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گالیه از
تعطیلی کارخانجات
در سال «رونق تولید»

 -۱در دنیا ،روابط عمومی را محصول
دنیای مدرن و ضرورتی انکار ناپذیر برای
پاسخگویی و شــفافیت در برابر مردم و
در نهایت تقویت مردم ســاالری ارزیابی
می کنند.اما در ایران روابط عمومی جایی
اســت که هر وقت متهمی برای کم کاری
سازمان و دســتگاهی نیاز باشد ،سراغ آن
می رونــد و همه اتهامــات را متوجه آن
می کنند« -۲.عملکرد دولت بســیار زیاد
و خدمات آن به مردم فوق العاده اســت
اما دولت ضعف در اطالع رسانی دارد»...
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« فیضا ...مظفرپور

همانطور که انتظار میرفت و مطالبه عمومی از سعید شاهرخی ایجاد تحول
در بدنه مدیریتی اســتان بود .سرانجام با تأخیر چند ماهه تغییرات گسترده در
ســطح مدیران به ویژه مدیران وزارت کشــوری (فرمانداران) استان در استان
همدان به وقوع پیوست و بعد از سیل اوایل بهاری بر اثر بارشها سیل تغییرات
مدیریتی در اواسط بهار بر اثر انتخابات پیش رو در استان جاری شد.
و روز چهارشنبه گذشته فرماندار ویژه مالیر به عنوان دومین شهرستان بزرگ
اســتان و تنها شهرســتانی که به همراه شهرســتان مرکز اســتان از دو کرسی
نمایندگی در مجلس برخوردار است تغییر کرد .و شاید راز این تغییر زودهنگام
همــان وجود دو نماینده اصولگــرا و اصالحطلب در آنجا و اختالفاتی که هر
از چندگاهی بین آن دو بر سر مدیران شهرستان اتفاق میافتد جستجو کرد.
و از طرفی در پیشرو بودن انتخابات مجلس در اسفند ماه امسال که همه امور
از جمله مدیریتهای کشــور را تحت تأثیر خــود قرار میدهد مزید بر علت
گشته است و تغییرات را سرعت بخشیده است.
بابا ...فتحــی مدیر اصالحطلبی که به گفته خودش فقط با اصرار اســتاندار
قبلی همدان محمد ناصر نیکبخت بار سفر از استانداری زنجان و سرزمین آباء
و اجدادی خود بر بســت و به سوی دیار غربت آن هم در جنوب غربیترین
شهرستان اســتان همدان که در همسایگی استان لرســتان میباشد .مسئولیت
پذیرفت که به قول شاعر خوش درخشیدی ولی دولتی مستعجل بود دو علت
اصلــی تغییر زود هنگام فتحی که در مدت مدیریت کمتر از یکســاله خود در
مالیر خدمات قابل قبولی ارائه داد یکی فشــار نمایندگان و دومین عامل رفتن
نیکبخت از استان و آمدن سعید شاهرخی لرستانی که سیاست تغییر مدیران را
در دستور کار خود قرار داده بود میباشد آن هم تغییری که جایگزینان مدیران
فعلی باید از لرستان تعیین شوند.
و این انتخاب در شرایط فعلی و در آستانه انتخابات شاید خوشایند نمایندگان
مالیر باشــد ولی سایر نمایندگان استان در مقابل این تغییرات همزمان با روزه
ماه رمضان روزه ســکوت نیز گرفتهاند .شاید آنان نیز مانند نمایندگان مالیر به
سهم خود از مدیریتها رسیده و مهرههای خود را چیدهاند.
از طرفی نیز نمایندگان اســتان با توجه به دو نوبت معاملهای که بر ســر ســر
آمدن ســعید شــاهرخی به اســتان در دو کردهاند و عهد و پیمانی که بستهاند
وفادار هستند.
یک بار معامله با نیکبخت بر سر تغییر الهیتبار از معاونت سیاسی و رفتن مدیر
بومی توانمند از استان به کرمانشاه و آوردن سعید شاهرخی از قزوین به همدان
بار دیگر نیز ارتقاء و انتخاب ســعید شــاهرخی به اسانداری همدان علیرغم
وجــود گزینههای بومی قویتر به هر حال نمایندگان اســتان به دو دلیل ذکر
شده در باال یعنی آوردن ســعید شاهرخی به استانداری همدان و نیز در پیش
بودن انتخابات در اسفند امسال در مقابل تغییرات مدیریتی سکوت کردهاند.
اخیــرا ً یکی از نمایندگان در محفلی خصوصــی آمدن مدیر غیربومی به اداره
فرهنگ و ارشــاد اظهار نظری کرده که مخالف چنین انتخابی اســت ولی چرا
به طور صریح موضعگیــری از نمایندگان در این خصوص تغییرات مدیریتی
نمیبینیم به هر حال آنچه مهم اســت موج تغییرات به راه افتاده در استان باید
به نفع مردم اســتان باشــد که به نفع نمایندگان و عدهای خاص که دنبال بده
و بســتانهای سیاسی و معاملگری میباشند انتظار به حق مردم استان شایسته
ســاالری اســت و آوردن نیروهای جوان و جهادی بدون توجه به بازیهای
سیاسی است.
امســال سال رونق تولید است و اســتان همدان نیاز به تالش شبانه روزی
مدیران برای تحقق شعار ســال دارد و نباید گذاشت رونق تولید در استان
به سرنوشــت حمایت از کاالی ایرانی دچار شــود و تحت شعاع موضوع
انتخابات قرار گیرد.

یادداشت

ابراز نگرانی معاون
بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی همدان:

ماندگاری
با مالک خدمتگزاری

جمعیت
همدان رو
به کاهش
است
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یادداشت

مدیران ...انتصابات و انتخابات

حقوق اجتماعی
اصحاب مطبوعات را
پایمان نسازید

به دنبال انتشــار مطالــب غیر واقعی و
شــایعاتی در فضای مجازی در خصوص
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
اســتان ،شــاهرخی اســتاندار همدان در
نشســت اخیر خود با جمعی از کســبه و
بازاریان ،روسای اتحادیه ها و اعضای اتاق
اصناف همدان ضمن تأکید بر خدمتگزاری
به عنوان مالک اصلــی در انتصاب ها ،از
ماندگاری حمیدرضا متین در پست ریاست
ســازمان صنعت ،معدن و تجارت همدان
خبر داده و از مردم خواسته است.
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اجرای  ۵۵برنامه به مناسبت روز ارتباطات
و روابط عمومی در همدان

دبیر شــورای اطالع رســانی استان
همدان از اجــرای  ۵۵برنامه با همکاری
ادارات و بخــش خصوصی به مناســبت
روز ارتباطات و روابط عمومی در استان
همدان خبر داد.
اسدا ...ربانی مهر در گفتگو با مهر با اشاره
به برنامههــای روز ارتباطــات و روابط

افزایش ۱۰۹
درصدی بارش
تجمعی در ایران

براساس جدیدترین آمار ارائه شده از
وضعیت بارندگی در ایران ،بارش تجمعی
کل کشور در ســال آبی جاری  ۳۲۱.۹و
در ســال آبی گذشته  ۱۵۴.۱میلیمتر بوده
اســت .این آمار بیانگر این است که میزان
بارش تجمعی در ســال آبی جاری نسبت
تبریک و تهنیت

عمومی در همدان از اجــرای  ۵۵برنامه
با همکاری ادارات و بخش خصوصی به
مناســبت روز ارتباطات و روابط عمومی
در استان همدان خبر داد.
وی برگــزاری دوره ضمن خدمت روابط
عمومیها با موضوع اهمیت اطالع رسانی
در بحــران ،بازدید از دفاتر رســانهها در

مرکــز اســتان و شهرســتانها و اجرای
برنامههــای فرهنگی ،ورزشــی و تقدیر
از پیشکســوتان را از جمله این برنامهها
برشمرد.
دبیر شــورای اطالع رسانی استان همدان
همچنین از تشکیل مجمع عمومی روابط
عمومی شهرستانها با حضور فرمانداران

به سال آبی گذشته حدود  ۱۶۷.۸میلیمتر
افزایش یافته است.
به گــزارش ایســنا ،حــال و روز خوب
بارشهای ابتدای امســال که به بروز سیل
در چندین شــهر و اســتان هم انجامید،
این مســأله را مطرح کرد کــه آیا دوران
خشکســالی ایران به پایان رسیده است؟
برخــی از کارشناســان معتقدنــد با چند
بارش نمیتوان به چنین نتیجهای رســید
و از سوی دیگر برخی معتقدند وضعیت
بهتر خواهد شد و بارشها میتواند نشان

دهنده پایان خشکسالی باشد.
به عنوان نمونه ،عضو هیأت علمی دانشگاه
فردوسی مشهد میگوید هرگز نباید گمان
کنیم که ایــن بارانهای سیلآســا ،پایان
دورههای خشکســالی در ایران است و پر
شدن ســدها درمان کم آبی مزمن کشور
نیست.
حســین ثنایینژاد در گفتوگو با ایســنا،
با طرح این ســوال که عدهای این روزها
معتقدنــد دوره خشکســالی تمام و دوره
ترسالی  ۲۰یا  ۴۰ســاله آغاز شده است،

و دیدار با اصحاب رســانه ســخن گفت
و افــزود :اختصاص برنامه کارشناســی
«همدان و توســعه» صداوسیما به حوزه
روابط عمومیها از دیگر برنامهها است.
اســدا ...ربانی برگــزاری همایش روابط
عمومیهای اســتان همدان توسط بخش
خصوصی را از دیگر برنامهها ذکر کرد.

اظهار کرد :این پایان دوره خشکسالی است
اما بدین معنی نیست که دیگر آغاز نخواهد
شد .اصوالً ما در هواشناسی هنوز روشی
نداریم که بتوانیم دورههای خشکسالی و
تر سالی را برای آینده پیشبینی کنیم .البته
روشهای آماری میتوانند بر اساس آنچه
در گذشته رخ دادهاند ،فقط احتمال وقوع
ایــن دورهها را در آینده تبیین کنند .با این
روشهای آماری اما نمیتوان نشــان داد
که دوره خشکسالی امسال تمام شده یا تا
 ۴۰-۲۰سال آینده ترسالی خواهیم داشت.

برای توسعه کنار دولت هستیم
دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :سپاه عالوه
بر ایجاد و برقراری امنیت در راه عمران و توسعه کشور برای رسیدگی به مردم و
محرومیت زدایی از کشور در کنار دولت است.
به گزارش ایرنا سید ضیاالدین حزنی در آیین بهره برداری طرح های محرومیت
زدایی استان همدان اظهار داشت :اگرچه محرومیت زدایی برعهده دولت است اما
در این مهم سپاه احساس وظیفه کرده و خود را یاریگر دولت می داند.
وی اضافه کرد :ســپاه نیروهای زمینی ،دریایی و هوایی خود را در درجه نخست
برای حفظ و برقراری امنیت و ســپس به رســیدگی به مردم و محرومیت زدایی
مامور کرده اســت .حزنی گفت :عمده ترین مشکالت ناشی از فقر و محرومیت
در کشور باعث بیکاری ،اعتیاد ،طالق ،معیشت و ناکارآمدی اقتصادی می شود.
وی اجرای طرح های محرومیت زدایی را اســتمرار جهاد ســازندگی در اوایل
انقالب دانســت و افزود :برای جبران عقب ماندگی ها از هیچ تالشی دریغ نمی
کنیم.حزنی با بیان اینکه روستاهای سخت گذر و دور افتاده در اولویت محرومیت
زدایی است خاطرنشان کرد ۸۰ :درصد طرح های محرومیت زدایی اجرا شده عام
المنفعه و زودبازده هستند.
دبیر قرارگاه محرومیت زدایی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی برای احداث یک
هزار خانه روســتایی ،تهیه یک هزار جهیزیه و یک هزار زمین ورزشی در سطح
استان همدان اعالم آمادگی کرد.
حزنی توجه به حاشیه شهرهای کشور را از دیگر برنامه های قرارگاه محرومیت
زدایی ذکر کرد و گفت :توانمند سازی حاشیه شهر همدان نیز در برنامه سپاه قرار
دارد .وی توجه به محرومان و مســتضعفان را سفارش اکید حضرت امام خمینی
(ره) دانســت و گفت :سپاه مردم یاری و مردم دوستی را سرلوحه کار خود قرار
داده است.

جنـاب آقــاي

قدرت ا ...ولدی
انتصاب شايسته جنابعالی به عنوان

معاون محترم استاندار همدان و
فرماندار شهرستان مالیر

که حاکی از توانمندی و حسن سوابق خدمتی
شما است را تبريک و تهنیت عرض نموده،
امید است در سايه الطاف ايزد منان همواره
پیروز و سربلند باشید

شرکت سورشور سامن
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روابط عمومی های
همیشه متهم!
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عملکرد جزیره ای روابط عمومی ها
خطرناک است
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یادداشت روز

چرا نمایندگان قوانین موانع تولید را اصالح نمیکنند؟

یادداشت
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تبریک و تهنیت

جناب آقای قدرت ا ...ولدی

معاون محترم استاندار همدان و فرماندار شهرستان مالير
انتصاب شايسته حضرتعالی که بیانگر توانمندی و مديريت
مدبرانه شما می باشد را تبريک و تهنیت عرض می نمايیم.

شرکت لوح زرین مالیر(تولید کاغذ) اسماعیل حاتمی
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 ۲۷۹پروژه در همدان اجرایی شد
فرمانــده ســپاه انصارالحســین(ع) همــدان گفــت ۲۷۹ :پــروژه عمرانی و
محرومیتزدایی با اعتبار  ۸میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان در طول سالهای  ۹۶و ۹۷
در استان همدان اجرایی شده است.
مظاهر مجیدی در گردهمایی جهادگران ،خیاران و فعاالن عرصه محرومیتزدایی با
اشاره به اینکه پس از گذشت ۴۰سال از عمر انقالب اسالمی و تاسیس سپاه دشمن
احمق ما این نهاد انقالبی را در لیســت گروههای تروریستی قرار داد ،اظهار داشت:
پس از این اتفاق مدیران اســتان با حضور در سپاه و بر تن کردن لباس پاسداری با

این مجموعه بیعت کردند که این اقدام جای قدردانی دارد.
به گزارش تســنیم ،وی با تشریح وضعیت استان در عرصه محرومیتزدایی افزود:
ما در استان دو هدف را برای خود تعیین کردهایم که شامل ریل گذاری برای بسیج
در راســتای خدمترسانی به مردم و ارائه خدمات در سطح استان توسط گروههای
جهادی ،پایگاههای مقاومت و نواحی است.
فرمانــده ســپاه همــدان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه ســعی کردیــم تعامــل خوبــی را
در کنــار دســتگاههای اجرایــی فراهــم کنیــم ،گفــت :مــی دانیــم کــه ایــن تعامــل
قــدم برداشــتن در راســتای توســعه اســتان اســت چــرا کــه هــرگاه کوچکتریــن
زاویــه بیــن دســتگاههای اجرایــی و نهادهــای انقالبــی بــه وجــود آمــده ایــن

اســتان بــوده کــه ضــرر کــرده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا تعامــل بیــن نهادهــای انقالبــی و دســتگاه اجرایــی
را راه پیشــرفت اســتان میدانیــم ،ابــراز کــرد :خوشــبختانه ایــن تعامــل چــه در
عرصههــای اجتماعــی و چــه در عرصههــای امنیتــی بــا تــالش و کوشــش
مســئوالن اســتان در حــال انجــام اســت.
مجیدی با اشــاره به بارشهای بســیار باران در اوایل سال که سبب بروز سیل در
استان و چند شهر دیگر کشور شد ،بیان کرد :خوشبختانه در این عرصه نیز نخستین
گامها برای خدمترســانی و جمع آوری کمک توسط پایگاههای مقاومت برداشته
شد و ما توانستیم این کمکها را به مناطق سیلزده ارسال کنیم.

kh

یادداشت روز

روابط عمومی های همیشه متهم!
 -۱در دنیا ،روابط عمومی را محصول دنیای مدرن و ضرورتی انکار
ناپذیر برای پاســخگویی و شفافیت در برابر مردم و در نهایت تقویت
مردم ساالری ارزیابی می کنند.
امــا در ایران روابط عمومی جایی اســت که هر وقت متهمی برای کم
کاری سازمان و دستگاهی نیاز باشد ،سراغ آن می روند و همه اتهامات
را متوجه آن می کنند.
« -۲عملکرد دولت بسیار زیاد و خدمات آن به مردم فوق العاده است اما
دولت ضعف در اطالع رسانی دارد»
این یعنی کم کاری در اطالع رسانی ،مشهورترین اتهامی است که در اکثر
دولتها به روابط عمومی ها نسبت می دهند و در دولت قبل و این دولت
هم این اتهام متوجه روابط عمومی ها شــده اســت در حالی که اطالع
رســانی تنها یکی از وظایف روابط عمومی هاست و معموال هم آن را
انجام می دهند اما آنچه مدنظر گویندگان این جمله اعتراضی به روابط
عمومی هاست ،تبلیغات اســت ،که اگرچه از اقدامات روابط عمومی
هاست اما انجام آن بیشتر به اراده مدیر و انجام هماهنگی ها با مالی و ...
برای هزینه کرد اختصاص دارد.
 -۳انتظاراتی که مدیران از روابط عمومی ها مطرح می کنند با ساختار ،
امکانات و نیروی انسانی روابط عمومی ها همخوانی ندارد.
اینکه در دستگاهی یک نفر را به عنوان روابط عمومی منصوب کنند و
نه نیرویی داشته باشــد و نه امکانات ،بعد هم عالوه بر کارهای روابط
عمومــی ،هر کار زمین مانده دیگری را هم بر عهده وی بگذارند ،قطعا
هیچ وقت انتظارات از روابط عمومی ها محقق نخواهد شد و متهم بودن
روابط عمومی ها تداوم خواهد داشت.
 -۴در شرایط تحریم و گرانی ها و کمبود کاالهای اساسی باز هم روابط
عمومی ها متهم شدند که نتوانستند اعتماد مردم را جلب و از آشفتگی
بازار پیشگیری کنند.اما هیچ کس نگفت مگر مسئول بی اعتمادی مردم
تنها روابط عمومی ها هســتند و چگونه می شود اعتماد مردمی که به
ســخنان مدیران اعتماد ندارند و به عنوان نمونه با یک خبر نادرســت
ساعتها در صف بنزین می مانند را جلب کرد؟
 -۵مدیران عاشــق عکس و خبر خود هســتند این را می شود از نوع
خبررسانی روابط عمومی ها که ترکیبی از اطالع رسانی و تبلیغات است،
دید.اما این نوع اطالع رســانی مفید واقع نخواهد شــد هرچند ممکن
اســت با تعریف افرادی که قصد های دیگری غیر از کارشناسی دارند،
مواجه شود .در این نوع اطالع رسانی ناقص هم روابط عمومی ها متهم
هســتند که اصول را رعایت نکرده و برای خوش آمد مدیر ،کار بیهوده
انجام داده اند.
 -۶روابط عمومی ها نباید بــه جای کمک به گردش آزاد اطالعات و
شفاف سازی امور ،خود به مانعی برای شفافیت تبدیل شوند ،هر چند
این نوع حرکت را مدیران از آنها بخواهند .
 -۷جهان دائم در حال تحول اســت و روابط عمومی ها هم گریزی از
همراهی با تحول که الزمه آن تحول در روابط عمومی است ،ندارند.
روابط عمومی های اســتان برای اینکه همواره متهم نباشند باید شرایط
ارائه کار حرفه ای را از مدیران مطالبه کنند و با امکانات در اختیار ،کار
حرفه ای ارائه دهند .کاری که بنیان های مردم ســاالری را تقویت می
کند و کمکی به تقویت استبداد درون سازمانی در دستگاه های اجرایی
نمی کند .قطعا در این مسیر رسانه های استان همراه آنها خواهند بود.

خبر
قائم مقام صندوق توسعه ملی:

نرخ سود تسهیالت ارزی این صندوق کم
نظیر است

قائم مقام صندوق توسعه ملی جمهوری اسالمی ایران گفت :نرخ
سود تســهیالت ارزی این صندوق برای سرمایه گذاران بخش های
عادی سه و نیم درصد است که این رقم در دنیا کم نظیر است.
علیرضا صالح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود ۸۰ :درصد
منابع صندوق باید برای بخش خصوصی واقعی استفاده شود که این
در اساسنامه صندوق توسعه ملی ذکر شده است.
وی ادامه داد :همچنین بر اساس اساسنامه ،استفاده دولت از تسهیالت
صندوق توســعه ملی ممنوع است و نهادهای عمومی تنها می توانند
تا  ۲۰درصد از منابع صندوق اســتفاده کنند.صالــح با بیان اینکه در
سال جاری  ۱۰میلیارد دالر تسهیالت ارزی پرداخت می شود افزود:
ســرمایه گذاری هایی که در این اســتان انجام می شود باید رویکرد
صادراتی داشــته باشد.وی خاطرنشــان کرد :امروز به عنوان صندوق
توســعه ملی  ۳۰درصد منابع نفتی کشور را در اختیار داریم که برای
سرمایه گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.قائم مقام صندوق
توسعه ملی جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه این صندوق جایگاه
متفاوتی از بانکداری و حسابداری دارد افزود :منابع صندوق باید برای
نسل های آینده کسب درآمد کند و این به عنوان منابع و سرمایه برای
نسل های آینده است.وی ادامه داد :همدان استعداد خوبی دارد و اگر
نتوانیم در این استان سرمایه گذار بیاوریم برای سایر استاتها ناامید می
شویم.صالح تاکید کرد :تسهیالتی که منجر به صادرات شود در همدان
از میانگین کشور باالتر است.

چرا نمایندگان قوانین موانع تولید را اصالح نمیکنند؟

گالیه از تعطیلی کارخانجات
در سال «رونق تولید»
نماینــده ولــی فقیــه در همــدان بــا
بیــان اینکــه چــرا نبایــد قوانیــن مانــع
تولیــد شناســایی و اصــالح شــده باشــد؟
گفــت :وقتــی تولیــد توســعه نمییابــد،
قوانیــن مانــع تولیــد شناســایی نمیشــود
و ســرمایهدار خــارج از اســتان در ادارات
معطــل میشــود ،محرومیــت توســعه
می یا بــد .
حجت االســالم حبیبا ...شــعبانی در آیین
افتتاح پروژههــای محرومیتزدایی و مجمع
جهادگــران ،خیریــن و فعــاالن عرصههای
خدمترسانی یکی از وظایف ذاتی حکومت
اســالمی را رفع فقر و محرومیت دانســت و
اظهار کــرد :رویکرد نظام اســالمی بر مبنای
مباحــث فرهنگی و دینی و توجه به مســئله
اقتصاد است.
بــه گــزارش فــارس ،وی بــا بیــان اینکــه
امــام(ره) در ســخنرانی اول خــود بعــد از
ورود بــه کشــور از کلیــدواژه «اهــداف و
آرمانهــا» و «اقتصــاد» اســتفاده کــرد گفــت:
اســتقالل ،آزادی ،دینــداری و توجــه بــه
فرهنــگ کلیدواژههایــی اســت کــه امــام
(ره) بــه آن توجــه داشــتند.

مسئولی که طعم فقر را چشیده یا با
فقرا همنشین شده میتواند فقرزدایی
کند

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همــدان
گفــت :مســئولی کــه طعــم فقــر را چشــیده و
یــا بــا فقــرا همنشــین شــده باشــد میتوانــد
فقرزدایــی کنــد.
وی بــا بیــان اینکه اگر مســئوالن کشــور
دغدغهمند نباشــند و از مردم و فاصله بگیرند
محرومیتزدایی اتفــاق نمیافتد گفت :برای

مثال اگر مسئولی با کفش از روی فرش عبور
کند نمیتوانیم شرایط خانه بیفرش یک فقیر
را درک کند.
شــعبانی بــا اشــاره بــه کاهــش فاحــش
فاصلــه محرومیــت بعــد از انقــالب
نســبت بــه قبــل از آن گفــت :در
بســیاری از حوزههــا بــه رفــاه و توســعه
اقتصــادی دســت یافتهایــم امــا در بحــث
محرومیتزدایــی بایــد بیشــتر کار شــود.
وی بــا بیــان اینکــه مســئوالن کشــور بایــد
مــا بایــد بــه مســئله فقرزدایــی توجــه جــدی
داشــته باشــند ،محرومیتزدایــی را در گــرو
توجــه بــه رونــق تولیــد دانســت.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همــدان
تعطیلــی واحدهــای تولیــدی و کارخانههــا
را کمــک بــه ایجــاد محرومیــت عنــوان کــرد
و افــزود :اگــر بــر ســر راه تولیدکننــدگان
مانعتراشــی شــود کــه متأســفانه میشــود،
اگــر کاغذبــازی اداری افزایــش یابــد کــه
متأســفانه هســت هــر روز بایــد شــاهد
افزایــش مشــکالت باشــیم.

بــر اینکــه در اســتان مشــکالت بســیاری
وجــود دارد خاطرنشــان کــرد :در حاشــیه
شــهرها بــا تقاضــای بســیاری مواجهیــم از
حــل مشــکل کمبــود امکانــات گرفتــه تــا
مقابلــه بــا اعتیــاد ،بیــکاری و...؛
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه جوانــان ایــن شــهر
بــه اشــتغال نیــاز دارنــد یادآور شــد :حاشــیه
شــهر بــا مشــکالت اساســی مواجهنــد ،البتــه
ایــن موضــوع بــه معنــای نفــی زحمــات
نیســت زیــرا کارهــای خوبــی نیــز انجــام
شــده اســت.
شــعبانی بــا تأکیــد بــر لــزوم رفــع مشــکل
جهیزیــه نیازمنــدان بــه ویــژه در مناطــق
حاشــیه شــهر گفــت :از طــرف دیگــر اگــر
جوانــی نمیتوانــد ازدواج کنــد مشــکل
او فقــط اقتصــادی نیســت بلکــه ریشــه
فرهنگــی هــم دارد کــه بایــد رفــع شــود.
وی تــالش بــرای محرومیتزدایــی را
زمانــی مثمــر ثمــر دانســت کــه مســئوالن در
حاشــیه شــهرها و روســتاها حاضــر شــوند
تأکیــد کــرد :محرومیــت در برخــی خانههــا
بیــداد میکنــد.
وی خواستار شناســایی و اصالح قانون مانع
تولید توســط نمایندگان مجلس شد و افزود:
قانون وحی منزل نیســت ،جایی که مشــکل
هست باید برطرف شود.
شــعبانی در پایــان بــا بیــان اینکــه وظیفــه
ذاتــی ســپاه حفــظ امنیــت اســت امــا
بــه خاطــر خدمــت بــه مــردم در حــوزه
محرومیتزدایــی ورود کــرده اســت
تصریــح کــرد :رفــع مشــکل محرومــان
دغدغــه مقــام معظــم رهبــری اســت کــه
بایــد در ایــن حــوزه جانانــه وارد شــد.

وی بــا بیــان اینکــه در بســیاری از مــوارد
مشــکل قانــون داریــم اظهــار کــرد :قانــون
بایــد بــه نفــع مــردم باشــد؛ از ســال ۹۰
شــعارهای رهبــری برمبنــای مســائل
اقتصــادی اســت؛ چــرا قوانیــن مانــع تولیــد
شناســایی و اصــالح نشــده اســت؟
شــعبانی با بیان اینکه محرومیتزدایی اساسی
در توجه به شــعار سال اســت تصریح کرد:
وقتی تولید توسعه نمییابد ،قوانین مانع تولید
شناسایی نمیشود و سرمایهدار خارج از استان
در ادارات معطل میشــود ،محرومیت توسعه
مییابد.
ســند و قانــون نوشــتن مشــکل مــردم را
حــل نمیکنــد بایــد بــه آنهــا عمــل شــود
وی خواســتار توجه جدی مسئوالن به شعار
سال شد و ادامه داد :سند استان تا  ۱۴۰۰تدوین
شده و باید محرومیتزدایی مورد توجه جدی
باشد؛ سند و قانون نوشتن مشکل مردم را حل
نمیکند باید به آنها عمل شود.
نماینــده ولــی فقیــه در همــدان خطــاب بــه
دبیــر قــرارگاه محرومیتزدایــی ســپاه مبنــی

ابراز نگرانی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان:

جمعیت همدان رو به کاهش است
مهمترین عامــل تاثیرگذار در کاهش
موالید افزایش سن ازدواج و فقر اقتصادی
اســت و از جمله آثــار و پیامدهای منفی
کاهش جمعیت را می توان تغییر ساختار
جمعی و به اصطالح ،پیر شــدن جمعیت
کشــور و در نتیجه ،نبود رشــد و توسعه
اقتصادی عنوان کرد.
هر چند متاسفانه برخی از مسئوالن کشور
ما تحوالت نگران کننده جمعیتی را جدی
نمیگیرند در حالی که مساله جمعیت ملی
و نگاه به آن باید علمی باشد.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی
اســتان همدان کاهش موالیــد و مادران
باردار زیر  ۳۰ســال اســتان نگران کننده
عنوان کرده و این بحران را جدی می داند.
رشید حیدری مقدم پنجشنبه هفته گذشته
در مراســم آغازین بسیج ملی کنترل فشار
خون باال با شــعار "بدانیم و اقدام کنیم"
گفت که بدون در نظر گرفتن شهرســتان
اسدآباد جمعیت استان یک میلیون و ۶۲۵
هزار تن اســت که ۵۴درصــد آنها باالی
۳۰سال هستند.
وی اضافه کرد :باال بودن درصد جمعیت
باالی  ۳۰ســال به معنای پیری جمعیت و
کاهش موالید در استان همدان است.
وی با بیــان اینکه تمامی مادران باردار در

طرح سنجش فشــار خون مورد ارزیابی
قــرار می گیرند گفت :طبــق آخرین آمار
تنهــا  ۶هزار و  ۵۴۰تــن از مادران باردار
زیر  ۳۰سال سن دارند که این آمار نگران
کننده است.
حیــدری مقدم از کاهش آمار ازدواج خبر
داد و افزود :ســال  ۹۲حدود  ۲۸هزار و
 ۵۰۰ازدواج در استان ثبت شده که که این
آمار تا ســال  ۹۷روند کاهشی داشته و به
زیر  ۱۲هزار نفر رسیده است.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی
اســتان همدان تاکید کرد :کاهش جمعیت
دغدغه جدی حوزه بهداشــت و سالمت
است چراکه تداوم این روند موجب بروز
بحران در حوزه جمعیت می شود.
حیــدری مقــدم ادامــه داد ۱۲ :درصــد
جمعیت اســتان همدان باالی  ۶۰ســال
سن دارند یعنی که جمعیت استان همدان
میانسالی و سالمندی را سالم طی نکردند.

 6۰درصد مبتالیان به فشار خون
از بیماری خود خبر ندارند
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی
استان همدان اضافه کرد ۱۰ :میلیون بیمار
در جهان به علت فشار خون باال یا همان
قاتل خاموش در سال  ۲۰۱۷جان خود را
از دست دادند و طبق بررسی های صورت

گرفته در سال  ، ۲۰۱۶یک سوم جمعیت
باالی  ۳۰ســال کشور به فشار خون مبتال
بودند.
حیــدری مقدم افــزود :با وجــود اطالع
رسانی و آگاه ســازی  ۶۰درصد بیماران
از ابتال به فشــار خون اطالع ندارند از ۴۰
درصد مابقی نیز تنها  ۱۹درصد نسبت به
کنترل مناسب بیماری اقدام می کنند.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی
استان همدان معتقد است :به جای ساخت
بیمارستان فوق تخصصی ،منشا بیماری ها
را از مراکز بهداشــتی مهار کرده تا هزینه
های حوزه درمان کاهش یابد.
کلینیک سالمت در همدان راه اندازی شود
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی ابن سینا
همدان نیز گفت :برای بررسی و آزمایش
وضعیت جســمی شهروندان باید کلینیک
های سالمت در ســطح استان راه اندازی
شود.
ســید حبیب ا ...موســوی بهار افزود :هم
اینک ســنجش سالمت بدن یک ماه طول
می کشد در حالیکه با راه اندازی کلینیک
ایــن مدت زمان را می تــوان به یک روز
کاهش داد.
وی اضافه کــرد :ضرورتی ندارد مدیریت
کلینیک ســالمت به یک پزشــک سپرده

شــود بلکه می توان برای راه اندازی این
مراکز به مراقبان ســالمت و پرستاران نیز
مجوز داد.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی ابن سینا
همــدان گفت :بــا دایر کــردن کلینیک
سالمت ،مراجعه کننده نیازی به پرداخت
ویزیت به اندازه مراجعه به یک متخصص
یــا فوق تخصص ندارد بلکــه با کمترین
هزینــه می تواند ســالمت بــدن خود را
بسنجد
موســوی بهار ادامه داد :در راستای برنامه
ششم توســعه ،کاهش مصرف نمک ،قند،
کم تحرکی و افزایش تحرک مد نظر است.
وی از آغاز سنجش فشار خون  ۸۵۵هزار
تن در همدان خبر داد و گفت ۵۴۰ :هزار
تــن از این افراد جمعیت شــهری و ۳۱۵
هزار جمعیت روستایی هستند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی ابن سینا
همدان بیان کرد :کارشناسان از فشار خون
باال به عنوان قاتــل خاموش یاد می کنند
چراکه بی خبــری از این بیماری موجب
مرگ ناگهانی می شود.
موســوی بهار افزود :بــی توجهی به این
مولفه ها موجب از دست رفتن عمر مفید
انسان و مرگ افراد فعال ،پویا و موثر برای
جامعه می شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خبر داد

همدان رتبه نخست مرگ زنان ایرانی بر اثر سرطان
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری
همدان گفت :این اســتان رتبــه اول مرگ و
میر ناشــی از ابتال به سرطان زنان کشورمان
را دارد.
ربیعه علیمحمدی در جلســه شورای برنامه
ریزی و توسعه اســتان همدان افزود :در این
اســتان به ازای هر  ۴۰۰هزار زن  ۲دســتگاه

ماموگرافی در همدان و مالیر وجود دارد.
وی تعداد کل تخت هــای دولتی در بخش
زنــان را به ازای هر  ۱۰هــزار زن یک و نیم
تخت اعــالم و اضافه کــرد :جمعیت زنان
استان  ۸۷۴هزار نفر است و باید برای بهبود
شاخص های سالمت این قشر اقدام کرد.
علیمحمدی ادامه داد ۵۰ :سال پیش درمانگاه

زنان در همدان تاســیس شده و این در حالی
است که جمعیت زنان اســتان چندین برابر
شده است و باید این حوزه تقویت شود.
وی تاکیــد کــرد :اگر امکانات حــوزه زنان
مناســب با سالمت زنان پیش نرود با مشکل
مواجه خواهیم شد.
اســتان همدان با مساحت  ۱۹۴۹۳کیلومتر

مربع ۱.۲ ،درصد از مساحت کل کشور را
در بر میگیــرد ،در حالی که  ۲.۴۲درصد
از کل جمعیــت ایــران را در خود جای
دادهاست.
این استان در سال  ۱۳۹۵بیش از یک میلیون
و  ۷۳۸هزار نفر جمعیت داشت که  ۸۵۷هزار
و  ۹۱۶تن از آنان را زنان تشکیل می دادند.
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شنیدهها

 -۱انتصابات اســتان با اعتراض احزاب طرفدار دولت مواجه شــده
است.
گویا این احزاب برخــی انتصابات و کنار زدن مدیران طرفدار دولت
و آمدن مدیران اصولگــرا را تاثیر پذیری از نمایندگان ارزیابی کرده
اند .گفتنی اســت احتمال صدور بیانیه در این زمینه از سوی احزاب
افزایش یافته است.
 -۲بهروز نعمتی از اســدآباد داوطلب نمایندگی خواهد شــد .گویا
نماینده سابق اسدآباد در پی تصمیم لیست امید به ارائه لیست مستقل
در انتخابات و خودداری از ائتالف تصمیم به بازگشــت به اسدآباد را
گرفته است.
گفتنی است نعمتی از افراد نزدیک به الریجانی است که در انتخابات
گذشــته با قرار گرفتن در لیست امید توانست نماینده مردم تهران در
مجلس شود.
 -۳برخــی از داوطلبان احتمالی انتخابات در اســتان دچار تردید در
داوطلبی شده اند.
گویا این تردید به دلیل شرایط جامعه و سختی جلب آرای مردم است.
گفتنی اســت احتمال داوطلب نشدن برخی از نمایندگان فعلی استان
در انتخابات به دلیل نداشتن کارنامه قابل دفاع برای ارائه و رای آوری
مجدد نیز می رود.

یادداشت

ماندگاری با مالک خدمتگزاری
به دنبال انتشــار مطالب غیر واقعی و شایعاتی در فضای مجازی
در خصوص رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ،شاهرخی
اســتاندار همدان در نشست اخیر خود با جمعی از کسبه و بازاریان،
روســای اتحادیه ها و اعضای اتاق اصناف همــدان ضمن تأکید بر
خدمتگــزاری به عنــوان مالک اصلی در انتصاب هــا ،از ماندگاری
حمیدرضا متین در پست ریاست ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
همدان خبر داده و از مردم خواســته است به شایعات فضای مجازی
اعتماد نکنند.
شاهرخی متین را از مدیران مورد وثوق و توانمند استان دانسته و تأکید
کــرده که این مدیر با قدرت به وظایفش عمل کرده و تعامل خوبی با
صنایع و اصناف استان دارد و همواره از وی حمایت می کنیم.
این موضع صریح و شــفاف در قبال شایعه سازان ،نه تنها به شایعات
مربوط به تغییر رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان پایان
داد ،بلکه باعث شــد که نگاه مثبت افــکار عمومی به متین به عنوان
مدیری که همواره تالش کرده از شرایط ،امکانات و فرصت ها بهترین
اســتفاده را در جهت گره گشایی از مشکالت مردم و ارتقای جایگاه
صنعت ،معدن وتجارت استان بردارد ،تقویت شود.
تأکید مدیر ارشــد استان بر اصل خدمتگزاری قبل از اعالم ماندگاری
متین بیانگر آن اســت که این مالک یکی از مالک ها ماندگاری رئیس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوده است و این چیزی است
که متین در مدت مسئولیت خود بارها آن را به اثبات رسانده است.
نکته دیگر این که اســتفاده از فضای مجازی برای آسیب زدن به یک
مجموعه و انتشــار شایعات بی اساســی که جز جوسازی و تشویش
اذهان عمومی حاصل دیگری ندارد ،باید پایان پذیرد.
البتــه نقد مدیــران و پرداختن به عملکرد آنها با نگاه کارشناســی و
منصفانه خوب و حتی الزم اســت ،اما این مهم با تخریب و شــایعه
سازی متفاوت است.
به هرحال حمایت استاندار از رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان در این شــرایط عالوه بر اینکه بر شایستگی و توانمندی یک
مدیر صحه می گذارد ،این پیام را در پی دارد که از مدیران و مسئوالنی
که صادقانه و شــفاف خدمت می کنند و به دور از هرگونه حاشیه ای
دنبال کار کارشناســی و عالمانه هستند ،حمایت شود تا بخاطر برخی
حرکت های تخربی و شایعات بی اساس مجموعه ای آسیب نبیند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان نیز که گرچه عملکرد او
برای افکار عمومی مشخص است ،اما بهتر است قدر این فرصت را
دانسته و با تقویت بیش از پیش ارتباط و تعامل خود با رسانه ها ،سعی
در ارائه گزارش های مبسوطی از اقدامات و فعالیت هایی داشته باشد
که مسیر رشد و توسعه اســتان را در حوزه صنعت ،معدن و تجارت
استان هموارتر نموده است.

پای کروکودیلها به مالیر باز شد
مسئول بخش شیالت اداره جهاد کشاورزی مالیر از افتتاح نخستین
واحد پرورش کروکودیل در هفته جهاد کشاورزی در این شهرستان خبر
داد .مســعود نوروزی در گفتوگو با فارس با بیان اینکه کروکودیل از
جمله خزندگانی است که بسیاری از سرمایهگذاران در کشورهای مختلف
دنیا به دنبال پرورش آن بوده و یا در این عرصه ســرمایهگذاری کردهاند
اظهار کرد :واحد پرورش کروکودیل در مالیر با ســرمایهگذاری بخش
خصوصی و ارائه  ۲میلیارد تومان تسهیالت بانکی ایجاد شده است.
وی با اشــاره به اینکه این واحد بزرگ با ظرفیت  ۶۰۰ســر کروکودیل
راهاندازی میشود افزود :این واحد دومین واحد پرورش کروکودیل در
کشور بعد از قشم و نخستین واحد پرورش کروکودیل در استان همدان
و منطقه غرب کشور است .مسئول بخش شیالت جهاد کشاورزی مالیر
تصریــح کرد :این واحد با توجه به موقعیت ویــژه جغرافیایی و آب و
هوایی منطقه روستای «جوراب» در محور مالیر ـ اراک با مساحت  ۴هزار
مترمربع زمین احداث شده و با وجود رودخانه و قنات ،از نظر تامین آب
در این منطقه مشــکلی نداشته و یکهزار و  ۵۰۰متر با هر روستا فاصله
دارد .وی افزود :در حال حاضر  ۵۰ســر کروکودیل در این واحد برای
پرورش رهاسازی شده و طبق گفته صاحب این واحد قرار است ظرفیت
این واحد تا  ۶۰۰عدد در آینده برسد.
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استعفای اعضای شورای صنفی دانشگاه مالیر از سر
دلسوزی نیست
عضو شورای صنفی دانشگاه مالیر با اشاره به استعفای برخی از اعضای شورای صنفی
دانشــگاه مالیر آن را نه از سر دلســوزی که به خاطر برخی اهداف خاص عنوان کرد و
گفت :این افراد میتوانســتند در اعتراض به مشکالت واقعی دانشجویان استعفا دهند اما
این کار را نکردند.
مهدیه خواجهخلیلی در گفتوگو با فارس با اشاره به استعفای برخی از اعضای شورای
صنفی دانشــگاه مالیر با اهداف خاص به برخی از تخلفات این شورا اشاره کرد و اظهار
کرد :نخستین اعتراض ما به برگزاری انتخابات شورای صنفی در سال گذشته بازمیگردد
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مدیر صندوق بیمه روستایی و عشایری استان خبر داد

همدان رتبه سوم کشوری
در جذب بیمه روستایی

m . co

h a m e d a n p a ya

 ۹۷هزار نفراز جمعیت اســتان همدان تحت پوشــش صندوق
بیمه بازنشستگی روستایی عشــایری هستند و استان همدان در سال
 ۹۷رتبه ســوم کشــوری در جذب را به خود اختصاص داده است.
طبق آخرین آمارنیز  ۴۵۰۰خانوار حقوق بازنشستگی بیمه روستایی
دریافت میکنند.
در اســتان همدان  ۷۰هزار نفر سرپرســت خانوار فاقد بیمه توسط
ســازمان هدفمندی یارانهها شناسایی شدهاند که با ارسال دعوتنامهای
از آنها خواسته شده تحت پوشــش صندوق بیمه روستایی عشایری
قرار گیرند که  ۲۰درصد ســهمیه جذب بیمه روستایی امسال استان
همدان به این افراد تعلق میگیرد .الزم به ذکر اســت .همه کشاورزان
غیر ساکن در روستاها ،شاغالن فصلی ساکن در شهرهای زیر  ۲۰هزار
نفر ،کارکنان وابسته به نظام مهندسی ،کشاورزی ،دامپروری ،رانندگان
درون و برون شــهری و همه روستاییان و عشایر فاقد بیمه ،مشمول
دریافت بیمه روستایی و عشایری هستند.
مدیر صندوق بیمه روستایی و عشایری استان با بیان اینکه  ۹۷هزارنفر
از جمعیت استان تحت پوشش صندوق بیمه روستایی هستندواز این
تعداد  ۴۵۰۰خانوار حقوق بازنشستگی دریافت می کنند گفت :سال
 ۹۷شهرســتان همدان با  ۲هــزار و  ۱۰۰نفر جذب ،و کبودراهنگ با
 ۱۵۵۰نفر جذب همچنین شهرستان رزن با  ۱۱۲۱نفر جذب جدید به
ترتیــب رتبههای برتر در جذب را به خود اختصاص دادند و بهترین
بخشهای اســتان نیز در این خصوص بخشهــای مرکزی ،همدان،
کبودراهنگ و نهاوند بودند.
مهدی ســماواتی در گفتوگو با همدانپیــام اجرای طرح دهگردی
کارگــزاران را از دیگر برنامههای دفاتر بیمه روســتایی و عشــایری
اســتان دانست و خاطرنشــان کرد :مقرر گردیده کارگزاران در طول
ســال چندین مرحله در روســتاها حضور یابند و اطالعات الزم در
خصوص شــرایط و مزایای بیمه روستایی و عشایر را در اختیار مردم
قرار دهند که در این باره از توانمندی و همکاری دهیاران نیز بهرهمند
خواهیم شد.
سماواتی  ،حضور پررنگ مدیران بیمه روستایی و عشایری استان در
رسانهها و انعکاس اخبار و آگهی همچنین انیمیشن را جزء برنامههای
فرهنگی و مهم خود برای آگاهســازی مردم از شرایط و مزایای بیمه
در سال  ۹۸دانست.
وی شناسایی خیرین و تعامل آنها برای پرداخت بیمه افراد ناتوان مالی
در استان را جزء برنامههای مدیران این صندوق برشمرد و افزود:
یکی از مهمترین برنامه های ســال۹۷مجهز شدن دفاتر کارگزاری به
دستگاههای الکترونیکی است وهم اکنون همه امور بیمهای به صورت
الکترونیکی انجام می شــود وروندکاراز بروکراسی و نامهنگاری به
ســمت دیجیتالی پیش می رودطوری که مراجعین به دفاتر بیمه با ۳
روش ،پرداخت از طریق ســایت ،کارتخوان و حضور در بانک در
عرض نیم ساعت امور بیمهای خود را انجام می دهند.
وی در ادامه استفاده از ظرفیت مربیان فنیو حرفهای در روستاها رااز
دیگر ابتکارات مدیران صندوق در سال  ۹۸دانست که این افراد مزایا
و شرایط بیمه روستایی و عشایری را به اطالع مردم برسانند و بازویی
توانمندی برای کارگزاران باشند.
ســماواتی اظهار داشــت :یکی از برنامه های صندوق تعیین سهمیه
تکلیفی برای کارگزاران است .در این طرح کارگزاران فعال که بتوانند
بیشترین جذب را داشته باشند تشویق و کارگزاران ضعیف جایگزین
میشوند همچنین امســال به موضوع توانمند سازی کارگزاران ویژه
پرداخته میشود.
وی افزایش دانش بیمهای مردم اســتان را بســیار با اهمیت برشمرد
و گفت :کارگزاران عالوه بر اطالعرســانی در جمع مردم روســتا ها
احکام مستمری بازنشستگان را نیز در محافل عمومی ،مساجد به آنها
تقدیــم میکنند تا عموم مردم از مزیت های صندوق بیمه روســتایی
عشایری آگاهی کامل داشته باشند.
مدیر صندوق بیمه روســتایی و عشاری اســتان همدان پایین آمدن
شرایط سنی عضویت دراین صندوق را از تصمیمات سالهای اخیر
دولت دانســت و تأکید کرد :افراد  ۱۸سال به باال میتوانند عضو این
صندوق باشــند چرا که ســهلالوصول ترین بیمه در کشور است و
باعث رفع فقر ،تبعیض ،افزایش نرخ امید به زندگی ،کاهش مشکالت
اجتماعی و اقتصادی خواهد شد.
وی درادامــه از طرحی خبر داد که در صورت تصویب دولت ،بیمه
شدگانی که بر اثر بالیای طبیعی دچار خسارت میشوند در آن سال
بیمه آنها رایگان خواهد شد و دولت حق بیمه آنها را پرداخت میکند.
همچنین امسال باتشکیل ستاد توسعه بیمه در همه شهرستانهای استان
نقاط ضعف بررســی می شود و تصمیمگیریهای سازندهای صورت
خواهد گرفت .الزم به ذکر اســت برخی از افراد در ســن  ۵۰به باال
درخواست بیمه شــدن دارند و برخی نیز چندین سال بیمه پرداخت
کرده و ادامه ندادهاند برای این افراد نیز تدابیری اندیشیده شده است
تا از مزایای صندوق در حد پرداختی خودشان بهرهمند شوند که این
موضوع نیز در دســتور کار دولت قرار گرفته است.و تصمیماتی نیز
برای کارآفرینان اشتغال روستایی گرفته شده که نیروهای خود را تحت
پوشش صندوق بیمه روستایی عشایری قرار دهند.
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خیابانهای امام خمینی(ره) و خیابان دستغیب کبودراهنگ دیگر
گنجایش و ظرفیت خودروها را ندارد مخصوص ًا هنگام غروب آفتاب
که در هیچ یک از خیابانها جای پارک پیدا نمیشــود مسئوالن قول
داده بودند که این خیابانها به صورت یک طرفه شــوند تا ترافیک به
سهولت انجام شــود ولی متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی نکردهاند .لطفا
این موضوع از سوی مسئوالن جدی گرفته شود و هر چه سریعتر برای
رفع این مشکل اقدام کنند.
جمعی از اهالی شهر کبودراهنگ

شــبکههای تلویزیونی در بخش گلتپه با مشــکل جدی مواجه
اســت این شبکه ها آنتندهی بســیار ضعیفی دارند که ما نمیتوانیم
از شبکههای تلویزیونی اســتفاده کنیم از مسئوالن خواهشمندیم هر
چه ســریعتر این مشکل را مرتفع نمایند تا خانواده های ما به استفاده
از ماهواره روی نیاورند.

جمعی از اهالی بخش گلتپه

کارخانه مالت کشور وبا ظرفیت تولید ساالنه
۲۰هزار تن مالت عالوه بر تامین بار داخل،می
توان صادرات را هم رونق داد اما در شــرایط
فعلــی امکان صادرات تولیداتمــان را نداریم
چرا که قیمــت ارز در بخش صادرات با نرخ
مواد اولیه محصول تولیدی این شرکت(جو)
همخوانی ندارد.

تالش ســتاد تســهیل برای فعال
کردن واحدها

معاون اســتاندار همدان هدف از این بازدید
را احیــای واحدهای تولیــدی تعطیل عنوان
کرد و گفت :بر اســاس سیاســت های رونق
تولیــد از ۹طرح بازدید شــد برخی طرح ها
مشــکل مدیریتی و توجیه اقتصادی داشــت
برخی با بانک ها مشــکل دار ند ،برخی بانک
هاهم بیشتر مشکالت اداری است که باید در
تخصیص تسهیالت بانکی سرعت داده شود.
ظاهر پورمجاهد تصریح کرد :در تالشیم تا این
واحدها با تزریق قوای تــازه به چرخه تولید
بازگردد و اگر کارگاهی تاسیسات زیر ساختی
داشــته باشد تالش این اســت که فعال شود
هدف هم فعال کــردن افزایش تولید و ایجاد
اشتغال جدید است و برخی کارگاهها هم که
بــا ظرفیت کمتری فعالند با برنامه ای که ارایه
می شود افزایش تولید داشته باشند.

ستاد تسهیل استان آخرین راهکار
احیای واحدهای تعطیل نهاوند

فرماندار نهاوند هم با بیان اینکه این شهرستان
دارای ۷۷واحــد صنعتی دارای پروانه صنعتی
اســت گفت ۲۳ :واحد تولیدی در شــهرک
صنعتی نهاوند اســت از این تعداد  ۱۴واحد
فعال است و متاسفانه این  ۱۴واحد نیز با کمتر
از  ۵۰درصد ظرفیت کار میکنند.
به گفته وی شــرایط اغلب واحدهای تولیدی
نهاوند یا واحد به تملک بانکها درآمده است
و یا بدلیل نداشــتن ســرمایه در گردش نیمه
تعطیل هستند و اگر به این واحدها رسیدگی
نشــود این واحدها نیز بــه تملک بانکها در
میآیند.
ناصــری با بیان اینکه فعــال کردن واحدهای
تولیــدی نیمه فعال و افزایــش ظرفیت آنها
کار مهمی است و باید در اولویت قرار بگیرد،
گفت :بخشی از مشکالت واحدهای تولیدی
بخش صنعت و بخش کشــاورزی نهاوند با
کمک مدیران شهرســتان قابل حل اســت اما
بخش عمدهای از مشکالت واحدهای صنعتی
شهرستان با بانکهای عامل است که حل این
مشکالت کمک استان را میطلبد.
ناصری افزود :گرهها و مشــکالت واحدهای
تولیدی بخش صنعت نهاوند به دســت یک
نفر باز نخواهد شــد و پیرو دســتور استاندار
همدان با تشکیل جلســه ستاد تسهیل و رفع
موانع تولید استان در شهرستان ،و بازدید ستاد

برای عضو یت

در کانال تلگرام نیازمندی لطفاً
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ستاد تسهیل رونق تولید را برمی گرداند؟
نهاوند-معصومه کمالوند-خبرنگار همدان
پیام :ســال رونــق تولید اســت و واحدهای
تولیدی که تعطیل یا با حداقل ظرفیت اسمی
در حــال فعالیت هســتند و در ایــن راه هم
نیروهای بسیاری تعدیل و بیکار شده اند.
حاال شــعار رونق تولید قرار است جانی تازه
بــه حیات نیمه جــان این واحدهــا بدمد تا
بلکه بتواند اشــتغال های سوخته را به عرصه
فعالیت بازگرداند حاال بگذریم از اینکه برخی
واحدهای در حال احداث هم هست که دیدن
وضعیت واحدهای نیمه جان یا تعطیل ،رمق از
ســرمایه گذار می برد و او را نسبت به شرایط
پیش رو و آینده سرمایه اش مبهم می کند که
برای اشتغال و تولید تالش کند یا همین نیمه
راه برای نپیوستن به جمع واحدهای راکد ،از
ادامه کار باز بماند و دست بشوید.
ستاد تسهیل استان تالش دارد تا درهای بسته
این واحدهای تولیدی که روزگاری بار اشتغال
یک شهرستان را به دوش می کشیده است ،با
تزریق تسهیالتی و رفع موانع تولید ،که اغلب
کمبود نقدینگی ایــن واحدها را به تعطیلی و
رکود کشانده است آن ها را بازگشایی کند.
 ۸واحد تولیدی تعطیل و یک واحد با ظرفیت
فعــال ۵۰درصدی از جملــه واحدهای مورد
بازدید بود که اغلب نبود نقدینگی و نداشــتن
توجیه اقتصادی و یا انباشــت شدن معوقات
بانکی آنها را به تطیلی کشانده است.
شرکت نهاوند لبن با ظرفیت تولید  ۵هزارتن
فرآوردهای لبنی در سال و اشتغالزایی  ۴۸نفر
بدلیل مشکالت اقتصادی و تورم و ناتوانی در
پرداخت قسط  ،تعطیل است.
شــرکت گلپونه با ظرفیت تولید  ۲۰هزار تن
فرآوردهای لبنی در ســال با اشتغالزایی  ۵۰تا
 ۷۰نفر به شرط بهره برداری با ظرفیت کامل ،
مشکالت اقتصادی و تورم در پرداخت اقساط
آن را به تعطیلی کشانده است.
نهاوند ســیلیس با ظرفیت تولیــد  ۶هزار تن
فروسیلیس در سال در  ۷طبقه و اشتغالزایی ۸۰
نفر در صورت ساخت است که برای ساخت
نیاز به  ۲۲میلیارد تومان تسهیالت دارد.
شرکت آســفالت قالیچه با تسهیالت مصوب
 ۶۵۰میلیــون تومان عامل بدون اعتبار اعالم و
تخصیص داده نشــده که ین کارخانه در حال
حاضر بعلت کمبود نقدینگی تعطیل است.
شــرکت تعاونی کوثر امین با هدف لوله های
فــوالدی و آهنی درز دار(لولــه گاز) واقع در
شــهرک صنعتی نهاوند در حال حاضر بعلت
صــدور اجراییه و در تملک قرار گرفتن بانک
عامل تعطیل است.
شرکت گرین نوش تولید آب معدنی در زمینی
به مســاحت  ۶هزار متر مربع در شــهر گیان
احداث شده است که در حال حاضر به علت
کمبود نقدینگی تعطیل است.
شــرکت نهاوند نوچین و اشتغالزایی  ۳نفر به
علت مشکل کمبود نقدینگی تعطیل است.
شــرکت کاسپین کوهدشــت تولید مالت در
زمینی به مساحت  ۴۰هکتار و اشتغالزایی ۴۰
نفر برای این کارخانه  ۴میلیارد و  ۸۰۰میلیون
تومان به منظور احداث تصویه خانه مصوب
شــده است اما محیط زیســت اجازه ساخت
تصویه خانه را نمی دهد .
شرکت کاسپین کوهدشــت روزانه  ۷۰تا ۸۰
هــزار لیتر آب مصرف می کند و همین مقدار
آب مجــددا به فاضالب تبدیل می شــود ،به
همین علت اداره محیط زیست اجبار احداث
تصویه خانه را برای این شــرکت ضروری و
الزم می داند.
به گفته مدیرعامل کاسپین کوهدشت افزایش
نــرخ ارز و مواد اولیه مهمترین مشــکل این
واحد تولیدی اســت که با ۵۰درصد ظرفیت
خود در حال فعالیت است.
حســین اکبری می گوید :بعنــوان بزرگترین
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مادستـان

فعالیت  8واحد تولیدی نهاوند ازتوجیه افتاد
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که تخلفاتی در شیوه برگزاری انتخاب صورت گرفت.
وی افزود :شورای نظارتی با وجود همه اعتراضات انتخابات را سالم دانست در حالی که
تخلفات مشخص شد.
عضو شــورای صنفی دانشگاه مالیر با اشاره به اینکه کاربر سیستم برگزارکننده انتخابات
اعالم کرد که تقلب شده است تصریح کرد :بروز تخلفات انتخابات از سوی اکثر اعضای
شورای نظارتی مورد قبول واقع نشده بود و اجازه بررسی مجدد انتخابات صادر نشد.
وی با بیان اینکه در خرداد  ۱۳۹۷نیز اعتراضات ما به جایی نرســید ادامه داد :ابقای آقای
فاروق محمودیان و خانم زهرا محمدی بر اســاس مقررات غیر قانونی بود و هیچ پاسخ
منطقی و نامه مکتوب نیز در پاسخ به اعتراضات ما ارائه نشد.
خواجهخلیلی گفت :در حال حاضر چند نفر از اعضای شورای صنفی در آستانه انتخابات

به بهانه دخالت حراست نسبت به محتوای پوستر یکی از کاندیداها انتقاد کرده و با عنوان
حذف بند «جلوگیری از برخورد سلیقهای حراست» استعفا دادند!.
وی خاطرنشان کرد :این استعفا حقوق دانشجویان دیگر که در این انتخابات شرکت کرده
و تبلیغات انجام دادند بودند ،را ضایع کرد.
عضو شورای صنفی دانشــگاه مالیر با بیان اینکه اعضای شورای صنفی میتوانستند در
اعتراض به مشکالت واقعی دانشجویان چون نبود برگزاری جشن خوابگاهها ،بیتوجهی
به ارتقای کیفیت غذای ســلف ،راهاندازی بوفه دانشــکده علوم انسانی ،ارتقای کیفیت
صندلی اتوبوسها و مسائل مهم دیگر استعفا دهند گفت :واقعا برای ما جای تعجب دارد
که چرا اعضای شورای صنفی به خاطر این مشکالت استعفا ندادند و در آستانه انتخابات
دست به این اقدام زدند؟

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

بیمه نامه کوثرخودرو پرايد  131به شماره بیمه نامه 1397/1010/313827به
شماره پالک 713ب 93ايران 28به شماره موتور  M136148321و
شماره شاسی  NAS411100J3457628به نام پرستو گودرزی به شماره
شناسنامه  70مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تسهیل اســتان از این واحدها انتظار می رود
مشکالت این واحدهای تولیدی با راهکارهای
پیش رو به زودی و به پرخه تولید بازگردند.

تصفیه خانه کاسپین مشکل بانکی
دارد
عبــاس نجــاری رئیس حفاظــت و محیط
زیســت نهاوند هم درباره تصفیه خانه یکی
از واحدهای تولید گفت :از اعتبار  ۴میلیارد

و  ۸۰۰میلیون تومان مصوب شده برای این
شــرکت ،یک میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان
صرفــا جهت احداث تصویــه خانه در نظر
گرفته شــده که اداره محیط زیســت هم بر
روی آن تاکیــد دارد ،اما بانــک عامل بنا بر
دالیلی از پرداخت تســهیالت ممانعت می
کنــد ،که این نبود پرداخــت ربطی به اداره
محیط زیست ندارد.

در شأن شهر توریستی نیســت که امکانات بهداشتی نامناسب
داشــته باشد با وجود اینکه در طول ســال عموم مردم همچنین
کوهنوردان و توریســت برای اســتفاده از زیبایــی های میدان
میشــان به این منطقه از همدان می آیند .و نیاز اســت امکانات
خدماتــی در شــأن مردم باشــد ولی متأســفانه ســرویسهای
بهداشــتی آن بســیار کثیف و نامناســب و فاقد مایع دستشویی
است که البته این مشکل ،دیگر ســرویس های بهداشتی عمومی
شــهر از جمله آرامگاه باباطاهر را نیز شامل میشود.
از مدیران مربوطه تقاضامندیم به این موضوع اساسی شهر عنایت ویژه
داشته باشند چرا که این امر با سالمتی مردم سر و کار دارد.
يک شهروند

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیههای صنفی
اتحادیه آرایشگران مردانه

بر اساس ماده  6آيیننامه اجرايی انتخابات اتحاديههای صنفی ،در نظر است انتخابات هیأت مديره و بازرس اتحاديه آرايشگران مردانه شهرستان همدان
برگزار گردد .لذا از واجدين شرايط عضويت در هیأت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور که در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل میآيد از
روز شنبه مورخ  98/2/28لغايت روز شنبه مورخه  98/3/18به مدت  15روز کاری (بدون احتساب ايام تعطیل) با مراجعه به سامانه i r a n i a n a s n a f .i r
(در صفحه اول سامانه /سامانه ساران (انتخابات الکترونیک) /ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحاديههای صنفی) نسبت به ثبتنام و تکمیل پرسشنامه و
بارگذاری تصاوير شناسنامه ،کارت ملی ،پروانه کسب ،مدرک تحصیلی يا اعتبارنامه و عکس پرسنلی و اخذ کد رهگیری اقدام نمايند و با در دست داشتن
مدارک ذيل به اتحاديه مربوطه مراجعه نمايند.
شرایط داوطلبین
)1تابعیت جمهوری اسالمی ايران
)2اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ايران
)3نبود ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی و افالس
 )4نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و نبود اعتیاد به مواد مخدر (در اين
خصوص استعالم مربوطه از سوی هیأت اجرايی صادر میشود).
 )5نبود اشتهار به فساد
 )6داشتن حداقل مدرک تحصیلی ديپلم برای افراد فاقد سابقه عضويت در
هیأت مديره اتحاديه (مدرک تحصیلی و يا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش
و پرورش).
 )7حداکثر سن در زمان ثبتنام هفتاد و پنج سال
 -8داشتن پروانه کسب معتبر دائم :پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که
تاريخ اعتبار آن منقضی نگرديده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی
خود را به غیر واگذار و يا اجاره نداده  ،واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر
نیافته باشد.
 -9وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز ثبت نام:
-1دو قطعه کس  3×4جديد
-2يک برگ تصوير پروانه کسب
-3يک سری تصوير از کلیه صفحات شناسنامه
-4يک برگ تصويرکارت ملی
-5يک برگ تصوير مدرک تحصیلی (ديپلم به باال)
-6يک برگ تصوير اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه عضويت در هیأت
مديره می باشند.
-7آدرس ،تلفن و کدپستی منزل و سابقه فعالیت در رسته مربوطه

وظایف و اختیارات اتحادیهها برابر ماده  30قانون نظام صنفی عبارت
است از:
الف) ارائه پیشنهاد برای تهیه ،تنظیم يا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع
پروانههای الزم برای مشاغل ،به اتاق اصناف شهرستان ،ب) اجرای مصوبات و
بخشنامههای هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت د) صدور پروانه کسب با دريافت
تقاضا و مدارک متقاضیان با رعايت قوانین و مقررات مربوط ه) ابطال پروانه کسب و
تعطیلمحلکسبطبقمقرراتاينقانونواعالمآنبهکمیسیوننظارتوجلوگیری
از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب داير میشوند مطابق ماده ()27
اين قانون يا پروانه آنها به عللی باطل میگردد و) تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن
تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصويب ز) تنظیم
ترازنامه ساالنه و تسلیم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای
رسیدگی و تصويب ح) ايجاد تسهیالت الزم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی
به طور مستقل يا با کمک سازمانهای دولتی يا غیر دولتی ط) تشکیل کمیسیونهای
رسیدگی به شکايات حل اختالف ،بازرسی واحدهای صنفی ،فنی و آموزشی و
کمیسیونهای ديگر مصوب هیأت عالی نظارت ی) وصول مالیات ،عوارض و هزينه
خدمات به نمايندگی از طرف وزارتخانهها ،شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت
ک) هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ايجاد شهرکهای صنفی و تمرکز
تدريجی کاالها و معامالت عمده فروشی در میادين و مراکز معین شهری متناسب با
احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصويب کمیسیون نظارت برسد ل) ارائه
پیشنهاد به منظور تیین نرخ کاال و خدمات ،حدود صنفی ،تعداد واحدهای صنفی مورد
نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و
تصويبکمیسیوننظارتو...

وظايف هر يک از اعضای هیأت مديره اتحاديه برابر ماده  11اساسنامه الگوی اتحاديههای صنفی

رئیس:
انجام کلیه امور اجرائی اتحاديه و اداره جلسات هیأت مديره شرکت در اجالس اتاق اصناف ،امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتحاديه ،ارائه گزارش فعالیت و عملکرد اتحاديهبه اتاق اصناف هر سه ماه يکبار ،گزارش فعالیت و عملکرد اتحاديه برای اعضای اتحاديه به صورت ساالنه ،موافقت يا مرخصی و مأموريت اعضای هیأت مديره ،کسب
موافقت رئیس اتاق اصناف برای مرخصی و مأموريت خود ،پیگیری فعالیتهای توسعهای اتحاديه از جمله آموزش ،پژوهش ،ارتقا و بهرهوری و بهبود کسب و کار ،پیگیری
و برنامههای مدون اتحاديه ،انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاورهای و تخصصی برابر آيیننامه بند ب ماده  37قانون نظام صنفی
نواب رئیس
در غیاب رئیس اتحاديه (هنگام مرخصی و مأموريت) ،نواب رئیس به ترتیب سمت وظايف وی را بر عهده دارند ،شرکت در جلسات با هماهنگی رئیس اتحاديه ،پیگیریو انجام وظايف محوله از سوی رئیس اتحاديه
دبیر
تنظیم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هیأت مديره با هماهنگی رئیس اتحاديه ،هماهنگی امور کمیسیونها تحت نظارت رئیس اتحاديهخزانهدار
مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتحاديه ،اظهار نظر در خصوص پیشنويس بودجه ،ترازنامه و صورتهای مالی ساالنه اتحاديه ،پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهایاتحاديه در چارچوب آيیننامه تبصره  1ماده  31قانون نظام صنفی  ،ارائه گزارش عملکرد مالی اتحاديه به هیأت مديره به صورت ماهانه
بازرس اتحادیه
بررسی ،بازرسی و تهیه گزارش از عملکرد هیأت مديره اتحاديه در حیطه وظايف محوله در اجرای آيیننامه شرح وظايف بازرس از جمله نحوه صدور ،تمديد ،تعويض
و ابطال پروانه کسب در اتحاديه ،نحوه اجرای ماده  27قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحاديه برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ،نحوه
اجرای ماده  28قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحاديه برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب ،امور مالی اعم از درآمد ،هزينه و بودجه مصوب ،وجوه
دريافتی به ازای خدمات غیرموظف و کمکهای دريافتی از اشخاص حقیقی يا حقوقی و ساير موارد ،تشکیل کمیسیونها ،برگزاری دورههای آموزشی ،اجرای مصوبات
و بخشنامههای هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت ،بررسی نحوه وصول حق عضويت از افراد صنفی توسط اتحاديه ،بررسی نحوه و زمان واريز سهم بیست درصد از
مبالغ دريافتی اتحاديه با حساب اتاق اصناف شهرستان و ايران و...

علی سلیمانی -رئیس هیأت اجرایی انتخابات
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زمان مذاکره نیست

روحانی در دیدار صمیمی با وکال و حقوقدانان:

تدوین منشور حقوق شهروندی و الیحه
شفافیت از افتخارات این دولت است

■ اروپايیها به کارشان سرعت دهند
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به
دســتور رئیسجمهور و رئیس شورای عالی
امنیت ملی در رابطه بــا گام اول اقدامات در
رابطه با کاهش تعهدات هســتهای گفت :کار
افزایــش "ظرفیت و روند تولید" در دو حوزه
تولید اورانیوم غنیشده و آب سنگین از همان
روزی که رئیسجمهور دستور دادند آغاز شده
و این مساله به ســایت نطنز و کارخانه تولید
آب سنگین اراک نیز اعالم شده است.
بهــروز کمالونــدی در ادامه افــزود :آنچه
رئیسجمهور اعالم کردنــد این بود که ایران
دیگر به شــاخصهای تعیین شده برای تولید
اورانیوم غنی شده یعنی سقف  ۳۰۰کیلوگرم
و  ۱۳۰تن آب ســنگین در چارچوب بند ۲۶
برجام خود را متعهد نمیداند.
وی در گفتوگو با ایسنا در رابطه با عملیاتی
شــدن این تصمیم و زمان الزم برای رسیدن
بــه این اهــداف در دو ماه آینــده گفت :در
حال حاضر فرمان رئیسجمهور ابالغ شــده
و دســتورات برای ســرعت دادن به افزایش
ظرفیت و روند تولید در این دو حوزه به
بخش فنی ابالغ شــده و کارها در حال انجام
است.
وی هم چنین اعالم کرد که به زودی گروهی
از خبرنــگاران برای بازدید از روند فعالیتها
از سایت نطنز بازدید میکنند تا از نزدیک در
جریان کار قرار گیرند.

افزایش ظرفیــت و روند تولید با
همان تعــداد ســانتریفیوژهای قبلی
انجام میشود

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی در پاسخ به
این پرسش که افزایش ظرفیت سانتریفیوژها
در رونــد افزایــش ظرفیــت تولیــد مدنظر
خواهد بــود؟ تصریح کــرد :در حال حاضر
برنامهای بــرای افزایش ظرفیت و روند تولید
با تغییر شاخص ظرفیت سانتریفیوژها نداریم.
افزایش ظرفیــت و روند تولید با همان تعداد
سانتریفیوژهایی که از قبل در چارچوب برجام
نصب بودند در نطنز انجام میشود.
وی درباره روند نظارت آژانس از این مرحله
از اقدامات ایران خاطرنشــان کرد :در برخی
مراحل و برای انجام برخی کارهای فنی اطالع
قبلی به آژانس الزم است که به موقع این کار
انجام شده و میشود.

آنچــه در عمان داریم را فعال نگه
میداریم

ایران و جهان در هفته ای که گذشت

■ تسلیم نمیشويم

« مهدی آقايانی

در ســتون رویــداد هفتــه ،تــالش خواهیــم کــرد اخبــار مهــم
حــوزه سیاســی و بینالمللــی را در هفتــهای کــه گذشــت بــه
صــورت مختصــر بررســی کنیــم.

حمایت اروپا از برجام

در ایــن هفتــه فدریــکا موگیرنــی ،مســئول سیاســت خارجــی
اتحادیــه اروپــا اعــالم کــرد کــه اروپــا ،از برجــام حمایــت میکنــد
در ایــن ارتبــاط وزیــران امــور خارجــه اتحادیــه اروپــا (انگلیــس ،
فرانســه ،آلمــان ) طــی واکنــش ایــران بــه بدعهدیهــای صــورت
گرفتــه نســبت بــه برجــام و توقــف دو مــورد از تعهداتــش در
برجــام ،بــا یکدیگــر دیــدار کردنــد در همیــن ارتبــاط ناتالــی توچــی
،مشــاور فردریــکا موگیرنــی در مــورد فرصــت  ۶۰روز ایــران بــرای
اجــرای برجــام بــه اروپــا ،عنــوان کــرد  ۱۲۰روز نیــاز داریــم تــا
واقعـ ًا بــه ایــران نشــان دهیــم کــه بــه توافــق برجــام پایبندیــم ،البتــه
پیشتــر اتحادیــه اروپــا هــر گونــه فرصــت ایجــاد شــده بــرای
اروپــا از طــرف ایــران را رد کــرده بــود .ناگفتــه نمانــد کــه در ایــن
هفتــه پمپئــو وزیــر خارجــه امریــکا در یــک ســفر غیــر منتظــره و
بــا لغــو ســفر بــه مســکو بــرای رایزنــی در مــورد ایــران بــا اتحادیــه
اروپا،راهــی بروکســل شــد،هایکو مــاس ،وزیــر امــور خارجــه آلمان
بــا دیــدار بــا پمپئــو اعــالم کــرد کــه در مــورد برجــام بــا یکدیگــر
اختــالف نظــر دارنــد و اتحادیــه اروپــا بــر حفظ برجــام تاکیــد دارد.
ذخایر را بررســی کنند .آنچه در عمان داریم
را فعال نگه میداریم تا اگر خواستیم آن را به
فروش رسانده و یا هر وقت کشور بخواهد آن
را برمی گردانیم.
کمالونــدی ادامه داد :بعــد از تصمیم جدید
رئیسجمهوری کشــورمان ،دیگر به ســقف
 ۱۳۰تن متعهد نیســتم و اگر از این ســقف
عبور کنیم ،مشکل ما نیست بلکه مشکل طرف
مقابل است.
وی اظهار کــرد :اگر طرف های مقابل حاضر
در برجام به تعهداتشــان عمل کنند ما هم به
طــور کامل به تعهداتمان برمیگردیم .ما می
خواهیم که تــوازن در اجرای اقدامات برقرار
باشــد .دو ماه فرصت دادهایــم اما اگر بعد از
آن اتفاقی نیفتد ،ما اقدامات تعیین شده دیگر
مربــوط به تعهداتمــان در برجــام را کنار
خواهیم گذاشت و مسئولیتش با آنهاست.
اروپاییها سیستم بانکی و روند خرید نفت را
به جریان بیاندازند
این مقام ایرانی درباره واکنش اروپاییها نسبت
به تصمیم جدید ایران ،گفت :انتظار ما از اروپا
این اســت که سرعت اقداماتشان را افزایش
دهند؛ چرا که این دو ماه به سرعت میگذرد.
مســایل بروکراســی را باید خــارج از وقت
پیگیری کنند .ایران یک ســال به آنها وقت
داد ،نمیتوانند بگویند که مشکل زمان دارند.
آنها باید حتما به کارشان سرعت دهند .انتظار
واقعی ما این اســت که در این مدت سیستم
بانکی وروند خرید نفت آنها به جریان افتد.
وی تاکید کــرد :اقدامات ما در مرحله کاهش
تعهدات هســتهای گام به گام و در هر گام بر
اســاس یک منطق و اصول فنی دقیق طراحی
شده است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این
که از چینی ها در رابطه با موضوع بازطراحی
راکتور اراک چــه توقعی دارید؟ ضمن مثبت
ارزیابی کردن همکاری روسیه در حوزههایی
که در آن فعال اســت ،گفت :چینیها کارشان
را قدری کند کرده بودند و ما از آنها خواستیم
که به این روند سرعت داده شود.

زمان مذاکره نیست

کمالوندی در ادامه درباره سخنان مقام معظم
رهبری در رد و مســموم دانستن «مذاکره» با
آمریکا با بیان این که «فرمایشــات ایشان در
مبانــی ایدئولوژیک و علمــی و عقلی کامال
درست اســت» گفت :به عنوان کسی که ۴۰
ســال تجربه کار دیپلماتیک و سیاســی دارد
معتقدم االن زمان مذاکره نیست .بخصوص اگر
موضوع مذاکره تواناییهای ما باشد مذاکره به
هیچ وجه قابل پذیرش نیست .تا وقتی آمریکا
از موضوعاتی از جمله تواناییهای موشکی و
دفاعی و مسایل دیگر دست برندارد ،نمیشود
بــا آنها مذاکره کرد .همان طور هم که رئیس
جمهــور گفتند ،منظور آنها از تلفن دادن این
اســت که بیایید و مذاکره کنیــد اما با وجود
توطئهها و دشمنیهای آمریکا این کار شدنی
نیســت .اگر آمریکا بر این مبنا باشد که "هر
چی دارید را بدهید" ،طبیعی است مذاکرهای
اتفاق نمیافتد.

محدودیتها برداشته شود کشور
جهش بزرگی خواهد کرد

وی ادامه داد :بــرای آمریکاییها در دوره
قبــل طول کشــید که متوجه شــوند بحث
"غنیســازی صفر" عملی نیست و بعد هم
در نهایت این سیاســت را کنار گذاشتندکه
شــد برجام و حاال تیــم ترامپ دارد همان

سیاســت شکســت خورده قبلی را تجربه
میکنــد ،این تجربه بــرای حاکمین جدید
تازگــی دارد آنها عوض شــدند و تصور
میکننــد راههای قدیمی جواب میدهد ،ما
که عوض نشــدیم ،ما همان ایران هستیم.
درســت اســت محدودیت و مشــکالت
داریــم امــا ظرفیتهایمان را بــه خوبی
می شناســیم و میدانیم اگــر محدودیتها
برداشته شــود کشور جهش بزرگی خواهد
کرد .آنها با فشــار به ما که البته خسارتش
برای خودشــان هم هســت سعی دارند که
ما پرواز نکنیم .اما نباید تســلیم شویم ،اگر
تسلیم شــویم همه چیز را باختیم .ما برای
تســلیم نشدن ظرفیت داریم و میتوانیم در
این مسیر سخت مقاومت کنیم.
این مقام ســازمان انرژی اتمی درباره شرایط
مذاکره بــا آمریکا اظهار کــرد :در این مورد
بزرگان نظام بــه طور دقیق و مفصل صحبت
کردهانــد اما تاکید میکنــم ،آمریکاییها باید
دســت از فشــار و تهدید بردارند .اول باید
تحریمها را کنــار بگذارند نه ایــن که برای
مذاکــره تحریم کنند بلکه بــرای مذاکره باید
تحریمها را بردارند.
وی گفت :االن به آمریکا و اروپا هم کم فشار
نمیآید ،با تشــدید و درگیــری به کجا می
خواهند برســند ،مگر میشود جعبه پاندورا
را در منطقه باز کنند آن هم با این ســطح از
تنش در منطقه با وضعیتی که در افغانســتان
و عراق شــاهد بودیم و با این سیل مهاجرت
و گســترش تروریســم و اتفاقی هم نیفتد.
اروپایی هــا بهتر این مســایل را می فهمند
چون تبعات سیاســی و امنیتی آن را بیشــتر
درک میکنند.

ط
رح
روز

وی در پاســخ به این پرســش کــه تکلیف
ذخیره آب ســنگین ایران در عمان بعد از لغو
معافیتها از سوی آمریکا چه میشود؟ گفت:
این ذخایر در مالکیت ایران است و همین االن
که با شــما صحبت میکنم کارشناسان ایرانی
در عمان هستند تا امکانات و نحوه نگهداری

رویدادهای هفته

اتحادیه اروپا اولتیماتوم ایران را رد کرد

در ایــن هفتــه اتحادیــه اروپــا مهلــت ایجــاد شــده از طــرف
جمهــوری اســالمی ایــران را رد کــرد ،پیشتــر ایــران بــه اتحادیــه
اروپــا هشــدار داده بــود کــه در صــورت اجرایــی نشــدن (
ابنســتکس) در بــازه زمانــی  ۶۰روزه ،ایــران تعهداتــش را نســبت بــه
برجــام کاهــش خواهــد داد ،اتحادیــه اروپــا نیــز بــه ایــن اولتیماتــوم
واکنــش نشــان داده و هــر گونــه تعییــن زمــان را از طــرف ایــران رد
کــرده اســت ایــن اولتیماتــوم از طــرف ایــران از آنجایــی آغــاز شــده
اســت کــه اتحادیــه اروپــا نســبت بــه تعهداتــش کــم کاری کــرده
وســاز و کار مالــی ،ایجــاد شــده را عملــی نســاخته اســت.

خروج برجام در دستور کار

در ایــن هفتــه عبــاس عراقچــی معــاون سیاســی وزارت خارجــه
ایــران ،بــا توجــه بــه بــد عهدیهــای صــورت گرفتــه در برجــام
در برنامــه تلویزیــون ایــران عنــوان کــرد :کــه بــا توجــه بــه صبــر
یکســاله ایــران در مقابــل بدعهدیهــای صــورت گرفتــه از طــرف
کشــورهای غربــی  ،ایــران خــروج مرحلــه بــه مرحلــه از برجــام را
در دســتور کار قــرار میدهــد .وی همچنیــن در مــورد مهلــت ۶۰
روز ایجــاد شــده از طــرف ایــران بــرای اتحادیــه اروپــا گفــت :در
صورتــی کــه اتحادیــه اروپــا بــه تعهداتــش جامعــه عمــل بپوشــاند
ایــران دوبــاره بــه تعهــدات کامــل خــود نســبت بــه برجــام بــاز
خواهــد گشــت و در صورتــی کــه گشــایش از طــرف اروپــا ایجــاد
نشــود گام بعــدی را برخواهیــم داشــت کــه همانــا کاهــش گام بــه
گام بــه ایــن بدعهدیهــا خواهــد بود.همچنیــن عراقچــی در دیــدار
بــا مدیــر سیاســی وزارت خارجــه انگلســتان اظهــار کــرد :کــه اروپــا
نبایــد اراده ایــران بــرای کاهــش مرحلــه بــه مرحلــه تعهداتــش را
دســت کــم بگیــرد.

عملیات خرابکارانه در خاورمیانه

بــه یــک بــاره خبــر از هدفگیــری چنــد نفتکــش در منطقــه
در رســانهها منتشــر شــد امــا بــه ســرعت از طــرف امــارات
تکذیــب شــد امــا بعــد از چنــد ســاعت دو کشــور عربســتان و
امــارات اذعــان کردنــد کــه نفتکشهــای آنهــا مــورد هــدف
عملیــات خرابکارانــه قــرار گرفتهانــد خالــد فالــح ،وزیــر انــرژی
عربســتان اعــالم کــرد دو نفتکــش ایــن کشــور در آبهــای خلیــج
فــارس مــورد هــدف قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن وزارت خارجــه
امــارات گفــت کــه چهــار کشــتی آنهــا در یــک عملیــات خرابکارانه
مــورد اصابــت قــرار گرفتهانــد در ایــن راســتا کشــورهای عربــی و
شــورای همــکاری خلیــج فــارس ،ایــن عملیــات را محکــوم کردنــد
در ایــن ارتبــاط خبرگــزاری اســپوتنیک گــزارش داد کــه دلیــل ایــن
رخــداد هنــوز مشــخص نیســت.

تنش میان ایران و آمریکا

هفتــه گذشــته ایــاالت متحــده آمریــکا ،نــاوگان نظامــی خــود
معــروف بــه آبراهــام و همچنیــن بمبافکنهــای "بــی " ۵۲خــود
را عــازم خلیــج فــارس کــرد آمریــکا بــا توجــه بــه ایــن موضــوع
ادعــا نمــود ،کــه بــرای تهدیدهــای ایجــاد شــده از طــرف ایــران این
ناوگانهــا را روانــه خاورمیانــه کــرده اســت.در ایــن بــاره روزنامــه
آلمانــی فرانکنــورت در گزارشــی نوشــت کــه احتمــال وجــود
جنــگ مــا بیــن ایــران و آمریــکا کــم اســت امــا تنــش میــان دو
کشــور در حــال افزایــش میباشــد ،ایــن روزنامــه در ادامــه نوشــت
کــه جنــگ میــان دو کشــور غیــر محتمــل اســت بــا توجــه بــه ایــن
کــه اگــر درگیــری صــورت گیــرد هزینــه بســیار زیــادی را بــرای
آمریــکا ایجــاد خواهــد کــرد کــه آمریــکا تــوان آن را نــدارد و بــه
ایــن وســیله میخواهــد ایــران را پــای میــز مذاکــره بکشــاند.

ایران شفافترین برنامه هستهای را دارد
رئیسجمهور روســیه با تاکید بر تعهد ایران به برجام گفت :ایران
شفافترین برنامه هستهای را دارد.
به گزارش ایلنا  ،والدیمیر پوتین رئیسجمهور روســیه در تازهترین
اظهارات خود در مورد تعهد ایران به برجام گفت :ایران پس از انعقاد
برجام واضحترین و شفافترین برنامه هستهای را داشته است.
وی در ادامه گفت :من با رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد
ایــران صحبت کردم و او به من گفت که ایران به تعهدات هســتهای
خود پایبند بوده است .البته آینده برجام تنها به روسیه بستگی ندارد.
پوتین همچنیــن در مورد احتمال خروج ایــران از برجام گفت :من
بارها از دوستان ایرانیام خواستهام در برجام بمانند .چرا که اگر ایران
از برجام خارج شــود ،همه فراموش خواهند کرد که این آمریکا بوده
اســت که برجام را نابود کرده نه ایران و تمام انتقادها در این شرایط
فقط متوجه ایران میشود.

رئیسجمهــوری آمریــکا بــا تکذیب این کــه دولت وی در سیاســتهای
خاورمیانهای خود دچار اختالفات داخلی است ،ادعا کرد که اطمینان دارد ایران
به زودی خواستار مذاکره با واشنگتن خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،دونالد ترامپ در توئیتر خود نوشــت :روزنامه اخبار جعلی
واشنگتنپســت و روزنامه اخبار جعلیتــر نیویورکتایمز خبر میدهند که در
خصوص سیاســت مســتحکم من در قبال خاورمیانه اختالفات داخلی وجود
دارد.او ادامه داد :اختالفات داخلی وجود ندارد؛ نظرات مختلف ابراز میشود و
من تصمیم قطعی و نهایی را اتخاذ میکنم  -فرآیند بسیار سادهای است .تمامی
جناحها ،نظرات و سیاستها مورد توجه قرار میگیرد.
رئیسجمهوری آمریکا در پایان توئیت خود مدعی شد :مطمئن هستم که ایران
به زودی خواهان گفتوگو خواهد شد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

خبر

رئیس جمهور با بیان اینکه بهرهگیری از نظر قضات ،وکال و اساتید
حقوقی و همچنین حضور یکی از اســاتید حقوقی دانشکده حقوق
برای دفاع از ملت در مجامــع بینالمللی ،مایه فخر و مباهات دولت
است ،تأکید کرد :باید از این توانمندی و نظرات ارزشمند حقوقدانان
در مجامع بینالمللی حقوقی بیشتر استفاده کرد.
به گزارش ایلنا ،حجتاالسالم حســن روحانی در دیدار صمیمی با
وکال و حقوقدانــان با بیان اینکه دولت موفق شــد در دادگاه الهه در
دو مقطع علیه آمریکا نظر داوران بینالمللی را جلب کند و این افتخار
حقوقی برای ملت و دولت اســت ،گفت :نخستین قدم در خصوص
برجام این بود که آمریکا حق ندارد تحریمی علیه جمهوری اســالمی
ایران اعمال کند و این بسیار مهم است که در میدان سیاسی و حقوقی
موفق بودیم.
رئیس جمهور ادامه داد :در الیحه دیگر به دادگاه بینالمللی برای مسأله
تصرف غیرقانونی آمریکا در اموال بانک مرکزی و مردم ایران در قدم
اول صالحیت دادگاه به نفع ما رأی داد و در سایر دادگاههای دیگر در
اروپا نیز چنین اتفاقی برای جمهوری اسالمی ایران افتاد.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه بزرگترین
قدرت در کشــور کــه میتواند از نظام دفاع و حراســت و همچنین
حکومت و دولت را یاری کند ،مردم ایران هستند ،گفت :این مردم در
صورتــی در کنار نظام خواهند بود که باور کنند همه به قانون احترام
میگذارند و باید قانونی تدوین شــود که مردم باور کنند آن قانون به
نفع کشور  ،جامعه و مردم است.
رئیــس جمهور با تأکید بر اینکه الیحه شــفافیت از افتخارات دولت
دوازدهم اســت ،گفت :امیدواریم فضایــی را در قانون بوجود آوریم
که همه ســازمانها و ارگانهای دولتی و همچنین بخشهای مختلف
دستگاههای قضائیه و مقننه کارهای انجام شده را به صورت شفاف در
اختیار مردم قرار دهند تا عالقمندان هم ببینند و قضاوت کنند.
روحانــی با تأکید بر اینکه وجدان و افکار عمومی نیز قاضی بســیار
خوبی است ،تصریح کرد :البته خداوند بهترین قاضی است اما بعد از
خدا افکار عمومی و وجدان افراد قاضیهای خوبی هستند و مردم در
همه حال راجع به همه مسایل قضاوت میکنند.
رئیس جمهور تأکید کرد :بســیار مهم اســت که بتوانیم آراء ،افکار و
قانون را برای مردم شــفاف کنیم تا مردم دقیقتر و صحیحتر راجع به
خود ،جامعه و کشور و مسئوالن قضاوت عادالنه کنند.
روحانی با تأکید بر اینکه تدوین منشور حقوق شهروندی از افتخارات
دولت یازدهم اســت و در این منشــور از همه نظرات حقوقدانان و
صاحبنظران اســتفاده شــد ،ادامــه داد :برخی از ســران خارجی در
مالقاتهایشان از تدوین این منشــور ابراز خرسندی کردند که البته
نقدهایی هم وجود دارد و من در منشــور حقوق شهروندی به مردم
قول دادم که آن را روزآمد کنیم.رئیس جمهور تأکید کرد :باعث افتخار
است که وکال در منشور حقوق شهروندی در کنار دولت باشند و تمام
تالش دولت این است که از افکار حقوقدانان استفاده کند.
احتمال تغییر زمان استعفای کاندیداهای انتخابات مجلس وجود دارد
رئیس کمیســیون امورداخلی کشور و شــوراهای مجلس گفت :اگر
شورای نگهبان به مهلت زمانی استعفای افرادی که قصد کاندیداتوری
دارنــد ،ایراد وارد کنــد ،میتوانیم زمان اســتعفاها را از خردادماه به
شهریورماه تغییر دهیم.محمدجواد کولیوند در گفتوگو با خانهملت،
در خصوص سرنوشت اصالح قانون انتخابات مجلس ،اظهار داشت:
جدول زمانبندی انتخابات مجلس توسط وزارت کشور تهیه شده و
از  ۲خرداد ماه روند انتخابات یازدهمین دوره مجلس آغاز میشود.
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی
بیان کرد :از  ۹خــرداد تا  ۱۶خرداد ماه افرادی که قصد کاندیداتوری
دارند و دارای مسئولیت هستند باید استعفا دهند.
وی بــا بیان اینکه در سیاســتهای کلی انتخابات آمــده بود که که
زمان اســتعفاها کاهــش یابد ،افزود :ترجیحا  ۳مــاه باید قبل از ثبت
نام ،اســتعفاها انجام شود اما طبق قانونی فعلی  ۶ماه قبل از انتخابات
استعفاها انجام میشود.
کولیوند ادامه داد :منتظریم شورای نگهبان برگرداند و اگر ایراد شورای
نگهبان این باشد ،میتوانیم زمان استعفاها را  ۳ماه عقبتر ببریم و در
شــهریور ماه استعفاها انجام شــود ،اگر این اتفاق رخ دهد این قانون
میتواند مبنای برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس باشد.
نماینده مردم کرج در مجلس شــورای اســالمی گفت :اگر ایرادات
شــورای نگهبان طوری باشــد که رفت و برگشــتها با زمانبندی
انتخابات مصادف شــود و تعدادی از مســئوالن که قصد شرکت در
انتخابات دارند ،اســتعفا بدهند ،طبیعتا این قانون برای دوره دوازدهم
انتخابات مجلس مبنای برگزار انتخابا ت میشود و این دوره اجرائی
نمیشود.

دولت
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نمایندگی ایران در ســازمان ملل ،ادعاها اخیر آمریکا از جمله دستور
تخلیــه کارمندان غیرضروری این کشــور در عــراق را آخرین پرده از
جنــگ تبلیغاتی آمریکا علیه ایران با اســتفاده از "گزارش های اطالعاتی
تقلبی"دانســت کــه به منظــور بهانه آغاز یــک درگیــری احتمالی بیان
می شود.
به گزارش ایســنا ،در این مطلب آمده اســت :ایران هیــچ تهدیدی برای هیچ
کس در عراق یا ســایر نقاط نیست و قصد حمله به هیچ جایی را ندارد .ایران
بــه گواه تاریخ صرفا اقدام به دفــاع از خودش می کند و هیچ راهبرد تهاجمی
بر علیه هیچ کشــوری را نداشته و ندارد و مردم ایران تسلیم این جنگ روانی
جدیدنخواهند شد.

محمد جواد ظریف ،در جریان ســفر به ژاپن و دیدار با مقامات این کشور
تاکید کرد که تنها راه حفظ برجام  ،اجرای این توافق بین المللی توســط همه
طرف های آن است.
بــه گــزارش ایســنا  ،ســید عبــاس موســوی ســخنگوی وزارت خارجــه
کــه در جریــان ســفر ظریــف بــه ژاپــن او را همراهــی مــی کنــد
بــا انتشــار عکســی از دیــدار امــروز صبــح وزیــر امــور خارجــه
بــا نخســت وزیــر ژاپــن در صفحــه توییتــر خــود نوشــت ":دکتــر
ظریــف در توکیــو :نمــی شــود یــک توافــق "چنــد جانبــه" را "یــک
جانبــه " اجــرا کــرد .تنهــا راه حفــظ برجــام اجــرای آن توســط همــه
طرفهــای آن اســت".

بین الملل

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

پاسخ ایران به ادعای آمریکا در رابطه
با بروز تنش در منطقه

تنها راه حفظ برجام  ،اجرای آن توسط
همه طرفهای آن است

مطمئنم ایران به زودی خواهان گفتوگو میشود

نبرد آزاد سازی ادلب توسط ارتش سوریه

اينفوگرافیک :ايرنا

در ایــن هفتــه عمــاد خمیــس ،نخســت وزیــری ســوریه اعــالم کــرد
کــه عملیــات آزاد ســازی ادلب،آغــاز شــده اســت.ارتش ســوریه
چنــد وقتــی اســت کــه آزاد ســازی ادلــب و حمــاه را آغــاز کــرده
است.نخســت وزیــر ســوریه بــا توجــه بــه ایــن موضــوع اعــالم
کــرد کــه هیــچ کــس نمیتوانــد مانــع ایــن عملیــات شــود.ادلب
آخریــن پناهــگاه مخالفــان اســت کــه  ۷۰درصــد از مســاحت آن
تحــت کنتــرل گــروه تروریســتی "هیــأت تحریــر الشــام" قــرار دارد.
همچنیــن در ایــن هفتــه ارتــش ســوریه اعــالم کــرد کــه در درگیری
هــای ایجــاد شــده بــا تروریســت هــا توانســته انــد چندیــن روســتا
را تحــت کنتــرل خــود دراورنــد و بــر مرزهــای اداری میــان
اســتانهای حمــاة و ادلــب تســلط پیــدا کننــد.

Y K

لزوم آمادگی استانها
دربرابر سیالب احتمالی

پیوند عضو در بیماران مبتال به ایدز امکان پذیر شد

معاون عمرانی وزیر کشور بااشاره به پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی براحتمال
وقوع رگبار وسیالبی شدن ناگهانی رودخانههای کوهپایهای برآمادگی کامل شهرداریها
برای مقابله باسیل وآبگرفتگی تاکیدکرد.به گزارش مهر ،مهدی جمالینژاد با اشاره به
ابالغ بخشنامهای در این زمینه به معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداریها گفت :بر
اساس پیش بینی سازمان هواشناسی از ساعات آینده احتمال وقوع باران ،رگبار ،رعد
و برق ،سیالبی شــدن ناگهانی و موقتی رودخانههای کوهپایهای و آب شدن برفها
در برخی نقاط کشــور وجود دارد ،بنابراین الزم است جلسات ستاد مدیریت بحران
استانها و شهرستانها و همچنین شهرداریها با حضور تمامی اعضا تشکیل شود.

حمایت از پروژههای حامی زنان سرپرست
خانوار و کار آفرین
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معاون رئیس جمهور درامور زنان در دیدار با ســفیر هلند در ایران از راه اندازی
کمپینی برای زنان کارآفرین و حمایت از پروژههای حامی زنان سرپرســت خانوار از
جمله راه اندازی پنلهای خورشیدی سخن گفت.به گزارش ایلنا ،معصومه ابتکار در
دیدار با ژاک لویی ورنر ســفیر هلند تاکید بر اینکه موضوع برجام برای ایران اهمیت
زیادی دارد و کشور ما همواره به دنبال صلح ،امنیت و ثبات بوده است .وی با اشاره به
راه اندازی کمپینی برای زنان کارآفرین و حمایت از پروژههای حامی زنان سرپرست
خانوار از جمله راه اندازی پنلهای خورشیدی برای کسب درآمد ،بر تالش زنان برای
اقتصاد و معیشت کشور و حمایت دولت از آنان تاکید کرد.

شنبه

ِ
لذت دانستن  ،لذتی ناشناخته
« مهدی خان بابائی نوا

جدال سرخاب وسفیدآب با دارو
« شکوفه رنجبر

امــروزه با نگاهی گذرا بــه داروخانههای
سطح شــهر میتوان به این مهم دست یافت
که برخی داروخانهها بــه محلی برای فروش
لوازم آرایشی تبدیل شدهاند و دیگر رنگوبوی
فــروش دارو از این مراکز نمیآیــد البته این
داســتان تنها منتهی به شهر و یا استان خاصی
نمیشود و می توان گفت یک اپیدمی سراسری
در کل کشور است.
به نظر میرســد داروخانههــا بهرقیب جدی
لوازم آرایشفروشها تبدیل شدهاند و حتی در
برخی از مــوارد با اعمال تخفیف های ویژه و
یا ارائه خدمات مشــاوره بازار داغتری نسبت
به فروشگاههای لوازم آرایشــی دارند در این
میان داروخانههای شهر همدان که این روزها
با رنگولعــاب خاص و به قــول امروزیها
الکچریتری در نقاط مختلف شهر پا به عرصه
وجود یا بهتر بگوییم خودنمایی گذاشــتهاند
سهم ویژهای در جذب و فروش لوازم آرایشی
بهداشتی برای خود باز کردهاند.
جالب است بدانیم که داروخانهها امروزه تنها
مراکز فروش لوازم آرایش نیستند بلکه محلی
برای فروش مکملهای ورزشــی نیز هستند،
بهگونــهای که بســیاری از افــرادی که قصد
بدنســازی در کوتاهترین زمان ممکن را دارند
بــرای تهیه مکملهای غذایی بــه داروخانهها
مراجعــه میکنند ،در حالــی که تا همین چند
وقت گذشــته فروش مکملهــای غذایی با
گوشزدهای پزشکی همراه بود.
اما امروزه تعداد انــواع مکملها که با برترین
برندهای روز دنیا در ب داروخانههای ســطح
شــهر عرضه میشود کم نیســت و این خود
نشــان از بازار تقاضای ویژهای دارد که بیشتر
اشــباع شده از نسل جوان اســت.کافی است
اندکی چشم در شهر چرخاند در البهالی حجم
حضور و ترددهایی کــه هر روزه با بهانههای
مختلف در سطح شــهر انجاممیشود .حجره
داروخانههایی که بیشتر شبیه مراکز پخش لوازم
آرایشی هستند و در خیابانهای پر ترددی چون
بعثت و مهدیه با ظاهری آراستهتر و سرخاب
سفیدآب شده برای جذب مشتری خود نمایی
میکنند که باعث شده حجم بیشتری از مردم را
متوجه خود کنند.

خیابان مهدیه تا میدان شــریعتی،
ساعت ۱2ظهر

از مهدیه تا شریعتی حداقل سه مورد داروخانه
هست که شکار سوژه این گزارش باشند اما در
هیچ کدام از آنها انگار از دورخبری نیست جز
چند نفری که پرسنل هستند در هیچ کدام بیشتر
از یک یا دو نفر کســی نیســت .وارد یکی از
همین داروخانهها میشوم وقتی وارد میشوم از
خوشرویی نسخه پیچ میتوان فهمید بازارشان
کساد اســت.از دکتر که قدم زنان و البته کمی
کالفه درباره وضعیت کارشان میپرسم.
انگار که کبریتی به بشــکه باروت زده باشــم
میگوید :چه بازاری،چه مشــتری ای؟خبری
نیســت باید دکان مــان را تخته کنیم و برویم
خانه.
دل پــری از کســادی بــازارش دارد و ادامه
میدهد :بد حسابی بیمه ها ،مالیات باال و نبود
نسخه کافی همه دســت به دست هم دادهاند
تــا داروخانه روبه ورشکســتگی برود خیلی
ازهمکارانم،داروخانه شــان را جمع کردهاند
چرا که سودی برای شان نداشت بویژه آنهایی
که در حاشیه خیابانهای بزرگ بودند.
بــا چنان حرصی از وضعیــت داروخانه هایی
که درآپارتمانهــا و خیابانهای فرعی همدان
صحبت میکند که هر لحظه منتظر واکنشــی

عصبــی تر از یــک دقیقه قبلتر او هســتم و
میگوید :این داروخانههاممکن است نزدیک
شان مطب چند دکتر باشد و بتدریج خرج شان
را دربیاورند و از این طریق خرج شــان را در
بیاورند.
او میگوید :سرقفلی سنگینی پرداخت میکنیم
و به زور فروش وســایل آرایشی و بهداشتی
ســرپا هســتیم با این حال تا۳یا۴مــاه دیگر
معلوم نیســت ماهم جزوداروخانههای تعطیل
باشــیم یا نه.البته باید به نکتهای اشاره کنم که
یکی از تهدیدات تعطیلی ما بشــمار میرود،
داروخانههای دولتی بیشتر داروها را در اختیار
دارند و حتی داروهای نایاب در قفسههای شان
یافت میشــود ولی داروهای عادی وته مانده
نسخهها به داروخانههای خصوصی میآید و
به همین علت مشــتری برای تأمین نیاز خود
تمایــل دارد به داروخانههــای دولتی مراجعه
کندو ماهم مجبور به تامین خواســتههایی جز
خرید دارو داریم.
م.ر از مشــتریان یکی از همیــن داروخانهها
است و مشــغول خرید کرم آرایشی با برندی
خاص که گویا به نــدرت در همدان میتواند
آن را خریــداری کند و حاال از قضا در همین
غرفههای هــوس انگیز داروخانــه که جای
داروهای نادر بیماریهــای خاص را به خود
اختصــاص داده آن را پیدا کرده و خوشــحال
است .به ســراغش میروم ،نظرش را در باره
فروش لوازم آرایشی در داروخانهها میپرسم
و میگوید :خرید لوازم آرایشــی و یا مواردی
از این دســت از داروخانههــا قابل اطمینانتر
اســت اگرچه خیلیها موافق آن نیستند اما من
به شخصه برایم خوشایندتر است محصوالت
آرایشــی مورد نیازم را از داروخانه خریداری
کنم.در ثانی برای اینکه محصوالت از داروخانه
ها توزیع بشــه چه مشــکلی وجود دارد؟ در
شرایط موجود که محصوالت تقلبی بیشتر شده
تنها جایی که اطمینــان و اعتماد خرید وجود
داره همین داروخانههاســت حتی اگر فروش
دارو در مرتبه بعد باشد.

خیابانهای شــهناز ،آزاد و فرهنگ
ساعت  5بعدازظهر

مشــتری ایــن داروخانههــا گویا بیشــتر از
داروخانههــای قبلی اســت.اینجا دســت کم
هر چند دقیقه مشــتری میآید.البته باید گفت
مدیریت این داروخانه هم از درآمدش رضایت
ندارد و برخی از گالیههای همکارانش را تأیید
میکند ایــن را زمانی فهمیدم که واکنش او را
بعد از مصاحبهام با یکی از مشتریان دارویی او
دیدم .اینجا متوجه مرد میانسالی شدم که برای

تهیه داروی فشار خون به این داروخانه مراجعه
کرده و از اینکه به ســختی توانســته تنها یک
برگ از قرص مورد نظرش را پیدا کند شــاکی
است به سراغش رفتم میخواهم سوال کنم که
با دستش اشاره به سکوت چند لحظهای میکند
از خشکی لبها و رنگ پریده صورتش مشخص
اســت روزه است و خسته ابتدا اجازه میدهم
نفس زدنهایش به نرم معمول نزدیک شود و
بعد سوالم را بار دیگر تکرار میکنم ،میگوید
نامش حجتا ...یعقوبی است و سالهاست فشار
خون همسرش امان زندگیشان را بریده تا جایی
که هر ماه مجبور است نیم بیشتر درآمدهایش
را هزینه کند.

داروهای عادی وته مانده
نسخهها به داروخانههای
خصوصــی میآیــد و به
همین علت مشتری برای
تأمین نیاز خود تمایل دارد
به داروخانههــای دولتی
مراجعه کند

به نظر او اصال خوب نیســت که داروخانهها
محلی بــرای فروش لواز آرایشــی باشــد و
ادامه میدهــد :داروخانه همانطور که از نامش
مشــخص اســت محل عرضه داروســت نه
سرخاب و سفیدآب اما حیف که در جامعه ما
هیچ چیز سر جای خودش نیست.
او گله مند اســت و میگوید :اگر داروخانهها
صرفا کار توزیع دارو را انجام دهند و هزینهای
که برای تامین محصوالت آرایشی غرفهها خود
هدر میدهند را صرف خرید داروهای کمیاب
که با این وضع دالر قیمتشان باال رفته کنند نیاز
بیمــاران و ناعالجانی که مجبور به خرید این
نوع داروها هســتند بهتر رفع میشود و به نظر
من این وظیفه اصلی داروخانههاست نه فروش
لوازم آرایشــی .صحبتهایم من با او هنوز به
پایان نرســیده که مدیر داروخانه با شــکوه و
به مراتبی پرخاشگرانه به میان صحبتهایمان
میآید و میگوید :مالیات داروخانه نســبت به
سالهای گذشــته افزایش چشمگیری دارد و
هنگامی که برای اعتراض به اداره مالیات رفتم
آنها عنوان کردند که بــا توجه به خرید دارو

و لوازم آرایشــی و بهداشتی مالیات را تعیین
کردهاند و این در حالی بود که نیمی از داروها
هنوز در قفسهها بودند و فروش زیادی نداشتیم
ولی ممیزهای مالیاتی عنوان داشــتند که کاری
با فــروش ندارند و مالیات براســاس خرید
داروخانه لحاظ میشود.
او از معرفــی خود خــودداری میکند و ادامه
میدهد :نکته جالب اینکه بر اســاس مالیاتی
که برایمان وضع میشــود بیش از۲۰درصد از
ســودمان برای مالیات میرود و بقیه هم بابت
اجاره و پرداخت حقــوق کارمندان و مخارج
دیگر صرف میشــود و در حقیقت ســودی
برایمان ندارد االن هم به پشــتوانه ســابقهای
که داریم با قرض ســر پا هستیم .میزان بدهی
داروخانهها به بانکها شــاید با سرمایهای که
داریم سربه سر شود.
این اتفاقات در حالی اســت کــه طبق اخبار
منتشر شده وضعیت کنونی داروخانهها موجب
واکنش مســئولین ذیربط شده ،بهگونهای که
مدعی هســتند نمیتوان به بهانه شــرایط بد
اقتصادی داروخانه منزلت داروسازی که در این
مکان حضور دارد برای رساندن و یا تهیه برخی
داروها به بیماران را به زیر سوال برد .حال این
سوال مطرح میشود که آیا تمام داروسازان از
شرایط موجود داروخانهها گالیهمند هستند؟ و
یا اینکه چه نهادی متولی حفظ شأن و منزلت
داروسازها است؟
باید در نظر داشت که امروزه تعداد داروخانهها
در سطح شهر بســیار است که هر یک از آنها
بــرای داشــتن ویترینی زیبــا و خیرهکننده با
دیگری به رقابت میپردازند ،بهگونهای که در
نگاه اول به این داروخانهها کمتر کسی متوجه
این موضوع میشود که اینجا داروخانه است و
به محض ورود به این داروخانهها جذب لوازم
آرایشــی و ویترین لوکس آنها میشــود و در
بیشتر اوقات در کنار خرید دارو لوازم آرایشی
و بهداشــتی را نیز خریــداری میکنند .آنچه
مسلم اســت امروزه برخی داروخانهها تنها
بهواسطه فروش لوازم آرایشی سرپا هستند،
چراکه در غیر این صورت از اقتصاد چندان
مطلوبی بهرهمند نیســتند و شــاید مجبور به
تعطیلی داروخانهها شوند ،از این رو با ارائه
خدمات مشاوره زیبایی و بهداشتی سعی در
جذب هرچه بیشتر مشتری دارند ،بهگونهای
کــه عــدهای از داروخانــهداران میگویند،
اگر الین فروش لوازم آرایشــی و بهداشتی
نبود امــروز باید داروخانه خــود را تعطیل
میکردند ،چراکه از فروش دارو سودی عاید
آنها نمیشود.

صدور مجوز جذب  ۹هزار پرستار در سال جاری

سرانه غذای هر زندانی  ۷هزار و  ۳۰۰تومان شد

مدیرکل دفتر توانمندســازی و بهبود ســرمایهای معاونت پرستاری وزارت بهداشت گفت:امســال مجوز جذب  ۹هزار نیروی
پرستاری را داریم ؛ البته کارهای آن در مجلس و سازمان برنامه و بودجه انجام شده و منتظر ابالغ هستیم و فکر میکنم طی یکی دو
ماه آینده این موضوع اتفاق افتد.
به گزارش فارس ،در پی مطرح کردن «موضوع اشتغال پرستاران و بیان گالیه این افراد از نبود به کارگیری آنها در بیمارستانها» ،در
«فارس من» ،احمد نجاتیان،مدیرکل دفتر توانمندسازی و بهبود سرمایهای معاونت پرستاری وزارت بهداشت در گفتوگو با خبرنگار
سالمت خبرگزاری فارس ،اظهار داشت :اکنون  ۱۵۰هزار پرستار در ردههای مختلف مشغول به کار هستند و آمار بیکاری ما در این
حوزه و افرادی که با مدرک پرستاری بیکار هستند کمتر از  ۲هزار نفر بوده است.
نجاتیان درباره «جذب نیروهای پرســتار جدید» ،یادآور شد :ظاهرا ً امســال مجوز جذب  ۹هزار نیروی پرستاری را داریم که منتظر
اعالم آن هســتیم؛ البته کارهای آن در مجلس و ســازمان برنامه و بودجه انجام شده و منتظر ابالغ هستیم و فکر میکنم طی یکی دو
ماه آینده این موضوع اتفاق افتد.

رئیس سازمان زندانها گفت :سرانه غذای روزانه زندانیان در سال گذشته پنج هزار تومان بود که تقاضا دادیم این مبلغ به  ۱۱هزار
و  ۵۰۰تومان افزایش یابد اما نهایت ًا حدود هفت هزار و  ۳۰۰تومان مصوب شد.
به گزارش مهر ،اصغر جهانگیر در جمع خبرنگاران درباره درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان زنان شهرری
و نبود پاسخ سازمان زندانها به این درخواست گفت :برای بازدید نمایندگان مجلس از زندان زنان مشکلی نداریم و آماده هستیم که
نمایندگان مجلس از زندان بازدید کنند.
وی در خصوص آخرین وضعیت تکمیل زندان تهران بزرگ گفت :اگر بودجه الزم را اختصاص دهند ،تکمیل میکنیم .برای اینکه
بتوانیم کل پروژههای خود را تکمیل کنیم ،بیش از یک هزار میلیارد تومان نیاز داریم .به عنوان مثال برای تکمیل زندان تهران بزرگ،
 ۷۰میلیارد تومان نیاز است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کسری بودجه سازمان زندانها حل شد؟ اظهار داشت :با توجه به آنچه درخواست کردهایم
و آنچه اختصاص دادند ،چیزی حدود  ۲۰۰الی  ۳۰۰میلیارد تومان کسری بودجه داریم.

m . co

جامعه
h a m e d a n p a ya

شماره 3475

@e jte m a e i

نیش و نوش

/عکس تزيینی است

انسانها بر حسب فطرت خود می توانند از انجام کارهای مختلفی
لذت ببرند.خوردن ،آشــامیدن ،تماشــای اماکن دیدنی  ،دانستن ،
رســیدن به قدرت  ،مورد احترام بــودن ،رفتن به خرید،عبادت و...
تمام اینها از کارهایی هستندکه می توانند برای انسان لذت آفرین
باشند.پر واضح است هر کدام از این موارد برحسب میزان و کیفیت
می توانند دارای هزینه ها و اثرات مختلفی در زندگی انسانها باشند.
مبلغی که برای رفتن به یک رســتوران مجلل باید پرداخت شــود
اختالف فاحشــی با هزینه ی صرف یــک وعده غذا در منزل دارد.
به نظر میرســد هزینه ای که یک شــخص باید برای پیروزی در
انتخابات ریاســت جمهوری پرداخت کند نیز بسیار بیشتر از مبلغی
است که باید برای پیروزی در انتخابات نمایندگی مجلس پرداخت
نماید.همچنین ســفر به یک کشورخارجی لوکس،هزینه بیشتری به
مســافر تحمیل می کند تا مســافرت به یکی از شهر نزدیک محل
زندگــی اش.در طرف دیگر اثرات آنها بــر روحیه ی افراد نیز می
تواند به طور کامل متفاوت از یکدیگر باشد.
بسته به روحیه ی افراد ،هرکدام از لذتهایی که بیان شد می تواند
تا مقادیر مختلفی برای افراد لذت بخش باشد .به طور طبیعی کسب
رتبه برتر در کنکور می تواند بســیار لذت بخش تر باشد تاگرفتن
یک نمره خوب در یک درس.همچنین رسیدن به جایگاه قهرمان در
جام جهانی فوتبال می تواند احساس خوب بسیار بیشتری به افراد
وارد کند تا کسب این عنوان در یک جام محلی.
از جهــت "مدت زمان" نیز لذت هایی که اطراف ما را احاطه کرده
اند،دارای درجات مختلفی هستند.زمان لذت خوردن یک ساندویچ
خوشمزه بسیار کوتاه تر اســت تا لذت دانستن حقایقی در ارتباط
با عالم.خوردن یک ســاندویچ نهایتا ممکن اســت چند دقیقه طول
بکشــد در حالیکه لذت دانســتن کــه در واقع به نوعی پاســخ به
ســئواالتی اســت که در ناخود آگاه ذهن ما می باشد  ،نه تنها می
تواند تا همیشه برای داننده ی آن احساس غرور ایجاد کند بلکه این
امکان را بــه او می دهد تا در مواقع ضرورت دانش خود را به کار
ببندد و از طربق آن مســائل خود را حل و یاکســب در آمد نماید .
همچنین کسب آگاهی می تواند انسان را از بسیاری از خطاهای ریز
و درشــت در امان قرار دهد و از در معرض احساسات بد گرفتن،
برهاند .به بیان دیگر برخی از لذتها بســیار زود گذر هســتند در
حالیکه برخی دیگر ممکن اســت تا آخر عمر همراه انســان باشند
و نگاه او نسبت به برخی از لذتها همراه با عوارض تغییر دهد.
بله همانطوریکه بیان شــد در پــس برخی از لذت های اطراف ما ،
عوارضی پنهان شده است.خوردن اگرچه لذت بخش است اما بیش
از حد آن وحتی در برخی موارد کم آن هم مضر است !گرفتن یک
مســئولیت هر چند می تواند احساسات بسیار خوبی را برای انسان
ایجاد کند اما در صورتی همراه با شایســتگی های الزم نباشــد می
تواند منجر به اتفاقات ناخوشایندی برای انسان شود .اما در ارتباط
با دانســتن به عنوان یکی از لذت ها باید گفت به نظر می رسد این
لــذت  ،ازجهات مختلفی از بهترین لذتهــا و یاحتی بهترین نوع
آنها باشد.
دانســتن به لحاظ هزینه در مقایسه با سایر انواع لذت ها معموال با
کمترین میزانها قابل دســتیابی اســت .هزینه هایی که معموال بابت
دوره های آموزشــی ،کتابها ومجالت و ...پرداخت می شــود ،در
مقایســه با مبالغی که برای خرید مســکن  ،خودرو  ،مســافرت به
یک کشــور خارجی و ...پرداخت میشود بسیار ناچیزاست.همچنین
"دانستن" ،از آن دسته لذتهایی است که زیاده روی در آن نه تنها
ضرری ندارد بلکه هر چه در آن عمیق تر میشویم  ،مفید تروکارآتر
میشــود و احســاس بهتری را به عامل آن منتقل مینماید.همچنین "
دانستن" عالوه بر اینکه بسته به نوع دانش میتواند عامل لذت باشد
میتوانــد مهارت ،آگاهی وآرامش افــراد را افزایش دهد وآنها رادر
انجــام امور روزمره یاری دهد.خاصیت دیگر دانش این اســت که
میتواند به نحوه بهره برداری صحیح انسانها از سایر لذتهاکمک کند.
اکنون و با توجه به مطالبی که بیان شــد ســوال این اســت که چرا
جامعه ی ما با" دانســتن " ولذت ناشی از آن تا این حد بیگانه است
؟!!وآیا اساســا افراد جامعه آنرا به عنوان یک عامل لذت میشناسند ویا
خیر؟چگونه اســت خرید وتفاخر به داشتن انواع مختلف گوشیهای
تلفن همراه وارداتی که به طور معمول بستر پرسه زدن افراد در فضای
مجازی ناپاک را فراهم میکند،سوار شدن بر خودروها ی لوکس با آن
همه هزینه و استرسی که کم وبیش به افراد وارد میکند،صف کشیدن
افراد جلوی درب فست فود ها با مضرات فراوان آنهاو ...که در جامعه
بسیار شایع وتعداد آنها روبه افزایش است اما "دانستن " ولذت آن تا
این حد در جامعه ی ما ناشــناخته است بطوریکه تعداد کتابفروشی
های بزرگ شــهر(عرضه کنندگان کتابهای عمومی) از تعداد انگشتان
یک دســت هم کمتر اســت و غالب کتابفروشی ها  ،عرضه کنندگان
کتابهای آموزشی(اجباری)هستند؟
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عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران ،با بیان اینکه پیوند در بیماران
مبتال به ایدز امکان پذیر شــده ،گفت :تــا یک دهه قبل امکان پیوند عضو برای بیمار
مبتال به اچ آی وی ،وجود نداشــت و این قبیل بیماران به دلیل ضعف سیستم ایمنی،
فوت می کردند.
به گزارش ایرنا ،محمد رضا صالحی درارتباط با نخستین پیوند سلولهای بنیادی خون
ساز در بیمار مبتال به عفونت اچ آی وی ،اظهار کرد :این تکنیک درمانی از ابتدای قرن
 ۲۱در کشــورهای پیشرفته جهان همچون آمریکا ،استرالیا و کانادا انجام شده و برای
نخســتین بار ،یک ماه قبل این نوع پیوند بر روی یــک بیمار مبتال به اچ آی وی ،در
بیمارستان امام خمینی (ره) تهران ،با موفقیت انجام شد.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

ایران :ظریف از ترکمنستان راهی هند شد
خیر است انشاا!...
اعتماد :جنگ تریاک
منظورش اینه که با خشخاش همدیگر رو میزنن!!
کیهان :مگر شهرداری روی گنج نشسته کار فرهنگ انجام دهد؟!
نه مهندس تو حفاریها گنج پیدا کرده
اطالعات :نشست «پژوهش در شاهنامه نگاری» برگزار میشود
این نشست اختراع خوبیه وقت مدیرا رو پر میکنه
کیهان :به شورای امنیت برویم ممکن است از برجام خارج شویم
چه گلهایی که با برجام به سرمان زدیم؟!
همدانپیام :سنگینی آسفالت شانههای هگمتانه را خم کرد
خمیدگی به خاطر سن زیادشه
شرق :صف بلند قربانیان ترامپ
صف مد جهانی شد
همدانپیام :گرانفروشی در بازار ظروف یکبار مصرف
عروسا میخواســتن حداقل جهیزیه یک بار مصرف بگیرن
دیر جنبیدن؟!
همدانپیام ۶۳ :نفر در «قوره چینه» کبودراهنگ دچار مسمومیت تنفسی
شدند
نکنه قوره زیاد خوردن
شرق :حقوق متهمان امنیتی محدود میشود؟
تو این گرونی حقوق میگیرن یعنی آزادن این چه متهمی؟!
همدانپیام :صنعت چاپ و نشر همدان در خواب
به نظرت رفته خواب مردان آنجلوس؟!
کیهان ۵۰۰ :هزار مسکن مهر نیمه کاره در کشور وجود دارد
این هم از مسکن دار شدن بیخانهها
اعتماد :قربانی مواد مخدر سیاسی هستیم
همین یکی رو کم داشتیم !!
جمهــوری اســالمی :انحــراف یارانــه ارزی و اصابــت بــه گروههــای
هد ف
سربازاش آموزش ندیده!!

خبر

اعالم داروهای غیرمجاز و ممنوعه
برای حجاج
معــاون حج و عمره مرکز پزشــکی حج و زیارت جمعیت هالل
احمر لیســت داروهای غیرمجاز و ممنوعهای را که زائران حج تمتع
نباید به همراه داشته باشند ،اعالم کرد.
محمودرضا فقیهی در گفتوگو با ایســنا ،دربــاره داروهای ممنوعه
حجاج برای سفر به کشور عربستان گفت :بنا بر نظر مرکز پزشکی حج
و زیارت جمعیت هالل احمر ،لیست داروهای غیرمجاز و ممنوعهای
را که زائران نباید در موسم حج به همراه داشته باشند ۱۴ ،قلم است.
وی با تاکید بر اینکه حمل و نگهداری این داروها توســط زائران حج
تمتع ممنوع است ،گفت :همراه داشــتن این داروها در فرودگاههای
ایران ســبب بازماندن از ســفر شده و در کشــور عربستان نیز امکان
دستگیری زائران وجود دارد.
فقیهی داروهای غیر مجاز و ممنوعه را به شرح زیر اعالم کرد:
آمپول پتیدین  ۵۰و  ۱۰۰میلی گرم ،آمپول مرفین  ۱۰میلی گرم ،قرص
متادون  ۵و  ۲۰میلی گرم ،شربت متادون ،قرص هیدرومرفین  ۲میلی
گرم ،قرص متیل فنیدات هیدروکلراید ،قــرص ترامادول  ۵۰و ۱۰۰
میلی گرم ،آمپول ترامادول  ۵۰میلی گرم ،شربت اکسپکتورانت کدئین،
قرص استامینوفن کدئین ،آمپول دیازپام  ۱۰میلی گرم ،قرص دیازپام ۲
 ۵،و  ۱۰میلی گرم ،آمپول بوپرنورفین و قرص بوپرنورفین
به گفته وی همراه داشتن سایر داروهای خاص مورد نیاز زائران برای
مصرف در ایام حج حداقل به مدت  ۴۰روز با داشــتن نسخه پزشک
متخصص الزامی است و زائران باید نسخه را به همراه داشته باشند.

افزایش حق بیمه هنرمندان در اختیار
تامین اجتماعی نیست
سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت :افزایش حق بیمه برخی از
بیمه شدگان به ویژه هنرمندان در اختیار این سازمان نیست و با افزایش
حداقل حقوق توسط شورای عالی کار ،رقم حق بیمه ها هم به همان
میزان افزایش می یابد.
محمدحسن زدا در گفت و گو با ایرنا ،درباره افزایش میزان حق بیمه
افراد بیمه شده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به ویژه هنرمندان،
افزود :نرخ حق بیمه از سال  ۱۳۵۴تاکنون تغییری پیدا نکرده است ۳۰
درصد حق بیمه در اختیار تامین اجتماعی اســت اما حتی یک درصد
هم این حق بیمه افزایش نیافته است.وی افزود :مشکل از جایی آغاز
می شــود که حق بیمه بسیاری از بیمه شــدگان تامین اجتماعی ،به
حداقل حقوق ســال وصل است و طبیعی است هرسال وقتی شورای
عالی کار حداقل حقوق را افزایش می دهد به همان نســبت حق بیمه
ها هم افزایش می یابد .این موضوع در اختیار سازمان تامین اجتماعی
نیست.مدتی است که بســیاری از هنرمندان به افزایش نرخ حق بیمه
خود اعتراض دارند که چرا ســازمان تامین اجتماعی حق بیمه آنها را
افزایش داده است ،اما مسئوالن سازمان تامین اجتماعی می گویند که
این افزایش در اختیار سازمان نیست و شورای عالی کار در این زمینه
تصمیم گیری می کند .براساس تفاهم نامه همکاری بین سازمان تامین
اجتماعی و معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
بیش از  ۱۲هزار نفر از هنرمندان تئاتر و ســینما از خدمات ســازمان
تامین اجتماعی بهره مند شدند.
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ایران خاموش نمیشود
روند صعــودی پیک مصرف برق موازی با حرکت ایران به ســمت فصل گرما
و افزایش دما در برخی نقاط که در ســال قبل نیز شــاهد آن بودیم ،شائبه خاموشی
برنامهریزی شــده را در ذهن ایجاد میکند .البته مســئوالن بر این باورند که چراغ
خاموشــی برنامهریزی شــده در تابســتان امسال روشن نخواهد شــد ،مگر اینکه
مدیریت مصرف صورت نگیرد.
به گزارش ایســنا ،خاموشی در تابستان سال گذشته بر ایران سایه انداخت و بهدلیل وجود
بحران آب ،با خاموشیهای برنامهریزی شده مواجه شد .این چالش با اینکه امسال به دلیل
بارندگیهای اخیر که در سراسر کشو رخ داد ،به پررنگی سال گذشته نیست ،اما هنوز هم

پرونده خاموشیهای برنامهریزی شده به صورت قطعی بسته نشده است.
روند رو به رشد مصرف برق در کشور
از سوی دیگر با اینکه فصل گرما هنوز آغاز نشده است ،شاهد جهش ناگهانی اوج مصرف
برق هستیم؛ به طوری که روز دوشنبه در ساعت  ۲۱:۳۴دقیقه اوج مصرف برق به  ۴۲هزار
و  ۱۴۴مگاوات رسیده بود که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۴۲۴۳مگاوات
افزایش پیدا کرده است .در این هفته ،اوج مصرف  ۲۲اردیبهشتماه نیز به  ۴۱هزار و ۹۹۹
مگاوات رســیده بود که این رقم نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۴۴۵۰مگاوات
افزایش یافته است .پیک مصرف تابستان سال گذشته هم از مرز  ۵۷هزار مگاوات نیز فراتر
رفته بود که پیشبینی میشــود این رقم در تابستان ســال جاری به حدود  ۶۰تا  ۶۱هزار
مگاوات خواهد رسید.

خاموش نمیشویم اگر...
در این راســتا ،محسن طرزطلب  -مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق
حرارتی -در گفتوگو با ایســنا ،با تاکید بر اینکه خاموشــی برنامهریزی شده بستگی به
میزان مصرف دارد ،اظهار کرد :اگر همراهی الزم صورت بگیرد و مدیریت مصرف رخ دهد
امیدواریم هیچ مشکلی پیش نیاید.
وی افزود :برنامه وزارت نیرو این نیســت که امسال خاموشی برنامهریزی صورت بگیرد و
با توجه به وضعیت نیروگاهها ،وضعیت تولید و همراهی مردم ،امیدوارم مشــکل خاصی
رخ ندهد.
بر اساس این گزارش ،خاموشی در شبکه به علل مختلفی بستگی دارد .نوع مصرف ،شرایط
آبوهوایی و مسایل فنی میتواند در بروز خاموشی شبکه مؤثر باشد.

اصناف خطاب به استاندار:

نگاه

راهکارهای اندازهگیری
ارزش یک برند
ارزش اختصاصــی یــک برند ،فارغ از میــزان درآمد ،بدهی ،یا
ســرمایه های آن است و تابعی از ارزش بازار است .در حقیقت این
ارزش برند اســت که به اپل ،اجازه می دهد تــا محصوالتش را با
قیمتی بیش از رقبا به فروش برساند.
شرکت فوربس ،در ارزیابی اخیر ،ارزش برند اپل را چیزی در حدود
۱۵۳.۶میلیارد دالر تخمین زده است که تقریب ًا  ۳برابر فروش ساالنه
این شرکت است.
ارزش یک برند ،منعطف نیســت و از میزان فروش تاثیر نمی پذیرد.
حتی اگر یک کســب و کار  ۳ماه رشد منفی در شاخص های مالی
را تجربه کند ،باعث افت ارزش خاص برند نمی شــود .زیرا کاهش
میزان فروش ،می تواند تحت تاثیر فاکتورهای پیچیده بسیاری نظیر
افزایــش نرخ ارز ،کاهــش یا افزایش ناگهانــی تقاضا ،ورود رقیب
قدرتمند و غیره باشــد ،امــا الزامی به تغییــر ارزش خاص برند یا
رضایت مشتریان نیست.
ارزش خاص برند تحت تاثیر چه شاخصه هایی است؟
ارزش خــاص برند بر اســاس فاکتورهایی نظیر تجربه مشــتریان،
بازاریابی ،برندینگ محاســبه می شــود .این شــاخصه بر اســاس
احساســات و عکس العمل های مشــتریان و رفتارهای آنها شکل
می گیرد و نمونه مشــهود این اتفاق ،صف طویل خریداران مدلهای
جدید گوشی آیفون است.
اما چگونه می توان ارزش یک برند را محاسبه نمود؟
 ۶را ه حــل برای اندازه گیری ارزش خاص یک برند وجود دارد که
در زیر ،شرح آن ارائه می شود:

 .۱آگاهی از برند

دانش مشتریان درباره محصول یا خدمات برند ،یک بخش تاثیرگذار
در ارزش برند است .یکی از نشانه های اصلی آگاهی از برند ،اندازه
گیری میزان گفتگوها درباره برند است.
اندازه گیری آگاهی از برند ،می تواند انواع مختلفی داشــته باشد
که چند مورد آن در زیر اشاره شده است:
■ نظرسنجی و گروه کانونی
■ حجم ورودی از موتورهای جستجو با جستجوی نام برند
■ میزان ترافیک ورودی به سایت
■ گفتگوها و هشتگ ها در شبکه های اجتماعی

 .2ترجیح دادن مشتریان

ترجیــح دادن مشــتری ،یک فاکتور بســیار مهــم در تصمیم های
خرید روزانه مشــتریان است .این شاخص باعث می شود مشتریان
مسیرهای بیشــتری را طی کنند و مبالغ بیشتری را پرداخت کنند تا
خدمات مورد نظرشان دریافت کنند.
جنبه هایی که می توان از طریق گروه کانونی ،نظرســنجی ها و داده
های فروش جمع آوری نمود ،به شرح زیر است:
■ ارتباط برند :زمینه ای که مشتری برند ،معتقد است ارزش خاص و
جدیدی دریافت میکند و توسط رقبا ارائه نمیشود.
■ در دســترس بودن :توانایی پوشــش دادن خدمات یا محصوالت
برای جامعه هدف
■ ارتباط احساســی :قــدرت یک برند ،در ایجاد ارتباط احساســی با
مشتریانش است ،آنچه ارزش کلیدی ایجاد وفاداری در مشتریان است.
■ ارزش برند :اندازه گیری اینکه مشــتریان تــا چه میزان حاضر به
پداخت هزینه برای برند شما هستند.

 .3شاخصه های مالی

شاخصه های مالی چندگانه ای در تعیین ارزش تاثیرگذار هستند که
می توان به اهم آنها در زیر اشاره نمود:
■ قیمت گذاری بیشتر از رقبا
■ متوسط هزینه فرایند اجرای خدمات/محصوالت
■ چرخه عمر مشتری
■ نرخ پایدار رشد

 .۴شاخص های خروجی

آیا می توان بدون داشتن خروجی از فرایند ارزش سازی برای برند،
به اتفاقات خوش امید داشت؟
شاخص های خروجی ،از طریق نحوه ورود به بازاریابی محصوالت/
خدمــات ،نوع ســرمایه هزینه شــده و همچنین از طریــق تاثیر بر
بازارهای محلی اندازه گیری می شود.
فعالیت هــای محلی ،به این دلیل حائز اهمیت هســتند که می توانند
مستقیم ًا با توصیه فروشنده محلی ،بر راندمان فروش تاثیرگذار باشند.
 ۳شاخص برای اندازه گیری میزان موفقیت در ایجاد خروجی را می
توان به شرح زیر نام برد:
■ کمپین های بازاریابی محلی و بهرهوری سرمایه
■ فروش محصوالت تبلیغ شده
■ تاثیرپذیری مشتریان از برنامه های وفاداری برند

 .5شاخص های درک دالالن

برای یک مدیر برند ،دالالن نیز می بایســت مانند مشــتریان مهم و
تاثیرگذار باشند.
فــروش موفــق دالالن ،باعــث راه انــدازی زنجیــره جدیــدی از
فــروش مــی شــود کــه آنهــا را نســبت بــه افزایــش تمرکــز فــروش
برنــد ،مشــتاق مــی کنــد.
راههای اصلی ارزیابی ادراک دالالن ،به شرح زیر است:
■ گروه های کانونی
■ نظرسنجی ها
■ نرخ عادت به استفاده از نرم افزارها
■ نرخ موفقیت کمپین های تبلیغاتی
با بررسی دقیق این شاخصه ها ،می توانید به ارزیابی دقیقی از ارزش
خــاص برندتان دســت یابید که می تواند ســرآغاز اجرای صحیح
کمپین های برندینگ کسب و کار باشد.

* منصور کیارش
مشاور برندينگ

دولت دست از سر بازار بردارد
درخواســت بازاریان همدان از استاندار
بهعنوان نماینده دولت در همدان این بود که
بازار در اختیار اصنــاف قرار بگیرد و دولت
در آن دخالتي نکند .در نشســت صمیمي که
با حضور رؤســاي اتحادیهها و اعضاي اتاق
اصناف با اســتاندار برگزار شــد ،رئیس اتاق
اصناف همدان خطاب به اســتاندار گفت که
تنها تأمین  ۲۳کاالي اساسي ،مورد نیاز مردم
نیســت بلکه کاالهاي بسیاري وجود دارد که
باید تأمیــن و در بازار عرضه شــود که اگر
دولت بــازار را بهحال خود رها کند بازاریان
به راحتي ميتوانند تمــام کاالهاي موردنیاز
مردم را بهراحتي تأمیــن و عرضه کنند .وي
در ادامه ســخنانش گفت که سال گذشته ۱۱
میلیــارد دالر با ارز  ۴۲۰۰توماني به کاالهاي
اساسي اختصاص یافت که به جرأت ميتوانم
بگویم  ۵میلیارد دالر آن بهدست مردم نرسید.
که در ادامه همین روند نوســانات ارزي در
ســال  ۹۷و افزایش سرسامآور قیمتها بازار
با کاهش کاال ،نبود نقدینگي و کاهش تقاضا
مواجه شــد .این نتیجه این اســت که دولت
دکترین خاصي براي بخش خصوصي ندارد.
بهطوري که هرگاه صادرات کاالیي آزاد شد
با افزایش قیمت سرسامآور همان کاال مواجه
شدیم که بعد از آن صادرات را ممنوع کردند
و بحران بیشتر از قبل ایجاد شد .اما اگر دولت
براي بخش خصوصي دکترین داشته باشد ما
با چنین مشکالتي مواجه نميشویم.
محرابــي ادامــه داد :آخرین گروهــي که با
گرانيها مواجه ميشــود و مورد هجمه قرار
ميگیرد اصناف هستند .در صورتي که گراني
کاالها موضوع ملــي بوده و ربطي به اصناف
ندارد.
وي افزود :بخش خصوصي بســیار توانمند
اســت و اگر دولت به مــا اعتماد کند و وارد
بازي کند و فقــط کار نظارت را انجام بدهد
بسیاري از مشکالت بازار حل ميشود.
رئیــس اتاق اصناف گفت :اگر تنها  ۲ســال
دولت بخــش خصوصي را به حال خود رها
کند و اختیــار عمل بدهــد خواهید دید که
هیچ مشــکلي براي تأمین کاال وجود نخواهد
داشت.
محرابي با اشــاره به اینکه سرکوب قیمتها
در هیچجاي دنیــا جواب نداده ،گفت :نتیجه
ســرکوب قیمتها احتکار ،وجود دالالن،
تــورم ،از بین رفتــن اشــتغال ،تعطیلي
کارخانهها و واردات بيرویه است .هرچه
قیمتها واقعيتر باشــد تخلفات در بازار
کمتر ميشــود و ما انتظــار واقعي کردن
قیمتها را از دولت داریم.
وي سپس به گرانفروشي در نانوایيها اشاره
کرد و افــزود که نان یکــي از مصداقهاي

همین موضوع اســت ،به این دلیل که قیمت
نان آنالیز نشده و قیمت واقعي ندارد نانوایان
کمفروشي ميکنند.
وي ادامــه داد :تجــار و بازرگانان وقتي
به بازاریان کاالیي را مي فروشــند فاکتور
ارایــه نمي کند اما بازرســان از ما فاکتور
خریــد مي خواهند کــه همیــن موضوع
مشــکالت زیــادي را در بــازار به وجود
آورده است.
محرابي در پایان ســخنانش گفت :ما باید از
بهوجود آمدن مشکالت پیشگیري کنیم نه
اینکه به دنیال درمان باشیم.

بانکهاي خصوصي حق ندارند
پول استان را خارج کنند

اســتاندار همــدان نیز براي تســهیل کار
بازاریان خطــاب به مدیــران کل تأمین
اجتماعي و امور مالیاتي اســتان گفت که
به بازاریان کمي آســان بگیرید ،ميتوان
براي هرکســي که بدهکار اســت یا در
پرداختهایش دیر کــرده اجرائیه گرفت
ولي اکنون زمان مماشــات است ،گاهي
وقتها باید بعضي موارد را نادیده بگیرید
زیرا هزینهاش بیشتر از دیدن است.
سیدسعید شــاهرخي در ادامه سخنانش
به دســتفروشهاي خیابانهاي بوعلي و
اکباتان اشــاره کرد و گفت :میدان امام و
پیادهراههایي که ایجاد شــدهاند به شرط
اینکه دســتفروشها را ســاماندهي کنیم
براي شــهر همدان ارزش افزوده خوبي
ایجاد کردهاند.
وي ادامه داد :براي دســتفروشهاي این
خیابانهــا باید طوري برنامهریزي شــود
که مشکلي ایجاد نشود ،هیچ عقل سلیمي
نميپذیرد مغــازهداري که فقط مغازهاش
چنــد صد میلیون یا چنــد میلیارد ارزش
دارد چند نفر را بفرستد تا اجناسش را در

به زودی خبر برخورد با
ساخت و سازهای غیرمجاز را میشنوید
مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری
اســتان همــدان با بیــان اینکه بــه دنبال
برخورد قاطع با متخلفان هســتیم گفت:
در آینده نزدیک جامعه برخوردهای جدی
با ساخت و ســازهای غیر مجاز را لمس
خواهد کرد .اسفندیار خزائی اظهار داشت:
در اداره کل منابــع طبیعی ما بر اســاس
قوانیــن عمل میکنیم و قانون اجازه ورود
این دستگاه به مستثنیات را نداده است.
وي با اشاره به اینکه ویالهایی که در جاده
سد اکباتان ساخته شده در مستثنیات است
نه منابع ملی افزود :تغییر کاربریها با امور
اراضی سازمان جهاد کشاورزی است.
وی با بیان اینکه عــزم منابع طبیعی برای
تخریب سازههایی است که در اراضی ملی
احداث شده است ،به فارس گفت :به هیچ
عنوان پذیرفته نیست که یک متر مربع نیز
در این اراضی ساخت و ساز انجام شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
همدان با اشــاره به اینکه چنــد رأی در
شهرســتان بهار برای تخریب این سازهها
در منابــع ملی صــادر و اجرا شــد ادامه
داد :ســاخت و ســاز در جاده سد اکباتان
ســازههایی در باغات هستند که در حیطه

منابع ملی نیست.
وی خاطرنشــان کرد :هرچند بر اســاس
رایزنــی کــه با شــورای حفــظ حقوق
بیتالمــال انجام شــده اســت ادارات و
دستگاهها با همکاری یکدیگر برای احقاق
حقوق دولت و ملت ورود کنند که در این
صورت افراد کمتر به ســاخت و ساز غیر
مجاز اقدام میکنند.
خزائی با بیان اینکه ســاخت و ســاز غیر
قانونــی در اراضی وجــود دارد و آن را
نمیتــوان کتمان کرد گفت :البته در جاده
ســد امکان دارد افرادی به ساخت و ساز
پرداخته باشند که بر اساس ماده  ۱۴۷سند
دریافت کرده باشــند.وی اظهــار کرد :بر
اســاس ماده  ۱۴۷افراد میتوانند بر اساس
اســناد و بنچاقها به اداره ثبت اســناد و
امالک مراجعه میکنند و پس از آگهی در
روزنامه برای آنها سند صادر میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
همدان با تأکید بر اینکه البته به دنبال ابطال
اســناد منابع طبیعی و تخریب آن هستیم
افزود :البته برای شناخت اراضی ملی چند
عامل وجود دارد و در جاده ســد اراضی
ملی وجود ندارد.

بساطهاي خیابان بوعلي بفروشند.
شاهرخي افزود :مدیران باید مردممحوري را
در دستور کار خود قرار بدهند.
استاندار در ادامه ســخانش گفت :بانکهاي
اســتان همدان نســبت به اســتانهاي دیگر
عملکرد بهتري دارند اما تا رســیدن به نقطه
رضایت من چند پله فاصله دارند.
وي افزود :انتظار دارم که تســهیالتي که در
سالجاري پرداخت ميشود حداقل  ۷۵درصد
منابع باشد.

شــاهرخي ادامــه داد :نميتوانــم بپذیرم که
بانکهــاي خصوصــي منابع را از اســتان
جمع کنند و آن را مثــ ً
ال در بازارهاي تهران
ســرمایهگذاري کنند چون مردم به اعتبار ما
سرمایهشان را به این بانکها ميبرند.
اســتاندار گفت :اگر قرار باشد این بانک ها
پول را از استان خارج کنند من هم راه قانوني
و هم راه بازاري را بلدم که چگونه درشــان
را تخته کنم.

خبر

پیش بینی برداشت  ۷۶۰هزار تن گندم
در استان همدان

مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت:
 ۳۹۳هزار هکتار از اراضی اســتان همدان زیرکشــت گندم است که
پیشبینی میشود از این سطح  ۷۶۰هزار تن گندم برداشت شود.
امیر الهوتیان در مورد ســطح اراضی زیرکشت گندم در استان اظهار
داشــت ۳۹۳ :هزار هکتار از اراضی استان زیرکشت گندم آبی و دیم
است.
وی افزود :از این سطح  ۶۹هزار و  ۵۷۰هکتار گندم آبی و  ۳۲۳هزار
هکتار هکتار نیز گندم دیم کشت شده است.
مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی استان همدان به تسنیم
گفت :از  ۳۹۳هزار هکتار اراضی زیرکشت گندم تولید  ۷۶۰هزار تن
گندم پیشبینی شده است.
الهوتیان بیان کرد :از  ۷۶۰هزار تن گندم حدود  ۶۰۰هزار تن مازاد بر
نیاز کشاورزان توسط شرکت غله خریداری میشود.
وی با اشــاره به اینکه آخرین نرخ تعیین شده برای گندم معمولی از
سوی دولت یکهزار و  ۷۰۰تومان است ،عنوان کرد :گندم صنعتی و
نان نیز کیلویی یکهزار و  ۸۵۰تومان خریداری میشود.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ابراز کرد :در
بین اســتانها جابه جایی گندم نیز صورت میگیرد و تولید گندم در
اســتان مازاد نیاز است و بین اســتانها شرکت غله جا به جایی گندم
را انجام میدهد.

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیههای صنفی
اتحادیه فلز تراش و ماشین ساز

بر اساس ماده  6آيیننامه اجرايی انتخابات اتحاديههای صنفی ،در نظر است انتخابات هیأت مديره و بازرس اتحاديه فلز تراش و ماشین ساز
شهرستان همدان برگزار گردد .لذا از واجدين شرايط عضويت در هیأت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور که در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت
به عمل میآيد از روز شنبه مورخ  98/2/28لغايت روز شنبه مورخه  98/3/18به مدت  15روز کاری (بدون احتساب ايام تعطیل) با مراجعه به سامانه
( i r a n i a n a s n a f .i rدر صفحه اول سامانه /سامانه ساران (انتخابات الکترونیک) /ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحاديههای صنفی) نسبت به ثبتنام و
تکمیل پرسشنامه و بارگذاری تصاوير شناسنامه ،کارت ملی ،پروانه کسب ،مدرک تحصیلی يا اعتبارنامه و عکس پرسنلی و اخذ کد رهگیری اقدام نمايند
و با در دست داشتن مدارک ذيل به اتحاديه مربوطه مراجعه نمايند.
شرایط داوطلبین
)1تابعیت جمهوری اسالمی ايران
)2اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ايران
)3نبود ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی و افالس
 )4نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و نبود اعتیاد به مواد مخدر (در اين
خصوص استعالم مربوطه از سوی هیأت اجرايی صادر میشود).
 )5نبود اشتهار به فساد
 )6داشتن حداقل مدرک تحصیلی ديپلم برای افراد فاقد سابقه عضويت در
هیأت مديره اتحاديه (مدرک تحصیلی و يا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش
و پرورش).
 )7حداکثر سن در زمان ثبتنام هفتاد و پنج سال
 -8داشتن پروانه کسب معتبر دائم :پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که
تاريخ اعتبار آن منقضی نگرديده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی
خود را به غیر واگذار و يا اجاره نداده  ،واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر
نیافته باشد.
 -9وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز ثبت نام:
-1دو قطعه کس  3×4جديد
-2يک برگ تصوير پروانه کسب
-3يک سری تصوير از کلیه صفحات شناسنامه
-4يک برگ تصويرکارت ملی
-5يک برگ تصوير مدرک تحصیلی (ديپلم به باال)
-6يک برگ تصوير اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه عضويت در هیأت
مديره می باشند.
-7آدرس ،تلفن و کدپستی منزل و سابقه فعالیت در رسته مربوطه

وظایف و اختیارات اتحادیهها برابر ماده  30قانون نظام صنفی عبارت
است از:
الف) ارائه پیشنهاد برای تهیه ،تنظیم يا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع
پروانههای الزم برای مشاغل ،به اتاق اصناف شهرستان ،ب) اجرای مصوبات و
بخشنامههای هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت د) صدور پروانه کسب با دريافت
تقاضا و مدارک متقاضیان با رعايت قوانین و مقررات مربوط ه) ابطال پروانه کسب و
تعطیلمحلکسبطبقمقرراتاينقانونواعالمآنبهکمیسیوننظارتوجلوگیری
از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب داير میشوند مطابق ماده ()27
اين قانون يا پروانه آنها به عللی باطل میگردد و) تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن
تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصويب ز) تنظیم
ترازنامه ساالنه و تسلیم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای
رسیدگی و تصويب ح) ايجاد تسهیالت الزم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی
به طور مستقل يا با کمک سازمانهای دولتی يا غیر دولتی ط) تشکیل کمیسیونهای
رسیدگی به شکايات حل اختالف ،بازرسی واحدهای صنفی ،فنی و آموزشی و
کمیسیونهای ديگر مصوب هیأت عالی نظارت ی) وصول مالیات ،عوارض و هزينه
خدمات به نمايندگی از طرف وزارتخانهها ،شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت
ک) هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ايجاد شهرکهای صنفی و تمرکز
تدريجی کاالها و معامالت عمده فروشی در میادين و مراکز معین شهری متناسب با
احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصويب کمیسیون نظارت برسد ل) ارائه
پیشنهاد به منظور تیین نرخ کاال و خدمات ،حدود صنفی ،تعداد واحدهای صنفی مورد
نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و
تصويبکمیسیوننظارتو...

وظايف هر يک از اعضای هیأت مديره اتحاديه برابر ماده  11اساسنامه الگوی اتحاديههای صنفی

رئیس:
انجام کلیه امور اجرائی اتحاديه و اداره جلسات هیأت مديره شرکت در اجالس اتاق اصناف ،امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتحاديه ،ارائه گزارش فعالیت و عملکرد اتحاديهبه اتاق اصناف هر سه ماه يکبار ،گزارش فعالیت و عملکرد اتحاديه برای اعضای اتحاديه به صورت ساالنه ،موافقت يا مرخصی و مأموريت اعضای هیأت مديره ،کسب
موافقت رئیس اتاق اصناف برای مرخصی و مأموريت خود ،پیگیری فعالیتهای توسعهای اتحاديه از جمله آموزش ،پژوهش ،ارتقا و بهرهوری و بهبود کسب و کار ،پیگیری
و برنامههای مدون اتحاديه ،انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاورهای و تخصصی برابر آيیننامه بند ب ماده  37قانون نظام صنفی
نواب رئیس
در غیاب رئیس اتحاديه (هنگام مرخصی و مأموريت) ،نواب رئیس به ترتیب سمت وظايف وی را بر عهده دارند ،شرکت در جلسات با هماهنگی رئیس اتحاديه ،پیگیریو انجام وظايف محوله از سوی رئیس اتحاديه
دبیر
تنظیم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هیأت مديره با هماهنگی رئیس اتحاديه ،هماهنگی امور کمیسیونها تحت نظارت رئیس اتحاديهخزانهدار
مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتحاديه ،اظهار نظر در خصوص پیشنويس بودجه ،ترازنامه و صورتهای مالی ساالنه اتحاديه ،پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهایاتحاديه در چارچوب آيیننامه تبصره  1ماده  31قانون نظام صنفی  ،ارائه گزارش عملکرد مالی اتحاديه به هیأت مديره به صورت ماهانه
بازرس اتحادیه
بررسی ،بازرسی و تهیه گزارش از عملکرد هیأت مديره اتحاديه در حیطه وظايف محوله در اجرای آيیننامه شرح وظايف بازرس از جمله نحوه صدور ،تمديد ،تعويض
و ابطال پروانه کسب در اتحاديه ،نحوه اجرای ماده  27قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحاديه برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ،نحوه
اجرای ماده  28قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحاديه برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب ،امور مالی اعم از درآمد ،هزينه و بودجه مصوب ،وجوه
دريافتی به ازای خدمات غیرموظف و کمکهای دريافتی از اشخاص حقیقی يا حقوقی و ساير موارد ،تشکیل کمیسیونها ،برگزاری دورههای آموزشی ،اجرای مصوبات
و بخشنامههای هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت ،بررسی نحوه وصول حق عضويت از افراد صنفی توسط اتحاديه ،بررسی نحوه و زمان واريز سهم بیست درصد از
مبالغ دريافتی اتحاديه با حساب اتاق اصناف شهرستان و ايران و...

علی سلیمانی -رئیس هیأت اجرایی انتخابات
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استعدادیابی راهکار علمی برای فعالیت
کودکان در ورزش است
یک مدرس تربیت بدنی و علوم ورزشــی همدان با بیان اینکه
اســتعدادیابی راهکار علمی بــرای فعالیت کــودکان در ورزش
است از والدین خواســت :قبل از فعالیت ورزشی فرزندان خود،
استعدادیابی و پیکرسنجی را مدنظر قرار دهند.
بهروز حاجیلو در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت :کودکان  ۶سال
به باال تا رده سنی نونهاالن و حتی نوجوانان برای فعالیت موفقیت

نگاه

لزوم مطالبه گری از نامزدهای
فدراسیون کشتی

این روزها بازار رفت و آمد نامزدهای ریاســت فدراسیون کشتی
به همدان و شــهرهای غربی کشور داغ است و می کوشند از نزدیک
با رایزنی های الزم ،رای دهندگان مجمع انتخاباتی را به ســمت خود
جلب کنند.
به گزارش ایرنا ،عباس جدیدی از قهرمانان ســابق ملی و بین المللی
هفته جاری پا به همدان گذاشــت و پس از نشســت با تنی چند از
مسئوالن هیأت کشتی استان ،با برخی از پیشکسوتان نیز دیدار داشت.
صرف افطار در یکی از باشــگاه های کشتی همدان و گرفتن عکس
یادگاری با کشــتی گیران ،مربیان و برخی اعضای هیأت کشتی استان
همدان نیز ماحصل سفر او به این شهر بود.
هفته گذشــته نیز شــاهد حضور امیرضا خادم دیگر نامزد ریاســت
فدراســیون فوتبال به همدان بودیم که البته وی بی سر و صدا به این
شــهر سفر کرد و باب رایزنی با مسئوالن هیأت کشتی استان را انجام
داد.
رایزنی نامزدهای فدراســیون کشتی در شرایطی است که همدان تنها
یــک رای در مجمع انتخاباتــی دارد حال اینکه همین یک رای نیز به
قدری برای نامزدها مهم است که بار سفر را بردوش کشیده اند.
اما اینکه هیأت کشتی همدان در نهایت به جمع بندی برای رای دادن
به نفع کدام نامزد انتخابات فدراســیون کشتی برسد ،هنوز مشخص
نیست.
پیش بینی می شود که حمیدرضا یاری رئیس هیأت کشتی همدان رای
به نفع نامزدی خواهد داد که شانس انتخابش بیش از سایرین است و
از سوی دیگر مورد اقبال حداکثری نیز قرار گرفته شود.
آنچه مشهود است ،همدان در ادوار گذشته فدراسیون کشتی نتوانسته
بــه خوبی ارتباط و تعامل الزم را در جهت حفظ و احیای منافع خود
داشته باشد و در سال های اخیر همواره شاهد رکود کشتی در همدان
و فاصله گرفتن از تیم های ملی در رده های سنی مختلف بوده ایم.
در مباحث آموزشــی نیز همدان جزو ضعیف ترین استان ها به شمار
رفته و اغلب مربیان کشــتی این استان با دانش روز کشتی دنیا فاصله
دارند.
اختصاص بودجه به کشــتی همدان از ســوی فدراسیون نیز همواره
رضایتمند نبوده و شاهد حمایت های الزم در این حوزه نیز نبوده ایم.
آنچه که امروزه در بازار داغ انتخاباتی فدراســیون کشتی حایز اهمیت
بوده ،مطالبه گری از نامزدها برای نگاه ویژه به کشتی همدان است.
در واقع باید در این نشست ها به جای گرفتن عکس های یادگاری و
سلفی های همیشگی ،شرط انتخاب را فارغ از توانمندی های مدیریتی
نامزد مدنظر ،حمایت ویژه و عادالنه از کشتی همدان قرار داد.
کشتی همدان امروزه حال و روز خوبی ندارد و از دوران طالیی خود
فاصله دارد به گونه ای که در شــرایط نامطلوب فعلی آرزوی داشتن
ملی پوش را مطالبه می کنیم.
پس از دوران طالیی کشــتی همدان از ســال  ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۲میالدی
در عرصه های آســیایی ،جهانی و المپیــک ،دیگر مجال هنرنمایی و
درخشش در این میادین داده نشد و تک چهره های نخبه کشتی استان
نیز به انزوا کشیده شدند.
حــاال با روی کار آمدن حمیدرضا یاری باردیگر بارقه های امید برای
بازگشــت به همان روزهای اوج در دل دوستداران کشتی زنده شده
است.
منتهی آنچه که نیز امروز کشــتی استان است ،روحیه مطالبه گری از
فدراســیون بوده و نباید اجازه داد همانند گذشــته نگاه به همدان کم
رنگ و ناملموس باشد.
کشــتی همدان بدون تردید در پیشینه قهرمان پروری چیزی از استان
هایــی نظیر مازندران کم ندارد اما نیاز بــه همت مضاعف و تقویت
روحیه مطالبه گری دارد.
به امید بازگشــت کشــتی همدان به دوران طالیی المپیک ،جهانی و
آسیایی.

حضور بدمینتون باز همدانی
در اردوی تیم ملی

امیرجبار ی در کنار بزرگان بدمینتون کشــور در اردوی تیم ملی
حاضر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان ،اردوی
آمادگی بدمینتون جوانان و بزرگساالن مردان و بانوان کشور با حضور
 ۸ملی پوش از روزبیســت و ســوم اردیبهشت ماه جاری آغاز شده
است وتا دوم خرداد ماه در محل کمپ این فدراسیون ادامه دارد.
بازیکنان حاضر در این اردو در قســمت آقایان را مهران شهبازی از
کردســتان  ،امیر جباری از همدان  ،ســروش اسکندری از زنجان و
علیرضا کرمی از تهران تشکیل می دهند.
و بازیکنان بانوان نیز متشکل از ثریا آقایی  ،ثمین عابد خجسته  ،نسیم
صفایی و پریا اسکندری از تهران می باشند.
بازیکنان حاضر در این اردو زیــر نظرمربیان تیم های ملی آقایان و
بانوان به تمرین می پردازند .برگزاری این اردو به منظور شرکت ملی
پوشان بدمینتون کشورمان در مسابقات بین المللی بدمینتون جمهوری
آذربایجان می باشــد که در روزهای شانزدهم لغایت نوزدهم خرداد
ماه در این کشور برگزار می شود.

C M

پیشخوان
آمیز در عرصه ورزش نیاز به استعدادیابی دارند.
وی بیــان کرد :با پیکرســنجی این کودکان و اخــذ آزمایش های
مختلــف نظیر ترکیــب بدنی با اســتفاده از دســتگاه های بادی
کامپوزیشن ساخت کشور هلند درصد چربی و عضله بدن ،میزان
چربــی درون احشــایی ،وزن چربی و عضله بــدن ،چگالی بدن،
متابولیســم پایه ،وزن مطلوب و میزان پروتئیــن ضروری روزانه
محاسبه می شود.
حاجیلو اظهار داشــت :همچنین پیکرسنجی و شناسایی ناهنجاری
های اســکلتی  -عضالنی شامل کف پای صاف ،زانوی پرانتزی و

ضربدری ،گودی کمر و سایر عالئم به خوبی شناسایی و راه درمان
آن به فرد مراجعه کننده ارایه می شود.
وی گفت :والدین می توانند با مراجعه به مرکز خدمات پیکرسنجی
کلینیک مهر واقع در خیابان تختی همدان نســبت به انجام تســت
های استعدادیابی و مشاوره ورزشی اقدام کنند.
رئیــس کمیته اســتعدادیابی هیأت ورزش هــای همگانی همدان
خاطرنشــان کرد :در این تســت گیری نیز ورزش هایی که برای
فرد مفید اســت و می تواند به او کمک کند ،شناســایی و معرفی
می شوند.

تیرانداز همدانی
عازم جام جهانی مونیخ شد

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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کلوپ سفیر فوتبال آلمان
در سال ۲۰۱۹

سرمربی لیورپول به خاطر عملکرد
درخشان با این تیم به عنوان سفیر فوتبال
آلمان در سال  ۲۰۱۹انتخاب شد.
به گزارش ایســنا  ،یورگــن کلوپ از
بهترین مربیان حال حاضر فوتبال اروپا
و جهان اســت .این ســرمربی آلمانی
توانســت در فصل جاری با خلق یک
شــگفتی بزرگ در دیدار برابر بارسلونا
تیمش را به فینال لیــگ قهرمانان اروپا
برســاند و در رقابتهــای لیــگ برتر
انگلیس هم تنها بــا اختالف یک امتیاز
نســبت به منچسترســیتی در رده دوم
جدول رده بندی ایستاد.
آلمانیها به پاس عملکرد بسیار خوب
کلوپ در فصل جــاری او را به عنوان
سفیر فوتبال خود در سال  ۲۰۱۹انتخاب
کردند.

شنبه

m

رئیس هیأت تیراندازی همدان گفت :مینا
قربانی تیرانداز مستعد همدانی جواز حضور
در مســابقات جام جهانی مونیــخ آلمان را
کسب کرد.
ناصر محمودی در گفت و گو با ایرنا اظهار
داشــت :رقابتهای تیراندازی جــام جهانی
مونیخ و کســب ســهمیه بازی های المپیک
 ۲۰۲۰توکیو از ســه تا  ۱۰خرداد ماه جاری
در کشور آلمان برگزار می شود.
وی اضافه کرد :قربانــی با حضور موفق در
اردوی تمرینــی و انتخابــی تیــم های ملی
تیراندازی کشــورمان توانســت بــار دیگر
حضــور در میادین مهم بین المللی را تجربه
کند.
محمودی خاطرنشــان کرد :این مســابقات

سومین جام جهانی تیراندازی در سال ۲۰۱۹
به شــمار می رود که با حضور بیش از ۵۰۰
ورزشکار از سراسر جهان برگزار می شود و
تیم ملی ایران با  ۱۵ورزشکار در این رقابت
ها حضور خواهد داشت.
وی افزود :قربانی قرار است در رشته تپانچه
با حریفــان جهانی خود در ایــن رقابت ها
پیکار کند .رئیس هیــأت تیراندازی همدان
بیان کــرد :امیدواریــم این بانوی مســتعد
همدانی بتواند با درخشــش در رقابت های
جام جهانی به سهمیه المپیک برسد.
وی گفــت :به هر حال حضــور در المپیک
آرزوی هر ورزشــکاری به شمار می رود و
مینــا قربانی با تمرین منظــم و موفقیت در
اردوهای تیم ملی شانس کسب مدال را دارد.

آمار و اعدادی شگفتانگیز از لیگ برتر
لیگ برتر به پایان رسید و طرفداران باید
تا  ۱۹مرداد صبــر کنند که فصل جدید لیگ
برتر آغاز شود.
به گــزارش ایلنا ،منچسترســیتی نخســتین
تیمی شــد که در یک دهه گذشــته از عنوان
قهرمانیاش در لیگ برتر دفاع میکند .مردان
یورگن کلوپ هم در جدول بیشــترین امتیاز
کسبشده در تاریخ لیگ برتر ،سوم شدند اما
نتوانستند به قهرمانی برسند اما آمار لیگ برتر
به چه ترتیب بوده است؟
گل ایلکای گوندوغان در دربی منچستر در ماه
نوامبر روی  ۴۴پاس به ثمر رســید که از این
نظر در این فصل رکورددار بود.
سترســیتی دیرترین گل این فصل را هم زد.
ضربه سر گابریل ژســوس در این دقیقه گل
دوم ســیتی بــه اورتون را رقــم زد و باعث
پیروزی دو بر صفر آنها شد.
از ســوی دیگــر ،شــین النــگ ،مهاجــم
ساوتهمپتون رکورد سریعترین گل تاریخ لیگ
برتر را از آن خود کــرد و مقابل واتفورد در
ثانیه  ۷گل زد .در این فصل پنج گل در دقیقه
یک زده شد که دو گل را سرخیو آگوئرو برای
منچسترسیتی زد.
تیم سقوطکرده فوالم تنها تیمی بود که فصل
را بدون کسب حتی یک امتیاز مقابل شش تیم
باالی جدول به پایان برد.
جیمز مدیسون از لسترسیتی تنها بازیکنی بود
که  ۱۰۰موقعیت گلزنی در لیگ برتر ساخت.
چلسی در  ۱۰بازی مقابل تیمهای لندنی هفت
برد و یک تســاوی کسب کرد و  ۲۲امتیاز از

آنها گرفت .به این ترتیب اگر یک مینیلیگ از
تیمهای لندنی وجود داشــت ،چلسی قهرمان
آن میشد.ادن آزار  ۱۶گل در لیگ برتر زد و
 ۱۵گل هم ساخت .او بهترین بازیساز فصل
شد و در  ۴۹/۲درصد گلهای چلسی در این
فصل تاثیر مستقیم داشت.
سادیو مانه و محمد صالح هم در آقای گلی
شریک شدند و هم اینکه هر کدام در  ۹بازی
این فصل نخستین گل تیمشان را زدند .آنها از
این نظر بهترین عملکرد را در میان بازیکنان
لیگ داشتند.
پیر امریک اوبامیانگ هــم با  ۲۲گل در کنار
صالح و مانه آقای گل شد .او  ۱۹امتیاز برای
تیم اونای امری کسب کرد ،یعنی شش امتیاز
بیش از نزدیکترین تعقیبکنندهاش.
اتیــن کاپوئــه ،هافبک واتفــورد بیش از هر
بازیکن دیگری در لیگ برتر توپ حریفان را
قطع کرد .سول بامبا و برونو اکوئله ،مدافعان
کاردیفســیتی هم هر کــدام  ۸۱قطع توپ
داشتند ،ولی نتوانســتند مانع سقوط تیمشان
شوند.
ژورژینیو از چلسی بیش از هر بازیکن دیگری
پاس داد .ویرجیــل فاندایک از لیورپول هم
تنها بازیکن دیگری بود که از آمار  ۳۰۰۰پاس
عبور کرد .دقت پــاس ژورژینیو هم ۸۹/۲۳
درصد بود.
برای منچســتریونایتد در این فصل  ۱۲پنالتی
گرفته شــد که بیش از هر تیم دیگری بود اما
آنها  ۹ضربه را به گل تبدیل کردند .کریستال
پاالس  ۱۱پنالتی داشت که  ۱۰تا را گل کرد.

آگهي حصر وراثت

آقای محمد رشیدی دارای شماره شناسنامه  10934به شرح دادخواست کالسه 107/98ش112ح از اين حوزه
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نادعلی رشیدی به شماره شناسنامه
17در تاريخ  97/8/7در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر
است به-1 :محمد رشیدی فرزند نادعلی به شماره شناســنامه 10934متولد 1353فرزند متوفی -2حسین
رشیدی فرزند نادعلی به شماره شناسنامه 10935متولد 1354فرزند متوفی -3بهروز رشیدی فرزند نادعلی
به شماره شناسنامه 0138متولد 1360فرزند متوفی -4علی رشیدی فرزند نادعلی به شماره شناسنامه1505
متولد 1367فرزند متوفی -5امینه ملکی پور فرزند ملکحسین به شماره شناسنامه 6317متولد 1335همسر
متوفی اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مينمايد تا هر کسي اعتراضي
دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستین آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد واال گواهي
صادر خواهد شد( .مالف )72
رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف اللجین

رالف هازنهوتل ساوتهمپتون را در لیگ نگه
داشت اما ســاوتهمپتون در بازیهایی که از
حریف پیش افتاده بود ۲۹ ،امتیاز از دست داد.
این در حالی اســت که لسترسیتی در چنین
دیدارهایی تنها سه امتیاز از دست داد .لیورپول
هم از دیدارهایی که عقب افتاده بود  ۱۶امتیاز
کسب کرد.
لیورپــول  ۱۴۱روز صدرنشــین لیگ بود اما
سیتی  ۱۲۵روز در رده اول قرار داشت.
چلسی  ۹روز و منچستریونایتد هم یک روز
صدرنشین بودند.
بهترین رکورد تبدیل شــوت به گل متعلق به
آرسنال است و آنها ۱۵/۶۳درصد از ضرباتی
که به سمت دروازه حریف زدند را گل کردند.

مســئول کمیته آموزش هیأت ورزش های همگانی همدان گفت:
برای نخستین بار در سطح اســتان ،ثبت نام دوره های مربیگری این
هیأت ورزشی الکترونیکی شد.
علیرضــا نوروزی در گفت وگــو با ایرنا اظهار داشــت :از این پس
متقاضیان دوره های آموزشــی اعم از مربیگری ،داوری ،کارگاه ها و
دوره های ارتقا سطح می توانند به صورت فردی نسبت به ثبت نام در
سامانه هیأت ورزش های همگانی استان همدان اقدام کنند.
وی بیان کرد :ثبت نام متقاضیان فقط از طریق ســامان هیأت ورزش
های همگانی مورد تایید اســت و به هیچ عنوان به صورت دستی نام
نویسی نخواهد شد.
نوروزی با اشاره به حجم برگزاری دوره های آموزشی هیأت همگانی
همدان گفت :هم اکنون در برگزاری دوره های آموزشی باالتر از سایر
هیأت های ورزشی در صدر قرار داریم.
وی با اشــاره به اینکه بیــش از  ۳۰کمیته زیر نظر هیأت ورزش های
همگانی استان همدان فعالیت دارند ،گفت :هر کمیته دارای چند رشته
ورزشی است که باعث شــده بیشترین مربی ،داور و ورزشکار را در
اختیار داشته باشیم.
رئیس کمیته آموزش هیأت ورزش های همگانی همدان خاطرنشــان
کرد :هم اکنون بیش از  ۲۰هزار ورزشکار ،مربی و داور زیر نظر هیأت
ورزش های همگانی این استان فعالیت دارند.
وی با اشــاره به گســتردگی برنامه های آموزشی هیأت ورزش های
همگانی همدان در ســال جاری گفت :امسال درصدد هستیم بیش از
 ۵۰برنامه آموزشی در رشته های مختلف را اجرایی کنیم.

ســتاره ولزی رئال مادرید دوست
ندارد که در شــرایط فعلــی به تیمش
سابقش تاتنهام برگردد.
به گزارش ایســنا  ،پیش بینی میشــد
که گرت بیل بعد از جدایی کریســتیانو
رونالدو به ســتاره نخست رئال مادرید
تبدیل شود اما بیل فصل ناامید کنندهای
را با کهکشــانیها پشت سر گذاشت و
صدای اعتراض هواداران را برانگیخت.
بیل در آســتانه جدایی از رئال است .او
با وجود بازگشــت زیدان کمتر فرصت
بازی به او رسیده و این نشان میدهد که
او دیگر جایی در رئال نخواهد داشت و
چارهای جز جدایی ندارد.
بیل هفتــهای  ۶۰۰هزار پوند حقوق در
رئال دارد و کمتر باشگاهی حاضر است
که چنین رقمی را پرداخت کند.

 ۲اسکیتباز همدانی به مسابقات جهانی
میروند
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دبیر هیأت اسکیت استان همدان گفت :دو اسکیت باز همدانی با
حضور در تیم ملی مسافر مسابقات جهانی در دو رشته فریاستایل و
اسکیت هاکی شدند.
مصطفــی موســوی در گفتوگو با تســنیم  ،با بیان این که اســامی
ملیپوشــان تیمهای ملی اسکیت در رشتهها و ردههای سنی مختلف
از ســوی فدراسیون اسکیت اعالم شد ،اظهار داشت :دو اسکیت باز
همدانی در رشتههای اسکیت هاکی و فری استایل به تیم ملی دعوت
شدند و در لباس تیم ملی به مسابقات جهانی میروند.
وی افزود :سجاد محمدی ساسان در رشته فری استایل و عرفان زنگنه
در رشته اسکیت هاکی به مسابقات جهانی اسپانیا اعزام میشوند.
موسوی با اشاره به این که سجاد محمدی بارها در مسابقات آسیایی و
جهانی در لباس تیم ملی ایران حضور داشته و رکورددار فری استایل
کشور اســت گفت :وی در سال  ۹۵در مسابقات جهانی تایلند پنجم
شــد و در مسابقات جهانی هلند در ســال  ۹۶هم عنوان قابل توجه
چهارمی جهان را به خود اختصاص داد.
وی تصریــح کرد :با توجه به ســابقه و تجربه ســجاد محمدی در
مســابقات بین المللی انتطار داریم وی در مســابقات امســال نتیجه
درخوری کسب کند.
دبیر هیأت اسکیت استان همدان با اشاره به این که عرفان زنگنه نیز در
شهریور ماه سال گذشته به همراه تیم ملی اسکیت هاکی ایران با غلبه
بر تیم ملی ژاپن به مقام قهرمانی مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی
دست یافت تصریح کرد :مسابقات جهانی اسکیت هاکی در این دوره
در اوایل تیرماه به میزبانی شهر بارسلون اسپانیا برگزار میشود و مربیان
تیم ملی هم وعده کســب نتیجهای در خور برای تیم ایران را در این
مسابقات دادند.
موســوی تاکید کرد :اســکیت همدان در  ۳ســال گذشته پیشرفت
چشمگیری داشته و با کســب مقامهای متعدد ملی ۲ ،مدال قهرمانی
آسیا و عناوین چهارمی و پنجمی جهان ،خود را در سطح کشور مطرح
کرده است .وی عنوان کرد :در حال حاضر نزدیک به یک هزار و ۵۰۰
ورزشکار در سطح استان در رشته اسکیت فعال هستند که  ۶۰درصد
از آنها را بانوان تشکیل میدهند.

ماسیمیلیانو آلگری بررسی میکند؛

مقایسه کریس رونالدو با
زالتان ابراهیموویچ
ماسیمیلیانو آلگری ،مربی یوونتوس
کریســتیانو رونالــدو را بــا زالتــان
ابراهیموویچ مقایسه و از شوق بیپایان
رونالدو تمجید کرده است.
رونالدو در رئال سهبار پیاپی فاتح لیگ
قهرمانان شــد و در مجمــوع چهاربار
قهرمانی را با رئال در اروپا تجربه کرد.
او همچنین دوبار قهرمان اللیگا شد .این
بازیکن در یوونتوس هم به روند خوبش
ادامه میدهد و در ســری «آ»  ۲۱و در
تمامی رقابتها  ۲۸گل برای یوونتوس
زده است.
به گزارش ایلنا ،آلگــری که در میالن
مربی زالتــان بود میگویــد« :از نظر
ذهنیــت ،رونالــدو از همــه بازیکنان
دیگر قویتر اســت .او هر روز اهداف
شــخصی جدیدی را مییابــد .برای
بازیکنی که در ۳۴ســالگی همهچیز را
فتح کرده ســخت اســت که احساس
گرســنگی کند و مشتاق باشد اما او از
ایــن نظر فوقالعاده اســت .اراده او را
نمیتوان باور کرد.
ما همه بایــد از رونالدو یاد بگیریم .من
هــم از او آموختهام ،چون هر کســی
فرصت این را ندارد که با بهترین بازیکن
دنیا کار کند.

آگهــی تغییــرات شــرکت شــروين ســازه شــرکت ســهامی خــاص
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ثبت نام دوره های مربیگری همگانی همدان
الکترونیکی شد
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آگهــی تغییــرات شــرکت شــروين ســازه شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  4673و شناســه ملــی  10820067146بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فــوق العــاده مــورخ 1398/01/25تصمیمــات ذيــل اتخــاذ شــد  :بنــد ز مــاده 14
اساســنامه بشــرح ذيــل اصــالح گرديــد :مقررگرديــد حــق امضــای کلیــه اســناد
و اوراق عــادی و اداری و بهــادار و تعهــدآور و قراردادهــا را هیــأت مديــره تعییــن
نمايــد.
()469861
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری همدان

ورزشی

خبـر

بیل به تاتنهام
برنمی گردد

محمودی یادآور شد :مینا قربانی در ماه های
اخیر ســخت تالش کرده و از بهترین های
تیراندازهای همدان به شمار می رود.
وی اضافــه کرد :برای کســب ســهمیه
المپیــک  ۲۰۲۰چنــد رویــداد مهم بین
المللــی را در پیــش داریــم و امیدوارم
این ملی پوش تیرانــدازی همدان بتواند
سهمیه کسب کند.
تیم ملی تیراندازی کشورمان در  ۲گروه۲۷ ،
اردیبهشت ماه و دوم خرداد ماه امسال تهران
را به مقصد مونیخ ترک خواهد کرد.
همدان یکی از قطب های اصلی تیراندازی
کشــور اســت و هم اینک  ۵۰۰ورزشکار
در رشــته تیراندازی در این استان فعالیت
دارند.

 28اردیبهشت ماه 1398

شماره 3475

آگهي فقدان سند مالکیت
آقــای مصطفــی موســیپور برابــر وکالتنامــه شــماره 1398/2/12-57914

دفتــر خانــه اســناد رســمی شــماره ســه اســدآباد از طــرف آقــای غالمعلــی
موســیپور بــا ارائــه دو بــرگ استشــهاديه محلــی مصــدق بــه مهــر دفترخانــه

ســه اســدآباد همــدان مدعــي اســت کــه يــک جلــد ســند مالکیــت عرصــه و
اعیــان ششــدانگ يــک دســتگاه آپارتمــان مســکونی بــه شــماره پــالک ثبتــی

 875فرعــی از  934فرعــی از  1630اصلــی واقــع در شهرســتان اســدآباد بخــش
شــش همــدان کــه ذيــل ثبــت  33529دفتــر  225صفحــه  382بــه شــماره

بــه شــماره ثبــت  4673و شناســه ملــی  10820067146بــه اســتناد

چاپــی  789018ســابقه ثبــت دارد و بــه دلیــل مفقــود شــدن اصــل ســند

شــد :

اســتناد تبصــره الحاقــي بــه مــاده  120آيیننامــه قانــون ثبــت بديــن وســیله

صورتجلســه هیــأت مديــره مــورخ  1398/01/25تصمیمــات ذيــل اتخــاذ

مالکیــت اولیــه در حیــن جابجايــی تقاضــای المثنــی نمــوده اســت لــذا بــه

 -1ســمت اعضــای هیــأت مديــره بقرارذيــل تعییــن گرديــد :آقــای مهــدی

آگهــي ميشــود تــا هــر کــس مدعــي انجــام معاملــه و يــا وجــود ســند

موحــد نیــا باکدملــی  3875451015بــه ســمت مديرعامــل و عضــو هیــأت
مديــره خانــم لیــال مهیــن فــالح باکدملــی 3874827550بــه ســمت رئیــس
هیــأت مديــره آقــای حســین توحیــدی بهپــور باکدملــی 3860420437
بــه ســمت نايــب رئیــس هیــأت مديــره آقــای محســن تــرک ارزانفــودی
باکدملــی 3860338854بــه ســمت عضــو هیــأت مديــره

 -2امضــای کلیــه اســناد و اوراق عــادی و اداری و بهــادار و تعهــدآور و

قراردادهــا بــا امضــای مديرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی
باشــد.

()469862

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری همدان

مالکیــت نــزد خــود باشــد از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــي طــي مــدت ده روز بــه
اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان اســدآباد مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل

ســند مالکیــت و يــا ســند معاملــه اعتراضــي کتبــي خــود را تســلیم نمايــد در
صــورت انقضــا مــدت واخواهــي و نرســیدن اعتــراض و يــا در صــورت اعتــراض

چنانچــه اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود ســند المثنــي بــه نــام متقاضــي
صــادر و تســلیم خواهــد شــد.

برابــر ســند شــماره  1398/12/28 -6042دفترخانــه  102اســدآباد در قبــال
مبلــغ  194244548ريــال نــزد بانــک مســکن وثیقــه میباشــد.
(مالف )141
کامران متقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد

روزنامه اجتماعي ،سیاسي ،فرهنگي ،اقتصادي
www.HamedanPayam.com
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شماره 3475

باباطاهر

فناوري

تاکسی هوایی آلمانی برای نخستین بار
آزمایش شد

نخستین آزمایش تاکسی هوایی متعلق به شرکت آلمانی لیلیوم انجام
شد .این تاکســی هوایی الکتریکی  ۳۶موتور دارد و به طور عمودی از
زمین بلند می شود و فرود می آید.به گزارش ورج ،استارت آپ آلمانی
«لیلیوم» اعالم کرد تاکسی هوایی الکتریکی آن برای نخستین بار در آسمان
این کشور آزمایش شد.لیلیوم یک تاکسی هوایی الکتریکی با ظرفیت ۵
نفر ساخته است .این تاکسی هوایی که به طور عمودی روی زمین فرود
میآید و از زمین بلند میشود ،یک پرواز آزمایشی بی سرنشین انجام داده
اســت .عالوه بر این موارد تاکسی هوایی مذکور میتواند بدون خلبان
نیز پرواز کند.تاکسی هوایی الکتریکی لیلیوم  ۳۶موتور دارد و بیشترین
سرعت آن  ۳۰۰کیلومتر بر ساعت اعالم شده است.

عملکرد مناطق ویژه علم و فناوری
بازنگری می شود

دبیرکل شــورای عالی علــوم تحقیقات و فناوری بــا بیان اینکه
عملکرد مناطق ویژه علــم و فناوری خوب نبوده گفت :عملکرد این
مناطق مورد بازنگری قرار می گیرد.به گزارش مهر ،مسعود برومند دبیر
کل شــورای عالی علوم تحقیقات و فناوری در حاشیه صد و هفتاد و
نهمین جلســه کمیسیون دائمی «عتف» در جمع خبرنگاران گفت :در
این جلسه مناطق ویژه علم و فناوری و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
مورد بررسی قرار گرفتند.وی در خصوص دستور جلسه عتف که در
خصوص مناطق ویژه علم و فناوری بود عنوان کرد :پیش از اینها هم
موضوع عملکرد مناطق ویژه علم و فناوری مورد بازنگری قرار گرفته
بود که زیاد خوشایند نبوده است.

شرکت های فناوری در برابر محتوای
خشونت آمیز اینترنت متعهد شدند

طرح «کریســتی چرچ» در اجالســی با حضور رهبران  ۹کشور
و نمایندگان شــرکت های فناوری امضا شــد .در این ســند قانونی
شــرکتهای فناوری از جمله فیس بــوک ،توئیتر ،گوگل به اقدامات
خاص متعهد شدند.
به گزارش انگجت ،روز گذشــته اجالســی با حضور نخست وزیر
نیوزلند ،رئیس جمهور فرانســه ،رهبران کشــورهای اروپایی و البته
نمایندگان شرکتهای بزرگ فناوری در پاریس برگزار و طرح «ندای
کریستی چرچ» امضا شد.در این اجالس کشورهای انگلیس ،فرانسه،
نیوزلند ،کانادا ،ایرلند ،سنگال ،اندونزی ،اردن و اتحادیه اروپا شرکت
کردند.

آزمایش موفقیت آمیز سپر دفاعی ایرانی
برای خنثی کردن «استاکسنت»

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات از موفقیتآمیز بودن آزمایش
سپر دفاعی (فایروال) برای سیستمهای اتوماسیون صنعتی که از سوی
دانشمندان جوان ایران ساخته شده ،خبر داد.
به گزارش مهر ،محمدجواد آذری جهرمی در پستی در صفحه اینستاگرام
خود نوشت« :از حمله استاکسنت حتم ًا شنیدین! #خبرخوب اینکه،
امروز یک گزارش دریافت کردم .از مدتی قبل با ســفارش ســازمان
فناوری اطالعات ،دانشمندان جوان دانشگاههای ایران ،یک سپر دفاعی
(فایروال) برای سیستمهای اتوماسیون صنعتی ساخته بودند که عم ً
ال
خرابکاری صنعتی مثل اســتاکسنت را در شبکههای برق و امثال آن
خنثی میکنه .این سپر ،موفقیتآمیز آزمایش شد.

استفاده از هوش مصنوعی برای مقابله
با بخش تاریک وب

در کنار بخش عادی وب که برای مطالعه خبر ،ارسال ایمیل و غیره
استفاده میشود ،بخش دیگری از وب برای فعالیتهای غیرقانونی به
کار میرود که هوش مصنوعی درک بهتر آن را ممکن خواهد کرد.
به گزارش تک اکسپلور ،بخش تاریک وب میزبان سایتهایی ناشناس
برای خرید و فروش اطالعات خصوصی کاربران ،مواد مخدر ،محتوای
هرزه نگارانه ،اســلحه و حتی قاچاق انســان است .پلیس و مقامات
قضائی در کشــورهای مختلف جهان ســال هاست که برای متوقف
کردن فعالیــت بخش تاریک وب در تالش هســتند ،اما چالشهای
فراروی تحقیق و بررســی در این زمینه باعث شــده گردانندگان این
قسمت از فضای مجازی آزادانه به تخلفات خود ادامه دهند.

گزارش
گردشگری

امروز موزه رایگان است
با توجه به بخشنامه اداره کل موزهها سازمان میراث فرهنگی در روز
 ۲۸اردیبهشــتماه روز جهانی موزهها بازدید از  ۱۴موزه ،آرامگاه و بنای
تاریخی دارای ورودی در ســطح استان برای عموم رایگان است .مسئول
امور موزهها و بناهای تاریخی استان همدان با اعالم این خبر اظهار داشت:
امروز شنبه  ۲۸اردیبهشتماه روز جهانی موزهها ،موزههای استان همدان
از ســاعت  ۸:۳۰الی  ۱۸مهیای بازدید عموم مردم اســتان اســت .مجید
جهانگیری بیان کرد :هفته میراث فرهنگی از  ۲۸اردیبهشت تا  ۳خردادماه
است و به همین مناسبت برنامههایی نظیر برگزاری نمایشگاه اسناد عدلیه
در موزه آرامگاه بوعلی سینا ،برپایی کارگاههای آموزشی مرمت و حفاظت
اموال منقول ،برگزاری کارگاه باستانشناسی و کودک در محوطه باستانی
هگمتانه ،برگزاری کارگاه آشنایی دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان
با نحوه حفاظت و مرمت اموال منقول فرهنگی و تاریخی در آزمایشــگاه
محوطه هگمتانه و برگزاری همایش اعضای انجمنهای میراث فرهنگی
روستاهای تابعه شهرستان مالیر در موزه لطفعلیان ازجمله برنامههای این
هفته است.
اســتان همدان گنجینه با ارزشــی از موزههای مختلف اســت که آثار
ارزشــمندی در خود جای داده است بهطوریکه موزههای استان همدان
میتوانند به عنوان مهمترین عامل در جذب گردشگر محسوب شود
همدان ،کهن شهر ایران آثار تاریخی و جاذبههای طبیعی فراوانی دارد که
در کنار آثار تاریخی ،موزههای متعددی در این شهر با هدف معرفی بیشتر
تاریخ و فرهنگ مردمان این دیار در شــهرهای مختلف استان ایجادشده
است .اســتان همدان بهعنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایرانزمین در بستر
تحوالت تاریخی و فرهنگی کشور نقشی مهمی داشته است بهطوریکه
هگمتانه در دوره هخامنشیان بهعنوان پایتخت تابستانی مطرح بوده و در
این راستا این دیار داشــتههای فرهنگی و تاریخی بسیاری اعم از سبک
زندگی ،رسومات ،زیســتگاه جانوری و ثروتهای فرهنگی را در خود
جای داده است و بهصورت گنجینههای غنی در موزههای باستانی ،طبیعی
و مردمشناسی این استان به نمایش گذاشته شده است.
موزه تخصصی بوعلی ســینا و طب ،موزه مشاهیر ،سایت موزه هگمتانه،
موزه مفاخر ،آرامگاه باباطاهر ،موزه حاجآقا تراب نهاوند ،میر رضی الدین
آرتیمانی ،موزه تاریخ طبیعی ،موزه مردمشناسی سید جمالالدین اسدآبادی،
حمام قلعه و لطفعلیان مالیر و خانه مسعودی تویسرکان و غیره از جمله
موزهها و ابنیه استان همدان است.روز  ۱۸مه برابر با  ۲۸اردیبهشت بهعنوان
روز جهانی موزهها نامگذاری شــده که بهمنظور ترغیب و تشویق عموم
مــردم برای بازدید از موزهها در این روز بازدید از تمامی موزهها و اماکن
تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی برای عموم در همدان رایگان است.
همدان ،کهن شهر ایران با بیش از  ۳هزار و  ۴۰۰سال سابقه مدنیت ،آثار
تاریخی فراوان ،جاذبههای طبیعی از شهرهایی است که موزههای متعدد
آن تاریخ و فرهنگ این خطه را به تصویر میکشــد.دیار مادستان در کنار
آثار تاریخی ،دارای موزههای متعددی است که با هدف معرفی بیشتر تاریخ
و فرهنگ مردمان این دیار در شهرهای مختلف استان ایجادشده است.در
حال حاضر  ۱۴موزه و ابنیه در استان همدان فعال است که از این تعداد ۹
موزه و  ۵ابنیه تاریخی است.
از  ۱۴موزه و ابنیه تاریخی استان همدان  ۷مورد وابسته به میراث فرهنگی،
 ۴مورد غیر وابسته و  ۳مورد مشارکتی است و موزه تپه باستانی هگمتانه،
آرامگاه بوعلی ســینا ،موزه مردمشناسی حمام حاجآقا تراب و موزههای
تاریخ و فرهنگ در اســدآباد ،نهاوند ،مالیر و تویسرکان در شمار  ۷موزه
وابسته به میراث فرهنگی قرار دارند.
 ۹موزه و  ۵ابنیه تاریخی استان همدان که هماکنون برای بازدید شهروندان،
مســافران و گردشگران فعال است ،هر کدام از لحاظ تاریخی و فرهنگی
در نوع خود کمنظیر و بینظیر است.برای توصیف ارزش موزهها میتوان
گفت فرهنگ و تمدن هر قوم و ملتی از طریق اشــیاء و وســایلی که در
موزهها جمعآوریشده ،شناخته میشود.

سینـما
■ قدس . ................................تگزاس -چهارانگشت
■ قدس .........................2غالمرضا تختی-پيشونی
سفيد  -متری شيشو نيم-چهارانگشت

■فلسطين ........................ 1زندانیها -ژن خوک
فلسطين ..................................2متری شيشو نيم
■ سينما کانون.........پيشونی سفيد  -ژن خوک
 -قانون مورفی

■بهمن مالير........... .زندانيها-متری شيشو نيم

■ آزادي تويســرکان -پيشــونی سفيد  -متری
شيشونيم-چهارانگشت

عملکرد جزیره ای روابط عمومی ها
دردنیــای امروز که انتقــال اطالعات لحظه ای
شده وبر خالف این باور که پیش از این گفته میشد
شاید رسانههای رسمی جای خود را به رسانه های
غیر رسمی و شبکه های اجتماعی بدهند حاال مردم
میدانند رسانه های غیر رسمی مجازی اخبار موثقی
برای مخاطب ندارند  .جامعه محلی همچنان خواهان
اخبار درست از رسانه رسمی است  .روابط عمومی
با وجود قدمت طوالنی هنوز نتوانســته با فن آوری
های جدید با رســانه های رسمی در فضای مجازی
همــراه کنند .حــاال با پیشــرفت فناوریهای نوین
اطالعاتی و ارتباطی همچون رســانههای اجتماعی،
ریشــه ارتباطات در روابط عمومی ها دســتخوش
تغییرات بسیاری شــده اند و تغییرات زیادی را در
ارتباطــات روزمره بین روابط عمومی و رســانه به
وجود آوردهاند .به طوری که میتوان گفت رسانه-
های نوین بر شــیوه های ارتباطی روابط عمومی ها
با رســانه ها و ســلیقههای عمومی در جامعه تأثیر
میگذارند این موارد بازخورد ارتباطاتی اســت که
در سالهای اخیر بین روابط عمومی ها و رسانه های
مکتوب ،مجازی و الکترونیک دیده می شود .
به مناسبت روز ارتباطات نگاهی به توانمندی روابط
عمومی ها به عنوان زیر شــاخه ارتباطات نگاه می
کنیم با وجود تحوالت عظیم دراین صنعت بویژه باال
رفتن ســرعت انتقال اطالعات هنوز روز آمد نبودن
این حرفه به عنــوان یکی از چالش های پیش روی
آنان است.
البته مسئوالن بدانند که هستی و تداوم حیات سازمان
ها ،منوط به ایجاد رابطه حداکثری با جامعه پیرامون
اســت و این رابطه از طریق واحــدی به نام روابط
عمومی برقرار می شــود که بایستی به این صنعت
وحرفه بها داده شود.
با توجه به این که درعصر دنیای مجازی قرار گرفته
ایم نیاز به پوســت اندازی روابط عمومی ها و ورود
به این عرصه است که بتوانند ازدنیای سنتی به مدرن
وارد شــده و با مدیریت خود از بسیاری آسیب ها
پیشــگیری کنند اما اینجا انتخاب رسانه های دارای
مجوز در فضای مجازی از اهمیت باالیی برخوردار
است .
در فضای واقعی و وضعیت ســنتی ،رسانه اعم از
دیداری ،شــنیداری و مکتوب نقش واســطه میان
روابط عمومــی و مخاطبان را بازی می کند و این
عنصر واســطه بطورغالب بین یک فرســتنده پیام
(روابط عمومی) و جماعتی از گیرندگان قرار می
گیرد.
در مواقع بحران ،عامل بازدارنده زمان ،فرایند مدیریت
بحران در روابط عمومی ها را تحت تاثیر منفی قرار
مــی داد ،امــا در فضای مجازی یــک کلیک امکان
مدیریت بحران را برای روابط عمومی ها فراهم می
کند ،آن هم در شــرایطی که با حداکثر مخاطبان در
نقاط مختلف دنیا می توان ارتباط برقرار کرداما همه
اینها زمانی ممکن اســت که رسانه برای فعالیت در
فضای مجازی مجوز داشته باشد.
در دنیــای مجــازی ،واقعیت به شــدت درمعرض
خطر تحریف اســت واین همان هشداری است که
فیلسوفان پسامدرنی چون" بودریار" فرانسوی با طرح
نظریه حاد واقعیت از آن یاد کرده است.

به روز نبــودن در فضای مجازی چالش
اصلی روابط عمومی ها
یک استاد دانشگاه در حوزه روابط عمومی و روزنامه
نگاری گفت :امــروزه کارکردهــای تکنولوژی بر
زندگی انسان ،بر کسی پوشیده نیست و به روز نبودن
برخی روابط عمومی های اســتان نیز با ورود فضای
مجازی آن ها را با چالش هایی موجه کرده است.
ســید رضا هاشــمی زاده افزود :بخشی از فضاهای

خطرناک است

فرصتی برای روابط عمومی ها ،تهدیدی برای انتشار
شایعات نیز باشد.
با لزوم برقراری ارتباط بین رســانه های ســنتی و
مدرن ،ماموریت های سازمانی و ضرورت بازنگری
در رویکردها و به روزرســانی فعالیت ها دوچندان
شده است.
همانطور که فن آوری به طور مــداوم ارتقا یافته و
اطالعات از طریق هوش مصنوعی به اشتراک گذاشته
می شود ،استراتژی های روابط عمومی نیز می تواند
شامل محتوای چند رسانه ای قابل جستجو باشد.
اگر بخواهیم در دنیای امروزحرفی برای گفتن داشته
باشیم ،اعتماد عمومی را نسبت به سازمان خود جلب
کنیــم و بر تعداد مخاطبانمان افزوده شــود باید بین
رسانه های مدرن و سنتی تعامل برقرار کنیم.
رکن الدینی اضافه کرد :یک مدیر روابط عمومی که
پیچیدگی های ماموریتی دســتگاه خود را نشناسد،
اطالعات کاملی از دنیای بیرون نداشته باشد و داشته
های خود را در ارتباطات انسانی و اجتماعی به روز
نکند در این عرصه موفق نخواهد شد.

استفاده از رسانه های نوین اطالع رسانی
ویژگی روابط عمومی فعال

قابلیت فضای مجازی  ،مــورد توجه مدیرهای باال
مجازی که ادارات نیز می توانند از آن ها استفاده کنند
دســتی خود قرارنمی گیرند و در نتیجه با داشــتن
شامل ارتباطاتی می شود که بر پایه وب سایت ،تارنما
تجهیزات اندک روابط عمومی راکد و ســاکت می
و پورتال ها تعریف شده است.
شوند.
وی خاطرنشان کرد :با ظهور ابزارک ها و اپلیکیشن
وی با اشــاره به اینکه جزیره ای عمل کردن اطالع
های تلفن همراه این فضا گسترش پیدا کرد تا نسل
رســانی می تواند شــرایط یک
قدیمــی پیامک ها پشــت ســر
جامعه را به خطر بینــدازد ادامه
گذاشته شود.
داد :همچنین فعالیت های گروهی
این جامعــه شــناس ارتباطات
روابــط عمومی هــا در صورت
بیان داشــت :اکنون برخی روابط
بروز بحران در کشــور می تواند
عمومی هــای همدان در فضای
به مدیریت آن کمک و از بسیاری
مجازی فعالیت ندارنــد اما باید
روابط عمومی هــا ناگزیر
اتفاقات و شــایعه ها جلوگیری
به این جایگاه برســند که از این
از ســرمایه گــذاری های
مطلوب و هدفمند در رسانه
کند.
امکانــات در مســیر کارکردها،
ی مکتــوب  ،الکترونیک و
این مدرس دانشــگاه با بیان این
تشریح وظایف و مسئولیت درون
مجازی آنالین هســتند تا
که مدیــران در ایجاد یک روابط
و برون ســازمانی از رسانه های
بتوانند در همــه عرصه ها
عمومــی کارآمد و بــه روزنقش
دارای مجــوز در فضای مجازی
برای مخاطبــان خود پیام
موثری دارند گفت :دیدگاه برخی
استفاده کنند.
های مناســب تولید کنند و
از مدیــران بــه روابــط عمومی
و
ارتباطات
رشــته
آموخته
دانش
باید برای ممانعت از شایعه
پراکنی در فضای مجازی از
سازمانشان به گونه است که آن را
مولف کتاب عصر مجازی عنوان
ارتباط بــا کانالهای خبری
واحدهای هزینه ساز می دانند و
کرد :برخــی از روابط عمومی ها
فاقد مجوز بپرهیزند
در ساختار بودجه ای بهایی داده
نیز پورتال هایی برای ســازمان
نمی شــود که این یــک چالش
خود راه اندازی می کنند که بعد
بزرگ برای روابط عمومی ها تلقی می شود.
از مدتی به صورت راکد مانده و به روز رسانی نمی
شود و در موقعیت بحران نمی توانند جلوی شایعات
انتشــار اخبار غیر موثق آفتی در فضای
در فضای مجازی را بگیرند.
مجازی
این استاد دانشــگاه در حوزه ارتباطات اظهارداشت:
بر اســاس نظر اغلب کارشناسان  ،انتشار شایعات و
روابط عمومی هایی که در فضای مجازی مشارکت
اخبار غیر موثــق مهمترین آفت فضای مجازی بوده
بیشتری دارند بطورعمده به نسل دوم روابط عمومی
که گاهی تاثیرگذاری آن بیش از رسانه های رسمی
های الکترونیک و دیجیتال در دنیا معروف هستند که
است.
ارتباط را آسان تر می کنند.
فضای مجازی هر چند بسیاری از هزینه های مادی
وی تاکید کرد :شورای هماهنگی روابط عمومی ها،
روابط عمومی را کاهش و ســرعت عمل را افزایش
نقــش مهمی در حضور فعــال روابط عمومی ها بر
داده ،اما در پشت این صفحات مجازی افرادی هستند
فضای مجازی و همکاری با رسانه های دارای مجوز
که با اهداف شوم شاید یک سازمان را مورد حمله و
در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت های پیام رسان
نقد غیر منصفانه قرار دهند.
فوری گوشی های همراه دارد.
نبود دروازه بان اخبار در فضای مجازی باعث شــده
هاشــمی زاده ابراز داشت :بسیاری از روابط عمومی
مخاطبان تمایل بیشــتری برای پذیــرش این گونه
ها به دلیل نبود نیروی متخصص و بلد نبودن روش
مطالب از کانال های مجازی داشــته باشند .امروزه
حمایت از مطبوعات محلی هم راســتا با استفاده از
وجود گوشــی های هوشــمند می تواند عالوه بر

سعید میرشاه ولد کارشــناس ارشد روابط امور بین
الملل معتقد است  :استفاده از رسانه های نوین اطالع
رسانی ،ویژگی های یک روابط عمومی فعال و پویا
است که البته بستر چنین فضاهایی برای اطالع رسانی
رسمی طراحی نشــده است .وی بیان داشت :دنیای
مجازی هم اکنون فضای غالب اطالع رسانی مردم و
جامعه محسوب می شود که علت آن دسترسی آسان
به اطالعات است.
میرشاه ولد اظهار داشــت :بسیاری از اطالعات در
فضای مجازی موثق نیست اما به دلیل سرعت باال و
استقبال مردم از این تکنولوژی ،نهادهای رسمی نیز
اقدام به اطالع رسانی در این عرصه کرده اند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد :نتایج اطالع رسانی
در فضای مجازی مزیت و معایب قابل توجهی دارد
که در صورت نبود شیوه ای صحیح ،نقطه قوتی برای
سازمان نخواهد داشــت بلکه آسیب های آن بیشتر
خواهد شــد و ســازمان را به حاشیه و درگیری می
کشاند.

بقای روابط عمومی ها با حضور در فضای
مجازی
واحد روابط عمومی به عنوان مجموعه ای ارتباطی نه
تنها از تغییرات دور نیست ،بلکه برای بقا و بالندگی
سازمان خود ،بیش از سایرین نیازمند یادگیری قواعد
حاکم بر فضای مجازی است.
صرف نظــر از این قضاوت هــا ،در نگاه عقالیی،
مــی توان ویژگی ها و صفــات مطلوب این فضا را
شناسایی کرد و از آنها بهره مطلوب برد.
روابــط عمومــی ها ناگزیــر از ســرمایه گذاری
هــای مطلــوب و هدفمند در رســانه ی مکتوب
 ،الکترونیــک و مجازی آنالین هســتند تا بتوانند
در همه عرصه ها بــرای مخاطبان خود پیام های
مناســب تولید کنند و باید برای ممانعت از شایعه
پراکنــی در فضای مجازی از ارتبــاط با کانالهای
خبری فاقد مجوز بپرهیزند و به جای آن رســانه
های دارای مجوز را تشــویق به انتشــار اخبار در
فضــای مجازی کنند  ،برای دســتیابی به این مهم
الزم .اســت به ابهام ها و نیازهای آنان به سرعت
پاســخ گویند ،امکان حمایت هــای الزم و ایجاد
تماس های ســریع و بی واســطه را بین مخاطبان
ســازمان فراهم کنند ،بر این اســاس خواهند دید
در زمان بحران بطورسریع رسانه ها هدفمند وارد
عمل می شوند و از این بستر برای تامین اهداف و
نام سازمان بهره می ببرند.

یادداشت
حقوق اجتماعی
اصحاب مطبوعات را پایمان نسازید
« مهدی ناصرنژاد

ســرانجام پــس از ســالها بیتوجهــی
مســئوالن و مدیــران بخشهــای اجرائــی نســبت
بــه حقــوق اجتماعــی مطبوعــات محلــی و
همچنیــن اعمــال سیاســت بالتکلیفــی و کجــدار و
مریــز در قبــال رکــن چهــارم دموکراســی در قانــون
جمهــوری اســالمی ،اربــاب جرایــد همــدان را بــه
تنــگ آورد و خانــه مطبوعــات بــه نمایندگــی از
جامعــه رســانه و مطبوعاتــی اســتان ،بــا صــدور
بیانیــهای اعــالم کــرده ادامــه چنیــن وضعیتــی
بــه فروپاشــی مطبوعــات محلــی و بــروز مشــکل
جدیــدی در عرصههــای ارتبــاط اجتماعــی و
نهایــت رکــود و ســکون حیــات فرهنگــی جامعــه
اســتانی خواهــد شــد.
فعالیتهــای مطبوعاتــی در اســتان همدان ســبقهای
فراتــر از یــک قــرن دارد و نقطــه اتــکاء مباهــات
جامعــه مطبوعاتــی همــدان این اســت کــه در طول
تمــام یــک قــرن گذشــته اگــر چــه پیشــرفت رکــن
چهــارم دموکراســی در همــدان بــه ظاهــر در قــد و
قــواره محلــی اســت ،ولیکــن تمــام الگوهــای ملــی
و بلکــه جهانــی در ســاختارآفرینیهای مطبوعــات
محلــی اســتان همــدان رعایــت شــده و ایــن بــاور
حرفــهای و کیفیــت فرهنگــی در کمتــر اســتانی در
گســترده ایــران بــزرگ قابــل مشــاهده و رویــت
میباشــد.
هــم اینــک قشــر گســتردهای از جوانهــای
عالقهمنــد و پرتــالش همــراه بــا طیفهــای
تحصیلکــرده و متخصــص در رســانههای اســتان
همــدان و باالخــص مطبوعــات همــدان بــا جدیت
بــه تولیــد خبــر و گــزارش و همچنیــن انعــکاس
بــه موقــع رویدادهــای اســتان در تمــام حوزههــای
فرهنگــی ،سیاســی و اقتصــادی همــت میگمارنــد
و بــا اطمینــان میتــوان گفــت :زحمــت کشــان
عرصــه مطبوعــات در همــدان ،بعــد از تهــران
بــا دســتمزد نســبت ًا مناســبی برخــوردار هســتند
و ایــن مولفــه صرفــ ًا بــرای ایجــاد انگیزههــای
بیشــتر و ارائــه عملکــرد کیفــی و بهتــر در دســتور
کار صاحبــان و مدیــران مطبوعاتــی در اســتان
می باشــد.
البتــه طــرح ایــن موضــوع بــه معنــای رفــاه و
تأمیــن قشــر پرتــالش و متعهــد در مجموعههــای
رســانههای همــدان نیســت و در کل پایینتریــن
حقــوق و دســتمزد در مقایســه بــا شــرکتهای
دولتــی و غیردولتــی متعلــق بــه مطبوعــات محلــی
اســت .ولیکــن بــه همــان نســبتی کــه اســتان
همــدان از تعــداد پرشــمار جرایــد روزانــه ،هفتگــی
و ماهنامههــای متنــوع بــا کادری مجــرب و کاربلــد
بهرهمنــد میباشــد و پیشــرفتهترین صنعــت
چــاپ از جملــه پیامرســانه کــه عهــداهدار چــاپ و
انتشــار تعــداد کثیــری از نشــریات غرب کشــورمان
میباشــد در اســتان همــدان فعالیــت دارد ،نگاههــا
بــه ســاختار مالــی نیــز بــه نســبت حرفــهای تــر
میباشــد.
بــدون شــک هــر چقــدر کیفیــت فعالیتهــای
رســانهای نــه تنهــا در اســتان همــدان بلکــه در هــر
نقطــه از کشــور بــاال باشــد ،حاصــل آن نصیــب
پیشــرفت فرهنگــی جامعــه اســتانی ســرعت عمــل
و بهبــود محرکههــای اطالعرســانی و در نهایــت
دیــده شــدن بیشــتر عملکــرد دســتگاههای اجرایــی
میشــود و خــود رســانهها غیــر از زحمــت
بیشــتر و تــالش شــبانهروزی بهــره دیگــری از ایــن
مزیــت نخواهنــد بــرد .بــه همیــن علــت اســت کــه
بیتفاوتــی مســئوالن در رأس تمــام ســازمانهای
اجرایــی ،جنایتــی نابخشــودنی در حــق اهــل
رســانه میباشــد و کمتریــن انتظــار مطبوعــات از
مدیــران بــزرگ و کوچــک اســتان ایــن اســت کــه
مطبوعــات و اصحــاب رســانه را از حقوقــی کــه
در حــوزه اختیــارات قانونــی و عمــل بــه تعهــدات
تعریــف شــده و همچنیــن پشتوانهســازیهای
مالــی دارنــد ،محــروم نســازید.
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