای هماهنگی بیشتر در تیم مدیریتی استان انجام خواهد شد .گفتنی
است طوالنی شدن روند تغییرات مدیران استان پس از تغییر استاندار،
این پروســه را طوالنی و اســتان را بیش از اندازه در این مرحله نگه
داشته است.

دوخته لب

جذابیت انتخابات استانی
برای چهرههای سیاسی

چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان اصالح
مــوادی از قانون انتخابات با «برگــزاری انتخابات مجلس به صورت
استانی» موافقت کردند.
طبــق این مصوبه و در صورت تأیید نهایی آن توســط شــورای
نگهبان ،انتخابات آینده مجلس به صورت استانی برگزار میشود.
ظاهرا ً این شــیوه با نحــوه برگزاری انتخابــات مجلس خبرگان،
متفاوت خواهد بود و این گونه نیســت که کل اســتان ،فقط یک
حــوزه انتخابیه تلقی شــوند ،گویا به زبان ســاده ،همه حوزهها
انتخابیــه قبلی همچنان حفظ خواهد شــد و هــر یک از نامزدها
فقط میتوانند در یک حوزه انتخابیه ثبت نام کنند اما در سراســر
اســتان ،تبلیغ خواهند کرد و همه رأیدهندگان در سراسر استان
نیــز باید عالوه بــر نامزدهای حوزه انتخابیه خــود ،به نامزدهای
مورد عالقهاشــان در مابقی حوزه انتخابیه استان هم ،رأی دهند.
ضمــن اینکه در این نحــوه برگزاری انتخابــات ،رأی دهندگان
میتواننــد به صورت کلی و یکجا ،به یکی از لیســتهای معرفی
شــده توسط احزاب و گروههای سیاســی که عالقه داشته باشند،
رأی دهند.
در صورت تأیید نهایی از اصالحات توســط شورای نگهبان میتوان
انتخابات آینده مجلس را صحنه رقابت احزاب و گروههای سیاسی با
میانداری و ایفای نقش توسط «چهرهها و افراد نامی هر جناح و گروه
سیاســی» قلمداد کرد؛ چرا که چهرههای مشهور و معروف ،شانس و
اقبال بیشتری برای «رأیآوری» خود میبینند و جهت ورود به عرصه
انتخابات ،انگیزه و امید بیشــتری خواهند داشت و حتی در صورت
وجود ریسکهای احتمالی ،راحتتر با آن کنار میآیند.
با ایــن وصف ،میتوان به گمانهزنی پرداخــت و از ورود «چهرهها»
سخن گفت .عالوه بر افرادی نظیر «خجسته ،حاجیبابایی ،رنجبرزاده،
لطفی ،کاظمــی ،آزادیخواه ،بهرامنیا ،مفتــح و مختارپور» که در حال
حاضر نمایندگان اســتان همدان در مجلس دهم هستند و به احتمال
قوی ،همه آنهــا برای انتخاب آینده مجلس نیز نامزد خواهند شــد،
میتوان از احتمال نامزدی کسانی چون «حجازی ،زبردست ،سلطانی،
کارخانهای ،صفایی ،شــهبازخانی ،لقمانیان ،یعقوبی ،زلفیگل ،ونایی،
امامی ،علی حسینی ،الهی تبار ،حسنی حلم (احمد و مرتضی) ،قیاسی،
بهرامی ،میرزایی و »...که تا حدودی در کل استان ،شناخته شده هستند
یا الاقل در شهرستانهای خود ،نامی و قدری محبوب هستند ،سخن
گفت.
در این راســتا حتی میتــوان پیشبینی کرد برخــی دولتمردان
فعلی و ســابق که از اهالی اســتان همدان میباشند ،نظیر طالیی
نیک و شــعبانی بهار (معاون فعلی وزارتخانههای دفع و ورزش
و جوانــان) ،گودرزی (وزیر ســابق ورزش و جوانان) ،ســیف
(رئیس ســابق بانک مرکزی) و ...نیز وارد عرصه شوند .چه بسا
کســانی چون «منصور غالمی» هم ،پوشیدن ردای «وکالت» را به
اتمام دوره «وزارت» ،ترجیح دهند و وارد رقابتهای انتخاباتی
مجلس آینده شوند.
به تدریج ،نامهای بیشتری به این فهرست «نامزدهای احتمالی» اضافه
خواهد شــد و چه بســا افراد مشــهور دیگری از صنوف مختلف به
خصوص اساتید دانشگاهها و پزشکان نامی استان ،دولتمردان فعلی و
قبلی از جمله معاونان سابق و اسبق استانداران مختلف استان ،برخی
مدیران کل ســابق و اسبق ،اعضای سابق شورای شهرها ،صنعتگران
و ...وارد این لیست شوند.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

همدان مهیای پذیرایی از مسافران عیدفطر میشود
تمامی برنامه ها و اقدامات ســتاد ســفر را برای پذیرایی مســافران عیدفطر در نیمه
خردادماه به کار گیرید.
فرماندار همدان خطاب به مدیران شهرســتان در کارگروه گردشــگری و خدمات سفر
شهرســتان همدان ،بیان کرد :شهرستان همدان به عنوان مرکز استان مقدمات و تمهیدات
گسترده ای برای ســفرهای نوروزی اندیشــیده بود و تا  ۵فروردین دوبرابر میزان سال
گذشته مسافر به همدان سفر کرده بود که به خاطر بارش ها ،ستاد مدیریت بحران سراسر
کشور تذکرات خود را آغاز کرد.
به گزارش ایســنا ،حسین افشاری افزود :سفرها از نیمه خردادماه آغاز می شود و ما چند

روزی فرصت داریم تا مقدمات را برای جذب حداکثری گردشگران فراهم کنیم.
ثبت سیر همدان باید توسط جهاد کشاورزی پیگیری شود
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنای ع دستی و گردشگری همدان نیز گفت:
میراث فرهنگی متولی میراث فرهنگی اســت و بحث ثبت ســیر همــدان باید در جهاد
کشاورزی پیگیری شود البته میراث فرهنگی نیز در تکمیل پرونده آن مشارکت میکند.
علی خاکســار  ،اظهار داشــت :همدان در سال گذشــته رویدادهای اثرگذاری در حوزه
بینالمللی برزگار کرد که موجب رشــد جایگاه و تغییر روند نگاهها به همدان شــد؛ این
موارد موجب افزایش انتظارات از همدان شد.
وی با اشاره به آمادگی برای رشد چند برابری ورود گردشگران در نوروز  ،98بیان کرد :تا

 4فروردین ماه رشد خوبی داشتیم و سیل ویرانگر در شیراز و هشدارهای مدیریت بحران
در کشور و همدان موضوع گردشگری را تحتالشعاع قرار داد.
به گزارش تسنیم ،معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنای ع دستی و گردشگری
همدان گفت :هشــدارهای مدیریت بحران در خصوص سفر نکردن به شهرهای غربی و
شمال غربی و کاهش مسافران عبوری نیز دو آسیب جدی به بحث گردشگری در همدان
بود.وی با تأکید بر اینکه انتظارات در نوروز امسال برآورده نشد اما کاهش زیادی در بحث
ورود گردشــگر نداشتیم ،بیان کرد :با کمک ارشاد و شهرداری آمادگی اجرای برنامههای
فرهنگی را داشتیم؛  76نوروزگاه در روستاهای هدف گردشگری همدان با  520برنامه با
کیفیت پیشبینی شده بود که به دلیل شدت بارشها تعدادی از این برنامهها منحل شد.
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آیتا ...محمدی در دیدار با رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران:

خبر

ک  950میلیونی کمیته امداد امام
ارسال کم 
کبودراهنگ به سیلزدههای کشور

کبودراهنــگ -عظیمی مجــذوب -خبرنــگار همدانپیام :میزان
کمکهای مردمی کمیته امداد امــام خمینی(ره) کبودراهنگ به مردم
سیلزده بیش از  950میلیون ریال بوده است.
رئیس کمیتــه امداد امام خمینــی(ره) کبودراهنــگ در گفتوگو با
همدانپیام با بیان این مطلب گفت :به حمدا ...مردم غیور و بخشــنده
کبودراهنــگ همواره یاریگر نیازمندان و محرومــان در تمام زمینهها
بودهاند و کمک به سیلزدگان استانهای گلستان ،لرستان و خوزستان
از آن جملــه اســت و به حمــدا ...بیش از  950میلیــون ریال میزان
کمکهای نقدی و غیرنقــدی مردم کبودراهنگ از طریق کمیته امداد
امام خمینی(ره) شهرســتان به سیلزدگان استانهای آسیب دیده بوده
است.
محمود ابراهیمی با اشــاره به اینکه این کمک شــامل پوشــاک،
خــوراک ،لوازم زندگــی و فرش ،پتو و کمکهــای نقدی بوده
اســت گفت :میــزان کمکهــای جمــعآوری شــده از طریق
پایگاههای مســتقر در ســطح شــهر و پایگاه نمــاز جمعه 220
میلیون ریال کمک نقدی مردم شهرســتان و کمکهای غیر نقدی
بــا ارزش  730میلیون ریال بوده اســت که به مناطق ســیلزده
لرســتان ،گلستان و خوزستان اعزام شده است.
ابراهیمــی همچنین به میزان خســارتهای وارده از ســیل در
شهرســتان کبودراهنگ اشــاره کرد و گفت :بارندگیها و سیل
در شهرســتان کبودراهنگ نیز خسارتهای زیادی به بخشی از
ساختمانهای مســکونی ،اصطبلها و دامداریها ،لوازم زندگی،
دامهای سبک و ...در شهرستان وارد کرده است که تاکنون بیش
از  570خانوار تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی شهرستان
دچــار خســارتهای کلی و جزئی شــدهاند کــه از بین رفتن
بخشی از دامهای ســبک ،تخریب منازل مسکونی و اصطبلها و
دامداریها بوده است.
ابراهیمی میزان خسارت وارده به خانوارهای تحت پوشش امداد امام
خمینی شهرســتان را بیش از  4میلیارد تومان بــرآورد کرد و عنوان
داشت :تمام ســاختمانهای مددجویان تحت پوشش بیمه قرار دارد
که با کارشناس بیمه و برآورد میزان خسارتها بخشی از خسارت از
طریق کمکهای دولتی ،بیمه و تسهیالت بالعوض پرداخت خواهد
شد.
ابراهیمی چنین گفت :بیش از  21واحد مســکونی مددجویی به طور
کلی تخریب شدهاند که ساکنان این واحدها در حال حاضر در منازل
اقوام اسکان شدهاند.
وی ادامه داد :مردم برای کمک به همنوعان آسیب دیده از سیل میتوانند
کمکهای خود را از طریق شــماره حساب بانک مهر ایران به شماره
 74041110046711و شماره کارت مجازی 6063737000010346
پرداخت نمایند.

بوعلی یک تنه جهان را فتح کرده است
در دیدار رئیس بنیاد بوعلیسینا با رئیس
مؤسسه پژوهشــی حکمت و فلسفه ایران بر
همکاریهای علمی و پژوهشــی در چاپ و
تصحیح آثار فلسفی شیخالرئیس تأکید شد.
بــه گزارش روابط عمومی و امور بینالملل
بنیــاد بوعلیســینا ،آیــتا ...غیاثالدین
طهمحمــدی ،رئیــس بنیاد بوعلیســینا در
دیدار با رئیس و مدیران مؤسســه پژوهشی
حکمت و فلســفه ایران با اشاره به اهمیت
شــناخت و معرفی فلسفه ســینوی گفت:
هر چنــد بوعلیســینا در جامعــه ایران و
جهان بیشــتر به پزشکی و طب شهره شده
اســت ،اما ابعاد فلسفی و عرفانی شخصیت
بوعلیسینا از این بعد مهمتر است و مراکز
علمی مرتبط با حکمت ســینوی بایستی با
همکاری مضاعف با هم ،عقب ماندگیهای
پژوهشی و کمکاریهای گذشته را در مورد
این شخصیت جهانی جبران کنند.
رئیس بنیاد بوعلیسینا در مورد معرفی جهانی
شــیخالرئیس و مراودات علمی با دانشگاهها
و مراکز علمی سایر کشــورها ،گفت :ما در
بنیاد بوعلی در حد وســعمان کوشیدهایم در
زمینه ارتباطات بینالمللی برای شناســاندن
ابعاد مهم فلسفی و پزشــکی بوعلی فعالیت
کنیــم .ارتباط علمی این بنیاد با کشــورهای
آســیای مرکزی ،تاجیکســتان و ازبکســتان
و نیز کشــورهای غربی مثــل ایتالیا و آلمان،
بــاروس ،ژاپن و چین و دعوت و همکاری
در همایشهای مشترک ،در سالهای گذشته
انجام شده است.
محمدی با اشاره به عظمت علمی شیخالرئیس
پس از گذشت یک هزاره ،افزود :بوعلی یک
تنه جهان را فتح کرده اســت .عربها او را
از خــود میدانند و ترکها و ســایر ملل نیز
او را منتســب به خود میپندارند ،با این حال
بوعلیسینا ایرانی است و فلسفه او در کشور
ما زنده و در حال تدریس و تحقیق است.
رئیس بنیاد بوعلیســینا در پایان خواســتار
ادامه همکاری و مساعدت مؤسسه پژوهشی

حکمت و فلســفه ایران با این بنیاد در دوره
مسئولیت رئیس جدید مؤسسه شد.
رئیس مؤسســه حکمت و فلســفه ایران نیز
گفت :ما در مؤسســه پژوهشــی حکمت و
فلسفه درباره شیخالرئیس و پژوهش و چاپ
و نشر آثار و اندیشههای وی ،دغدغه داریم.
اینجا مؤسسهای پژوهشــی است و کارهای
تخصصی درباره فلســفه ابنسینا در جریان
است.
ذکیانــی اضافه کــرد :از همکاری بــا بنیاد
بوعلیســینا برای معرفی و چاپ و نشر آثار
شیخالرئیس اســتقبال میکنیم و مناسبترین
جا برای فلسفه سینوی ،همین مؤسسه است
و وظیفه این مؤسســه در این راســتا ایجاب
میکند که در چاپ و نشــر فلســفه ابنسینا
کوشش و تحقیق کند.
در ادامه اسماعیلی عضو هیأت علمی مؤسسه
پژوهشی حکمت و فلسفه ایران گفت :انتظار
میرود در همدان به عنوان شــهر ابنســینا،
رشته و گروه فلســفه دایر باشد اما تا جایی
که مطلعم متأســفانه رشته فلسفه در بسیاری

از اســتانهای همجوار آن مثل ایالم و سایر
نقاط وجود دارد ولی در همدان این رشــته
دایر نیست که بایستی در این زمینه اقدام الزم
صورت گیرد.
امیدواریم بنیاد بوعلی بتواند قدرت پژوهشی
بیشــتری پیدا کند و بورسهای پژوهشــی
بــه نام بوعلی داده شــود و در همایشهایی
که برگزار میکند بیش از گذشــته نسبت به
معرفی و شناخت آثار بوعلی اقدام پژوهشی
انجام شود.
اسماعیلی با اشــاره به هدیه بردن کتاب اول
"القانون فی الطب" برای دانشمندان اروپائی
در ســفر علمی خود به فرانســه ،گفت :در
ســفر به پاریس کتاب قانون را از طرف بنیاد
بوعلیسینا به پروفســور ژولیانسن و مارون
عواد هدیه دادم و قرار شــد در تابستان سال
 ،98یادداشــت معرفی انتقادی این کتاب از
سوی پروفسور ژولیانسن منتشر شود.
حسین موسویان عضو شــورای علمی بنیاد
بوعلیســینا و معاون اداری و مالی مؤسسه
پژوهشی حکمت و فلسفه ایران نیز گفت :با

توجه به تجارب سالهای قبل و بودجههایی
که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
به بنیــاد داده میشــد ،انتظار مــیرود این
وزارتخانه بــرای توســعه فعالیتهای بنیاد
اهتمام بیشــتری به خــرج دهد و کمکهای
ایــن وزارتخانــه تنها به برگــزاری همایش
اکتفا نشود و بودجه کافی برای پژوهشهای
ماندگار و نشر اختصاص داده شود.
یوسف ثانی ،ابنسیناپژوه و معاون پژوهشی
مؤسسه حکمت و فلسفه ایران نیز بر آمادگی
این مؤسسه برای همکاری با بنیاد بوعلیسینا
تأکید کرد.
در پایــان توکل دارائی ،رئیس روابط عمومی
و امــور بینالملل بنیاد بوعلیســینا گزارش
کوتاهــی از اقدامات انجــام گرفته در زمینه
پژوهش و تصحیــح آثار بوعلیســینا ارایه
کرد و خواســتار مساعدت و همکاری بیشتر
مؤسسه در راستای طرح تصحیح آثار فلسفی
شیخالرئیس شد و درخواست کرد در صورت
امکان دفتر بنیاد در تهران در محل مؤسســه
پژوهشی حکمت و فلسفه ایران دایر شود.

خبر
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
همدان مطرح کرد

سوءمدیریت ناشی از بیتوجهی به تصرفات
حاشیه رودخانهها از علل بروز سیل

معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری
همــدان ســوءمدیریت ناشــی از بیتوجهــی بــه تصرفــات حاشــیه
رودخانههــا را یکــی از عوامــل بــروز ســیالب دانســت.
بــه گــزارش ایســنا ،معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع
جــرم دادگســتری همــدان در جلســه صیانــت از منابــع آبــی
اســتان همــدان ضمــن تشــریح وظایــف هــر یــک از دســتگاهها
در جهــت پیشــگیری از تصرفــات غیرقانونــی منابــع ملــی بــه
لــزوم توجــه مدیــران دســتگاههای متولــی امــر در صیانــت از
منابــع آبــی بــا هــدف حفــظ ذخایــر ملــی تأکیــد کــرد و گفــت:
کلیــه دســتگاهها موظــف هســتند ضمــن پاســداری از منابــع
آبــی ،مخاطــرات ناشــی از بارشهــای شــدید بهــاری را بــه
فرصــت تبدیــل کننــد.
وی اظهــار کــرد :تصــرف حاشــیه رودخانههــا توســط افــراد
ســودجو و ایجــاد بندهــای غیرقانونــی و غیراصولــی مهــار آبهــای
ســطحی باعــث بــروز ســیالب خواهــد شــد و اگــر بــه ایــن امــر
اهتمــام جــدی نشــود باعــث بــروز مشــکالت بــرای شــهروندان
اســتان خواهــد شــد.
گلســتانی خاطرنشــان کــرد :بایــد اکیــپ مشــترکی از
شــرکت آب منطقــهای ،ســازمان جهــاد کشــاورزی ،ســازمان
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری ،ســازمان محیــط زیســت
اســتان و فرمانداریهــا ضمــن بازدیــد از رودخانــه هــای
اســتان ،تدابیــر مناســبی در جهــت الیروبــی و رفــع تصــرف
حاشــیه رودخانههــا بــا هــدف پیشــگیری از بــروز ســیل در
بارشهــای شــدید اتخــاذ کننــد.
معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری همــدان
در پایــان یــادآور شــد :در اجــرای مــاده  45قانــون توزیــع عادالنـه
آب بایــد زمینــ ه افزایــش اکیپهــای گشــت نظــام نظــارت و
بازرســی از منابــع آب اســتان فراهــم و تقویــت شــود.

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیههای صنفی (نوبت دوم)
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان
اتحادیه قنادان و آجیل فروشان

بر اساس ماده  6آییننامه اجرایی انتخابات اتحادیههای صنفی ،در نظر است انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه قنادان و آجیل فروشان شهرستان همدان برگزار گردد .لذا از واجدین شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف
مزبور که در ذیل شرایط آنان اعالم گردیده دعوت به عمل میآید از روز شنبه مورخ  98/1/31لغایت روز چهارشنبه مورخه  98/2/11به مدت  10روز کاری (بدون احتساب ایام تعطیل) با مراجعه به سامانه ( iranianasnaf.irدر صفحه اول
سامانه /سامانه ساران (انتخابات الکترونیک) /ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحادیههای صنفی) نسبت به ثبتنام و تکمیل پرسشنامه و بارگذاری تصاویر شناسنامه ،کارت ملی ،پروانه کسب ،مدرک تحصیلی یا اعتبارنامه و عکس پرسنلی و
اخذ کد رهگیری اقدام نمایند و با در دست داشتن پرینت ثبتنام ودو قطعه عکس  3×4به اتحادیه مربوطه مراجعه نمایند.
شرایط داوطلبین
)1تابعیت جمهوری اسالمی ایران
)2اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
)3عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی و افالس
 )4نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر (در این
خصوص استعالم مربوطه از سوی هیأت اجرایی صادر میشود).
 )5عدم اشتهار به فساد
 )6داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در
هیأت مدیره اتحادیه (مدرک تحصیلی و یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش
و پرورش).
 )7حداکثر سن در زمان ثبتنام هفتاد و پنج سال
 -8داشتن پروانه کسب معتبر دائم :پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که
تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی
خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده  ،واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته
باشد.
 -9وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز ثبت نام:
 -1دو قطعه عکس  3×4جدید
 -2پروانه کسب معتبر دائم
 -3شناسنامه
 -4کارت ملی
 -5مدرک تحصیلی (دیپلم به باال)
 -6اعتبار نامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیأتمدیره
میباشند.
 -7آدرس ،تلفن و کدپستی منزل و سابقه فعالیت در رسته مربوطه
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وظایف و اختیارات اتحادیهها برابر ماده  30قانون نظام صنفی
عبارت است از:
الف) ارائه پیشنهاد برای تهیه ،تنظیم یا تغییر ضوابط صدور
پروانه کسب و انواع پروانههای الزم برای مشاغل ،به اتاق اصناف
شهرستان ،ب) اجرای مصوبات و بخشنامههای هیأت عالی نظارت و
کمیسیون نظارت د) صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک
متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ه) ابطال پروانه کسب و
تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعالم آن به کمیسیون
نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه
کسب دایر میشوند مطابق ماده ( )27این قانون یا پروانه آنها به
عللی باطل میگردد و) تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر
دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب
ز) تنظیم ترازنامه ساالنه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به
اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب ح) ایجاد تسهیالت
الزم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با
کمک سازمانهای دولتی یا غیر دولتی ط) تشکیل کمیسیونهای
رسیدگی به شکایات حل اختالف ،بازرسی واحدهای صنفی ،فنی و
آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت ی) وصول
مالیات ،عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانهها،
شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت ک) هماهنگی با
شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز
تدریجی کاالها و معامالت عمده فروشی در میادین و مراکز معین
شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به
تصویب کمیسیون نظارت برسد ل) ارائه پیشنهاد به منظور تیین
نرخ کاال و خدمات ،حدود صنفی ،تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز
در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت
رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت و...

وظایف هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه برابر ماده  11اساسنامه الگوی اتحادیههای صنفی
رئیس:
■ انجام کلیه امور اجرائی اتحادیه و اداره جلسات هیأت مدیره شرکت در اجالس اتاق اصناف ،امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتحادیه،
ارائه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه به اتاق اصناف هر سه ماه یکبار ،گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه به
ت رئیس اتاق اصناف برای مرخصی و مأموریت خود،
صورت ساالنه ،موافقت یا مرخصی و مأموریت اعضای هیأت مدیره ،کسب موافق 
پیگیری فعالیتهای توسعهای اتحادیه از جمله آموزش ،پژوهش ،ارتقا و بهرهوری و بهبود کسب و کار ،پیگیری و برنامههای مدون
اتحادیه ،انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاورهای و تخصصی برابر آییننامه بند ب ماده  37قانون نظام صنفی

نواب رئیس
■ در غیاب رئیس اتحادیه (هنگام مرخصی و مأموریت) ،نواب رئیس به ترتیب سمت وظایف وی را بر عهده دارند ،شرکت در جلسات
با هماهنگی رئیس اتحادیه ،پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رئیس اتحادیه
دبیر
■ تنظیم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هیأت مدیره با هماهنگی رئیس اتحادیه ،هماهنگی امور کمیسیونها تحت
نظارت رئیس اتحادیه

خزانهدار
■ مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتحادیه ،اظهار نظر در خصوص پیشنویس بودجه ،ترازنامه و صورتهای مالی ساالنه اتحادیه،
ب آییننامه تبصره  1ماده  31قانون نظام صنفی  ،ارائه گزارش عملکرد مالی
پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهای اتحادیه در چارچو 
اتحادیه به هیأت مدیره به صورت ماهانه
بازرس اتحادیه
■ بررسی ،بازرسی و تهیه گزارش از عملکرد هیأت مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله در اجرای آییننامه شرح وظایف بازرس از
جمله نحوه صدور ،تمدید ،تعویض و ابطال پروانه کسب در اتحادیه ،نحوه اجرای ماده  27قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه
برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ،نحوه اجرای ماده  28قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادی ه برای
تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب ،امور مالی اعم از درآمد ،هزینه و بودجه مصوب ،وجوه دریافتی به ازای خدمات
غیرموظف و کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد ،تشکیل کمیسیونها ،برگزاری دورههای آموزشی ،اجرای
مصوبات و بخشنامههای هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت ،بررسی نحوه وصول حق عضویت از افراد صنفی توسط اتحادیه،
بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیست درصد از مبالغ دریافتی اتحادی ه با حساب اتاق اصناف شهرستان و ایران و...
علی سلیمانی -رئیس هیأت اجرایی انتخابات

ایران و جهان
siasat@hamedanpayam.com

خبر

سه شنبه
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عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در حســاب رسمی خود در توییتر
پذیرش لوایح چهارگانه  FATFرا به ضرر کشور ارزیابی کرد.
به گزارش ایســنا ،محمدباقر قالیباف در حســاب شــخصی خود در توییتر
نوشت:
«در شــرایط فعلی ،پذیرفتن توصیههای  ،FATFقطعا به ضرر ماســت ،اما
پاســخ ســریع و صریح «بله» یا «نه» ،منافع ملی امــروز و فردای ما را تأمین
نمیکند».
او همچنین در ادامه از انتشار نخستین یادداشتش در این زمینه در شماره امروز
روزنامه نزدیک به خود با عنوان «ضرورت روزآمدســازی شیوههای مبارزه با
نظام سلطه» خبر داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد که این کشور با تحریمهای
یکجانبه اعمال شده علیه ایران مخالف است.
به گزارش ایســنا ،به نقل از العربیه انگلیسی وزارت امور خارجه چین روز
گذشــته و در میان خبرهایی که میگویند واشــنگتن قصد دارد اعالم کند
کــه خریداران نفت ایران بایــد واردات از ایران را به زودی متوقف کنند و
در غیر این صورت مورد تحریم واقع خواهند شــد ،اعالم کرد که چین به
طور مداوم به تحریمهای یکجانبه اعمال شــده آمریکا علیه ایران اعتراض
میکند.
بنا بر این گزارش ژنگ شــوآنگ ،سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک
کنفرانس خبری گفت که همکاری دوجانبه چین و ایران مطابق مقررات انجام
میشود.

مجلس

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

قالیباف :پذیرفتن FATF
به ضرر ماست

با تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران مخالفیم

دولت مصوبات افزایش حقوق کارکنان
را اجرایی کند

نماینــده مــردم اراک و کمیجان در مجلس گفــت :دولت باید مصوبات
مجلس شــورای اسالمی در خصوص افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان
را اجرا کند.
به گزارش ایســنا ،ســیدمهدی مقدســی شورای اســامی در تذکری
شــفاهی گفــت :دولت بایــد مصوبات مجلس شــورای اســامی در
خصــوص افزایش حقوق کارکنان و بازنشســتگان و به ویژه فرهنگیان
را اجرا کند.
این عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس خطاب به وزیر راه و شهرسازی
گفت :به قولهایی که در سفر خود به شهرستانهای اراک دادهاید ،عمل کنید.
مردم انتظار دارند آثار قولهای شما را ببینند.

وزیر خارجه آمریکا:

یادداشت

نظامی مردمی  ،سربازانی گمنام

نظام جمهوری اســامی ایران حرکتی مردمی از سوی مردم ،برای
مردم و با اهداف واالی الهی بوجود آمد .نظامی که مردم ارکان اصلی
آن بوده و خود شالوده و بنای انقالبشان را بنیان نهادند .اولین حرکتی
کــه در ایران مردم را به انقالب وا داشــت حرکت به ســوی کمال،
معنویات و اسالم و قرآن بود .
در مســیر انقالب مردمی ایران نقش بی بدیل رهبر بر کسی پوشیده
یو
ت اســام 
نیســت .امام خمینی(ره) به عنــوا ن نظریهپرداز نهض 
بنیانگذار نظام جمهوری اســامیتوانست نقش رهبری را به بهترین
شــکل ممکن در تاریخ ایران و حتی جهان روشن ساخت و پیروزی
انقالب اســامینتیجه نقش مؤثر رهبری در هدایت خیزش مردمی
و عبور از حوادث ســخت و گوناگون در طول دوران شــکلگیری،
پیروزی و استمرار انقالب اسالمیبوده است .حضور بسیج نیروهای
مردمی از ابتدای انقالب تا کنون در کنار رهبر به عنوان خالص ترین و
ناب ترین نیروهای انقالب نقش موثری در حفظ و حراست از انقالب
اسالمی و مردمی ایران داشته است و این حضور مردمی و نقش موثر
رهبری در انقالب بر اقتدار و تاثیر انقالب اسالمی ایران در جهان می
افزاید تا جایــی که هر روز بر اقتدار و قدرت نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران افزوده می شود.
امــروز برخی تنها اقتــدار در بعد نظامی برای یک کشــور را کافی
میدانند ،اما به اعتقاد اکثر کارشناسان اگر کشوری میخواهد به معنای
حقیقی کلمه در جهان مقتدر باشد تنها نباید به بعد نظامی بسنده کند
بلکه باید در دیگر عرصههای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی نیز دارای
اقتدار باشــد که ایران اسالمی هم اکنون با پشــتیبانی مردم و درایت
رهبــری در همه عرصه ها هر روز بر اقتدار در زیمنه هیا مختلف آن
افزوده می شود .
مجاهدت های خاموش ســربازان گمنام امام زمــان (عج ) از ابتدای
تشــکیل وزارت اطالعات آرامش و امنیت کشــور افــزود .وزارت
اطالعات جمهوري اسالمي ايران یکی از دستگاه هاي مقتدر اطالعاتي
و امنيتي در جهان و منطقه محسوب مي شود كه با هوشياري و آگاهي
تمام اجازه نمي دهد تا دشــمنان و بدخواهان در امنيت اين كشــور
خدشــه وارد كنند  ،دشمنانی که هر روز برای این انقالب نقشه هایی
در سر پرورانیده اما با درایت و هوشیاری حافظان حریم اسالم و قرآن
و یاران نقشه های آنان نقش بر آب می شود .
از ویژگی های ســربازان گمنام امام زمان (عج ) والیتمداری و تبعیت
محض از رهبر معظم انقالب اســامی است که مسیر آن حول اسالم
ناب محمدی (ص) و قرآن اســت  .سربازان مخلصی که با تیزبینی و
تبعیت محض از والیت فقیه فقــط در حصار و چارچوب والیت و
اخالص تعریف می شــوند بدون هیچ گونه هیاهو و فضاسازی همه
همت خود را بر شناســایی عواملی که ممکن است امنیت مردم را به
مخاطره بیندازند مصروف داشــته اند و راحتی وآرامش خود را برای
ناکام گذاردن دشــمنان جمهوری اسالمی و مردم این سرزمین وقف
کرده اند.
امروز شاهد امنیت ایران در میان کشورهای ناامن منطقه هستیم و همه
این خدمات و فداکاری ها را بی ادعا و با کمترین هزینه مادی در سایه
تبعیت از مقام معظم والیت و رهبری و اخالص به انجام رسانده اند.
پس از پایان دفاع مقدس ،وزارت اطالعات ،حضور خود را درعرصه
هــا به ویژه بخش های امنیتی و فرهنگــی تقویت کرد و در همه جا
حضور پیدا کرد که هر توطئه ای علیه نظام اســامی شکل می گیرد،
بالفاصله دفع می شود.
بیش از سه دهه مجاهدت خاموش سربازان گمنام امام زمان (عج) در
وزارت اطالعات امنيت را براي مردم و اقتدار را براي ايران اســامي
به همراه آورده اســت كه قطعا اين مجاهدت بزرگ پاداش وااليي از
سوي خداوند متعال براي اين سربازان گمنام به همراه خواهد داشت و
امروز عزت ،سربلندی ،اقتدار و کلید فتوحات انقالب مرهون رهبری
امام راحل ،مقام معظم رهبری و تالشهای جهادگونه سربازان گمنامی
است که در عرصه های گوناگون راه را بر فعالیتهای خرابکارانه دشمن
بسته نگه داشته اند.

دعوت رئیس قوه قضاییه از کارشناسان
برای بررسی دالیل وقوع نزاعهای منجر به
کثرت پروندههای قضایی
رئیس قوه قضاییه ،یکی از مهم ترین معضالت امروز دســتگاه
قضایــی را کثــرت ورودی پروندهها دانســت و گفــت :از همه
کارشناسان ،صاحبنظران و دانشگاهیان دعوت میکنم که با یک کار
کارشناسی و آکادمیک ،دالیل شکل گیری نزاعها و دعاوی در جامعه
را که نهایتا منتهی به تشکیل پروندههای کثیر قضایی می شود ،مورد
تدقیق و پژوهش قرار دهند.
به گزارش ایســنا  ،آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی با اشاره به وظایف
دســتگاه قضایی برای کمک به ســیل زدگان ،تصریح کرد :یکی از
نگرانی هایی که مردم عزیز مناطق ســیل زده دارند ،مربوط به اسناد
مالکیتشــان است .در این زمینه ،دستگاه قضایی اطمینان می دهد که
هیــچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد و مردم مطمئن باشــند
که در صورت از بین رفتن اسنادشــان ،صدور اسناد المثنی با مانعی
روبرو نیست.
رئیسی ،همه دستگاه های کشور را در کاهش آسیب های اجتماعی
و جرایم ،واجد نقش و وظیفه دانســت و تصریح کرد :یکی از مهم
ترین مسائلی که موجب شکل گیری پرونده های قضایی می شود،
مســائل اقتصادی است .در این زمینه ،همه تصمیم سازان و تصمیم
گیران باید در برنامه ریزی های اقتصادی خود ،نگاه الزم به کاهش
آسیب های اجتماعی را داشته باشند و به این موضوع توجه کنند که
تصمیمشــان موجب افزایش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی و
ایجاد نزاع و اختالف در میان مردم نشود.

معافیت نفتی ایران تمدید نمیشود
■ معافیتهای نفتی ایران از  ۱۲اردیبهشت اجرایی نمیشود

وزیــر خارجــه آمریکا با وجــود نگرانی
جامعه جهانی ازاختالل در بازار نفت ،همچون
گذشته دراقدامی یکجانبه و در دشمنی دیرینه
با جمهوری اسالمی ،اقدامات جدید علیه مردم
ایران ولغو معافیتها علیه کشورهای خریدار
نفت ایران را اعالم کرد.
مایک پمپئو روز گذشته در یک نشست خبری
در آســتانه نخستین ســال خروج غیر قانونی
آمریکا از توافق بیــن المللی برجام که تاییدیه
شورای امنیت سازمان ملل متحد را هم با خود
دارد ،در باره سیاســت به صفر رساندن فروش
نفت ایران و قطع درآمد یک کشور و فشار بر
مردم ،تصمیم جدید را اعالم کرد.
وی با بیان اینکه حدود یکســال پیش ،رئیس
جمهوری آمریکا با خروج از برجام بزرگترین
کارزار فشار حداکثری را علیه ایران اعاده کرد،
افزود هدف از این اقدام آن است که آنچه را که
او رژیم قانون شکن نامید ،نتواند برای بی ثباتی
خاورمیانه اعتبار مالی داشته باشد.
وزیر خارجه آمریکا ادامه داد :دولت ایران باید
همچون یک کشور عادی رفتار کند 40 .درصد
درآمد ایران از نفت اســت .پیش از بازگشت
تحریم ها ،ایران در سال حدود  50میلیارد دالر
درآمد داشت اما امروز برآوردهای ما نشان می
دهــد که بیش از  10میلیارد دالر کاهش درآمد
داشته است.
به گزارش ایرنا ،وی با بیان اینکه معافیت هایی
به برخی کشــورها داده شده بود تا خرید نفت
ایران را ادامه دهند ،اظهار کرد :این روند اجازه
داد کشــورها به آرامی خود را از زیر بار نفت
ایــران خالی کنند .امروز اعالم می کنم که هیچ
گونه معافیت دیگری نخواهیم داشت.
وزیر خارجه آمریکا مدعی شــد :فعالیت های
ایران را رصد خواهیم کرد و به ســود کشوری
نیســت که خرید نفت از ایران را ادامه دهند.
البته می خواهیم مطمئن شــویم که بازارها در
ثبات باشند.
پمپئو افزود :با شــرکا و کشورهای خریدار
عمده نفت ایــران صحبت کردیم که از نفت
خام ایران دور شوند .با تولید کنندگان بزرگ
نفتــی مذاکره کرده ایم تا بــازار نفت جهان
کمبود نداشــته باشند .عربســتان سعودی و
امــارات متحده عربی تضمین کــرده اند که
بازار نفت را جبران کنند.
وی ادامــه داد :خود آمریــکا هم به عنوان یک
تولید کننده عمده نفت است .می توانم تایید کنم
که هرکدام از کشورهای تولید نفت با مشتریان
ســابق ایران کار می کنند تا آنها را از نفت خام
ایران بی نیاز کنند.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به تولید نفت خام
ایــاالت متحده و افزایش تولید آن ،اضافه کرد:
وزارت انرژی نشــان می دهد که تولید نفت ما
بیشتر از سال  2017شده است در نتیجه هدف
ما در به صفر رساندن صادرات نفت ایران جدی
است.
پمپئو بار دیگر خواستار اجرای شروط  12گانه
خود از سوی مقامات ایران شد و گفت :به آنها
گفته ایم که به دنبال تســلیحات اتمی نروند،
آزمایش های موشــکی و بازداشت شهروندان
آمریکایی را متوقف کنند و از تروریسم حمایت
نکنند.
وی تصریح کرد :منتظر هســتیم کــه ایران به

اتحادیه عرب :هرگونه معامله صلحی باید ضامن حقوق
فلسطینیها باشد

■ ایســنا :وزرای خارجــه عــرب در نشســت فــوق العــاده خــود
در قاهــره تأکیــد کردنــد کــه بــا هرگونــه معاملــه صلحــی کــه
حقــوق فلســطینیها را بــرآورده نکنــد ،مخالفنــد .بــه نقــل از
شــبکه الجزیــره ،وزرای خارجــه عــرب در بیانیــه پایانــی خــود
تأکیــد کردنــد کــه معاملــه قــرن آمریــکا تنهــا در صورتــی در
تحقــق صلــح دائــم و فراگیــر در خاورمیانــه موفــق خواهــد شــد
کــه حقــوق مشــروع فلســطینیها را بــرآورده کنــد.

شمار قربانیان انفجارهای سریالنکا به  290نفر رسید

■ فارس :آخرین آمار سلســله انفجارهای ســریالنکا از کشته شدن
 290و زخمی شــدن بیش از  500نفر دیگــر حکایت دارد .عوامل
تروریستی ،کلیساها و هتلهای سریالنکا را هدف حمالت خود قرار
دادنــد .این انفجارها درحالی صورت گرفت که هزاران نفر در حال
برگزاری مراسم جشنهای «عید پاک» بودند.

پامپئو دخالت نظامی آمریکا در ایران را رد کرد

■ تســنیم :وزیر خارجه آمریکا در یک محفــل خصوصی دخالت
مســتقیم نظامی در ایران را تکذیب کرده اســت .مایک پامپئو وزیر
خارجــه آمریکا در دیدار با گروهی از رهبــران جامعه آمریکایی و
ایرانی گفته اســت که ایاالت متحده به هیچ وجه به دنبال تغییر نظام
سیاسی ایران از طریق مداخله مستقیم نظامی نیست.
این مســائل بپردازد و به میز مذاکره بیاید .این
درخواست ها فقط از سوی دولت آمریکا مطرح
نمی شود و متحدان ما آن را دنبال میکنند.
وزیر خارجه آمریکا که پیش از این به تاثیر فشار
اقتصادی بر مردم ایران اعتراف کرده اســت تا
آنها را به مقابله با نظام وادار سازد ،گفت :مردم
ایران بدانند که ما در کنار آنها هستیم.اجازه نمی
دهیم سرکوبگران آرام گیرند در حالی که دولت
پیشین آمریکا این کار را انجام داد.
وی در حالــی که پیش از ایــن اعتراف کرده
است ،فشــار حداکثری بر مردم ایران اثر دارد،
مدعی شــد :می خواهم مردم ایران بدانند در
کنارشان هستیم و اجازه نمی دهیم سرکوبگران
آرام بگیرنــد .امیدواریم زندگــی بهتری برای

هســتیم نه هوادار یک گروه خاص در خارج
از ایران همچون مجاهدین خلق(منافقین) .این
سیاست دولت آمریکا است.
پمپئو درباره اهداف فشار حداکثری علیه ایران
هم اظهار کرد :اگر رهبــران ایران حمله کنند،
آمریکا پاســخ جدی خواهد داد .بنابراین برای
حفظ منافع آمریکا در شــیوه ای درست پاسخ
خواهیم داد .ما  12شــرط مطرح کرده ایم ،اگر
انجام شود می توانند به میز مذاکره بیایند.
وی مدعی ایجاد ائتالف بزرگ علیه ایران شد و
ادامه داد :اسرائیل و برخی کشورهای عربی به
ما پیوسته اند .کشورهای اروپایی هم در این باره
با ما همراهی خواهند کرد.
خبرنگار پرسید با این کارزار فشار حداکثری آیا

کاخ ســفید در اعالمیهای اطالع داد که ایاالت متحده معافیت از تحریمهای نفتی هشــت
کشور را تمدید نخواهد کرد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از واشنگتنپست ،کاخ سفید برای افزایش فشار بر روی ایران اظهار
کرده اســت که معافیتهای نفتی اعطا شــده به هشت کشــور برای تجارت با ایران را تمدید
نخواهد کرد.
دولت آمریکا سال گذشــته به دلیل "جلوگیری از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی" به
هشت کشور خریدار نفت خام ایران معافیت از تحریمهای نفتی را اعطا کرد.
در این بیانیه آمده است:
دونالد ترامپ تصمیم گرفته است که معافیتهای نفتی را که در اوایل ماه مهر منقضی میشود
را تمدید نکند .این تصمیم برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران اتخاذ شده است تا نظام
جمهوری اسالمی اصلیترین منبع درآمدش را از دست دهد.
ایاالت متحده آمریکا به همراه عربستان سعودی و امارات متحده عربی ،سه تولید کننده بزرگ
انرژی و همچنین دوســتان و شرکایمان متعهد شدهایم که بازار جهانی نفت را تامین کنیم  .ما
توافق کردهایم که اقداماتی بموقع را اتخاذ کنیم تا در صورت حذف نفت ایران از بازار ،تقاضای
جهانی برآورده شود.
دولت ترامپ و متحدانمان مصمم هســتند تا کمپین فشار حداکثری علیه ایران را حفظ کنند و
گسترش دهند تا فعالیتهای بیثباتکننده این کشور علیه آمریکا ،شرکا و متحدانمان و صلح
خاورمیانه پایان یابد .تصمیم رئیسجمهور ترامپ برای خاتمه دادن به تمامی معافیتهای نفتی
ایران به ورود نام سپاه پاسداران به گروههای ترویستی آمریکا برمیگردد و نشانگر تعهد ایاالت
متحده برای براندازی شبکه ترور ایران و تغییر رفتارهای خصمانه این کشور است.
شهروندان ایران شکل بگیرد.
خبرنگاری پرســید :هدف این است که ایران
به میز مذاکــره بازگردد آیا عالقه ای به مذاکره
مجدد درباره برجام دارید یا فشار می آورید تا
ایران رفتار خود را تغییر دهد .نظر شما درباره
گروه های مخالف ایران چیست؟
وزیر خارجه آمریکا افزود :ما هوادار مردم ایران

تغییری در رفتار ایران مشاهده کرده اید؟
وزیر خارجه آمریکا پاسخ داد :ما ایران را رصد
کرده ایم و بر اساس کارزار فشار حداکثری ما،
رفتار آنها محدود شده است .تمام اقداماتی که
کرده ایم ادامه خواهــد یافت .اینها برای مردم
ایران است تا به آمال خود دست یابند.
ترامپ اردیبهشــت ماه ســال گذشته به طور

یکجانبه کشورش را از برجام خارج کرد و پس
از آن طی دو مرحلــه تحریم هایی را که طبق
این توافق برداشته شده بود ،بازگرداند  .اقدامی
که با محکومیت دیگر امضا کنندگان این توافق
روبرو شــد و آنها اعالم کردند که به تجارت با
ایران ادامه داده و سازوکارهایی برای این منظور
راه اندازی می کنند.
واشنگتن مدعی شده بود که قصد دارد صادرات
نفت ایران را به صفر برســاند اما درماه نوامبر
سال گذشته مجبور شــد هشت کشور چین،
هند،ژاپــن ،کره جنوبی ،تایــوان ،ترکیه ،ایتالیا
ویونــان را دو بار به مدت  6ماه ازتحریم های
نفتی علیه ایران معاف کند .این معافیت ها دوم
ماه مه (  12اردیبهشت) به پایان می رسد.
از سوی دیگر آژانس بینالمللی انرژی به تازگی
اعالم کرده که به دلیل کاهش شدید تولید نفت
عربستان و ونزوئال ،عرضه نفت دربازار جهانی
محدود شــده ونشــانههای ناهمخوانی درباره
دورنمای تقاضای نفت و ســطح ذخیرهسازی
مشاهده میشود.
روزنامه واشــنگتن پســت نیز گزارش داد که
تصمیم آمریکا بــرای پایان دادن به معافیت ها
تبعاتی بــرای بازارهای جهانــی نفت خواهد
داشــت .هند و چین در حال حاضر بزرگترین
واردکننــدگان نفت از ایران هســتند .اگر این
کشورها با خواسته های ترامپ همراهی نکنند
ممکن اســت روابط دوجانبه این کشــورها با
آمریکا دچار تنش شده و به موضوعات دیگری
همچون تجارت سرریز کند.
در همین حال به نوشــته رویتــرز ،احتمال
اقدام واشنگتن در پایان دادن به معافیت های
تحریمی خریداران نفت ایران موجب شد تا
بهای نفت خام امروز در بازارهای جهانی 3
درصــد افزایش یافته و بــه بیش از  74دالر
برسد که بیشترین افزایش بهای نفت خام در
سال  2019می باشد.
چیــن هم مخالفت خود را در باره عدم تمدید
معافیت تحریمهای ایران از سوی آمریکا اعالم
کرد و ســخنگوی وزارت خارجه این کشور
گفت که کشــورش با تحریمهــای یکجانبه
واشنگتن علیه تهران مخالف است و همکاری
دوجانبه چین بــا ایران مطابق با قانون صورت
می گیرد.

رئیس جمهور در نشست هیأت های عالیرتبه ایران و پاکستان:

مرزهای ایران و پاکستان باید باثبات باشد
رئیس جمهوری اسالمی ایران و نخست
وزیر پاکســتان ،با بیان اینکه" فصل نوینی در
سطح روابط و مناسبات تهران -اسالمآباد آغاز
شــده اســت"  ،تاکید کردند که دو کشور در
تقویت بیــش از پیش روابط در همه حوزهها
و همکاری و بویژه هماهنگی در زمینه مبارزه
با تروریســم و ایجاد امنیت و ثبات در منطقه
اتفاق نظر دارند.
به گزارش ایســنا ،حجتاالسالم والمسلمین
حسن روحانی روز گذشته در نشست هیأت
ت های
های عالیرتبه ایران و پاکســتان ،ظرفی 
ی اقتصادی ،زیرســاختی و امنیتی بین
همکار 
تهران و اســامآباد را بسیار گسترده خواند و
اظهارداشــت :با فعال کردن تمام ظرفیتهای

بین الملل

همکاری میتوان شــتاب و تحرک زیادی در
مناســبات دو کشــور به نفع دو ملت و ملل
منطقه ایجاد کرد.
روحانی با اشــاره به اینکه ایران و پاکســتان
از اشــتراکات فراوانــی برخوردار هســتند،
تالش برای ارتقاء ســطح روابط دو کشــور
در زمینههــای مختلف را مورد تأکید قرار داد
و گفت :ایران و پاکســتان در مسیر تقویت و
تحکیم روابط خود اجازه نخواهند داد دیگران
در مناسبات دوســتانه و برادرانه آنها دخالتی
داشته باشند.
رئیس جمهور تصریح کرد :در شرایط کنونی
کشورهای منطقه باید برای منافع خود مستقل
و مستقیم ًا تصمیمگیری و برنامهریزی کنند.

روحانی اقدام آمریکا در اعالم قدس شریف
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی ،اعالم
جوالن بــه عنوان بخشــی از خــاک رژیم
صهیونیستی ،تروریستی نامیدن سپاه پاسداران
انقالب اســامی به عنوان یک نیروی دفاعی
رسمی ،خروج از برجام و همچنین مواضعی
که در زمینه تروریســم علیه پاکســتان اتخاذ
کــرده را از اقدامات بســیار خطرناک آمریکا
طی ماههای اخیر دانســت و اظهار داشت :در
شــرایط کنونی کشورهای مستقل منطقه باید
مثل ایران و پاکستان در کنار هم قرار بگیرند
و برای آینده ثبات و امنیت منطقه و مقابله با
توطئه ها  ،برنامهریزی و اقدام کنند.
رئیس جمهور همکاری ایران و پاکســتان را

در مبارزه با تروریســم مورد تأکید قرار داد و
گفت :باید سطح این همکاریهای به گونهای
باشد که تروریستها کام ً
ال متوجه شوند که
دو کشــور مصمم هســتند که قاطعانه با آنها
مبارزه کنند.
روحانی در ادامه با تأکید بر ضرورت ارتقاء و
تقویت سطح همکاریهای تجاری و اقتصادی
بین تهران و اسالمآباد ،اظهار داشت :مرزهای
دو کشور باید مرزهای تجارت ،ثبات و توسعه
باشد و تهران آمادگی دارد همکاریهای خود
را با پاکستان در زمینههای مختلف اقتصادی از
جمله نفت و گاز ،برق ،پتروشیمی ،گردشگری
،علمی ،دانشگاهی و بهداشت و درمان بیش از
پیش گسترش دهد.

مخالفت مجدد چین با تصمیم آمریکا برای عدم تمدید
معافیتها

■ ایرنا :بــه دنبال تصمیم جدید آمریکا بــرای عدم تمدید معافیت
تحریمهــای ایــران ،وزارت خارجه چین مجــددا ً مخالفت خود با
تحریمهای یکجانبه واشــنگتن علیه تهران را اعالم کرد .به گزارش
خبرگزاری رویترز« ،چنگ شــوان» سخنگوی وزارت خارجه چین
امروز دوشــنبه در مصاحبه با روزنامه دیلی نیــوز گفت ،همکاری
دوجانبه چین با ایران مطابق با قانون است.

عملیات گسترده ارتش سوریه علیه تکفیریها در حومه
«حلب»

■ مهر :نظامیان ارتش ســوریه مواضع تروریســتهای تکفیری در
حومه «حلب» را در هم کوبیدند.
به نقل از خبرگزاری سانا ،عملیاتهای ضد تروریستی ارتش سوریه
در نقاط مختلف ادامه دارد.بر اســاس این گزارش ،نیروهای سوری
عملیات جدیدی را علیه تکفیریها ترتیب دادند.
طبق اعالم رســانههای سوری ،ارتش ســوریه مواضع تکفیریها در
مناطقی از حومه حلب را هدف قرار دادند.رســانههای عربی اعالم
کردند که در این عملیات ،مواضع تکفیریها در الراشــدیه هدف قرار
گرفته است.

افزایش بهای نفت در آستانه اعالم پایان معافیتهای
تحریمی ایران

■ باشــگاه خبرنــگاران :در پــی انتشــار گزارشهــا دربــاره
تصمیــم دولــت آمریــکا بــرای پایــان دادن بــه معافیــت خریــد
نفــت از ایــران ،بهــای جهانــی طــای ســیاه بــا افزایــش همــراه
شــد .هــای جهانــی نفــت در معامــات نخســتین روز هفتــه
[دوشــنبه] کمــی بیــش از یــک درصــد افزایــش یافــت کــه گفتــه
میشــود باالتریــن نــرخ از نوامبــر ســال گذشــته میــادی اســت.
برخــی رســانهها و نشــریات آمریکایــی بــا اشــاره بــه آمــاده
شــدن آمریــکا بــرای لغــو همــه معافیتهــای خریــد نفــت ایــران
و عــدم تمدیــد آن از احتمــال رشــد چشــمگیر قیمــت نفــت طــی
روزهــای آتــی خبــر دادنــد.

کمدین مشهور رئیس جمهور اوکراین شد

■ ایرنا:پترو پروشــنکو رئیس جمهوری اوکراین و نامزد ریاست
جمهوری این کشــور پیش از پایان شمارش آرا با قبول شکست
خود برابر والدیمیر زلنســکی کمیدین مشهور ،ریاست جمهوری
او را پذیرفت.

خبر
دیوان عدالت اداری:

استخدام شهرداری ها
باید با انتشار آگهی عمومی باشد
هیــأت عمومی دیوان عدالــت اداری با ابطال دو بخشــنامه
استخدامی از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و نیز دو بخشنامه
استخدامی از ســازمان امور اداری و استخدامی کشور ،مقرر کرد:
اســتخدام شــهرداری ها ،مطابق قانون باید از طریق انتشار آگهی
عمومی باشد.
به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری ،به دنبال شــکایات متعدد
از برگزاری آزمون داخلی برای استخدام پیمانی در شهرداریهای
کشــور و درخواســت ابطال بخشــنامه های صادرشــده در این
خصوص ،هیــأت عمومی دیوان عدالــت اداری پس از بحث و
بررســی و با توجه به اینکه در حال حاضر اســتخدام رســمی و
پیمانی در دستگاه های اجرایی صرفا از طریق انتشار آگهی عمومی
و برابری فرصت ها امکانپذیر است همچنین به دلیل اینکه مقرره
ای برای تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی در قوانین حاکم
پیش بینی نشده است ،به علت ایجاد تبعیض و مغایر بودن با اصل
 28و بند  9اصل  3قانون اساسی مقرره های مورد شکایت را قابل
ابطال تشخیص داد.
بر اســاس این گزارش ،سازمان شهرداری ها و دهیاری ها موظف
هســتند برای اســتخدام نیرو با رعایت ضوابط قانونی و از طریق
انتشار آگهی عمومی بدون تبعیض و برابری فرصت ها اقدام کنند.
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تسریع اصالح قانون ماده  100شهرداری ها

سن بلوغ یک سال و نیم کاهش پیدا کرده است

افزایش سالمتکده های طب سنتی در سال جدید

رئیس دیوان عدالت اداری با ارســال نامهای برای وزیر کشور خواهان فعال شدن
کارگروه اصالح قانون ماده  100شــهرداری بــرای نهایی کردن پیشنویس مربوط به
اصالح این قانون شــد.به گزارش ایرنا ،طبق ماده  ۱۰۰قانون شــهرداری ها ،مالکین
اراضی و امالک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ســاخت وســاز از شهرداری
ها پروانه ســاختمان بگیرند.حجتاالسالموالمسلمین محمدکاظم بهرامی با اشاره به
خســارتهای جبرانناپذیر انســانی ،اتالف منابع مالی و ضربات روحی و روانی به
هموطنان ســیلزده در استانهای درگیر سیل گفت :بسیاری از این خسارات ناشی از
ساختوســازهای بیرویه و تجاوز به حریم رودخانهها و مسیلها بوده که سالهای
اخیر بارها بر اصالح آن تأکید شده است.

یک روانشناس کودک و نوجوان گفت :بر اساس برخی تحقیقات ،سن بلوغ حدود
یک سال و نیم کاهش پیدا کرده است که هنوز برای آن علت دقیقی یافت نشده است.
مونا فلســفی در گفتوگو با ایسنا ،رژیم غذایی نامناسب ،استفاده از غذاهای فرآوری
شده مانند کنسروها ،چاقی ،درمانهای هورمونی جهت افزایش قد ،جهش ژنی ،سیگار
کشیدن مادر در دوران بارداری ،مصرف بیش از اندازه گوشت قرمز ،تماشای بیش از
اندازه تلویزیون ،استفاده بیش از حد کودکان از فضای مجازی و حضور کمرنگ پدر
در خانواده را از عوامل بروز بلوغ زودرس در ایران و دیگر کشورهای جهان دانست.
به گفته وی بلوغ زودرس موجب بروز رفتارهای ریســکپذیر و پرخطر جنســی در
آینده خواهد شد که خطرناک است.

مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت با اشاره به چگونگی افزایش تعرفههای
طب سنتی در ســال جاری ،در عین حال از برنامههایی برای افزایش سالمتکدههای
طب ســنتی در کشور خبر داد.محمود خدادوســت در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
وجود  ۶۰سالمتکده طب سنتی در  ۱۷رشته محل تربیت متخصص طب سنتی ،گفت:
سالمتکدههای ما آموزشی ،پژوهشی و درمانی هستند ،اما از آنجا که در برخی شهرها
مجــوز برای تربیت متخصصین وجود ندارد ،فعالیــت مراکز تنها به صورت درمانی
ادامه دارد.وی افزود :ازآنجایی که فارغ التحصیالن رشــته طب سنتی تعهد گذراندن
دورهای در مراکــز دولتی را دارند ،پــس از اتمام دوره تعهد خود ،اقدام به دایر کردن
سالمتکدههای خصوصی میکنند.
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مشارکت اجتماعی تعیین کننده
سالمت مردم

حقوقی

یک گام برای جلوگیری از اطاله دادرسی

اطاله دادرسی به این معنا که رسیدگی به یک پرونده در دادگاهی
بیــش از حد معمول طول بکشــد ،در مواردی از حوصله شــاکی و
متشاکی یا خواهان و خوانده خارج می شود؛ گاهی اطاله یک دادرسی
به سه ســال می انجامد و پرونده هایی نیز هستند که پس از گذشت
سال ها هنوز بسته نشده اند.
به گزارش ایرنا ،پرونده هایی در دادگستری وجود دارند که سال های
سال اســت در پیچ و خم رسیدگی هســتند؛ البته گاهی شرایط یک
پرونده ممکن اســت به قدری پیچیده باشد که رسیدگی به آن ده ها
سال به طول انجامد.
حجت االســام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور اخیرا گفته
است که مردم نگرانی هایی در خصوص اطاله دادرسی و اتقان احکام
دادگاه ها دارند که باید در این زمینه تحول ایجاد کنیم ولی از جزییات
این تحول سخنی نگفت.
شــاید تاکنون نکات بسیاری همچون کمبود قاضی یا کاهش بودجه،
از ســوی مسئوالن قوه قضاییه برای مشــکل اطاله مطرح شده باشد
ولی حجت االســام و المسلمین ســید ابراهیم رئیسی رئیس جدید
قوه قضاییه در مراســم معارفه خود یکی از تحوالت در دستگاه قضا
را مســاله اطاله دادرسی دانســت و گفت :تعداد ورودی پروندهها به
دستگاه قضایی زیبنده نظام قضایی و اسالمی ما نیست .در این رابطه
باید سرچشــمهها را بررسی کرد تا مشخص شــود تولید این میزان
پرونده از کجاست.
قبل از اینکه حجت االسالم و المسلمین رئیسی بر مسند دستگاه قضا
تکیه بزند ،برخی از حقوقدانان و شخصیت های سیاسی نکاتی را در
این زمینه گوشزد کردند که می توان به سخنان الهیار ملکشاهی رئیس
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی اشاره کرد که گفته
اســت :برخی قوانین که باعث اطاله دادرسی میشوند ،مشکل آفرین
هستند و باید اصالح شوند.
وی معتقد است مجلس به تنهایی نمیتواند این مشکالت را حل کند
ولی قوه قضائیه که کارگزار است و به طور ملموستری با این موارد
مواجه است ،باید مشکالت قوانین را ببیند و حل کند.
ملکشاهی به عنوان نمونه از ماده  450قانون آیین دادرسی کیفری یاد
کرد و گفت :این ماده قانونی موجب شده است در دادگاه تجدیدنظر
اطاله دادرسی به سه سال برسد و همه افرادی که در دادگاه تجدیدنظر
پرونده دارند ،با مشکل مواجه شوند.
رضا فرج اللهی قاضی دیوان عالی کشــور اظهار داشت :دادرسی
در دادگاه هــای کیفری طوالنی نیســت اما تعــداد زیاد پرونده
ها ســرعت رســیدگی را کم می کند .همچنیــن در دادگاه های
تجدیدنظر چون قانون آنان را مکلف کرده که در مواردی دوباره
جلسه رســیدگی را تشکیل دهند ،گاهی رســیدگی به پرونده ها
سه سال طول می کشد.
وی علت این اطاله را ماده  450قانون آیین دادرسی کیفری دانست
که دادگاههای تجدیدنظر مکلف هستند تا در مواردی دوباره جلسه
رسیدگی تشکیل دهند و این موضوع وسیله ای برای اطاله دادرسی
در دادگاه تجدیدنظر شــده که گاهی نوبت ها به ســه سال رسیده
است.
طبــق ماده  450آیین دادرســی کیفری «رئیس شــعبه ،پرونده های
ارجاعی را بررســی و گزارش جامع آن را تهیه می کند یا به نوبت
بــه یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر اســتان ارجاع می دهد ».و در
مواردی «دادگاه تجدیدنظر با صدور دســتور تعیین وقت رسیدگی،
طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است ،احضار میکند»
ایــن قاضی دیوان عالی کشــور تاکیــد کرد :درباره ایــن ماده باید
تجدیدنظــر صورت گیرد که البته تا حــدودی معاونت حقوقی قوه
قضاییه تجدیدنظر کرده اســت و الیحه ای نیز به مجلس شــورای
اســامی ارائه می شود تا مواردی را که دادگاه تجدیدنظر مکلف به
تشکیل دوباره جلسه رسیدگی می شود ،محدود کنند.
وی افزود :در دادگاه کیفری تنها وسیله ای که موجب اطاله دادرسی
شده همین ماده است و در بقیه موارد فقط تراکم کار است که باعث
طوالنی شدن رسیدگی به پرونده هاست و گرنه قانون آیین دادرسی
کیفری مشکلی ندارد که به اطاله دادرسی منجر شود.
فرج اللهی ادامه داد :طوالنی شدن رسیدگی به بعضی از پروندهها به
دلیل ماهیت آن اســت .مانند برخی پرونده های قتل که دادگاه باید
از مدعی بخواهد تا  50نفر را حاضر کرده تا آنان ســوگند بخورند.
چنین پرونده هایی معموال تشریفات طوالنی دارد.
برخی پرونده ها نیز به دلیل تعدد شــاکیان طوالنی می شــود .مثال
در یک پرونده کالهبرداری ممکن اســت بیش از هزار شاکی وجود
داشته باشد و طبیعی است که رسیدگی به چنین پرونده هایی نیازمند
زمان طوالنی است و نمی توان بدون روشن شدن حقایق ،پرونده را
فیصله داد بلکه باید ماهیت آنها مشخص شود که گاهی ارزش دارد
برای کشف حقیقت سال ها به طول بینجامد.

واژه ســامت مانند بســیاری از واژههای
دیگر ،به صورت گسترده در گفتگوهای روزمره
ما و در نوشــتهها و مقاالت مورد استفاده قرار
میگیرد ،بی آنکه تعریف ســامت و مفهومی
که دقیقًا از آن در ذهن داریم مشخص باشد.
برخی کارشناســان ،ســامت را دارای هفت
مولفه و شــاخص می دانند که ارتقا سطح آن
منوط به مشــارکت اجتماعی است چرا که در
تمامی کشــورها ،سیستم بهداشت و درمان در
بهترین حالت تنها می تواند به حدود  25درصد
شاخص های سالمت دست پیدا کند با توجه
به اینکه ســطح سواد ســامت افراد جامعه با
میزان شاخص های سالمت آن جامعه ارتباط
معناداری دارد ،مشارکت همه آحاد جامعه تأثیر
بســزایی می تواند بر ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮمی
جامعه و افزایش کیفیت زندگی مردم داشــته
باشد.
سالهاست که تاکید بر آن می شود که مردم باید
خودشان پای کار بیایند و با تأمین سالمت خود
و انتقال خواسته هایشان به شبکه بهداشت در
آینده هزینه های دولت را کاهش دهند.
اجتماعی شدن سالمت ،رویکردی نوین برای
تامین مشارکت مردم و همکاریهای بینبخشی
است.
مشــارکت مردم ،ســواد ســامت ،همکاری
بینبخشی و عدالت چهار محور در اجتماعی
شدن نظام ســامت است که باید مورد توجه
قرار گیرد.
در هفته ای که در تقویم جمهوری اســامی
ایران به نام هفته سالمت نامگذاری شده است
مسئوالن حوزه علوم پزشکی فردا سه شنبه را با
عنوان "مشارکت اجتماعی و سالمت" نام نهاده
اند تا بدین ترتیب تاکید دیگری بر نقش مردم و
نهادها در تامین سالمت داشته باشند.
معاونت اجتماعی در مجموعه وزارت و به تبع
آن علوم پزشکی همدان که در دولت تدبیر و
امید بوجود آمد سعی کرد که مفهوم مشارکت
اجتماعی در ســامت و نیز سالمت در ابعاد
اجتماعی را جدای از سالمت جسمی و روانی
ترویج دهد.
با ایــن توصیف بر آن شــدیم کــه با هدف
تقویت مشارکت هدفمند و ساختارمند مردم و
گروههای مختلف در ارتقای سالمت گفتگویی
را با این مسئول در همدان داشته باشیم.
معــاون اجتماعی علوم پزشــکی و خدمات

عضو شبکه ملی تشکلهای معلوالن کشور
با بیــان اینکه قانون حمایــت از معلوالن در
استانها نیاز به پیگیری دارد گفت :استانداران
در این زمینه تالش بیشتری داشته باشند.
محمدعلی افشــاری در گفتوگو با فارس با
اشاره به مشکالت جامعه معلوالن استان اظهار
کرد :با انقالب اســامی فعالیت تشکلهای
معلوالن نیز آغاز شــد که هدف از آن تحقق
حقوق این قشر در سطح جامعه بود.
وی با اشــاره به اینکه در طول این ایام برخی
از مشکالت معلوالن رفع شده اما برخی باقی
مانده است گفت :باوجود اینکه قوانین زیادی
در خصوص معلوالن در مجلس تصویب شده

دانشگاه

فعالیت های فرهنگی دانشجویان تسهیل می شود

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری از تسهیل فعالیت های
فرهنگی دانشجویان در بازنگری آیین نامه های جدید تشکل های دانشجویی خبر داد.
محمدرضا غفاری ،افزود :بازنگری آیین نامه تشــکل های دانشجویی در دستور کار
معاونــت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فنــاوری قرار دارد اما هنوز
به مرحله نهایی نرســیده اســت.وی در مورد تغییرات جدید آیین نامه تشــکل های
دانشــجویی ،اظهار داشــت :اصل بازنگری این آیین نامه بر آسان سازی فعالیت های
فرهنگی دانشجویان قرار گرفته است .به گزارش ایرنا ،آیین نامه تشکل های دانشجویی
به منظور حمایت ،تقویت و ترویج فرهنگ و اخالق علمی در دانشــگاه های کشور،
تقویت روحیه و بنیه علمی دانشــجویان مســتعد ،توانمند و فراهم آوردن زمینه های
مناســب برای فعالیت های جمعی علمی ،بهره گیــری از توانمندی و خالقیت آنان
در تحقق توســعه علمی ،نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری انجمن های علمی
دانشجویی با حمایت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در گذشته تدوین شد.

C M

قانون حمایت از
حقوق معلوالن
اجرایی شود

نکته

درمانی اســتان همدان
گفــت :ایــن معاونت
بــا ایجــاد کانونهای
ســامت محلهمحــور،
توسعه سمنها ،خیریهها
و تشــکلهای مردمی،
تقویــت همکاریهای
بینبخشــی از راه ایجاد
و رصــد تفاهمنامههای
بینبخشی ،ایجاد ساز و
کار پایــدار برای تعامل
بین مــردم و بخشها با
تشکیل مجمع ســامت از رده محله تا سطح
ملی و اهتمام جدی بر استفاده از ظرفیتهای
هنری فرهنگی و رســانهای در ارتقای سطح
سالمت جامعه ،تالش کرده است که به حفظ
سالمتی مردم در این بعد کمک کند.
خدایار عشــوندی با اشــاره به نوپا بودن این
معاونت در دانشگاه ،عنوان کرد :تعبیری که از
سالمت وجود دارد منحصر در سالمت جسمی
صرف نیست ،بلکه ابعاد مختلف سالمتی اعم از
جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی مدنظر است
و از ایــن منظر ضرورت معاونت اجتماعی در
سیستم دانشگاه دیده میشود.
وی از راهاندازی بیش از کانون سالمت در ۱۵
درصد از محالت استان خبر داد و افزود :طی
ســال آینده این شرایط برای دیگر محالت نیز

اجرایی خواهد شد.
عشــوندی همچنیــن
بــر اجــرای برنامههای
وزارت
اجتماعــی
بهداشت تأکید و تصریح
کرد :در این راستا تدوین
راهکارهــای اجرایــی
و اجــرای برنامــه ملی
سالمت اجتماعی مدنظر
خواهد بود.
معاون اجتماعی دانشگاه
علوم پزشــکی همدان
گفت :تعداد  55ســازمان مردم نهاد در حوزه
سالمت در استان همدان فعالیت میکنند.
وی ،بحث اجتماعی شدن در حوزه بهداشت
را تشکیل شــبکه مراقبتهای اولیه بهداشتی
درمانی با تاکید بر استفاده از قابلیتهای محلی
یــا انتخاب بهورز از محــل ،ایجاد محیط کار
سالم با مشارکت کارگران و کارفرمایان یا خانه
بهداشــت کارگری ،واکسیناسیون با مشارکت
مردم ،آگاهی افراد بر مسئولیت خویش نسبت
به سالمت خود و خودمراقبتی و نظام ارجاع و
پزشک خانواده دانست.
عشــوندی ،نقش آموزش و ارتقای ســامت
در اجتماعی شدن ســامت را مهم دانست و
تاکید کرد :سالمت ،هدف زندگی نیست ،بلکه
منبعی مهم برای زندگی روزمره است و ارتقای

سالمت فرایند قادرســازی افراد برای افزایش
کنترل بر سالمت خود و بهبود آن است.
معاون اجتماعی علوم پزشــکی همدان افزود:
ارتقای سالمت فقط وظیفه بخش بهداشت و
درمان نیســت ،بلکه از توجه به سبک زندگی
ســالم فراتر رفته و تا تحقق خوب بودن افراد
جامعه امتداد مییابد.
وی هــدف اصلــی ادارهکل امــور اجتماعی
سالمت را تشکیل کانون سالمت محله عنوان
کرد و گفت :تشکیل کانون سالمت محله ساز
و کاری ساختارمند برای مشارکت پایدار مردم
در سالمت است که دســتورالعمل راهاندازی
کانونهای ســامت محله بــا امضای وزرای
بهداشت و کشور به استانداران سراسر کشور
ابالغ شده است.
عشــوندی با اشــاره به اینکه کلیه اقدامات و
برنامهریزیهای وزارت بهداشــت  25درصد
ســامت جامعه را تأمین میکند بیان کرد75 :
درصد باقیمانده با حضور و مشــارکت مردم
تأمین میشود از این رو فعالیت مردم در مسائل
اجتماعی سالمت بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشــاره به اهمیت و جایگاه سازمانهای
مردم نهاد در اجتماعی کردن و رفع مســائل و
مشــکالت جامعه به ویژه در حوزه ســامت
اظهار داشــت 55 :سمن سالمت 14 ،کلینیک
خیریه و  13مؤسســه خیریه در سطح استان
همدان فعالیت میکنند.

اما این قوانین به خوبی اجرا نشده و مشکالتی
در این خصوص وجود دارد.
عضو شبکه ملی تشــکلهای معلوالن کشور
ادامــه داد :ســال  83قانون جامعــه معلوالن
تصویب شد اما متاســفانه مشکالتی داشت؛
اواخر ســال  96نیز قانون حمایت از حقوق
معلوالن تصویب شــد که امیدواریم با ابالغ
آئیننامهها و پیگیریهای دولت مشکالت در
این خصوص برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه امیدواریم با درایت دولت
و پیگیریهای تشکلها سرنوشت این قانون
به قانونهای قبلی منتهی نشــود خاطرنشان
کرد :راهــکاری اجرای این قانــون نظارت
مستقیم دولت است که امیدواریم مورد توجه
قرار گیرد.
افشــاری با تاکید به اینکه امیــدوارم وزارت
کشور ،سازمان بهزیســتی و استانداران نگاه
خاصی به این قانون داشته باشند و نمایندگانی

را انتخاب کنند که اجرای آن در سطح استان
رصد شــود گفت :نیاز به بکارگیری مشاوران
و کارکنانی است که مستقیم بر کار سازمانها
رصد کنند تا قانون به درستی اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه مشکالت نیاز به پیگیری
مستمر است افزود :به استاندار قبلی پیشنهاد
نحوه اجرا داده شد اما متاسفانه عملی نشد و
به استاندار فعلی نیز از طریق سازمان بهزیستی
پیشنهاد داده شده و در این حوزه نیاز به یک
رابط و مشــاور است که قانون را رصد کند تا
زحمات بینتیجه نشود.
عضو شبکه ملی تشکلهای معلوالن کشور با
بیان اینکه در زمینه اشــتغال ،مسکن ،تحصیل
و تهیه لوازم توانبخشی مشکالتی وجود دارد
خاطرنشان کرد :منکر پیگیریها در این زمینه
نیستیم اما کافی نبوده و پاسخگوی مشکالت
موجود نیست.
وی با بیــان اینکه با افزایش تــورم معلوالن

بیشــترین ضــرر را کردهاند افــزود :قبل از
گرانیهــا یــک ویلچر خــوب  400تا 500
هزار تومان خریداری میشــد اما اکنون این
جنس بیش از  2میلیون تومان شده و سازمان
بهزیستی با امکانات موجود پاسخگوی تمام
نیازها نیست.
افشــاری با اشــاره به اینکه نیاز به تهیه لوازم
بهداشتی برای معلوالن ضایعه نخاعی ،بستری
و ...اســت گفت :قیمت ایزی الیف از  20به
 80هزار تومان رســیده و جهش چندبرابری
لوازم بهداشتی از جمله مشکالت است.
وی بــا بیان اینکه تهیه لوازم بهداشــتی برای
معلوالن مورد نیاز اســت چراکه اگر استفاده
ت میشوند
نکنند دچار زخم بســتر و عفون 
خاطرنشــان کرد :در حوزه اشــتغال نظارت
ناصحیــح روی اجرای قانون باعث شــده تا
گاهی این قانون دور زده شــود و معلوالن از
سه درصد سهمیه اشتغال بهرهمند نشود.

شناسایی برخی بیماریها با سونوگرافی جنین

دبیر ســی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران ،با اشاره با بهترین زمان غربالگری
زنان باردار ،گفت :برخی از مشــکالت اســکلتی عضالنی ،عصبی ،مغزی ،قلبی ،از
طریق سونوگرافی جنین قابل شناسایی است.
به گزارش ســامت نیــوز ،مرتضی صانعی طاهری ،اظهار داشــت :با پیشــرفت
دســتگاههای سونوگرافی و متبحر شدن پزشکان در حوزه تصویربرداری در سراسر
دنیا میزان تشــخیص ناهنجارهای جنین قبل از تولد به صورت چشمگیری افزایش
یافته است.
وی ،ادامه داد :هرچند که افزایش تشخیص ناهنجاریهای جنین قبل از تولد را شاهد
بودهایم ولی هنوز این تشــخیصها به  ۱۰۰درصد نرسیده و برخی از ناهنجاریها
قابل تشــخیص نیست که بیماریهای متابولیک و آنزیمال از جمله این بیماریها و
ناهنجاریها به شــمار میرود.همچنین تشخیص ناهنجاری مادرزادی دیافراگم ۲۵
درصد بعد از هفته بیست و چهارم خود را نشان میدهند.

بهداشت

 10هزار و  600کاشت حلزون شنوایی رایگان
در ایران انجام شده است

مدیــر طرح و برنامه هیأت امنای صرفه جویــی ارزی در معالجه بیماران وزارت
بهداشــت ،با اشــاره به پرداخت  44میلیون تومان از  50میلیون هزینه کاشت حلزون
شنوایی توسط این مجموعه گفت :تاکنون بیش از  10هزار و  600مورد کاشت حلزون
شنوایی رایگان در کشور انجام شده است.به گزارش ایلنا ،هومن نریمانی افزود :کاشت
حلزون شنوایی از سال  1372در ایران آغاز شده و طی  26سالی که کاشت حلزون در
کشور انجام شده است ،هیأت امنای صرفه جویی ارزی از ابتدای امر به عنوان حامی
اصلی و مدیر راهبری این پروژه در کشــور بوده است.نریمانی با بیان اینکه ساالنه 2
ی که
ی شوند ،اضافه کرد :زمان 
تا  3هزار کودک ناشــنوا و کم شــنوا در کشور متولد م 
خانوادههای کودک ناشنوا یا کم شنوا به مراکز کاشت حلزون مراجعه میکنند ،ابتدا برای
آنها اقدامات درمانی همچون استفاده از وسایل کمک شنوایی و سمعک انجام میشود
و اگر اقدامات درمانی پاسخگو نباشد ،بیمار کاندیدای کاشت حلزون شنوایی میشود.

نیش و نوش
ایرنا :جاده و انسان تعاملی برای کاهش تصادفها
تا باشه از این تعامل ها!!
کیهان :ازگرانی گوجه فرنگی و پیاز به مسکن رسیدیم
به چیزای دیگه هم میرسیم!!
خراسان ورزشی :جدایی طارمی از الغرافه قطعی است
امان از جدایی!!
فرصت امروز :سوت رکود در بازارهای سنتی تا کجاست
تا هر کجا که دلت بخواد!!
ایسنا :زور دالالن بیشتر از دالر
زور گویی یعنی این!!
همدانپیام :مبل سازان مالیر به ارمنستان میروند
دیگه امیدی به ماندن تو ایران نیست!!
اطالعات :نوزاد تازه متولد شده در سیالب شنا میکند ولی زنده است
جل الخالق!!
جامجم :بنزین در دو راهی مانده
بدون شرح!!
آرمان :گرد و غبار پس از سیل در راه است
بعد از اون هم یه آتش فشــان فعال بشه کال بهارمون با حادثه
تکمی ِل
شرق :گرانی کدام کاال را از سفر مردم حذف کرد
شما بگو کدوم کاال تو سفره ها مونده!!
جام جم :معامالت ارزی از کف خیابان جمع میشود؟
این معامالت هم رفته بودن تو فاز دست فروشی!!
آفتاب :منافع سیل  10برابر خسارتهایش بود
باالخره ضرر و منفعت با هم برادرن!!
گلورزشی :شــفر :با پولی که علیه من خرج میکنند میشود جلوی
سیل را گرفت
اینم حرفیِ!!
آوای الوند :نباید گیاهان دارویی را مانند نفت خام بفروشیم
کیه که حرف حساب رو گوش بده!!

خبر
کوچه و خیابان ملک شخصی نیست

مجازات سنگین قرار دادن مانع
در محل پارک عمومی
این روزها با توجه به تولید بی رویه خودروهای داخلی و واردات
روزافــزون خودروهای خارجی و ســاختار نامناســب خیابان ها به
خصوص در کالشــهرها یافتن جای پارک کم کم به رویایی دســت
نیافتنی برای خیلی ها تبدیل شده است.

پارکینگ-پارک ماشین-خیابان

هر روز صبح هزاران تن سوار بر خودروهای شخصی از خانه خارج
می شوند در چنین شرایطی متأسفانه بسیاری از کسبه و صاحبان خانه
ها ،نگهبانان مراکز اداری ،تجاری و حتی دولتی در اقدامی غیرقانونی
با قرار دادن موانع به شکل های مختلف محدوده محل کار یا زندگی را
به پارکینگ اختصاصی مبدل کرده اند .اگر هم به این محدوده نزدیک
شوی ،با این جمله ها رو به رو خواهی شد« :اینجا پارک نکن»« ،مگر
نمی بینی جلوی مغازه اســت»« ،اینجا اداره دولتی است»« ،اینجا محل
تخلیه دائم بار است» و...

 6ماه تا  3سال زندان در انتظار متخلفین

مأمور راهنمایی و رانندگی نماینده قانون است و باید با این جرم مقابله
کند.با این که وظیفه افسر پلیس فقط جریمه نیست همان طور که اگر
یک موتورســیکلت یا خودرو در مکانی ممنوع پارک شود بالفاصله
پس از جریمه با جرثقیل یا خودروهای مخصوص به پارکینگ منتقل
و جریمه می شود باید موانع مزاحم نیز همان گونه از کنار خیابان جمع
آوری شوند و این وظیفه پلیس است .چنانچه در جریان این ماجرا بین
طرفیــن درگیری رخ دهد راننده می تواند بالفاصله به مراجع قضایی
مراجعه و شــکایت کند که به طور حتم مجازات بین  6ماه تا  3سال
حبس در انتظار متخلفین خواهد بود.
ســید مهدی حجتی ،وکیل دادگســتری و مدرس دانشگاه نیز در این
بــاره می گوید« :طبق ماده  24قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه
و خیابان هایی که بن بســت یا مسدود نیســت را تحت تملک قرار
دهــد .بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع ،یا تهدید به پنچری
خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می
توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد ».به گفته وی ،ایجاد مانع چه
موقتی و چه دائم برای جلوگیری از استفاده دیگران از مکانی که حق
قانونی عموم مردم است .نقض حقوق شهروندی است.
اما متاسفانه امروزه این رویه اشتباه یک امر عادی تلقی می شود ،چرا
که فرهنگ ســازی الزم در این باره صورت نگرفته است .به عبارتی
مردم به علت آگاه نبودن از حق و حقوق قانونی و شهروندی شان به
راحتی از کنار موضوع می گذرند .البته برخی هم به علت پیشــگیری
از درگیــری های لفظی و فیزیکی و احتمال مســائل بعدی از جمله
ضــرب و جرح و حتی قتل به راحتی از حق خود می گذرند که این
موضوع نیاز به فرهنگ سازی دارد و دولت در این میان نقش موثری
خواهد داشت».

پلیس مجری قانون است

یکی از مسئوالن پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نیز در این
باره می گوید :پلیس راهنمایــی و رانندگی به عنوان مجری قانون به
یکی از وظایف اصلی خود که برخورد با موانع ایجاد شده در خیابان
های شهر است ،به خوبی عمل کرده و خواهد کرد ،اما بحث اصلی در
این میان برخورد اصولی و قانونی با متخلفان است.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

مصرفکنندگان غذاهای "بیرون" بخوانند
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اقتصـاد

کاله مالیات بر ارزش افزوده سرتان نرود!

رئیــس اتحادیه اغذیهفروشــان گفــت :واحدهــای صنفی زیرمجموعــه اتحادیه
اغذیهفروشــان به دو دســته واحدهای صنفی خرد و واحدهای صنفی زنجیرهای که به
ثبت شــرکتها رسیدهاند تقسیم میشوند .با توجه به این تقسیمبندی ،واحدهای صنفی
خرد سطح شهر از دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و واحدهای
زنجیرهای که در سامانه ثبت شرکتها نام آنها قید شده است باید به سازمان امور مالیاتی
 ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

شماره 3454

اســدا ...احمدی خاطرنشان کرد :البته در شرایط فعلی با توجه به کاهش حجم تقاضا از
ســوی مشتریان و ایجاد فضای رقابتی ،بسیاری از واحدهای زنجیرهای مالیات بر ارزش
افزوده را از مشتریان دریافت نمیکنند.
همچنین خســرو ابراهیمینیا ،رئیس اتحادیه صنف دارندگان تاالرهای پذیرایی و تجهیز
مجالــس بيان کرد :تمام واحدهای صنفی زیرمجموعه این اتحادیه باید مالیات بر ارزش
افزوده را از مشتری دریافت و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
غالمحســین شــیرازی ،رئیس اتحادیه فروشــندگان دل ،جگر و قلوه یادآور شد :تمام
واحدهای صنفی زیرمجموعه این اتحادیه از دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
معاف هستند و نباید از مشتری مبلغی به عنوان ارزش افزوده دریافت کنند.

همچنین سیدعلی اصغر میرابراهیمی،رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس
تأکید کرد :تمام واحدهای زیرمجموعــه اتحادیه مذکور باید مالیات بر ارزش افزوده را
دریافت و پرداخت کنند.
امــا در این زمینه علی اکبر نریمانی ،رئیس اتحادیه چلوکباب و چلو خورشــت گفت:
واحدهای صنفی زیرمجموعه این اتحادیه به دو دسته واحدهای بیرونبر و رستوراندارها
تقسیم میشــوند که واحدهای بیرونبر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده
و واحدهای رســتورانی که دارای سالن هستند باید مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری
دریافت و پرداخت کنند.نریمانی اظهار کرد :این دسته از واحدهای صنفی باید با توجه به
رسته قید شده در پروانه کسب به دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند.

eghtesad@hamedanpayam.com

دبیر اجرایی خانه کارگر استان د رتشریح برنامههای هفته کارگر

تولید حمایت شود
کارگران بیکار نمیشوند

نگاه

دولت ،سیل ،تحریمها و وظایف ایرانیان
در اوج فشــارهای آمریکا و تحریم های اقتصادی این کشــور
علیه جمهوری اسالمی ایران سیل بی سابقه از راه رسید و خسارات
عظیمی به بار آورد
مطابق اعالم مســئوالن بلندپایه میزان خســارتها بالغبر  ۴۰هزار
میلیارد تومان برآورد شده است .این رقم قطع ًا فشار زیادی به بودجه
عمومی کشــور وارد میکند و اشــتغاالت انبوه قوه مجریه را بیشتر
میکند.
اگرچــه نفــس امدادرســانی بــه هموطنــان ســیلزده خــود بودجــه
قابلمالحظ ـهای را بــه خــود اختصــاص داده اســت ولــی اســکان
موقــت و میانمــدت ایــن عزیــزان هــم نیازمنــد هزینههایــی اســت
کــه اگــر همــه آنهــا را در نظــر بگیریــم رقــم خســارتها را بیشــتر
میکنــد و نیــاز بــه توجــه ویــژه بــه موضــوع را افزایــش میدهــد.
نکتـهای کــه در ایــن میــان وجــود دارد ایــن اســت کــه در ابتــدای
هــر حادثــه ملــی توجههــا بــه آن جلــب میشــود و عــاوه بــر
کمکهایــی کــه مــردم میکننــد همــه ارگانهــا و نهادهــا هــم
پــایکار میآینــد و همــکاری خوبــی از خــود بــروز میدهنــد
ولــی پــس از مدتــی موضــوع رفتهرفتــه بــه فراموشــی ســپرده
میشــود و دولــت بهتنهایــی موظــف بــه رســیدگی بلندمــدت
بــه آســیب دیــدگان میشــود.
در چنیــن شــرایطی اســت کــه از هماکنــون بایــد توجههــا را بــه
موضــوع جلــب کــرد و خواســتار اســتمرار کمکهــای مردمــی و
توجــه ارگانهــای مختلــف بــه رفــع خســارتها تــا انتهــا شــد.
بــه نظــر میرســد بهتــر اســت دولــت محتــرم از هماکنــون و
بهصــورت متوالــی گزارشهایــی از اقدامــات انجامشــده و
اعتبــارات اختصــاص دادهشــده بــه مــردم بدهــد و در ایــن راســتا
بــه شــرح جزئیــات کمکهــای مردمــی و همچنیــن کارکــرد
نهادهــای دیگــر بپــردازد.
بــا ایــن روش امیــد م ـیرود کــه تــاش بــرای رفــع خســارتها
تــا انتهــا ادامــه پیــدا کنــد و در میانــه راه دولــت بهتنهایــی متکلــف
رســیدگی نباشــد .حداقــل اینکــه مشــخص خواهــد شــد کــه کــدام
دســتگاه و ارگان بــه تعهــدات خــود دراینارتبــاط پایبنــد خواهــد
مانــد و کــدام دســتگاه از انجــام وظایــف خویــش بازمانــده اســت؟
در همیــن راســتا بــه سلســله اقداماتــی نیازاســت تــا کمکهــای
بینالمللــی همچنــان ادامــه پیــدا کنــد و تــا بازســازیها هــم
تعمیــم داده شــود .رئیسجمهــور بهدرســتی اشــاره کردنــد کــه
اگــر حــکام آمریــکا عقــل داشــتند بــه خاطــر همیــن ســیل هــم
کــه شــده تحریمهــای خــود را بــه مــدت یــک ســال تعلیــق
میکردنــد .البتــه از خیــره ســران ایــران ســتیز نشســته در کاخ
ســفید انتظــار انساندوســتی و مالحظــه حــال دههــا هــزار
ســیلزده نم ـیرود ولــی دســتگاه دیپلماســی کشــور بــا مضاعــف
ســاختن روشــنگریها و ارتباطــات خــود در اقصــی نقــاط
دنیــا افــکار عمومــی جهــان را متوجــه ســازد کــه تیــغ تخریــب
تحریمهــای آمریــکا چگونــه بــر جــان و تــن ســیلزدگان مظلــوم
ایرانــی مینشــیند و زخمشــان را عمیقتــر میســازد.
متأســفانه باوجــود میلیونهــای ایرانــی خــارج نشــین کــه در
میــان آنهــا ثروتمنــدان و ســرمایهداران بــزرگ و موقعیــت داران
و دانشــمندان مشــهوری وجــود دارد هنــوز آنچنانکــه بایــد
بــرای کمــک بــه هموطنــان ســیلزده اقدامــات شــایان توجهــی
دیــده نشــده اســت .آنهــا میتواننــد در ایــن راه قدمهــای مهــم
و مؤثــری بردارنــد و هــم میتواننــد در سراســر جهــان علیــه
تحریمهــای ظالمانــه آمریــکا بــه اعتــراض بپردازنــد و از ایــن
راه مرهمــی بــر زخمهــای ایرانیــان ســیلزده باشــند .مخاطــب
ایــن ســخن دعوتکننــدگان آمریــکا بــه تحریــم و حتــی حملــه
نظامــی بــه کشــور خویــش نیســتند کــه آنــان ادب و هویــت خــود
را ازدســتدادهاند و کینهشــان بزرگتــر از شــرافت و ایرانیــت و
نوعدوستیشــان شــده اســت.
مخاطب این ســخن هر کس اســت که خود را ایرانــی بداند ،با هر
عقیــده و ایــده و مذهبی حتی اگر مخالف نظام جمهوری اســامی
باشد .هیچ ایرانی نمیتواند نسبت به سرنوشت و آالم هموطنان خود
بیتفاوتی نشان دهد .همه ایرانیان مدیون کشور و ملت خود هستند و
اگر پیوندهای خویش با مام وطن را بگسلند نشاید که نامشان ایرانی
گذاشته شود.
چــه خــوب اســت کــه نمایندگیهــای کشــور بــا ایرانیــان
خارجنشــین جلســات متوالــی و مســتمر بگذارنــد آنهــا را نســبت
بــه وضعیــت عمومــی داخلــی آگاه ســازند و وظایــف اولیهشــان
را متذکــر شــوند.
* جعفر گالبی -روزنامهنگار

خبر

کمبودی در بازار خرما نیست

■ افزايش  36/5درصدي حقوق کارگران کافي نيست

افزايش  36/5درصــدي حقوق کارگران
در ســال  ،98قراردادهاي سفيدامضا ،تعطيلي
کارخانهها و اشــتغال کارگران در واحدهاي
توليدي مباحثي بود که در نشست خبري دبیر
اجرایی خانه کارگر استان همدان مطرح شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان در جمع
خبرنگاران اعالم کرد که در  30سال اخير اين
ق کارگران
نخستين بار است که افزايش حقو 
نسبت به ســال قبل از آن ،خوب بوده است،
هرچند که در سالهاي گذشته چون براساس
تورم افزايش حقوق صورت نگرفته و هميشه
کمتر از آن بوده موجب شــده تا ســبد خريد
خانوارهاي کارگري کوچک شــود .بنابراين
افزايش  36/5درصدي نميتواند آن کاستيها
را پوشش بدهد.
چنگیــز اصالنی با بيان اينکــه تورم به قدری
باالســت که این افزایش به چشــم نمیآید،
افزود :دســت دولت ،کارفرمايان و نمايندگان
کارگري درد نکند که امسال با کار کارشناسي
حقوقهــا را افزايش دادند اما ميدانيم که اين
مقدار افزايش کافي نيســت و اکنون حقوقها
بايــد  3ميليــون و  730هزار تومان باشــد تا
کارگران بتوانند زندگيشان را بچرخانند.
وي سپس به قراردادهاي سفيدامضا اشاره کرد
و گفت که  14ميليون کارگر در کشور و 248
هزار کارگر در همدان موجود اســت که همه
آنها قراردادهاي ســفيد ،امضــا ميکنند و اين
موجب ميشود تا آنها نتوانند براي آينده خود
برنامهريزي کنند چون مشخص نيست که سال
آينده هنوز شغل داشته باشند يا خير.
به گفته اصالني ،قرارداد ســفید امضا مشکل
اصلی جامعه کارگری استان همدان است.

توليدکنندگان حمايت شوند
اشتغال ايجاد ميشود

اصالنــی گفت :هر اتفاقی در اقتصاد کشــور
کارگر و نیــروی تولید را درگیر میکند و اگر
اتفاقات ناخوشایندی رخ دهد دود آن به چشم

حذف صفر از پول ملی با اقتصاد چه میکند؟

طــرح اصالح نظام پولی کشــور در قالب
حــذف چهار صفــر از واحد پولــی کنونی و
تعریف واحد پولی جدید ،مدتهاست که در
دســتور کار دولت قرار دارد اما تاکنون به اجرا
درنیامده و در ابتدای سال جدید دوباره روی میز
دولت قرار گرفته است .مسلم ًا نخستین پرسشی
که در مواجهه با ارايه این طرح ،مطرح میشود
این است که آیا حذف صفر از پول ملی منجر به
بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش قدرت
خرید مردم خواهد شــد یا اینکه فقط به ایجاد
تغییر در ظاهر اقتصاد میپردازد.
یک کارشــناس اقتصادی درباره مطرح شدن
مجدد حذف صفر از پول ملی و جدی شــدن
اجرای آن گفت :این طرح اثر روانی بر جامعه
دارد و تغییــر چندانــی در وضعیت اقتصادی
کشور ایجاد نخواهد کرد.
مهدی طغیانی گفت که این طرح فقط اثر روانی
بــر ذهنیت مردم دارد و تغییــری در وضعیت
اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد.
وی بيــان کرد :مردم امروز بــا اعداد بزرگ در

بیمه نامه رازی خودرو سمند به شماره بیمه نامه 31221566/97/231
به شماره پالک 131س 73ایران 61و به شماره موتور  12487207196و
شماره شاسی  NAACA1CB99F206969به نام محمد فعله گری به
شماره شناسنامه  39مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مواد اولیه میشد ،گفت :ایجاد
کارگر خواهد رفت.
دبیر اجرایی خانه کارگر
 ۲۰هزار شغل در سال جدید
اســتان همدان جمعیت
هــدف گذاری شــده که اگر
کارگری استان همدان را
حمایتهای الزم از کارفرمایان
 ۲۴۸هزار نفر عنوان کرد
و تولیدکنندگان صورت گیرد
تحقق آن دور از انتظار نیست.
اگر در سال  ۹۷طبق آنچه
و لیســت سازمان تأمین
دبیر اجرایی خانه کارگر استان
اجتماعــی در افزایــش
مسئوالن عنوان کردهاند
همــدان با بیــان اینکه کارگر
یــا کاهش ایــن جامعه
 ۱۸هزار و  ۷۰۰شــغل
کسی است که روزانه  ۷ساعت
کارگری را سند دانست
در اســتان همدان ایجاد
و گفــت :اگر در ســال
و  ۳۳دقیقــه کار کند ،گفت:
شده باید جمعیت جامعه
 ۹۷طبق آنچه مسئوالن
کارگری ایــن افزایش
گاهی ضعف مدیریتی ناشــی
از نبود شــناخت کار موجب
را نشــان دهد اما چنین
عنوان کردهاند  ۱۸هزار
نیست
نابودی کارخانه میشود.
و  ۷۰۰شــغل در استان
همدان ایجاد شــده باید
وی با بیان اینکــه اگر دولت
جمعیت جامعه کارگری این افزایش را نشان
عزم خود را بر حمایــت از کارخانهها جدی
دهد اما چنین نیست.
کنــد چرخه تولید فعال خواهد شــد و رونق
تولید رقم میخورد ،گفت :خانه کارگر استان
وی با بیان اینکه طی ســه ماهه دوم سال ۹۷
همدان در ســال گذشــته  ۳۵هزار و  ۹۴۶نفر
مشــکالتی برای کارخانههای اســتان همدان
عضو داشت.
ایجاد شد چرا که وابستگی ارزی مانع از تأمین

اقتصاد ســر و کار دارند که معموالً با مراجعه
به خاطراتشان از اعداد کوچک در سالها قبل
تناقض دارد؛ بنابراین حذف صفر از پول ملی از
نظر روانی دلگرمکننده است.
این اقتصــاددان درباره عدم اثرگــذاری این
طرح بر وضعیت اقتصادی کشــور ،به ايســنا
گفت :تعداد صفــر پول ملی متغیر کلیدی در
اقتصاد نیست .متغیرهای کلیدی اقتصاد اموری
همچون میزان نقدینگی ،نرخ تورم ،درآمدهای
دولت و نرخ بیکاری اســت که هیچکدام از
آنها با حــذف صفر تغییر نخواهد کرد و فقط
شاخص آن عوض میشود.طغیانی افزود :مث ً
ال
رقم  ۲,۰۰۰میلیارد تومان اگر صفرش برداشته
شــود ،فقط عدد آن کوچک میشود و تأثیری
در اقتصاد ندارد ،چون نقدینگی کشور همچنان
باالست که بسیار بر اقتصاد تأثیرگذار است.
این استاد اقتصاد اظهار کرد :هرچند اجرای این
طرح هزینههایی را برای دولت به همراه دارد،
اما این هزینهها به دلیــل انتقاالت و مبادالت
الکترونیکی توســط مردم ،کمتــر از هزینهای

کارت دانشجویی آسیه رحیمی فر فرزند علی به شماره ملی
 3875645677رشته اقتصاد نظری دانشگاه بوعلی سینا به
شماره دانشجویی  8432252011مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

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

@bazarehamedan

وي با بیان اینکه برنامههای متنوعی برای این
ایام در نظر گرفته شــده است ،گفت :تجدید
میثاق با آرمانهای امام و رهبری در راســتای
بیانیــه گام دوم انقالب روز پنجشــنبه پنجم
اردیبهشــت ماه مصادف با نخستین روز هفته
کارگر برگزار میشود.
وی حضور کارگران در نمــاز جمعه همدان
و شهرســتانهای اســتان و برنامه پیادهروی
خانوادگــی کارگــران را برنامههــای در نظر
گرفته شــده عنوان کرد و گفــت :تجلیل از
کارگران ،نشست مشترک تشکلهای کارگری
و کارفرمایی و برگزاری همایش شــوراها و
تشــکلهای کارگری نیز برای ایــن ایام مد
نظر اســت .اصالنی از معرفی کارگران نمونه
کشوری خبر داد و با بیان اینکه برنامه پرسش
و پاســخ شــوراهای اســامی کار با جامعه
کارگــری نیز برگزار میشــود ،افزود :دومین
مسابقه قرآنی جامعه کارگری و تجلیل از زنان
کارگر نیز در این هفته مدنظر است.

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

است که تصور میکنیم.
طغياني گفت :امروز اغلــب مبادالت مردم به
شکل الکترونیکی انجام میشود و حجم پول در

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

قالب اسکناس در ایران پایین آمده است که این
باعث میشود دولتها بتوانند چنین طرحهایی
را کمهزینهتر اجرا کنند.

قیمــت خرما در برخی از انواع خود رشــد قابل توجهی کرده که
نایب رئیس انجمن خرمای ایران معتقد است این رشد قیمت به دلیل
رشد هزینه خالص تولید خرما نیست و هزینههای جانبی تولید ،توزیع،
بستهبندی و گرانفروشی برخی فروشگاهها در این زمینه دخیل است.
در روزهــای اخیر که حــدود  ۱۵روز تا آغاز ماه مبارک رمضان باقی
مانده است برخی از افزایش قیمت خرما خبر میدهند ،البته بررسیها
نشــان از آن دارد کــه این افزایش قیمت خرما کــه برخی خبر از آن
میدهند همهگیــر و همهجایی نبوده و عمده افزایش قیمتها عموم ًا
از سوی برخی کارخانجات و شرکتهای پخش و همچنین برخی از
فروشگاههای مناطق شمالی تهران رخ داده است.
بررســیها حکایت از آن دارد که قیمت محصوالت بستهبندی درجه
یک که از سوی شرکتهای معتبر تولید و عرضه میشود طی یک سال
اخیر رشــد دو برابری به خود گرفته که این افزایش قیمت نسبت به
رشد قیمت محصول در مرحله تولید ،بسیار قابل توجه است.
در همیــن زمینــه بررســی قیمت خرمــا در واحدهــای صنفی
عرضهکننده خرما به صورت باز و البته بســتهبندی نشــان از آن
دارد که قیمت خرما نســبت به میانه سال گذشته رشد یافته است
که به طور مثال در سال گذشــته قیمت هر کیلو خرمای پیارم که
قیمتــی در حدود  ۵۵هزار تومان داشــت ،در حال حاضر به ۷۰
هزار تومان افزایش یافته است.
در این زمینــه نایب رئیس انجمن خرمای ایــران با بیان اینکه علت
رشــد قیمت خرما در یک سال اخیر در کنار رشد قیمت مواد اولیه و
هزینههای جانبی ،گرانفروشی برخی واحدهای صنفی است ،گفت:
خرما دارای انواع مختلف با قیمتهای متفاوتی است که روند تغییرات
قیمتی آنها کام ً
ال متفاوت است.
علیمحمد صمیمــی ادامه داد :در حال حاضر قیمت خرما از کیلویی
 ۱۰هزار تومان آغاز میشــود و به طور کلی کشــور در زمینه تولید،
مصــرف و صادرات مازاد مصرف هیچگونه مشــکلی ندارد و حجم
تولید به میزانی است که بعد از ماه مبارک رمضان حجم قابل توجهی
از تولیدات به عنوان مازاد مصرف باید صادر شود.
نایب رئیس انجمن خرمای ایران با بیان اینکه قیمت خرما در ســطح
جهانی هیچ تغییری نداشته است ،یادآور شد :هزینههای جانبی تولید و
عرضه در یک سال گذشته روند صعودی به خود گرفته و این در حالی
بوده که قیمت خالص خرما رشد اندکی داشته است.
صمیمی معتقد اســت :شــرایط بازار صادراتی و میزان تولید خرما با
دیگر محصوالت کشاورزی همچون پیاز ،گوجه فرنگی و سیب زمینی
که با افزایش میزان صادرات ،نیاز بازار داخلی پاســخ داده نمیشود،
متفاوت اســت و اگر درهای صادرات به روی خرما بسته شود دیگر
کشورها همچون عربستان در بازارهای هدف جای ایران را به سرعت
خواهند گرفت.

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای (نوبت دوم)

خرید لوله های پلی اتیلن کاروگیت فاضالبی کوپلر دار
به قطر  600،400 ،315و  800میلیمتر به همراه واشر به شماره ج98/112/
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خرید
لولههای پلیاتیلن کاروگیت فاضالبی کوپلر دار به قطر  600،400 ،315و  800میلیمتر به همراه واشر از تولیدکنندگان مطابق
مشخصات ارائه شده دراسناد مناقصه اقدام نمايد.
متقاضيان مي توانند با ارائه درخواست كتبي و فيش واريزي به مبلغ  300/000ريال به حساب سپهر بانک صادرات شماره
 0101396197001بابت خريد اسناد مناقصه در ساعت اداري از مورخ  1398/02/02لغايت 1398/02/07به دفتر قراردادهاي
اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند .مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  266.500.000ریال است که پيشنهاد
دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده  ،تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب سپهر بانک صادرات شماره
 0101396197001واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه ویا از مطالبات قطعی تائید شده نزد شرکت بلوکه
نماید و حسب مورد ضمانتنامه يارسيد واريز وجه يا چك بانكي و یا گواهی مطالبات قطعی تائید شده را ضميمه پيشنهاد
به شركت تسليم نمايد.
به پيشنهادهاي فاقد سپرده  ،سپردههاي مخدوش ،سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ،چك شخصي و نظاير آن ترتيب
اثر داده نخواهد شد .مهلت ارائه پيشنهاد تا پایان وقت اداری مورخ  1398/02/17بوده و پيشنهادات واصله در مورخ
 1398/02/18ساعت  10:30صبح در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد.
به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش وپيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود  ،مطلقا
ترتيب اثر داده نخواهد شد .مدت اعتبار پیشنهاد ها  3ماه است.
محل دريافت اسناد،تحويل وگشايش پيشنهادها :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
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
سايت شركت  www.hww.irمي باشد.
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات درج شده است.

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

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

آب یعنی زندگی

Y K

برگزاری مسابقه بدمینتون بانوان به مناسبت
نیمه شعبان
مســابقات بدمینتون بانوان انتخابی بزرگساالن استان به مناسبت والدت
حضرت صاحب الزمان (عج) در سالن حجاب برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان ،به مناســبت
اعیاد شــعبانیه و والدت باسعادت حضرت ولیعصر (عج) یک دوره مسابقه
بدمینتون بانوان در رده ســنی بزرگساالن انتخابی کشور با حضور منتخبین
شهرســتان های همدان در ســالن حجاب همدان برگزار شد .پس از اتمام

یادداشت روز

آمدهبودیم آشتی کنیم
اما دوباره به قهر رفتیم
»»مهدی ناصرنژاد

بعــد از توقف ناامید کننده پــاس در دو دیدار آخری رقابتهای
دســته دوم لیگ فوتبال کشــورمان و ناتوانی این تیم برای صعود به
دسته اول ،سرمربی پاس در گفتوگو با یکی از خبرگزاریها مدعی
شده است که اگر نتوانستیم امسال صعود کنیم در عوض عالقهمندان
به فوتبال در همدان را با ورزشــگاه آشتی دادیم و بدهکاری مالی نیز
روی دست تیم نگذاشتیم!
معموالً مربیان ورزشی و از همه بیشتر کوچینگهای فوتبالی وقتی از
دستیابی به نتیجه دلخواه خود ناکام میمانند ،پای داور و شرایط آجدار!
زمین بازی ،جانبداری مسئوالن فوتبال و خالصه آسمان و ریسمان و
زمین و زمان را به میان آورند که نگذاشتند و نشد و بیعدالتی کردند
و جنگ نابرابر بین دارا و ندار بود!
آقای احمد جمشیدیان فوتبالیست پرافتخار شهرمان که سبقه درخشان
در فوتبال کشــور دارد و حتی در سطح ملی نیز درخشیده است ،ادعا
میکند تا قبل از هدایت پاس توسط وی تماشاچیان همدانی به لحاظ
نتایج ضعیف پاس از آمدن به ورزشگاه و تماشای بازی و تشویق تیم
مورد عالقه خود پرهیز داشتند ،ولیکن با سرمربیگری او و کسب نتایج
خوب در جریان رقابتهای فوتبال دسته دوم کشور ،فوتبال دوستان
همدانی نیز به ورزشگاهها سرریز شدند و آماری  3000نفری از خود
بر جای گذاشتند! عالوه بر این مدیریت مالی تیم در فصل تمام شده به
گونهای برنامهریزی شد که امسال خوشبختانه چیزی به بدهکاریهای
باشگاه پاس اضافه نشده است.
با چنین گفتمانی توسط سرمربی محترم پاس و با یک حساب دو ،دوتا
چهارتا ،و لحظهای تأمل بین این نتیجه میرسیم ،حال که عالقهمندان
فوتبال و جوانهای پرشــور همدانی از مسئوالن تیم مورد عالقه خود
چشم یاری ندیدند و پاس همان راه چندین ساله را پیمود و دوباره از
صعود به دســتهای آبرومندانهتر باز ماند ،بنابراین حق دارند دوباره به
قهر خود با فوتبال شهرشــان برگردند ،چرا که در تمام دنیا تماشاچی
برای دلخوش بودن به موفقیتهای تیم محبوب خود به ورزشــگاهها
میروند و هیچ تیم در هیچ سطحی بدون انگیزه و بدون افتخار دارای
یار دوازدهم نیست!
همانگونه که تیمهایی حتی در لیگ برتر فوتبال کشــورمان سرجمع
دارای  100نفر هوادار هم نیست چه رسد به یک تیم دسته دومی!
جامعه ورزش همدان و به ویژه عالقهمندان به فوتبال و پاس به عشق
داشــتن حداقل یک تیم در سطح باالتر به ورزشــگاه آمده بودند تا
به ســهم خود دین خــود را در راه صعود تیم محبــوب ادا نمایند و
ثابت کردند که با نتیجهگیری خوب تیم شهرشان هیچ مشکلی ندارند
و حتی حاکمیــت رنگهای متضاد با رنگهای دلخــواه خود را نیز
میپذیرند ،به شــرطی که جایگاه و شــرط بودن تیمشان با هر نام و
نشــان برای افتخار آفرینی با نام همدان ،قابل دفاع باشد .در غیر این
صــورت صرف حضور یک تیم در ســطح پایین و چرخیدن در یک
مدار ثابت چه دردی را دوا میکند و ســوم بودن یا آخر بودن آن چه
توفیری دارد؟!
واقعیت امر این اســت که ریشــه تمام گرفتاریها و درجا زدنهای
تیم پاس در جاهای دیگری اســت که در این مقال جای بازکردن آن
نمیباشد ،واال مســئوالن باال دستی که با هر طریق ممکن پولی برای
سرپا نگهداشتن یک تیم در سطح دوم لیگ ایران فراهم میسازند و به
طور حتم هیچ باشگاه بخش خصوصی و هر چند متمصول نیز برای
یک تیم دسته دومی بیشتر از این مایه نمیگذارد و گردانندگان باشگاه
پــاس باید قدر این روزها و این شــرایط را بدانند که پاس حداقل و
صددرصد متعلق به بخش خصوصی نیســت واال به همین اندازه نیز
برای آن سرمایهگذاری نمیشد!
همانگونه که سال گذشته مســئوالن استان برای دلخوشی مردم خود
رفتند و امتیاز یک تیم دســته دومی را از شهر مشهد مقدس به همدان
آوردند تا پاس به رده پایینتر سقوط نکند و جوانهای شهرمان دچار
افسردگی نگردند.

علم ورزش

سارکوپنیا چیست؟
کاهش حجم عضالت و جایگزین شــدن چربی به جای توده
عضالتی با افزایش ســن ســبب بروز پدیدهای به نام ســارکوپنیا
میشود.
به گزارش ایســنا ،زنان با آغاز سن  ۴۰سالگی و مردان با آغاز ۵۰
ســالگی ،هر سال حدود نیم کیلو از حجم عضالت بدن خود را از
دســت میدهند و به جای عضله از دســت رفته ،چربی جایگزین
آن میشــود .توده عضله به تدریج کوچک و کوچکتر میشود تا
این که در ســن  ۸۰سالگی به اوج میرسد .البته افرادی که تحرک
کمتــری دارند  ۳تا  ۵درصد عضلــه خود را در هر دهه بعد از ۳۰
ســالگی از دست میدهند و همین مســاله سبب بروز بیماریهای
زیادی با افزایش سن میشود.
این اختالل نه تنها باعث از دســت دادن عضالت میشود ،بلکه
افراد مســن را مســتعد زمین خوردن و شکستگی میکند .به هر
صــورت افرادی که ورزش میکنند به ویژه شــنا و ورزشهای
قدرتــی یکی از بهترین راههای پیشگیری برای از دســت دادن
توده عضالت است.
یک متخصص پزشکی ورزشــی در این باره گفت :مصرف میزان
مناسب پروتئین برای ســاخت و حفظ عضالت مهم است .نتایج
بررسیهای متعدد نشان میدهد مواد غذایی حاوی اسیدهای چرب
امگا  ۳مانند ماهی چرب ،مغز میوه و تخمه برای ساخت عضالت
حیاتی است.

C M

پیشخوان
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رقابت ها در قســمت انفرادی زهرا کشــاورز از همدان ،یریسیما مومنی از
نهاوند،کیانا آقامیری از مالیر و فاطمه جهانشاه از بهار رتبه های اول تا سوم
را به خود اختصاص دادند.در قسمت دوبل نیز پرسیما مومنی  ،پریناز قربانی
،انیس خسروی،عطیه رضایی از نهاوند و مرضیه رنجبران  ،غزاله نوعی شاد
از همدان و فاطمه جهانشــاه وثریا عارفی فرد از بهار با پشــت سرگذاشتن
رقیبان خود درجایگاه اول تا ســوم ایســتادند.نفرات برتر این مسابقات به
عنوان نمایندگان استان در مسابقات کشوری که در اردیبهشت ماه در استان
مرکزی برگزار می گردد شرکت خواهند کرد.درپایان مسابقات با اهداء حکم
قهرمانی و مدال از منتخبین تقدیر به عمل آمد.

امباپه ،دومین گلزن برتر
اروپا پس از مسی

تجربه کم کادر فنی
دلیل ناکامی پاس بود

کیلیان امباپه ،ســتاره پاری سن ژرمن
با هتتریک دیروز خود برای این تیم به
رکورد گلزنی خارقالعادهای دست یافت
تا بعد از لیونل مسی دومین گلزن برتر این
فصل اروپا باشد.
به گزارش "ورزش سه" ،پاری سن ژرمن
دیشب با درخشش دوباره ستاره جوانش
کیلیــان امباپه و هتتریک او هشــتمین
قهرمانیاش در لیگ فرانســه را جشــن
گرفت .با اینکه قهرمانی  PSGدر فرانسه
حاال دیگر به اتفاقی عادی تبدیل شــده و
توجه چندانی برنمیانگیزد اما درخشش
بینظیر امباپه در فصل جاری و آمار گلزنی
خارقالعاده او توجه زیادی را به این ستاره
فرانسوی جلب کرده است.

2

فغانی؛ داور دیدار
حساس لیگ یک
کمیته داوران قضاوت دیدار حساس
و سرنوشت ســاز سرخپوشان پاکدشت
با شاهین شهرداری بوشهر را به علیرضا
فغانی سپرده است.
به گزارش "ورزش ســه" ،سرخپوشــان
پاکدشت با مهدی پاشازاده شانس زیادی
برای صعود به لیگ برتر ندارد و از سویی
خطر سقوط به دســته پایین تر را حس
نمی کند اما شاهین شهرداری بوشهر در
صورت پیروزی در این دیدار به احتمال
قوی به عنــوان تیــم دوم راهی لیگ برتر
میشود .این بازی حساس روز سه شنبه در
استادیوم شهید دستگری برگزار می شود.
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کارشناسان فوتبال همدان معتقدند دلیل
ناکامی تیم پــاس در این فصل از رقابتها
تجربــه کم کادر فنــی و ناتوانــی آنها در
مدیریت بازیکنان و تیم بود.
تیم پــاس در ایــن فصــل از رقابتهای
لیگ دســته دوم فوتبال باشگاههای کشور
با ایســتادن در رتبه ســوم جدول گروه ب
مســابقات از صعود به لیگ دســته اول باز
ماند.
از گروه الف و ب این مســابقات به ترتیب
تیمهای خوشــه طالیی ساوه و آرمان گهر
ســیرجان به عنوان تیمهای صدرنشــین به
صورت مســتقیم به لیگ دسته اول صعود
کردنــد و تیمهای دامــاش گیالن و نیروی
زمینی به عنوان تیمهای دوم دو گروه نیز به
دیدار پلی آف راه یافتند تا برنده این مسابقه
ســومین تیم صعود کننده به لیگ دسته اول
را تعیین کند.
تیم پاس در حالی که  2هفته مانده به پایان
رقابتها بخت اول صعود از گروه خود بود
با کسب  2تساوی در مقابل تیمهای نیروی
زمینی در تهران و مس شهربابک در همدان
نتوانست حتی به دیدار پلی آف صعود کند.
تیم پاس همدان در پایان مسابقات گروه ب
با کسب  41امتیاز از  24بازی شامل  10برد،
 11مساوی و  5باخت پس از تیمهای آرمان
گهر و نیروی زمینی در رتبه ســوم ایستاد و
فقط موفق شد سهمیه خود را در لیگ دسته
دوم حفظ کند.
اما این ناکامــی در حالی در فصل 98 -97
لیگ دسته دوم برای نماینده اول شهر همدان
در این لیگ رقم خورد که برخالف فصول
گذشته پاس با حواشــی کمی مواجه بود،
رسانههای استان پشت سرمربی تیم بودند،
متولیان ورزش همدان و مسئوالن استان از
تیم پاس حمایت مــادی و معنوی به عمل
آوردند و تماشــاگران نیز برای تیم ســنگ
تمام گذاشــتند اما در این شــرایط مساعد
تیم پاس نتوانســت خواسته جامعه ورزش،
هوادران و مسئوالن استان را برآورده کند.
ســرمربی تیم پــاس همدان پــس از پایان
آخریــن دیــدار این تیــم در لیــگ  2در
گفتوگویــی تاخیر در آغاز تمرینات پیش
فصل ،عدم یارگیری مناســب در تعطیالت
میان فصل و اشتباهات داوری را عمده دلیل
عدم صعود پاس به لیگ دسته اول ذکر کرد.
احمــد جمشــیدیان عنوان کــرد :ایمان به

تیم ملی فوتسال
زنان به مصاف سه
تیم مطرح اروپایی
می رود
مدیر فنی تیم ملی فوتسال زنان گفت:
براساس برنامه ریزی انجام شده تیم ملی
ایران ســه دیــدار تدارکاتی بــا تیم های
مطرح پرتغال ،روســیه و اســپانیا برگزار
خواهد کرد.
«علــی رعدی» در گفت و گــو با ایرنا،

صعــود در قلب برخی بازیکنان و هواداران
نبــود و ما در  2هفته پایانی با  30درصد از
توانمان در مسابقات حاضر شدیم.
وی با اشــاره به این که با بررســی شرایط
این فصل ما عملکرد موفقی داشــتیم گفت:
مهمترین دستاورد ما آشتی هواداران با تیم
و بدهکار نشدن باشگاه در پایان فصل بود.
امــا به راســتی تیم پــاس در ایــن فصل
از رقابتهــای لیــگ دســته دوم فوتبال
باشگاههای کشور عمکرد موفقی داشت؟ آیا
تاخیر در تمرینات و اشتباهات داوری باعث
عدم صعود پاس به لیگ دسته اول شد؟ آیا
پاس در این فصل مشکل مالی داشت؟ و در
یک کالم مهمترین دلیل ناکامی پاس در این
فصل از رقابتها چه بود؟

تجربه کم کادر فنی به تیم پاس
ضربه زد

یکــی از مربیان مطرح فوتبــال همدان در
گفتوگو با تســنیم با بیان این دیر بســته
شــدن تیم و دیر آغاز شدن تمرینات بهانه
رایج مربیان برای کســب نتایج ضعیف در
فوتبال ایران است اظهار داشت :در لیگهای
دسته دوم و سوم که تیمها به اندازه تیمهای
دســته اولی و لیگ برتری حرفهای نیستند
همه با این مشکل دسته و پنجه نرم میکنند
و دیر بسته شدن تیم مشکل یک تیم خاص
نیست.
مجید بیگم جانی افزود :اما برخالف ســایر
تیمهای لیگ  2تیم پاس با در اختیار داشتن
زمین بازی و تمریــن اختصاصی و هتل و
خوابگاه یکی از بهترین تیمهای کشــور از
لحاظ سخت افزاری است و این یک امتیاز
ویژه به شــمار میرود که رقبای پاس از آن
محروم بودند.
وی با بیان این که همه مســئوالن استان نیز
در این فصل حامــی تیم پاس بودند گفت:
کمتر تیمــی در لیگ  2چنیــن امکانات و
شــرایطی را دارد و این امکانات و امتیازات
ویژه ،خود به خود تیم پاس را از سایر رقبا
پیش میاندازد.
بیگم جانی تصریح کرد :با توجه به این که
تمرینات پاس در این فصل دیر آغاز شــد
کســب نتایج ضعیف در  5 ،4هفته ابتدایی
طبیعی بود و مســئوالن تیــم نیز به خوبی
این شــرایط را درک و از کادرفنی حمایت
کردند.
مربی ســابق تیم پاس با اشــاره به این که
اظهار داشت :کنفدراســیون فوتبال آسیا
امســال برای زنان فوتسالیســت ایرانی
برنامه ویــژه و خاصی ندارد و به همین
دلیل شــرایط دیدارهــای تدارکاتی در
روســیه و برگزاری اردوها را در کمیته
فنی بررسی کردیم.
وی افزود :براســاس برنامــه ریزی ،ملی
پوشــان ایران به مصاف سه تیم مطرح و
بزرگ دنیا یعنی پرتغال ،روســیه و اسپانیا
خواهند رفت .همچنین در حال بررســی
تقاضای کویت جهت حضور تیم زنان این
کشور در جام رمضان هستیم.
مدیر فنی تیم ملی فوتسال زنان گفت :تنها

تیــم پس از هفته پنجم با شــیب مناســبی
روبه پیشرفت بود عنوان کرد :تعطیل کردن
تمرینات توســط کادر فنــی پیش از دیدار
مقابل شهرداری بندرعباس بیشترین ضربه
را به تیم پاس در این فصل از مسابقات زد.
بیگم جانی بیــان کرد :اگــر تمرینات تیم
تعطیل نمیشــد و پاس امتیازات کامل آن
دیــدار را میگرفت االن یکــی از تیمهای
صعود کننده به لیگ دسته اول بود.
وی با بیان این که این اقدام ســرمربی پاس
حاکی از ناپختگــی و کم تجربگی وی بود
تاکید کرد :امســال باشــگاه پــاس یکی از
بهترین دوران مالی خود را ســپری کرد و
کادر فنی و بازیکنان  70درصد از مطالبات
خود را قبل از پایان مسابقات گرفته بودند.
سرمربی اســبق تیم الوند همدان با اشاره به
این که کم تجربگــی کادرفنی تیم و نبودن
یک مربی یا سرپرســت بــا تجربه در کنار
آنها بیشــترین آسیب را به تیم پاس در این
فصل از مســابقات وارد کرد گفت :یکی از
دستیاران ســرمربی پاس به دلیل جوانی و
بیتجربگی جو بازی را در مقابل شهرداری
بندرعباس برهم زد تا آن اتفاقات ناگوار در
پایــان بازی رخ دهد .این مربی در بیشــتر
مواقع بــه دلیل عدم کنترل بــر رفتار خود
از ســوی داوران اخراج میشــد و از روی
سکوها نظارهگر بازی تیم بود.
بیگم جانی افزود :نتایج ضعیف در مسابقات
خانگی و یکی بودن سرپرست و مدیرعامل
باشــگاه از دیگر مشــکالتی بود که به تیم
پاس در این فصل ضربه زد.
وی با اشــاره به این کــه دو میلیارد تومان
بودجه شــهر همدان با نرفتن پاس به لیگ
دســته اول هدر رفت تصریح کرد :متاسفانه
کادر فنــی تنهــا از یک بازیکــن بومی در
ترکیب خود اضافــه کرد و به بازیکنان زیر
 23سال هم بها نداد تا از نظر پشتوانه سازی
نیز امسال باشگاه عایدی نداشته باشد.
بیگم جانی با اعالم این که امسال مسئوالن
اســتان ،اداره کل ورزش و جوانان و هیئت
فوتبال به خوبی از تیم پاس حمایت کردند
تاکید کرد :اگر قرار باشد تیم پاس در فصل
آینــده با همیــن کادرفنی پا به مســابقات
بگذارد باید یــک فرد با تجربه و کاردان به
تیم اضافه شــود تا در شرایط بحرانی مانند
بازی با شــهرداری بندرعباس همانند آب
روی آتش عمل کند.
برای برنده شدن به رقابت های تدارکاتی
روسیه می رویم .گرچه سه تیم بزرگ دنیا
حریف فوتسالیست های ایرانی هستند اما
این موضوع دلیلی برای واگذاری مسابقه
به آنها نیست.
رعدی با بیان اینکه در روسیه بهترین بازی
را ارائه می دهیم تا باالترین نتیجه را کسب
کنیم ،افزود :مهم نیست که فوتسالیست ها
کجا بــازی کنند ،تنها نفــس بازی کردن
برای تیم ملی فوتسال زنان اهمیت دارد و
بازیکنان باید در شرایط بازی قرار بگیرند
و اردوها نیز برگزار شود تا از رقابت های
بین المللی ها فاصله نگیرند.

ستاره ملی پوش الهالل
به استقالل نرسید
قهرمان عربستان برای بازی برگشت با
استقالل قید یکی از ملی پوشان سرشناس
خود را زد تا باز هم غایب بزرگی داشــته
باشد.
به گزارش "ورزش سه" ،الهالل در حالی
راهی ابوظبی شد تا برای بازی برگشت با
استقالل آماده شود که در فهرست مسافران
این تیم باز هم غایبان سرشناســی دیده
می شــوند .بنا به اعالم باشگاه سرشناس
سعودی ،عبدا ..عطیف با وجود این که کار
با توپ را آغاز کرده بود در آخرین جلسه
تمرینی نتوانست تست های پزشکی را به
خوبی جواب بدهد و از همین رو بازی با
استقالل را از دست داد.
این در حالی است که سباستین جووینکو
ستاره ایتالیایی با بهبودی کامل مصدومیت
به صــورت کامل در تمرینات تاکتیکی و
تکنیکی الهاللی ها قبل از سفر به ابوظبی
شــرکت کرد تا مشــکلی از حضور در
بازی با اســتقالل همچون بــازی رفت
نداشته باشد .کاروان  20نفره الهالل برای
رویارویی با رقیب ایرانی امروز قبل از ظهر
وارد امارات می شود و قرار است آخرین
جلســه تمرینی خــود را در زمین اصلی
محمد بن زاید برگزار کند.

4

لژیونر ایرانی  -آمریکایی
از تیم ملی خط خورد
سوفیا عسکری بازیکن تیم گالکسی
ســن دیه گو آمریکا در لیست نهایی تیم
ملی فوتبــال بانوان جوانــان ایران برای
حضور مرحله دوم جام ملت های آســیا
قرار نگرفت.
به گزارش "ورزش ســه" ،این بازیکن که
به تازگی به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان
جوانان ایران دعوت شــده بــود به دلیل
بیماری از ناحیه ریه از همراهی تیم ملی
عذرخواهی کرد .با این حال سه بازیکن
ایرانی االصل کــه در تیم های آمریکایی
بازی می کنند همراه تیم ملی در این بازی
ها خواهند بود .ویدا و کیمیا رعیت و ملیکا
محمدی.
تیم ملی فوتبال بانوان جوانان ایران برای
حضــور در مرحلــه دوم مقدماتی جام
ملت ها آماده می شــود تا جواز حضور
در دور پایانــی این بازی ها را به دســت
بیاورد .کتایون خســرویار مربی این تیم
که متولد آمریکا است و تا  17سالگی در
این کشور زندگی کرده بانی حضور چهار
دختر آمریکایی در تیم ملی فوتبال بانوان
جوانان ایران شــده است .او در کنفرانس
خبــری پیش از حضور در بازی ها اعالم
کرده است در صورتی که موفق نشود به
دور پایانی بازی ها صعود کند برای عقد
قرارداد با یکی از تیم های باشگاهی راهی
آمریکا می شود.
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ورزشی
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varzesh@hamedanpayam.com

خبـر

دعوت جودوکار همدانی
به اردو تیم ملی جوانان

امیر محمد بهمنی جودوکار
بهاری به اردو تیم ملی جوانان
پسران کشور دعوت شد.
به گــزارش روابــط عمومی
اداره کل ورزش و جوانــان
اســتان ،اردو تیم ملی پســران
به مــدت  14روز از 6الی 20
اردیبهشت ماه به میزبانی استان
تهران برگزار خواهد شد و امیر
محمد بهمنی به عنوان نماینده
استان همدان در این اردو حضور پیدا خواهد کرد .
ابن اردو با حضور  17استان ،در رده سنی جوانان برگزار خواهد شد.

مسابقات شطرنج قهرمانی استان همدان
آغاز شد
دورهای اول تا ســوم مسابقات شــطرنج قهرمانی استان همدان
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان ،مسابقات
شطرنج قهرمانی استان همدان از صبح روز شنبه سی و یکم فروردین
ماه  98در هیأت شطرنج همدان آغاز شد .این مسابقات با شرکت 77
بازیکن از سراســر استان در  9دور به روش سوئیسی برگزار می شود
و تا روز جمعه ششم اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت .سه دور اول
این مسابقات طی روزهای شنبه و یکشنبه ،برگزار شد و شش بازیکن
با امتیاز مشــابه  3در صدر جدول قرار گرفتند .آقای مهدی ســلیم به
عنوان ســرداور و آقای جواد زارعی به عنوان داور ،این مســابقات را
قضاوت می کنند.
هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا؛

خبری که شفر و استقاللی ها
را خوشحال کرد

بهترین خبر برای اســتقاللیها قبل از دیدار با الهالل این اســت
که شــفر امکان اســتفاده از  ۳بازیکن تاثیرگذارش را برای این بازی
پیدا کرد.
به گزارش مهر ،گرچه آبی پوشــان دیدارهای اخیرشان را با پیروزی
پشت سر گذاشته و کمترین مشکل را در این بازیها داشتند ،اما غیبت
 ۳بازیکن مهــم آنها به دلیل مصدومیت و محرومیت ،نگرانیهایی را
ایجاد کرده بود.
وریا غفوری و طارق همام دو بازیکن مصدوم آبی پوشان که هفتههایی
را به دلیل مصدومیت از دست داده بودند ،در آخرین روزهای حضور
آبی پوشان در تهران مصدومیت را پشت سر گذاشتند و همراه کاروان
این تیم راهی امارات شدند.
غفوری و همام روز گذشته بدون هیچ مشکلی در تمرین گروهی آبی
پوشان حضور یافتند تا مشخص شود مشکلی بابت حضور در ترکیب
این تیم ندارند و در صورتی که شفر نسبت به استفاده از آنها احساس
نیاز کند ،محدودیتی در این زمینه ندارد.
همچنین بازگشت فرشــید باقری به اردوی این تیم بعد از طی کردن
دوران محرومیت ،اتفاق خوب دیگری برای آبی پوشــان است تا آنها
برای دیدار با الهالل اکثر بازیکنان تاثیرگذارشــان را در خدمت داشته
باشند .به این ترتیب تنها غایبان استقالل در این دیدار حساس فرشید
اسماعیلی ،اللهیار صیادمنش و رضا آذری خواهند بود.
دیدار تیمهای استقالل و الهالل از هفته چهارم رقابتهای لیگ قهرمانان
آسیا از ساعت  ۱۹:۳۰امروز (سه شنبه) در امارات برگزار میشود.
آگهی مزایده اموال غیرمنقول

به موجب دادنامه  9609978516700348صادره شــده در پرونده کالسه9609988516700015
شعبه  117شورای حل اختالف شهرستان مالیر
موضوع پرونده اجرایی کالســه  970170این اجرا محکوم علیه حسن بابایی توسکی و
سلیمان بابایی توســکی محکومند به پرداخت مبلغ  203235000ریال در حق محکوم
له رضا بهادری و مبلغ  10161750ریال هزینه اجراییه به محکوم علیهم ابالغ شــده و
در مهلت مقرر قانونی نسبت به اجرای حکم اقدامی ننموده بنا به درخواست محکوم له
به منظور اســتیفاء محکوم به و هزینه اجرایی ملک به شماره پالک ثبتی  556فرعی از
 70اصلی متعلق به کتایون بابایی توســکی از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس
رســمی دادگستری به شــرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است از ساعت  11الی
 12مورخ  1398/2/25در محل اجرای احکام حقوقی شــورا از طریق مزایده به فروش
برســد مزایده از قیمت پایه کارشناسی  800/000/000ریال آغاز میشود و به هر شخص
حقیقی یا حقوقی که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید فروخته خواهد شد .ده درصد
وجــه مزایده فیالمجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکــی تضمینی از خریدار اخذ و
مابقــی ظرف مدت یک مــاه از خریدار وصول و پس از انجــام مراحل قانونی و صدور
دستور تملیک از سوی دادگاه مربوط مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد .در
صورتی که خریدار در مهلت یک ماه مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید ســپرده
وی پس از کســر هزینههای مزایده به نفع دولت ضبــط و مزایده تجدید میگردد .در
صورت ایطال اعتراض از ناحیه اشــخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت
به نحوه انجام مزایده تا رســیدگی به اعتراض از سوی دادگاه ،مورد مزایده به خریدار
تحویل نخواهد شــد .ضمن ًا متقاضیان به شرکت در مزایده میتوانند در مدت پنج روز
قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نماید .مال مورد مزایده
و بهای آن طبق نظر کارشناسی به این شرح است.
ملک به شماره پالک ثبتی  556فرعی از  70اصلی واقع در روستای توسک کوچه شهید ابراهیم
فرهادی میباشد(.مالف )33

مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف مالیر  -نوروزی

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

خوشا به حال كسى كه بر پايه طاعت خداوند  ،با مردم الفت مى گيرد و مردم با او
الفت مى گيرند .

ابري  -وزش باد -بارش پراکنده

شهرستان

مالیر
همدان

نهاوند

تویسرکان

رزن

کبودراهنگ

قهاوند

»»منبع :موسسه ژئوفیزیک تهران

فامنین

 3اردیبهشت ماه 1398

 17شعبان 1440

 23آوریل 2019

05:06
06:35
13:14
19:54
20:13
00:29

تحف العقول  :ص ۲۱۷

بهار

سه شنبه

ارتباط با روزنامهinfo@Hamedanpayam.com..........................
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
ارتباط با مدیرمسئولmodir@Hamedanpayam.com................
ارتباط با سردبیرsardabir@Hamedanpayam.com................
سرویسآگهیagahi@hamedanpayam.com.............................
سرویس اشتراکeshterak@hamedanpayam.com................
چاپخانه پیام رسانهlitohoma@yahoo.com.....................................

اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
نيمه شب شرعي

■ آب و هوا

پيشبيني وضع هوا:

اسدآباد

روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول :نصرت ا ...طاقتي احسن
سردبير :يدا ...طاقتي احسن
مدیراجرائی:سیده ثریا جاللی
نشاني :همدان ،ابتداي خيابان مهديه ،روبروي دبيرستان شريعتي
ساختمان پيام
65155 - 666
صندوق پستي:
نمابر38279013 :
تلفن( 38264433:ويژه)
آگهي38264433 :
سردبير09183151437 :
()081 - 34586731
ليتوگرافي و چاپ :پيام رسانه

پایگاه اینترنتیwww.Hamedanpayam.com...............................
ارتباط با روزنامه10006066 ......................................................................

■ اوقات شرعي

■ حدیث:

امام علی (ع):

گلتپه

پيام تاريخ ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

9 13 14 14 14 12 13 13 12 13 13
-2 -3 -3 -3 -4 -4 -3 -1 -1 0 -2
45 55 40 50 40 40 60 60 45 45 60

■ دوبيتي:

		
به واهلل و به باهلل و به تاهلل

		
که دست از دامنت من بر ندارم

قسم بر آیهی نصر من اهلل
اگر کشته شوم الحکم هلل

شماره 3454

باباطاهر

فناوري

رباتها سوشی درست کردن را یاد گرفتند
تالش برای آموختن امور پیچیده به رباتها به نقطه عطف جدیدی
رسیده و پژوهشگران دانشگاه ام آی تی توانسته اند با شناساندن اشیای
گوناگون به رباتها ،درست کردن سوشی را به آنها بیاموزند.
به گزارش انگجت ،پژوهشگران دانشگاه ام آی تی ،بدین منظور یک
سیســتم شبیه ساز برای شناسایی ذرات توسط رباتها ابداع کرده اند
که به آنها امکان میدهد با اشــیای بسیار ریز هم تعامل کرده و آنها را
در دست بگیرند.این سیســتم باعث واکنش مناسب رباتها به مواد
کوچک شده و درک آنها از مواد مختلف را ارتقا می بخشد .رباتی که
بدین منظور طراحی شده  RiceGripنام داشته و دارای دو انگشت
است .این ربات میتواند با انگشتهای خود مواد منعطف را به اشکال
مختلف درآورد.

تسال در مورد انفجار خودرویش
در چین تحقیق میکند

شــرکت آمریکایی تسال سازنده خودروهای برقی از اعزام گروهی
به چین برای تحقیق در مورد انفجار ناگهانی یک خودروی پارک شده
ساخت این شرکت خبر داده است.به گزارش آسین ایج ،از روز گذشته
ویدئویی در شبکههای اجتماعی چینی دست به دست میشود که نشان
میدهــد یک خودروی برقی پارک شــده مدل اس تســا بدون دلیل
خاصی منفجر شده و آتش میگیرد.این ویدئو به طور گسترده در سایت
 Weiboبه اشتراک گذارده شده که مشابه سایت توئیتر است .هشتگ
هایی با عنوان آتش گرفتن خود به خودی تسال هم در این زمینه به کار
گرفته شــده اســت.در این ویدئو ابتدا دودی از این خودرو متصاعد و
سپس خودرو منفجر شده و آتش میگیرد و شعلههای آن به هوا میرود.

استفاده از پهپاد ،ابررایانه و سونار
برای مقابله با سیل

محققان دانشگاه آیوای آمریکا قصد دارند از پهپاد ،ابررایانههای
متعدد و ســونار برای مقابله با ســیل و حل چالشهای ناشی از آن
اســتفاده کنند.به گزارش آســین ایج ،این محققان امیدوارند تعداد
زیــادی از فناوریهای تازه خود را امســال برای مقابله با ســیل به
خدمت بگیرنــد .افزایش بارندگــی در مناطق مرکــزی امریکا در
روزهای اخیر باعث طغیان رودخانهها و به زیر آب رفتن زمینهای
کشاورزی شده است.
این افراد با اســکن هوایی زمینهای زیرآب رفته توسط پهپادها و نیز
تحلیــل این دادهها با ابررایانهها امیدوارند اطالعات جامعی را در این
زمینه به صورت طبقه بندی شده در اختیار مسئوالن قرار دهند.

ربات پوشیدنی برای معلوالن طراحی شد

فرانسه پیامرسان دولتی عرضه کرد

ربات اسکلت بیرونی درمانگر بیماران فلج پا توسط یک شرکت
دانش بنیان طراحی شــد.به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،سید مصطفی حوایجی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان
درباره تولید ربات اســکلت بیرونی گفــت :تولید این ربات در اصل
طرح بالقوه ای اســت که در حال بالفعل شــدن است .این محصول
در دســته رباتهایی قرار میگیرد که توســط انسان پوشیده میشود
و با همکاری انســان کار میکنــد.وی در ادامه گفت :این مدل ربات
امکان راه رفتن را برای بیمارانی که دچار فلج پا شده اند فراهم میکند
و به آنها توانایی راه رفتــن میدهد.حوایجی درباره این ربات افزود:
ربات اسکلت بیرونی یک ربات توانبخشی ویژه راه رفتن افراد دچار
کمتوانی و ناتوانی در استفاده از اندامهای پایین تنه است.

دولت فرانسه یک اپلیکیشن پیامرسان مخصوص کارمندان دولت
عرضه کرده اســت .این پیامرســان عالوه بر رمزگذاری تمام پیام ها
و بررســی ضمائم با آنتی ویروس ،اطالعات را داخل کشــور ذخیره
می کند.به گزارش انگجت ،فرانســه همانطور که وعده داده بود یک
اپلیکیشن چت مخصوص دولت عرضه کرده است.
این کشــور یک نسخه بتا از اپلیکیشن Tchapرا عرضه کرده است.
این اپلیکیشن به مقامات دولتی کمک میکند از طریق اندروید iOS،و
وب با یکدیگر به طور ایمن تر از پیام رسان های معمول ارتباط برقرار
کنند.تمــام چت های خصوصی این پیام رســان به طور end-to-
 endرمز گذاری شــدهاند ،از سوی دیگر یک نرم افزار آنتیویروس
تمام ضمائم را بررسی میکند.

گزارش

چطور از نمایشگاه به نفع شهرمان کمک بگیریم؟

گردشگري

سهم پایتخت تاریخ و تمدن
کمتر از یک درصد!

سایه خطر بر سر «روستای سنگی»
«ورکانه» ،به عنوان یکی از روســتای هدف گردشــگری همدان که
بافت سنگی آن چشــم هر گردشگر داخلی و خارجی را به خود خیره
میکند ،این روزها درگیر ساخت و سازهای خارج از بافت شده است.

سایه خطر بر ســر «روستای ســنگی»« /سنگ» کان
«ورکانه»!

به گزارش فارس  ،روســتای ورکانه با  750نفر جمعیت و  201خانوار،
یکی از روستاهای هدف گردشگری همدان است که بافت سنگی روستا
این منطقه را به یکی از جذابترین نقاط بکر و بومگردی گردشــگری
کرده است.
کاربرد ســنگ در تمام قسمتهای بناها و خانهها دیده میشود و همین
مسئله موجب بینظیر شدن شکل و قالب روستا شده است به طوری که
این روستا به عنوان منطقه ویژه گردشگری در کشور شناخته میشود.
کوچه پس کوچههای این روســتا با جدارههای سنگی ،نمای زیبایی به
روستای تاریخی ورکانه بخشــیده و باعث شده تا اهالی این روستا نیز
ش کنند.
به گردشگری بودن آن واقف شده و برای جذب گردشگر تال 
اصطبل تاریخی این روستا که برگرفته از کل بناهای روستا بافت سنگی
دارد ،به لحاظ گردشــگری جاذبــه باالیی برای روســتا ایجاد کرده و
سرسبزی روستا نیز جلوه زیبایی به این خطه بخشیده است.
از همان روزهای نخست که ورکانه به عنوان روستای هدف گردشگری
مطرح شد و بافت ســنگی آن به ثبت ملی رسید ،هدف ،حفظ بافت و
زیبایی روســتا بود تا بتوان بومگردی و طبیعت بکر را در این روستا به
نماش گذاشت و اهالی روســتا نیز خود را منوط به حفظ بافت روستا
دانســتند .اما پس از گذشت ســالها از چندی قبل ساخت و سازهایی
در این روستا آغاز شــده که خارج از بافت سنگی روستاست و همین
امر موجب به هم خوردن نظم آن شــده و گالیه اهالی و شورا و دهیار
روستا را در پی دارد.

برخورد شدید با ساختو سازهای خارج از بافت روستا

بر همین اســاس یکی از اعضای شورای روستای ورکانه در گفتوگو
با فارس ضمن تأیید این مسئله که ساخت و ساز خارج از بافت روستا
چندین مورد دیده شــده اســت افزود :به دهیار فشار آوردیم که پروانه
ســاخت به هیچ کســی ندهد مگر اینکه خانهها به سبک قدیم ورکانه
ساخته شود.
علی کزازی با بیان اینکه با ساخت و ساز خارج از بافت روستا برخورد
شــدید صورت میگیرد بیان کرد :هیچ نوع امتیازی نیز به ســاخت و
سازهای این چنینی داده نخواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه ساخت و ســازهای خارج از بافت از سوی غیر
بومیها نبوده و کار اهالی بومی اســت ادامه داد :دهیار به چنین ساخت
و سازهایی مجوز نمیدهد مگر اینکه مالک تعهد کتبی بدهد که اصول
ساخت را رعایت خواهد کرد.
این عضو شــورای روستای ورکانه با تأکید بر اینکه ابتدا باید سنگهای
بیرونی (بافت روستا) خانه تازهساز نصب شود و سپس کارهای داخلی
ساختمان انجام شــود افزود :به بنیاد مســکن هم اعالم کردهایم که به
ســاخت و سازهای خارج از بافت روستا به هیچ وجه امتیاز آب و برق
و گاز و ...داده نشود.

ورکانه ثبت ملی است /برخورد با ساخت و سازهای خارج
از بافت

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
همدان نیز در گفتوگو با فارس اظهار کرد :ســاخت و ســاز خارج از
بافت روســتا از سال گذشته آغاز شده بود که ما نیز پیگیر این موضوع
بودیم.علی خاکســار با اشــاره به اینکه این موضوع از طریق دفتر امور
روســتایی استانداری و هم فرمانداری و بنیاد مسکن پیگیری کردیم که
جلوی کار گرفته شود افزود :اگر چنین مسئلهای ادامه یابد باید برخورد
الزم صورت گیرد.

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

چرا «ساماندهی تعطیالت»
هنوز در بنبست مانده؟

مانع
دو روزه شدن
تعطیالتهفتگی

در حالی که معاون گردشگری کشور تاکید میکند
طرحی برای ســاماندهی تعطیالت مناسب است که
مقطعی نباشد و در طول سال توزیع شود ،هنوز هیچ
اتفاق راهبردی در این زمینه صورت نگرفته است .ولی
تیموری ،معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی،
صنایعدســتی و گردشــگری در گفتوگو با «دنیای
اقتصاد» یادآور میشــود که سالهاست این سازمان
در ســطوح مختلف تالش کرده پیشنهاد ساماندهی

ساعت رفت و برگشت قطار
تهران ـ همدان اصالح شد

مدیرعامــل راه آهن غرب کشــور عنوان کرد :
قیمت بلیت قطار همدان ـ تهران در حال حاضر 43
هزار تومان اســت که در برخی ایام نیز با تخفیف به
فروش میرسد.
روحا ...تقیزاده با اشــاره به اصالح ساعات رفت و
برگشت قطار بیان کرد :قطار ساعت  5:55از همدان
حرکت کرده و برگشت از تهران ساعت  17خواهد
بود.
وی با بیان اینکه اکنون آنچه مردم میخواستند اتفاق
افتاده است افزود :استقبال از قطار هنوز چون مردم
مطلع نیستند ،کمتر است.
مدیرعامل راه آهن غرب کشــور بــا تأکید بر اینکه
رونــق گرفتن اســتفاده از قطار در ســفرها نیازمند
اطالعرســانی اســت بیان کرد :طبق برآورد جامعه
آماری نیز هنوز خیلی از مردم اطالعی از قطار تهران
همدان ندارند.

»»حسین پارسا

برگزاری جشنواره کتاب فرصت مناسبی برای
دیدن و دیده شــدن است .اگر چه در دورا ِن محاق
کاغذ هستیم ،که هم از دنیای مجازی ضربه خورده
و هم گرانی کمرش را شکســته ،اما کتاب همچنان
دارای جایگاهی واال و ارزشمند در فرهنگ است.
به این ترتیب ،برگزاری نمایشــگاه هایی اینچنینی
به ویژه برای شــهرهایی به غیــر از پایتختِ ،
وقت
مهمی برای عرصه فرهنگ اســت .اما همدانی ها
چه استفاده ای از این فرصت مغتنم خواهند برد؟
 -1طبق اعالم رسانه ها بیش از  2400ناشر در این
رویداد فرهنگی شــرکت می کنند .سهم همدان از
این میان فقط  15ناشــر یعنی کمتر از یک درصد
است! شــهری که داعیه فرهنگ و تمدن دارد و به
تاریخش می نــازد ،در مهمترین آوردگاه فرهنگی
کشور نقشی کمتر از یک درصد دارد .این وضعیت
را با شــهرهایی دیگر مثل تبریز ،مشهد و اصفهان
مقایسه کنیم و بعد به این پرسش بیاندیشیم که چرا
در نشر انقدر ناتوانیم؟
 -2تعداد کتابفروشــی های همدان ،آن هایی که به
واقع کتاب می فروشــند و از آن به عنوان پوششی
برای فروش محصوالت دیگر اســتفاده نمی کنند،
به انگشــتان یک دســت نمی رسد .با یک حساب
سرانگشتی متوجه می شویم که در پایتخت تاریخ
و تمدن ایران زمیــن ،به ازای هر چند ده هزار نفر
فقط یک کتابفروشی وجود دارد .این نقص بزرگ
البته که هم از مشکالت اقتصادی و گرانی کتاب و
اجاره مغازه است و هم کم رغبتی همشری هایمان
برای خواندن کتاب .نتیجه مستقیم چنین وضعیتی
در اتفاقــات بزرگــی مثل نمایشــگاه های کتاب
کشوری خودنمایی می کند.
 -3مدعای فرهنگی بودن شــهر همدان چیست؟
برای اثبات چنین ادعایی جشــنواره کتاب بســتر
مناســبی اســت .اگرچه تعداد غرفه های همدانی
ها کم و ناشــران اندک هســتند ولــی باز هم می
تــوان و باید کاری کرد .اولین پیشــنهاد برگزاری
جلسات تخصصی در حاشــیه برگزاری نمایشگاه
است .ناگفته پیداســت که بزرگان ،اندیشمندان و
روشــنفکران همدانی آنقدری هســتند که بشود با
دعوتشــان به نمایشــگاه نام همدان را روی آنتن
ببریم .این کار البته تنها با مدد اداره کل ارشاد استان
میســر خواهد بود .اگر بخواهیم نامی از شــهرمان
در پایتخت داشــته باشیم ،نصب بیلبورد دعوت به

خبر

اجرای طرح تالوت نور در بیش
از  ۷۰۰مسجد استان همدان

امروز نمایشگاه کتاب افتتاح میشود

مدیر روابط عمومی سی و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از برگزاری مراسم افتتاحیه این رویداد فرهنگی با حضور رئیس جمهور خبر داد.
سی و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از امروز در مصلی تهران برگزار میشود  ،مراسم افتتاحیه امروز سهشنبه  3اردیبهشت در ضلع جنوبی مصلی
تهران؛ ساعت  ۸صبح با حضور رئیس جمهوربرگزار میشود.
همچنین در این مراسم هیئتی از کشور چین به عنوان مهمان سی و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و ناشران و اهالی فرهنگ حضور خواهند داشت .
در نمایشگاه امسال  ١٥ ،ناشر همدانی در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران حضور خواهند داشت و همدان به صورت جمعی و انفرادی  ٢٠غرفه در نمایشگاه
برپا خواهد کرد در این نمایشگاه همچنین  ٢٥٠عنوان کتاب از همدان عرضه خواهد شد.
سی و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با شعار «خواندن توانستن است» از  ۴تا  ۱۴اردیبهشت در مصلی امام خمینی از ساعت  10صبح تا  20عصر
برگزار خواهد شد.
غارعلیصــدر در اتوبان ها اگرچه الزم اســت ،اما
کافی نیســت و می بایســت در کنارش قدم هایی
فرهنگی تر هم برداریم.
 -4آیا غرفــه ای به نمایندگی از همه انتشــاراتی
های همدان که در نمایشــگاه حضــور دارند برپا
خواهد شــد؟ غرفه ای که نماینده همه استان باشد
و محصوالت فرهنگی آن را منتشــر و توزیع کند.
چنین غرفه ای اگر وجود داشته باشد صدای واحد
نشر استان در دریای نشر کشور خواهد بود .وقتی
ناشــرانمان زیر یک درصد هستند و محصوالتشان
هم در رقابت با ناشــران تهرانی و شهرهای بزرگتر
تعطیالت را در دولت مطــرح و دولت و مجلس را
متوجه اهمیت این موضوع کند .در همین حال ،عالوه
بر آنکه سازمان میراثفرهنگی چنین مطالبهای دارد؛
پارلمان بخش خصوصی نیز مدتهاست پیگیر این
موضوع است؛ اما به دلیل موانعی که وجود دارد هنوز
هیچکدام کاری از پیش نبردهاند.
کارشناسان از جمله دالیل به ثمر نرسیدن طرحهای
متعدد ســاماندهی تعطیالت را که پیش از این بارها
به شکلهای مختلف به مجلس ارائه شده« ،عملیاتی
نبودن طرحهای ارائهشده» و «در اولویت قرار نداشتن
این موضوع» عنوان میکننــد .بهعالوه اینکه به باور
برخی مســئوالن ،چنیــن مطالبهای هنــوز تبدیل به
مطالبه عمومی دســتگاههای مختلف نشده است .اما
معاون گردشگری کشور به «دنیایاقتصاد» میگوید:
«هــر اقدامی که به توســعه گردشــگری کمک کند
از ســوی سازمان گردشگری اســتقبال خواهد شد.
اما ابزار یکســری اقدامات بهطــور صد درصدی در

ضعیف به نظر می رسد ،اتحاد همه همدانی ها می
تواند به دیده شدنمان کمک کند .به غیر از این مثل
جزایر پراکنده ای هســتیم که با کوچکترین َمد ها
زیر آب می رویم و حتی نامی نیز از شــهرمان در
این نمایشگاه دیده نخواهد شد.
 -5توزیع محصوالت فرهنگــی مثل کتابچه های
معرفی مشــاهیر همدان اگرچه کار سختی به نظر
می رســد اما در عمــل نتایجی مهــم و تاثیرگذار
دارد .در همهمه نمایشــگاه خانواده هــا به دنبال
کتاب های ارزشــمند با ارزانترین قیمت هســتند.
نمایشــگاه امسال قطعا گرانترین نمایشگاه در طول
اختیار ســازمان نیســت و نهادهای دیگر هم در آن
دخیل هستند و سازمان صرفا تصمیمگیرنده نیست».
تیموری با اشاره به اینکه دستگاههای دیگر نیز در به
وجــود آمدن تعطیالت آخر هفته نقش مهمی دارند،
ادامه میدهد« :قانون باید در این زمینه تدوین شــود
و دســتگاههایی که متولی این موضوع هستند باهم
همکاری داشته باشند».
او تاکید میکند که ســازمان میراثفرهنگی بیش از
یک دهه طرح ساماندهی تعطیالت را تحتعنوانهای
گوناگــون دنبال کــرده« :دولت و مجلــس بر این
تصور هســتند که منافع ساماندهی تعطیالت تنها به
گردشــگری خواهد رســید؛ در صورتی که اصال به
این صورت نیســت ».معاون گردشگری با اعتراف
به اینکه طرح تعطیالت زمســتانی طرحی است که
نتیجه مقطعی خواهد داشــت و آنچه در طول سال
تعطیــات را ثابــت و در طول ســال ایجاد میکند
تعطیالت آخر هفته اســت ،تاکید دارد که این طرح

تاریخ برگزاری اش اســت .قیمت کاغذ چند برابر
شده و چاپ جدید کتاب هم به همان نسبت گران
شده است.
در ایــن بــازار گــران ،کتــاب ارزان و مرغوب،
جذابیتی شــگفت دارد .این کار هم اما کمک ادراه
ارشاد را می خواهد.
 -6این نمایشــگاه هم تا ده دوازده روز دیگر تمام
می شود.اما مشکالت ما در نشر کتاب و خواندنش
در همدان ســرجایش خواهد ماند .آیا به این فکر
کرده ایم که چرا باید هر سال حرف های سال قبل
را تکرار کنیم و بازهم هیچ اتفاقی نیفتد؟
نسبت به سایر طرحهای ساماندهی تعطیالت کاملتر
است« :تعطیالت آخر هفته اگر عملیاتی شود سازمان
آمادگی برنامهریزی به منظور توســعه گردشــگری
را خواهد داشــت؛ اما به شرط آنکه محدودیتهای
قانونی برداشــته شــود .چون این طرح نیاز به بستر
حقوقی و قانونی دارد تــا به یک مطالبه مردمی بدل
شود ».اما تالشهای اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای
بازرگانی استانها نیز در زمینه دوروزه کردن تعطیالت
آخر هفته همچنان بینتیجه مانده اســت .علیاصغر
ظریفکار ،عضو کمیسیون گردشگری اتاق شیراز به
«دنیایاقتصاد» میگوید« :رسانهها و اتاق ایران بارها و
بارها به این موضوع پرداختند و صدایمان به دولت و
مجلس هم رسید؛ اما تا همین مرحله متوقف شده و
هنوز برنامه جدیدی در جریان نیست».
باتوجــه به آنکه دولت و مجلــس این موضوع را
در اولویــت کارهای خود نمیداننــد ،ظریفکار
معتقد است اســتانداران میتوانند باتوجه به میزان

سرپرســت دبیرخانه کانونهــای فرهنگی و
هنری مســاجد همدان از اجــرای طرح تالوت
نــور در بیش از  ٧٠٠مســجد اســتان خبر داد
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان همدان ،حمیدرضا ناهیدی
فرد گفت :یک هزار و  ٨٠٠مســجد در اســتان
همدان وجود دارد که از این تعداد  ٧٣٣مسجد
مجری طرح تالوت نور هستند.وی افزود٥٩٠ :
کانون فرهنگی و هنری در کنار مســاجد استان
فعال هســتند و  ٥١٩کانون در سامانه بچه های
مسجد ثبت شده اند.
سرپرســت دبیرخانه کانونهــای فرهنگی و هنری
مســاجد همدان با بیان اینکه  ٤١خانه نور در استان
همدان فعال اســت ،اظهار کرد :طرح تالوت نور به
عنوان یکی از طرحهای فراگیر در مساجد است که
به همــت دبیرخانه نظارت بر کانونهای فرهنگی و
هنری برگزار میشود.
امکانی که قانون در اختیارشــان گذاشــته اســت
در ایــن زمینهپیشقدم باشــند؛ کمااینکه برخی از
استانداران شــیراز ،کهکیلویه و بویراحمد ،بوشهر
و ...پنجشــنبهها را تعطیل کردند؛ اما پس از تغییر
استاندار این تعطیالت نیز متوقف شد« :استاندارها
به ویژه استانهای گردشگرپذیر باتوجه به امکانی
که دارند اگر آخــر هفتهها را تعطیل کنند به رونق
گردشــگری استان خود و استانهای اطراف کمک
خواهند کرد ».اما در نهایت به باور عضو کمیسیون
گردشگری اتاق شیراز ،دولت و مجلس باید موانع
قانونی را در این زمینه بردارند و چون چنین قانونی
قانون کشــوری است الزم است تا اقدام بهصورت
کشوری صورت گیرد و تاثیر اصلی خود را بگذارد.
بســیاری از فعاالن اقتصادی انتظار دارند مجلس
و دولــت نگاهــی فراتر از منافع ایــن طرح برای
گردشــگری به این حوزه داشته باشند و نفع دیگر
بخشها را نیز در این تصمیمگیری درنظر بگیرند.
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