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آغازچهلميندهه
جشنپيروزي
■ افتتاح و بهره برداري از  797پروژه در استان
/عكس :گلزار شهداي همدان  -ايرنا

■ زنگ انقالب در سراسر استان به صدا درآمد
■ تجديد ميثاق با شهدا در نخستين روز دهه فجر
برگزاري نخستين نشست خبري شاهرخي به مناسبت دهه فجر

رئيس خانه احزاب استان:

« جهانگيري» به همدان ميآيد

بزرگترين چالش انتخابات مجلس
فرآيند انتخاب است
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تالش های شــما ثبت و ماندگار می شود
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کانون کارآفرینان استان همدان
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مدیرعامل محترم و فعال کارخانه روغن نگین نهاوند
انتخاب جنابعالی برای دومین دوره به عنوان کارآفرین نمونه کشوري
را به شما و مجموعه تحت مديريتتان تبریک عرض مینماییم.
امید است شاهد موفقیتهاي روزافزون شما درعرصه تولید و اشتغال کشور
سربلندمان ایران باشيم
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کانـون کـارآفرینـان استان همدان

ز نا م

باکمــال تاســف و تاثــر در گذشــت بزرگخانــدان
میثمــی فــرد  ،پــدر بزرگوارتــان را تســلیت عــرض
نمــوده  ،از خداونــد منــان بــرای آن مرحــوم علــو
درجــات و رحمــت الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر
جزیــل مســئلت داریم.
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حاج آقا اصغر میثمی فرد

همزمان با چهلمین ســال پیروزی
انقالب و دهه مبارک فجر ســامانه 137
شــهرداری به صورت رســمی فعالیت
خود را آغاز می کند.
شهردار همدان گفت :راه اندازی سامانه
ارتباطی  137نشــان دهنده پاسخگویی
شهرداری همدان به مردم است.
عباس صوفی در گفــت و گو با ایرنا
با بیــان اینکه این مرکــز هم اینک به
صــورت آزمایشــی در پل رســالت
فعالیــت دارد ادامــه داد 10 :اپراتور

مســتقر در این محل بــه صورت 24
ساعته پاسخگوی شــهروندان هستند.
شــهردار همــدان بیان کــرد :تمامی
پرســنل شــهرداری به جز پرســنل
خدماتــی و اداری با این سیســتم در
ارتباط هســتند که شــامل یک هزار
 600تن می شوند.
صوفی اضافه کــرد :در صورت تماس
شــهروندان با این ســامانه ،اپراتورها
بــه صــورت آنالین پاســخگو بوده و
اورژانسی مطالبات را پاسخ می دهند.

■ عملکرد
■ دستاورد
■ افتتاح وبهره برداری
■ کلنگ زنی
■ توانمندیها
■ مقایسه از آنچه بودیم وآنچه هستیم
■ بررسی ۴۰سال خدمت رسانی به مردم

ه در

t

خانواده محترم مرحوم

سامانه  137شهرداری همدان فعالیت
رسمی خود را آغاز میکند

قابل توجه دستگاههای دولتی و
خصوصی استان

شهر

هوالبــاقی

همزمان با دهه فجر
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ســالي را کــه داريم کمکم بــه پايان
ميرســانيم ،يکي از ســالهاي پر فراز و
نشــيب و بحراني انقالب بود که در عين
حــال تجربههاي گرانســنگي به مردم و
به خصوص مديــران و کارگزاران جامعه
اسالمي آموخت.
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ستا

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
همــدان گفــت :بــا حضــور «اســحاق
جهانگیــری» معــاون اول رییــس
جمهــوری بیمارســتان  86تخــت
خوابــی آیــت ا ...بهــاری (ره) شهرســتان
بهــار بهــره بــرداری مــی شــود.
حبیــب ا ...موســوی بهــار در گفــت
و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت :ایــن
بیمارســتان جنــرال و شــامل تمــام
تخصــص هــا و خدمــات پزشــکی
اســت.
وی اضافــه کــرد :بیمارســتان ســابق

آیــت ا ...بهــاری محــدود و دارای
فضــای کوچکــی و شــمار تخــت
بســتری کمتــری بــود و امــکان ارائــه
خدمــات مختلــف پزشــکی در ایــن
مــکان وجــود نداشــت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان
بیــان کــرد :بیمارســتان جدیــد آیــت اهلل
بهــاری عــاوه بــر شهرســتان بهــار مــی
توانــد خدمــات بهتــری بــه بیمــاران
همــدان ارایــه دهــد.
موســوی بهــار اضافــه کــرد :عملیــات
اجرایــی ایــن طــرح بــا همــکاری

وزارت مســکن از ســال  1390آغــاز و
تجهیــز و بهــره بــرداری از آن بــه علــوم
پزشــکی محــول شــد.
وی اظهــار داشــت :بــرای تجهیــز ایــن
بیمارســتان حــدود  100میلیــارد ریــال
تاکنــون هزینــه شــده و هــم اینــک
آمــاده بهــره بــرداری اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
همــدان توضیــح داد :ایــن بیمارســتان
بــا زیربنــای هشــت هــزار مترمربــع در
زمینــی بــه مســاحت  13هــزار مترمربــع
و در چهــار طبقــه احــداث شــده اســت.

موســوی بهــار اضافــه کــرد :بیمارســتان
جدیــد آیــت اهلل بهــاری شــامل بخــش
هــای اورژانــس ،داخلــی ،جراحــی،
زنــان و زایمــان ،اطفــال ،آی ســی یــو،
ســی ســی یــو ،دیالیــز ،رادیولــوژی و
آزمایشــگاه اســت.
همزمــان بــا دهــه فجــر  797طــرح بــه
ارزش  14هــزار و  610میلیــارد ریــال
و ایجــاد ســه هــزار و  726فرصــت
شــغلی در اســتان همــدان بهــره بــرداری
و یــا عملیــات اجرایــی آن آغــاز مــی
شــود.

ن ها

بیمارستان آیت ا ...بهاری بهرهبرداری میشود
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با حضور معاون اول رییس جمهوری؛

مديران نقدپذير کارنامه
موفقتري دارند

روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
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■ سايه آیت ا...محمدی در استان برکت است
■ برگزاری کنسرت با رعایت قانون مشکلی ندارد
■ ارشاد حوزه اطالع رسانی را نظم و نسق دهد

یادداشت روز

فرارسيدن چهلمين سالروز پيروزي انقالب اسالمي مبارک باد
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تجديد ميثاق با شهدا در نخستين روز دهه فجر
مسئوالن دستگاه های اجرایی و مدیران قضایی استان همدان روز گذشته در
دومین روز از دهه مبارک فجر با حضور در گلزار شــهدای این شهر با شهیدان
واالمقام تجدید میثاق کردند.
سید سعید شاهرخی اســتاندار همدان به همراه اعضای شورای اداری و سایر
مدیران و مسئوالن ابتدا بر سر مزار سردار سرلشگر شهید حسین همدانی شهید
مدافع حرم و شــهید خوش لفظ حضور یافتند.آنــان در ادامه با ادای احترام به
مقام شامخ شــهدای انقالب اسالمی و مدافعان حرم برای ارواح طیبه و تابناک

شهیدان علو درجات مســالت کردند.به گزارش ایرنا مدیران اجرایی همدان با
اهدای شــاخه گل و نثار فاتحه و عطر افشانی مزار شهدا ،بار دیگر در چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب با الگوهای نظام اسالمی تجدید بیعت کردند.
بــه دلیل تقارن ایــام فاطمیه با روزهای دهه فجر ،فجر امســال به عنوان «فجر
فاطمی» نام گذاری شــده و امســال در کنار گرامیداشــت این دهه ،سوگواری
حضرت فاطمه زهرا (س) به بهترین شکل ممکن برپا می شود.
برنامه های دهه فجر امســال با همایش طالیــه داران ،امتحان قرآنی نور ،رژه
موتورسواران و تاکسی داران و اجرای گروه سرود دانش آموزی جمعه در اولین
روز از دهه مبارک فجر آغاز شد.

khabar@hamedanpayam.com

عملیات اجرایی  1040طرح محرومیت زدایی در همدان آغاز شد
با دستور فرمانده کل سپاه پاسداران عملیات اجرایی  40هزار طرح عمرانی زودبازده با رمز
«یا فاطمه الزهرا(س)»در سراســر کشــور آغاز شد که سهم همدان از این تعداد یک هزار و 40
طرح است.رییس سازمان بسیج مستضعفین در این آیین که به صورت ویدئو کنفرانس بود اظهار
داشت :این طرح ها قرار است در مدت چهار تا  6ماه تکمیل و بهره برداری شود.
غالمحســین غیب پرور افزود :هم اینک نیروی مقاومت بســیج در بخش های مختلف در حال
ارایه خدمات به مردم اقصی نقاط کشور است.
وی اظهار داشــت :ملت ایران در حالی چهلمین ســال پیروزی انقالب را جشن می گیرند که
دشمنان می خواستند چهل سالگی انقالب اسالمی اتفاق نیفتد.

نتیجه سخنان شاهرخی در نشست خبری فجر

يادداشت روز

مديران نقدپذير کارنامه موفقتري دارند
»»مهدي ناصرنژاد

سالي را که داريم کمکم به پايان ميرسانيم ،يکي از سالهاي پر فراز
و نشيب و بحراني انقالب بود که در عين حال تجربههاي گرانسنگي
به مردم و به خصوص مديران و کارگزاران جامعه اسالمي آموخت.
پاييز امســال با اوجگيري تحريم اقتصادي استکبار جهاني و متحدان او
عليه مردم ايران ،بحران شــديدي در حوزههــاي پولي و اقتصاد ارزي
در کشور پشت ســر گذاشتيم و در کشاکش اين بحران توجه عمومي
به عملکرد مديران و مســئوالن بيشتر شد و انتظار همگان اين بود که
مسئوالن کشور با برنامهريزي بهتر و رويکردي جامع و اساسي از طبقات
مردم در مقابل فشارهاي شــديد اقتصادي و سونامي ويرانگر افزايش
عنانگسيخته قيمتها و گرانيهاي کنترلناپذير حمايت کنند.
در واقع چنين معرکهاي عينيتــي واقعي براي آزمايش و محک قدرت
تصميمگيري و هدايت يک کشــتي طوفان زده براي مديران و در رأس
آن هيأت دولت بود که چگونه مردم را از گزند اين آتشفشان گدازنده
حفظ خواهند کرد .در شــرايط کنوني و در اين برهه از دوران نقاهت
اقتصــاد بعد از بحران ،به عهده مردم و افکار عمومي جامعه اســت تا
به مســئوالن خود نمره بدهند و بر کيفيت عمل و قدرت آنان قضاوت
عادالنه داشته باشند.
در چنين فضايي از منظر ما خبرنگاران و اصحاب رسان ه نيز مديران موفق
و قابل اعتماد کساني هستند که نقدپذير باشند و در واقع اگر کوتاهي و
قصوري هم وجود دارد ،از خواب برخيزند و نه اينکه خود را به خواب
زده باشند و نخواهند بيدار شوند.
مديران خوب در زمره کساني هستند که خود پرسشگر باشند و با درايت
و دلســوزي مشکالت مردم و جامعه را جستجو کنند نه اينکه مردم به
ســتوه بيايند و بخواهند مشکل خود را به هر نحو و شيوهاي به گوش
مسئوالن برسانند.
يک پزشک خوب و حاذق کسي است که با شيوه تخصصي خود آنقدر
نقاط ضعف بيمارش را معاينه کرده و ســوال کند تا به منشــأ بيماري
او پي ببرد ،اما پزشــک نابلد و بيتفاوت مينشيند و به تشخيصهاي
خودسرانه و خيالبافيهاي بيمار گوش ميکند و سرانجام هم دارويي
تجويز ميکند که آيا بشود يا نشود!
مديران واقعي و مسئوليتپذير و دلسوز جامعه نيز در هر حوزه و سطحي
از تصميمگيري بايد اينچنين باشند و قبل از اينکه خود را در قامت يک
مدير ببيند! مانند يک شهروند و مطالبهگر بيانديشد و به مشکالت جامعه
از دريچهاي نگاه کند که مردم نگاه ميکنند اما در عمل و اجرا متکي به
قدرت و برنامه و امکانات خود باشد و عادالنه توزيع نمايد.
اخيرا ً محمدعلي گرزين مدير کل جديد مخابرات استان همدان با همين
شيوه و نگرش مردممدارانه دوش به دوش خبرنگاران و اصحاب رسانه
پلهاي متعددي را براي ارتباط با مردم گشوده است و در گام نخست با
حضور در دفاتر مطبوعات و خبرگزاريها اين پرسش را مطرح ميکند
که مطالبات مردم چيست؟!
مديراني از جنس مديرکل مخابرات اســتان همدان اين شجاعت را هم
دارند که برخي موانع و نارســاييهاي حوزه مسئوليت خويش را بيان
کنند و حتي انگشت روي اشتباهات خويش بگذارند در عين حالي که
خدمات خوبي هم به مردم ميدهند و پايشان روي گاز است تا از شتاب
يکسان و مطمئن جا نمانند و ايستگاههاي پيشرفت را پشت سر بگذارند.
مديرکل جديد تربيت بدني اســتان همدان نيز که به قولي هنوز جوهر
حکم او کام ً
ال خشــک نشده است از همين جنس است و در قدم اول
ســراغ محل کار اصحاب رسانه را گرفته و با اعتماد به چنين امکان و
ابزاري براي آگاهي بخشي و نزديکي به افکار عمومي پيگير اطالعات
درست از وضعيت و شرايط گذشته و حال ورزش استان ميباشد.
آقاي محسن جوانشير البته مدير بيتجربهاي هم نيست و تاکنون منشأ
خدمات بزرگي براي جامعه ورزش در نقاط ديگر کشورمان بوده است
و با اين حال و در بدو ورود خود به استان همدان نشان ميدهد بايد
به جايگاه مردمي نزديک باشــند و نيازهاي ورزشــي مردم را از زبان
خود آنان بشــنود و مطبوعات و رسانهها هم مطمئنترين پل ارتباطي
با مردم هستند.

صرفه جویی  118میلیون لیتری
مصرف بنزین در استان
پس از گذشــت  10ماه از ســال  ،97همدانــی ها با مصرف
سوخت ســی ان جی در بخش حمل و نقل 118 ،میلیون لیتر در
مصرف بنزین صرفه جویی کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه
همدان ،مدیر منطقه با اعالم این خبر گفت :در  306روز از ســال
 ،97حدود  130میلیون متر مکعب گاز طبیعی فشرده سی ان جی
در منطقه همدان مصرف شد.
امین روســتایی افزود :با توجه به عرضه روزانــه حدود  425هزار
مترمکعب سی ان جی توسط  44جایگاه (2منظوره و تک منظوره) در
استان همدان ،هر روز  386هزار لیتر در مصرف بنزین ،این فرآورده
ارزشمند ،صرفه جویی می شــود.وی با توجه به ذخایر گاز طبیعی
کشــورمان ،تنوع بخشی به سبد سوخت خودروها را اجتناب ناپذیر
دانســت و نظر به افزایش تعداد خودروها ورشــد شتابان مصرف
سوخت درکشور،حرکت به سمت توسعه زیرساخت های مصرف
گازطبیعی فشــرده را به صالح اقتصاد کشور دانست.روستایی ادامه
داد :منطقه همدان در راستای سیاست ها و تحقق چشم انداز شرکت
ملی پخش در راستای افزایش تعداد جایگاه های سی ان جی کشور
با دیگر مناطق هم گام بوده و تا پایان ســال از  3جایگاه عرضه سی
ان جــی دیگر بهره برداری خواهد کرد.مدیــر منطقه همدان نوید
داد :توفیقــات اخیروزارت نفت در پایداری تولیدازمنابع گازی
پارس جنوبی،موید حرکت به ســمت مصرف ســوخت پاک و
ایجاد ارزش افزوده برای فرآورده های مایع است.

shenide@hamedanpayam.com

مدیریت علمی در چارچوب قانون
»»اکرم چهاردولي

ســرانجام آنچــه در رســانه هــا
بایــد بــه عنــوان خــط مشــی اســتاندار
ترســیم مــی شــد ،در نشســت خبــری
ظهــر دیــروز ابالغ شــد و ســید ســعید
شــاهرخی در یــک مصاحبــه صریــح
بــه ابعــاد و محــدوده حقــوق مدیریتــی
خــود اشــاراتی داشــت.
شــاهرخی کــه ســخنان خــود را بــه
صــورت تفصیلــی دربــاره آرمــان
هــا و نتایــج انقــاب اســامی و نیــز
دســتاوردهای دهــه فجــر آغــاز کــرد
در توضیحاتــی مبســوط از  40ســال
مقاومــت و پایــداری مــردم در حفــظ
اصــول انقــاب ســخن گفــت.
وی ســپس در ادامــه و بــا آنکــه ســقف
جلســه کفــاف ســواالت مختلــف را
نمــی داد ،تاکیــد نمــود کــه ســوال
خبرنــگاران پیرامــون پروژههــای دهــه
فجــر باشــد ،امــا بــه رســم معمــول،
از هــر دری ســخنی و پرسشــي مطــرح
شــد و اســتاندار در نهایــت مواضــع
خــود را در ایــن زمینههــا اعــام
نمــود.
وی کــه بــه صراحــت خــود را میــراث
دار نیکبخــت خوانــد از زحمــات او
بــرای اشــتغال مــردم تقدیــر کــرد و
گویــا ایــن گریــزی بــود بــه اســتقبال
برخــی از رســانه هــا از اظهــارات
اخیــر شــاهرخی پیرامــون آمارهــای
واقعــی.

افتتاح و بهره برداري
از  797پروژه در استان

■ بــه مناســب دهه فجــر  797پروژه به
ارزش  14هــزار و  610میلیــارد ریال و
ایجاد  3هزار و  726فرصت شغلی در این
اســتان بهره برداری و یا عملیات اجرایی
آن آغاز می شود.
■ بــا توجه به اینکه اولویت و سیاســت
دولت تکمیل و به نتیجه رســاندن طرح
های نیمه تمام اســت ،امسال بیشتر طرح
هــای جدید به همــت بخش خصوصی
کلنگ زنی می شود.
■ اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهوری برای افتتاح پــروژه به همدان
می آید .افتتــاح فوالد راد در کبودراهنگ
با اشتغالزایی برای  200نفر ،گندلهسازی
صبانور اســدآباد با اشــتغالآفرینی برای
 170نفر ،فروسیلیس پارس با اشتغالزایی
 60نفر ،فروسیلیس آذرخش با اشتغالزایی
 100نفر ،ارمغان تخم مرغ با اشــتغالزایی
 50نفر در شهرســتان بهار ،بیمارســتان
 82تختخوابی بهار و یک فاز از شــرکت
دارویی هگمتان در تویســرکان از جمله
این پروژه ها است.
■ ســند عملیاتی سه ساله بر اساس اسناد
باالدســتی و برنامه ششــم برای اســتان
تدوین شــده اســت و قبل از پایان سال
رونمایی می شــود و این ســند نقشه راه
برای دستگاههای اجرایی است
■ " افتخار به گذشــته و امیــد به آینده"
به عنوان شــعار چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب انتخاب شــد است چراکه افتخار
به آینده بستری برای جهانی شدن ارزش
های انقالب اسالمی خواهد بود.
■ بــه اعتقاد مــن رمز پیــروزی و تداوم
انقالب وحدت ،هماهنگی و همبســتگی
مــردم در دوره هــای مختلــف و پیوند
ناگسستنی امت با رهبری انقالب است.
■ مردم و نسل سوم و چهارم انقالب باید
از خدمات نظام آگاه شــوند چراکه نسل
چهارم همانند نســل اول انقالب عشق به
شهادت و ایثارگری موج می زند شهدایی
در این نســل پرورش یافتند که شــهره
جهانی آنها لرزه بر اندام دشمن انداخت.
■ خدمات زیر ســاختی کشــور بی نظیر
اســت .خدمات بســیاری در حوزه راه،
مســکن ،بهداشت و درمان و دیگر حوزه
ها صــورت گرفته اســت کــه باید این
پیشرفتها را باید نسل جدید بازگو کرد.
■ مســئوالن موظــف به بیــان واقعیات،

امــا آنچــه ســخنان اســتاندار را از
یــک گــزارش ســاالنه بــه مناســبت
ســالگرد پیــروزی انقــاب متمایــز
مــی کــرد ،تاکیــد وی بــر اطــاع
رســانی گســترده رســانه هــا از
خدمــات نظــام بــود.
شــاهرخی کــه نــگاه متفاوتــی بــه
رســانهها دارد ،بارهــا خواســته
اســت تــا اداره ارشــاد بــه نظــم و
نســق حــوزه اطــاع رســانی مبــادرت
کنــد تــا مطبوعــات بتواننــد در مقابــل
شــبکه هــای وابســته بــه غــرب ،از
ایــن خدمــات خبــر دهنــد.
بدیهــی اســت نــوع نــگاه مدیرانــی
از ایــن دســت مــی توانــد بــه دوان
و قــوام مطبوعــات کمــک نمــوده و
کــم اطالعــی مــردم از رخدادهــای
علمــی ،صنعتــی ،عمرانــی و فرهنگــی
را جبــران نمایــد.
بــی شــک آنــگاه کــه اطــاع رســانی
ناقــص ســبب رواج شــایعه و بــروز
برخــی کاســتی هــای خبــری مــی
شــود ،هیچکــدام از تــاش هــا و
اقدامــات مســئوالن امــر بــه ســمع و
نظــر مــردم نرســیده و در غیــاب آن،
دســتگاه خبــری غــرب بــه مدیریــت
افــکار عمومــی مبــادرت خواهــد
نمــود.
اگــر اســتاندار بــه همیــن یــک
تحــول جامــه عمــل بپوشــاند و
موفــق گــردد تــا همیــن حــوزه را

شنیدهها
-1پــروژه تالــوار تغییــر نــام داده اســت گفتــه مــی شــود بــا
نبــود آب بــرای اســتان از تالــوار مســئوالن بــه فکــر انتقــال
آب از مــکان دیگــر بــه اســتان شــده انــد گویــا قــرار اســت
ســد قوچــم آب بــرای همــدان تامیــن کنــد.
گفتنی اســت پروژه انتقال آب از سد تالوار زنجان بیش از 10
ســال است که اجرا می شود و در سال های اخیر تعطیل شده
است.
-2نوشــیجان ثبــت جهانــی مــی شــود گفتــه مــی شــود
مســتندات بــرای ثبــت جهانــی تپــه نوشــیجان در حــال جمع
آوری اســت گویــا ایــن اقــدام از ســوی مســئوالن شهرســتان
مالیــر در حــال پیگیــری اســت تــا پــس از انگــور نوشــیجان
دومیــن اثــر ثبــت جهانــی مالیــر باشــد.
گفتنی است استان همدان اثر تاریخی ثبت جهانی شده ندارد.
-3سند چشم انداز شهرستان ها تدوین می شود گفته می شود
قرار است شهرستان ها سند چشم انداز توسعه منطبق با برنامه
ششــم را برای ســال  1400تدوین کنند .گویا این تصمیم در
حالی گرفته شده است که چشم انداز همدان  1400سالهاست
از اولویت استان خارج گردیده است.

خبـر
همزمان با آغاز دهه فجر

رژه موتورسواران و تاکسی داران
در همدان برگزار شد

فعــال ســازد،ميتوان اميــدوار بــه
نتيجــه ســایر اتفاقــات خجســته در
اســتان بــود.

در ادامــه مشــروح ســخنان اســتاندار
همــدان در ایــن نشســت را
میخو ا نیــد .

پروژه های قابل افتتاح دهه فجر استان همدان 1397
 707پروژه
 90پروژه

 879میلیارد تومان اعتبار

 2770نفر اشتغالزایی

پروژه کلنگ زنی استان همدان دهه فجر -استان همدان 1397
 582میلیارد تومان اعتبار

 956نفر اشتغالزایی

مجموع پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی استان همدان در دهه فجر ( 1397بدون دهیاری)
 797پروژه

 1461میلیارد تومان اعتبار

 3726نفر اشتغالزایی

دهیاری های استان 257 :طرح با  27میلیارد اعتبار (افتتاح)
محدودیــت ها و خدمات به مردم بوده و
باید با تمام توان در خدمت مردم باشند.
■ از نظر زیرســاختها جزو اقتصادهای
برتر جهان هســتیم ،ایران در اقتصاد رتبه
 18دنیا را به خود اختصاص داده است.
■ از حــوزه علــوم نو جز کشــورهای
برتر در دنیا هســتیم ،در گذشــته پزشک
از کشــورهای دیگــر وارد میکردیم اما
امــروز بســیاری از مراکز علمــی ما در
تهران ،شــیراز ،اصفهــان ،تبریز و همدان
از کشــورهای مختلف دنیا بیمار پذیرش
میکنند و در دنیا حرف برای گفتن داریم.
■ برای اســتاندار شــدنم در همدان وامدار
کسی جز انقالب نیســتم ،نمایندگان مردم
همدان انســانهای شــاخصی هســتند که
مجدانــه تالش می کننــد و با مــا همراه
هستم .وحدت یعنی اینکه منافع گروهی و
شخصی را کنار بگذاریم و اصل مردم باشند.
■ تمامی ســازو کارها را قانون مشخص
کرده اســت ،همه باید به قانون تن بدهند
هیچکس حق ندارد خود را فراتر از قانون
بدانــد و امروز هیچ کاری مهمتر از توجه
به معیشت و اشــتغال مردم نداریم .پس
دعوای سیاسی که در استان حاشیه ایجاد
کند قابل قبول
نیست.
نرخ اشتغال توسط مراکز رسمی اعالم میشود استناد ما مرکزآمار است
■ برگــزاری
کنســرت در
میراثدار آقای نیکبخت هستم
سراسر کشور
جــا افتــاده
دعوای سیاسی که در استان حاشیه ایجاد کند قابل قبول نیست
اســت قبل از
آمدن درویش
برای استاندار شدنم در همدان وامدار کسی جز انقالب نیستم
نژاد مدیر کل
مطالبی که مطرح می شــود ممکن است
هر سه ساله باقی مانده مشخص میشود
ارشــاد هم در همدان کنسرت برگزار می
خبرنگاران اشــراف کامل بــه اطالعات
که چه پروژههایی انجام شــود و تکلیف
شد .ســلیقه بر این بود برگزاری کنسرت
نداشته باشــند و برداشت غلطی صورت
هر شهرستان مشخص شده است.
در شهرســتان هــا هم انجام شــود اداره
بگیــرد از خبرنگاران دعوت نمی شــود
■ مــن میراثدار آقای نیکبخت هســتم،
ارشاد مجری سیاست های دولت هست
اما مــی توان یک خبرنگار ویژه برای این
به وجود نیکبخــت افتخار میکنم چراکه
اقدامــات بر مبنای سیاســت های دولت
جلسات مشخص کرد.
تالشهایــش در تاریخ همــدان ماندگار
باشــد دفاع می کنیم اما خــدای ناکرده
کج سلیقکی شود آقای درویش نژاد باید
جلوی موضــوع را بگیرنــد در غیر این
صورت مــن ورود پیدا می کنم .به اعتقاد
من برگزاری کنسرت با رعایت موازین و
قانون و شرع مشکلی ندارد.
■ بــر حفــظ مشــاغل موجــود و احیای
واحدهای تعطیل تاکید می کنم  104 ،واحد
را بانکهــا تملک کردند کــه طی زمانبندی
محدودی باید به کار برگردند.
■  3180میلیــارد تومان ســرمایهگذاری
در اســتان صورت گرفته که کافی نیست
امیدواریم بتوانیم تا ســال  1400به طور
قابل توجهی افزایش دهیم.
■ بر اساس ســند اطالع رســانی استان
دستگاه های اجرایی ملزم به اطالع رسانی
هستند همه دستگاه ملزم هستند سالی دو
بار نشست خبری برگزار کنند.
■ به عنوان اســتاندار همدان اجازه انجام
هیچ گونــه کار غیر فنی و غیر اصولی که
منافع مردم در آن لحاظ نشده باشد را نمی
دهم مالک کار من ارائه کار علمی اســت
که مشاور ارائه می دهد.
■ برای ســه ســال آینده منطبق با برنامه
ششــم برش ساالنه را مشخص کردیم در

است.
■ نــرخ اشــتغال مربوط به مــن یا آقای
نیکبخت نیســت منابع رسمی اعالم می
کنند اســتناد ما مرکز آمار ایران است در
ارائه آمار ســالیانه نیازمند زبان مشــترک
هستیم.
■ دعا میکنیم که همواره از حضور آیت
ا ...غیــاث الدین طهمحمدی در اســتان
بهره ببریم و مســیر به گونه ای نباشد که
از نعمت حضور ایشــان بهره مند نباشیم.
از ارادتمندان قدیمی ایشــان هستم ،آنچه
الزم باشــد برای تقویت ایشان انجام داده
و انجام میدهیم.
■ معاون سیاســی -امنیتی و معاون امور
اقتصادی اســتانداری را انتخاب کردم و
به محض آنکه وزیر کشــور حکم آنان را
صادر کند ،معرفی خواهند شد.
■ در خصــوص اســتقرار دفتــر نمایندگی
وزارت خارجــه در اســتان همــه اقدامات
صــورت گرفتــه اســت محــل مــورد نظــر
نهایــی شــود بالفاصلــه افتتــاح خواهــد
شد .
■ در خصــوص دعوت خبرنــگاران به
جلســه تنظیم بــازار به دلیــل اینکه نوع

همزمــان بــا ســالروز ورود تاریخــی معمــار کبیــر انقــاب
اســامی بــه میهــن ،موتــور ســواران و تاکســی داران همــدان ،پــس
از عبــور از چنــد مســیر در ســطح شــهر ،از چهــارراه شــریعتی بــه
ســمت حســینه امــام خمینــی (ره) رژه رفتنــد.
در نخســتین روز از ایــام ا ...دهــه فجــر  150دســتگاه تاکســی و 50
موتورســوار بــه منظــور گرامیداشــت پیــروزی انقــاب اســامی از
ســاعت  9و  30دقیقــه صبــح همزمــان بــا ســالروز لحظــه ورود
امــام خمینــی (ره) بــه کشــور رژه رفتنــد.
در ایــن مراســم کارکنــان برخــی از دســتگاه هــای اجرایــی همــدان
نیــز حضــور داشــتند.
شــرکت کننــدگان در رژه بــا پرچــم هــای ســه رنــگ و تصاویــر
امــام راحــل و رهبــر معظــم انقــاب در ســطح خیابــان همــدان،
بــار دیگــر بــا آرمــان هــای معمــار کبیــر انقــاب تجدیــد بیعــت
کردنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،بــه گفتــه رییــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات
اســامی همــدان  400عنــوان برنامــه شــاخص همزمــان بــا آغــاز
دهــه فجــر چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی در ایــن
اســتان برگــزار میشــود.
حجتاالســام ســید محمــد حســن فاضلیــان بــا بیــان اینکــه
برنامههــای دهــه فجــر چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب بــا
رنــگ و بــوی فاطمــی برگــزار میشــود ،افــزود 400 :برنامــه
شــاخص از  13کارگــروه احصــا شــده اســت.
وی اظهــار داشــت :شــعار چهلمیــن ســالگرد انقــاب اســامی
«امیــد بــه آینــده و افتخــار بــه گذشــته» اســت و ایــن شــعار و
تبییــن نقــش انقــاب در احیــای هویــت دینــی و ایجاد همبســتگی
مســلمانان جهــان از عمــده محورهــای اجــرای ویــژهبرنامههــای
چهلمیــن ســالگرد انقــاب اســامی اســت.
فاضلیــان افــزود :برنامــه هــای امســال بســیار پــر شــور و بــا
حضــور اقشــار مختلــف مــردم برگــزار مــی شــود.
وی بــا تاکیــد بــر برگــزاری راهپیمایــی بــا شــکوه  22بهمــن مــاه
ادامــه داد :انعــکاس اخبــار ایــن روز بایــد بــه خوبــی انجــام و
زمینــه عکاســی و تصویربــرداری بــرای همــکاران ایــن بخــش
فراهــم شــود.

سامانه بارشی وارد همدان می شود
ســامانه بارشــی امشــب از ناحیــه غــرب وارد اســتان مــی شــود
و در صــورت فعالیــت در آســمان اســتان ،اثــر خــود را بــه صــورت
بــارش بــرف باقــی مــی گــذارد.
کارشــناس اداره کل هواشناســی همــدان گفــت :ایــن ســامانه دارای
رطوبــت اندکــی اســت و از روز دوشــنبه بــه تدریج از شــرق اســتان
خــارج مــی شــود.
محمــد حســن باقــری شــکیب در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود:
آســمان اســتان امــروز نیمــه ابــری تــا تمــام ابــری و همراه بــا وزش
بــاد مالیــم و بــارش پراکنــده بــرف پیــش بینــی مــی شــود.
وی اضافــه کــرد :در پــی فعالیــت ایــن ســامانه ،دمــای اســتان
بیــن چهــار تــا هشــت درجــه ســانتی گــراد کاهــش مــی یابــد و
کمینــه دمــای همــدان را بــه  10درجــه ســانتی گــراد زیــر صفــر
مــی رســاند.
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کارخانه 5هزارتنی قند بزودی افتتاح می شود

سدکالن مالیر سرریز کرد

نهاوند-خبرنگار همدان پیام :نماینده مردم نهاوند از طرح های عمرانی در حال ساخت" ،خانه امید"( ویژه بازنشستگان) ،کارخانه
قند و شرکت بسته بندی مواد پروتئینی نهاوند بازدید کرد.
حســن بهرام نیا در حاشــیه بازدید از این پروژه ها گفت :پروژه ساخت “خانه امید” نهاوند طرحی است که به ابتکار و با پیگیری من
در حال ساخت است.بهرام نیا گفت“ :خانه امید” دارای فضاهایی نظیر (اتاق معاینه پزشک ،کتابخانه و سالن مطالعه ،کافی شاپ ،اتاق
سرگرمی و تفریحات سالم)جهت پر کردن اوقات فراغت سالمندان و بازنشستگان است.
وی در مورد احداث کارخانه قند نهاوند گفت :کارخانه قند نهاوند با ظرفیت روزانه (تولید ۵تا ۶هزار تن) قند وشکر بزرگترین واحد
تولید این محصول در کشــور به شمار می آید که سهم بســزایی در توسعه صنعت و کشاورزی و ایجاد اشتغال در شهرستان خواهد
داشت.بهرام نیا گفت :برای ساخت شرکت قزل پروتئین گاماسیاب (شرکت بسته بندی مواد پروتئینی) تا کنون  ۵/۴میلیارد تومان هزینه
شده که در آینده نزدیک به افتتاح خواهد رسید.

سد کالن مالیردر روزهای گذشته سرریز کرد که پس از آن دریچهها بسته شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان با بیان این مطلب از سرریز شدن سد کالن مالیر خبرداد .
منصور ستوده با اشاره به افزایش  240درصدی بارشها در استان همدان ،اظهارکرد :درحال حاضرسد کالن مالیر 45میلیون متر مکعب
آب دارد که به صورت کامل پُر است .وی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه از ابتدای سال آبی جاری تا کنون  281میلیمتر بارش در
 28ایستگاه استان همدان ثبت شده است ،تصریح کرد :میزان بارشها نسبت به آمار بلند مدت  81درصد افزایش دارد.
ستوده با اشاره به اینکه روانابهای رودخانهها باعث تغذیه مصنوعی شده است ،یادآور شد :تغذیههای مصنوعی استان آبگیری شده
است بهطوریکه تغذیههای مصنوعی قنداب اسدآباد ،کوریجان ،ازندریان و بهار درحال حاضر پر شده است.
وی با اشــاره به وضعیت بندهای انحرافی در همدان ،گفت 35 :بند انحرافی اســتان ســاالنه  272میلیون متر مکعب آب را به بخش
کشاورزی تزریق میکنند.

خبـر

اجراي بيش از  180عنوان برنامه سپاه
کبودراهنگ در فجر فاطمي

کبودراهنگ -عظيميمجــذوب -خبرنگار همدانپيام :همزمان با
گراميداشت چهلمين ســالگرد پيروزي انقالب اسالمي بيش از 180
عنوان برنامه فرهنگي ،اجتماعي ،ورزشي ،عمراني ،اقتصادي ،اشتغالزا
و ...در ردههاي مختلف بسيج سپاه ناحيه کبودراهنگ اجرا ميشود.
فرمانده ســپاه ناحيه کبودراهنگ در نشست با خبرنگاران شهرستان با
اشــاره به برنامههاي دهه فجر در شهرستان گفت :بعد از گذشت 40
ســال که از پيروزي انقالب می گذرد ،امروز کشورمان دستاوردهاي
عظيم اقتصادي علمي ،ورزشــي ،فرهنگي ،نظامي بســياري را شاهد
اســت که دشمنان درصدد کوچک نشان دادن آنها و بزرگنمايي نقاط
ضعفهاي کوچک آنها هستند
در چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي به کوري چشم دشمنان
جشــن سراســري پیروزی انقالب را با قوت خود در کشور برگزار
خواهيم کرد و يک بار ديگر پوزه دشمنان را به خاک خواهيم مالید.
محمود بداغي با اشــاره به برنامههاي اجرايي در اياما ...دهه فجر در
شهرســتان افزود :سپاه ناحيه کبودراهنگ نيز همزمان با اين ايام بيش
از  180عنوان برنامه فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني ،ورزشــي
و هنري در ســطح پايگاهها بسيج اجرا مينمايند که از شاخصترين
برنامهها ميتوان به افتتاح پايگاه مقاومت شهداي اصناف و کلنگزني
مسافت مجتمع فرهنگي هنري بســيج و برگزاري يادوارههاي شهدا
نام برد.
بداغي همچنين برگزاري مســابقات ورزشــي ،اجــراي مانور و رژه
موتورســواران در ســطح شــهر ،برگزاري زنگ انقالب در مدارس
شهرستان را از ديگر برنامههاي اجرايي در دهه فجر کبودراهنگ خواند
و ادامه داد :تمام برنامههاي بسيح سپاه و پايگاههاي مقاومت به صورت
مردم محوري و مسجد محوري اجرا ميشود.
وي با خاطرنشان کردن شعار امسال سپاه ناحيه در برنامههاي فجر 97
گفت :افتخار به گذشــته و اميد به آينده شعار تمام برنامههاي فجرانه
کبودارهنگ خواهد بود.
بداغي اذعان داشت :برگزاري يادواره شهدا در تعدادي از روستاهاي
شهرستان ،غبارروبي و عطرافشاني مزار شهدا ديدار با خانواده شهداي
بسيج دانشآموز ،ديدار با خانوادههاي ايثارگران و جانبازان برگزاري
ميثاق صالحين در ميعادگان نماز جمعه و بسياري از برنامههاي ديگر
بخشي از برنامههاي بسيجيها در شهرستان خواهد بود که برگزاري
راهپيمايي روز  22بهمن و شــرکت در راهپيمايي از شــاخصترين
برنامههاي تمام مردم شهرستان خواهد بود.

 ۷۵طرح دهه فجر در فامنین افتتاح میشود
در دهــه مبارک فجر  ۷۵طرح با اشــتغالزایی  ۳۰۰نفری در این
شهرستان به بهرهبرداری میرسد.
فرمانــدار فامنین بــا بیان این مطلب اظهار داشــت :دهه مبارک فجر
فرصتی برای بیان دستاوردهای  40ساله انقالب اسالمی است ،انقالبی
که موجب پیشرفت مناطق محرومی چون شهرستان فامنین شده است.
ســید مجید شماعی افزود :امسال در دهه فجر  75طرح در زمینههای
مختلف عمرانی ،اقتصادی ،خدماتی و کشــاورزی افتتاح میشود که
بــرای اجرای آنها  27میلیارد تومان صرف شــده و بــرای  299نفر
اشتغالزایی به دنبال دارد.
شــماعی گفت :از مهمتریــن این طرحها میتوان به ســاخت راه
روســتایی "مبارکین" بــا  800میلیون تومان ،افتتاح زیرســازی و
آســفالتریزی روســتاهای بخش مرکزی بــا  21میلیارد تومان و
افتتاح مســیر ورود و خروج منطقه ویژه اقتصادی جهانآباد با 11
میلیارد تومان اشاره کرد.
وی بیــان کــرد :طرحهــای آبیارانــی بارانــی و مرمــت قناتهــا
بــا  700میلیــون تومــان ،مرمــت حمــام قدیمــی قراباغــی بــا 500
میلیــون تومــان و کارگاه یــک هنرســتان ،ســالن ورزشــی تجــرک و
کفپــوش ســالن ورزشــی یــک هنرســتان دخترانــه بــا یــک میلیــارد
و  100میلیــون تومــان اعتبــار از دیگــر طرحهــای قابلافتتــاح در
دهــه مبــارک فجــر اســت.
فرمانــدار فامنیــن بــا بیــان اینکــه برخــی از طرحهــا بــا مشــارکت
بخــش خصوصــی و اعطــای تســهیالت بانکــی انجامشــده ،مطــرح
کــرد :افتتــاح یــک واحــد مــرغ تخمگــذار  100هــزار قطعــهای،
اجــرای طــرح بوجــاری گنــدم در روســتای زرقــان ،تولیــد کیــف
و کولهپشــتی ،گســترش کارگاه تولیــد ادوات کشــاورزی و ایجــاد
واحــد تولیــد پوشــاک 6از مهمتریــن ایــن مــوارد بــه شــمار
م ـیرود.

آگهـي مزایـده
شــرکت معــدن کار باختــر در نظــر دارد عملیــات
بارگیــری و حمــل معــدن باباعلــی خــود را در ســال
 1398را از طریــق مناقصــه بــه پیمانــکاران واجــد
شــرایط واگــذار نمایــد.
متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ درج آگهــی بــه
مــدت  10روز کاری نســبت بــه بازدیــد از معــدن بــا
هماهنگــی آقــای خــوش ســیما بــا شــماره تمــاس
 09188111007اقــدام و رزومــه هــای کاری خــود
را ارائــه نماینــد.

ماشین آالت مورد نیاز

 5 -1دســتگاه دامپتــراک  35تنــی یــا  16دســتگاه
کامیــون جفــت
 3 -2دستگاه بیل مکانیکی معادل  300کوماتسو
شرکت معدن کار باختر
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زنگ انقالب در سراسر استان
به صدا درآمد

همزمان با آغاز ایام دهه فجر و چهلمین
سال پیروزی انقالب اسالمی ،زنگ انقالب
در مدارس استان نواخته شد.
در مراسم نمادین نواخته شدن زنگ انقالب
اســامی که با حضور مســئوالن استانی
همراه بود پس از اجرای چند برنام ه متنوع،
زنگ انقالب نواخته شــد و حاضران یاد و
خاطره امام راحل(ره) و شــهدای واالمقام
را گرامی داشتند.
این مراسم به صورت نمادین در هنرستان
دخترانــه تهذیب و به طــور همزمان در
بیش از 2هزار و  500مدرســه در ســطح
شهرستانها ،نواحی و مناطق مختلف استان
نیز برگزار گردید.
نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه
همدان در این آیین گفت :با گذشت چهل
سال از انقالب شکوهمند اسالمی فرهنگ
ما هنوز فرهنگ اسالمی نشده است و هنوز
رنگ و بوی غربی دارد.
آیت ا ...غیاث الدین طه محمدی با اشــاره
به اینکه غربی ها علم دارند اما دین ندارند،
اظهار داشــت :دانــش بدون دیــن ابزار
خطرناکی اســت و تمام قتل عام های دنیا
حاصل این دانش بدون دین است.
وی عنوان کرد :برخی علمشان برکت دارد
و برخی علمشــان برکت ندارد ،احترام به
معلم و استاد برکت علم را زیاد می کند.

مدیرکل آمــوزش و پــرورش همدان نیز
گفــت :امروز به برکت پیوند عمیق رهبری
و مردم چهل ســالگی انقالب را جشن می
گیریم .محمد پورداود افزود :مشــیت الهی
و توکل به خداوند در کنار صفا و خلوص
نیــت مــردم از مهمترین دالیــل انقالب
اسالمی بود.
به گزارش ایرنا وی با اشاره به اینکه برخی
آفت ها نظیر فرصت طلبی ،گرایش به ضد
ارزش ها ،تحجر گرایی ،خستگی ،تفرقه و
دو دســتگی ممکن است به انقالب آسیب
برساند ،اظهار داشــت  :همه ما و جوانان
باید آگاه باشــیم تا آفت ها ،موجب آسیب
به انقالب نشود و انقالب همچنان کوبنده
و پر خروش به حرکت خود ادامه دهد.
پــورداود اظهار داشــت :نســل نوجوان،
جوانــان و دانــش آموزان بداننــد که این
انقــاب حاصل تالش و مشــقت فراوان
است و باید تالش کنیم تا حافظ و پاسدار
این انقالب باشیم.
در ایــن آیین ضمــن تجلیــل از خانواده
شــهیدان دیباج ،سرود های ملی و انقالبی
توســط دانش آموزان هنرســتان دخترانه
تهذیب ،خوانده شد.
نزدیک به  287هــزار دانش آموز در بیش
از  2هزار و  500مدرســه در استان همدان
تحصیل می کنند.

تخفیف  30درصدی
براي واحدهای صنفی اسدآباد

رئیس اتاق اصناف اســدآباد از تخفیف
 30درصدی تمدید و تجدید پروانه کســب
واحدهای صنفی این شهرستان خبر داد .
موســی رضا غفاریان گفت :ایــن طرح به
مناسبت دهه مبارک فجر و چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی از نهم تا  30بهمن در
شهرستان اجرایی شده و متقاضیان می توانند
طــی این مدت جهت بهره مندی از تخفیف
ویژه دهه فجر در راســتای تمدید و تجدید
پروانه صنفی خود اقدام کنند .
وی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به وجود
 4هزار واحد صنفی شــهری و روستایی در
این شهرستان اظهار کرد:از ابتدای سال تاکنون
 1428مورد بازرسی از صنوف مختلف این
شهرســتان توســط اتاق اصناف انجام شده
است .
نماینده اصناف اســتان همدان در شــورای
اصناف کشــور در ادامه تعداد اتحادیه های
اتاق اصنــاف شهرســتان را  17مورد اعالم
کرد و گفت :در حال حاضر از  4هزار واحد
صنفی شــهری و روستایی تعداد  500واحد
صنفی فاقد پروانه کســب در این شهرستان
فعالیت دارند که پروانه کسب این واحدها در
دست اقدام است .
غفاریان با اشــاره به  490مــورد اخطار به
واحدهای صنفی از ابتدای سال خاطر نشان
کرد :طی مدت فوق ،ارجاع  210فرم جریمه
به تعزیرات  49،مورد گشــت مشترک 240،
مورد اخذ و دریافت پروانه کسب  18،مورد

ابطال  250،مورد تمدید پروانه کســب 120،
مورد تجدیــد پروانه  130،مــورد پلمب و
فک پلمب از جمله اقدامات انجام شده اتاق
اصناف بوده است  .نماینده اتاق اصناف ایران
در همدان تصریح کرد:در  10ماه گذشته 115
مورد شــکایات از واحدهای صنفی وجود
داشــته که در کمیســیون حل اختالف اتاق
اصناف تعدادی مرتفــع و تعدادی نیز برای
رسیدگی به شــورای تعزیرات معرفی شده
اند .
غفاریان در ادامه یکی از بزرگترین نارضایتی
هــا و معضــات و نگرانی هــای صنوف
شهرستان اسدآباد را وجود انبوه دستفروشان
و وانت بارهــا و هفته بازارهــا عنوان کرد
و یادآورشــد :هفته بازار های برپا شــده در
شهرهای اسدآباد و آجین و روستاهای بزرگ
شهرستان و نیز دستفروشان بیشترین لطمه را
بر  4هزار واحد صنفی شهرستان وارد و بازار
را با رکود مواجه کرده است .
وی با بیان اینکه در شهرســتانهای کوچک
انبوهــی از دستفروشــان ،وانتبارهــا و
بازارچههای کذایی وجــود دارد که هر روز
اقدام به فــروش کاال میکنند ،به طوری که
تعداد وانت بارها و دستفروشان در شهرستان
اسدآباد بیش از تعداد واحدهای صنفی شهر
شــده خاطر نشــان کرد :در حال حاضر در
اسدآباد بیش از یک هزار و 200عضو وانت
بار فعالیت میکنند و این مساله باعث مختل
شدن کسب و کار می شود

تسریع در روند احداث بیمارستان
 ۹۶تختخوابی خ ّیرساز مالیر

تســریع در رونــد تکمیــل اورژانس
بیمارســتان امام حســین(ع ) و احداث
بیمارستان  ۹۶تختخوابی خیّرساز مالیر از
جمله نتایج این جلسه بود
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی و
نماینده مالیر در مجلس شورای اسالمی با
بیان این مطلب گفت :در جلســه ای که
دیروز بــا جانبابایی معاون درمان وزارت
بهداشت داشــتیم ،مشکالت حوزه درمان
مالیر مورد بررسی قرار گرفت.
محمــد کاظمی در گفت و گو با ایســنا،
افزود :وی به دیدار خود با مدیر توســعه
رشتههای دانشــگاهی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی به منظور تاسیس
رشتههای روانشناسی سالمت ،روانشناسی
بالینی و علوم تغذیه در دانشگاه آزاد اسالمی

واحد مالیر اشــاره کرد .کاظمی افزود :در
نشست با الریجانی معاون وزیر بهداشت،
الزامات و نیازهای ضروری برای تاسیس
رشتههای روانشناسی بالینی و روانشناسی
ســامت در مقطع کارشناســی ارشد و
رشته علوم تغذیه در مقطع کارشناسی در
دانشگاه آزاد واحد مالیر بررسی و پس از
اتخاذ تصمیمات الزم ،دستورات مقتضی از
سوی الریجانی صادر شد .نماینده مالیر
با بیان اینکه به جد پیگیر رفع مشکالت
حوزه بهداشت و درمان شهرستان مالیر
هســتیم ،ادامه داد :در همین راســتا در
نشستی با سعید نمکی سرپرست وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی،
مشــکالت و نیازهای حــوزه درمان و
سالمت شهرستان بررسی شد.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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مادستـان

madestan@hamedanpayam.com

خبـر

77واحد صنعتی دارای پروانه در نهاوند
فعال است
درحــال حاضر  77واحــد صنعتی دارای پروانــه بهره برداری
صنعتی با ســرمایه گــذاری  2میلیون و  950هــزار میلیون ریال و
اشتغال هزار و 720نفر فعال است .
رئيــس صنعت ،معــدن و تجــارت نهاوند با بیــان این مطلب
درباره وضعیــت موجود واحدهای صنعتــی دارای پروانه بهره
برداری شهرســتان با اشــاره به مهمترین واحدهای شهرســتان
نهاوند افــزود :کارخانه ســیمان نهاوند با  400نفر و ســرمایه
گــذاری  1000میلیارد ریال ،آرد نهاوند با اشــتغالزایی  58نفر
و ســرمایه گذاری  60میلیارد ریال ،شــرکت کشــت و صنعت
خزل اشــتغالزایی  120نفر و با مبلغ سرمایه گذاری  25میلیارد
ریال ،شرکت کاسپین کوهدشــت اشتغالزایی  80نفر و سرمایه
گذاری  60میلیارد ریال ،شــرکت فرآوردههای لبنی کامشــیر با
اشــتغالزایی  40نفر و با سرمایه گذاری  40میلیارد ریال ،شرکت
گرین توربین ماندگار با اشــتغالزایی  10نفر و ســرمایه گذاری
 150میلیارد ریال می باشند.
بیژن ترابیان در گفتگو با ایسنا ،در ادامه به اقدامات و عملکرد واحد
بازرســی و شــکایات و کاال و خدمات شهرستان نهاوند در  ۱۰ماه
ســال جاری اشاره کرد و افزود :تعداد واحد های بازرسی شده طی
ده ماهه ســال جاری هفت هزار و  470واحــد و تعداد واحدهای
معرفی شــده به تعزیرات حکومتی طی ده ماهه ســال جاری ۷۵۷
واحد متخلف بوده است.
ترابیــان بــا بیــان اینکــه تعــداد شــکایات واصلــه بــه ســتاد خبــری
 ۱۲۴بــه صــورت تلفنــی و کتبــی ۱۶۷ ،مــورد میباشــد ،اظهــار
کــرد :تعــداد شــکایات بررســی شــده ،متخلــف و معرفــی شــده
بــه تعزیــرات حکومتــی  ۱۲۶واحــد متخلــف و تعــداد واحدهــای
صنفــی تولیــدی (نانواییهــای بازرســی شــده) طــی  ۱۰مــاه ســال
جــاری  ۱۰۱۰واحــد و تعــداد گشــتهای مشــترک بــا ادارات و
ســایر ارگان هــای ذیربــط بــه صــورت ماهیانــه طــی  ۱۰مــاه 97
مــورد بــوده اســت.

ایران و جهان
siasat@hamedanpayam.com
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نمایندگان مجلس شورای اسالمی تنها پل ارتباطی بین حکومت و مردم در
هر منطقه هستند که با توجه به تمرکز گرایی در کشور وجود این بستر ارتباطی
انجام کارها را تسهیل می کند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شــورای اســامی گفــت :برای برگزاری
انتخابات اســتانی نمایندگان مجلس و تغییر فرآینــد در این خصوص نیاز به
کاهش تمرکزگرایی و اجرای طرح طرح جامع مدیریت شهری و روستایی برای
افزایش اختیارات مسئوالن محلی است .
به گــزارش ایرنا،ابوالفضل ابوترابی بیان کرد :با چنیــن اقداماتی نمایندگان به
وظیفه نظارتی و قانونگذاری خود می رســند و برگزاری انتخابات به صورت
استانی خللی در خدمت رسانی و رفع مشکالت مردم ایجاد نمی کند.

وزیر خارجه اتریش با اشــاره به عملیاتی شــدن کانال مالی اروپا و ایران
اطمینان داد که همکاری ســه کشور آلمان ،انگلیس و فرانسه با ایران همچنان
ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایرنا ،کارین کنایســل  ،اقدام اروپایی ها برای راه اندازی یک ساز و
کار مالی ویژه با ایران را مثبت ارزیابی کرد.
وی گفت :اکنون همکاری ســه کشور اروپایی آلمان ،انگلیس و فرانسه موسوم
به ســه گانه اروپایی در موضوع ایران عملی شده است و بر این باورم که این
همکاری همچنان ادامه خواهد یافت.
کنایســل گفت :ما باید برای شــرکت های کوچک و متوسط تسهیالتی فراهم
کنیم و از عدم امکان شرکت ها برای یافتن منابع مالی بانکی به دلیل تحریمها
جلوگیری کنیم.

دولت

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

شرایط برای برگزاری انتخابات استانی
فراهم نیست

همکاری اروپا با ایران ادامه خواهد یافت

تخصیص ها در بودجه 98
فقط بر پایه اولویت ها است

تخصیص ها در الیحه بودجه  98را فقط بر پایه اولویت ها اســت و دولت
سال آینده باید  62هزار میلیارد تومان را میان  71هزار پروژه تقسیم کند.
رئيــس ســازمان برنامه و بودجه افزود :ممکن اســت دســتگاهی بگوید
ســازمان برنامه و بودجه میزان بودجه درخواســتی را در اختیار من قرار
نــداده و این موضوع میتواند صحیح باشــد چرا که این ســازمان تنها به
یک دســتگاه بودجه تخصیص نمی دهد بلکه موظف اســت همه دستگاه
ها را مدنظر قرار دهد.
به گزارش ایرنا ،محمدباقر نوبخت افزود :باید پروژه ها را اولویت بندی کرد و
بر همین اساس هم عمل کرد به این ترتیب پروژه هایی در اولویت قرار گیرند
که امسال و سال آینده عملیات عمرانی آنها تمام می شود.

رئيس خانه احزاب استان:

نگاه

نابساماني در ونزوئال
نابســاماني بســيار وخيم ونزوئال از يک طرف و مسائل پرابهام
پيشروي اين کشــور از طرف ديگر ،يک تنش بسيار سختي را براي
اين کشور به وجود آورده است ،ونزوئال چند سالي است که با شرايط
بد اقتصادي روبهرو شــده است به همين خاطر شرايط زندگي براي
مردم بسيار دشوار شده است .اما شرايط جديد به وجود آمده براي اين
کشور ،مشکالت را دو چندان کرده است ،تظاهرات گسترده مردمي به
دليل مشکالت بد اقتصادي که شامل يک تورم افسار گسيخته ،گراني
و کمبود بيش از حد کاالهاي اساســي ميباشد به وجود آمده است.
صندوق بينالمللي پول ،تورم ونزوئال را يک ميليون درصد اعالم کرده
است که اين نابساماني بد اقتصادي باعث شده که يک نابساماني جديد
سياسي و اجتماعي از دل آن به وجود بيايد.
در اين رخدادها آقاي خوآن گوايد و در اعتراض گسترده مردمي خود
را رئيس جمهور موقت اين کشــور اعالم و عنوان کرد :که رياســت
جمهوري آقاي مادورو را به رسميت نميشناسد ،از طرفي کشورهاي
مخالفت آقاي مادورو به ويژه اياالت متحده آمريکا ،به سرعت رئيس
جمهوري آقاي گوايدو را به رسميت شناختند و خواستار کنارهگيري
مادورو از رياست جمهوري ونزوئال شدند ،دولت قانوني ونزوئال نيز
گفته است که دولت ترامپ به دنبال کودتا در اين کشور است.
بر اين اساس دولت ونزوئال به خاطر حمايت اياالت متحده آمريکا از
خوآن گوايدو  ،روابط ديپلماتيک با واشگتن را کام ً
ال قطع کرده كه اين
رخدادها آينده سياســي ونزوئال را بيش از پيش با ابهام روبهرو کرده
اســت ،با اين حال ونزوئال ،رسم ًا از طرف وزارت خزانهداري دولت
ترامپ با تحريمهاي جديد نفتي روبهرو شده است اين تحريمها نفتي
باعث شده که صادرات نفت خام ونزوئال به پااليشگاههاي آمريکايي
کام ً
ال قطع شود .اين در حالي است که وابستگي درآمدهاي اين کشور
به نفت  %90برآورد شده است و همين موضوع باعث شده که شرايط
را براي مادورو سختتر کند.
در ایــن میان پارلمــان اروپا با اکثریت آرا،آقای خــوان گوایدو را به
رسمیت شــناختند و اعالم کردند در صورتی که تحوالت ونزوئال به
سوی نتایج دموکراتیک نرود با تحریم های هدفمند این اتحادیه رو به
رو خواهد شد .در جريان اين مسائل روزنامه نيويورک تايمز در مطلبي
عنوان کرده اســت که چرا ونزوئال به اين بحران رســيده است پاسخ
داده ،دولت ونزوئال شاهد تخريب دموکراسي و اقتصادش بوده است،
خشــم عمومي به تدریج به اوج خود رسيده است ،دولت اين کشور
دولت ناکام اســت ،تورم کل کشور را به فقر سوق داده است .غذا و
دارو ناياب اســت ،نظم عمومي در حال فروپاشي است و دولت در
حال تقويت دامنه اقتدار خود و تضعيف نهادهاي دموکراتيک است،
بنابراين بسياري به خيابانها آمدهاند تا تغيير را از طريق خيابانها رقم
زنند .بحران ونزوئال بيش از آنکه سرچشمه خارجي داشته باشد ناشي
از سوء مديريت و فساد گسترده و باندبازيهاي داخلي است.
حال بايد ديد کــه آقاي مادورو رئيس جمهوري ونزوئال ميتواند در
برابر فشــار مخالفان داخلي و خارجي به ويژه آمريکا و اتحادیه اروپا
ايستادگي کند.
* مهدي آقاياني
کارشناس ارشد روابط بین الملل

خبـر
الریجانی:

مفهوم نه شرقی نه غربی قلم قرمز
بر روابط دیپلماتیک نیست
ایــران در زمان پهلوی با ۳۶
میلیون نفر جمعیت شش میلیون
بشکه نفت میفروخت و به جز
چند شــهر آباد بقیه شــهرها را
آباد نمیکــرد .وضع ما در زمان
شــاه این طور بود .در سالهای
 ۵۴و  ۵۵واردات افزایــش
یافت و مونتاژکار شدیم و چند
دانشگاه هم داشتیم که برای این
کارخانجات نیرو پرورش میدادند .از نظر سیاسی هم رژیم دیکتاتور
کام ً
ال وابســته داشــتیم و دو نماد تو خالی مجلس سنا شورای ملی
درست کرده بودند اما مردم در آن هیچ نقشی نداشت.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:کشورهای جهان پذیرفته اند که
ایران به هیچ وجه حاضر به حراج عزتش نیست.
به گزارش ایســنا ،علی الریجانی ادامه داد :در زمینه تولیدات نظامی
نیز به توانمندیهای باالیی رســیده ایم .پایههای این ظرفیت در دفاع
مقدس ریخته شد .ایران در موضوع موشکی یک پایه باالتر رفته است
و همین دلیل حساســیتها بیشتر شده است .در مناقشه هستهای نیز
به هیچ کشوری متکی نیستیم .میزان پیشرفت هستهای ایران با وجود
تنگناها البته با زحمت زیاد حاصل شده است.
وی گفت :دستگاه دیپلماســی کشورمان هم در جنگ و هم در سایر
مشاجرات تالش کرده اســت ،اما با دنیا هیچ وقت قهر نکردهایم .از
ارتباطاتمان استفاده میکنیم ،ولی به هیچ قدرتی وابسته نمی شویم.
مفهوم" نه شرقی نه غربی" قلم قرمز بر روابط دیپلماتیک با کشورهای
جهان نیســت .آنان پذیرفته اند که ایران به هیچ وجه حاضر به حراج
عزتش نیست.
الریجانی افزود :حضور عزتمندانــه ایران در منطقه معطوف انقالب
اســامی و طراحیهای درست است و جایگاه ایران به گونهای است
که هیچ کشوری نمیتواند امنیت پایدار را بدون ایران در منطقه برقرار
کند .هر چند که این کشورها اص ً
ال به دنبال امنیت پایدار نیستند ،بلکه
آنان منافع خود را در ایجاد مناقشه تعریف کردهاند.

بزرگترين چالش انتخابات مجلس
فرآيند انتخاب است
»»شبنم طهماسبي

موضــوع اســتاني شــدن انتخابــات
عــاوه بــر اينکــه دسترســی مــردم بــه
نماينــدگان مجلــس را افزايــش ميدهــد
ســبب ميشــود کــه زمينــه را بــراي
فعاليــت احــزاب و گروههــاي سياســي
در کشــور کــه بــه صــورت حرفــهاي و
مســتمر فعاليــت ميکننــد و نســبت بــه
عملکــرد خــود بــه مردم پاســخگو هســتند
را فراهــم کنــد.
يکــي از اهــداف طراحــان طــرح اســتاني
شــدن انتخابــات ايــن اســت کــه بــه ايــن
ترتيــب احــزاب در کشــور فعــال شــوند و
يکــي از پايههــاي اصلــي اســتاني شــدن
تقويــت احــزاب بــه شــمار مــيرود امــا
در کشــور مــا هنــوز احــزاب فعــال و
کارآمــدي وجــود نــدارد امــا مــا اکنــون
ميخواهيــم بــا تغييــر در نظــام انتخاباتــي
کشــور احــزاب را فعــال کنيــم در
صورتــي کــه بايــد ابتــدا احــزاب منســجم
و مســتحکمي تاســیس شــوند و پــس
نظــام انتخاباتــي را متناســب بــا عملکــرد
احــزاب متحــول ســاخت در همیــن راســتا
گفتوگويــي داشــتيم بــا رئيــس خانــه
احــزاب اســتان همــدان کــه در ادامــه
ميخوانيــد:
حميــد خاورزمينــي در خصــوص ضرورت
اســتاني شــدن انتخابــات گفــت :آن چــه در
اجــراي هــر طــرح در اصليتريــن جايــگاه
قــرار دارد هــدف از اجــراي طــرح اســت
کــه در بســياري از برنامههــا جــاي خالــي
آن بــه چشــم ميخــورد.
وي بيــان کــرد :اگــر در طرحــي اهدافــي
برشــمرده ميشــود پيامدهــاي نامطلــوب
غالبــا مطمــع نظــر قــرار نميگيــرد و
طراحــان تنهــا بــه فوايــد واقعــي يــا
غيرواقعــي آن توجــه ميکننــد.
خاورزمينــي بيــان کــرد :مخالفيــن ايــن
طــرح تنهــا بــه پررنــگ کــردن نتايــج
مطلــوب آن ميپردازنــد و امــان از آن
زمانــي کــه ارادهاي بــر آن غالــب شــود

ثبت ساز وکار مالی اروپا و
پیروزی منطق تعامل

اعالم رسمی راه اندازی ساز و کار مالی ویژه اروپا که وعده آن
در ماه های گذشته توسط سه کشور آلمان ،فرانسه و انگلیس داده
شده بود ،پیروزی دیگری برای دولت و دیپلماسی کشور محسوب
شده و نشان از موفقیت منطق تعامل دارد.
به گزارش ایرنا ،پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه
سال جاری ،اتحادیه اروپا با موضعگیری علیه این اقدام ،به بررسی
حهایی با هدف حفظ تجارت با ایران پرداخت.
طر 
این اتحادیه در اولین قدم با اجرای قانون مسدودســازی تحریمها
( )Blocking Statuteگامــی در حمایــت از شــرکت های
کوچک و متوسط برداشت تا این شرکت ها به موجب این قانون،
مشمول تحریم های آمریکا قرار نگیرند.

آماده تعامل ســازنده درشرایط برابر و احترام متقابل
با اروپا هستیم

اســتاني شــدن انتخابــات نيــز از ايــن امــر
مســتثني نيســت.
وي در ادامــه گفــت :ورود نماينــدگان بــه
مســائل ريــز حــوزه انتخابيــه خــود کــه
غالب ـ ًا وظايــف شــوراهاي شــهر و روســتا
و يــا بخشــدار و فرمانــدار ميباشــد از
اصليتريــن علتهــاي پيشــنهاد ايــن
طــرح اســت و نماينــدگان نيــز بنــا بــه
ضــرورت مســائل محلــی خــود بدانهــا
ميپردازنــد.
رئيــس خانــه احــزاب بيــان کــرد:
صنــدوق هــا تنهــا محکمــه موقــت در
پاســخگو نمــودن مديــران و مســئوالن
اســت و البتــه اگــر بــا ايــن هــدف بــدان
پرداختــه شــود خأليــي ايجــاد مينمايــد
کــه همــان بالتصــدي مانــدن مســائل
منطقــهاي اســت.
خاورزمينــي گفــت :از ســوي ديگــر تنــوع
قومــي و مذهبــي موجــود در کشــور
وجــود دارد وقتــي تنهــا راه ممکــن بــراي
مشــارکت سياســي انتخــاب نماينــدگان
مجلــس بــراي ايــن اجــزا متنــوع اســت

صندوق ها تنها محکمه
موقت در پاسخگو نمودن
مديران و مسئوالن است
و البته اگــر با اين هدف
بدان پرداخته شود خأليي
ايجاد مينمايد که همان
بالتصدي ماندن مسائل
منطقهاي است
اســتاني شــدن انتخابــات ايــن امــکان را
ســلب ميکنــد.
وي اظهــار داشــت :بــراي پرداختــن بــه
حــل مشــکالت ناشــي از ناکارآمــدي
قــوه مقننــه بــه جــاي پرداختــن بــه

روســاختها بايــد بــه زيرســاختها
پرداخــت.
خاورزمينــي ادامــه داد :اگــر زيرســاختها
اصــاح شــوند بــه تدريــج روســاختها
و ابزارهــا نيــز تناســب پيــدا خواهنــد کــرد.
وي گفــت :بزرگتريــن چالــش در
انتخابــات مجلــس فرآينــد انتخــاب
اســت کــه نيــاز بــه تجديدنظــر در نحــوه
کانديداتــوري و ثبتنــام کانديداهــا،
بررســي صالحيتهــا ،نحــوه تبليغــات
و قوانيــن معطــل مانــده در ايــن حــوزه
ونهايتـ ًا نحــوه اخــذ و شــمارش آرا اســت.
خاورزمينــي بيــان کــرد :اساس ـ ًا بحــث بــر
ســر اســتاني شــدن يــا نشــدن انتخابــات
ضرورتــي اســت کــه پــس از اصــاح زيــر
ســاختها در بــاال بــدان اشــاره شــد.
وي در پايــان ادامــه داد :پرداختــن بــه
موضــوع اســتاني شــدن انتخابــات
اگــر قبــل از اصــاح زيرســاختها
صــورت گيــرد تنهــا چرخــه نــه چنــدان
سيســتماتيک موجــود را دچــار چالشــي
بيفرجــام مينمايــد.

اگر سوء مدیریتها کنار برود
ایران از امروز قدرتمندتر خواهد شد
یکی از چالشهــای پیش رو انقالب
اســامی پس از چهل ســالگی مســائل
اقتصــادی از جمله معیشــت و اشــتغال
مردم اســت که با برنامه ریزی و استفاده
از نیروهای متخصص و پاکدست میتوان
آن را برطرف کرد.
نایب رئیس کمیســیون عمــران مجلس
شــورای اسالمی بیان کرد :انقالب پس از

خبـر

گذشت چهل ســال دستاوردهای انقالب
اســامی قابل مقایســه با دوران قبل از
انقالب نیســت ،اما ما آنطــور که باید و
شاید نتوانســتیم به آنها بپردازیم .واقعیت
امر این است که ما پس از پیروزی انقالب
اسالمی با تالش نخبگان و جوانان کشور
بــه دســتاوردهای زیربنایی و اساســی
رسیدیم.

اروپا نباید  FATFرا با اینستکس
مرتبط کند

اثر سازوکار مالی اینستکس بیشتر سیاسی است وسازوکار جدید مالی اروپا برای ایران
انزوای بیشتر آمریکا را به دنبال خواهد داشت.
رئيس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اســامی ،اظهار کرد:
اینستکس بسیاری از نیازهای ایران را رفع نمیکند ،لذا عمدت ًا اثر سیاسی دارد که بیشتر از
اثر اقتصادی آن است .در ایران هم به دلیل اثرات سیاسی سازوکار مالی از آن استقبال شد.
به گزارش ایسنا،حشمت ا ...فالحتپیشه افزود :برای ارزیابی از اثر اقتصادی اینستکس
باید منتظر ماند تا مشخص شود چقدر میتواند مشکالت اقتصادی را رفع کند.
وی اظهار کرد :اروپاییها با راهاندازی این کانال نشان دادند که کشورهای دنیا میخواهند
بدون ترامپ به فعالیت خود ادامه دهند .از طرف دیگر در کشورهای دیگر همچون چین
کــه به دنبال فعالیت اقتصادی با ایران هســتند انتظار میرود که پروتکلهای همکاری با
ایران را سریعتر امضاء کنند ،چون در شرایط فعلی که هیچکس فکر نمیکرد اروپا مورد
تقابل سیاســی با آمریکا آن هم بر سر ایران شود این اتفاق افتاد اکنون باید سایر کشورها
در این راه گام بردارند.
فالحت پیشه توضیح داد :اروپاییها برای آنکه اینستکش را توجیه سیاسی کنند آن را فقط
به گذشته ربط دادهاند حال اینکه این موضوع با آینده هم ارتباط دارد .اینکه  FATFو
مســائل دیگری را با اینستکس مرتبط کنند درست نیست ،اروپاییها هنوز در برجام گام
عملی برنداشتند ،بنابراین نباید انتظار داشته باشند که ایران درباره  FATFبه خاطر اروپا
گام بردارد.

سید احســن علوی اظهار کرد :به عنوان
مثــال ما امروز جزو هفتمین کشــور دنیا
در ســاخت زیردریایی و پنجمین کشور
مهندســی جهان هستیم .تقریب ًا  ۹۰درصد
انرژی مورد نیاز کشــور را خودمان تأمین
میکنیــم و از لحاظ امنیتــی در طراز اول
قرار داریم.
وی تصریح کرد :انقالب اسالمی در طول

این چهل سال به دســتاوردهای عظیمی
دست یافته است و در حوزه علم و دانش
و تکنولوژی در دنیا به عنوان یک کشــور
مطرح خودنمایی میکند ،اما در کنار همه
این دســتاوردها ما نیاز به یک انســجام
درونی داریم تا بتوانیم با اســتفاده از این
دستاوردها با چالشهایی که دشمنان برای
ما ایجاد میکنند روبرو شویم.

هدف اروپا از راه اندازی اینستکس
استقالل مالی از آمریکاست

با خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بازگشــت تحریم ها علیه ایران ،کشــورهای
اروپایی اعالم کردند برای حفظ این توافق ؛ سازوکاری را طراحی خواهند کرد که بتواند
از طریق آن و بدون نیاز به دالر با ایران تعامل داشت.
این ســازوکار دو روز پیش توسط فرانســه ،انگلیس و آلمان به ثبت رسید .نام این
ســازوکار اینستکس است ،در فرانسه به ثبت رســیده و مدیر آن یکی از بانکداران
باتجربه آلمانی اســت .انگلیس هم ریاســت کمیته نظارت این سازوکار را به عهده
دارد.
کارشناس اقتصاد انرژی گفت :هنوز دقیقا اعالم نشده که اینستکس قرار است چه کاری
انجام دهد .آنچه اعالم شده این است که این ابزار قرار است مکانیسمی باشد که بوسیله
آن ایران بتواند نفت خود را بفروشد و پول آن را در حسابی نگه دارند و بعد ایران بتواند
با آن پول خرید های دیگری را انجام دهد.
به گزارش ایرنا،نرسی قربان افزود :اینکه آیا شرکت های خارجی حاضرند با این ابزاری
که اروپا طراحی کرده کار کنند یا نه مســائلی است که هنوز حل نشده است و اروپاییان
هنــوز اعالم نکرده اند؟ به همین دلیل باید صبر کنیــم و ببینیم اروپا دقیقا چه کاری می
خواهد انجام دهد.
وی تصریح کرد :حتی  5یا ده درصد مشکالت نیز حل شود به نفع ما خواهد بود و گام
مثبتی به جلو اســت .ما نمی توانیم بگوییم که مثال چون ده درصد از مشکالت حل شده
پس ما نیازی به اینستکس نداریم.

وزیر امورخارجه پس از اعالم ســاز و کار مالی ویژه اروپا با ایران
در توئیتی اعالم کرد که آماده تعامل ســازنده در شــرایط برابر و
احترام متقابل با اروپا هستیم.
محمدجــواد ظریــف گفــت :ایــران از ( INSTEXســاز و کار
ویــژه مالــی اروپــا و ایــران) گام بســیار پــر تاخیــر اول در اجرای
تعهــدات مــی  2018اعضــای اروپایــی برجــام بــرای حفــظ
برجــام بــا تضمیــن بهــره منــدی ایرانیــان از مزایــای ایــن توافــق
پــس از اعمــال مجــدد تحریــم غیرقانونــی آمریــکا اســتقبال مــی
کنــد .مــا بــرای تعامــل ســازنده بــا اروپــا بــا شــرایط برابــر و
احتــرام متقابــل آمــاده هســتیم.

ثبــت کانال ارتباطات مالی قدم اول تعهدات اروپا به
ایران است

معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه گفــت :ثبــت کانــال
ارتباطــات مالــی قــدم اول در مجموعــه تعهداتــی اســت کــه
اروپایــی هــا در قبــال ایــران متعهــد شــده انــد کــه امیدواریــم
بــه صــورت کامــل ایجــاد شــود و ناقــص نباشــد.
ســید عباس عراقچی یادآور شد :این یک ســاز و کار ویژه مالی
است که اروپاییها چندین ماه به دنبال ایجاد آن بودند.

اروپا با ایجاد کانال مالی مقابل سیاست آمریکا ایستاد

مدیرکل صلــح و امنیت بین المللــی وزارت امورخارجه گفت:
اروپایــی ها با ثبت کانــال مالی با ایران در مقابل سیاســت های
یکجانبه گرایانه آمریکا ایستادگی کردند.
رضا نجفی اظهار داشــت :ایجاد کانال مالی اتحادیه اروپا با ایران
گام نخســت آن ها بــرای حمایت از برجام اســت که امیدواریم
عملیاتی شود.

ثبــت کانال ارتباطات مالی پیروزی سیاســی و بین
المللی ایران است
رئيــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس
گفــت :اگــر  SPVاجرایــی شــود ،بخشــی از منافــع اقتصــادی
جمهــوری اســامی ایــران تامیــن خواهــد شــد.
حشــمت ا ...فالحــت پیشــه یــادآور شــد :بســیاری از کشــورهای
دنیــا منتظــر ثبــت کانــال مالــی اروپــا بودنــد زیــرا اس پــی وی
بیــش از آن کــه در مناســبات ایــران اثــر اقتصــادی داشــته باشــد
در مناســبات کلــی ایــران و کشــورهای دنیــا اثــر سیاســی مثبــت
دارد.

خواهــان اجرای کامل تعهدات اروپــا درکوتاهترین
زمان هستیم

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :ایران خواهان اجرایی شدن
کامــل تمامی تعهدات اتحادیه اروپــا در کوتاه ترین زمان ممکن
است.
بهــرام قاســمی افــزود :جمهــوری اســامی ایــران اقــدام اخیــر
اتحادیــه اروپــا بــرای ثبــت و اعــام ســازوکار ویــژه مالــی بــا
ایــران را اولیــن گام اروپــا در انجــام تعهــدات خــود در قبــال
ایــران منــدرج در بیانیــه مــاه مــی  2018وزرای خارجــه ایــران و
ســه کشــور اروپایــی دانســته و خواهــان اجرایــی شــدن کامــل
تمامــی تعهــدات اتحادیــه اروپــا در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن
اســت.

ثبت کانال مالی نشــان دهنده عزم اروپا برای حفظ
برجام است

نایــب رئيــس مجلــس شــورای اســامی گفــت :ثبــت کانــال
مالــی اروپایــی هــا بــا جمهــوری اســامی ایــران نشــان دهنــده
اراده آنهــا بــرای حفــظ برجــام اســت.
علــی مطهری افزود :اروپایی ها بــا این کار می خواهند در مقابل
سیاست های آمریکا از خودشان استقالل نشان دهند.

ســازوکار مالی برای مصونیت شرکت های اروپایی
برابر آمریکاست

کانــال مالــی ویــژه اروپــا یــا اینســتکس INSTEX
بســتری بــرای تبــادالت مالــی طــرف هــای قــرارداد
تجــاری بــا ایــران اســت و بــه بــاور وزیــر راه و
شهرســازی ،مصونیتــی را بــرای شــرکت هــای اروپایــی
برابــر فشــار آمریــکا ایجــاد مــی کنــد.
محمــد اســامی افــزود :اروپایــی هــا بــا طراحــی ایــن ســازوکار
مالــی بــه دنبــال مصونیــت بخشــی بــه شــرکت هــای خــود در
برابــر تحریــم آمریکایــی هــا هســتند امــا ایــن ابــزار طراحــی
گســترده و فراگیــری نــدارد.

ثبت کانال مالی اروپا پیروزی دیپلماسی ایران

راهانــدازی عملی این کانال مســتلزم اوال همــکاری همه عناصر
قدرت در داخل کشور،ثانیا :تصویب همه عناصر  FATFاز سوی
مجمع محترم تشــخیص مصلحت نظام (منطبق با یکی از بندهای
بیانیه) و ثالثا عدم امکان مانعتراشــی فنی آمریکاییها در مســیر
عملیاتی شدن آن است.
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معیارهای عفو گسترده زندانیان تقدیم
رئیس قوه قضاییه شد
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،از تعیین معیارهای عفو
گسترده محکومان و ارائه آن به رئیس قوه قضاییه خبر داد.
اصغــر جهانگیــر در گفــت وگــو بــا ایرنــا اظهــار کــرد :بــر ایــن اســاس،تعداد قابــل
توجهــی از زندانیــان مــورد عفــو قــرار خواهنــد گرفــت .البتــه آن اســتثناهایی کــه
در عفوهــای دیگــر وجــود دارد بــرای ایــن عفــو جدیــد نیــز مطــرح میشــود امــا
تــاش مــا ایــن اســت کــه بــا انجــام بررسـیهای دقیــق ،تعــداد بیشــتری مشــمول
شــرایط شــوند و بــا توجــه بــه موافقــت رهبــر معظــم انقــاب بــا اصــل موضــوع،
بــه زودی جزییــات آن اعــام خواهــد شــد.

روش مطالعهPQRST

جمعیــت جوان ،نیــرو محرکه و عامل
انگیزشــی جوامع محســوب میشوند که
نوع نیاز جامعه و مسیر حرکت آن را تعیین
میکنند .جمعیتی که پتانسیل عظیمی جهت
پیشــبرد اهــداف و مقاصد نظــام حاکم و
همچنین مقابله با همان نظام را دارد.
وقتــی جوانان مورد توجــه حاکمیت قرار
نگیرند و بلکه در مورد آنان و مسائل پیرامون
آنها بیمهری شود ،حرفهایشان نشنیده و
خواستههای اساسی آنان نادیده گرفته شود،
جوانان جامعه مانند آتش زیر خاکستر کمکم
شــعلهور شــده و گروههای غیررسمی را
جهت اعتراض به وضعیت موجود و حرکت
به سمت وضع مطلوب را شکل میدهند.
باید گفت که قشــر جوان در هر جامعهاي
به لحاظ برخــورداري از تــوان ،انرژي و
استعدادهاي فراوان قادر است ،نقش تعيين
كنندهاي در آينده آن جامعه داشــته باشد و
جوانان در هر جامعهاي ســرمايه اصلي آن
جامع ه محســوب ميگردند كــه ميتوانند
زمينههاي رشــد و پيشــرفت آن جامع ه را
در عرصههــاي مختلف علمــي ،فرهنگي،
اقتصادي ،سياسي ،هنري،ورزشي و ...فراهم
نمايند.
در كشور ما نيز نســل جوان ،سهم بزرگي
از تحوالت و پيشرفتهاي كشور را بر عهده
داشته و شاهد حضور جوانان در عرصههاي
مختلف از شــكلگيري انقــاب گرفته تا
پيروزي آن و پس از پيروزي انقالب اسالمي
بوده و هستيم.

جوانان و رژيم گذشته

جوانان در رژيم گذشــته مــورد بيمهري
قرار گرفتــه و توانمنديها و تواناييهاي آنان
ناديده گرفته ميشد .خالقيت ،نوآوري و...
جايي در رژيم گذشــته نداشــت ،دغدغه
اصلــي آن رژيم ،حاكم ســاختن فرهنگ
غربي در كشــور و گرايش به غرب تحت
لواي رســيدن به تمدن و پيشــرفت بود با
چنين تفكري فرهنگ ديني و ملي مورد بي
توجهي قرار گرفته و با ارزشها و باورهاي
ديني مقابله ميشد و تالش نمودند جوانان
را با تشويق به فساد و مراكز فحشاء و دامن
زدن به آن ،نســبت به فرهنگ و سرنوشت
كشــور بيتفاوت نموده و فكر و خالقيت
را از جوانان گرفته و اين عناصر ســازنده
كشــور را به عناصري بيتأثير و بيمصرف
تبديل سازند.
مرحــوم امام در اين بــاره فرمودند« :اصل
برنامه اين بوده اســت كــه جوانهاي ما را
به فساد بكشند براي اينكه مبادا يك قدرتي
در مقابلشان قيام كند ...اينها ميخواستند هر
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دانشگاه

شناخت اقتضائات جامعه جوان ضروری است

شناخت اقتضائات جامعه جوان با توجه به تغییرات فراوانی که در مسائل دانشجویان
و ادبیات آنها رخ داده است ضروری است ،زیرا امروز دیگر نمیتوان با ادبیات گذشته
برای نســل جوان جذابیتی داشت .به گزارش ایســنا ،رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشــگاهها با اشاره به ضرورت شــناخت جامعه مخاطب برای جذب بهتر
دانشــجویان در فعالیتهای قرآنی بیان داشت :شناخت اقتضائات جامعه جوان با توجه
به تغییرات فراوانی که در مسائل دانشجویان و ادبیات آنها رخ داده است الزم میباشد
امروزه نمیشــود با ادبیات گذشته و با پاسخ به مسائل گذشته بتوانیم برای نسل جوان
امروز جذابیتی داشته باشیم .این تغییر مسائل و تغییر ادبیات ایجاب میکند که مجموعه
ارائــه دهنگان محتویات دینی و مجموعههای فعال مدیریتهای حوزه فرهنگی به روز
رسانی در حوزه ادبیات و مفاهیم را داشته باشند.حجت السالم مصطفی رستمی ،گفت:
باید فعالیت قرآنی زبان مخاطبین خود را بشناسند ،به مسائل آنها اشراف داشته باشند و
بر اساس محتوا و زبان مناسب ارائه مطمئن باشند.
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رئیس شــورای عالی نظام پزشکی از آغاز نام نویســی نامزدهای انتخابات نظام
پزشکی برای رئیس کل این سازمان از روز جمعه خبر داد.
محمدرضا ظفر قندی در گفت و گو با ایلنا افزود :پس از ثبت نام ،هيأت نظارت برای
بررسی بیشتر این انتخابات مستقر می شود و در نهایت از یک هفته مانده به روز ٢6
بهمن یعنی روز انتخاب رئیس کل تبلیغات این نامزدها شروع می شود.
وی تصریح کرد :مدت زمان تبلیغات یک هفته اســت و پس از آن روز  ٢6بهمن در
سالن انستیتو پاستور مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی تشکیل می شود و انتخابات
برگزار خواهد شــد.به گفته وی ،اعضای مجمع عمومی ســازمان نظام پزشکی متغیر
است و طبق آخرین آمار حدود  ٢5٣هزار نفر عضو هستند.

سرپرســت وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :یکی از مشکالت
پیش روی طرح تحول نظام ســامت ،گره نخوردن طرح به منابع مالی و اینکه توزیع
منابع در طرح منطقی و عادالنه نیست.
به گزارش ایسنا ،سعید نمکی افزود :یکی از دغدغههای ما طرح تحول نظام سالمت
است چون دستاورد مهمی برای افراد فرودست داشت ،کمک به بیماران صعب العالج
و کاهش هزینهها از جیب مردم از مزایای این طرح بود.
وی اظهار داشت :باید واکاوی طرح تحول سالمت را داشته باشیم تا بستههایی را که
تهیه کردهایم بیشــترین اثر برای فرودســتان و کمترین اثر برای افراد دارای توان مالی
را داشته باشد.

جوانان میداندار پیروزی انقالب

نگاه

اغلب دانش آموزان ،دانشــجويان و عالقه مندان آموزشي از مربيان و
استادان خود بارها پرسش ميکنند که چگونه مطالعه کنيم تا مطالب را بهتر در
ذهن سازماندهي کنيم؟ صبح زود مطالعه کنيم يا شب هنگام؟ با صداي بلند
مطالعه کنيم يا به آهستگي مطالب را مرور کنيم؟
پيشکسوتان فرهنگي نيز با توجه به تجربيات و روش هاي علمي شيوه هايي
را توصيه ميکنند .مطلب زير از کتاب زمينه روانشناسي "هيلگارد" تهيه شده
که ميتواند پاسخگوي برخي از پرسش هاي مربوط به شيوههاي مطالعاتي
باشد .با هم اين مطلب را مرور ميکنيم:
اساس امر مطالعه و خواندن بدون فراموشي ،يادگيري و حافظه است .در اين
جا با تکنيک "  "PQRSTکه مخفف آن در زبان التينPreview " ،
" مرور اجمالي" Question " ،ســوال " Read " ،خواندنSelf-" ،
 "recitationتلقين و تکرار "  "Testآزمون است آشنا ميشويد.
مرحله  Pمرور اجمالي :در نخســتین گام مطالعه ،مروري اجمالي بر کل
مطالب مورد مطالعه کنيد تا از موضوعهاي اصلي آن تصوري پيدا کنيد .اين
کار را ميتوان با خواندن رئوس مطالب و سپس گفتارهاي اصلي و تصاوير
و عکس هاي آن انجام داد.
مهمترين جنبه مرحله مرور اجمالي اين است که ميتوان خالصه مطالب
را در پايان هر فصل به دقت خواند و در مورد هر يک از نکاتي که در اين
خالصه آمده است تامل کرد .خواه ناخواه به ذهنتان خطور ميکند که بايد
پس از خواندن مطالب جواب را پيدا کرده باشــيد و دستاورد اين مرحله،
به دســت آوردن ديد کلي نسبت به عناوين فصل ها و نحوه سازماندهي
آنهاست.
■ مرحله  Qپرسش کردن :عناوين اصلي مطالب را به يک يا چند پرسش
تبديل کنيد؛ پرســشهايي که با خواندن آن گفتارها ،به پاسخ آنها دست
مييابيد .بايد از خود بپرسيد " :مطالب عمدهاي که مولف ميخواهد در اين
گفتار بيان کند ،چيست؟"
■ مرحله  Rخواندن :در اين مرحله ،گفتار مورد نظر را با دقت به معناي
آن بخوانيد و بکوشيد جواب پرسشهايي را که در مرحله  Qمطرح کرده
بوديد بيابيد ،لذا بايد در مورد آنچه که در دســت مطالعه داريد تامل کنيد
و آن را بــه مطالب ديگري که ميدانيد ارتباط دهيد .پس ميتوان واژهها يا
عبارات کليدي را در متن عالمت زد .اصوال ميبايســت  10الي  15درصد
متن را عالمت زد زيرا در اين مرحله ،هدف اين است که واژهها يا مطالب
اصلي متن مشخص شود تا بعد بتوانيد آنها را مرور کنيد .تا وقتي تمام گفتار
و مطالب کليدي آن را نخواندهايد يادداشت برنداريد اين کار کمک ميکند
اهميت نسبي هر نکته را دريابيد.
■ مرحله  Sتلقين و تکرار :پس از به پايان رساندن مطالعه مطالب بکوشيد
تا نکات عمده آن را به ياد آوريد و اطالعاتي را که در آن مطرح شده است
از حفظ بيان کنيد ،درس پس دادن به خود ،روش بسيار موثري براي تثبيت
مطالب در حافظه است.
مطالب را به زبان خودتان بيان کنيد و اطالعات مطرح شــده را از حفظ
بگوييد .در نبود افراد بهتر است با صداي بلند اين کار را انجام دهيد اما اگر
افراد ديگري هم حضور دارند مي توانيد اين کار را در ذهنتان انجام دهيد.
مطلب را با متن مقابله کنيد تا مطمئن شويد که آنها را درست وکامل به ياد
آورده ايد .با تکرار يا از برکردن مطالب ،متوجه ميشويد که چه چيزهايي را
به خاطر نسپردهايد .اين کار به شما کمک ميکند تا اطالعات را در ذهن خود
سازماندهي کنيد .پس از آنکه گفتار اولي به پايان رسيد ميتوانيد به گفتار
بعدي بپردازيد و باز هم مراحل  S.R.Qرا در مورد آن به کار بنديد .همين
روش را تا پايان گفتارهاي يک فصل اعمال کنيد.
■ مرحله  Tآزمون :پس از پايان مطالعه يک فصل ،بايد از خودتان امتحان
بگيريد و کل مطالب فصل را مرور کنيد .بنابراين يادداشتهاي خود را دوره
کنيد و ببينيد که آيا نکات اصلي را به ياد مي آوريد يا نه؟ بکوشيد تا دريابيد
کــه مطالب مختلف فصلها چه ارتباطي با هم دارند؟ در مرحله  ،Tممکن
است براي يافتن مطالب و نکات کليدي به کل فصل مراجعه کنيد و در اين
مرحله بايد خالصه فصل ها را بخوانيد ،همچنين به هر مدخلي جزئيات
بيشتريبيفزائيد.
مرحله  Tرا نبايد به شب امتحان موکول کرد ،بهترين زمان براي اولين مرور
هر فصل ،بالفاصله پس از خواندن آن است .پژوهشهاي انجام شده نشان
مي دهد که روش( )PQRSTبســيار مفيد بوده است ،به گونه اي که بر
روخواني ســاده مطالب فصل ،از ابتدا تا انتها ارجحيت دارد ،مرحله تلقين
و تکرار در اين روش بســيار مهم است .به جاي چند بار خواندن مطالب
بخش عمده زمان مطالعه را براي حفظ کردن فعاالنه مطالب صرف کنيد .بر
اساس پژوهشهاي انجام شده ،خواندن دقيقخالصه مطالب هر فصل ،پيش
از خواندن آن ،بهرهوري مطالعه را بسيار بيشتر ميکند .خواندن خالصه هر
فصل سبب ميشود که کل مطالب آن در ذهن سازماندهي شود .حتي اگر
نخواهيد از تمام مراحل روش( )PQRSTپيروي کنيد خوب اســت به
اهميت تلقين و تکرار و خواندن خالصه مطلب فصل براي ورود به مطلب
توجه خاصي مبذول کنيد.

نام نویسی نامزدهای انتخابات نظام پزشکی آغاز شد

توزیع منابع در طرح تحول نظام سالمت منطقی نیست

فكــري را كه احتمال بدهند كه اين فكر در
مقابل آنهاست از بين ببرند ...مراكز فسادي
كه سرتاسر مملكت بود جوانها را مشغول
ميكرد به امور شهواني كه به كلي افكار را از
دستشان ميگرفت«».آنها بنا داشتند جوانهاي
ما را فاســد كنند تا اينكه بي تفاوت بشوند
راجع به مســايل خودشان و هر قضيهاي و
هر باليي سرشــان بيايد ...اين جوان ديگر
نميتواند فكر بكند به اين كه ســر مملكت
چه آمده است».
در چنيــن شــرايطي نهضت اســامي و
آرمانهاي بلند امــام (ره) موجب آگاهي و
بيداري جوانان شــد ،آنان هويت از دست
رفته خويش را در اين نهضت يافتند و امام
(ره) به آنان شــخصيت و هويت بخشيد،
آنان كه ميديدند منابع سرشار كشور پيش
چشمان ملت توســط اجانب به يغما برده
شــده و دولتمردان وقت تنها به فكر عيش
و نوش خويش هستند و توجهي به كشور
و مردم ندارند ،سعادت و رهايي از چنگال
ظلم و بيعدالتــي را در آرمانهاي بلند امام
يافتند و نهضت اســام خواهي و عدالت
طلبي امــام را با دل و جان همراهي كردند
و به تعبير زيباي شــهيد مطهري نداي امام
خميني (ره) از قلــب فرهنگ و از اعماق
تاريــخ و از ژرفــاي روح ايــن ملت بر
ميخاست ،مردمي كه در طول چهارده قرن
حماسه محمد ،علي ،زهرا ،حسين ،زينب،
ســلمان ،ابوذر ...و صدها هزار زن و مرد
ديگر را شــنيده بودند و اين حماســهها با
روحشــان عجين شده بود ،بار ديگر همان
نداي آشــنا را از حلقوم اين مرد شــنيدند

علي را و حســين را در چهره او ديدند او
را آينه تمام نمــاي فرهنگ خود كه تحقير
شــده بود تشــخيص دادند ،امام چه كرد؟
او بــه مردم شــخصيت داد ،خود واقعي و
هويت اســامي آنها را به آنان بازگرداند،
آنها را از حالــت خودباختگي خارج كرد
اين بزرگترين هديهاي بود كه رهبر به ملت
داد او توانســت ايمان از دست رفته مردم
را به آنها بازگرداند و آنها را به خودشــان
مؤمن كند».
وقتی جوانان جامعهای امید به برآورده شدن
خواستههایشان نداشــته باشند ،خالقیت و
پویایی از آنها گرفته شــود و اســتعداد و
انرژی آنها زایل گردد ،انگیزههای فرهنگی،
اقتصــادی ،اجتماعی و مذهبی آنان فراخور
احواالت جوان زمانهاش گرفته شود؛ مسیر
اصالحات را معین میکنند و رفتهرفته دست
به حرکتهای تند اعتراضی میزنند.
اساســ ًا تشــکیل احــزاب ،جنبشهــا و
حرکتهــای پرهزینــهی مخاطرهآمیزی
مثل انقالب برای نســل جوان آن جامعه
اســت .آنچه در سالهای  50با آن روبرو
شــدیم ،دقیق ًا همان جمعیت جوانی بود
که بــرای اصــاح حاکمیت تمــام رنج
انقالب را حتی به قیمت از دســت دادن
جان خود پذیرفت و موجب شکلگیری
انقالب اسالمی شد.
آنان در مراکزی مانند دانشــگاهها ،مدارس،
حوزههای علمیه و مســاجد پایگاه و هسته
اولیه را تشکیل دادند و برای برپایی کشوری
بــا آرمانهای خود تکههــای پاز ل انقالب
اســامی را در کنار هم چیدند و نتیجه آن

 22بهمن ســال  1357بود .در سالهای 52
تا  56اوج فعالیت نســل دانشجو بود که در
دانشــگاهها بهعنوان یکی از مراکز و عوامل
اصلی شکلگیری انقالب دست به اقداماتی
زدند .ازجمله:
پیوســتن دانشــجویان به نهضت اسالمی
در مخالفت با الیحــه انجمنهای ایالتی و
والیتی.
مخالفت با انقالب سفید و رفراندوم رژیم.
تظاهرات دانشــجویان در مراســم چهلم
پهلوان تختی.
رویارویی دانشــجویان با طرح اسالمزدایی
و گسترش فســاد در نظام اداری  -سیاسی
و دانشگاهها.
واكنش دانشجویان به بازداشت امام خمینی
و قیام پانزده خرداد.
مقابلــه دانشــجویان بــا كنسرســیوم
سرمایهگذاری آمریكا در ایران.
ســیزده آبان  ۱۳۵۷و تظاهرات دانشجویان
و دانش آموزان.
پیوســتن دانشــجویان خارج از کشور به
جنبشهای اعتراضی.
جوانــان در هــر مقطعی از زمــان خود به
ســطحی از آگاهی میرســند که میتوانند
خواستههای خود را از حاکمیت مطالبه کنند.
جوان جامعه نقش پررنگ و غیرقابلانکاری
را در انتقال قدرت چه بهصورت شکلگیری
انقالبها و چه صلحآمیز دارد .برای همین
جامعهای به سمت جلو حرکت خواهد بود
کــه ارکان دولتی و حکومتی آن در مســیر
مطالبات نسل جوان حرکت کند و رفع نیاز
آنها را در رأس امور خود قرار دهد.

رانندگان تاکسی کارت اعتباری معیشتی میگیرند
در راســتای اقدامــات حمایتــی از
رانندههای تاکسی و حفظ کرامت آنها بعد
از توزیع الســتیک و برخی اقالم خودرو،
رانندگان تاکســی کارت اعتباری معیشتی
میگیرند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور
گفــت :در مرحله اول اجــرای این طرح،
تامین مایحتاج معیشتی مورد نیاز خانواده
رانندگان تاکسی تا سقف  2میلیون تومان
درنظرگرفته شده است که شامل پرداخت
در اقساط  6تا هفت ماهه خواهد بود.
مرتضی ضامنی در گفــت و گو با ایرنا با

نکته

بیــان اینکه در صورت تامیــن اعتبار ،این
طرح در آینده نزدیک اجرا خواهد شــد،
اعالم کرد :با توجه به استقبال رانندگان از
این طرح در مراحل بعدی ســعی خواهد
شد که اعتبار خرید برای رانندگان تاکسی
افزایش یابد.
ضامنــی گفت :پیرو پیگیــری های رئیس
سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور،
اتحادیه تاکســیرانی شهری کشور مکلف
به انجام اقدامات حمایتــی از رانندههای
تاکسی در سراسر کشور شده است.
وی در این خصوص توضیح داد :با توجه

درمانهای خانگی برای خشکی لب

ترک یا خشــکی لبها مشکلی شــایع و آزاردهنده است که البته برخی درمانهای
خانگی میتوانند به رهایی از آ ن بدون خشک شدن بیشتر لبها کمک کنند.
به گزارش ایســنا ،پوســت روی لب بسیار نازکتر و حســاستر از دیگر قسمتهای
بدن اســت .لبها در معرض عناصری از جمله نور خورشید ،سرما و خشکی هوا قرار
دارند که این امر باعث میشــود در برابر خشــک شدن ،ترک خوردن و پوست پوست
شــدن آسیبپذیرتر باشد.لبها غدد چربی ندارند و از این رو نمیتوانند رطوبت مورد
نیــاز خود را تأمین کنند اما مرطوب کنندههای طبیعــی میتوانند به حفظ رطوبت این
عضو کمک کنند.برخی از نرم کنندههای لب ،بهتر از برخی دیگر هستند و حتی برخی
برندهای معروف ممکن است حاوی موادی باشند که خود منجر به خشک شدن بیشتر
لبها شوند.برای مثال بسیاری از نرمکنندههای لب حاوی منتول یا نوعی دیگر از اسانس
نعناع هســتند .این امر میتواند حس خنک کنندهای به لبها ببخشد اما نعناع لبها از
پیش خشکتر شوند.

به برنامه ریزیهای انجام شده ،در مرحله
نخست توزیع الســتیک با نرخ دولتی در
اولویت کاری قــرار گرفت .ایــن امر از
ابتدای آبان امسال اجرایی شد و با جدیت
پیگیر توزیع الستیک بین رانندههای تاکسی
در سراسر کشور هستیم.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور
افزود :تاکنون  100هزار حلقه الستیک به
رانندگان تاکســی در سراسر کشور با نرخ
مصوب دولتی ( 30تا  50درصد پایین تر از
نرخ بازار) داده شده است.
ضامنی خاطرنشــان کرد :هم اکنون شاهد

اختالف قیمــت در محصوالت خودرویی
برای تاکســیرانان هستیم؛ بنابراین با برنامه
ریزی های صــورت گرفته ،تالش کردیم
محصــوالت و لوازم یدکــی پرمصرف را
از تولیدکننده با حذف واسطه ها به راننده
های تاکسی ارائه کنیم.
وی از برنامه ریزی هــای صورت گرفته
برای توزیع ســایر اقالم پرمصرف خودرو
مانند روغن موتور و لنت ترمز نیز خبر داد
و گفت :نیاز به این اقالم در شــهرها جمع
بندی شده اســت و در آینده نیز این اقالم
توزیع خواهد شد.

بهداشت

بدون مراجعه به شعب ،دفترچ ه بیمه خود را درب منازل
تحویل بگیرید

مدیرکل نام نویســی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد که تا
پایان سال با رونمایی و اجرای طرح ارائه غیرحضوری خدمات ،بیمه شدگان میتوانند
بدون نیاز به مراجعه به شــعب از منزل و محل کار به صورت غیرحضوری درخواست
تمدید و صدور دفترچه کرده و آن را در آدرس اعالمی دریافت کنند.
بهروز کریمی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :طرح حذف دفترچههای بیمه درمان را
مدتی است کلید زدهایم .برنامه تأمین اجتماعی حذف کامل دفترچههاست به گونهای که
دیگر با کاغذ سروکار نداشته باشیم.
وی افزود :ایجاد پرونده ســامت بیمه شــدگان در مراکز ملکی عملیاتی شــده است.
وزارت بهداشــت نیز به ســمت حذف دفترچههای بیمه و نسخ الکترونیکی میرود و
مراکز دولتی نیز در حــال حذف ارائه دفترچه برای انجام خدمات درمانی مختلف اعم
از بستری هستند.
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نیش و نوش
شرق :تصميمگيري در دوبي اجرا در تهران
بدون شرح!!
صبح اقتصاد :کفشهاي ايراني در پاي عراقيها و افغانستانيها
اونا دارن از تولید داخلی ما حمایت میکنن!!
هگمتانه :تيرانداز همداني برنزه شد
به جای تیر اندازی لب کدوم ساحل رفته که برنزه شده؟
همدانپيام :رسانهها نامحرم دولتيها!
میگی یعنی چادر بپوشن؟!
جامجم :پولدارها سال  98هم يارانه ميگيرند
شاید اینجوری پولدارتر بشن!!
سياست روز :طالقي دير هنگام رئيس جمهوري سوريه و ايران
نقطه تالقی کجا بوده!!
جام جم :خواب کمال تبريزي براي سعدي شيرازي
حتمأ ميخواد ديوا ن شهرش رو قرض بگيره!!
همدانپيام :وام 30ميليوني ازدواج به چه کساني تعلق ميگيرد؟
به كسانيكه قصد زندگی دارن!!
اقتصاد ملي :ممنوعيت صادرات مرغ تا دو ماه آينده
پاسپورت مرغها باطل شد!!
ايران :راز گوشت گران
برای مشکل رژیم تپلها!!
تجارت :روشهاي ساماندهي بازار
فقط اینو بلدن که دست فروشا رو جمع کنن!!
ايران :دومين محموله کيک زرد به اصفهان رفت
تو اصفهان تولد داریم!!
آرمان :ترکيدن حناب قيمتها ،موج سوم
حتمأبادش زیادبوده؟!
ايسنا :هسته زمين از خود آن  4ميليارد سال جوانتر است
جوون مونده دیگه!!!
قانون :منع شهرداري از استخدامهاي فاميلي
پس فامیل بازی از شهرداری رخت بر میبندد!!!
جامجم :نسخهاي براي دردهاي اقتصادي
با بیمه آزاد یا تامین اجتماعی ؟

خبـر

1975میلیارد تومان بسته حمایتی به
بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت شد

معاون اداری و مالی ســازمان تامین اجتماعی گفت :هزار و 975
میلیارد تومان در قالب بســته حمایتی به بازنشستگان و بیمه شدگان
تامین اجتماعی پرداخت شــده که هــزار و  450میلیارد تومان از این
مبلغ به بیمه شــدگان و  525میلیارد تومان به بازنشستگان در مرحله
اول اختصاص یافته است.
رحیم اردالن در گفت و گو با ایلنا درباره پرداخت بسته های حمایتی
در مرحله دوم و ســوم به بیمه شــدگان و مستمری بگیران افزود :در
صورتی که دولت تامین اعتبار کند ،این بســته به مشموالن پرداخت
میشــود .سازمان تامین اجتماعی اعتبارات خود را برای این موضوع
هزینه نمیکنــد و اگر اعتبــاری در اختیار این ســازمان قرار گیرد،
بستههای حمایتی پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی اطالعات آماری  13میلیون و
 800هزار بیمه شــده را در اختیار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
قرار داده اســت ،اظهار داشت :در نهایت از طریق سازمان هدفمندی
یارانــه و طبق آنچه که به ما اعــام کردند 6 ،میلیون و  150هزار نفر
مشمول دریافت این بسته حمایتی شدند.
اردالن اضافه کرد :برای ایــن افراد اقدامات الزم جهت پرداخت این
بســته حمایتی انجام و مراحله اول آن نیز پرداخت شده است و اگر
کســی دریافت نکرده باشــد میتواند با مراکز ارتباطات مردمی این
سازمان در ارتباط باشند.
وی اظهار داشــت :ســامانه ارتبــاط مردمی تامیــن اجتماعی آماده
پاســخگویی است؛ هرچند ترافیک دارد اما همکاران در این بخش به
صورت جدی مشغول پاسخگویی به مردم هستند.
اردالن ادامه داد :ســامانه پیامک  10001420نیز در اختیار افراد است
که از طریق این سامانه موضوع بسته حمایتی از دولت به بیمه شدگان
و مستمری بگیران بررسی شود و با استفاده از کدملی می توان از این
سامانه پاسخ موردنظر را دریافت کرد.
به گفته وی ،اخیرا نیز ســامانه  *142*9#برای این افراد پیش بینی
شــده است .در این سامانه  13مورد برای بیمه شدگان وجود دارد که
نشان میدهد بیمه شده مشمول کدام یک از موارد است و در صورت
پرداخت نشدن نیز علت آن مشخص میشود .سپس از طریق سامانه
 *142*8#می توانند ثبت نام کنند.
اردالن خاطرنشــان کرد :این سامانهها فعال اســت و افراد می توانند
درصورت عدم دریافت بســته حمایتی دولت با این سامانهها ارتباط
برقرار کنند تا دلیل آن مشخص شود.
معــاون اداری و مالی ســازمان تامیــن اجتماعی با اشــاره به روش
اســتفاده از اینترنــت به عنوان یکــی دیگر از راههای پاســخگویی
در خصوص بســته حمایتی گفت :همچنین به منظور پاســخگویی
ســریعتر و در راستای گســترش کانالهای ارتباطی ،سامانه استعالم
وضعیــت بســته حمایتی کاال برای سرپرســت خانــوار ،در آدرس
 https://di.tamin.ir/sabadkalaبــرای بهــره بــرداری در
دسترس است.
وی درباره گالیه برخی از کارگران مشمول دریافت این بسته حمایتی
دولت ،مبنی بر اینکه هنوز بســته را دریافت نکردهاند ،اظهار داشت:
کارگران نیز میتوانند با این ســامانهها در ارتباط باشند تا اگر مشکلی
پیــش آمد ،از طریــق وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی موضوع
پیگیری میشود.
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اقتصـاد

 118میلیون لیتر بنزین در همدان صرفه جویی شد
مدیرعامــل شــرکت پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه همــدان گفــت :از ابتــدای
ســال تاکنــون ،بــا مصــرف  130میلیــون مترمکعــب ســوخت ســی ان جــی در اســتان،
معــادل  118میلیــون لیتــر بنزیــن صرفــه جویــی شــد.
امیــن روســتایی افــزود :بــه ازای مصــرف هــر یــک متــر مکعــب ســوخت
ســی ان جــی ،حــدود  900ســی ســی در مصــرف بنزیــن صرفــه جویــی
میشــو د .
امیــن روســتایی افــزود :بــا توجــه بــه عرضــه روزانــه حــدود  425هــزار مترمکعــب

ســی ان جــی توســط  44جایــگاه  2منظــوره و تــک منظــوره اســتان ،هــر روز 386
هــزار لیتــر در مصــرف بنزیــن ،صرفــه جویــی شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه ذخایــر گاز کشــور ،تنــوع بخشــی بــه ســبد ســوخت خودروهــا
را اجتنــاب ناپذیــر دانســت و بيــان کــرد :بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد خودروهــا
و رشــد شــتابان مصــرف ســوخت ،حرکــت بــه ســمت توســعه زیرســاختهای
مصــرف گاز طبیعــی فشــرده بــه صــاح اقتصــاد کشــور محســوب ارزیابــی
میشــود.
روســتایی بــه ايرنــا گفــت :منطقــه همــدان در راســتای سیاســتها و تحقــق
چش ـمانداز شــرکت ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی و در جهــت افزایــش تعــداد

جایگاههــای ســی ان جــی کشــور بــا دیگــر مناطــق هــم گام اســت و تــا پایــان
ســال ســه جایــگاه عرضــه ســوخت ســی ان جــی در ایــن اســتان بــه بهرهبــرداری
میرســد.
مدیرعامــل شــرکت پخــش فرآوردههــای نفتــی منطقــه همــدان نویــد داد :توفیقــات
اخیــر وزارت نفــت در پایــداری تولیــد از منابــع گازی پــارس جنوبــی ،مویــد حرکــت
بــه ســمت مصــرف ســوخت پــاک و ایجــاد ارزش افــزوده بــرای فــرآورده هــای
مایــع اســت.
 44جایــگاه عرضــه ســوخت گاز فشــرده ســی ان جــی در همدان ســاخته شــده اســت
کــه ایــن تعــداد تــا پایــان ســال  97بــه  47جایــگاه افزایــش مییابــد.

eghtesad@hamedanpayam.com

نایب رئیس مستعفی اتاق بازرگانی همدان خبر داد

ارسال تخلفات اتاق بازرگاني
به کميته انضباطي

خبـر
رئيس کنفدراسیون صادرات ایران:

سیاستهای غلط صادراتی اصالح شود

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران معتقد است با وجود آنکه در
ماههای گذشته فرصت خوبی برای گسترش صادرات به وجود آمده
اما نبود سیاســتهای درســت صادراتی عم ً
ال راه را بر افزایش آمار
صادراتی کشور بسته است.
محمــد الهوتی بيان کرد :با توجه به مشــکالتی که در طول ماههای
گذشــته تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی با آن روبهرو بودهاند،
بخش خصوصی تالش کرده که نظرات خود را به دولت منتقل کرده
و تالش کند با اصالح برخی سیاستها ،شرایط برای توسعه صادرات
فراهم شود.
به گفته وی با وجود ارائه این نظرات در طول ماههای گذشــته نه تنها
اصالحی در سیاستها به وجود نیامده که حتی هنوز موضوع اجرای
سیاستهای تنبیهی علیه صادرکنندگان در جریان است.
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران با بیــان اینکه موضوع تغییر در
سیاســتهای ارزی یکی از اصلیترین خواستههای بخش خصوصی
فعال در این حوزه است ،توضیح داد :موضوع سامانه نیما و استفاده از
آن تنها یکی از شیوههایی است که دولت آن را مطرح کرده و در کنار
آن راهکارهایی دیگری نیز میتوانست در دستور کار قرار بگیرد که ما
هنوز نشانهای از آن ندیدهایم.
گفت :یکی از پیشنهادهایی که بخش خصوصی ارائه
الهوتی به ايسنا ُ
داد و تــاش کرد که آن را پیگیری کند ،موضوع واردات بدون انتقال
ارز است که میتواند الاقل در کوتاه مدت بخشی از نیازهای کشور را
پوشــش دهد .با این وجود اما به نظر میرسد بانک مرکزی چندان به
اجرای این سیاست عالقهای ندارد.
وی خاطرنشــان کرد :در شــرایط فعلی در صورتی که سیاستها و
حمایتها در راستای توسعه فعالیتهای صادراتی کشور باشد میتوان
انتظار داشــت که ایران بتواند سهم خود را از بازارهای منطقه افزایش
دهد اما در غیر این صورت همانطور که آمارهای اخیر نیز نشــان داده
با وجود تمام صحبتها و ظرفیتها ،توان صادراتی کشــور کاهش
خواهد یافت و از این رو اصالح سیاســتهای موجود در این حوزه
میتواند به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار قرار گیرد.

نایــب رئیــس مســتعفی اتــاق
بازرگانــی ،صنايــع و معــادن و
كشــاورزی اســتان همــدان گفــت:
هیأتــی بــرای بررســی تخلفــات رئیــس
اتــاق همــدان در اســتان حضــور یافتــه
و پرونــده تخلفــات بــه کمیتــه انضباطی
اتــاق ایــران ارجــاع میشــود.
منوچهــر رضایــی بــا بیــان اینکــه مــوارد
تخلــف رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان
همــدان در اتــاق ایــران بــه عنــوان
مرجــع رســیدگی ذیصــاح در حــال
رســیدگی اســت ،بيــان کــرد :چنــد
جلســه در اتــاق ایــران برگــزار شــد و
یــک جلســه نیــز بــا حضــور رئیــس
اتــاق بازرگانــی و شــاکیان بــه بررســی
مســايل مختلــف پرداختــه شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پرونــده بــه
کمیتــه انضباطــی ارســال میشــود
افــزود :مــا درخواســت کردیــم کــه
دو نفــر متخصــص در امــور مالــی و
دو نفــر متخصــص در امــور صــدور
کارت از اتــاق ایــران در اســتان حاضــر
و تخلفاتــی را کــه مطــرح میشــود را
بررســی کننــد.
نایــب رئیــس مســتعفی اتــاق بازرگانــی،
صنایــع و معــادن و کشــاورزی اســتان
همــدان بــا بیــان اینکــه اتــاق بازرگانــی
بســیار بســته اداره میشــود ،گفــت:
سهشــنبه گذشــته هیــأت بررســی اتــاق
ایــران وارد اســتان شــد و  2روز در
اســتان حضــور داشــتند.
وی ادامــه داد :متخصصــان صــدور
کارت بــه کار خــود پایــان دادنــد امــا
متخصصــان امــور مالــی همچنــان در

متخصصان صدور کارت به کار خود پایان دادند اما
متخصصان امور مالی همچنان در استان حضور دارند
اســتان حضــور دارنــد.
رضایی با بیان اینکه این هیأت گزارش خود
را به اتاق ایران اعــام میکند ،افزود :البته
با خبر شــدیم در مدتی که در حال پیگیری
پرونده هســتیم و تخلفات را مطرح کردیم،
پس از ساعات کاری افرادی در اتاق حاضر
و به دســتور رئیس اتاق بازرگانی نواقص
پرونده را برطرف میکردند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــدون تردیــد
تخلفــات رخ داده اســت ،بــه فــارس
گفــت :همــه مــوارد بــه اتــاق ایــران
منتقــل شــده اســت.
نایــب رئیــس مســتعفی اتــاق بازرگانــی،
صنایــع و معــادن و کشــاورزی اســتان

همــدان ادامــه داد :مــا وکیــان فعــاالن
اقتصــادی در اتــاق بازرگانــی هســتیم
و بــه همیــن دلیــل مــوارد را پیگیــری
خواهیــم کــرد.
وی با تأکید بر اینکه از هفته اول دور جدید
اتاق تذکرات خــود را به رئیس اتاق منتقل
کردم ،افزود :بارها موارد را مطرح میکردیم
کــه رئیس اتاق بازرگانی با گفتن «چشــم»
عبور میکرد اما اجرا نمیکرد.
رضایــی بــا بیــان اینکــه رئیــس اتــاق
بازرگانــی بــرای اقدامــات خــود
مصوبــه هیــأت رئیســه را نــدارد ،گفــت:
تخلفــات آییننامــهای بســیار زیــاد رخ
داده کــه بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه

همدان رتبه دوم در نرخ بيکاري
براساس گزارش مرکز آمار ایران استان همدان
در کاهش نرخ بیکاری در  ۹ماهه امسال آمار تک
رقمی  7/3را به دســت آورد و در جایگاه دوم در
کشور قرار گرفت.
مقایســه نرخ بیکاری اســتانهای مختلف آمار
ارائه شده از ســوی مرکز آمار نشان دهنده بهبود
وضعیت اشتغال در اســتان همدان است که البته
برخی مســئوالن این آمار را قبول داشته و برخی
نماینــدگان بر روی صحت و ســقم آن صحبت
دارند و برای آنها اغنا کننده نیست.
آمار و محاسبات نشان میدهد که برای حفظ نرخ
بیکاری کنونی در کشــور و بدتر نشدن شرایط از
وضعیت فعلی ،باید ســالیانه بهطور متوسط 685
هزار شغل ایجاد شود که این خود یکی از باالترین
رکوردهای اقتصاد ایران از منظر اشــتغالزایی به
حســاب میآید .این درحالی است که در برنامه
ششم  955هزار خالص اشتغال سالیانه پیشبینی
شــده اســت که با توجه به شــرایط بازار کار و
واقعیات موجود ،بسیار دور از واقع بهنظر میرسد.
بهویژه آنکه در سیاســتهای اشتغالزایی دولت،
راهبردهای مشــخصی که متضمن تحول در بازار
کار و ایجاد اشتغال باشد ،دیده نمیشود.
با این حال بررسی وضعیت شاغلین نشان میدهد
تنها دغدغه مســئوالن کشــور نباید پرداختن به
مسائل فوق و ایجاد اشــتغال باشد .زیرا بررسی
وضعیت معیشتی شاغلین بازار کار نشان میدهد
که درحال حاضر جمع کثیری از شاغلین در تأمین
نیازهای اساســی و حداقل معیشت دچار مشکل
هســتند * .همدان دومین اســتان کشور در نرخ
بیکاری است
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان همدان
گفت :همدان بعد از ســمنان با  7/3دومین استان
کشــور در کمترین نرخ بیکاری در مدت  9ماهه
سال  97است.
ســید احمد توصیفیان بيان کرد :استان همدان 25
بخش و  73دهســتان دارد و جمعیتی معادل یک
میلیون و  738هزار و  234نفر دارد که بعد خانوار
آن نیز  3/2نفر است.
وی با بیــان اینکه مالیر و نهاوند پرجمعیتترین
شهرســتانهای اســتان اســت گفت :جمعیت

روســتایی  37درصد جمعیت اســتان را به خود
اختصــاص داده که به نســبت جمعیت کشــور
مناسب است.
توصیفیــان عنوان کــرد 59 :هزار نفر در اســتان
همدان بیکار هستند که در رده سنی  15تا  29سال
قرار دارند و تعداد جمعیت شاغل در استان 540
هزار نفر اســت و تعداد فــارغ التحصیالن بیکار
همدان نسبت به میانگین باالتر است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان همدان
با بیان اینکه آمار از ســوی مرکز آمار ایران اعالم
شــده اســت افزود :در مدت  9ماهه امسال نرخ
بیکاری اســتان همدان در کشــور  7.3و در این
بخش بعد از اســتان سمنان اســتان دوم در نرخ
بیکاری هستیم.
توصیفیــان نرخ بیکاری اســتان همدان در فصل
پاییز را  7/3اعالم کرد و گفت :این میزان در پاییز
سال گذشته  10/5بوده ضمن اینکه نرخ مشارکت
اقتصادی در پاییز سال  96به میزان  40.8بوده که
امسال به  40/3رسیده است .کمترین نرخ بیکاری
در کشور در پاییز امســال به ترتیب به استانهای
ســمنان ،مرکزی و همدان بیشترین نرخ بیکاری
برای استانهای کرمانشاه ،چهار محال و بختیاری
و البرز ثبت شد.
وی با بیان اینکه اســتان همدان با نرخ  6.5درصد
دارای کمترین نرخ بیکاری کشــور در تابســتان
امســال بود ،گفت :با این حال نرخ بیکاری استان

همدان از  9/7درصد در تابستان  96به  6/5درصد
در تابستان  97کاهش یافت.
یک کارشــناس اقتصادی در استان همدان نیز در
ارتباط بــا آمارهای ارايه شــده و واقعیتی که در
اســتان همدان شاهد هستیم اظهار داشت :اشتغال
ایجاد شــده اســت اما این فرصت های شــغلی
پاســخگوی افراد بیکار که نیازمند شــغل هستند
نبوده اســت ،برخی افراد به هر شکل ممکن در
شغلهای مختلف که پایدار نیست در حال فعالیت
هستند.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با شاخص نرخ
مشارکت اقتصادی نیز عنوان کرد :اکثر جوانان در
کارهای خدماتی مشــغول به انجام کار هستند که
نرخ رشد اقتصادی را افزایش می دهد.
* بهرههای  18درصدی تسهیالت بانکی از موانع
اشتغال است
رئیس سازمان برنامه وبودجه استان همدان با بیان
اینکه بهرههای  14و  18درصدی تسهیالت بانکی
از موانع کاهش بیکاری در کشور است به تسنيم
گفت :این رقم مختص استان همدان نیست و باید
ســاز و کاری اتخاذ شود تا بهره تمامی تسهیالت
اشتغالزایی به زیر  6درصد برسد.
سید اسکندر صیدایی بيان کرد :رتبه استان همدان
در ارزیابیهــای مرکز آمار ایران در بحث کاهش
نرخ بیکاری در پاییز  97رتبه سوم کشور است به
این معنی که همدان در زمینه کاهش نرخ بیکاری

با خبر شدیم در مدتی که
در حــال پیگیری پرونده
هســتیم و تخلفــات را
مطرح کردیــم ،پس از
ساعات کاری افرادی در
اتاق حاضر و به دســتور
رئیــس اتــاق بازرگانی
نواقص پرونده را برطرف
میکردند
نداشــتن مصوبــه هیــأت رئیســه بــرای
برخــی از ســفرهای خارجــی اشــاره
کــرد.

آب
معاون عمرانی استاندار همدان:

اجازه تعویض تأسيسات فرسوده آبیاری
به همدان داده شود

معــاون عمرانــی اســتاندار همــدان بــا بيــان اينكــه وزارت جهــاد
کشــاورزی اجــازه تعویــض تأسيســات فرســوده آبیــاری تحــت
فشــار را بــه همــدان بدهــد ،گفــت :ايــن موضــوع كــه وزارت جهاد
كشــاورزی ايــن اجــازه را بــه همــدان نمیدهــد تــا بقيــه اســتانها
در اجــرای آبیــاری نویــن بــه ســطح عملكــردی مــا برســند قابــل
قبــول نيســت.
محمودرضــا عراقــی بــا بیــان اینکــه یکــی از اقدامــات خــوب
در راســتای اقتصــاد مقاومتــی سرشــاخهکاری درختــان گــردو
و احــداث بــاغ مــادری و مخــزن گلخانــهای اســت ،بيــان کــرد:
بــا سرشــاخهکاری ،درختــان قدیمــی گــردو در جهــت اقتصــاد
مقاومتــی و بهــرهوری اقتصــادی دوبــاره احیــا میشــود کــه ایــن
موضــوع کار مهمــی اســت.
وی خطــاب بــه معــاون امــور باغبانــی وزارت جهــاد کشــاورزی
بیــان کــرد :تمــام اســتانهای کشــور مشــکل آب دارنــد و اســتان
همــدان پیشــرو در اجــرای آبیــاری نویــن اســت.
معــاون عمرانــی اســتاندار همــدان بــا بیــان اینکــه از  168هــزار
هکتــار اراضــی مســتعد  148هــزار هکتــار معــادل  85درصــد
اراضــی اســتان همــدان زیــر پوشــش آبیــاری نویــن قــرار دارد
ادامــه داد :عملکــرد همــدان در اجــرای آبیــاری تحــت فشــار از
اســتانهای دیگــر باالتــر اســت و بــه همیــن دلیــل میــزان بســیار
زیــادی از آبیــاری تحــت فشــار همــدان فرســوده شــده اســت.
وی بــا بیان اینکه میخواهیم تکنولــوژی آبیاری نوین را مجهز کنیم
چراکه فرسوده شده است ادامه داد :درخواست میکنیم اجازه تعویض
تأسیسات آبیاری فرسوده تحت فشار به همدان داده شود و بتوانیم از
وامی که برای آبیاری تحت فشار تخصیص داده شده ،استفاده کنیم.
عراقــی تاکیــد کــرد :ایــن موضــوع کــه وزارت جهــاد کشــاورزی
ایــن اجــازه را بــا همــدان نمیدهــد تــا بقیــه اســتانها در اجــرای
آبیــاری نویــن بــه ســطح عملکــردی همــدان برســند قابــل قبــول
نیســت چراکــه مــا در ایــن زمینــه پیشــرو بودهایــم.

فراخوان اعالم آمادگي مناقصه گران

عملکرد مناسبی داشته است.
وی بیان کرد :این روند در فصول بهار و تابستان
نیز به گونه یا بود که استان همدان حائز رتبه اول
تا ســوم در کاهش نرخ بیکاری بود و این نشان
دهنــده افزایش فرهنگ کار و تالش در اســتان
همدان اســت ضمن اینکه فصول تابستان و پاییز
از فصول پر کار همدان است.
رئیس ســازمان برنامه وبودجه اســتان همدان با
اشــاره به سفر اخیر رئیس مرکز ملی آمار ایران به
همدان عنوان کرد :محور سفر آقای پویا به همدان
اشــتغال و بیکاری بود ضمن اینکه در این ســفر
اعالم کردند که همدان در بحث جذب تسهیالت
روستایی و عشایری نیز رتبه نخست کشور را به
دست آورده است.
صیدایی بیان کرد :مهمترین موضوعی که سبب
شــد همدان جز  3رتبه برتر کشــور در کاهش
نرخ بیکاری شــود فرهنــگ کار بود که در اين
مدت همراهی مســئوالن ،بانکها و فرمانداران
را داشتیم.
وی با بیان اینکه نرخ بهره های  14و  18درصدی
تســهیالت بانکی از موانع کاهش بیکاری است
گفت :تمامی تسهیالت روســتایی و عشایری و
غیره با بهرههای  6و  7درصد نیست و برخی 14
و  18درصد بهره داشته و این خاص استان نیست
بلکه در سراسر کشور این روند وجود دارد که اگر
ســاز و کاری وجود داشته باشد تا نرخ بهره تمام
تسهیالت زیر  6درصد شود گام بزرگی در کاهش
بیکاری برداشته میشود.
رئیس ســازمان برنامه وبودجه اســتان همدان با
اشاره به ســخن یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه
آمــار کاهش نرخ بیکاری همــدان را قبول ندارم
گفت :هر کدام از نمایندگان مجلس جایگاه خود
را دارند و هر کســی می تواند نقطه نظرات خود
را داشته باشــد و به نظر من وقتی نقطه مثبتی در
کشور داریم که حاصل تالش جمعی است چرا
منکر آن شــویم در حالی که ایــن آمار از دیدگاه
مرکز آمار استخراج شده است.
صیدایی با بیان اینکه آمار مرکز آمار ایران رسمی و
مستند است ،گفت :این آمار از برآیند دهها شاخص و
پرسشنامه و فعالیت به وجود آمده است.

شماره  -97/16الف
(نوبت اول)
جمهوري اسالمي ايران -وزارت نيرو  -شركت آب منطقه اي همدان

مناقصه عمومي يک مرحلهاي پروژه انسداد چاههاي غيرمجاز ،كاهش منصوبات چاه هاي مجاز داراي اضافه برداشت و جمع آوري
پ

موتورپمپ هاي غيرمجاز و بارگيري و حمل ادوات و دستگاه هاي حفاري غير مجاز توقيف شده (در حوزه جغرافيايي استان
همدان)
شركت آب منطقه اي همدان در نظر دارد با رعايت بند "ج" ماده ( )12قانون برگزاري مناقصات  -مصوب  1383مجلس شوراي
اسالمي  -و آييننامه اجرايي بند ياد شده ,پروژهاي با اطالعات مشروح ذيل را به شركتهاي ذيصالح كه داراي ظرفيت آزاد ارجاع
كار ميباشند ،واگذار نمايد.
-1نام و نشاني دستگاه مناقصهگزار  :شركت آب منطقهاي همدان به نشانی :همدان انتهاي خيابان جهاد نرسيده به ميدان بيمه
تلفن )+98 81(38220737-9 :و فاکس)+98 81(38247993 :
 -2شرح عمليات :پر و مسلوب المنفعه نمودن 700حلقه چاه غیر مجاز با عمق کمتر از  25متر تا عمق بیش از  100متر بارگیری و
حمل  150دستگاه و ادوات حفاری غیر مجاز و انتقال به پارکینگ
 -3برآورد اوليه كار 9/236/347/536 :ريال بر اساس فهرست بهاي خاص سال 1397
 -4مدت اجراي كار 12 :ماه
 -5محل اجرا  :در سطح استان همدان
-6پايه و رشته مورد نظر :پيمانكاران بايد داراي ظرفيت خالي در پايه  5رشته آب باشند .
-7نوع و مبلغ تضمين 462/000/000 :ريال است كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير و با رعايت مفاد آيين نامه تضمين
معامالت دولتي به شماره /123402ت50659هـ مورخ  1394/9/22همراه با اسناد مناقصه در پارکت «الف» به دستگاه مناقصهگزار
تسليم و همچنين در سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري شود.
الف) واريز وجه به حساب شماره  4001116406376819تحت عنوان سپرده آب منطقهاي همدان نزد بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ايران
ب) ضمانتنامه بانکي بنفع کارفرما مطابق با فرمت مندرج در آييننامه تضمين معامالت دولتي (تصويب نامه شماره /123402ت
50659ه مورخ  1394/9/22هيأت محترم وزيران)
الزم به ذكر است كه چك شخصي  ،چك مسافرتي ويا چك پول قابل قبول نميباشد.
مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد ها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد
وعالوه برآن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول در آيين نامه تضمين معامالت دولتي ،تنظيم شود .
 -8قيمت اسناد و نحوه واريز وجه :واجدين شرايط ميتوانند ضمن واريز مبلغ هفتصد هزار ( )700/000ريال از طريق سامانه ستاد
الكترونيكي دولت به حساب جاري سيبا به شماره  2175205611005بانك ملي بنام شركت سهامي آب منطقه اي همدان نسبت
به خريد اسناد اقدام نمايند.
 -9مهلت دريافت اسناد :از تاريخ  97/11/14لغايت پايان وقت اداري روزچهارشنبه مورخ 97/11/17
-10محل دريافت اسناد :از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد) به ادرس  www.setadiran.irكليه مراحل
برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق اين سامانه انجام می گیرد
لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي
را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
 -11تاريخ اعالم عدم تمايل به شركت در مناقصه :آخرين مهلت براي مناقصه گراني كه اسناد را دريافت كرده و تمايلي به شركت
درمناقصه ندارند حداکثر تا تاريخ  97/11/24ميباشد.
 -12گواهينامه صالحيت پيمانکاري در پاكتي جدا ارائه گردد اين پاكتها قبل از بازگشايي پيشنهادات بررسي مي شوند و تنها
پيشنهادات پيمانکاراني گشوده خواهد شد كه داراي گواهينامه معتبر پيمانکاري در رشته مورد نظر باشند
 -13تاريخ و محل تحويل اسناد :مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه ،حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ
 97/11/30اسناد مربوط را تكميل و به شرح ذيل تحويل مي نمايند .محل تحويل نسخه فيزيکي پاكات الف،ب،ج  :دبيرخانه
حراست شركت آب منطقه اي همدان .ضمنا پيشنهاددهندگان موظف به ارائه پاكات الف ،ب،ج بصورت الکترونيکي در سامانه
تداركات الکترونيکي دولت نيز مي باشند.
 -14تاريخ بازگشايي پاكات  :پيشنهادات واصله در ساعت  10صبح روز چهار شنبه  97/12/01از طريق سامانه تداركات الكترونيكي
دولت)ستاد(در كميسيون مناقصه)سالن شهيد يوسف صنعتي شركت آب منطقه اي ( بازگشايي و خوانده مي شود و حضور يك
نفر نماينده از جانب پيشنهاد دهندگان بالمانع است.

 -15ضمن ًا هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه ميباشد.

شرکت آب منطقه ای استان همدان
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پیشخوان
وعده جدید برای نقش جهان؛ دربی اصفهان
وزیر ورزش و جوانان در جلسه ویژه حل مشکالت ورزشگاه نقش
جهان بر ضرورت تکمیل ورزشــگاه نقش جهان تاکید کرد و خواستار
آماده سازی این ورزشگاه برای نیم فصل دوم و بازی برگشت سپاهان-
ذوب آهن شد.
به گزارش "ورزش ســه" ،در سفر یک روزه مســعود سلطانی فر به
اســتان اصفهان  ،وزیر ورزش و جوانان در جلســه ای که با حضور
عظیمیان مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه ،زهراسعیدی نماینده مردم

نگاه

دردناک مثل فوتبال
برای آنها که جمعه شــب فینال جام ملتهای آســیا را به تماشا
نشستند ،بیشــتر از آنکه زدن  3گل توســط عنابیها به تیم آبیهای
ســامورایی جذاب و یا بیشــتر از اینکه بوســه بازیکنان کشور قط ِر
چندملیتی با مســاحتی کمتر از  12هزار کیلومترمربع به جام  17آسیا
ِ
حسرت دردناک نشاتگرفته از نرسیدن تیم محبوبمان
دلچسب باشد،
به فینال ،آزاردهنده بود.
قطــر ،تیمی که حاال بعد از قهرمانی در جام ملتها اعتماد به نفســی
عجیب برای میزبانی از جامجهانی فوتبال گرفته ،شــاید حاال یک تیم
جذاب باشــد و با اقتدار بر سکوی آســیا تکیه زده باشد ،اما تعصب
کورکورانه هم که داشــته باشــیم برای ما همان تیمی است که در 5
رویارویی آخر تن به شکست مقابل ایران داده است .از دیدار دوستانه
قبــل از همین جــام ملتها بگیرید که آنها را از میان برداشــتیم تا 2
پیــروزی در مقدماتی جام جهانــی  2018که حکم نهایی به بازماندن
عنابیها از ســفر به روســیه داد .قطر برای ما همان تیمی اســت که
آخرین بار ســال  88و در یک دیدار دوســتانه با نتیجه ناپلئونی  3بر
 2شکســتمان داد و قهرمان جدید آسیا ،همان تیمی است که در یک
دهه اخیر باختهای  6بر یک و  3بر صفر برابر ایران را تجربه کرده.
اینهــا را نگفتیم که به قول اهالی فوتبــال قهرمانی تیم خوب و قابل
احترام قطر را لوس کرده باشیم ،نه؛ اینها را گفتیم تا برسیم به حسرت
 43ساله خودمان و موفقیت قابل دسترس در امارات که مفت و مسلم
از چنگمان پرید.
جمعه شــب اگر ایران حریف قطر در فینال جام ملتهای آسیا بود،
بهخاطر همین اختالف ما با عنابیها شاید اتفاقات دیگری در ابوظبی
رخ میداد ،اما حسرت تنها چیزی بود که باید با آن کنار میآمدیم .ما
به ژاپن بد باختیم و ژاپن به قطر! قطر همان کاری را با ســاموراییها
کرد که آنها با ما! و این یعنی فوتبا ِل غیرقابل پیشبینی ،دوستداشتنی
و البته "آزاردهنده" این روزها برای ما و ژاپنیها.
آن اتفــاق و صحنه تلخ گل اول ژاپن به ایــران و آن پنالتی زجرآور
که آب پاکی را روی دســت آریاییها ریخت ،تمام رویاهای ما برابر
ژاپنیها را بر باد داد ،اما بیراه نیست اگر بگوئیم این تیم ملیای که در
امارات دیدیم تمامی رقبا را از میان برمیداشــت ،حتی قطر قهرمان را
و مگر به ژاپن قافیه را میباخت که باید آن اتفاقات تلخ رخ میداد تا
بدترین نتیجه تیم ملی ظرف چند سال اخیر ،حکم به خداحافطی ما با
جام بدهد و در فینال فقط افسوس بخوریم و افسوس!
و حکایت فوتبال همان روزهای تلخ و شــیرینی است که در امارات به
تماشــا نشستیم .ژاپنی که چند شــب پیش ایران را از میان برداشته بود،
بالفاصله و به طرزی مشابه برابر قطر مجازات شد .فوتبال یک روز با تو
خواهد بود و یک روز بر علیه تو .یک روز باید پیروز باشی و بشکن بزنی
و روز دیگر مجبوری زانوی غم بغل کنی و افسوس بخوری.

محرومیت  ۴ساله فرنگیکار تیم ملی
به علت دوپینگ
سید مصطفی صالحی زاده فرنگیکار وزن  ۹۷کیلوگرم تیم ملی
به علت دوپینگ به مدت  ۴ســال از حضور در کلیه میادین کشتی
محروم شد .فدراسیون کشتی ایران نیز به پرداخت  ۲۰هزار فرانک
سوئیس محکوم شد.
به گزارش ایســنا ،ســید مصطفی صالحیزاده فرنگیکار وزن ۹۷
کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی و دارنده مدالهای طالی جوانان آسیا
 ۲۰۱۳و طالی بزرگســاالن آسیا  ۲۰۱۷به علت دوپینگ در جریان
رقابتهای قهرمانی آســیا  ۲۰۱۸که در بیشکک پایتخت قرقیزستان
برگزار شــد به مدال طالی آســیا رســید اما پس از انجام آزمایش
دوپینگ توسط مأموران آژانس بینالمللی مبارزه با دوپینگ (وادا) به
علت مصرف ماده ممنوعه اســتانوزولول به  ۴سال محرومیت از ۱۷
اردیبهشت  ۹۷لغایت  ۱۶اردیبهشت  ۱۴۰۱محکوم شد.

آگهي حصر وراثت

آقاي يوســف مينو دارای شماره شناسنامه  4040258568به شرح دادخواست به
کالســه 111/654/97ش از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان درويشعلي مينو به شماره شناســنامه  800در تاريخ
 97/9/22در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/
متوفیه منحصر است به-1 :متقاضي گواهي حصروراثت با مشخصات فوقالذکر پسر
متوفي  -2زهرا مينو فرزند درويشعلي به شماره شناسنامه  4040407857صادره از
بهار متولد  1381دختر متوفي  -3عشرت شفيق فرزند بهمن به شماره شناسنامه
 9504صادره از بهار متولد  1348همسر متوفي  -4کوکب کرمي زعيم فرزند عليرضا
به شماره شناســنامه  3صادره از بهار متولد  1334مادر متوفي -5کمندعلي مينو
فرزند نصرتا ...به شماره شناسنامه  10صادره از بهار متولد  1319پدر متوفي اينك
با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر
كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين
آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .مالف )769

رئیس حوزه شماره  111شوراي حل اختالف صالحآباد

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

برابر رأي شــماره  139660326009000714مورخه  96/11/11هيأت موضوع قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
واحد ثبتي شهرســتان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي حسن فرهادي
فرزند اســماعيل به شــماره شناســنامه  2581صادره از فامنين به شماره ملي
 5029595295در اعياني شــش دانگ بانضمام عرصه  79شعير مشاع از  96شعير
ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعي آبي به مســاحت نود و دو هزار و هشتصد و
ســي و پنج مترمربع و سی و سه صدم مترمربع قسمتي از پالك  99اصلي واقع در
بخش پنج همدان اراضي ماماهان خريداري از مالكين رسمي آقايان سيدابوالقاسم
عقيلي ،يعقوب وکيلي ،چراغعلي قنبري،محمد اسماعيل وکيلي ،عزتاله مينايي،
بيرامعلي قنبري ،علي پاشــا حيدري ،تقي رزاقي ،حسن نظري ،عبداله حسيني و
علي حســيني محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از
تاريخ تســليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )311
تاريخ انتشار نوبت اول1397/11/14 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/11/29 :

رضا بيات -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

C M

شهرســتان مبارکه در مجلس شورای اســامی و عضو هیات رییسه
فراکسیون ورزش ،برانوش نیک بین مدیر کل حوزه وزارتی و محمد
ســلطان حسینی مدیرکل ورزشی جوانان اســتان اصفهان در مجتمع
فوالد مبارکه برگزار شد؛ نســبت به اهمیت و ضرورت تکمیل طبقه
دوم ورزشــگاه نقش جهان حداکثر تا شهراورد اصفهان در نیم فصل
دوم تاکید کرد .
کریمی مدیر عامل شــرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
نیز در حاشــیه این جلســه در گفتگوی اختصاصی به پایگاه خبری
وزارت ورزش و جوانــان گفت :فاز اول ورزشــگاه نقش جهان به

عنوان یکی از زیباترین ورزشــگاه های بعد از پیروزی انقالب بهره
برداری شده و فاز دوم که ظرفیت  ٣٥هزار ن َ َفر را دارد به دلیل بروز
برخی مشــکالت افتتاح نشــد که یک ماه پیش جلسه ای با حضور
دکتر ســلطانی فر برگزار شد و ایشان دستور رفع مشکالت و تکمیل
پروژه را دادند و بعد از این دســتور جلســات متعدد دیگری نیز در
پروژه داشــتیم و پیمانکاران را فعال کردیم و مقرر شــد که از زمان
آغــاز پروژه حداکثر یک ماه طبقه دوم را تکمیل کنیم که تا پایان ماه
جاری تکمیل َمی شــود و پوشش سقف ورزشگاه نیز که انجام نشده
بود مقرر شــد تا پایان خردادماه به بهره برداری برسد .

بانوی کشتیگیر همدانی
طالیی شد
سرپرست هيأت کشــتی همدان گفت:
لیال سیاهوشــی کشــتی گیر اهل شهرستان
نهاوند در مســابقات کشتی کالسیک بانوان
کشور به مدال طال دست یافت.
رامین درویشی در گفت و گو با ایرنا اظهار
داشــت :دومین دوره رقابت های کشــتی
کالسیک بانوان قهرمانی کشور گرامیداشت
دهه مبارک فجر در خانه کشــتی محمد بناء
مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.
وی اضافه کرد :در این رقابت ها و در وزن
 50کیلوگرم لیال سیاهوشــی از تیم منتخب
همدان با غلبه بر پگاه سناور از استان مرکزی
به مقام قهرمانی رسید.
درویشی بیان کرد :همدان در این رقابت ها
با  41امتیاز در رده پنجم تیمی مسابقات قرار
گرفت.
سرپرســت هيأت کشتی همدان خاطرنشان
کرد :لیال سیاهوشــی در وزن  50کیلوگرم،
عطیه کامرانــی در وزن  55کیلوگرم ،حانیه
کولیوند در وزن  60کیلوگرم ،سولماز لطفی
در وزن  65کیلوگرم ،حدیث سیف و زهرا
لطفی در وزن  75کیلوگرم نفرات اعزامی به
این مسابقات بودند.
وی نتایج کسب شده را مطلوب ندانست و
گفت :انتظار ما از کشتی بانوان بیش از این
بود چرا که تیمی آماده و باتجربه داشتیم.

مدال آور آســیایی نائب رییس
کشتی بانوان شد

سرپرســت هيأت کشتی اســتان همدان در
حکمی صبا کرمعلی از قهرمانان آســیایی و

به نظر میرســد که ستاره پرتغالی
یوونتوس با یک دردسر جدیدی مواجه
شــده که این بار شــاید منجر به از هم
پاشیدگی زندگی او بشود.
به گزارش دلو اسپورت ،به نظر میرسد
کــه روزهای بــد کریســتیانو رونالدو
همچنان ادامه دارد .بعد از متهم شدن به
تجاوز و فــرار مالیاتی و حذف از جام
حذفی ایتالیا ،این بار ظاهرا ً ستاره پرتغالی
یوونتوس مشــکل بــزرگ خانوادگی
دیگری پیدا کرده است.
همسر کریستیانو رونالدو در آرژانتین به
سر میبرد .او در جشن تولدش انگشتر
نامزدیش را کــه  ۷۰۰هزار یورو ارزش
دارد ،در دست نداشت .این باعث شده
تــا گمانه زنیهای زیــادی در این باره
بوجود آید.
کوریره دلو اســپورت در ادامه نوشت
که نکته جالب این است که کریستیانو
رونالدو برای ســالروز تولد همسرش
در پیامی نوشــت" :به زیباترین زنی که
خداوند در مســیر من قرار داد ،تبریک
میگویم ".اما جورجینا جواب این پیام
رونالــدو را نداد .این به خوبی نشــان
میدهد که رابطه آنها دستخوش تغییراتی
شده است.

کرمانشاه واسدآباد
به پلی آف لیگ برتر
بسکتبال صعود کردند

ملی را به عنــوان نائب رییس جدید هيأت
کشتی استان همدان منصوب کرد.
رامیــن درویشــی افــزود :از آنجا که
مریــم علی بخشــی نائب رییــس قبلی
هيأت کشــتی اســتان همدان ســاکن
تهران شــده و در این مدت نیز فرصت
رســیدگی الزم را به امور کشتی بانوان
نداشــت ،صبا کرمعلی از ورزشکاران

قهرمان اســتان همدان را در این سمت
منصوب کردیم.
وی اضافــه کرد :صبا کرمعلی از این پس به
عنوان نایب رییس بانوان هيأت کشتی استان
فعالیت خود را به طور رسمی آغاز می کند.
نائب رییس جدید کشــتی بانــوان همدان
از قهرمانان ارزنده ملی و آســیایی و دارای
کارشناسی تربیت بدنی است.

نظر کمیته فنی برگزیده شدند.
وی اضافه کرد :شهره غیاسوند ،لیال اسماعیل
بیگی ،اعظم لشگری ،شکیبا رحمت آبادی و
نسرین ملکی تیم برتر این دوره از مسابقات
شناخته شدند.
قزاقی خاطرنشــان کــرد :همچنین تیم ب
استان همدان متشکل از سارا قنبری ،سعیده
جعفــری ،مریم رضایی ،شــقایق روحیان،
سمانه رضایی و آیدا ربیعی معرفی شدند.

رییس کمیته کراس فیت هيأت ورزش های
همگانی همدان خاطرنشان کرد :برترین های
این رقابت ها قرار است نهم اسفندماه امسال
به مسابقات کشوری اعزام شوند.
کــراس فیت هم اکنون از رشــته های زیر
مجموعه آمادگی جسمانی است.
کراس فیت به عنــوان عصاره ورزش های
مادر این روزها از استقبال بسیار خوب بین
جوانان ورزشکار برخوردار است.

این بدترین تصمیم داوری تاریخ بود!

اعتراض شدید ژاپن به ایرماتوف و VAR
هواداران فوتبال در آســیا از به کارگیری
 VARدر مســابقات جام ملتهای آســیا
ناراضی هستند.
روز جمعه دو تیم قطــر و ژاپن در فینال
جام ملتهای آســیا به مصــاف یکدیگر
رفتند .بازی با نتیجــه  1-2به نفع قطر در
جریــان بود و در دقیقــه  ،80ژاپن با تمام
قــوا در حال فشــار آوردن به حریف بود.
روی یکی از ضد حمــات ،قطر صاحب
یک ضربه کرنر شــد و روی ارسال ،ضربه
ســر بازیکن قطری با دســت مایا یوشیدا
برخــورد کرد .داور در ابتــدا پنالتی اعالم
نکرد ولی با بررسی صحنه توسط ،VAR
روشن ایرماتوف ازبکستانی رای به پنالتی
داد .اکرم عفیف پشــت ضربه پنالتی ایستاد
و آن را به گل تبدیل کرد تا بازی  1-3شود
و امیدهای ژاپن از بین برود.
هواداران از بابــت این تصمیم ابراز ناراحتی
کرده اند زیــرا معتقدند که بــدون ،VAR
داور پنالتــی اعالم نمیکرد و هیجان بازی به
این شــدت دچار افت نمیشد .در حقیقت
انها معتقدند که  10دقیقه پایانی بازی با این
تصمیم که به کمک  VARگرفته شد ،کامال
بی هیجان پیگیری شد.
فرخان یاســین در توئیتر نوشــتVAR ":
یک ابزار بررسی صحنه هاست ولی داورها
باید بــازی را درک کنند .اشــتباهی رخ داد
ولی قصدی در کار بازیکن نبود .شــما باید
در جهــت فوتبال فکر کنیــد و به این دقت
داشــته باشــید که این پنالتی به نفع فوتبال

دردسری جدید برای
کریستیانورونالدو!
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قهرمانان کراس فیت بانوان همدانی معرفی شدند
رئیس کمیته کراس فیت هيأت ورزش
های همگانی همدان گفت :قهرمانان کراس
فیت بانوان همدان انتخابی تیم استان اعزامی
به مســابقات کشوری با برگزاری یک دوره
مسابقه معرفی شدند.
مصطفی قزاقی در گفت و گو با ایرنا اظهار
داشت :در این پیکارها  30بانوی ورزشکار
همدانی در پایگاه ورزش های قهرمانی این
استان باهم رقابت کردند و  2تیم منتخب با

1

خواهد بود یا نه".ســوبوم در توئیتر نوشت":
البته برای ژاپــن ناراحتم ولی ناراحت کننده
ترین موضوع VAR ،بود .یوشیدا اشتباه کرد
ولی داور هم باید تصمیم دیگری میگرفت.
در هر صورت به قطر برای قهرمانی تبریک
میگویم".ساچین در این رابطه نوشت ":این
بدترین تصمیم  VARبود که تا به حال داده
ام .داور تمــام امیدهای ژاپن را کشــت .آنها
خیلی بدشانس هستند".
یوشــیدا در طول جام ملتها عملکرد بسیار
خوبی داشــت ولی نتوانست از  VARبهره
کافی ببرد .پیش از جام ملتهای آســیا ،جام
جهانی نیز با  VARبه سمت دیگری رفت.
در بــازی فینال ،وقتی بــازی  1-1بود ،داور
به کمک  VARیک پنالتی به نفع فرانســه
گرفت .بازی  1-2شــد و این گل به فرانسه
کمک کرد گلهای بیشتری بزند و در نهایت
 2-4پیروز شــد .خیلی هــا معتقدند که اگر
 VARنبود ،شاید کرواسی بهتر بازی میکرد

و نیمه دوم را کامال نمیباخت.
میس د پنی در این رابطه نوشــتVAR ":
برای حداقل کردن اشتباهات است ولی تمام
آنچه ما دیده ایم این اســت که از تیم برنده
برای حفظ برتــری اش حمایت کند .اتفاقی
که در جام جهانی افتاد ،اینجا هم تکرار شد.
داورها باید به خاطر این تصمیمات شرمسار
باشند".
آلفی رابی نیز نوشــت ":بازی فینال عالی بود
تا وقتی که داور تصمیم گرفت سوت بزند و
 VARاعــام کند .بیش از  20میلیون نفر از
تلویزیون ها در حال تماشای بازی بودند و به
نظرم هند نبود".
کازونیس نیز در این رابطه نوشت ":نگاه کنید،
به نظر میرسد سه داور  VARدر حال بحث
کردن با هم هســتند که با داور درباره پنالتی
اطالع بدهند یا نه .فوتبال دیگر خیلی خیلی
کمتر احساسی شده است VAR .فوتبال را
در مسیری نادرست قرار داده است".

تیم های کرمانشــاه و اســدآباد به
مرحله پلــی آف (حذفــی) لیگ برتر
بسکتبال جوانان کشور صعود کردند.
رئیــس هيأت بســکتبال همدان گفت:
دور برگشت لیگ برتر بسکتبال جوانان
کشــور به میزبانی شهرســتان اسدآباد
برگزار شــد و تیم های خانه بسکتبال
کرمانشاه و هيأت اسدآباد هرکدام با 10
امتیاز و قرار گرفتــن در رده ها ی اول
و دوم جــدول گروه  ، Cبه دور حذفی
صعود کردند.
پرویز ریحانی در گفــت و گو با ایرنا
اظهار داشــت :مســابقات لیــگ برتر
جوانان کشور گروه  Cکه از چهارشنبه
گذشــته به میزبانی اسدآباد و با شرکت
تیم های جواناناسدآباد ،پیشرو اهواز،
خانه بسکتبال کرمانشــاه و سوپرپایپ
اینترنشــنال برگزار و جمعه شــب با
شناخت تیم های برتر پایان یافت.
ریحانی خاطرنشان کرد :این مسابقات به
صورت متمرکز و گروهی برگزار شد و
در نهایت  2تیم کرمانشــاه و اسدآباد به
دور بعدی صعود کردند.
رقابت های لیگ برتر بسکتبال کشور در
هشت گروه برگزار می شود و اسدآباد
تنها نماینده استان همدان در لیگ جوانان
و دسته دوم بزرگساالن کشور است.

3

تاریخ شهرآورد 89
تغییر نمی کند
رئیس کمیته مســابقات ســازمان
لیگ فوتبال گفت :با توجه به فشردگی
مســابقات لیــگ برتــر امــکان تغییر
تاریخ دیدار برگشــت تیم های فوتبال
پرســپولیس و اســتقالل در لیگ برتر
وجود ندارد.
«سعید فتاحی» با بیان این مطلب افزود:
اگر بخواهیم شــهرآورد  89را به زمان
دیگری موکول کنیم ،عدالت برای سایر
تیم های لیگ برتری از بین خواهد رفت.
وی اظهار داشت :تقویم مسابقات لیگ
برتر از  3ماه قبل از شــروع بازی ها به
طور رســمی در اختیار باشگاه ها قرار
گرفت که در این تقویم برنامه  30هفته
لیگ برتر ،جام حذفی ،سوپرجام باشگاه
های ایران و لیگ قهرمانان آســیا در آن
لحاظ شده بود.
رییس کمیته مســابقات ســازمان لیگ
در گفت و گو بــا ایرنا افزود :می دانیم
که اگر شــهرآورد در ایام نوروز برگزار
نشود ،بهتر است اما براساس قرعه کشی
انجام شده دیدارهای هفته بیست و سوم
لیگ برتر که شــهرآورد برگشت نیز در
آن برگزار می شود ،مصادف با روزهای
هشــتم ،نهم و دهم فروردین ماه 1398
بود.فتاحی دربــاره برگزاری اردوی تیم
ملی از ابتدای نوروز  98نیز گفت :اردوی
تیم ملی از روز اول تا ششم فروردین ماه
برگزار خواهد شد و بازیکنان ملی پوش
می توانند بدون هیچ گونه مشــکلی در
تمرینات تیم های باشگاهی شان حضور
پیدا کرده و از نظر قانون فیفا نیز مشکلی
در این باره وجود ندارد.
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ورزشی

varzesh@hamedanpayam.com

خبـر

درخشش کاراتهکاران استان
در مسابقات انتخابی کشور

رئیس هيأت کاراته شهرستان نهاوند از کسب  ۱۳مدال رنگارنگ
توسط کاراتهکاهای این شهرستان در مسابقات انتخابی کشوری خبر
داد.
سعید علیبخشــی اظهار کرد :خوشبختانه کاراتهکاهای نهاوندی در
ردههای سنی نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان و امید روزهای یازدهم و
دوازدهم بهمن ماه در مســابقات انتخابی کشور در سبک شوتوکان
برای حضور در مســابقات ژاپن موفق به کسب  13مدال طال ،نقره
و برنز شــدند.وی با اشــاره به اینکه این ورزشــکاران با داوری و
مربیگــری ســیدمرصاد ظفری ،موفق به کســب ایــن عناوین در
استان قم شــدند تصریح کرد :این مسابقات با حضور نمایندگان و
ورزشکاران استانهای سراسر کشور برگزار شد.رئیس هيأت کاراته
شهرستان نهاوند با بیان اینکه در این مسابقات پیام پاهنگ ،امیررضا
ســلگی ،مهدی گودرزی ،کســری خزایی و علی رئیســی موفق به
کسب مدال طال شدند خاطرنشان کرد :نوید رحمانیمنش ،امیرعلی
ترکاشوند و محمد کیانی نیز موفق به کسب مدال نقره در این دوره
از مسابقات شدند.

هزار ورزشکار نهاوندی راهی مسابقات
مختلف شدهاند
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان نهاوند از اعزام بیش از
هزار ورزشکار این شهرستان به مسابقات مختلف استانی و کشور از
ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
مهرداد ســعدینژاد اظهار کرد :روز گذشته بانوان نهاوندی در رشته
ورزشــی کاراته متشــکل از  ۸۰کاراتهکا در ردههای سنی مختلف
جهت حضور در مسابقات استانی اعزام شدند.
وی با بیان اینکه در ســه روز اخیر و بهمناســبت چهلمین سالگرد
پیروزی شــکوهمند انقالب اســامی ،با برگزاری مسابقات استانی
بیش از  ۱۵۰ورزشــکار نهاوندی به مسابقات اعزام شدند ،تصریح
کرد :از ابتدای ســال جاری تاکنون بیش از هزار نفر ورزشــکار در
رشــتههای مختلف بــا هماهنگیهای صورت گرفته با اســتفاده از
سرویسهای دربستی به مسابقات کشوری و استانی اعزام شدهاند.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند عنوان کرد :امیدواریم
ورزشــکارانی هم که اخیرا راهی مسابقات شــدند بتوانند با کسب
مدالهای رنگارنگ و جایگاه نخست بازیها لوح زرینی بر افتخارات
شهرستان و اداره ورزش و جوانان نهاوند بیافزایند.سعدینژاد با بیان
اینکه ارتقای جایگاه ورزش نهاوند در بین شهرســتانهای اســتان،
حضور گســترده در مسابقات کشــوری ،افزایش مدال آوری ،ارتقا
ســطح کیفی و فنی تمرینها و مســابقات شهرستان و استعدادیابی
و استعدادپروری از مهمترین رویکردهای اجرایی ما بوده و خواهد
بود ،افزود :از تمام ظرفیتهای بالقوه ورزش شهرستان برای رشد و
پیشرفت نخبهها و استعدادها در مسیر قهرمانی استفاده خواهیم کرد.

پادشاهی علی دایی در آسیا
همچنان ادامه دارد
با وجود اینکه ســتاره جوان قطریها رکورد دایی را شکست اما
اسطوره فوتبال ایران همچنان بهترین گلزن جام ملتهای آسیا است.
به گزارش ایســنا ،المعز علی ســتاره جوان تیم ملــی فوتبال قطر
توانســت با گلی که در دیدار فینال برابر ژاپن به ثمر برساند رکورد
گلزنی علی دایی را بکشند.
ایــن بازیکن جوان قطریها توانســت در یــک دوره  ۹گل به ثمر
برســاند .پیش از او علی دایی با زدن هشت گل در یک دوره رکورد
دار بود.
ســایت عربی کوره با تیتر" تخت پادشاهی دایی همچنان استوار
اســت" نوشــت :دایی با وجود ایــن که سالهاســت از فوتبال
خداحافظی کرده اما همچنان با اختالف زیادی نســبت به رقیبان
خود بهترین گلزن جام ملتهای آســیا اســت .این ستاره ایرانی
در سه دوره جام ملتهای آســیا شرکت کرده و توانسته  ۱۴گل
به ثمر برساند.
آگهي حصر وراثت

آقاي اردشير عروتي نيک دارای شماره شناسنامه  212به شرح دادخواست کالسه
111/647/97ش از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح
داده که شــادروان عباسعلي عروتي نيک به شماره شناســنامه  358در تاريخ
 91/11/9در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/
متوفیه منحصر است به -1 :متقاضي گواهي حصر وراثت با مشخصات فوقالذکر پسر
متوفي  -2رمضانعلي عروتينيک فرزند عباسعلي به شماره شناسنامه  196صادره
از بهار متولد 1342پسر متوفي  -3محمد عباسي راسخي فرزند عباسعلي به شماره
شناســنامه  6صادره از بهار متولد 1341پسر متوفي  -4محرمعلي عباسي نجيب
فرزند عباسعلي به شماره شناسنامه  3صادره از بهار متولد 1333پسر متوفي -5
قمررخ اقبالي فرزند مرشد علي به شماره شناسنامه  245صادره از بهار متولد1314
همسر متوفي والغير ،اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك
نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد
از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد
شد( .مالف )771

رئیس حوزه شماره  111شوراي حل اختالف صالحآباد

آگهــی تغییــرات شــرکت آبــاد اســکان همــدان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  5792و شناســه ملــی  10820058351بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 20/10/1397تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 - 1اعضــاء هیئــت مدیــره بــرای مــدت دو ســال بــه شــرح ذیــل انتخاب
شــدند  :آقــای ســعید عابــری بــه شــماره ملــی 3874866912آقــای
علــی عابــری بــه شــماره ملــی 3873526557آقــای محمــد عابــری
بــه شــماره ملــی - 2 3874890295بازرســان شــرکت بــرای یــک ســال
مالــی بــه صــورت زیــر انتخــاب شــدند  :خانــم زهــرا فیــروزی اعتصــام
بــه شــماره ملــی 3873501007بعنــوان بــازرس اصلــی خانــم ملــوک
ثابــت مقــدم بــه شــماره ملــی 3874304248بعنــوان بــازرس علــی
البــدل اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان همــدان اداره ثبت شــرکت
هــا و موسســات غیرتجــاری همــدان
()369048

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

صاف تا نيمه ابري -وزش باد
مالیر
همدان
شهرستان

نهاوند

تویسرکان

رزن

کبودراهنگ
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قهاوند

»»منبع :موسسه ژئوفیزیک تهران

در هنگام ايثار است كه گوهر كريمان  ،نمايان مى شود.
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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 علي(ع):

گلتپه
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■ دوبيتي:

یکی درد و یکی درمان پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران

یکی وصل و یکی هجران پسندد
پسندم آنچه را جانان پسندد

شماره 3404

خبـر

کپسول فضایی بوئینگ ماه آینده پرتاب می شود

دوچرخه بادبانی هم از راه رسید

این ربات فکر می کند!

نوشابه های طبیعی گیاهی تولید شد

بوئینگ آماده اســت پرتاب آزمایشی کپسول فضایی «استارالینر» را
به ایستگاه فضایی بین المللی در ماه مارس انجام دهد .این پرتاب بدون
سرنشین انجام می شود .به گزارش اسپیس ،بویینگ آماده است ماه آینده
(مارس) نخستین کپسول فضایی خود را به ایستگاه فضایی بین المللی
پرتاب کند.قرار است کپسول  Starliner ۱۰۰-CSTبویینگ نخستین
پرواز خود را بدون فضانوردان انجام دهد .کپســول مذکور به ایســتگاه
فضایی بین المللی پرتاب می شود و پس از آنکه به طور رباتیک در کنار
آزمایشگاه فضایی پهلو گرفت ،به وسیله یک چتر نجات در ایالت تگزاس
فرود می آید« .ماری بث دیویس» سخنگوی بوئینگ در این باره می گوید:
اگر این پرواز طبق برنامه ریزی انجام شود ،بوئینگ آماده است تا کپسول را
در ماه آگوست برای نخستین بار همراه فضانوردان به آسمان پرتاب کند.

تا به حال از روش های مختلفی برای افزایش ســرعت دوچرخه
ها استفاده شده ،اما نصب بادبان بر روی آنها به منظور ارتقای قابلیت
های این وسیله نقلیه ساده بی سابقه بوده است.
به گزارش نیواطلس ،جرج پاندو یک مهندس نرم افزار اســت که می
گوید با نصب بادبان در انتهای بدنه دوچرخه ها می توان از انرژی باد
برای افزایش سرعت آنها استفاده کرد.
وی بــا همکاری ناتــان رز که مهنــدس مکانیک اســت دوچرخه
 CycleWingرا تولید کرده است .وی می گوید البته این دوچرخه
در شهرهای شــلوغ و در ترافیک سنگین کارآیی خاصی ندارد ،ولی
در محیــط های آزاد و زمین های باز می توان از آن به منظور حرکت
سریع تر بهره گرفت.

محققان رباتی ســاخته اند که می توانــد فکر کند و بدون برنامه
ریزی از پیش تعیین شده و با تمرین فعالیت هایی انجام دهد.
به گزارش تلگراف ،مهندسان دانشگاه کلمبیا ادعا می کنند یک بازوی
مکانیکی ساخته اند که بدون برنامه ریزی وهیچ گونه دستوری به طور
خودکار فعالیت هایی را انجام داده است .به گفته محققان این نخستین
باری اســت که یک ربات با قابلیت «تصور کردن خود» ساخته شده
اســت و با کمک این قابلیت می تواند هدف خود را دریابد و راهی
برای انجام آن بیابد .تا به امروز محققان نتوانســته بودند ماشین هایی
بســازند که مانند انسان هوش خود را توســعه دهند .به هرحال این
بازوی رباتیک هیچ گونه برنامه ای درباره فیزیک ،هندســه یا موتور
دینامیک نداشت.

محققان در یک شــرکت دانش بنیان موفق به تولید نوشابه های
گازدار از مواد اولیه طبیعی و گیاهی شدند .مهدی اخباری مدیر فروش
شرکت تولید کننده نوشابه های گیاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار
داشت :در این شرکت دانش بنیان موفق شدیم نخستين نوشابه کامال
طبیعی و بدون هر گونه مواد نگهدارنده را به تولید برسانیم .وی افزود:
این نوشابه فاقد رنگ مصنوعی بوده و عاری از مواد تثبیت کننده مانند
اســید سیتریک یا اسید استیک است .این نوشابه« ،اسیدیته» مورد نیاز
خــود را از طریق عصاره کامال طبیعی لیمو ترش تأمین کرده اســت.
اخباری با بیان اینکه این نوشابه ترکیبی از اسیدهای مضر اما خوشمزه
و رایج نیست ،خاطر نشــان کرد :این نوشابه عصاره طبیعت است و
هیچ ماده مصنوعی و غیرطبیعی ندارد.

یک موشک از روی کشتی خودران به آسمان
پرتاب شد

محققان چینی برای نخستین بار از روی یک کشتی خودران (با قابلیت
زیردریایی شدن) یک موشک مخصوص برای تحقیقات آب وهوایی به
آسمان پرتاب کردند .به گزارش دیلی میل ،دانشمندان چینی برای نخستین
بار از یک کشتی خودران با قابلیت زیر دریایی شدن ،یک موشک رصد
آب وهوا را به فضا فرستادند .این ابزار برای انجام تحقیقات آب وهوایی به
آسمان فرستاده شده است.موشک به کار رفته در این ماموریت مخصوص
است و  Rocketsondeنام دارد که ابزارهایی برای مشاهدات آب و
هوایی را به آسمان می برد .این ابزارها می توانند به ارتفاعی باالتر از ارتفاع
بالن های هواشناسی بروند اما از آنجا که برای ارسال آنها به فضا ،به مقر
پرتاب نیاز است ،از خشکی به آسمان ارسال می شوند.

گزارش
گردشگري

بیمه هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی
از سر گرفته شد
تخصیص اعتبار الزم برای بیمه هنرمندان صنایع دســتی در دستور
کار قــرار گرفت و تامین منابع مالی آن به خزانه داری کشــور ابالغ و
اعتبار مورد نظر برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته
شد .به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان میراث
فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشــگری  ،از سال  ۹۰که بیمه هنرمندان
به دالیل مختلف با مشکالت زیادی روبرو و بعد متوقف شد ،یکی از
اصلی ترین نیازهای این قشــر که در هر مراسم و دیداری با مسئوالن
مطرح می شد ،بیمه بود.
ســازمان میراث فرهنگی از سال  ۹۷مدل پیگیری بیمه را تغییر داد در
مرحله اول تفاهم نامه ای با صندوق توسعه روستایی و عشایری برای
بیمه هنرمندان و صنعتگران روســتایی منعقد شد ،با امضای این تفاهم
نامه تاکنون بســیاری از هنرمندان روســتایی با مراجعه به مراکز بیمه
توانستند از این امکان استفاده کنند.
معاونــت امور علمی ،فرهنگی و اجتماعی ســازمان برنامه و بودجه از
کارگاههای صنایع دســتی اللجین بازدید داشتند و بر اهمیت و زوایای
مختلف این حوزه واقف شدند ،پس از پیگیری ها دو گزارش از سوی
معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی و معاونت امور علمی ،فرهنگی
و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه تهیه و به معاونت برنامه ریزی این
ســازمان ارسال شد و طی جلسات و پیگیری های متعددی که در این
معاونت انجام شــد ،تخصیص الزم برای این حوزه گرفته شد .پس از
آن؛ تامین منابع مالی این مهم به خزانه داری کل کشــور ابالغ و اعتبار
مورد نظر برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شد.
یک کارشــناس فرهنگی معتقد اســت :قاعدتا باید دانست زمانی که
هنرمندان خــود را وقف آثار هنری میکنند ،باید متولیان امر که در هر
دورهای از هنر او بهره میبرند ،برای او فکری کرده و شرایطی را فراهم
ن اجتماعی مشکالتی
ی و تأمی 
کنند که حداقل در حوزه بیمههای اجتماع 
نداشته باشند.
محبوبه ســادات خادمی-کارشناسی ارشــد برنامه ریزی فرهنگی -در
مقاله خود با عنوان «آســیب شناســی و ارائه مدل مدیریت ریســک
بیمه هنرمندان در راســتای تدوین راهکارهای اصالحی» آورده است:
ی هر کشــور ،فرهنگ و هنر آن مرز و بوم است بهطوری که
نماد اصل 
کشــورها و مردمانش با آثار هنر 
ی و تمایزهای ادراکیشان مورد تمایز
قرار میگیرند .از آنجا که اعتالی هنر اصیل ایرانی و رشــد خالقیت
هنرمنــدان ،تاثیر عمیقی در بازنگری ســاختار و فعالیتهای فرهنگی
جامعه چه در داخل و خارج از کشور دارد ،میتوان گفت که هنر نوعی
ابزار ارتباطی بین افراد تلقی میشود .بنابراین گسترش و ارتقاء وضعیت
تولید و عرضه آثار هنری و ایجاد ارتباط با هنرمندان ،زمینهی توســعه
فرهنگی و اقتصادی کشــور را فراهم میســازد (اسپارک و جووایت،
 .)۲۰۱۲بدینمنظور الزم است که هنرمندان افرادی مولد باشند ،چرا که
این افراد جزو قشر تاثیرگذار بر جامعه و مردم هستند.
یکی از راهها و راهبردهایی که میتواند ریسکهای یاد شده را کاهش داده
و شــرایط امنی را به وجود آورد بیمه اســت (کرمر و رودر .)۲۰۱۷ ،بیمه
با ارزش بخشــیدن به حضور پررنگ هنرمند و آثار هنری وی و پذیرش
ریسکهای احتمالی اثر ،میتواند سهم بسیار موثری در ارتقای فرهنگ و
هنر و اقتصاد ملی بگذارد (رابرتسون .)۲۰۱۶ ،بیمه اطمینان خاطر و اعتمادی
برای هنرمندان تلقی شود و نقطهی اتکایی شود برای افزایش خالقیت و
انگیزش آنها در ادامه و پیگیری فعالیتهای حرفهای آنان.
بیمــه یکی از مهمترین ابزارهای توســعه اســت که توجــه به آن در
بخشهای مختلــف تجاری ،خدماتــی و اقتصادی ضروری اســت
(پرادهان ،آروین و نورمن .)۲۰۱۵ ،فرد یا سازمانی را نمیتوان یافت که
بدور از مخاطره باشد .همواره خطراتی وجود دارند که موجودیت فرد
یا ســازمان را تهدید میکنند .برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی
از وجود ریســک ،تامین امنیت خاطر و آرامش برای انجام فعالیتهای
حرفهای ضروری اســت و این نقشی است که بیمه به انجام می رساند
(چئویــی و یانگ .)۲۰۱۱ ،هنگام باز اندیشــی درباره صنعت بیمه به
منظور همگام شدن با تحوالت پیش رو ،در می یابیم که تغییر و توجه
به حرفههای پر ریســک امری اجتناب ناپذیر برای بیمه به شــمار می
روند (دسیالس و ساکو .)۲۰۱۳ ،با این حال بررسیها و مطالعات نشان
میدهد که در صنعت بیمه ،برخی از مشاغل و حرفهها نادیده انگاشته
شده اند (گناتزی و موسر.)۲۰۱۲ ،
زمانیکه در مــورد بیمه اتومبیل یا زندگــی صحبت میکنیم واکنش
ص ایجاد میشود ،اما در
مســاعد و مثبتی در ذهن افراد در این خصو 
رابطه با بیمه هنر این چنین نیســت .این در حالی است که مسئله بیمه
به ویژه برای هنرمندان بســیار جایگاه ویژهای دارد چرا که این افراد از
ثبات شغلی و حقوقی مکفی برخوردار نیستند برخی از این افراد کارها
و برنامههای بســیار مهمی را بر عهــده گرفتهاند ،ولی در یک مقطعی
هــم کامال بیکار بوده و در مضیقهی مالــی قرار میگیرند و مخصوصا
کســانیک ه قدیمیتر و پیشکسوت هستند بیشتر در معرض آسیبهای
حرفهای هستند (اشرفی.)۱۳۸۹ ،

چرا راه اندازی شورای راهبردی کمیسیون ملی یونسکو-ایران سهم یزد شد ؟

فرهنگ

سهم ناچیز همدان در عرصه جهانی

«شب آفتابی» در همدان
انیمیشن «شب آفتابی» در همدان اکران می شود.
انیمیشــن «شب آفتابی» از بخش ســیمرغ و پروانه
های سی و هفتمین جشــنواره فیلم فجر ،در سینما
قدس همدان اکران می شــود .کارگردان و تدوینگر
این انیمیشن ســید علی مدنی است ،نویسندگی آن
را یونس لطفی بر عهده دارد و این انیمیشــن با تهیه
کنندگی زهرا مشتاق تولید شده است.
در خالصه این انیمیشــن آمده« :صندوقچ ه قصهگو
که عامل آرامش و نظم شــهر است توسط شغالها
از سرزمین همســایه ربوده میشود .خورشید جای
ماه را میگیرد .شــب از میان می رود و نظم شهر به
هم میریــزد .چند کودک به طور اتفاقی وارد ماجرا
میشوند و به کارآگاه برای بازگرداندن صندوقچه به
شهر یاری میرسانند».
آزاده مدنی مدیر هنری و طراح صحنه ،الهام باجالن
طراح شــخصیت ،لباس و گرافیســت ،سید عادل
مدنی کارگردانی فنی ،آرمین رهبر موسیقی و اشکان
صادقی مدیر دوبالژ از دیگر عوامل انیمیشــن شب
آفتابی هستند.

■ آینده جهان در گرو تسهیل ارتباط مستقیم شهرها ست

آینده جهان در گرو تســهیل ارتباط مســتقیم
شهرها و استانها با شبکههای جهانی برای حضور
هر چه موثرتر در عرصههای بینالملی است و راه
افتادن شورای راهبردی کمیسیون ملی یونسکو-
ایران در یزد این مهم را محقق کرده است .
این نهاد بهعنوان یک تشــکل کوچک اما قدرتمند
خواهد توانســت فعالیتهای مرتبط با یونســکو
که منتج به توســعه شهر و اســتان محل استقرار
نمایندگــی میشــود را بهعنوان الگویی مناســب
جهت تعمیم به دیگر شهرها و استانها بهکار گیرد.
دفاتر نمایندگی عامل موثری در توســعه شــهری
از نگاه مســئوالن اســت  ،و به واقع  ،این دفاتر
بهدرســتی میتوانند در پایش مناســب ثروتها،
داراییهای معنوی ،طبیعــی ،اجتماعی ،تاریخی و
فرهنگی مفید واقع شــوند که در ایــن میان دفتر
نمایندگــی یزد با اقــدام به موقع یــزدی ها این
فرصت را برایشان فراهم کرد در حالی که این مهم
خواســت همدان بود و می توانست دستاوردی از
سال  2018و رویدادهای گردشگری برای همدان
باشد اما به فراموشی سپرده شد.
حاال حضور نخبگان و مشــاهیر یزد در این شورا
فرصت مغتنمی برای بررســی مســائل و مباحث
مرتبط با یونســکو و اســتفاده کارآمد اســتان از
فرصتهای جهانی خواهد بــود  .درواقع در این
شورا ،فرصتها پایش شــده و در جهت صیانت
از ثبت جهانی شــهر یزد از این پس بهکار گرفته
خواهد شــد فرصتی که اگر نصیب همدان میشد
می توانست استان را به جایگاه اصلی خود بر ساند
همدان می توانســت محل راه اندازی شــورای
راهبردی کمیسیون ملی یونســکو-ایران باشد اما
یزدی هــا این امتیاز را به خــود اختصاص دادند
این خبــر را در روزهای اخیر انعــکاس دادیم و
موجب افسوس دوستداران فرهنگ و گردشگری
در استان شــد ؛ در چرایی رقم خوردن این مهم
 ،نگاه به دالیل ایجاد شــورای راهبردی کمیسیون
ملی یونسکو-ایران در یزد از زبان معاون مطالعاتی
کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران تامل برانگیز است .
بهمــن نامور مطلق در گفتگو با رســانه ها گفته
اســت ؛ راهاندازی و گشــایش دفتر نمایندگی
یزد ،نخســتين قدم در راســتای استفاده درست
از ظرفیتهای بالقوه اســتانها در جهت تحقق
اهداف سازمان جهانی یونسکو است که در این

خبـر

میان شــهر یزد با ثبت در فهرست میراث جهانی
یونســکو بهعنوان نخستین شــهر تاریخی ایران
و بیســتودومین اثــر تاریخی کشــور ،الگویی
مناسب برای نخســتین دفتر نمایندگی کمیسیون
ملی یونسکو -ایران بود
بهمن نامــور مطلق ،معــاون مطالعاتــی و مدیر
گــروه فرهنگ و هنر کمیســیون ملی یونســکو-
ایران ،درباره گشــایش دفتر نمایندگی کمیســیون
ملی یونســکو ایــران در یزد ،اظهار کرده اســت
 :خوشــبختانه در این شهر اشــتیاق زیادی برای
بهرهمندی از ظرفیتهای مهم فرهنگی و جلبِنظر
سرمایهگذاران برای توسعه بیشتر شهری و جذب
توریست فرهنگی وجود دارد.
معاون مطالعاتی کمیسیون ملی یونسکو -ایران در
ادامه افزود :طی جلسات متعددی که با نمایندگان
دولت ،استانداری و شهرداری یزد و همچنین امام
جمعه این شهر داشــتیم ،متوجه شدیم که عالقه،
اراده و یــک آگاهیِجمعــی در این اســتان برای
گشایش نخســتين دفتر نمایندگی کمیسیون ملی
یونســکو -ایران وجــود دارد و همین امر یکی از
مولفههای کلیدی در تحقق این مهم شد.

وی پــس از تاکیــد بر وحدت اســتانی در زمینه
گشایش این دفتر ،به دیدار دبیرکل کمیسیون ملی
یونســکو -ایران با امام جمعه این استان هم اشاره
کرد و گفت :حجتاهلل ایوبی ،دبیرکل کمیســیون
ملی یونســکو -ایــران درباره خــروج آمریکا و
اسرائیل از یونسکو که نشان از سالمت این سازمان
و سیاسی نبودن آن دارد ،توضیحاتی به امام جمعه
این شهر ،ارائه داد.
همچنیــن زمینه فعالیــت در گروههای تخصصی
کمیســیون ملی را برای ایشان تشــریح کرد و در
ادامه امــام جمعه نیز در راســتای بهبود عملکرد
کمیســیون ملی یونســکو -ایران در جهت تحقق
منافع ملی به دبیر کل این کمیســیون پیشــنهاداتی
را ارائه کرد.
وی بــا اشــاره به ایــن موضوع که تاکنــون تنها
کمیســیون ملی یونســکو -ایران مستقر در تهران
بهعنــوان یــک رابط و یــک واســطه محکم با
شبکههای جهانی یونسکو بود ،گفت :ما امیدواریم
که راهاندازی دفاتر نمایندگی اســتانها زمینهساز
توضیع عادالنه ظرفیتها جهت حضور موفق ایران
در عرصههای جهانی باشد .چراکه آینده جهان در

گرو تســهیل ارتباط مستقیم شــهرها و استانها با
شــبکههای جهانی و بهرهگیــری از فرصتهای
جهانی برای حضور هر چه موثرتر در عرصههای
بینالمللی است.
نامور مطلــق از راهانــدازی شــورای راهبردی،
شورای علمی و شورای اجرایی در دفتر نمایندگی
کمیسیون ملی یونســکو -ایران در یزد خبر داد و
گفت :در شورای راهبردی این نمایندگی ،استاندار
یزد بهعنوان شخصیت حقوقی ،ریاست این شورا
را بــر عهده دارد و دبیری این شــورا نیز بر عهده
شهرداری است .علیاصغر سمساریزدی از نخبگان
و اندیشــمندان یزد نیز بهعنوان دبیر شورای علمی
این نمایندگی منصوب شده است.
ضمنا ما نسبت به این موضوع خوشبین هستیم که
بتوانیم هر ســاله گشایش دو دفتر نمایندگی را در
دیگر استانهای کشور داشته باشیم تا بدینوسیله
از تهــران تمرکززدایی کرده و فرصتهای جهانی
بهطور عادالنهای در کشور توزیع شده و گسترش
یابند فقط می توان امیدوار بود که متولیان امور در
همدان در این زمینه پای کار بیایند و سهم همدان
در این زمینه محقق شود .

استخری در فرانسه
به موزه تبدیل شد

اســتخر شهر "روبه "که در ســال  1932ساخته و
از آن به عنوان زیباترین اســتخر فرانســه نام برده می
شد؛ امروزه با تغییر کاربری به موزه هنر و صنعت این
شهر تبدیل شده اســت.به گزارش مهر ،این استخر تا
ســال  ۱۹۸۵به فعالیت خود ادامه داد و در این سال به
دلیل مشکالت ایمنی بسته شد اما پس از انجام برخی
تعمیرات در سال  ۲۰۰۰میالدی دوباره فعالیت خود را
از سر گرفت.
"ژان پل فیلیپون" ،آرشیتکت فرانسوی در طرح تبدیل
این اســتخر به موزه با افزودن  ۲هزار و  ۳۰۰متر مربع
به زیر بنای این اســتخر فضای الزم برای تبدیل آن به
موزه جدید را فراهم آورد .در این محل همچنین کارگاه
های آموزشــی در بخش های مختلف پیش بینی شده
اســت.این موزه نهایتا درب های خود را در ماه اکتبر
به روی عمــوم باز کرد و طی تنها چند روز از آغاز به
کار آن بیــش از  ۲۵هزار نفر از آن دیدن کردند که رقم
باالیی محسوب می شود .قرار است تا  ۲۰ژانویه ۲۰۱۹
میالدی  ۵نمایشگاه مختلف در این محل برگزار شود.

عکس :مهر

درخواست سازمان عفو بینالملل
از سایتهای جهانی رزرو هتل
سازمان عفو بینالملل از معروفترین سایتهای
رزرو هتل و اماکن اقامتی خواســت شــهرکهای
صهیونیستنشــین را از ســایتها حذف کنند .به
گزارش «آسوشــیتدپرس» ،این سازمان در گزارشی
تحت عنوان «مقصد :اشغال» اعالم کرد سایتهایی
که مخصوص کرایه مکانهای اقامتی هســتند مانند
ایربــی انبی ،بوکینگ دات کام ،اکســپیدیا و تریپ
ادوایــزر ،گردشــگری را به ســمت شــهرکهای
یهودینشــین ســوق میدهند که بخش زیادی از
جهــان آنها را غیر قانونی میداننــد« .ایر بی ان بی»
نوامبر گذشــته اعالم کرد شهرکهای کرانه باختری
را از فهرســت خود خارج خواهد کرد اما هنوز آن
را اجرا نکرده اســت .این شرکت میگوید در حال
تعیین مرزهای مشخصی برای مناطق در نظر گرفته
در این سیاســت است .عفو بینالملل از این شرکت
خواســت فورا این ممنوعیت را اجرا کند و آن را تا
شــرق بیتالمقدس ادامه دهد؛ منطقهای که اسرائیل
در جنگ  ۱۹۶۷به همراه کرانه باختری اشغال کرد.

مقایسه درآمد گردشگری
قبل و بعد از انقالب
رئیس ســازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و
گردشــگری کشــور در یک برنامه رادیویی گفت:
«مجموع درآمد گردشگری کشور از یک میلیارد دالر
در قبل از انقالب به  ۸میلیارد دالر رسیده است».
علیاصغر مونســان افزود« :قبل از پیروزی انقالب
اسالمی ۴۵۰ ،هزار گردشگر ورودی به کشور داشتیم
که خوشــبختانه در حالحاضر شاهد افزایش ورود
گردشگران هســتیم؛ به گونهای که در  ۹ماه امسال،
بیــش از  ۶میلیون گردشــگر خارجــی وارد ایران
شدند ».معاون رئیسجمهوری خاطرنشان کرد« :قبل
از انقالب تنها  ۲۶۳هتل و  ۲۸هتل آپارتمان داشتیم
که در حال حاضر و با گذشــت  ۴۰سال از پیروزی
انقالب اسالمی ،شاهد فعالیت  ۱۲۰۰هتل در کشور
هستیم ۱۵۸ .هتل چهار و پنج ستاره در کشور داریم
که بر اساس هدفگذاریها تا پایان دولت دوازدهم
این تعداد باید به عدد  ۲۸۰هتل برســد».وی یادآور
شد« :قبل از انقالب تنها  ۲۲دفتر خدمات مسافرتی
و جهانگردی داشــتیم اما در حال حاضر  ۴۷۰۰دفتر
فعال اســت .ضمن اینکه پیــش از انقالب تنها ۴۰
راهنمای گردشگری داشــتیم در حال حاضر شاهد
فعالیــت  ۱۱هزار و  ۶۰۰راهنمای گردشــگری در
کشور هستیم».
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