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همه اقدامات بايد منجربه توليد شوند

حفظ منابع آبی استان
برنامه میخواهد

■ زبردست :دولتيها با فعاالن اقتصادي همکاري کنند ■ جعفري :توليد بيکيفيت دور ريختن مواد اوليه است
■ توتونچيان :امسال به توليدکنندگان سخت نگيريد تا بتوانند فعاليت کنند
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راهکاری برای احیای زیرساختهای پیادهراه

یادداشت
اگر سپاه نبود

اقدام ترامپ یکدلی و
یکرنگی را بیشتر کرد

■ کارشناسان در کمیته گردشگری ظرفیت های گذر فرهنگی را
بررسی کردند
8

رئیس سازمان برنامه و بودجه همدان:

سیل مهربانی مادستانیها
به سیلزدهها ادامه دارد

رونق تولید محور برنامههاي
استان است
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سد سرابی سرریز شد

اکباتان در آستانه سرریز شدن

ورود  15مترمکعــب در ثانیــه
آب بــه ســد اکباتــان

وی ورودی ســد اکباتــان را 15
مترمکعــب در ثانیــه آب دانســت و
گفــت :یــک متــر مکعــب در ثانیــه
نیــز از آب ایــن ســد بــرای شــرب

خــارج میشــود کــه در مســیر موجــب
تغذیــه بســتها و دشــتها شــده و
وارد اســتانهای مرکــزی میشــود.

دو سد سرریز شد

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای
اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه در
ســنوات قبــل نیــز شــاهد ســرریز
زودهنــگام ســد اکباتــان بودیــم افــزود:
امســال بــه علــت وقــوع بارشهــای
سیلآســا و مــداوم ،ســرریز ســد را در
ایــن موقــع از ســال داشــتیم.
وی در ادامــه از ســرریز شــدن ســد

ســرابی خبــر داد و گفــت :ایــن ســد
امــروز بــا  9.5میلیــون متــر مکعــب
ســرریز شــد و اکنــون دو ســد ســرابی
و کالن ســرریز شــده و اکباتــان در
آســتانه ســرریز شــدن اســت.
ســتوده بــا تأکیــد بــر اینکــه در
باالدســت ســد اکباتــان ذخایــر
زیــادی از بــرف وجــود دارد تصریــح
کــرد :ذخایــر باالدســت ســد اکباتــان
در حــال ذوب شــدن اســت و ایــن
مســئله نیــز بــر حجــم آب ســد
میا فز ا یــد .

آگهی برگزاری جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی ساالنه
نظام مهندسی معدن استان همدان
در تاریخ 98/2/26
مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه ســازمان نظــام مهندســی معــدن اســتان همــدان در روز پنجشــنبه مــورخ  98/2/26از ســاعت  10تــا  12در محــل ســالن
اجتماعــات ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان همــدان بــه آدرس بلــوار شــهید مدنــی ،بلــوار  15فروردیــن (ســاختمان شــهید مدنــی) برگــزار خواهــد
شــد .اعضایــی کــه دارای کارت عضویــت معتبــر هســتند حــق رأی خواهنــد داشــت .بــرای تســهیل ،اعضایــی کــه بدهــی حــق عضویــت داشــته باشــند
میتواننــد بدهــی خــود را در همــان روز نقــدا ً پرداخــت کــرده و بــرگ ورود بــه جلســه دریافــت کننــد.

دستور کار مجمع به شرح زیر است:

تالوت آیاتی چند از قرآن کریم
استماع سرود ملی جمهوری اسالمی ایران
سخنرانی رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان همدان
انتخاب هیأت رئیسه مجمع
استماع گزارش عملکرد ساالنه هیأت مدیره

بررسی و تصویب ترازنامه مالی 97
تصویب برنامه و بودجه 98
انتخاب بازرسان اصلی و علیالبدل
تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره برای تعیین حق
عضویت ،ورودیه ،و سایر دریافتیها و پرداخت ارکان
سازمان طبق دستورالعملهای مصوب

تعیین روزنامه کثیراالنتشار
بررسی ضرورت تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده
بررسی سایر موارد
شایان ذکر است در صورت به حدنصاب نرسیدن در
نوبت اول ،مجمع عمومی ساالنه ،نوبت دوم در تاریخ
 98/3/9در همان مکان و ساعت برگزار میگردد.

هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان همدان

C M

در جریــان بارندگــی هــای اخیر و
ســیالبی شدن بخش هایی از کشور عالوه
بر اینکه موضوع امدادها و تالش در جهت
جلوگیری از تشدید خســارت ها و البته
بازسازی مناطق آســیب دیده مورد تاکید
قرار گرفت ،بحــث مدیریت منابع آبی و
استفاده بهینه از این منابع نیز به نوعی مطرح
شد .سیل با آســیب های و خسارتهایی
که بــه دنبال دارد ،از جملــه حوادث غیر
مترقبه است که باید هم برای پیشگیری از
خسارت ها ی آن و هم...
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یک پیادهراه دیگر
یا گذر فرهنگی

شــهروندان همــدان مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد.
ســتوده دلیــل عــدم هدایــت آب
مــازاد ســد اکباتــان بــه ســد آبشــینه
را خــروج آب بیکیفیــت دانســت
و افــزود :پــس از گذشــت چنــد روز
کــه آب بیکیفیــت خــارج شــده و
رودخانههــا نیــز تمیــز شــود ،آب
ســرریز ســد اکباتــان بــه ســد آبشــینه
هدایــت میشــود .وی اضافــه کــرد:
آبــی کــه از ســد اکباتــان ســرریز
میشــود از طریــق رودخانــه از اســتان
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یادداشت روز

استاندار در ديدار با فعاالن اقتصادي:

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای
اســتان همــدان از ســرریز شــدن ســد
ســرابی خبــر داد و گفــت :حجــم ســد
اکباتــان همــدان نیــز پــر شــده و در
آســتانه ســرریز شــدن اســت.
منصــور ســتوده در گفتوگــو بــا
فــارس بــا بیــان اینکــه حجــم ســد
اکباتــان تقریبــا پــر اســت اظهــار کــرد:
بــر ایــن اســاس بــرای اینکــه بتــوان
رســوبات بخشــی از پشــت ســد و
مخــزن را خالــی کنیــم دریچــه ســد
بــاز شــده اســت.
وی ادامــه داد :یکــی دیگــر از دالیــل
بازگشــایی زودهنــگام دریچــه ســد
اکباتــان خــروج آب بیکیفیتــی کــه
در الیههــای زیریــن بــود و همچنیــن
کنتــرل ســیالب در حیــن بارندگــی
اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای
اســتان همــدان ادامــه داد :حــدود  14تــا
 15مترمکعــب آب اکنــون از ســد وارد
رودخانــه شــده و جــاری میشــود تــا
محیــط زیســت نیــز بهرهمنــد شــود.

راهاندازی
فرهنگسرای
کسبوکار همدان
در سال
«رونق تولید»

رونق تولید در خدمت پیشرفت کشور

www.HamedanPayam.com
 24فروردیـــن مـــاه 1398
شـــنبه
شـــماره 3446
ســـال شـــانزدهم

کانال نیازمندیهای روزنامه در تلگرام telegram.me/bazarehamedan

امــام خمینــی(ره) آن پیر روشــن
ضمیــر جملــهای در خصوص ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی بیــان
فرمودهاند که نشــان از آینده نگری و
تیزبینی پیر فرزانــه انقالب دارد و آن
جمله معروف« :اگر ســپاه نبود کشور
هم نبود» میباشــد .که به درستی نقش
سپاه پاسداران عزیز در تقویت و حفظ
و حراســت از دســتاوردهای انقالب
اســامی را مشــخص میکند .و این
موضوعی است.
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استقبال تاکسیداران همدان از طرح
بیمه تکمیلی
مدير معاونت تاکسيرانی و حمل و نقل بار و کاالی شهرداری همدان
از استقبال تاکسیداران همدان از طرح بیمه تکمیلی خبر داد.
میالد کریمی با بیان اینکه در ایام نوروز تمام نیروهای معاونت تاکسیرانی
در آمادهباش بودند اظهار کرد :در پنجشنبه آخر سال خودروهای رایگان
در باغ بهشــت به کار گرفته شد و مشــکل تردد تاکسی و خودرو رفع
شده بود.

وی با اشــاره به اینکه ایام نوروز فعالیت تاکســیهای شیفتبندی
شــده بود افزود :صبح و بعدازظهر تاکسیها در شهر فعالیت داشتند
و با توجه به بارشهای برف و باران خوشــبختانه مشــکل خاصی
ایجاد نشد.
توگــو با فارس با بیان اینکه  90درصد از نیروهای معاونت
وی در گف 
ت تاکسیها صبح و بعد از
تاکسیرانی در ایام نوروز فعال بود گفت :فعالی 
ظهر  50درصد تعیین شده بود که صبحها یکهزار و  500تاکسی و بعد
از ظهر نیز همین تعداد فعال بودند.
مدیر معاونت تاکسیرانی و حمل و نقل بار و کاالی شهرداری همدان با

اشاره به طرح ثبتنام بیمه تکمیلی تاکسیداران خاطرنشان کرد :اتحادیه
تاکســیرانی کشور تفاهمنامهای با بیمه دانا و بانک مهر ایران منعقد کرده
که  3میلیون تومان در اختیار تاکسیداران قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه از این مبلغ تاکسیداران میتوانند به عنوان بیمه تکمیلی
ت نام انجام
و هم بیمه شخص ثالث بهرهمند شوند افزود :در همدان نیز ثب 
شده و این مبلغ در اختیار تاکسیداران قرار گرفته است.
کریمی با اشاره به اینکه وام به صورت نقدی در اختیار تاکسیداران قرار
نگرفته و تنها برای بیمه تکمیلی و بیمه شــخص ثالث هزینه شده است
ی داشتند.
گفت :تاکسیداران همدان از این طرح استقبال خوب 

khabar@hamedanpayam.com

يادداشت روز

حفظ منابع آبی استان برنامه
میخواهد
در جریان بارندگی های اخیر و ســیالبی شــدن بخش هایی از
کشــور عالوه بر اینکه موضوع امدادها و تالش در جهت جلوگیری
از تشدید خسارت ها و البته بازسازی مناطق آسیب دیده مورد تاکید
قرار گرفت ،بحث مدیریت منابع آبی و استفاده بهینه از این منابع نیز
به نوعی مطرح شد.
سیل با آسیب های و خسارت هایی که به دنبال دارد ،از جمله حوادث
غیر مترقبه اســت که باید هم برای پیشگیری از خسارت ها ی آن و
هم مدیریت صحیح بحران در حین وقوع سیل برنامه داشته باشیم.
اقدامات مربوط به حفظ منابع آبی از جمله راهکارهای مهمی اســت
که اتفاقا عالوه بر مدیریت این منابع ،در پیشــگیری از وقوع حوادث
خسارت بار سیل نیز موثر است .
تجربه ســیل اخیر نشان داد که بخش قابل توجهی از آب های جاری
استان هایی چون همدان که از موقعیت جغرافیایی خوبی برخوردارند
و مسیرهای خروجی آب های فراوان باعث شده تا در مواقع بارش
های گسترده بسیاری از این آب ها به سمت استان های دیگر هدایت
شود.
در همین روزهای پرآبی که پشت سر گذاشتم ،شاهد بودیم که میزان
بارش ها در استان همدان بسیار باال بود ،اما آسیب های ناشی از سیل
خیلی کمتر بود و عمده آب ها از مسیرهای خروجی روانه استان های
دیگر از جمله لرستان و خوزستان شد.
نکته این اســت که برای مدیریت این منابــع مهم آبی چه برنامه ای
داشته و داریم.
در سال های گذشته مشکالت ناشی از کمبود آب و خشکسالی ها در
اســتان همواره وجود داشته و اتفاقا بحث مدیریت منابع آب نیز به
وفور مطرح شده است.
اســتان همدان با توجه شــرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی نیازمند
ســدهای بیشتری اســت تا بتوان از هدررفت آب جلوگیری کرد و
اســتفاده بهینــه ای از منابع آبــی در بخش های مختلــف از جمله
کشاورزی نمود.
بخش عمده ای از آب های جاری استان بخاطر نبود سد روانه مناطق
دیگر می شــوند  .در حالی که می توان این منابع مهم و حیاتی را از
طریــق مختلف حفظ کــرد و از آن در تامین به موقع نیازهای بخش
های مختلف استفاده نمود.
بــه هر حال بارندگی های اخیر نشــان داد که مــا نیازمند برنامه ای
منســجم در حوزه آب هستیم تا بهتر بتوانیم منابع آبی استان را حفظ
و از آن استفاده کنیم.

خبر
نایب رئیس شورا اعالم کرد:

راهاندازی فرهنگسرای کسبوکار همدان
در سال «رونق تولید»
نایب رئیس شــورای اســامی شــهر همدان بــر ضرورت
راهاندازی فرهنگســرای کســب وکار و کارآفرینی شهر در سال
«رونق تولید» تأکید کرد و گفت :طرح «راهاندازی فرهنگســرای
کســبوکار شــهر همدان ّ
(فکه)» با توجه به ضــرورت تحقق
شعار ســال مقام معظم رهبری مبنی بر «رونق تولید» و همچنین
در راســتای تحقق آرمان «همدان؛ شهر دوســتدار کسبوکار»،
توســعه و بهبود فضای کسبوکار و کارآفرینی در شهر از سوی
شورا مطرح شد.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســامی شــهر همــدان ،حمید
بادامینجــات در جمــع خبرنگاران بیان کرد :این طرح در ســازمان
شهرداری همدان به عنوان واحد توانمندسازی کسبوکار و کارآفرینی
با هدف ســاماندهی ،توسعه و ارتقای فرهنگ کارآفرینی شهر همدان
به تصویب رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه این طرح با اولویت توانمندســازی شــهروندان
همدانی در حوزه کسبوکار و کارآفرینی با محوریت اقشار آسیبپذیر
در دســتور قرار گرفته ،افزود :امروزه مدیریت شهری نقش مهمی را
در توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکنند؛ بنابراین شورای شهر همدان
به استناد قوانین کشور و با در نظر گرفتن عواملی چون منبعمحوری،
محلهمحوری ،فرهنگ کارآفرینی ،راهبردمحوری و ساختار مدیریتی
مبتنی بر شاخصهای کارآفرینی شهری به تدوین این طرح اقدام کرده
است.
بــه گفته بادامینجات ،انتظار میرود شــهرداری همدان برای ارتقای
فرهنگ کار و اشــتغال و حمایت از توســعه کسبوکارها ،عالوه بر
راهاندازی فرهنگســرای کسبوکار شــهر همدان ،در مراحل آتی بر
اســاس طرح تفصیلی ،فرهنگسراهای بعدی را نیز در سایر نقاط شهر
در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه کارآفرینی و کســبوکارهای شــهری بهعنوان یک
رویکرد اساســی ،پایهای بــرای تقویت بخش خصوصــی و تأمین
زیرساختهای مناســب این بخش ،محسوب میشود؛ معتقد است:
ارائه فرصــت و امکانات اولیه و کمهزینه به شــهروندان برای بروز
ایدههای کســبوکار خالقانه و کارآفرینانــه و رونق اقتصادی ،یکی
از رویکردهای مدیریت شــهری همدان در نقش تســهیلگر حوزه
کارآفرینی شهری است.
نایب رئیس شورا همچنین گفت :استفاده از ظرفیتهای محلی برای
توســعه فرهنگ کارآفرینی و توانمندسازی افراد محلی بهمنظور ارتقا
و توســعه خدمات همهجانبه و در راستای تبدیل شهرداری همدان از
ســازمان خدماتی به نهاد اجتماعی از رویکردهای اساســی این طرح
است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همدان:

shenide@hamedanpayam.com

رونق تولید محور برنامههاي
استان است

■ بهزودي برنامه تحقق «رونق تولید» در کشاورزی ،دامداری ،باغداری و صنعت در همدان اعالم میشود
آنطور که رئیس ســازمان برنامه و بودجه
همدان اعالم کرد :محور توسعهاي استان در
ســال  98تحقق رونق توليــد در بخشهاي
کشــاورزي ،دامداري ،باغــداري و صنعت
است.
سيداســکندر صيدايي ادامــه داد :براي اينکه
بهتر بتوانيم برنامههاي توســعهاي و موازي با
شعار ســال را اجرا کنيم سند راهبردي استان
و سند اشتغال تدوين شده که بهزودي آن را
رونمايي ميکنيم.
وی با بیان اینکه ســند راهبردی استان باعث
میشــود بهتر بتوانیم برنامهها را محقق کنیم،
افزود :چگونگی انجام این مهم را در دستور
کار قــرار داده و ابزار و بســترهایی که باید
ایجاد شود را آماده کردهایم.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه استان همدان
با بيان اينكه برنامه تحقــق «رونق تولید» در
همدان بــه زودی اعــام میشــود ،گفت:
تصمیمهــای ما در اين رابطه بــر مبناي کار

 97هکتار به ظرفیت
گلخانههای همدان
اضافه میشود
در برنامــه ریزی هــای صورت گرفته و
تعهد جهاد کشاورزی اســتان ،در مدت سه
سال  97هکتار به ظرفیت گلخانه های استان
اضافه می شود.
.اســتاندار همدان در جلسه اعضای کارگروه
تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت:
در حال حاضر  103هکتار گلخانه در استان
وجود دارد که این میزان در سه سال آینده به
 200هکتار افزایش می یابد.
سید سعید شاهرخی افزود :استان همدان خود
را برای جهش در حوزه صنعت و رونق تولید

کارشناســی ،علمی و ظرفیتهای منطقهای
است.
صیدایی با بیــان اینکه نقش و حضور بخش
خصوصی را باید پررنگ دیده شــود افزود:
بســتر فعالیــت بخش خصوصی در اســتان
همدان بــه خوبی فراهم اســت و میتوانیم

بگویم یکی از بهترین شــرایط در کشــور را
دارد.
وی با بیان اینکه رونق تولید را یکی از مباحث
کارگشا ،گرهگشــا و ایجادکننده بستر تولید،
اشتغال ،ســرمایهگذاری و اثرگذار در زندگی
مردم میدانیم ،افزود :به زودی نخستین جلسه

آماده کرده است که در این بین بانک ها نقش
ویژه ای دارند.
شاهرخی عنوان کرد :عالوه بر امکانات استان،
بانک ها منابع زیــادی دارند که می توانند با
کمک به بخش تولیــد ،در رونق این بخش
ثمربخش باشند.
نماینده مردم بهــار و کبودراهنگ در مجلس
شــورای اســامی نیز در ایــن آیین گفت:
بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک و دارای
بیشترین منابع و مورد حمایت مردم ،می تواند
در حوزه ســرمایه گذاری در بخش تولید به
استان کمک کند.
محمدعلــی پورمختار افزود :غار علیصدر به
عنوان مهمترین جاذبه گردشــگری استان ،با
یک میلیون گردشگر در سال می تواند مورد
حمایت شرکت سرمایه گذاری ایران باشد.

تمرکز روی تولید مهمترین هدف
نظام بانکی است

رییس شــورای هماهنگی بانک های دولتی
ایران گفــت :تمرکز روی تولیــد ،مهمترین
هدف نظام بانکی اســت و با توجه به تحریم
های آمریکا ،باید با برنامه ریزی و ســرمایه
گذاری ،در تولید ملی به خودکفایی برسیم.
محمدرضا حســین زاده اظهار داشــت :در
شــرایط کنونی تحریم ،رونق تولید می تواند
اقتصاد کشور را نجات دهد و در همین راستا
سیاســت های نظام در رونق تولید می تواند
ثمر بخش باشد.
وی ادامه داد :نامگذاری امسال از سوی رهبر
معظم انقالب به عنوان ســال «رونق تولید»،
وظیفــه ما را در خدمت به مردم ســنگین تر
می کند.

ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان با
حضور مدیران برگزار میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان با
اشاره به اینکه چگونگی تحقق رونق تولید در
بســتر قانونگذاری و نقش و سهم هر بخش،
دســتگاه و شهرستان مشــخص میشود ،به
فارس گفت :نوع نگاه اســتان برنامهمحوری
اســت .صیدایی با بیان اینکه فرمایشات مقام
معظم رهبری در ابتدای سال به عنوان اولویت
ویژه دولت و همه تصمیمگیران در ســطوح
مختلف از جمله اســتان قرار دارد ،بيان کرد:
در ســالهای اخیر نوع مباحــث مربوط به
اقتصاد نشــاندهنده اهمیت مسايل اقتصادی
است.
وی بــا بيان اينکه اتکا بــه تولید و اثرگذاری
آن بر زندگی مردم و محورهای مطرح شــده
توسط مقام معظم رهبری راهگشای وضعیت
فعلی کشــور است ،ادامه داد :به دنبال شکوفا
کردن استعدادهای استان هستیم.
وی اضافــه کرد :واحدهایــی که به صورت
همزمــان تولیــد و فروش دارنــد در تامین
سرمایه در گردش در اولویت قرار دارند.
وی اضافه کرد :واحــد هایی که تولید دارند
اما در انبار ذخیره می کنند باید در به دســت
آوردن بــازار فروش تالش کنند تا ســرمایه
برای گردش مالی به آن ها اختصاص یابد.
حســین زاده با تاکید بر اینکه نظام بانکی می
تواند در رونق تولید ،کمک کننده باشد افزود:
با توجه به ظرفیت باالی ایران در منابع مالی
و نیروی انسانی جوان ،می توانیم در تولید به
خودکفایی برسیم.
رئیــس شــوارای هماهنگــی بانک های
دولتــی ایران تاکید کــرد :اولویت دولت
باید تامین ســرمایه در گردش واحد های
تولیدی باشد.

کیان کرد به چرخه تولید بازمیگردد

مالیــر -خبرنگار همدان پیام  :در ســفر
معاون اول رئیس جمهــور به مالیر در مورد
مشــکالت کارخانه کیان کــرد رایزنی های
فراوانی داشــتیم واز طرفی با ســرمایه گذار
نیز جلســاتی برگزار کردیم ،بــا این اقدامات
وپیگیری های مســتمر و برطرف شدن موانع
و مشــکالت بزودی شــاهد بازگشت مجدد
کارخانه کیان کرد به چرخه تولید خواهیم بود.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی
با بیان این مطلب در جلســه شورای اداری
شهرستان مالیر با تأکید بر برنامه ریزی جهت
تحقق شعار سال در راستای رونق تولید بیان
کرد:
در راســتای بازگردانــدن واحد های تولیدی
متوقف شــده باتوجه به اینکــه بخش اعظم
مشکالت در بحث تســهیالت است ،برنامه
ریزی شــده که با حضور بانک عامل مربوطه
جلساتی برگزار شود و سرمایه در گردش به
آنها اعطا شــود تا واحدها مجددا ً راه اندازی
شوند.
محمد کاظمی با اشــاره به واحدهای مهم و
منحصــر بفردی که در حال احداث هســتند
بر ضرورت رفع موانع ومشــکالت آن ها نیز
تأکید کرد.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی
در ادامه ســپاه پاســداران را طبق اصل 150
قانون اساســی یک نهاد حاکمیتی که نگهبان
انقالب اســامی اســت و در هیچ شرایطی
کارش متوقف نمی شــود عنوان کردو افزود:
در طول تاریخ در هیج جای دنیا نهاد حاکمیتی
یک کشور را به عنوان یک سازمان تروریستی
اعالم نکرده اند.
کاظمی جهل وبی خردی آمریکا را مورد تقدیر
قرار داد چرا که این اقدام کور آمریکا حمایت
وپشتیبانی از این نهاد مقدس را دوچندان کرد

در سال انتخابات تبلیغات زودرس و
فضا سازی حاشیه ایی صورت نگیرد

دیگر نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای
اسالمی نیز با بیان اینکه هر کجا دشمن ناشیانه
به ما حمله کرد ما توانستیم عاقالنه به او ضربه
مهلک بزنیم خاطرنشــان کرد :مجلس دیروز

که از این برند در تجاری ســازی و ارز آوری
استفاده کرد.

هرکدام از ما یک سپاهی هستیم

ما صدرصد انقالبی شــده بود و همه جریان
های سیاســی به نفع حاکمیت و انقالب ودر
حمایت از سپاه پاسداران یکدل و ویکدست
شده بودند.
حجت السالم احد آزادیخواه با اشاره به اینکه
امسال سال انتخابات اســت تأکید کرد :بنده
به عنوان وکیل مــردم انتظار دارم که تبلیغات
زودرس وفضاســازی حاشــیه ایی صورت
نگیرد.
وی بردن ادارات در فضای حاشیه ایی را بسیار
ناشایست دانســت و افزود :ما راضی نیستیم
ادارات قرارگاه حاشیه ایی نمایندگان و سبب
اختالف افکنی بین مسئوالن شود.
آزادیخواه با اشاره به ثبت جهانی منبت تصریح
کرد  :ما از این روند راضی نیستیم  ،باید تالش
کنیم با حســن تدبیر فرماندار و رئیس میراث
فرهنگی و پیگیری های نمایندگان این مهم را
به نتیجه برســانیم و اگر تا پایان سال  98ثبت
جهانی منبت را به ســرانجام نرسانیم سزاوار
نیست و مدیون مردم هستیم.
وی با بان اینکه ثبت جهانی انگور برندی است
که به آسانی بدست نیامده ابراز امیدواری کرد

 -۱برخی از فعاالن سیاسی اســتان منتظر اعالم قطعی نوع برگزاری
انتخابات برای اعالم یا انصراف از نامزدی انتخابات هستند .گویا برخی
از نامزدها در صورت اســتانی شــدن انتخابات شانسی برای پیروزی
خود قائل نیســتند .گفتنی است در صورت اســتانی شدن انتخابات،
احزاب و تشکل های سیاسی نقش آفرینی بیشتری خواهند داشت.
 -۲نخستین حاشیه برای امام جمعه همدان ایجاد شده است .گویا این
حاشــیه به دیدار مدیرکل کار و کارگران و نشستن مسئوالن بر روی
صندلی و زمین نشین شدن کارگران در دفتر امام جمعه مربوط است.
گفتنی است ایجاد این حاشیه اقدامی برای تخریب مدیر کل کار استان
ارزیابی شده است.
 -۳حضور نداشــتن نماینده ولی فقیه در استان ،دلیل جابجایی زمان
شــورای اداری بوده است .گویا این شــورا صبح امروز شنبه برگزار
خواهد شد .گفتنی است نماینده ولی فقیه روز پنج شنبه با سفر به قم
با مراجع دیدار داشته است.
 -۴احتمال نامزدی دو تن از اعضای شورای شهر همدان در انتخابات
قوت گرفته اســت .گویا این دو عضو در صورت قطعی شدن حضور
آنها در انتخابات به صورت رقیب ،وارد انتخابات خواهند شد و با هم
ائتالف نخواهند کرد .گفتنی است در صورت وقوع این رخداد ترکیب
شورا بازهم دچار تغییر خواهد شد.
 -۵صندوق ســرمایه گذاری بانک ملی برای سرمایه گذاری در استان
اعالم آمادگی کرده اســت .گویا این اعالم آمادگی در ســفر روز پنج
شنبه مدیر عامل بانک ملی به استان همدان بوده است .گفتنی است تا
کنون هیچ یک از صندوق ها و شرکتهای دولتی مانند تامین اجتماعی
یا اتکا به رغم وعده های بسیار ،سرمایه گذاری چشمگیری در استان
نداشته است.

یادداشت

نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی:

همچنین پوشــیدن لباس مقدس سپاه توسط
 290نماینــده حاضر در مجلس را اوج تبلور
وحــدت و حمایت ازنظام و نهــادی که در
تحکیم نظام و حتی مســلمانان جهان است
دانست.
معاون اســتاندار و فرماندار مالیر نیز در این
جلسه اظهار داشت :اقدام قبیحانه ترامپ در
قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی
نشان از ضعف وزبونی آمریکاست .این اقدام
نابخردانه  ،وحدت وانســجام ملت و رشــد
و بالندگی و تقویت هر چه بیشــتر ســپاه را
به ارمغان آورد وتمام گــروه ها وجناح های
سیاســی در حمایت از سپاه یکدل ویکدست
شدند.
باب ا...فتحی با بیان ایــن مطلب برتمرکز و
توجه دولت واســتان وشهرســتان بر رونق
تولید بیان کرد :در قالب سند راهبردی توسعه
شهرستان تکلیف مدیران مشخص وبرنامه راه
به آن ها ارائه شده است.
وی با بیان اینکه  43مورد اساســی ومهم در
سند توســعه پیش بینی شــده گفت :ایجاد
نمایشــگاه دائمی صنایع دستی ،ثبت جهانی
منبــت ،افزایش  4هزار هکتــار گلخانه ،بهره
برداری ار آب شرب سد کالن ،بهره برداری از
فاز اول استادیوم  5هزار نفری و استخر شنای
سامن ،افتتاح اورژانس بیمارستان امام حسین
(ع) ،بهره برداری از محور ســامن  -بروجرد
ومالیر-توره از اهم این موارد است که تعیین
تکلیف شده است.

شنیدهها

امام جمعه شهرستان مالیر نیز در این جلسه با
بیان اینکه امسال سال مقابله با جالوتیان است
گفت :وقتی دشــمن دستش از همه جا بریده
شد سپاه پاسداران را تروریست اعالم کرد ،در
واقع وقتی دیدند شیران بیشه شجاعت که در
مکتب والیت فقیه تربیت یافته اند نوچه های
آنها یعنی داعش را تا کاخ سفید فراری دادند
برای حفظ آبــروی کاذب خود چاره ایی جز
این کار ندیدند.
حجت الســام محمد باقر برقــراری ضمن
تشکر از ســبز پوش سدن مجلس با پوشیدن
لباس مقدس سپاه تصریح کرد :دشمنان بدانند
هر کدام از ما یک ســپاهی هســتیم واز سپاه
حمایت می کنیم.
وی با تأکید براینکه باید از ســیل اخیر درس
بگیریم گفت :باید مناطقی که در معرض سیل
قرار داشتند خصوص ًا جاده سالمت وبام مالیر
را احیا کنیم و با مدیریت صحیح شــاهد این
اتفاقات نباشیم.

پرچمدار و علمدار اشاعه نماز باشید

مدیر ستاد اقامه نماز استان همدان نیز در این
جلســه بیان کرد :شروع جلســه اول شورای
اداری با موضوع نماز سبب رحمت و برکت
الهی می شود.
حجت الســام ســید مرتضی حسنی حلم
خطاب به مدیران شهرســتان گفت :شما که
این فرصت وتمکن را دارید بایر علمدار نماز
باشــید و بســتر وزمینه را فراهم کنید و فکر
و برنامه ارائه دهید تا نماز را اشــاعه وترویج
دهیدکه اگر این طور نباشــد در تصمیمات و
تدبیرات شما برکت نیست و مورد نظر الهی
قرار نمی گیرید.

رونق تولید در خدمت پیشرفت کشور
»»مهدی ناصرنژاد

معادله توسعه در یک کشور شامل عناصر مختلف است و بستگی
به تعریفی درســت و جامع از عوامل و عناصــر موثر در این فرآیند
گســترده اما ســاده دارد و همگان در گرو دامنه و کیفیت تولید ملی
کشور میباشد.
به عبارتی دیگر معادله توســعه همگانی ماننــد زنجیرهای محوری و
حیاتی است که از حلقههای کامل ،مستقل و اما پیوسته به هم تشکیل
میشود و چنانچه یکی از این حلقهها سست و ناکارآمد باشد زنجیر
از درجه اطمینان ســاقط خواهد شــد و میتوان گفت در یک کشور
مستقل و آباد تولید کننده و مصرف کننده باید در خدمت هم باشند.
واقعیت این اســت که جامعه ما برای حفظ استقالل و آزادی و روند
آبادانــی خود باید متکــی به تولید داخلی و همــواره در صدد رونق
تولید خود در تمام زمینهها باشــد در غیر این صورت باید چشــم به
دنیای بیرون در کشــورها ودولتهای ریز و درشت خارجی بدوزیم
تا چه تقدیری برای ما رقــم خواهند زد! و تا کی میخواهند منابع و
سرمایههای ملی ما را مفت و ارزان به چنگ آورند.
اساســ ًا کشــور و ملتی که متکی به قدرت و کیفیتهای تولید خود
نباشد ،هرگز به جایی نخواهد رسید و شایسته است تا نسل هایش تو
سری خور این و آن باشد!
اما تولید و رونق بخشــیدن آن این نیست که فکر کنیم در یک کشور
تا مادامی که کارگر و کشــاورز کار میکنند و تولید میکنند ،قشرهای
دیگر در سایر حوزههای اجتماعی فقط باید پول بدهند و مصرف کنند،
به این معنا که اگر متعلق به هر قشــری از جامعه هســتیم و یک عدد
سیب قرمز و خوش رنگ در دست داریم تا تناول کنیم باید به مفهوم
تولید آن نیز احترام بگذاریم و با تمام تار و پود و جسم و روح خویش
درک نماییم که آن یک دانه سیب با چه فرآیندی و مشقتی تولید شده
و وظیفه ما در گاز زدن شیره حیات آن میوه بهشتی چیست و به نحو
احسن و شایسته مصرف کنیم و لذت ببریم.
بایــد در عین حال که هــر کاال و محصولــی را مصرف میکنیم
خــود را تولیدکننده آن نیز بدانیم و به صرف اینکه پول دادهایم و
خریدهایم بی تفاوت نباشــیم و حس مسئولیت خویش را نادیده
نگیریم.
اول این که رونق تولید بســتگی به میزان سرمایه و نقدینگی ،نوع
ابزار و ماشــینآالت تولیدی ،میزان دانــش و تجربه و در نهایت
شــرایط بازار مصرف و اســتقبال مردم و نوعــ ًا کیفیت صادرات
آن دارد و ایــن مهم به عهده دولتمردان اســت تا حمایت کنند،
بسترســازی نمایند و موانع فیزیکی و حقوقی در ســر راه تولید
را از میان بردارند.
نقطه دوم اطمینان سازی و اعتماد آفرینی در جامعه داخلی و خارجی
اســت تا پشتوانه محکم و ادامهدار برای فروش کاال فراهم شود و چه
بهتر که این اطمینان بین تولید کننده و جامعه مصرف دو سویه باشد و
جامعه و مردم بخواهند و بدانند و ملزم باشند که رونق تولید و حفظ
اســتقالل تولید و اقتصاد ملی بســتگی به حمایت از تولید داخلی و
انتخاب کاالی ملی دارد.
در این خصوص وظیفه آحاد مردم از هر قشــر و سواد و همچنین به
عهده رسانههاست تا با مسئولیت مضاعف و کمی تا قسمتی هم خارج
از دغدغههای حرفهای از بعد درآمدزایی آن ،پشتیبان تولید و شریک
رونق تولید باشند.
نتیجــه کلی از این نوشــتار ،حضور و زور (ابر ،باد ،مه و خورشــید
و فلک) در یک بســیج عمومی برای فرهنگســازی و رشد فرهنگ
عمومی نســبت به تولید و رونق تولید داخلی اســت .خصوص ًا اگر
تحریم و مانع تراشــی و دشمنی و سیل و زلزله و تهدید هم در میان
باشــد و چه شیرین خواهد بود برای محقق این آیا بزرگ فرزند وطن
بودن و سرباز ملی اندیشیدن!
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

افتتاح و بهرهبرداری سد نعمت آباد در سالجاری
فرماندار اســدآباد از افتتاح و بهره برداری سدنعمت آباد این شهرستان در سال جاری
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،کریم حمیدوند در نخستین شورای اداری سال  98اظهار کرد:سند توسعه
شهرستان روز گذشته در استان به تصویب رسید که در این سند در برنامه ای  3ساله در تمام
ابعاد توسعه  ،اشتغال و زیرساخت های شهرستان پیش بینی شده است.
وی بــا بیان اینکه در این بخش پروژه های ملی از منطقه ویژه اقتصادی تا تعریض محور
داشــبالغ ،گردنه و استاندارسازی گردنه و ایجاد سدهای ذخیره مصنوعی برای شهرستان

مصوب شــده افزود:با پیگیــری هایی که در بحث تامین اعتبار برخی از اماکن ورزشــی
شهرســتان از محل اعتبارات ملی انجام گرفته این اماکن ورزشــی از جمله استخر شنای
مجموعه آزادی در هفته دولت افتتاح و به بهره برداری خواهند رسید.
فرماندار از اختصاص  800میلیون تومان برای مطالعه ســد تغذیه مصنوعی هلور و آجین
این شهرستان خبر داد،تصریح کرد :سدهای مخزنی مصنوعی کوچک از هدررفت آب های
ناشی از نزوالت آسمانی جلوگیری کرده و باعث جذب در سفره های زیرزمینی می شود
که دشت اسدآباد به این دست از طرح ها نیاز دارد.
وی یادآورشد :بارش های سیل آسای چندروز گذشته  15روستا را در محاصره خود قرار
داد که در مجموع  300میلیارد تومان به شهرســتان به ویژه به بخش کشــاورزی و اراضی

کشــاورزی ،دامی و طیور و تاسیســات زیربنایی شهرستان خسارت وارد کرد .حمیدوند
در ادامه رونق تولید را راهکاری برای مبارزه با تحریم دشــمنان ایران اســامی عنوان کرد
و افزود:در بحث اشتغال و پرداخت تســهیالت اشتغال زایی برخی ادارات و بانکها تنگ
نظری می کنند که امیدواریم امسال در راستای اشتغال و جذب تسهیالت اشتغال زایی بیشتر
ریسک کرده و میزان جذب سهمیه اشتغال شهرستان ارتقا یابد.
فرماندار بیکاری شهرســتان اسدآباد را  12درصد بر شمرد و گفت:سامانه کارا به مدت 24
ساعت با پیگیری های انجام شده باز شد که در همین راستا طی  24ساعت  40میلیارد تومان
طرح توسط جهاد کشاورزی ،اداره صمت ،میراث فرهنگی وارد سامانه شد که این طرح ها
بتوانند از اعتبارات کم بهره برای اشتغال استفاده کنند.
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سیل مهربانی مادستانیها به سیلزدهها ادامه دارد
کمک  2میلیارد ریالی فرهنگیان تویسرکان
به مردم ســیلزده پلدختر و معموالن در
استان لرستان خبر داد.
جواد اسدبیگی گفت 600 :تخته پتوی نو
از جمله کمکهای معلمان تویســرکان به
مردم این منطقه سیلزده است.

»» معصومه کمالوند

با دعوت نماینده ولی فقیه در استان
همدان بر جمــع آوری کمک های هم
اســتانی ها برای مناطق ســیل زده این
اقدام جهادی از همان روزهای نخست
سال  ۹۸آغاز شد.
پایگاه های جمــع آوری این کمک ها
در مناطق مختلف استان توسط نهادهای
مربوطه برقرار شد و مردم هم خودجوش
به میدان آمدند.
از لوازم و اقالم خوراکی بهداشــتی و
پوشاک و گرمایشی تا نان و آب معدنی
و کمک های نقدی روانه مناطق سیل زده
شــد و این اقدام هنوز ادامه دارد و رقم
های نقدی و غیر نقدی هم افزایش قابل
توجهی دارد.
️مــردم همدان تاکنــون بیش
از۱میلیارد کمک کردند
معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر
اســتان همدان گفت :یک میلیارد و 340
میلیون ریال کمک نقدی برای سیل زدگان
تاکنون توسط هالل احمر این استان جمع
آوری شده است.
ســیلوانا صلح میرزایی با بیــان اینکه 25
پایگاه ثابت و  25پایگاه ســیار برای جمع
آوری کمک های مردمی دایر شــده است
اضافــه کرد :عالوه بر این  9شــعبه و 42
خانه هالل ،کار جمــع آوری کمک های
مردمی بــرای ســیل زدگان را عهده دار
هستند.
کمک های غیر نقدی ارسال شده به استان
سیل زده گلستان شامل  9نوع مواد غذایی
به تعداد  369عدد 104 ،بطری آب معدنی،
 76ثوب البســه و یک هزار و  111قوطی
انواع کنسرو است.
صلح میرزایــی افزود :همچنین چهار نوع
وسایل زیستی به تعداد  528عدد و  6نوع
مواد بهداشتی به تعداد  95عدد برای سیل
زدگان استان گلستان ارسال شده است.
هفت نوع مواد بهداشــتی به تعداد 525
عدد ،پنج نوع وسایل زیستی به تعداد 263
عدد و  17نوع مواد غذایی به تعداد  2هزار
و  11عدد و چهار نوع ســایر اقالم به این
مناطق ارسال شده است.
 355هــزار عدد ظروف یکبــار مصرف،
12هزار و  320قرص نــان ،چهارهزار و
 409بطــری آب معدنی ،یک هزار و 920
ثوب لباس ،هفت هزار و  121قوطی انواع
کنســرو 251 ،کیلوگرم برنج و یک هزار
و  694عدد نوار بهداشــتی ارسال یا آماده
ارسال به لرستان است.
ارســال کمک های دامپزشکی
همدان برای سیل زدگان
مدیرکل دامپزشــکی استان همدان گفت:

️ محموله۵۲۰میلیونی تویسرکان

فرماندارتویســرکان گفت :محمولههایی
شــامل  ۲۰قلم ،کاال مصرفــی مانند پتو،
ومواد غذایی مانند ،برنج ،روغن ،کنســرو
وآب معدنی با ارزش ۵۲۰میلیون ریال به
مناطق سیل زده ارسال شد.

ارسال  ۴محموله کمک مردمی
اسدآباد به ارزش  ۲۲۰میلیون

محمولــ ه هــای اهدایی و کمــک های
همکاران اداره کل دامپزشــکی همدان به
مناطق سیل زده کشور ارسال شد.
محمــود رضا رســولی،گفت  ۴۰۳ :لیتر
انواع مایــع های ضدعفونــی کننده۱۵۰،
لیتر ســم سایپرمترین ۸۱ ،هزار دز واکسن
تب برفکی بی واالن ۴۸ ،هزار دز واکسن
شــاربن ،یک دستگاه ســمپاش موتوری،
دو دســتگاه خــودرو بــه همــراه گروه
واکسیناســیون و یک گروه ســم پاش به
همراه مجموعه ای از مکمل های درمانی،
کنستانتره های مختلف ،انواع آنتی بیوتیک
برای کمک به دامداران مناطق سیل زده در
استان لرستان ارسال شد.
وی با اشــاره بــه تجهیز و اعــزام گروه
همکاران اداره کل دامپزشکی استان همدان
به مناطق ســیل زده استان لرستان افزود :
ارزش ریالی این محموله ها یک میلیارد و
۱۵۰میلیون ریال است که به منظور کمک
به سیل زدگان و دامداران در اختیار مردم
قرار خواهد گرفت.

اتاق اصناف همدان

رئیس اتاق اصناف همدان گفت :بازاریان
همدان کمک های خود را به ســیلزدگان
شمال کشور و خوزستان ارسال کردند.
حسین محرابی افزود :یک محموله تعداد
 30هــزار گونی 120 ،کلنــگ 120 ،بیل،
یکهزار عدد چراغ قوه و نان ،کنســرو و
سیبزمینی به گمیشان ارسال شده است.
رئیس اتاق اصناف همــدان تصریح کرد:
همچنین با همکاری بسیج اصناف یکهزار
و  500عدد کنسرو لوبیا و  500عدد کنسرو
بادمجان به مناطق سیلزده ارسال شد.
 2هزار عدد بطــری آب معدنی و  2هزار
جعبه بیســکویت نیز با همکاری اتحادیه
خواروبار فــروش تحویل جمعیت هالل
احمر استان شد.

انتقال وحوش از «خانگرمز» به
«لشکردر» بدون تلفات انجام شد
مدیرکل محیط زیست استان همدان
از انتقال وحوش برای نخســتین بار از
منطقه «خانگرمز» به «لشــکردر» مالیر
خبر داد.
انتقــال وحــوش از «خانگرمــز» بــه
«لشکردر» بدون تلفات انجام شد
عــادل عربی در مــورد انتقال وحوش
برای نخســتین بار از منطقه «خانگرمز»
به «لشکردر» مالیر اظهار کرد :این انتقال
در دو مرحلــه و در مجمــوع برای 21
راس از وحوش انجام شده که دو رأس ماده نیز در بین آنها وجود داشت.
وی افزود :در مرحله اول انتقال برای  12راس از وحوش و در مرحله دوم برای 9
راس انجام شده است.
مدیرکل محیط زیســت همدان در گفتوگو با فارس با بیان اینکه این پروژه پس
از تصویب از ســوی سازمان محیط زیست توسط دانشگاه اراک مورد مطالعه قرار
گرفته اســت ادامه داد :در زمان اجرای این پروژه کارشناســان دامپزشکی و حیات
وحش محیط زیست حضور داشتند و حیوان قبل از رهاسازی هم در منطقه مبدا و
هم در منطقه مقصد مورد معاینه قرار گرفته است.
عربی در خصوص اینکه آیا برهای در این نقل و انتقاالت بوده است گفت :به هیچ
وجه برهها در این نقل و انتقال از مادر جدا نشدهاند به جز برههایی که به هر دلیل
در منطقه حفاظت شــده تنها مانده و با پیدا شدن الشه مادر برای نگهداری بهتر به
منطقه خانگرمز انتقال یافتهاند.
وی با اشــاره به اینکه برههای انتقالی دارای شناسنامه نیستند خاطرنشان کرد :این
برهها پس از بزرگ شدن طی صورتجلسه توسط محیط زیست رهاسازی میشوند.

C M

 20هزار عــدد گونی نیز به اســتانداری
خوزســتان با همکاری ســازمان صنعت،
معدن و تجارت استان همدان ارسال شد.

گلریزان  ۵۷میلیونی ورزشکاران
برای سیل زده ها

رئیس هیــأت ورزشهــای زورخانهای
همــدان گفت :جشــن گلریــزان جامعه
ورزش و جوانان به نفع سیلزدگان برگزار
شــد که در این مراســم  57میلیون تومان
کمک نقدی و غیر نقدی جمعآوری شد.
غالم رضا خاکسار افزود :در این گلریزان،
 370میلیــون ریال کمک نقــدی و 200
میلیــون ریــال کمک غیر نقــدی به نفع
سیلزدگان جمع شد تا از طریق نهادهای
مرتبط به استان لرستان ارسال شود.

️اختصــاص بهشــی از حقوق
کارمندان کمیته امــداد همدان به
سیلزدگان کشور

مدیرکل کمیته امداد اســتان همدان گفت:
کارکنــان کمیته امداد همدان بخشــی از
حقوق خود را برای کمک به ســیلزدگان
اختصاص دادند.
پیمان ترکمانه گفت :هم اســتانیهاعالوه
بر واریز کمکهای نقدی به شمارهحساب
 ۰۱۰۹۵۰۰۹۵۰۰۰۵بانک ملی و یا شماره
کارت  ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۹۶۶۷۲میتواننــد
با شــمارهگیری  *۸۸۷۷*۹۹#بهصورت
غیرحضــوری نیــز کمکهای خــود را
پرداخت نمایند.

ارسال کمک های۴۰۰میلیونی
مــردم مالیر به مناطق ســیل زده
گلستان

فرمانده ســپاه ناحیه مالیر گفت :نخستین
محموله کمک های بسیج سازندگی و سپاه
ناحیه این شهرســتان توسط پنج دستگاه
خودرو شامل اقالم اساســی و مورد نیاز
امروز پنجشــنبه به مناطق سیل زده استان

گلستان ارسال شد.
ســید جواد حســینی،این اقالم را شامل
پتو ،چادر ،آب معدنی ،لوازم بهداشــتی،
مواد غذایی فاســد نشدنی ،کنسرو و سایر
مایحتاج مردم عنوان کــرد که ارزش این
اقالم  400میلیون ریــال و افزون بر این
یک محموله اقالم دارویی و لوازم بهداشتی
توسط جامعه پزشکان این شهرستان با یک
دســتگاه خودرو نیسان به مناطق سیل زده
گلستان ارسال شد.
فرمانده ســپاه ناحیــه مالیــر گفت :در
روزهای آینده نیز یک تیم از پزشــکان و
پرستاران جامعه پزشکی مالیر برای کمک
رسانی به مصدومان حادثه دیده از سیل به
مناطق شمالی کشور اعزام می شود.

*۷۰میلیون کمــک رزن به مناطق
سیل زده

فرمانده ســپاه ناحیــه رزن گفت  :در این
مرحله  ۷۰میلیون تومــان کمک نقدی و
غیر نقدی در این شهرســتان جمع آوری
و به مناطق ســیل زده استانهای لرستان و
گلستان ارسال شده است.

کمک ۱۰۰میلیون بهاری ها هم
ارسال شد

فرمانده سپاه ناحیه بهار هم افزود  :در
چهارمین مرحله ارسال کمکهای مردم
شهرســتان بهار به استانهای گلستان و
لرســتان  ،بیــش از  ۱۰۰میلیون تومان
کمک نقدی و غیرتقدی شــامل انواع
کنســروها  ،آب معدنی و پوشــاک ،
فرش  ،مواد غذایی  ،خشــکبار و دیگر
نیازمندیهای که از طریق رســانه ملی
اعالم شده جمعآوری و ارسال شد.

كمــك  2میلیــارد ریالــی
فرهنگیــان تویســرکان بــه
سیلزدگان لرستان

رئیس آموزش و پرورش تویسرکان از

احتمال تخلیه روستای برفیان
در صورت احساس خطر زیاد است
بــا توجه بــه رانش شــدید زمین در
روستای برفیان در صورت احساس خطر
این روستا تخلیه می شود.
فرماندار تویسرکان گفت :رانش زمین در
روستای برفیان موجب کنده شدن درختان
گردو از ریشه شده است.
حبیب مومیوند در گفت و گو با ایرنا بیان
کرد :این رانــش در  2بخش رخ داده که
بخش مهم و خطر آفرین در فاصله دوری
نســبت به روســتا بوده و بخش دیگر که
در باال دســت روستا قرار دارد به صورت
شیارهای متوالی نمایان شده است.
وی اضافه کرد :تاکنون در چهار منطقه از
این شهرســتان شامل روستاهای جرا ،گل
زرد ،برفیان و گردنه اشــتران ،رانش زمین

رخ داده که وسعت آن در روستای برفیان
بسیار زیاد است.
مومیوند بیان کرد :قرار اســت تیم فنی و
کارشناسی از مرکز اســتان در این روستا
حضور یافته و وضعیــت رانش زمین را
رصد کننــد .وی با بیان اینکه  34خانوار
در روســتای برفیان ساکن هستند گفت:
در صورت احســاس بــروز خطر برای
مردم ،این روســتا تخلیه شده و ساکنان
آن در مکان امنی اسکان داده می شوند.
وی احتمال داد :شیب تند زمین و جذب
بیش از حد آب در زمین عامل بروز شیار
در باال دست روستا و رانش زمین باشد با
این وجود از کنترل کامل این منطقه توسط
دستگاههای اجرایی خبر داد.

بیمه نامه کوثر خودرو ریو به شماره بیمه نامه  1397/1010/563603به شماره
پالک 623ط 75ایران 18و به شماره موتور  1071892و شماره شاسی
 NASG10022A1173807به نام حمید سطوتی آراسته به شماره
شناسنامه  3875612337مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فرمانده ســپاه ناحیه اســدآباد از ارسال ۴
محموله کمک مردمی به ارزش  ۲۲۰میلیون
ریال از اسدآباد به مناطق سیل زده خبر داد.
امیدعلی الیاسی یادآور شد :شماره حساب
های «  » 5151818086011نزد بانک سپه
به نام حوادث غیر مترقبه بســیج و شماره
حساب «  »1-11504545-35-3810نزد
بانک سپه به نام سپاه استان برای کمکهای
نقدی مردم تدبیر شده است.

کبودراهنگ محموله  ۴۷میلیون
تومانی را به مناطق سیلزده ارسال
کرد

مدیــر کمیتــه امــداد امام خمینــی(ره)
کبودراهنگ گفت :مردم این شهر بیش از
 ۴۷میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی
خود را به کمیته امداد تحویل دادند.
وی افــزود :مردم کبودراهنگ بخشــی از
کمکهای نقــدی و غیر نقدی خود را به
پایگاههــای کمیته امداد تحویل دادهاند که
مجموع کمکهــای نقدی آنها بیش از 6
میلیون و  745هزار تومان بوده است.
ابراهیمــی بیان کرد :ارزش کمکهای غیر
نقــدی هم  8میلیــون و  495هزار تومان
بوده و در مراکز نیکوکاری روستای قباق
تپه و مســجد جامــع کبودراهنگ هم 32
میلیــون تومان کمک نقــدی و غیر نقدی
جمعآوریشده است.

خبر
معاون استاندار همدان خبر داد

همــدری مردم همدان بــا حادثهدیدگان؛
تنها در یک ستاد  185میلیون تومان کمک
جمعآوری شد.

کمــک هــای ۳۶۰میلیونــی
نهاوندیها

سپاه تا کنون در ۴مرحله کمک های نقدی
و غیر نقدی حدود  ۲۳۰میلیون را تاکنون
ار ســال کرده است ،همچنین امور عشایر
کمــک هایی شــامل محمولــه غذایی به
ارزش ۱۰میلیون تومان ،آموزش پ ورش
خــزل  ۱۳میلیون تومان ،طــاب حوزه
علمیه۲میلیون ،و ...را تاکنون جمع آوری
و ارسال شده یا در مرحله ارسال است.

پخــت اختصاصــی نانوایی ها
برای سیل زده ها

مردم هم در روستاها خودجوش با جمع
آوری و تهیــه پتو اقالم بهداشــتی و آب
معدنی و وسائل مورد نیاز و نانوایی ها هم
با پخت های اختصاصی  ،بیش از ۱۰هزار
قرص نان را تهیه و بدون توقعی به یاری
هموطنان خود در لرستان استان همسایه و
همجوار نهاوند شتافته اند.

محموله یکصدمیلیــون ریالی
برای عشــایر نهاوند و همدان در
لرستان

مدیــر امور عشــایری نهاونــد گفت :با
همــکاری و مســاعدت مدیــرکل امور
عشــایری استان همدان و شرکت شهیدان
رجایی و باهنر محموله ای شــامل210 :
کیسه آرد و بسته های نان ،خرما و کنسرو
توسط هلیکوپتر جمعیت هالل احمر استان
جهت حمل و توزیع بین عشایر نهاوند و
همدان مستقر در پلدختر ارسال شد.
هرچند ســیالب  ۳روز بحرانی در نهاوند
خســارت های قابل توجهــی را برجایی
گذاشــت و اغلب خانه های روســتایی ،
مــزارع و باغ ها را دچار آســیب کرد ،و
هنوز گســتردگی این خســارت ها رسما
جمع بندی و اعالم نشــده است ،اما مردم
نهاوند استان همجوار و همسایه را در این
شرایط در اولویت کمک ها می دانند.

منطقه «چگینی» سهم همدان در کمک
به بازسازی مناطق سیل زده لرستان

بازســازی منطقــه «چگینــی» اســتان لرســتان کــه در ســیل اخیــر
دچــار آســیب و خســارت شــده بــه اســتان همــدان واگــذار شــده
ا ست .
معــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار همــدان در گفتگــو بــا مهــر
عنــوان کــرد :در ســفر بــه اســتان لرســتان ضمــن دیــدار بــا
اســتاندار لرســتان و مدیــران ایــن اســتان بــر کمــک اســتان همــدان
در بازســازی مناطــق ســیل زده اســتان لرســتان تأکیــد شــد.
مصطفــی آزادبخــت گفــت :اســتان همــدان علیرغــم اینکــه درگیــر
ســیالب و ســیل بــود از هماهنگــی و همــکاری همــه دســتگاهها
در راســتای خدمترســانی و امدادرســانی بــه اســتان لرســتان
غافــل نشــد و کمکهــای خوبــی از جملــه وســایل امــدادی،
غــذا ،دارو و ماشــین آالت بــه اســتان لرســتان ارســال کــرد.
معــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار همــدان گفــت :همــدان و
لرســتان از گذشــته تــا امــروز و بــه خصــوص در دفــاع مقــدس
کارنامــه درخشــانی دارنــد و بایــد بــر اســاس حــس نــوع دوســتی
و وطــن دوســتی در روزهــای ســخت کنــار هــم باشــیم.
آزادبخــت گفــت :در جلســه بــا اســتاندار لرســتان بــه ایــن نتیجــه
رســیدیم کــه شــهر چگینــی کــه در ســیل اخیــر آســیب زیــادی
دیــد و کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفــت بــه عنــوان ســهم اســتان
همــدان در بازســازی و امدادرســانی ســیل لرســتان مشــخص و
برنامهریــزی الزم بــرای خدمــت بــه مــردم ایــن شــهر ســیل زده
انجــام شــود.

 2129زندانی در همدان آزاد شدند
مدیــرکل زندانهــای همــدان گفــت :بــه مناســبت چهلمیــن
ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی  2هــزار و  129زندانــی در ایــن
اســتان آزاد شــدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی زنــدان همــدان پژمــان پرویــن
یــادآوری کــرد :بخشــنامه عفــو گســترده زندانیــان در پــی موافقــت
رهبــر معظــم انقــاب بــا پیشــنهاد رئیــس قــوه قضاییــه در اســتان
هــای سراســر کشــور بــه اجــرا در آمــد.
وی افــزود :ســه هــزار و  486زندانــی اســتان همــدان مشــمول
بخشــنامه عفــو رهبــر معظــم انقــاب در چهلمیــن بهــار انقــاب
اســامی شــدند.
مدیــرکل زندانهــای همــدان بیــان کــرد 2 :هــزار و  129تــن از
زندانیــان مشــمول عفــو رهبــری انقــاب ،آزاد شــدند و یــک هــزار
و  357تــن نیــز شــامل تخفیــف مجــازات شــدند.
پرویــن گفــت :همچنیــن  720تــن از زندانیــان اســتان همــدان در
ایــام نــوروز بــه مرخصــی رفتنــد.

آگهي فراخوان عمومي
شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده  13آيين نامه مالي شهرداريها و با عنايت به بند  2از جلسه  165شوراي اسالمي
شهر در نظر دارد حمل و بارگيري و تخليه نخاله هاي ساختماني و خاکهاي مازاد در سطح شهر را از طريق آگهي فراخوان
عمومي و به مدت يکسال و با شرايط ذيل به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صالحيت واگذار نمايد:
متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر به اداره فني و عمراني شهرداري و معاونت خدمات شهري و جهت گرفتن اسناد
فراخوان به شهرداری (امور قراردادها) مراجعه نمایند.
ردیف

شرح

مبلغ پایه( کارشناسی ) ریال

1

هزینه حمل،بارگیری و تخلیه نخاله هایی ساختمانی و خاک
مازاد سطح شهر بوسیله نیسان

برای هر سرویس مبلغ 300/000

2

هزینه حمل،بارگیری و تخلیه نخاله هایی ساختمانی و خاک
مازاد سطح شهر بوسیله خاور

برای هر سرویس مبلغ 350/000

3

هزینه حمل،بارگیری و تخلیه نخاله هایی ساختمانی و خاک
مازاد سطح شهر بوسیله کامیون

برای هر سرویس مبلغ 450/000

مبلغ سپرده شرکت
در مناقصه(ریال)
100/000/000000

مدت اجاره

یکسال
12ماه

متقاضيان مي بايست مبلغ  100/000/000ريال سپرده شرکت در فراخوان را به صورت وجه نقد به شماره حساب  0104868466003نزد بانک ملي
شعبه زاگرس شهرداري واريز و فيش واريزي را به داخل پاکت ((الف)) قرار داده و درب پاکت را ممهور و امضاء نمايند .متقاضيان به جاي وجه نقد مي
توانند از ضمانتنامه بانکي و يا اسناد خزانه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.
متقاضيان مي بايست اسناد فراخوان،رزومه کاري در داخل پاکت ((ب)) قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمايند.
اخذ مجوزهاي الزم جهت تردد در سطح شهر با آرم مخصوص مورد تاييد شهرداري بر عهده برنده فراخوان مي باشد.
متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را در داخل پاکت ج قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمايند.
پرداخت هزينه محل بارگيري و تخليه نخاله هاي ساختماني و خاک هاي مازاد توسط مالک و يا متقاضي صورت مي گيرد شهرداري هيچگونه
مسئوليتي در قبال پرداخت هزينه ندارد.
شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار مي باشد
به پيشنهادهاي مخدوش ،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
متقاضيان مي بايست اسناد فراخوان پيشنهادهاي خود را تا آخر وقت اداري مورخ  98/2/12تحويل شهرداري نمايند.
مسئوليت اطالع رساني  ،کنترل  ،نظارت و اجراي طرح از ابتدا تا انتها (تخليه در محل دپو نخاله و پخش آن ) بر عهده برنده فراخوان مي باشد.
هزينه انتشار آگهي فراخوان و هزينه کارشناسي و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده فراخوان مي باشد.
متقاضيان مي بايست فعاليت حمل،بارگيري و تخليه نخاله هاي ساختماني در سطح شهر را زير نظر اداره شهرسازي و معماري و معاونت خدمات
شهري انجام داده و مورد تاييد آنها قرار گيرد.
متقاضيان مي بايست کليه اصول ايمين را رعايت نموده و در صورت هرگونه حادثه جاني،مالي بر عهده متقاضي بوده و شهرداري هيچگونه مسئوليتي
ندارد.
پرداخت کليه کسورات قانوني ( بيمه،ماليات و  ) ...بر عهده برنده فراخوان مي باشد.
کميسيون عالي معامالت ساعت  11مورخ  98/2/14روز شنبه در محل شهرداري تشکيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتيکه حداقل سه پيشنهاد
باشد مفتوح و نتيجه را اعالم مي نمايد.
چاپ آگهي نوبت اول24/1/98
چاپ آگهي نوبت دوم2/2/98
(م الف )16

محمد حسين پور -شهردار نهاوند

siasat@hamedanpayam.com

دولت

ایران و جهان

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی روزهــای یکشــنبه ،دوشــنبه و
سهشــنبه هفتــه آینــده در چهــار شــیفت کاری بــه بررســی طرحهــا
و لوایــح و درخواســت تحقیــق و تفحــص و ســوال از وزرا خواهــد
پرداخــت.
بــه گــزارش ایســنا ،نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی ســئواالت
محمدمهــدی زاهــدی نماینــده مــردم کرمــان و محمدحســین
فرهنگــی و ســیدحمایت میــرزاده نماینــده تبریــز و گرمــی از
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و ســئواالت خادمــی نماینــده ایــذه ،ســاری
نماینــده اهــواز و ســایر نماینــدگان از وزیــر نفــت را دســتور هفتــه
آینــده خــود دارنــد.

نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس گفــت :در صــورت توجــه ویــژه بــه
گام دوم انقــاب و اجــرای آن ،مشــکالت کشــور حــل و فصــل میشــود
و نیــازی نیســت کــه بــرای حــل مشــکالتمان بــه دشــمنان و غــرب نــگاه
داشــته باشــیم.
نــادر قاضیپــور در گفتگــو بــا مهــر ،بــا تاکیــد بــر ضــرورت اجــرای کامــل
بیانیــه گام دوم انقــاب ،اظهــار داشــت :جوانــان مخاطــب اصلــی بیانیــه گام
دوم رهبــر انقــاب هســتند کــه در همــه جــای کشــور هــم بــه پیــام مقــام
معظــم رهبــری لبیــک گفتنــد و در اطالعیــه و بیانیههــای متعــدد تاکیــد
کردنــد کــه فرامیــن ایشــان در بیانیــه گام دوم انقــاب را اجــرا و آن را
عملیاتــی میکننــد.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور:

یادداشت
اگر سپاه نبود

اقدام ترامپ یکدلی و یکرنگی را بیشتر کرد
»»فیضا ...مظفرپور

امام خمینی(ره) آن پیر روشن ضمیر جملهای در خصوص سپاه
پاسداران انقالب اسالمی بیان فرمودهاند که نشان از آینده نگری و
تیزبینی پیر فرزانه انقالب دارد و آن جمله معروف« :اگر ســپاه نبود
کشور هم نبود» میباشــد .که به درستی نقش سپاه پاسداران عزیز
در تقویت و حفظ و حراســت از دســتاوردهای انقالب اسالمی را
مشخص میکند .و این موضوعی است که در وظایف سازمانی این
نیروی ارزشــی بدان اشاره شده و حفاظت از دستاوردهای انقالب
و بلکه باالتر حفظ و حراست اصل نظام مقدس جمهوری اسالمی
است همچنانکه که در قانون بدان اشاره شده است.
روایتی است که میفرماید« :خداوند دشمنان ما را از احمقها خلق
کرده است».
ایــن روزها ترامپ دجــال روزگار و احمقتریــن فرد حاکم د
رآمریکا در طول  200ســال اخیر از کاخ به ظاهر سفید واشنگتن
تصمیمات ســیاهی میگیرد .زیر پا گذاشــتن حقوق بینالملل و
خــروج از پیمانهای جهانی و متعهد نبــودن به معاهدههای دو
جانبه و چند جانبه با کشــورهای مختلف از اقدامات ناشــیانه و
احمقانه این فرد اســت که موجبات شرمساری مردم و مسئولین
آمریکایی است.
ترامپ این روزها به عنوان عروسک خیمه شب بازی صهیونیستها
عمل نموده و به طور مســتقیم دستورات خود را از نتانیاهو نخست
وزیر رژیم اشغالگر قدس دریافت و اجرا میکند.
انتقال ســفارت آمریکا به بیتالمقدس به رســمیت شناختن الحاق
جــوالن اشــغالی به ســرزمینهای صهیونیســتی در حالی که این
ســرزمین تعلق ابدی به ســوریه دارد .خروج از برجام و اخیرا ً نیز
قرار دادن ســپاه پاســداران انقالب اســامی در لیست تروریستی
آمریکا ،مصداقهای بازری از ســر سپردگی و حلقه به گوشی وی
به صهیونیستها دارد.
شاید ثروت بیکران صهیونیســتهای مقیم آمریکا چشم ترامپ را
کور کرده است و در کنار دوشیدن گاوهای شیردهی چون عربستان
به تعبیر خودش همچنان در اندیشه افزایش ثروت نامشروع است.
به ترامپ می گوییم سعدی که اشعارش زینتبخش سر در سازمان
ملل در کشور توســت میگوید :چشم تنگ مرد دنیا دوست را /یا
قناعت پر کند یا خاک گور
مولوی نیز که مثنوی در ســالهای اخیــر پرفروشترین کتاب در
کشور تو بوده میگوید :کوزه چشم حریسان پر نشد /تا صدف قانع
نشــد پر در نشد ،کاش اندکی فکر داشتی و اشعار این دو شاعر پر
آوازه ایرانی را مطالعه میکردی و میدانســتی که ملتی که این همه
پشــتوانه عظیم تاریخی و تمدنی و فرهنگی به این عظمت دارد را
نمیتواند با تهدید و تحریم و سایر تصمیمات نابخردانه و احمقانه
از میدان بــه در کرد بلکه فرهنگ این ملت در عمق جان ملتهای
دنیا از جمله ملت کشور خودت نفوذ کرده است .و نمیتوان آن را
تحریم و تهدید کرد .یا اینکه به نیروی برخاســته از متن این جامعه
ایمانی با فرهنگی غنی دینی و ملی انگ تروریســت زد زیرا ســپاه
پاسداران عزیز در طول  40ســال عمر پربرکت انقالب همواره در
راســتای مبارزه با تروریســتها در داخل و خارج حرکت کرده و
شهدای بیشماری را در این راه تقدیم کرده است.
و اقدام تو در شــرایطی که ســپاهیان عزیز در آستانه روز پاسدار
در اقصا نقاط کشــور به ویژه مناطق ســیل زده اخیر با جان و دل
مشــغول خدمترسانی به مردم آســیبدیده بودند .نه تنها خللی
در عــزم و اراده آنان در راه خدمت به میهــن نخواهد آورد بلکه
موجب ایجاد همبســتگی ملی و اعالم حمایت تمامی مسئوالن از
رهبر معظم انقالب و روســای سه قوه و تمامی گروههای سیاسی
و احزاب و به ویژه مردم انقالبی ایران از آنان شــد .و یکرنگی و
یکدلی آحاد جامعه و حمایت از ســپاه در چند روز گذشته نشان
از محبوبیــت و مردمی بودن این نهاد مقدس و انقالبی اســت .و
ملت عزیز ایران روز گذشته در میعادگاههای نماز جمعه بار دیگر
جواب اقدام ناشایست و احمقانه ترامپ و دار و دستهاش را دادند
و ضمن حمایت از سپاه از این اقدام ننگین کاخ سیاه ابراز انزجار
و آن را محکوم کردند.
و به این دجال فهماندند که اقدامات غیرقانونی و ضد ایرانی مثلث
شوم در کاخ سیاه (ترامپ و پمپئو و بولتون) که در راستای اهداف
صهیونیستها حرکت میکنند ره به جایی نخواهد برد.

امریکایی ها جرات اقدام نظامی علیه ایران
را ندارند
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه گوشت
نیروهــای نظامی امریــکا در منطقه زیر دندان ما اســت  ،گفت :آنها
خودشان هم می دانند که جرات اقدام نظامی علیه ایران را ندارند.
به گزارش ایســنا ؛ سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده
کل ســپاه در حاشــیه دیدار با وزیر امورخارجه اظهار داشت :خدا را
شــاکریم که دشمنان انقالب اسالمی از احمق ترین افراد هستند و این
صحبتی که آنها کردند بسیار مضحک می باشد .
وی با تاکید بر اینکه گوشت نیروهای نظامی امریکا در منطقه زیر دندان
ما اســت  ،ادامه داد :آمریکایی ها مــی دانند که تمام حرکات آنها در
منطقه تحت رصد ما اســت ،لذا آگاه هستند که نمی توانند هیچ گونه
اقدام نظامی علیه ایران انجام دهند و جرات این را هم ندارند.
جعفری گفت :صحبت هایی که آنها کرده اند در حد شــعار است اما
اگر بخواهند حرکتی انجــام دهند با واکنش صریح  ،جدی و قاطع ما
همراه خواهند بود.
فرمانده کل سپاه خاطر نشان کرد :اقدام پلید اخیر امریکایی ها برخالف
نیت شومشــان باعث همدلی و اتحاد بیشتر بین مردم عزیز و مسئوالن
کشور شد.

آماده برگزاری
انتخابات الکترونیکی هستیم

خبةر

عملکرد سال گذشته وبرنامه های سال
جدید سه دستگاه دولتی بررسی شد

■ همایش فرمانداران و بخشداران برگزار میشود

ش آموزشی منطقهای در کل کشور
همای 
بــه منظور بــاال بردن هر چه بیشــتر دانش
انتخاباتی فرمانداران و بخشــداران برگزار
خواهد شد.
مدیرکل انتخابات وزارت کشــور با مدیران
و دســت اندرکاران انتخابات با اشــاره به
ضرورت تأمین مقدمات برگزاری انتخابات،
افزود :بر اســاس فرمایشــات مقــام معظم
رهبری و تاکیــدات وزیر محترم کشــور،
تکلیــف داریم که برای تهیــه همه اقالم و
تجهیــزات انتخاباتــی از تولیــدات داخلی
استفاده کنیم ،مگر آنکه امکان تولیدشان در
داخل وجود نداشته باشد.
به گزارش ایســنا ،سیداســماعیل موسوی
مدیرکل انتخابات وزارت کشور با اشاره به
اینکه وزارت کشور برای برگزاری انتخابات
الکترونیک در سراسر کشور آمادگی الزم را
دارد ،اظهار کرد :انتخابات تمام الکترونیک،
امکان رونق تولیــد و اهتمام جدی به آن را
فراهم مینماید؛ زیرا با پیشــرفت روزافزون
تکنولــوژی در فضای اداری کشــور و نیز
نص صریح قانون انتخابــات مبنی بر لزوم

تشکیل کمیتهای برای
بررسی الیحه جامع
انتخابات در مجلس
رئیــس کمیســیون شــوراها و امور
داخلی مجلــس از تشــکیل کمیتهای در
این کمیســیون برای بررسی الیحه جامع
انتخابات خبر داد.
محمــد جــواد کولیونــد در گفتوگــو

 14میلیارد دالر ارز 4200
تومانی برای سال 98
اختصاص یافت

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه از
اختصاص  14میلیارد دالر ارز  4200تومانی
برای تامین کاالهای اساسی در سال  98خبر
داد.
به گزارش ایرنا ،محمدباقر نوبخت در حاشیه
شرکت در نخســتین اجالس شورای عالی
اســتانها در ســال  98در جمع خبرنگاران
افــزود :پرداخت بیــش از  13و نیم میلیارد
دالر در ســال گذشته با ارز  4200تومانی از
سیاســتهای دولت بوده که این امر را برای
امســال در حد  14میلیارد دالر تعیین کردیم
و مجلس نیز در فرایند رســیدگی به الیحه
بودجه ،پیشــنهاداتی را برای این کار داد که
دولت متناسب با قانون و سیاستی که در این
راه دارد ،اعمال میکند.
رئیس ســازمان مدیریت برنامه و بودجه در
پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه شنیده
شــده اخیرا ً در جلســهای با حضور وی ،به
بحث قیمتگذاری بنزین پرداخته شده است،
گفت :قطع ًا همه مباحث در ســتاد اقتصادی
دولت مطرح میشود اما اینکه مشخص ًا برای
بحث بنزین تشکیل جلسه داده شود ،درست
نیســت .وی افزود :ما دقیقــ ًا در چارچوب
مصوبهای که در مجلس شــورای اســامی
مطرح اســت ،اقدام میکنیم و همه روزهای
هفته با حضور رئیس جمهور ،ستاد اقتصادی
دولت تشــکیل و در آنجــا موضوعات مهم
مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
نوبخت درباره امکان استفاده از منابع صندوق
توســعه ملی برای جبران خسارات سیل نیز
گفت :بالغ بر  156میلیارد تومان به استانهایی
که درگیر ســیل بودنــد به تناســب میزان
خساراتی که دیدند برای امور جاری پرداخت
کردیم و هنوز هم همه این پولها خرج نشده
اســت .البته مقرر شده نحوه توزیع این مبالغ
بین استانهای آسیب دیده ،با هماهنگی ستاد
مدیریت بحران کشور انجام شود.

در جلســاتی جداگانه و با حضور رئیس جمهوری ،عملکرد سال
1397و برنامه های سال جدید سه دستگاه دولتی بررسی شد.
در جلســات جداگانه رئیس جمهوری با روسای دستگاه ها ،عملکرد
سال  1397وزارت نیرو ،معاونت امور مجلس رئیس جمهور و سازمان
اداری و استخدامی کشــور به همراه برنامه های آتی این سه دستگاه
دولتی ،امروز -چهارشنبه -بررسی شد.
به گزارش ایرنا ،در این جلسات ،رضا اردکانیان وزیر نیرو ،حسینعلی
س جمهوری در امور مجلس و جمشــید انصاری
امیــری معاون رئی 
معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان اداری و استخدامی کشور
به تشــریح دســتاوردها و برنامه های اجرا شده در سال  97در حوزه
عملیاتی تحــت مدیریت خــود ،نیازها و برنامه های ســال جاری
پرداختند.

تکلیف لوایح پالرمو و  CFTباید در فضای
آرام و تخصصی مشخص شود
نوین سازی شیوههای اخذ رأی و شمارش
آرا ،میتوان با طراحی و ســاخت ســخت
افزارهای مربوط بــه انتخابات الکترونیکی
در داخل کشور ،گام مؤثری در تحقق شعار

سال و رونق تولید داخلی برداشت.
موســوی با اشــاره به تهیه و تدوین برنامه
جامع آمــوزش مجریان انتخابات سراســر
کشــور گفت :پــس از ابالغ ایــن برنامه و

بــا تســنیم ،با اشــاره به بررســی الیحه
جامــع انتخابــات در ایــن کمیســیون،
گفت:ایــن الیحه کــه دربــاره انتخابات
مجلس،ریاستجمهوری ،شوراها و بخش
اجرایی انتخابات خبرگان رهبری است که
در کمیسیون در حال بررسی آن هستیم.
وی با بیــان اینکه درباره انتخابات مجلس
در الیحه جامع انتخابات بحثهای مطرح
شده است اما نمایندگان پیش از آن طرحی
را تدوین و در قوه مقننه در حال بررســی

آن هســتیم ،ادامه داد:اگر طرح نمایندگان
درباره انتخابات مجلس مصوب شود این
موضوع جایگزین مباحثی خواهد شــد که
در الیحه جامع انتخابات ذکر شده است.
نماینــده مــردم کرج در مجلــس تصریح
کرد:پیش از این نیــز نمایندگان طرحهای
درباره انتخابات شــوراها به کمیسیون ارائه
کردند که در حال بررســی آن هســتیم و
درباره انتخابات ریاســت جمهوری نیز در
روزهای آینده مواردی که در الیحه جامع

اعالم تقویم زمانی اجرایی آن ،همایشهای
آموزشــی منطقهای در کل کشور به منظور
باال بردن هر چه بیشــتر دانــش انتخاباتی
فرمانداران و بخشداران برگزار خواهد شد.
انتخابات ذکر شده را بررسی خواهیم کرد.
رئیس کمیســیون شــوراها و امور داخلی
مجلــس اضافه کــرد:در روزهــای آینده
نیــز کمیتهای برای بررســی الیحه جامع
انتخابــات تشــکیل خواهــد شــد که به
صورت هفتگی گزارشــی را به کمیسیون
ارائــه میکند تا ظرف ســهماه بتوانیم این
الیحــه را در کمیســیون تصویب و برای
بررســی در صحــن علنــی پارلمــان به
هیأترئیسه قوه مقننه تقدیم کنیم.

رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر
اینکــه تکلیف لوایح پالرمو و  CFTبایــد در فضای آرام و تخصصی
تعیین شود ،گفت :پرهیز از برخورد سیاسی و منفیبافی ضروری است.
بــه گزارش خانه ملت ،حشــمت ا ...فالحتپیشــه در مورد آخرین
وضعیت لوایح پالرمو و  CFTدر مجمع تشــخیص مصلحت نظام
اظهار داشــت :طبق آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام،
سه ماه فرصت دارند تا در مورد طرح و لوایح ارجاعی نظر دهند ،این
سه ماه قابل تمدید است.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس با بیان این
مطلب ادامه داد :در مورد الیحه پالرمو هم به پیشنهاد دولت و مجلس
مهلت بررسی در مجمع تمدید شد.
فالحت پیشه تصریح کرد :در ســال جدید منتظریم تا مجمع جلسه
برگزار کند ،در شرایط کنونی این بررسیها به طور کارشناسی و دقیق
در حال انجام است؛ همه اعضای مجمع هم مصمم به بررسی دقیق و
تخصصی شــدند بنابراین باید منتظر برگزاری جلسه و تعیین تکلیف
نهایی این لوایح باشیم.
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دبیر مجمع تشــخیص مصلحت گفت :از این پس جلسات مجمع در روز
چهارشنبه و یک هفته در میان برگزار میشود.
به گزارش تســنیم ،محســن رضایی با بیان اینکه از این پس جلسات
مجمع در روز چهارشــنبه و یک هفته در میان برگزار میشــود گفت:
دســتور جلســه امروز مربــوط به زمان بنــدی کــردن تصمیمات و
مصوبات مجمع بود.
وی افزود :مراجع و مقام معظم رهبری اعتقاد داشتند که نظرات مصلحتی مجمع
باید در چارچوب زمانی مشــخص باشــد .در همین راستا در جلسه امروز 4
پیشنهاد مطرح شد که یکی از آنها تصویب شد که مبتنی بر آن ،اعتبار مصوبات
مبتنی بر مصلحت  10ساله تعیین شد.

مجلس
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مصوبات مجمع تشخیص
 ۱۰سال اعتبار دارد

وزرای علوم و نفت
میهمان مجلس

کلید حل مشکالت در اجرای بیانیه
گام دوم انقالب است

اينفوگرافيک :ايرنا

Y K

پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
به دولت میرود

نیاز به فرهنگسازی برای کاهش شمار متقاضیان
کنکور

مواد مخدر علت  ۵۵درصد طالقها و  ۷۰درصد جرایم
زندانیان است

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی از پیشنهاد افزایش حقوق  ۱۳درصدی به همراه
 ۲۶۱هزار تومان برای بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی خبر داد و گفت:
این موضوع در هیأت دولت بررسی میشود.
بــه گــزارش ایلنــا ،محمدحســن زدا ،گفــت :پیشــنهاد کانــون عالــی بازنشســتگان،
همــان پیشــنهاد شــورای عالــی کار کــه بــرای ســایر ســطوح افزایــش ۱۳
درصــدی همــراه بــا  ۲۶۱هــزار تومــان موافــق اســت بــه همیــن دلیــل مــا نیــز
ایــن موضــوع را مصــوب و بــرای تصویــب نهایــی بــه هیــأت دولــت ارســال
میکنیــم.

معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش گفت :نیاز به فرهنگ سازی داریم تا
دانش آموزان بدانند برای ورود به دانشگاه لزوم ًا نباید در رقابت کنکور شرکت کنند و
بیشتر رشته های دانشگاه از کنکور آزاد است.
عبدالرســول عمــادی در گفتگو با فــرارو مهمترین رویداد ســال  ۹۷را تصویب
رشــتههای آزاد از کنکور توســط شورای پذیرش دانشــجو دانست و گفت :اینکه
دانش آموزان توانســتند از بهمن  ۹۷در رشتههای آزاد از کنکور ثبت نام کنند و در
سیاســتهای سازمان سنجش نیز این گنجانده شد به نظرم مهمترین اتفاق سال ۹۷
در حوزه آموزش متوسطه بود.

دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با اشــاره به اینکه مواد مخدر و اعتیاد در رأس
آســیبهای اجتماعی قرار دارند ،گفت :مواد مخدر علت بیش از  ۵۵درصد طالقها
در کشور است.
به گزارش خبرآنالین ،اســکندر مؤمنی  ،اظهار داشــت :اقــدام نابخردانه آمریکا در
خصوص سپاه را شدیدا ً محکوم میکنیم.
وی با اشــاره به اینکه یکی از آســیبهای پررنگ جامعه ،مواد مخدر و اعتیاد است،
گفت :علت بیش از  ۵۵درصد طالقها ،مواد مخدر است .همچنین  ۷۰درصد جرایم
عمد و غیرعمد زندانیان نیز به مواد مخدر بازمیگردد.
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تبعات آسیبهای اجتماعی بر جامعه

دولت شریک اجتماعی میخواهد

خبر

خیران امنیت؛همدلی مردم با پلیس

ســهیم شــدن مــردم بــرای حفــظ و برقــراری بهتــر و بیشــتر
نظــم و امنیــت نیــاز مبــرم نیــروی انتظامــی اســت کــه بــرای نیــل
بــه ایــن مهــم دســت نیکــوکاران و دوســتداران صلــح و آرامــش
را صمیمانــه مــی فشــارد.
بعــد از مجمــع خیــران ســامت ،مدرســه ســاز و مشــارکت در
امــر ســامت ،تعلیــم و تربیــت و تحکیــم بنیــان خانــواده حــاال
نیازمنــد نیکــوکاران دیگــری از جنــس امنیــت هســتیم تــا آســتین
هــای همــت را بــاال زده و بــرای برقــراری بیشــتر و بهتــر نظــم و
ایمنــی در ســطح شــهر و روســتاها کوشــیده و بــازوی توانمنــدی
بــرای پلیــس باشــند.
«مشــارکت مــردم در توســعه نظــم و امنیــت عمومــی» دســتور کار
جلســه ای تخصصــی بــود کــه روز چهارشــنبه بعــد از  2ســال
تاخیــر همزمــان بــا رســتاخیز زمیــن دوبــاره جــان گرفــت و همــه
فرمانــداران  10شــهرهمدان بــه دســتور مقــام ارشــد اســتان بــرای
ایــن منظــور فراخوانــده شــدند.
ریاســت ایــن جلســه را اســتاندار همــدان بــه عهــده داشــت و
از همــان ابتــدا بــه همــه اعضــا توصیــه کــرد :بــرای ســوق دادن
نیکــوکاران بــه ســمت و ســوی ســرمایه گــذاری و یــاری رســاندن
بــه بخــش نظــم و امنیــت از هیــچ کمکــی دریــغ نکننــد.
به گفته سید سعید شاهرخی در کنار تشویق متمکنین به مدرسه سازی،
سالمت و ازدواج و مسکن باید مردم به ویژه نخبگان را به عرصه نظم
و امنیت هدایت کرد تا کم و کاستی این بخش مهم نیز مرتفع شده و
به خودکفایی برسد.
هرچنــد فرهنــگ مشــارکت در بیــن مــردم ایــران نهادینــه شــده
و مصــداق هــای بــارز و روشــنی از جانفشــانی و ایثــار جــان و
مــال هموطنــان را در صحنــه هــای مختلــف مــی تــوان بــه وفــور
دیــد امــا شــاهرخی ابــراز امیــدواری کــرد :ایــن بــار هــم بــه طــور
حتــم مــردم از طــرح خیــران امنیــت حمایــت و اســتقبال مــی
کننــد؛ «همیــاران پلیــس» و «شــبگرد محلــه» نمونــه هــای موفــق
ســهیم شــدن مــردم در حفــظ و برقــراری امنیــت در ســطح شــهر
و روســتاها هســتند کــه سالهاســت اجــرا مــی شــود.

نصب سه هزار و  500دوربین مدار بسته توسط خیران

به گزارش ایرنا ،فرمانده انتظامی اســتان همدان نیز در نقش دبیر این
نشســت نصب ســه هزار و  500دوربین مداربسته را از نمونه های
خوب و اثرگذار همکاری خیران دانست و گفت :این نیکوکاری در
کنترل مجرمان و بزه کاران تاثیر بسیاری داشته است.
بخشــعلی کامرانی صالح گفت :برای آرامش و امنیت مردم دســت
همیاری همه دوســتداران نیروی انتظامی را می فشاریم و از ایده ها
و پیشنهادهای هموطنان در این زمینه با کمال میل استقبال می کنیم.
وی از ائمه جمعه تقاضا کرد :از تریبون مقدســی که در اختیار دارند
برای تبلیغ و اطالع رســانی این کار حســنه و خیر استفاده کرده و
نیروی انتظامی را یاری کنند.

همدلی رمز موفقیت پلیس

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار همدان نیز نیروی انتظامی
را پشتیبان و یاور همیشگی ملت ایران دانست و گفت :در سیل اخیر
این جان برکفان مخلصانه به کمک سیل زدگان شتافتند و حاال نوبت
مردم است که این نهاد ارزشی را حمایت کنند.
مصطفی آزادبخت ایجاد رابطه صمیمی با مردم را رمز موفقیت پلیس
ارزیابــی کرد و افزود :همدلی و همزبانــی موجود می تواند نیروی
انتظامی را در برقراری نظم و امنیت مطلوب موفق جلوه دهد.
وی دخالت کمتر پلیس در امور شهروندان و کمرنگ شدن نقش آنها
در ســطح جامعه را نشانه توسعه فرهنگی دانست و گفت :این مهم
مستلزم پررنگ شدن مشارکت مردم در حفظ آرامش و ایمنی است.
در ادامه این نشســت فرمانداران پیشنهادهایی مبنی بر تشکیل سمن
هایی بــا محوریت خیــران دادند و مقرر شــد کارگروه تخصصی
«مشارکت مردم در توسعه نظم و امنیت عمومی » به صورت فصلی
در مرکز استان و شهرستان ها برگزار شود تا مجمع خیران امنیت نیز
مانند دیگر مجامع رشــد کرده و فراگیر شود تا جایی که دیگر شاهد
حضور پلیس و اعمال قانون نباشیم.

دانشگاه

کارنامه اولیه کنکور دکتری  98هفته آینده
منتشر می شود

کنترل آسیبهای اجتماعی به عنوان خط
قرمز تهدید امنیت جامعه ،مقولهای بسیار مهم
اســت که اگر نخواهیم اقدام عاجلی برای آن
داشته باشــیم ،قطع ًا با مشــکالت عدیده در
تمامی سطوح مواجه خواهیم شد.
مواجهه با آسیبهای اجتماعی ،بدون داشتن
برنامه جامع و کامل ،قطع ًا نخواهد توانســت
ما را در مســیر درســت کنترل و کاهش این
آسیبها هدایت کند .در واقع ،مشکل اصلی
در برخورد با آســیبهای اجتماعی ،نداشتن
برنامه است .همین مسئله باعث خواهد شد که
اقدامات ما مقطعی و تسکینی باشد .در حالی
که میبایست برای کنترل و کاهش آسیبها،
برنامهای جامع و مدون داشــت .در این بین،
دســتگاههای مســئول در کنترل آسیبهای
اجتماعی ،نیازمند همراهی ســایر دستگاهها
و سازمانها هســتند .ضمن اینکه ،دولت نیز
نمیتواند به تنهایی در کنترل آســیبها موفق
باشد و الزم است که از شرکای اجتماعی خود
بهره بگیرد.
کارشناسان حوزه آسیبهای اجتماعی معتقدند
اگر نتوانیم در اســرع وقت در مورد کاهش و
کنترل آسیبهای اجتماعی اقدامات ویژه ای
انجام دهیم به طور حتم با مشــکالت عدیده
ای در تمامی ســطوح اجتماعــی ،اقتصادی،
فرهنگی ،و حتی سیاسی مواجه خواهیم شد.
این در حالی است که کارشناسان نسبت به این
موضوع به شدت احساس نگرانی میکنند.
یکی از ســازمانهایی که بــه طور خاص در
مورد کاهش و کنترل و همچنین رســیدگی
به وضعیت آسیب دیدگان و افراد در معرض
آسیب و خشــونت برنامههایی دارد بهزیستی
اســت که به تبع حمایتهایی نیز از این افراد
انجام میشــود در همین خصــوص با رضا
جعفری رئیس اورژانس اجتماعی ســازمان
بهزیستی کشور به بحث و گفتگو نشستهایم.
به گزارش مهر ،بر اســاس اطالعات به دست
آمده و بررســیهای انجام شــده ،شناسایی
گروههای هدف در ســال گذشــته  ۲۰تا ۲۵
درصد افزایش یافته اســت که افراد شناسایی
شــده شامل کودکان و همســران آزاردیده و
افرادی که قصد خودکشــی داشتند را شامل
میشود.

افزایش آمار افراد شناسایی شده
در معرض آسیب و خشونت

رضا جعفری در پاســخ به این ســوال که آیا
آســیبهای اجتماعی نیز افزایش پیدا کرده،
گفت :خیر .افزایش شناسایی گروههای هدف
به معنای افزایش آسیبهای اجتماعی نیست
بلکه به دلیل اقدامات انجام شــده از ســوی
بهزیستی فقط درصد شناســایی رشد داشته
اســت.وی با اشــاره به اینکــه آموزشهایی
در خصــوص نحــوه پیشــگیری و برخورد
بــا آســیبهای اجتماعی مختلــف را وارد
مــدارس و مهدهای کــودک کردهایم ،گفت:
ارائه آموزشهای اولیه باعث شده تا کودکان
و دانش آموزان اطالعــات و آگاهی الزم در
خصوص مقابله و برخورد با آسیبها را داشته
باشند.
وی تأکید کرد :به همان نســبتی که شناسایی
آســیبهای اجتماعی افزایش یافته است باید
ظرفیت ســاماندهی و توانمندســازی جامعه
هــدف را نیز افزایش دهیم کــه این موضوع
نیز با رویکرد مشــارکت در ساماندهی انجام
میشــود.وی با اشاره به اینکه ظرفیت و توان
دولت در ســاماندهی محدود است ،افزود :با
توجه به رشــد و تنوع آسیبهای اجتماعی،

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور ،گفت :نتایج اولیه کنکور دکتری 98
دانشگاه ها هفته پایانی فروردین در قالب کارنامه منتشر می شود.
حسین توکلی در گفت و گو با ایرنا ،خاطرنشان کرد :آزمون دکتری سال  98دانشگاه
ها روز جمعه سوم اسفندماه  97با رقابت  18هزار و  858داوطلب برگزار شد.
یادآور می شود که کنکور دکتری سال  98در هفت گروه 245 ،کد رشته امتحانی و
 58شهرستان کشور برگزار شد.
وی افزود :بر اســاس برنامه زمان بندی ،کارنامــه اولیه داوطلبانی که در این کنکور
شرکت کرده اند و نشان دهنده حق انتخاب رشته آنها است ،هفته آخر فروردین ماه
جاری در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود.
مشــاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور زمان آغاز انتخاب رشته را اردیبهشت
ماه امسال اعالم کرد.

C M

بهداشت

کشــور تصریح کرد ۹۸ :درصد مراجعات به
نمیتوانیم همه موارد را پوشش دهیم به همین
اورژانس اجتماعی که در مورد همسر آزاری
دلیل به دنبال شرکای اجتماعی در ساماندهی
و پوشــش این گونه افراد هستیم که رویکرد
مطرح میشــود مربوط به زن آزاری است و
ما نیز ایجــاد مراکز روزانه از ســوی بخش
تنها دو درصد آن به مرد آزاری مربوط میشود
خصوصی و مشارکت آنهاست.
که آن هم دلیل واکنشــی دارد .به این صورت
وی اظهار داشت :سیاســت خود را از مراکز
که ابتدا مورد خشونت قرار گرفتهاند و سپس
شبانه روزی به روزانه تغییر دادیم و واحدهای
واکنش نشان دادهاند.
غیر دولتی را با همکاری شرکای اجتماعی راه
به گفته وی ،آمارها نشــان میدهد  ۱۵درصد
زنان آزاردیده تحصیالت دانشگاهی داشتهاند.
اندازی میکنیم .مانند مرکــز نگهداری زنان
بعد از مراجعه و شناســایی زنــان و دختران
آســیب دیده و خانههای امن که در سال ۹۷
خشــونت دیــده و یا
با مشــارکت شــرکای خود
در معــرض آســیب و
توانســتیم تعدادی راه اندازی
یــا دارای خانــواده بد
کنیم.
سرپرســت ،ایــن افراد
کودک آزاری و همسر
دسته بندی میشوند و
آزاری دو آســیب مهم
کشور
با توجه به شرایطشــان
اگر نتوانیم در اســرع
به مراکز مختلف سازمان
وقت در مــورد کاهش
جعفــری در مــورد اولویت
بهزیســتی ارجاع داده
و کنتــرل آســیبهای
بندی آســیبهای اجتماعی
میشوند.
اجتماعی اقدامات ویژه
گفت :بــا توجــه بــه آمار
اورژانــس اجتماعــی ()۱۲۳
ای انجام دهیم به طور
وی در خصــوص
حتم با مشکالت عدیده
کودک آزاری ،همســر آزاری
فعالیــت خانههای امن
و ســالمند آزاری و همچنین
ای در تمامی ســطوح
اظهــار داشــت :ایــن
اقدامات مربوط به خودکشی
اجتماعــی ،اقتصادی،
خانههــا مربوط به زنان
به ترتیب چهار آسیب اول در
فرهنگی ،و حتی سیاسی
خشونت دیده است که
کشور بوده است.
مواجه خواهیم شد
آنهــا میتوانند فرزندان
رئیــس اورژانــس اجتماعی
کمتر از  ۱۲سال خود را
ســازمان بهزیســتی کشور
نگه دارند که مدت زمان
تصریح کرد :در ســال  ۹۸نیز سیاســت راه
اولیه تعیین شده برای آنها  ۴ماه است که تا ۸
ماه نیز قابل تمدید اســت اما هیچ محدودیتی
اندازی و توســعه مراکز روزانه با مشارکت
برای خروج آنها از مرکز نیســت و فقط بعد
بهزیستی و بخش خصوصی را دنبال میکنیم.
از توانمندســازی و اطمینان از داشتن زندگی
وی خاطرنشان کرد :افزایش آگاهی مردم باعث
موجه میتوانند از مرکز بیرون بروند.
میشود که تعداد مراجعه کننده نیز بیشتر شود
وی در پاسخ به این سوال که چند درصد این
به همین نســبت خدمت گیرنده نیز نسبت به
گذشته بیشتر شده اســت .بنابراین ما باید در
زنان بــه خانههای خود مجددا ً باز میگردند؟
جهت ارائه خدماتی کامل به جامعه هدف خود
گفت :کســانی که وارد این مراکز میشــوند
اقدامات الزم را انجام دهیم و در سال جاری نیز
زنانی هستند که حمایت خانواده را نداشتهاند
و به تبع بعد از گذشــت چند ماه نیز خانواده
این حمایتها را از آنها داشته باشیم.
آنها را پذیرش نخواهد کرد .در مجموع  ۳۰تا
جعفری در خصوص سن مراجعه کنندگان به
اورژانس اجتماعی گفت :معموالً در سن پایین
 ۳۵درصد آنها به خانههای خود باز میگردند.
خیلی مراجعه کننده نداریم و بیشتر این زنان
اغلب زنان خشونت دیده از حمایت خانواده
 ۴۰سال به باال هستند که خود این موضوع نیز
محروم هستند
جعفــری تأکیــد کــرد :فردی کــه حمایت
جای بررسی و تحقیق دارد و برای خود ما نیز
سوال است که چرا در سن کم مراجعه کننده
خانوادگی دارد به مراکز ما ورود پیدا نمیکند
نداریم و آیا دلیل آن نداشتن آگاهی است که
و این خانهها بیشتر مربوط به زنانی است که
در خانه تحت خشــونتهای سنگین بوده و
اگر اینگونه باشــد باید آموزشهای خود را
امکان زندگی در آن خانه را نداشتند.
افزایش داده و فراگیر کنیم.
مطالعــات انجــام شــده نشــان میدهد در
 ۹۸درصــد آزارهــا مربوط به زن
خانوادههایی که همســر دچار خشونت شده
آزاری است
کودکان نیز در معرض مشــکل و خشــونت
رئیس اورژانس اجتماعی ســازمان بهزیستی

دست دولت در جیب صنعت دارو

نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ،یکی از مشکالت
پیش روی صنعت داروســازی کشــور در ســال رونق تولید را ،بوروکراسی اداری
دانست.
عبــاس کبریایــی زاده ،در گفتگو با شبســتان ،گفت :این مشــکالت ناشــی از
ناکارآمدیهایی بود که در انجام وظایف بخشهای مختلف دولت وجود داشت،
چرا که دولــت به دلیل دیرکردهایی که در پرداختها به ســازمانهای بیمه گر
داشــت ،بیمهها به همان نسبت به داروخانهها پرداخت داشتند و داروخانهها نیز
به شرکتهای پخش و در نهایت این پرداختیها به شرکتهای دارویی با تأخیر
صورت میگرفت.
وی ادامه داد :البته در  ۶ماهه دوم ســال گذشــته با اصالح مدیریتی و پیگیریهای
وزارت بهداشــت ،شــاهد بودیم که شــرایط در تخصیص ارز مــورد نیاز صنعت
داروسازی کشور بهتر شد.

هستند به همین دلیل نباید فقط فرد خشونت
دیده مورد حمایت قرار گیرند بله سایر اعضا
بخصوص کودکان نیز مورد حمایتهای روانی
و روانشناختی قرار گیرند.
از سوی دیگر با نگاه ترکیبی و در نظر گرفتن
شــرایط فرد مرتکب خشونت ،باید عالوه بر
قربانی برای وی نیز اقدامــات درمانی انجام
شود که این موارد از سوی سازمان بهزیستی
اجرایی میشود.
رئیس اورژانس اجتماعی ســازمان بهزیستی
کشــور با اشــاره به اینکه محدودیتی برای
پذیــرش زنــان در معــرض خشــونت در
خانههــای امن وجود ندارد ،اظهار داشــت:
سازمان بهزیســتی تنها سازمانی است که از
این زنــان که به دلیل خشــونت در خانه و
آســیبهای درگیر در آن امکان ادامه زندگی
و امــرار معاش را ندارنــد ،کمک میکند و
خدمات ارائه میدهد.
وی به ضــرورت حمایت از زنان در معرض
خشــونت تاکید کرد و افــزود :زنانی که در
معرض خشونت هستند نمیتواند به وظایف
فرزند پروری تأمین عاطفی اعضا ،خانواده و...
خود عمل کننــد و در این صورت اگر مورد
حمایت قرار نگیرند مشــکالت و آسیبهای
دیگری گرفتار میشوند.
وی همچنین در مورد مراکز بازپروری نیز
گفــت :این مراکز مربوط به زنان آســیب
دیده اجتماعی اســت که با خانههای امن
تفاوت دارد .خانههای سالمت نیز مربوط
به دختــران در معرض خطری اســت که
به دلیل بدسرپرســت بودن و مشکالت در
خانواده امکان ادامه زندگی را نداشــته و
به ایــن خانهها مــی آیند.جعفری تصریح
کــرد :در تمامــی اســتا نها حداقل یک
مرکز بازپــروری ،خانه ســامت داریم
و  ۱۷خانــه امن غیر دولتــی و  ۷خانه
امن دولتی نیز در سراســر کشور فعالیت
میکند که ســه خانه امــن غیر دولتی در
تهران است.
خدمــات تخصصی کارشناســان اورژانس
اجتماعی برای کمک به خانوادههایی است
که از شاخصهای خانواده سالم برخوردار
نیســتند و پــس از مراجعه و یا شناســایی
اینگونــه آزارها کــه معموالً نیــز در مورد
زنان و یا کودکان اتفــاق میافتد ،در زمینه
مداخالت درمانی مورد نیاز این افراد اقدام
میکننــد و همچنین همزمــان پیگیریهای
حقوقــی فرد خشــونت دیــده را نیز دنبال
میکنند تا به نتیجه مثبت برسد.

بهداشت

آسپرین می تواند به درمان بیماری سل کمک کند

محققان دریافتند مصرف آسپرین می تواند موجب توقف تسلط باکتری های بیماری
سل بر سلول های ایمنی شده و بیماران مبتال به این بیماری حاد را درمان کند.
به گزارش مهر ،محققان دریافتند آسپرین میتواند از حمله باکتریهای بیماری سل
به ســلولهای ایمنی پیشگیری کند و به بدن امکان کنترل بهتر عفونت را بدهد .این
بیماری عفونی روزانه جان حدود  ۴۴۰۰نفر را میگیرد.
محققان میگویند :باکتریهای بیماری ســل با کنترل پالکتهای سیستم لخته شدن
خون بدن موجب تضعیف سیستم ایمنی میشوند.
آنان معتقدند آسپرین میتواند برای درمان بیماران مبتال به عفونت شدید بیماری سل
کمک کرده و جان انسانها را نجات دهد».
محققان با اســتفاده از میکروسکوپ فلورسنت به مشاهده تشکیل لختهها و فعالیت
پالکتهای اطراف محلهای عفونت در مدل بیماری سل در زبرافیش (نوعی ماهی)
پرداختند.

نیش و نوش
صدای زنجان :ترک تحصیل در دبیرستانها بیسابقه است
جوونا از تحصیل ناامید شدن!!
هگمتانه :جریمه  25میلیاردی متخلفان نوروز در همدان
اینم از لو رفتن درآمد نیروی انتظامی و پلیس راه
فارس :آقای ترامپ به فکر سفارش تابوت باشد
قبرش رو از االن کندن!!
صدای زنجان :قیمت پیاز و سیبزمینی  3گانه شد
قیمت سه گانه رو فقط کم داشتیم!!
هگمتانه :روستای ماوا در یک قدمی مدفون شدن زیر سیالب است
عوضش دیگه آب داریم!!!
رسالت :فروش سربازی ادامه دارد
سربازی هم سربازی های قدیم
جامجم :ترامپ خودزنی کرد
بدون شرح!!
آوای ماکو :سیل را نباید پسرخالهای مدیریت کرد
فامیل بازی ممنوع!!
ایرنا :کودک  3ساله یک آی پدر را  49سال قفل کرد
وقتی بچه ها در تکنولوژی از بزرگترها پیشی میگیرن!!
هدف ورزشی :آتش استقالل به جان سعودیها افتاد
اینم کمشو ِن!!
سیاست روز :آمریکا از این عصبانیت خواهد مرد
خیلی ســخت جا ِن این همه گفتیم مرگ بر آمریکا نمرده حاال
با عصبانیت بمیره
ایران ورزشی :شفر از دست بیانگیزهها فرار کرد
امان از دست بی انگیزه ها!!
فارس :قبل از نابینا شدن سیگار را ترک کنید
حتما باید چشــمات رو هم از دســت بدی تا دود و دم رو
فراموش کنی!!
وطن امروز 4 :چراغ قرمر برای دولت
دیگه چراغش خاموش نیست!!

حوادث

 361کیلوگرم موادمخدر در همدان کشف شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان گفت 361 :کیلوگرم
انواع مواد مخدر نوروز امســال در این استان کشف شد که نسبت به
زمان مشابه سال گذشته  39درصد افزایش داشته است.
هادی قزوینه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد :بیشترین میزان کشفیات
مواد مخدر مربوط به شهرستان های همدان ،مالیر و رزن است.
وی اضافه کرد 706 :عملیات از ابتدای ســال جاری تاکنون توســط
پلیس مبارزه با مواد مخدر انجام شده که  68طرح از این تعداد برخورد
با خرده فروشان و جمع آوری معتادان متجاهر بوده است.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر همدان از شناســایی و دســتگیری
اعضــای پنج باند فعال در امر تهیه و توزیع مــواد مخدر در  20روز
نخست امسال خبر داد.
قزوینه اظهار داشت :به طور میانگین ماهانه یک هزار عملیات توسط
پلیس مبارزه با مواد مخدر همدان اجرا می شــود که سال گذشته 11
هزار و  500عملیات انجام شد.
وی گفت :رویکرد پلیس در ســال جاری برخــورد با تهیه و توزیع
کنندگان ،باندها و شــبکه های قاچاق موادمخــدر و روانگردان ها،
تشدید مبارزه با خرده فروشان و جمع آوری معتادان متجاهر است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان همــدان اضافه کرد :پلیس
مبارزه با مواد مخدر با اشراف اطالعاتی قوی ،رویکرد پیش دستانه را
در دســتور کار قرار داده تا ضربات مهلکی بر قاچاقچیان مواد مخدر
وارد کند.
به گزارش ایرنا 70 ،باند تهیه و توزیع موادمخدر سال گذشته در استان
همدان منهدم و  10هزار مصرف کننده ،تهیه و توزیع کننده مواد مخدر
دستگیر شدند.
همچنین در این مدت حدود  6تن و  300کیلوگرم انواع موادمخدر در
همدان کشف و ضبط شده و عالوه بر این  130دستگاه خودرو و 38
موتورسیکلت متعلق به قاچاقچیان توقیف شد.

حدود  400هزار نخ سیگار از بار
دستمال کاغذی کشف شد
فرمانده انتظامی اســتان همدان گفت 393 :هزار و  800نخ سیگار
قاچاق به ارزش چهارمیلیارد ریال از کامیون حامل دســتمال کاغذی
کشف شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،بخشــعلی کامرانــی صالح بیان کرد:
کارآگاهــان مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز پلیــس آگاهی هنگام کنترل
خودروهای عبوری در ایســتگاه بازرسی شهید زارعی به یک دستگاه
کامیون ایسوزو که از شهرستان بناب به سمت همدان در حال حرکت
بود مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی اضافه کرد :ماموران در بررســی های اولیــه دریافتند که کامیون
یاد شده در پوشش دســتمال کاغذی اقدام به جاسازی کاالی قاچاق
کرده است.
فرمانده انتظامی اســتان همدان ادامه داد :ایــن خودرو به همراه
 2متهــم به اداره مبارزه با قاچــاق کاال و ارز پلیس آگاهی منتقل
شــد و پس از بررسی ســیگار خارجی قاچاق از قسمت یخچال
خودرو کشف شد.
کامرانی صالح گفت :در این خصوص پرونده مقدماتی تشــکیل شده
و این پرونده در تعزیرات حکومتی همدان در حال رسیدگی است.
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اقتصـاد

اقتصاد جهانی به کدام سمت میرود؟
اقتصاد جهانی کم فروغتر از ماههای پیش به نظر میرســد و تعیین
مسیر آینده آن دشوارتر از قبل است.
به گزارش ایسنا ،بخشی از تحوالت اخیر باعث تقویت خوشبینیها به
آینده شده است :بانک مرکزی آمریکا روند افزایش نرخ بهره را متوقف
کرده است و بانکهای مرکزی دیگر از برنامههای محرک خود رونمایی
کردهاند .مذاکــرات تجاری بین چین و آمریکا به خوبی پیش میرود و
طرفین از جنگ تمام عیار فاصله گرفتهاند و تولیدات صنعتی در مناطق

مختلف رو به افزایش است.
امســال ارزش بورسهای جهانی با  ۱۴درصد افزایش همراه شده است
که در مقایســه با ریزش هشــت درصدی آنها در دسامبر سال گذشته
کام ً
ال امیدوار کننده اســت .چوئی لی ،مدیر تحقیقات اقتصاد کالن در
مؤسسه " سی سی بی هولدینگز" گفت :فکر میکنیم که رشد جهانی آرام
تر شــده است اما متوقف نشده است و این رشد در چین نیز محسوس
است.
از ســوی دیگر اما دالیل زیادی وجود دارند که به تداوم روند صعودی
شــک کنیم :پیامدهای مثبت الیحه کاهش مالیاتی آمریکا به تدریج در

حال محو شــدن هســتند و اوضاع در منطقه یورو و به ویژه در آلمان
که بزرگترین اقتصاد اروپایی محســوب میشود به مانند سالهای قبل
مســاعد نیست .شاید همان طور که کریســتین الگارد ،رئیس صندوق
بینالمللی پول گفته اســت جهان در لحظه سرنوشت سازی قرار دارد
و دوره بعدی نا اطمینانی از شرایط اقتصاد جهانی چندان دور نیست.
رشــد اقتصادی جهان در ســال گذشــته  ۳.۸درصد بود که پیش بینی
میشود امسال این نرخ به  ۳.۵درصد کاهش یابد .بخش بزرگی از روند
آینــده را نتایج مذاکرات تجاری چین و آمریکا و توافق اتحادیه اروپا و
انگلیس بر سر مساله برگزیت تعیین خواهند کرد.

eghtesad@hamedanpayam.com

استاندار در ديدار با فعاالن اقتصادي:

خبر
مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه همدان:

بستر فیبر نوری در همدان توسعه مييابد

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه همدان از توسعه بستر فیبر نوری
در شهرها و روستاهای استان خبر داد.
در مراســم تقدیر از جانبازان شرکت مخابرات همدان به مناسبت روز
جانباز برگزار شد ،مدیرعامل شــرکت مخابرات منطقه گفت :من نیز
جانباز هستم و از نزدیک مشکالت جانبازی را لمس کردهام و میدانم
صحبت از ایثار این قشر بسیار سخت است.
محمدعلی گرزین با بیان اینکه دشمن از پایداری ما در دفاع از ارزشها
میترسد ،قرار دادن نام ســپاه در لیست تروریستها توسط دشمن را
محکوم کرد و افزود :ســپاه همیشه پای نظام ایستاده و امنیت کشور را
تأمین کرده است.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر
پیشــرفتهای زیادی در حوزه مخابرات ایجاد شــده است افزود :در
بارندگیهای اخیــر نیز با تالش همکاران شــرکت مخابرات همدان
کمترین مشکالت را شاهد بودیم و بسترهای مخابراتی کمترین آسیب
را دیدند.
مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه همدان با بیان اینکه همکاران ما نه تنها
مشکالت موجود در استان را برطرف کردند بلکه به استانهای سیلزده
گلســتان و ایالم نیز کمک کردند افزود :اکیپهایی از استان همدان در
لرستان در حال برقراری ارتباطات در این منطقه هستند.
وی با اشاره به برنامههای شرکت مخابرات همدان طی سال جدید گفت:
امیدوارم امســال بتوانیم بهترین سرویس مخابراتی را به مشترکین ارائه
دهیم ،البته نقاط ضعفی وجود دارد که در بحران اخیر در استان برجسته
شده و باید برطرف کرد.
گرزین با تاکید به اینکه باید بهترین سرویس را به مشترکین ارائه داد و
در این راستا اقداماتی از سال گذشته آغاز شده و امسال پیگیری خواهد
شد خاطرنشان کرد :به دنبال بهین ه کردن ارتباطات و ارائه اینترنت نسل
 2.5به باال در مناطق روستایی هستیم.
وی با بیان اینکه استان همدان روستاهای زیادی دارد و فاصله روستاها
نیز زیاد است گفت :به دنبال ارتباطات پیوسته و باکیفیت هستیم.

توسعه بستر فیبر نوری در سال 98

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه همدان از توسعه بستر فیبر نوری در
شهر و روستاها خبر داد و اظهار کرد :به دنبال این هستیم مسیرهایی را
ایجاد کنیم که ارتباط شهری قطع نشود و اگر مسیری دچار مشکل شد
مسیر بعدی دچار مشکل نشود.
وی افزود :در منطقه گنبد گلستان این اقدام انجام شده و با وجود سیل
هیچگونه ارتباط مخابراتی قطع نشد چراکه شبکهسازی از قبل صورت
گرفته بود.

راهاندازی صندوق سرمایهگذاری شرکت مخابرات همدان

گرزین از راهاندازی صندوق ســرمایهگذاری شرکت مخابرات همدان
طی سال جدید خبر داد و افزود :فروش زمین و ساختمان به مخابرات
ضربه خواهد زد؛ باید صندوق ســرمایهگذاری ایجاد و امالک را تبدیل
به درآمد کرد .وی تصریح کرد :تقریب ًا شرکت مخابرات همدان  6هزار
متر سوله ورزشی دارد که اگر به مجتمع رفاهی ـ ورزشی تبدیل شود،
سرمایهگذاری خوبی را شاهد خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه همدان با تاکید به استفاده بهینه از بستر
آیتی در اســتان افزود :امروز در دنیا توسعه فناوری را بر اساس پهنای
باند مصرفی میسنجد که باند مصرفی استان در این زمینه کم است.

سازندگان مسکن دست به عصا راه میروند
دبیر کانون انبوهســازان با بیان اینکه شش فاکتور اثرگذار بر قیمت
تمام شده مسکن کماکان به قوت باقی است ،تاکید کرد :هیچ نوع ثباتی
در اقتصاد مســکن وجود ندارد و به همین دلیل سازندگان با احتیاط و
دست به عصا وارد بازار میشوند.
فرشــید پورحاجت بيان کــرد :در حال حاضر میبینیــم بیثباتی در
فاکتورهای تأثیرگذار بر قیمت تمام شــده تولید مسکن وجود دارد و
هر روز شــاهد قیمتهای متفاوتی هستیم .ســازندگان هم که انواع و
اقســام هزینهها بر دوششــان قرار دارد اوضاع را سبک سنگین و برای
سرمایهگذاری جدید احتیاط میکنند.
وی افزود :به شخصه اعتقاد ندارم که سازندگان از فروش مسکن امتناع
میکنند بلکه با توجه به افزایش هزینههای تولید و نبود ثبات در اقتصاد
مسکن با احتیاط بیشتری وارد بازار میشوند و به نوعی دست به عصا
راه میروند.
دبیر کانون انبوهســازان با بیان اینکه هزینههای تولید ،تأثیر مستقیم
بر قیمت تمام شــده مسکن دارد ،به ايســنا گفت :آنچه در شرایط
فعلی دیده میشــود اینکه سازندهها رغبتی به تولید مسکن ندارند.
کسانی هم که ریسک سرمایهگذاری را پذیرفتهاند پروژههایشان قبل
از نوسانات نرخ ارز در اواخر سال  ۱۳۹۶تعریف شده است .عدهای
هم که واحدهایشان آماده شده متناسب با تجربهای که داشتند حاضر
به فروش نیســتند؛ زیرا به طور روزانه قیمت نهادههای ســاختمانی
دچار نوسان میشود.
پور حاجت تاکید کرد :زمین به یک ابزار ناجوانمردانه در حوزه مسکن
تبدیل شده و قیمت تمام شده مسکن را به نحوی تحت تأثیر قرار داده
که مابقی فاکتورها را به محاق برده است .زمین قابل عرضهای هم توسط
مردم و دولت در کالنشهرها وجود ندارد.

همه اقدامات بايد
منجربه توليد شوند

■ زبردست :دولتيها با فعاالن اقتصادي همکاري کنند
■ جعفري :توليد بيکيفيت دور ريختن مواد اوليه است
■ توتونچيان :امسال به توليدکنندگان سخت نگيريد تا بتوانند فعاليت کنند
»»غزل اسالمي

در اوليــن ديــدار نــوروزي فعاالن
اقتصادي با حضور اســتاندار و مسئوالن
دولتــي در ســالجاري ،توليدکننــدگان
همچنــان تســهيل امور توســط بخش
دولتــي را براي فعاليت اقتصادي و توليد
مطرح کرده و عنوان کردند که در شرايط
اقتصادي و سياسي فعلي نبايد عرصه را
از ســوي داخل براي توليد و صادرات
تنگ کرد .آنها معتقــد بودند که اگر چه
کشور با تحريمهاي آمريکا مواجه است
اما اگــر بخواهيم ،برنامهريــزي کنيم و
همکاري دســتگاههاي دولتــي و نحوه
اجراي قانــون در توليد و صادرات کمي
تغيير کنــد قطع ًا شــرايط موجود حفظ
ميشــود و ممکن است شرايط اقتصادي
بهتر هم بشود.
در اين جلسه استاندار خطاب به مديران
دســتگاههاي دولتي گفــت :باید برآیند
برنامهها و اقدامات دســتگاههای اجرایی
به رونق تولید منجر شــود .من کاری با
پروندههای تشکیل شده و روند پیشرفت
کار آنها ندارم بلکه فقط نتیجه کار برایم
مهم است و هر چيزی که موجب کندی
کار تولید شود برایم قابل قبول نیست.
سیدسعید شــاهرخی ادامه داد :از همان
ابتدا بر توجه به معیشــت مردم و تولید
تأکید کردهام و این را در حرف نمیتوان
انجام داد بلکه باید با عمل نشان داد.
وی افــزود :برای تحقق تولید ،صادرات،
بهبود اشــتغال و معیشــت باید راهکار
عملی داشــت و باید هر قانونی که مانع
تحقق آنها اســت را اصــاح کنیم و تا
زمانی که اصالح نکردهایم اصرار به اجرا
نداشته باشیم.
شــاهرخی بر همکاری همه دستگاهها در
تحقق این اهــداف تأکيد کرد و گفت که
باید برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان
نهایت تالش خود را بکنیم.

وی با تأکید بر اینکه بانکها پاشنه آشیل
ما در تولید و صنعت هســتند ،افزود :در
مجموع بانکها در استان عملکرد مثبتی
داشــتهاند اما رضایتمندی من به این معنا
نیست که از همه ظرفیت بانکها استفاده
شده است.

پرداخت تســهیالت در استان
کمتر از میانگین کشور

رئیــس اتــاق بازرگانی اســتان همدان
هم گفت :با توجه به شــرایط کشــور و
تحریمهــای ناعادالنه از ســوی آمریکا
همــه فعاالن اقتصادی باید قول بدهیم که
همچــون گذشــته و دوران جنگ مردانه
ایســتادگی کنيــم ،ما مرد عمل هســتیم
و حتمــ ًا راه حلــی بــرای برونرفت از
مشــکالت پیدا خواهیم کرد و با همت و
برگزاری جلســات متعدد با دستگاههای
اجرایی و استاندار سعی میکنیم که مسايل
و مشکالت فعاالن اقتصادی را کم کنیم.
علیاصغر زبردســت افــزود :دو نکته را
به مدیران اســتان در حضور اســتاندار
میگویم و خواهــش میکنم که در این
دوران ســخت ،کمک و همیــار فعاالن
اقتصــادی باشــند و مخصوصــ ًا بدنــه
کارشناســی زیر مجموعه خود را توجیه
کنند.
وی ادامه داد :امســال ســال ســختی را
پیشرو خواهیم داشت و تاکنون به خاطر
تحریمها و فشــارهای بیرون از کشور و
شرایط داخل کشــور حوادث غیرمترقبه
پیش آمده اما ما باید تالش کنیم تنگناها
و فشــارهای داخلی را کم کنیم نه اینکه
خدای ناکرده بخواهیم فشارهای داخلی
را بیشــتر کنیم ،که اين اص ً
ال قابل قبول
نیست.
زبردست گفت :به جز منابع بانکی منابع
دیگری برای حل مشکالت مالی فعاالن
اقتصادی تعریف نشــده و این در حالی
اســت که از حدود  160هــزار میلیارد

آیا واردات کاغذ
بحران را برطرف میکند؟
در حالی که بحــران کمبود و گرانی
کاغذ در ســال گذشته مصرفکنندگان را
با مشــکالت جدی مواجــه کرده ،رئیس
ســندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای
ایران معتقد اســت که ورود محمولههای
جدید کاغذ وارداتی به کشــور میتواند
مشکالت مربوط به عرضه کاغذ در بازار
را حل کند.
بحــران کاغذ از پاییز  ۱۳۹۶آغاز شــد و
با وجود اینکه در همان ســال با ترخیص
یک محموله کاغــذ از گمرک این بحران
تا حدی کنترل شــده ،اما افزایش نرخ ارز
بار دیگر این صنعت را با مشکالتی مواجه
کرد؛ تا جایی که در آخرین روزهای اسفند
ماه در پــی افزایش بی رویه قیمت کاغذ،
صنف ناشران در نامهای به مسئوالن دولتی
خواستار پیگیری جدی برای حل معضل
کمبود و گرانی کاغذ شدند.
از طرف دیگر در روزهای آخر اسفند ماه،
دبیر کارگروه ســاماندهی کاغذ گفته بود
که در ســال گذشــته  ۳۷هزار و  ۳۵۴تن
کاغذ روزنامــهای و  ۲۱۸هزار و  ۶۲۳تن
انواع کاغذ تحریر وارد کشور شده است،
اما فقط  ۶۹۱۵تــن روزنامهای و ۱۳۶۴۹
تن تحریر با حواله معاونتهای فرهنگی
و مطبوعاتی وزارت فرهنگ توزیع شــده
اســت .به این معنا که ســایر مقادیر که با

ارز دولتی وارد شــده ،غیرقانونی توزیع
شده است.
امــا رئیــس ســندیکای تولیدکنندگان
کاغذ و مقوای ایران بــا بیان اینکه ورود
محمولههــای وارداتی جدید به کشــور،
میتوانــد نگرانیهای مربــوط به عرضه
کاغــذ در بازار را برطرف کند ،به ايســنا
گفت :در پایان سال گذشته دولت منابعی
را برای واردات کاغــذ تأمین و امکاناتی
فراهم کرده تا سفارشها برای واردات این
محصول انجام شود.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی با اشــاره به
جهش قیمت کاغذ در ســال گذشــته و
مشکالتی که برای مصرفکنندگان ایجاد
شده ،تصریح کرد :وزارت ارشاد و وزارت
صنعت ،معدن و تجــارت اقداماتی برای
واردات کاغــذ انجام دادند تــا کمبود و
افزایش قیمت را جبران کنند.
روغنی گلپایگانــی در ادامه با بیان اینکه
وضعیــت تولید کشــور در بخش کاغذ
روزنامــه و کاغذ تحریر خوب نیســت،
اظهار کرد :برای تأمین بازار امید چندانی به
تولید داخل نیست .در حال حاضر میزان
دقیق ظرفیت فعال صنعت کاغذ مشخص
نیســت ،اما میتوان گفت با وجود اینکه
ظرفیت تولیــد  ۱۵۰هزار تن کاغذ وجود
دارد تولید ما نهایت ًا به  ۲۰هزار تن میرسد.

ریالی که برای پرداخت تســهیالت سال
 97در کشــور پیشبینی شده بود به طور
متوســط در کشور  75درصد و در استان
همدان  57درصد پرداخت شده است که
این قابل قبول نیست.
وی ادامه داد :طبق آمــار مانده معوقات
در استان  10درصد است در صورتی که
متوسط کشــوری  4درصد است که باید
در این راستا هم تالش بیشتری صورت
بگیرد.
زبردســت با ابراز همدردی با مردم سیل
زده کشور و استان و ابراز تأسف ،گفت:
برای کمک بــه ســیلزدگان نامهای به
حضور فعاالن اقتصادی اســتان ارســال
و شــماره حســابی اعــام کردهایم که
امیدواریــم ،بتوانیم از کمک شــما برای
ارسال به مناطق سیلزده بهرهمند شویم.

اجازه تولیدات بیکیفیت ندهیم

رئیس خانه صنعــت و معدن همدان هم
با اشــاره به اینکه تولید کاالی بیکیفیت
در کشــور خراب کردن مواد اولیه است،
گفــت :اداره اســتاندارد اســتان حداقل
استانداردی برای انواع تولیدات مشخص
کننــد و اجازه ندهند کاالی بیکیفیت در

استان تولید شود.
جعفری با اشــاره به اينکــه بدنه دولت
خيلــي بزرگ اســت ،ادامــه داد :ما اگر
محصول باکیفیت تولیــد کنیم ایرانیها
چــون ملیگــرا هســتند کاالی ایرانی
میخرند.
وی بــا اشــاره به مشــکالت پیشروی
تولیدکنندگان در برخی دستگاهها گفت:
پیشــنهاد میکنــم تولیدکنندگانی که به
عنوان مثال بین  4تا  8ســال تعدیل نیرو
نداشتهاند از مالیات معاف شوند.
وی ســپس با اشــاره به توانمندیهای
اســتان برای جــذب برای شــرکتها
به اســتان گفــت :بعضی از شــهرها با
شرکتهای بزرگ خودروسازی رایزنی
کرده و بخشی از تولیدات آن را به استان
خود منتقل کردهاند که از جمله میتوان
به مونتاژ ســمند اشــاره کرد ،اما چنین
اتفاقی در همدان نیفتاده است.
جعفری با تأکيد براينکه بايد تهديدها را
به فرصت تبديل کنيم ،بيان کرد :مســیر
کرمانشــاه به تهران طوالنیتر از همدان
تهران اســت و برای ماشینهای سنگین
حمل خودروهــا برای جابجا کردن چند

خــودرو بایــد هزینه گزافــی پرداخت
شــود در صورتی که هزینه حمل و نقل
از همدان بــه تهران کمتر میشــود که
این هزینهها همه به دوش مردم اســت.
بنابراین اســتان در چنیــن مواقعی باید
اقداماتی انجام بدهد تا هم اشتغال و هم
اقتصاد مردم خود را تقویت کنند.

در حال حاضر رعایت صددرصد
قانون سخت است

مدیرعامل شــرکت تولیدی محصوالت
غذایی سحر نیز گفت :برخی قوانین ملی
هستند که با توجه به شرایط فعلی کشور
باید برای فعــاالن اقتصادی کمی تعدیل
شوند و شرایط ویژهای برای آنها در نظر
گرفته شوند.
مسعود توتونچیان افزود :در شرایط فعلی
برای ما خیلی سخت است که قانون را به
طور  100درصدی رعایت کنیم اگر چه
به قانون پایبند هستیم.
وی ادامــه داد :در ایــن مقطع باید با هم
جلســات و همدلی بیشتری داشته باشیم
و از نزدیک از کارگاههای تولیدی بازدید
کنیم و بررســی کنیم که در این شرایط
چگونه میشــود که اشــتغال موجود را

■ محتوای جلســه هفته قبل بخش خصوصی هم به دنبال گفتار درمانی و جلســه درمانی اســت .این بخش را هم دولتیها به دست
گرفتهاند.
■ کارآفرينان حاضر در جلسه تعدادشان بسيار کم بود و حاضران هم همان نفرات تکراري بودند که معموالً به جلسات دعوت ميشوند.
■ نمایندگان استان در مجلس شوراي اسالمي حضور نداشتند.
■ مراسم بدون اعالم اختتامیه توسط مجري به پايان رسيد.
■ سالن کوچک بانک ملی پر نبود و صندليها نصف و نیمه پر بودند و ظاهرا ً تنها طرفداران منتخبان اتاق زبردست به جلسه آمده بودند
و منتقدان و حتی بخش زیادی از بیطرفان و شهرستانیها حضور نداشتند.
■ به گفته زبردســت تأمین اجتماعــی ،مالیات ،منابع انحصاری بانکها براي توليد کنندگان و عملکرد نامناســب بخصوص در بدنه
کارشناسی دستگاهها مشکالتي براي فعاالن اقتصادي ايجاد کرده است.
■ توتونچیان مدیر صنایع غذایی سحر بیشتر حرف دلش را گفت تا حرف دل بخش خصوصی.
■ استاندار از بداخالقیهای انتخابات اسفند اتاق سخن گفت.که شورای گفتگوي دولت و بخش خصوصی در تاریخ مشخصی تشکیل
میشود.
■ ستاد تسهيل به دنبال تصمیمات منطقی است.
■ سعي کردم معاون اقتصادي را بومي انتخاب کنم و از بين گزينههاي مختلف پورمجاهد را انتخاب کردم.

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

حفظ کنیم.
توتونچیان گفت :اکنون شــرایط طوری
اســت که دســتگاههای اجرایی باید با
فعــاالن اقتصادی بیشــتر کنــار بیایند و
بخشــی از هزینههای  23درصدي تأمین
اجتماعــی و مالیات در قالب یارانه برای
آنها در نظر گرفته شــود و دولت ردیف
بودجهای براي اين يارانه و مشــوقهای
صادراتی برای آنها مشخص کند.
توتونچیان گفت :در راستای اجرای شعار
ســال باید دســتگاههای دولتی الزام به
خرید کاالهای ایرانی شوند تا بخشی از
درآمدهای استان در همدان هزینه شوند.
مدیرعامل شرکت تولیدی سحر ادامه داد:
پشتیبانیهای قضایی از فعاالن اقتصادی
نیز بسیار مهم است.
وی ســپس با اشــاره به مشکالت دیگر
تولیدکننــدگان در اســتان ادامــه داد :با
سرمایه در گردشــی که در سال گذشته
داشــتیم قطع ًا امسال نمیتوانیم واحدمان
را حفظ کنیم و اگــر در ماههای پیشرو
راهکاری ارايه ندهیم با مشکالت جدی
مواجه میشــویم .بانکها بايد تسهيالت
مشــخص را به فعاالن اقتصادي واقعي
پرداخت کنند.
توتونچيان گفت :ما خوب عمل نکردیم
و به اســتعدادها توجه نکردیم که منجر
شد اينهمه مهاجرت صورت بگيرد.
توتونچیان در پایان ســخنانش خطاب به
فعاالن اقتصادی حاضر در جلســه گفت:
بیایید به هم قول بدهیم که کارکنان مشغول
در واحدهــای را تعدیل نکنیم زیرا آنها با
اعتماد به ما تشکیل زندگی داده و به آینده
آمید بســتهاند ،درست نیست راحتترین
کار را انجام بدهیم بلکه عراق یک کشور
مصرفی است و اگر بازاریابی درستی انجام
بدهیم و برندسازی کنیم میتوانیم از بازار
این کشور بهره ببریم.

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای(نوبت دوم)

برونسپاری حفاظت فیزیکی  ،اپراتوری ،تعمیر و نگهداری و بهره برداری از چاهها و مخازن ،
ایستگاه پمپاژ و پکیج تصفیه خانه آب شهرستان تویسرکان به شماره ج98/105 /
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار  ،برونسپاری حفاظت فیزیکی  ،اپراتوری ،تعمیر
و نگهداری و بهره برداری از چاهها و مخازن  ،ایستگاه پمپاژ و پکیج تصفیه خانه آب شهرستان تویسرکان با برآورد  4.745.650.000ریال را به
مدت یک سال به پيمانكاران دارای گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وگواهينامه صالحيت معتبر از سازمان
برنامه و بودجه کشــور (حداقل پايه  5در رشــته آب) یا گواهينامه صالحيت بهره برداری از چاهها یا مخازن یا ایستگاه پمپاژ یا خطوط انتقال یا
تصفیه خانه آب از وزارت نیرو واگذار نمايد.
ازكليه پيمانكاران واجد شرايط كه متقاضي شركت در مناقصه هستند دعوت مي شود با ارائه درخواست كتبي و فيش واريزي به مبلغ 300/000
ريال به حساب سپهر بانک صادرات شماره  0101396197001بابت خريد اسناد مناقصه در ساعت اداري از  98/01/22لغایت  98/01/28به دفتر
قراردادهاي اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  261.228.250ریال است که پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده  ،تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور
را به حســاب سپهر بانک صادرات شــماره  0101396197001واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه ویا از مطالبات قطعی تائید
شده نزد شرکت بلوکه نماید و حسب مورد ضمانتنامه يارسيد واريز وجه يا چك بانكي و یا گواهی مطالبات قطعی تائید شده را ضميمه پيشنهاد
به شركت تسليم نمايد.
بــه پيشــنهادهاي فاقــد ســپرده  ،فاقــد امضــاء ،مشــروط وپيشــنهاداتي كــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در فراخــوان واصــل شــود
،ســپردههاي مخــدوش ،ســپرده هــاي كمتــر از ميــزان مقــرر ،چــك شــخصي و نظايــر آن ، ،مطلقــا ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد .مــدت
اعتبــار پیشــنهاد هــا  3مــاه اســت.مهلت عــودت اســناد تکمیــل شــده مناقصــه تــا پايــان وقــت اداري مــورخ  1398/02/08ومحــل تحویــل
دبیرخانــه شــرکت آب و فاضــاب مــی باشــد .پــاكات ســاعت  10مــورخ  1398/02/09در كميســيون مناقصــه در محل شــرکت بازگشــایی
خواهــد شــد .
■ محل دريافت اسناد،تحويل وگشايش پيشنهادها :همدان  -ميدان بیمه -جنب اداره ثبت احوال -شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت
اداری (شنبه تا چهارشنبه  7:45تا ، 14:15پنجشنبه  7:45تا )13:15
■ اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سایت شرکت ( )www.hww.irدرج شده است.
■ ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
■ شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

آب یعنی زندگی

Y K

پیشخوان
 15تیم به مسابقات کارگران جهان در اسپانیا
اعزام می شوند
رئیس فدراســیون کارگری از اعزام  120نفــر در قالب  15تیم به
مسابقات کارگران جهان اسپانیا خبر داد.
«جواد رمضــی» در گفت وگو با ایرنا ،اظهار داشــت :در این دوره از
مسابقات کارگران جهان در اسپانیا نمایندگان بیش از  40کشور حضور
دارند و  15تیم نیز از ایران به این مسابقات اعزام می شوند.
وی با بیان اینکه حدود  3میلیارد تومان بودجه برای اعزام به این رقابت

86هزار نفر بیمه شدند

نکته

عادلسوزی؛ پایان ُمبدع یک رؤیای ایرانی
»» محمد فاضلی*

حــذف «عــادل فردوســیپور» از برنامــه نــود و حــذف ایــن
برنامــه از کنداکتــور شــبکه ســه ،تحلیلهــای زیــادی داشــته و از
زوایــای مختلفــی مــی تــوان بــه آن نــگاه کــرد؛ منظــر ســرمایه
اجتماعــی ،فرهنــگ عمومــی و رؤیــای ایرانــی یکــی از آن زوایــا
اســت.
در روزهــای اخیــر اخبــاری در خصــوص حــذف فردوســی پــور از
برنامــه نــود منتشــر شــد؛ اخبــاری کــه واکنــش هــای زیــادی را بــه
همــراه داشــت؛ اجــازه دهیــد بــرای درک جایــگاه فردوس ـیپور،
او را بــا برخــی از مشــهورترین مجریــان تلویزیــون در دنیــا
مقایســه کنیــم.
جــان ویلیــام کارســون :او برنامــه The Tonight Show
 Starring Johnny Carsonرا از  1962تــا 30( 1992
ســال) اجــرا کــرد و در ســال  1987بــه تــاالر افتخــارات تلویزیــون
پیوســت.
اپــرا وینفــری :او برنامــه  The Oprah Winfrey Showرا
از  1986تــا  25( 2011ســال) اجــرا کــرد ،نخســتین آمریکایــی-
آفریقایــی میلیــاردر آمریــکای شــمالی شــد و حتــی عنــوان
مؤثرتریــن زن رســانهای دنیــا را نیــز بــه دســت آورد.
الــن دیجنــرس :او برنامــه The Ellen Degeneres Show
را از ســال  2003اجــرا کــرده اســت.
جرمــی کالرکســون :او مشــهورترین مجــری برنامــه فوقالعــاده
محبــوب ( Top Gearمخصــوص معرفــی اتومبیــل و
گفتوگومحــور) اســت کــه از  2002تــا  2015ایــن برنامــه را
اجــرا کــرد.
دیویــد لترمــن :او بــه مــدت  33ســال از  1982تــا  2015در
تلویزیونهــای  NBCو  CBSبرنامههــای Late Night
 with David Lettermanو Late Show with David
 Lettermanرا اجــرا کــرد.
جــی لنــو :او از ســال  1992تــا  2009برنــام The Tonight
 Show with Jay Lenoرا اجــرا کــرد و در ســال  2014هــم
بــه تــاالر مشــاهیر تلویزیــون وارد شــد.
از ســوی دیگــر« ،مــدال آزادی ریاســت جمهــوری»
( )Presidential Medal of Freedomو «مــدال طــای
کنگــره» ( )Congressional Gold Medalارزشــمندترین
مدالهایــی اســت کــه بــه افــراد غیرنظامــی در آمریــکا داده
میشــود و ایــن در حالــی اســت کــه نــام افــرادی نظیــر کارســون،
وینفــری و الــن دیجنــرس در بیــن دریافتکننــدگان مــدال آزادی
ریاســت جمهــوری بــه چشــم مــی خــورد.
عــادل فردوسـیپور کــه از  23مــرداد  1378تــا بــه امــروز حــدود
 19ســال برنامــه نــود را اجــرا کــرده ،از نظــر طــول مــدت دوام
و اجــرای برنامــه ،بــا ایــن مجریــان مشــهور ذکــر شــده قابــل
مقایســه اســت .او در بیســت ســال گذشــته در جامع ـهای  60تــا
 80میلیونــی (و نــه جامعــه  400میلیــون نفــری آمریــکا) دههــا
میلیــون بیننــده دس ـت و پــا کــرده اســت .او رکــورددار دریافــت
 7میلیــون پیامــک ،و اجــرای سیاسـیترین برنامــه ورزشــی ایــران
دربــاره اعمــال نفــوذ سیاســیون و دولــت در انتقــال باشــگاههای
فوتبــال اســت و پشــت پردههــای فوتبــال ،فســادها و بســیاری از
موضوعــات دیگــر را رمــز زدایــی و افشــا کــرده اســت.
امــا شــاید مهمتریــن کار عــادل فردوس ـیپور ،از منظــر اجتماعــی
و فرهنگــی ،ســاختن «یــک رؤیــای ایرانــی» بــود .او بــه رؤیــای
مــردم بــرای داشــتن برنامــه تلویزیونــی گفـت و گــو محــور ،بدون
سانســور و پردهپوشــی ،تخصصــی و شــفافکننده جامــه عمــل
پوشــاند؛ برنامــه نــود از جنــس فوتبــال بــود ،امــا رؤیــای داشــتن
چنیــن برنامههایــی بــرای سیاســت ،اقتصــاد ،جامعــه و فرهنــگ
را هــم در ایرانیــان پــرورش داد .و اینجاســت کــه بایــد گفــت
عــادل فردوســیپور ،شایســته حــذف شــدن نیســت ،بلکــه بنــا
بــه ســهماش در فرهنــگ عمومــی و خلــق رؤیــا ،امیــد و ســرمایه
اجتماعــی ،شایســته دریافــت مــدال و ورود بــه تــاالر مشــاهیر
تلویزیــون اســت.
مفهــوم «بســتههای اثربخشــی» (Pockets of
 )Effectivenessدر ادبیــات توســعه در یــک دهــه گذشــته
بــروز کــرده اســت؛ ایــن مفهــوم زمانــی ب ـهکار م ـیرود کــه یــک
ســازمان عمومــی اثربخــش و کارآمــد در دل ســاختار و زمینــه
ناکارآمــد ،ظهــور میکنــد .عــادل فردوس ـیپور و برنامــه نــود ،از
ایــن منظــر نیــز قابــل توجــه هســتند و حتــی میتــوان در انــدازه
یــک رســاله دکتــری هــم بــه بررســی پدیــده بســتههای اثربخشــی
بــه تحلیــل آن پرداخــت.
بــه عبــارت دیگــر ،مناس ـبتر آن اســت کــه عــادل فردوس ـیپور
و برنام ـهاش بــه ماننــد برنامههــای مشــهور تاریــخ تلویزیونهــای
جهــان باقــی بمانــد ،بــه تــاالر مشــاهیر تلویزیــون راه یابــد ،بــه
ســاختن «رؤیــای ایرانــی» تلویزیــون بیسانســور و شــفاف ادامــه
دهــد و پایــان یــک نخبــه رســانهای نباشــد .عادلســوزی ،ســرمایه
اجتماعــیای اســت کــه ســوزانده میشــود؛ پایــان یــک رؤیــا و
شــاید آغــاز یــک توهــم...
*عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

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

@bazarehamedan
ی لطف ًا
برای عضو در کانال تلگرام نیازمند 
عدد  5را به شماره  09035157351ارسال نمایید.
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ها تعیین شده است ،ادامه داد :در دوره قبل  220نفر را به این مسابقات
اعزام کردیم اما در این دوره کاروان کوچکتری را اعزام می کنیم .با این
حال امید داریم مدال بیشتری بدست بیاوریم.
رئیس فدراســیون ورزش کارگری با بیان اینکه تیم های انتخاب شده
برترین تیم های ورزشــی قهرمانی کشــور بوده اند ،تصریح کرد :تیم
اتریش و فنالنــد از جمله قوی ترین رقیبان ایــران در این رقابت ها
هســتند .وی افزود :برخی از این تیم ها ملی هستند و بعضی دیگر در
قالب حمایت حامیان مالی در این رقابت ها حضور می یابند.
به گفته رمضــی ،تیم های اعزامی به این رقابت ها ،دوومیدانی زنان و

مردان ،تنیس روی میز زنان کارگر کشور ،جودوی مردان و زنان ،کاراته
مردان ،پتانک ،والیبال ساحلی ،کشتی فرنگی و ساحلی هستند.
رئیس فدراســیون ورزش کارگری در خصــوص دلیل عدم اعزام تیم
فوتبال کارگران ،خاطرنشان کرد :قانونی در این رقابت ها تصویب شده
اســت که اگر یک تیم با رقیب رژیم صهیونیستی روبرو نشود ،تمامی
تیم ها از ادامه این رقابت ها باز مانده و حذف می شــوند .تیم قوتبال
پیش از این حضور مقتدرانه ای را در این رقابت ها از خود نشان داده
اســت اما چون در این مسابقات با این رژیم رو برو می شود ،از اعزام
آن منصرف شدیم.

رکورد ورزشکاران بیمه شده
در همدان

1
زنگ زورخانه اسدآباد
به صدا درآمد

زنگ زورخانه سردار شهید عباسی
بمناسبت اعیاد شعبانیه به صدا در آمد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل
ورزش و جوانان استان؛ زنگ زورخانه
شهید عباسی بمناســبت اعیاد شعبانیه
به صــدا در آمد.عصر دیروز جمعی از
پیشکســوتان و مســئول با حضور در
زورخانه شهید عباســی ،اعیاد شعبانیه
را جشن گرفتند.در این مراسم بخشی
از ورزش پهلوانی به نمایش گذاشــته
شد.گفتنی است در این مراسم تعدادی
از جانبازان به مناسبت والدت حضرت
عباس تجلیل شد.

2
صعود تیم والیبال
ساحلی ایران به فینال
تور جهانی
تیم والیبال ســاحلی ایران «ب» با
شکست تیم میزبان به فینال رقابتهای
تور جهانی تک ســتاره ساتون تایلند
صعود کرد.
بــه گزارش ایرنــا؛ تیم ملــی والیبال
ساحلی ایران ب در مرحله نیمه نهایی
برابر تیم تایلند سه قرار گرفت که در
پایان ،ساحلیبازان ایران با نتیجه  2بر
صفر حریف خود را شکست دادند و
به فینال این رقابتها صعود کردند.

3
با ســاماندهی  ۸۶هزار و  ۲۳۰نفر در سال
 ۹۷رکوردورزشکاران بیمه شده استان همدان
شکسته شد.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان با
بیان اینکه قبل از ســال گذشته بیشترین آمار
ورزشکاران بیمه شده استان همدان  75هزار
نفر بوده است اظهار داشت :با ساماندهی 86
هزار و  230نفر رکورد ورزشکاران بیمه شده
استان همدان در سال  97شکسته شد.
محسن جهانشیر در گفتوگو با تسنیم ،افزود:
افزایش آمار ورزشکاران بیمه شده از اهداف
اداره کل ورزش و جوانان اســت و در تالش
هســتیم در پایان ســال  98آمار ورزشکاران
ســاماندهی شده اســتان افزایش قابل قبولی
داشته باشد.

جهانشــیر عنوان کرد :هدف ما این است با
تالشمضاعف  10درصد از جمعیت اســتان
یعنی  174هزار ورزشــکار را ســاماندهی و
بیمه کنیم.
وی با اشاره به این که در دست داشتن کارت
بیمه ورزشــی برای حضور ورزشــکاران در
فضاهای ورزشی استان ضروری است گفت:
با باشگاههایی که به ورزشکاران بدون کارت
بیمه اجــازه فعالیت بدهند برخــورد قانونی
میشود.
جهانشــیر با اعالم این که از ابتدای امســال
سرپرســتان اداره ورزش و جوانان اسدآباد و
هیأت بولینگ و بیلیارد استان منصوب شدند
عنوان کرد :مهتاب ســرمدی از مدیران جوان
حوزه ورزش و جوانان به عنوان سرپرســت

اداره ورزش و جوانان شهرســتان اســدآباد
انتخاب شد.
وی افزود :این نخستین بار است که مدیریت
اداره ورزش و جوانان یکی از شهرستانهای
استان به بانوان سپرده میشود و این روند در
بخشهای مختلف ورزش و جوانان اســتان
ادامه خواهد داشت.
جهانشــیر با اشاره به این که پس از استعفای
محمدجواد ســیف از ریاست هیأت بیلیارد و
بولینگ محمد فتحی را برای سرپرســتی این
هیأت به فدراســیون مربوطه پیشنهاد کردیم
تصریح کرد :این پیشنهاد مورد قبول فدراسیون
بولینگ و بیلیارد قرار گرفت و محمد فتحی که
سوابق متعدد ورزشی در کارنامه خود دارد به
عنوان سرپرست این هیأت منصوب شد.

چرا بارسا در این فصل فوقالعاده بود؟
تیم فوتبال بارسلونا در آستانه دستیابی
به یکی از آســانترین قهرمانیها در لیگ
اسپانیاســت و این عملکرد خوب دالیلی
دارد.
به گــزارش مهر ،در اللیگا کمتر پیش آمده
بود چنین شــرایطی در جدول حاکم باشد.
تیم فوتبال بارســلونا با اختالف  ۱۱امتیاز
نسبت به اتلتیکومادرید ،تیم دوم ،در صدر
قرار دارد .دلیل ایــن موفقیت پایه و بنیان
قوی این تیم اســت و البته فاکتورهایی که
در زیر به آنها اشاره میکنیم.
یکی از این دالیل مارک آندره تراشــتگن،
دروازهبان آلمانی و قدرتمند بارســا است.
در این فصل او باعث شده بارسا امتیازات
زیادی بگیرد.
نکتــه دیگر اینکه هر بار به نظر رســیده
تیمــی تصمیم دارد صدرنشــینی بارســا
را تهدیــد کند این تیم به بهترین شــکل
واکنش نشــان داده اســت .آخرین آنها
اتلتیکومادرید بود کــه آبی و اناریها به
خوبی از پسش برآمدند.
یکی دیگــر از دالیل ایــن موفقیت این
بــود که رئال مادریــد ،اصلیترین رقیب
بارســا ،خیلی زود از حریف عقب افتاد
و توان رقابت با آن را نداشــت.همچنین
نباید مدیریت خوب ارنســتو والورده در
ایــن تیم را نادیده گرفت .او کارش را به
خوبی انجام داده و کمتر کســی میتواند
به این موضوع شک کند.
فاکتور همیشــه تأثیرگذار بارسا هم لیونل
مسی بوده که در این فصل و تا اینجای کار

«ویچنزو مونتال»
سرمربی تیم فوتبال
فیورنتینا شد
ویچنــزو مونتال که پیــش از این
ســرمربی تیم های میالن و سویا بود،
هدایــت تیم فوتبال فیورنتینا را برعهده
گرفت .به گزارش مهر ،ویچنزو مونتال
که پیــش از این صحبتهایی مبنی بر
حضــور وی روی نیمکــت تیم ملی
فوتبال کشورمان شنیده می شد ،امروز
به تیم فوتبال فیورنتینا ایتالیا پیوست.
مونتــا که در فصــل  ۱۵-۲۰۱۴هم
هدایت این تیــم ایتالیایی رو برعهده
داشــت ،پیــش از این ســرمربی تیم
های میالن ،ســویا و سمپدوریا را هم
برعهده داشته است.
تیم فوتبال فیورنتینــا در حال حاضر
با  ۳۹امتیــاز از  ۳۱بازی در رده دهم
جــدول لیگ ایتالیا قرار دارد و به نظر
دیگر شانسی برای کسب سهمیه لیگ
قهرمانان اروپا و حتی لیگ اروپا ندارد
و مونتال باید برنامــه های خود را از
فصل آینده در این تیم اجرا کند.

4
«راکیتیچ» با یوونتوس
مذاکره کرد
در  ۳۱بازی توانســته  ۱۲پاس گل بدهد و
 ۳۳گل بزند.

نگرانی والورده درباره مسی

سرمربی بارسلونا از پیروزی برابر منچستر
یونایتد خوشــحال اســت امــا او نگران
وضعیت آسیب دیدگی مسی است.
به گزارش ایســنا  ،بارســلونا در دیدار
رفــت برابــر منچســتر یونایتــد که در
اولدترافورد برگزار شــد توانست با یک
گل به پیــروزی برسد.ارنســتو والورده
در نشســت خبری بعد از بــازی گفت:
پیروز شــدن و بــازی کــردن در چنین
فضایی واقع ًا ســخت است .بازی سخت
و پیچیدهای بود .خوشحالم که در نهایت
این ما بودیم که به پیروزی رســیدیم .در
 ۲۰دقیقه نخســت در زمین حریف روی
آنها فشــار آوردیم .خطاهای بدی روی
بازیکنان مــا انجام میدادنــد .به خوبی
دفاع کردیم و مشــکالت زیادی را برای
حریف به وجود آوردیم.

آگهي حصر وراثت

آقای حمزه همتی ازندریانی به شــماره ملی  3934671147به شــرح دادخواست به
کالســه  980014از این شعبه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان علی ماشــاءاله همتی ازندریانی به شماره ملی  3933744148در
تاريــخ  1398/1/2در اقامتگاه دائمی خود در شــهر ازندریان بــدرود زندگی گفته
ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به -1 :حمــزه همتی ازندریانی به
شــماره ملی 3934671179پســر متوفی  -2مهدی همتی ازندریانی به شماره ملی
 3934666892پسر متوفی  -3حسین همتی ازندریانی به شماره ملی3920269985
پسر متوفی  -4پریا همتی ازندریانی به شــماره ملی  3920113209دختر متوفی -5
فاطمه همتی ازندریانی به شماره ملی  3920921097دختر متوفی  -6خدیجه طهماسبی
ازندریانی به شماره ملی  3931054731همسر متوفی و ال غیر .اينك با انجام تشريفات
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد ( .م الف )12

قاضی شعبه  111شوراي حل اختالف بخش جوکار

او ادامه داد :در نیمــه دوم بیشتر توپ و
میدان را در اختیار داشتیم .به بازیکنانی در
میدان نیاز داشتیم که بتوانند با چنین سبک
بازی کنــار آیند و به همین خاطر ویدال و
روبرتو را به میدان فرستادیم.
والورده درباره آســیب دیدگی مسی گفت:
مســی بعد از ضربه شدیدی که به او وارد
شــد در میدان احســاس راحتی نمیکرد
و همین مــا را نگران کرد .نمــی دانم که
وضیعت آســیب دیدگی او چگونه است
و باید منتظر آزمایش پزشــکی ماند .ضربه
شدیدی به او وارد شد.
والورده در پایان گفــت :یکی از بازیکنان
ما که در این دیدار بسیار خوب بازی کرد
جرارد پیکه بود .او مثل همیشــه باکیفیت
و تمرکز بســیار باالیی بازی کرد .در خط
دفاعی با نهایت تمرکز بازی کردیم و اجازه
خودنمایی را به حریف ندادیم .خوشحالیم
که پیکه عنوان بهترین بازیکن را به دســت
آورد.

در صورتــی که به دلیــل خرید
بازیکــن جدید موقعیــت راکیتیچ در
بارسا به خطر بیفتد این بازیکن خیلی
زود به یوونتوس ملحق خواهد شد.
بــه گــزارش مهــر ،وقتــی فرانکی دی
یانــگ از آژاکــس بــه تیــم فوتبــال
بارســلونا ملحــق شــود آینــده ایــوان
راکیتیــچ بــه ســرعت در ابهــام قــرار
میگیــرد .امــا مطبوعــات ایتالیــا
خبــر دادنــد ایــن بازیکــن هــم آمــاده
واکنــش اســت و در صورتــی کــه در
بارســا جایــی بــرای او نداشــته باشــد
بــه یوونتــوس ملحــق خواهــد شــد.
خود راکیتیچ اما بارها اشاره کرده بود
که تصمیم برای ترک بارسا نداشته و
در این تیم خوشحال است .به همین
دلیل انتظار هم دارد که پیشنهاد تمدید
قرارداد از سوی باشگاه به این بازیکن
ارائــه شــود .اما هنوز هم شــایعات
دربــاره احتمال جدایی او از بارســا
وجود دارند.

آگهی تحدید حدود اختصاصی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

برابر رأی شماره  1397/11/24-497پرونده کالسه  97/3327هیأت موضوع بند  2ماده یک الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید
و عرضه مســکن نظر به اینکه تحدید حدود پالک  1980فرعی از  826از  8اصلی واقع در مرزعه پشت باغات سامن بخش چهار مالیر بعمل
نیامده تجدید حدود اختصاصی به شرح ذیل بعمل خواهد آمد.
آقای محمد قاسم جعفری فرزند علی مردان به شماره شناسنامه  138صادره از مالیر ششدانگ یکباب خانه به مساحت  291/87مترمربع پالک
 1980فرعی از  826مجزی شده از  8اصلی واقع در بخش چهار مالیر
(تاریخ تجدید حدود روز یکشنبه ساعت  9صبح مورخه )98/2/15
لذا به استناد ماده  10آییننامه اجرایی الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن اشخاصی که نسبت به تحدید حدود
و حقوقی ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی باید اعتراض خود
را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خود را به
مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نمایند ،بدیهی است در صورت عدم وصول
اعتراض در موعد مقرر و یا عدم تحویل گواهی تقدیم دادخواست نسبت به ادامه عملیات ثبتی با رعایت مقررات اقدام خواهد شد( .م الف )8
تاریخ انتشار1398/1/24 :

محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر
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ورزشی

varzesh@hamedanpayam.com

خبـر

ترینهای لیگ قهرمانان آسیا
در پایان دور رفت

بازیکنــان تیمهای اســتقالل ،ذوب آهن و پرســپولیس در بین
برترینهای لیگ قهرمانان آسیا در بخشهای مختلف جای گرفتند.
به گزارش ایســنا ،دور رفت لیگ قهرمانان آســیا به پایان رســید و
ذوبآهــن به عنوان بهترین تیم ایرانی در صدر جدول گروه  Aجای
گرفت .در سوی دیگر ،استقالل و پرسپولیس بعد از شروع ضعیف در
دو بازی نخست ،در نهایت در هفته سوم مقابل نمایندگان عربستان به
برتری دلچسبی دست یافتند و توانستند امیدهای خود برای صعود از
این مرحله را زنده نگه دارند و موجب امیدواری اهالی فوتبال شوند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا برترین بازیکنان دور رفت لیگ قهرمانان آسیا
را در بخشهای مختلف معرفی کرده اســت که هر سه نماینده ایران
بازیکنانی را در بین ترینها دارند.

برگزاری نخستین جلسه رئیس هیأت کاراته
با سبک های آزاد
در نخستین جلسه هیأت کاراته با مسئول سبک ها آزاد منوچهری
به عنوان مسئول کمیته سبک های آزاد معرفی شد..
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان ،نخستین
جلسه ســال جاری هیأت کاراته با حضور محمد زنگنه رئیس هیأت
کاراته اســتان و سیروس امینی دبیر ومســئول کمیته بازرسی  ،استاد
علــی ملتی ،مربیان ونمایندگان کاراته غیر کنترلی عصر روز گذشــته
در خانه کاراته برگزار گردید .در ابتدای جلســه زنگنه ضمن تبریک
ســال نو از برنامه های پیش بینی شــده هیأت در سال جدید گفت و
عنوان کرد :امســال با برنامه ریزی های منسجم و کار آمد میخواهیم
قهرمانان بیشتری در مسابقات ملی و فرا ملی داشته باشیم .وی گفت از
برنامه های پیش بینی شده برگزاری مسابقات و لیگ استانی ،برگزاری
کارگاهای آموزشــی تغذیه در ورزش،بدن سازی رزمی وطب سنتی ،
برگزارکالسهای داوری ومربیگری و  ...می باشد.
در ادامه جلســه نظرات انتقادات و پیشنهادات اعضا هیأت کاراته بیان
شد و در پایان به دستور ریاست هیأت کاراته استان کمیته کاراته آزاد
با اعضانه نفره تشــکیل وبارای گیری اعضا فرهاد منوچهری مسئول
کمیته معرفی شدند.

آ .ث میالن بار دیگر در خطر محرومیت از
لیگ قهرمانان قرار گرفت
بازرسان اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) باشگاه آ .ث میالن را به دلیل
نقض احتمالی و مجدد مقررات بازی جوانمردانه مالی ،به اتاق بازرسی
این نهاد معرفی کردند.
بــه گزارش ایرنا ،خبرگزاری رویترز نوشــت :یوفا در بیانیه ای اعالم
کرد که تحقیقات انجام شده نشان می دهد که باشگاه میالن از انطباق
با «ملزومات تــراز مالی» در فصل  2019 - 2018به عنوان تازه ترین
دوره نظارتی ،ناکام مانده و پرونده این باشگاه به اتاق بازرسی ارجاع
داده شده است.
براساس مقررات یوفا هر باشگاهی که بیشتر از درآمدهای خود هزینه
کند ،در خطر محرومیت های احتمالی قرار خواهد گرفت که از جمله
آنها می توان (در شــرایط خاص) به محرومیت از حضور در رقابت
های تحت هدایت یوفا اشاره کرد.
یوفا در بیانیه خود آورده اســت که ارجاع میالن به اتاق بازرســی با
پرونده قبلی که علیه هفت دوره قهرمان رقابت های اروپایی مطرح و
به سود آنها بسته شد ،هیچ گونه ارتباطی ندارد.
میالن در جریان آن پرونده بــه مدت یک فصل از حضور در رقابت
های اروپایی محروم شــد اما پس از درخواست استیناف این باشگاه،
دادگاه حکمیــت ورزش (کاس) حکــم یوفا را لغــو و تایید کرد که
میالنیها درآمدهــا و هزینه های خود را پــس از تغییر مالک بهبود
بخشیده اند .آنها در ادامه موفق به حضور در رقابت های فصل جاری
لیگ اروپا شــده که البته در مرحله گروهی از گردونه تورنمنت کنار
رفتنــد و در همین بین کاس از یوفا خواســت تا به جای محرومیت
مذکور مجازاتی جایگزین برای میالن بیابد .میالن در حال حاضر در
رتبه چهارم جدول رده بندی سری آ جای دارد؛ جایی که آخرین رتبه
برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا محسوب می شود.
آگهی مزایده

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

مدیر تصفیه

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

فناوري

چگونه از منافع سیل بهرهمند شویم
یک مقام مســئول در معاونت علمی دالیل علمی بارشهای اخیر
در کشــور را تشریح کرد و گفت :فناوریهای جدید می توانند هم در
زمینه پیش بینی سیل و هم در زمینه کاهش خسارت های ناشی از آن
کاربرد داشته باشند.
به گزارش مهر «ســیل»؛ این واژه سنگین همان «آب جاری شده» در
خالل یا بعد از یک بارندگی شــدید است که به واسطه آن مقدار دبی
رودخانه به سرعت افزایش یافته و در نتیجه آن آب از بستر عادی خود
سر ریز و دشت سیالبی میشود و مناطق اطراف را با خود میبرد.
البته امروزه به دلیل دخالتهای بیرویه در بسیاری نقاط که قب ً
ال سیل
نمیآمده ،طغیانهای بزرگی مشــاهده میشــود .فعالیت بشر به چند
صورت احتمال وقوع سیل را افزایش میدهد.

نخستین تصویر واقعی از ابر سیاهچاله
منتشر شد

دانشمندان نخســتین تصویر واقعی از یک ابر سیاهچاله را منتشر
کردند.به گزارش فیز ،دانشمندان نخستین تصویر واقعی و مستقیم از
یک ســیاهچاله را منتشر کردند .در این تصویر لبههای داغ و سایهوار
ســیاهچاله نشان داده شدهاند .در این لبهها نور دور خود خم میشود.
این تصویر بخشــی از پــروژه Event Horizon Telescope
 )(EHTبود .این پروژه با اتکا به اطالعات شــبکهای از  ۸تلسکوپ
رادیویی در سراســر جهان ۲ ،ابر ســیاهچاله در مرکز کهکشانهای
متفاوت را هــدف گرفته بود.قبل از رونمایــی این تصویر ،کارلوس
موداس مدیر این تحقیق گفت :تاریخ علم و انسان شناسی به زمان قبل
و بعد از این تصویر تقسیم میشود.

نقشه تخریب مناطق شهری و کشاورزی
مناطق سیل زده تهیه میشود

رئیس ســازمان فضایی ایران از تهیه نقشه تخریب مناطق شهری،
کشاورزی و زیرساختهای ارتباطی مناطق سیل زده کشور با استفاده
از داده های ماهــواره ای خبر داد .به گزارش مهر ،مرتضی براری در
اینســتاگرام نوشت :بعد از ایجاد پویش کمک شرکتهای خصوصی
ارائــه دهنده خدمات ماهــوارهای برای کمک به مناطق ســیل زده،
امروز هم پویش کمک شــرکتهای خصوصی سنجش از دور شکل
گرفت.وی ادامه داد :تهیه نقشــه تخریب مناطق شهری ،کشاورزی و
زیرساختهای ارتباطی (راه و پل و ،)...رانش زمین ،پهنه بندی سیل و
تغییرات آن ،تعیین خسارت اراضی کشاورزی و آنالیز تصاویر ماهواره
تجاری در سریعترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

دسترسی به اپلیکیشن های ایرانی در
گوشیهای آیفون محدودتر شد

مشکل استفاده از اپلیکیشن های ایرانی برای کاربران گوشی های
آیفون در ایران باردیگر پررنگ شــده است .به گزارش مهر ،اسفندماه
سال  ۹۷اغلب توسعه دهندگان اپلیکیشن های ایرانی با ارسال پیامکی
به کاربران آیفون از محدودیت جدید اعمال شــده از جانب شرکت
اپل برای امکان دسترســی به برخی اپلیکیشن های  IOSخبر دادند
و اعالم کردند که در تالش هســتند تا هرچه ســریعتر این مورد را
پیگیری و رفع کنند.
با محدودیت ایجاد شــده امکان اســتفاده از خیلی از اپلیکیشن های
ایرانی که قبل از این از راه ســایتهای در رابطه با خدمات دهندگان،
دانلود و نصب شده بود ،برای مشترکان آیفون از بین رفت.

برنامه پرتاب  ۳ماهواره در ایران انجام می
شود

وزیــر ارتباطات گفت :به رغم فشــارهای آمریکا برنامه پرتاب ۳
ماهواره در ایران انجام خواهد شد .به گزارش مهر ،محمدجواد آذری
جهرمی که برای شرکت در اجالس سران جامعه اطالعاتی در ژنو به
ســر میبرد به رویترز گفت :به رغم فشارهای آمریکا برنامه پرتاب ۳
ماهواره در ایران انجام خواهد شد .وی افزود :موشکهای توسعه یافته
برای کارهای علمی ساخته شده و هیچ گونه کاربرد دیگری ندارد.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد :برنامه توسعه موشک ماهوارهبر ایران
بر کسی پنهان نیســت .وی تاکید کرد :موشکهایی که هم اکنون در
ایران توســعه یافتهاند برای حمل ماهواره هستند و برای فعالیتهای
موشکی دیگر استفاده نمیشوند.

گزارش
خبر

راهکاری برای احیای زیرساختهای پیادهراه

گزارش  WTTCنشان داد

افت سهم گردشگری در  GDPایران
براســاس جدیدترین گزارش شورای جهانی ســفر و گردشگری
( ،)WTTCمشــارکت بخش سفر و گردشــگری در تولید ناخالص
داخلی ایران از ۷ /۳درصد در ســال  ۲۰۱۷به ۶ /۵درصد در سال ۲۰۱۸
میالدی رسیده است؛ این درحالی است که پیشبینی میشد درصد این
مشارکت به  ۶ /۷در سالی که گذشت برسد.
رقم مشارکت سفر و گردشــگری در  GDPکل اقتصاد کشور قریب
به  ۱۱۵۹هزار میلیارد ریال ،معادل ۲۸میلیارد دالر (با نرخ ۴۱۰۰تومان)
اعالم شده است .این درحالی است که سال گذشته این نهاد بینالمللی
پیشبینی کرده بود مجموع مشــارکت ســفر و گردشــگری در تولید
ناخالص داخلی کشور به بیش از ۱۴۳۷هزار میلیارد ریال برسد .در عین
حال ،این رقم در سال گذشــته  ۱۰۱۸هزار میلیارد ریال بود .اما بخش
سفر و گردشــگری ســهمی  ۱۰ /۴درصدی از تولید ناخالص داخلی
جهان در  ۲۰۱۸داشته است .در همین حال ،افزایش مداوم شمار خانوار
طبقه متوسط و رشد قابلتوجه مخارج جهانی مصرفکنندگان ،بار دیگر
کمک کرد تا رشــد این بخش با رســیدن به سطح  ۳ /۹درصد ،از رشد
اقتصادی جهان برای هشتمین سال پیاپی پیشی بگیرد.

کاهش مشارکت در اشتغال

طبق گزارش  ،WTTCمشــارکت کل بخش ســفر و گردشگری در
اشتغال کشــور یک میلیون و ۳۴۴هزار و  ۶۰۰فرصت شغلی در سال
 ۲۰۱۸بوده اســت؛ رقمی که به معنای سهم ۵ /۴درصدی این بخش از
کل اشــتغال کشور است .با این همه سال گذشته  WTTCپیشبینی
کرده بود تعداد فرصتهای شغلی که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم
به گردشــگری و ســفر مربوط هستند ،در ســال  ۲۰۱۸به یکمیلیون
و ۶۵۴هــزار و ۵۰۰مورد برســد .در همین حال ،گزارش ســال پیش
نشــان میداد که مجموع سهم مشارکت مســتقیم و غیرمستقیم حوزه
گردشــگری در بازار اشــتغال ایران یک میلیــون و  ۵۷۷هزار و ۵۰۰
فرصت شغلی را دربرمیگرفت که  ۶ /۱درصد از کل مشاغل را شامل
میشد.

آغاز نهمین جشنواره رضوی در همدان
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان از آغاز نهمین جشنواره
رضوی سال  98در همدان خبر داد.
به گزارش فارس  ،مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان به همراه
معاونان و جمعی از کتابداران کتابخانههای عمومی با نماینده ولیفقیه در
استان و امامجمعه همدان دیدار کردند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی اســتان همــدان در این دیدار از آغاز
جشــنواره رضوی ســال  98در همدان خبر داد و اظهار کرد :ســال
گذشــته هشتمین جشــنواره کتابخوانی رضوی استان همدان برگزار
شد و خوشبختانه از سوی مردم همدان استقبال خوبی از این رویداد
صورت گرفت.
عاطفــه زارعی به شــرکت  45هزار و  699نفــری در بخشهای
کودکان ،نوجوانان و جوانان جشــنواره رضوی ســال گذشــته در
اســتان اشــاره کرد و گفت :هدف از برگزاری این جشنواره اشاعه
و ترویج فرهنگ رضوی ،گســترش فعالیتهــای فرهنگی مرتبط با
امام هشــتم (ع) ،شناسایی ،معرفی و گرامیداشــت تولیدکنندگان و
پدیدآورنــدگان آثار برتر مرتبط با فرهنگ رضوی اســت.وی بیان
کــرد :امیدوارم بتوانیــم نهمین جشــنواره کتابخوانی رضوی را نیز
امسال به خوبی برگزار کنیم.

هفتمین جشنواره اللههای البرز

هفتمین جشــنواره الله های البرز مقارن با آغاز بهار در باغ گلهای
پارک شهید چمران کرج برگزار شد.
در این جشنواره بیش از  ۳۰۰هزار گل الله در  ۱۶واریته در معرض دید
عالقه مندان قرار گرفتهاند .امسال به دلیل افزایش بارشها در فروردین
و شــرایط آب و هوایی متفاوت؛ غنچههای الله دیرتر به ُگل نشســته
است.
جشــنواره هفتم از  ۱۵فروردین آغاز شــده و تا زمانیکه گلهای الله
طراوت و شادابی الزم را داشته باشند ،ادامه خواهد داشت.

یک پیادهراه دیگر یا گذر فرهنگی
■ کارشناسان در کمیته گردشگری ظرفیتهای گذر فرهنگی را بررسی کردند

»»مریم مقدم

ایجاد پیاده راه ها در هسته مرکزی شهرها را
که در سال های اخیر مورد توجه مدیران شهری
قرار گرفته اســت می تواند گامی برای تغییر
رویکرد خودرو محوری به انســان محوری در
محیط های شهری و اقدامی موثر برای کاهش
ترافیک در هسته مرکزی شــهرها دانست اگر
زیرساختهای فرهنگی آنها تامین شوند
افزوده شــدن یک پیاده راه دیگــر به چرخه
شــهری همدان آنقدر الزم نیســت که تکمیل
زیرســاختهای فرهنگی در این پیــاده راه ها
ضرورت دارد  .این نظر مشترک اعضای کمیته
گردشــگری در مرکز مطالعات و پژوهش های
شورای اسالمی شهر همدان است  .در بررسی
مشاوران و کارشناسان حوزه گردشگری ایجاد
یک پیاده راه دیگر در همدان می تواند سیمای
ظاهری شهر را بیش از پیش آشفته کند
روز گذشــته اعضای کمیته مذکور به ریاست
مسعود ملکی با همراهی حسین قراباغی رئیس
کمیســیون گردشگری و ســرمایه گذاری در
شورای شــهر و جواد گیاه شناس رئیس مرکز
مطالعات و پژوهش های شورای شهر و بررسی
گذر ایجاد پیاده راه دیگــر در همدان یا گذر

نــه بــه پیــاده راه بــدون کارکــرد
فرهنگــی

کارشناســان گردشــگری در کمیتــه گردشــگری
مرکــز مطالعــات شــورای شــهر همــدان بــر ایــن
باورنــد  ،پیــاده راه هــا بــا توجــه بــه معضــات
ترافیکــی شــهرها مــی تواننــد در روحیــه
شــهروندان بســیار حایــز اهمیــت باشــد ،ایــن در
حالــی اســت کــه اگــر زیرســاخت هــای چنیــن
طــرح هایــی بــه طــور  100درصــد ایجــاد نشــود
بــه طــور حتــم در ادامــه کار بــا مشــکالتی روبــرو
خواهیــم بــود.
ایجــاد کیوســک هــای مناســب ،نصــب نشــیمن
گاه هــای زیبــا ،محــل هــای مناســب بــرای مطالعــه
افــراد و بــازی کــودکان ،دسترســی آســان بــه مراکــز
خریــد ،طراحــی فضاهــای ســبز مناســب ،ایجــاد
مــکان هــای قانونمنــد بــرای دستفروشــان و در
نهایــت احــداث پارکینــگ هــای مــورد نیــاز از
جملــه زیرســاخت هــای الزم بــرای چنیــن طــرح
هایــی در نظــر گرفتــه مــی شــود.
بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از اهــداف مهــم
احــداث پیــاده راه هــا ،جــذب گردشــگر در
مناطــق مرکــزی و تاریخــی شــهرها تعریــف مــی
شــود از ایــن رو مــی تــوان بــه آینــده اجرایــی
چنیــن مــکان هــای شــهری نیــز امیــدوار بــود.
بــا توجــه بــه بافــت تاریخــی همــدان  ،ایــن
شــهر زمینــه هــای بســیار مناســبی بــرای ایجــاد
پیــاده راه دارد کــه انجــام آن مــی تــوان عــاوه
بــر احــداث مــکان هایــی شــاد و تفریحــی بــرای
شــهروندان و همچنیــن دسترســی ســهل و آســان
بــا مراکــز اصلــی خریــد ماننــد بــازار ،مــی توانــد
در حــوزه رونــق گردشــگری نیــز مفیــد واقــع
شــوند امــا ایــا پیــاده راه هــای موجــود توانســته
انــد نقــش خــود را در ســاختار شــهری و پیــاده
محــور کــردن فضــای مــدرن بــه خوبــی ایفــا
کننــد ؟
پروژههــای پیــاده راه ســازی از طرحهایــی
اســت کــه بــه منظــور حــل مشــکالت ترافیکــی
رینــگ اول شــهر همــدان و رونــق گردشــگری از
ســال  ۸۴مصــوب شــده و اکنــون بــا تاخیــر در
حــال اجراســت ،ایــن پــروژه در میــدان امــام(ره)

فرهنگی بین میدان اکباتــان تا میدان باباطاهر
جهت ایجــاد گذر فرهنگی و گردشــگری و
متصل شدن به پیاده راه اکباتان و سپس تبدیل
شدن این مسیر به محور گردشگری پرداختند
در این بازدید  4ساعته محمدیان منصور مشاور

پروژه دامنه الوند شــمالی با ارائه مســتندات
مربوط به تغییر و تحول شــهری در راســتای
پیاده راه ســازی و ایجاد گذر فرهنگی به ارائه
توضیحات متعدد در این زمینه پرداخت .
آنچه مبرهن است در مســیر این گذرفرهنگی

ســبب خیــر و کشــف اشــیای تاریخــی در ایــن
اعــام کــرد ولــی بهرهبــرداری از ایــن پــروژه
محوطــه شــد.
نهایتــ ًا تــا پایــان ســال انجــام نشــد بحثــی کــه
چنــد ســالی اســت بــا توجــه بــه افزایش اســتفاده
باقــی میمانــد ایــن اســت کــه چــرا ایــن پــروژه
منهــای مرکــز میــدان بــه بهرهبــرداری رســید و
از خودروهــای شــخصی در شــهر همــدان رف ـت
میــدان مرکــزی همچنــان ناتمــام مانــد
وآمــد مــردم بــا معضــل ترافیکهــای رویــرو
از ســوی دیگــر ســال گذشــته پیادهراهســازی
شــده و مشــکالت و چالشهــای گوناگونــی
بخشــی از بلــوار ارم نیــز کلیــد خــورد  ،پــروژه
بــرای مــردم بوجــود آورده کــه بــه هیمــن ســبب
ای کــه تفریحــات مــردم را در همــدان بــا چالــش
مجموعــه مســئوالن شــهری را بــه ایــن امــر
هــای جــدی روبــرو کــرد
وا داشــت تــا بــا ارائــه راهکارهــای متفــاوت
بــر اســاس گفتــه شــهردار ســال
بهدنبــال حــل ایــن معضــل
گذشــته برنامــه ویــژهای بــرای
باشــند.
بلــوار ارم پیشبینــی شــده بــود
جراحــی خیابــان هــای
کــه براســاس آن کار ترکیبــی
شــهر و تغییــر هویــت بــه
در زمینــه مبلمــان شــهری،
پیــاده راه
آســفالت و ســنگفرش رخداده
در همیــن راســتا ســال گذشــته
دومســیر از  6خیابــان اصلــی
و قــرار بــود پیادهراهســازی
یــاده راه ها بــا توجه
شــهر همــدان در مرکــز شــهر
ایــن بلــوار تعریــض و بــه
به معضــات ترافیکی
یعنــی مســیر خیابــان بوعلــی
نوعــی بخــش قابــل توجهــی از
شــهرها می توانند در
حدفاصــل آرامــگاه بوعلــی و
روحیه شهروندان بسیار
ایــن بلــوار بــه پیــادهراه تبدیــل
میــدان مرکــزی شــهر و میــدان
حایز اهمیت باشد ،این
شــود امــا ایــن پــروژه هــم تــا
هگمتانــه و میــدان مرکــزی
در حالی اســت که اگر
امــروز ناتمــام مانــده اســت
زیرســاخت های چنین
پــروژه میــدان امــام همــدان
کــه از خیابانهــای پرتــردد
در ابتــدا بــه نظــر میرســید
شــهر همــدان اســت تبدیــل
طرح هایی به طور 100
 ،پیشــرفت خوبــی داشــت
درصد ایجاد نشــود به
بــه پیــاده راه شــده و علیرغــم
ولــی بــه ســبب کشــف اشــیای
طور حتم در ادامه کار با
ایجــاد برخــی مشــکالت بــرای
تاریخــی در میــدان مرکــزی
مشکالتی روبرو خواهیم
همشــهریان و کســبه امــا
همــدان و جابجــای اشــیا و
بود
بهطــور کلــی مــورد رضایــت
مرمــت و حساســیت ســاخت
مــردم و مســئوالن قــرار گرفــت
اتمــام پــروژه بــه تعویــق افتــاد
؛ طــرح پیادهراهســازی در
پیــادهراه ســازی در همــدان نشــاط
همــدان از  10ســال قبــل در شــورای عالــی
معمــاری و شهرســازی تصویــب شــده بــود.
شــهروندان و کاهــش ترافیــک را
عملیــات اجرایــی پیــاده راهســازی ایــن دو بهدنبــال دارد
پیادهراهســازی خیابانهــای اصلــی شهرســبب
پــروژه مردادمــاه ســال  96آغــاز شــد و اکنــون
ایجــاد تحــرک و نشــاط در شــهروندان شــده و
پــروژه پیــاده راهســازی خیابــان اکباتــان همــدان
بــه نوعــی بــا کاهــش ترافیــک بــه حفــظ هــوای
بــه اتمــام رســید و پــروژه پیادهراهســازی
پــاک و ســرمایههای تجدیــد ناپذیــر ملــی ماننــد
میــدان امــام نیــز منهــای مرکــز میــدان کــه بــه
ســبب عملیــات کاوشهــای باســتانی  85درصــد
ســوخت هــای فســیلی کمــک میکنــد.
در کنــار ایــن موضــوع پروژههایــی ماننــد
پیشــرفت فیزیکــی داشــته امــا بــه پایــان نرســید
ســال گذشــته معــاون شــهردار همــدان قــول
ســاخت اتوبــان ،پارکینــگ و غیــره اشــتیاق مــردم
افتتــاح ایــن دو پــروژه را در دهــه فجــر امســال
بــه اســتفاده از خــودرو کــه آنهــم معمــوال تــک

خانه های تاریخی به ثبت رســیده و مشهودی
همچو خانه پوســتی زاده خانه احمدی و خانه
مازوچی وجود دارد که می توانند پس از تغییر
کاربری ایجاد گذر فرهنگی را به یک پتانسیل
گردشگری مطلوب در همدان تبدیل کنند.
سرنشــین اســتفاده میشــود را در جامعــه افزایــش
میدهــد بنابرایــن وقتــی ایــن دســت مباحــث را
کنــار هــم گذاشــته و بررســی میکنیــم آن وقــت
اهمیــت ســاخت پیــادهراه نیــز معلــوم میشــود.

اجــرای پیــاده راه ،نیازمنــد فرهنــگ
ســازی

رئیــس کمیســیون گردشــگری و ســرمایه گــذاری
شــورای اســامی شــهر همــدان ایجــاد پیــاده راه
را از ضــرورت هــای مهــم در حــوزه مدیریــت
شــهری برشــمرد و اظهــار داشــت :بایــد بــرای
ایجــاد چنیــن بســترهایی فرهنــگ ســازی هــای
الزم صــورت بپذیــرد تــا ضعــف هــای موجــود
در ایــن حــوزه ،بــه خصــوص در شــهرهای بــا
بافــت قدیمــی و ســنتی نظیــر همــدان برطــرف
شــود.
حســین قراباغــی ادامــه داد :امــروزه شــهرهای مــا
بــا تغییــر رویکــرد در حــوزه ســاخت و ســازها
روبــرو بــوده تــا جایــی کــه شــاهدیم جمعیــت
موجــود بــا روی آوردن بــه بلنــد مرتبــه ســازی
و ایجــاد برخــی محدودیــت هــا ،ســبک زندگــی
خــود را تغییــر داده و در عیــن حــال نیــز بــا
ایــن رویکــرد کــه از ملــک ،حداکثــر اســتفاده در
ســاخت و ســاز بــه عمــل آمــده ،تمــام فضاهــای
الزم بــرای جنــب و جــوش و بــازی را از ســاکنان
و کــودکان بــه طــور عملــی ســلب کــرده ایــم.
وی بــا بیــان اینکــه بــا چنیــن اتفاقــی در
شــهرها بایــد فضاهایــی را در ســایر نقــاط بــرای
شــهروندان خــود ایجــاد کنیــم ،تصریــح کــرد:
ایجــاد پیــاده راه هــا مــی توانــد نمونــه ای از
فضاهــای یــاد شــده باشــند بــه نحــوی کــه بتــوان
بــا ایجــاد برخــی امکانــات اســتفاده هــای چنــد
منظــوره از آنهــا بــه عمــل آورد و اگــر فضاهــای
جانبــی و زیرســاختهای فرهنگــی در پیــاده راه
هــا تامیــن نشــود نمیتــوان اجــرای آنهــا را موفــق
ارزیابــی کــرد
بــه گفتــه وی ،ایجــاد گــذر فرهنگــی در راســتای
ایجــاد پیــاده راه بــه جــای تبدیــل شــدن
یــک خیابــان دیگــر بــه پیــاده راه مــی توانــد
تاثیرگــذاری مطلوبــی را در حــوزه گردشــگر
محــور بــودن شــهر داشــته باشــد

فرهنگ

نمایش «استخوانهایی شبیه
دو برادر» در همدان روی صحنه
میرود
نمایش «اســتخوانهایی شــبیه دو برادر» از ۲۵
فروردینماه تا  ۱۳اردیبشــهتماه در مجتمع شهید
آوینی همدان به روی صحنه میرود.
گروه «آریا» با همکاری «اســتودیو مــداد جادو»،
نمایش «استخوانهایی شبیه دو برادر» را در همدان
به روی صحنه میبرد« .مهدی شــادمانی روشــن»
نویسنده و کارگردان این نمایش بوده و مریم رازانی،
ســعید باغبانینیر ،روحا ...صالحی ،منیرالســادات
قاضیزاده ،نوید دارایی ،ســید امیرحسین فاطمی و
غیره از بازیگران این نمایش هستند.
محمدرضا زهاب (تهیهکننده و طراح صحنه) ،علیرضا
شادمانی روشن و ســیاوش مهدویپژو(آهنگساز)،
علیرضا شــادمانی روشن (خواننده) ،سیدامید فقیه
(مدیر تولید) ،اشکان همراز (منشی صحنه) ،اشکان
همراز و ســوفیا بختیاری ( مدیــران صحن) ،نگار
جوکار (روابــط عمومی) ،مهرداد حمزه (مشــاور
رسانهای) و مسعود صانعی(عکاس) از دیگر عوامل
نمایش «استخوانهایی شبیه دو برادر» هستند.
داستان این نمایش اقتباسی از یک داستان کوتاه است
که در مورد اتمام یک جنگ داخلی و مسائل ناشی از
آن بوده که سعی شده در این کار ،از نگاه تازهای به
این موارد پرداخته شود.
عالقهمنــدان میتوانند برای تماشــای این نمایش
از 25فروردینمــاه تا  13اردیبهشــتماه همه روزه
از ســاعت  18:30بــه مجتمع فرهنگی ســینمایی
شهیدآوینی (تئاترشهر همدان) مراجعه کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی همدان:

یخدان میرفتاح به زودی
مرمت خواهد شد
مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع
دستی استان همدان از برنامه ریزی برای آغاز مرمت
یخدان میرفتاح در آیندهای نزدیک خبر داد.
علی مالمیر در جلســه کمیته فنــی میراث فرهنگی
همــدان که با موضوع مرمت بنــای یخدانمیرفتاح
برگزار شد ،گفت :بنای یخدان میرفتاح از آثار دوره
قاجاریه مالیر اســت که به دلیل بارشهای شــدید
نوروزی تخریب شد.
وی با بیان اینکه این بنای قدیمی که ساختار اصلی
آن از خشــت تشکیل شده در دهه  ۸۰مرمت شده
و بر اساس گفته کارشناسان نیازی به مرمت جدید
نداشته اســت چراکه در غیر این صورت طی سال
گذشته که بیش از  ۲۰۰بنا را در سطح استان مرمت
کردیــم ،این بنا را نیز مرمــت میکردیم ،گفت :بنا
بر نظر متخصصین یخدان میرفتاح وضعیت باثباتی
داشــت اما میزان بارش باران و سپس برف در آن
چند روز به حدی رســید که بنا ،ظرفیت کشش بار
بیشتر را نداشــت و این اتفاق غیر قابل پیش بینی
رخ داد.
مالمیر با تاکید بر اینکه در اداره کل به سرعت پیگیر
مرمت این اثر هستیم و امروز جلسه شورای فنی را
به همراه متخصصین و مشاورین دانشگاهی برگزار
کردیم تا هرچه بهتر بتوانیــم کار مرمت آن را آغاز
کنیم ،گفــت :به مردم مالیر ،همدان و ایران اطمینان
میدهم که این بنا به زودی و با بهره بردن از بهترین
اصول ســنتی معماری و روشهای مدرن مرمت و
احیا خواهد شد.
مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع
دســتی اســتان همدان بابیان اینکه هر ایرانی از
شــنیدن خبر این تخریب ناراحت شده و اگر غیر
از این باشــد غیر عادی است ،گفت :هر کسی به
شــیوه خودش اعتراض و یا کنشگری میکند و
این برای عموم مردم عادی است و ما باید به آن
احترام بگذاریم و در این میان شــنوندگان خود
بهتــر میتوانند قضاوت کننــد و نقدهای غرض
ورزانــه و خیرخواهانه را از یکدیگر تشــخیص
دهند.
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