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یادداشت روز

در بيانيه پاياني اجالس کشورهاي آسيايي  2018پيشنهاد شد

همدان پايتخت دائميگردشگريآسيا

تروریسم
فرزند ناخلف سياست
روز هشــتم شــهریورماه ،روز مبــارزه بــا
تروریســم نــام دارد ،مصــادف بــود بــا عملیــات
كــم ســابقه تروریســتی نســبت بــه مقامــات ارشــد
كشــورمان در ســال  1360كــه بــه شــهادت دو یــار

گرانيها را ولش!

8

توصیه به خریداران  :فعال دست نگهدارید

خودروسازها بازاررا به هم می ریزند
6

بــا مالحظه گرانيهــاي روزافزون ،به
نظر ميآيد قيمتهاي سال گذشته مربوط
به زمان خودش بوده اســت و قرار نيست
هيچ آب رفتــهاي دوباره به جوي برگردد.
البته مــا اهل رســانه و قلم هــم در اين
شــرايط بيجهت ســعي ميكنيم با اخبار
و گزارشهــاي روز و ميدانــي خود ،نظر
مســئوالن و دســتاندركاران مربوطه را
نسبت به گرانيهاو فشــارهاي بيامان به
قشرهاي كمدرآمد و ضعيف جامعه جلب
نماييم .نوشتن اينگونه مطالب خيلي هم كه
مؤثر بيفتد ،نتيجهاش اين ميشود...
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یادداشت

دیریــن انقــاب و دو اســوه علــم و تقــوا ،شــهید
محمــد علــی رجایــی ،رئیــس جمهــور و محمــد
جــواد باهنــر ،نخســت وزیــر كشــورمان و تنــی چنــد
از همراهــان آنهــا انجامیــد.

تیم حفاظت یا سیاهی
لشکر...؟!؟
شهر همدان این هفته میزبان کنفرانس
بین المللی گردشــگری آســیا با عنوان "
همــدان  ۲۰۱۸بود ".حتم ًا اخبار رســمی
ایــن رویــداد مهم فرهنگــی و اقتصادی
را همکاران رســانه ای منتشــر کرده و با
جزئیات به ســمع و نظر مخاطبان رسانده
اند .پخش مســتقیم آیین افتتاحیه همایش
از شــبکه های مختلف صدا و ســیما هم
عالقمنــدان را بی نیــاز از پیگیری اخبار
دست چندم رسانه ها بویژه از نوع مکتوب
و مجازی نموده است...
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نماینده ولیفقیه در استان همدان:

برخی از حسينيهها
بسته است
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میزبانی
برنامههای
بین المللی
به همدان
واگذار شود
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اورژانس شبانه دندانپزشکی در بیمارستان قلب این شهر راه اندازی شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی همدان گفت :از  2سال پیش در راستای
سیاست های وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،اورژانس دندانپزشکی
فقط برای ایام نوروز و تعطیلی های طوالنی مدت راه اندازی شده بود.
محمدرضا عبادیــان در گفت و گو با ایرنا اضافه کرد :با تدابیر صورت گرفته
مرکز جدید به صورت شبانه نیز عالوه بر روزهای تعطیل در دیگر ایام هفته نیز
به مراجعه کنندگان خدمات ارائه می دهد.معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی
اســتان بیان کرد :در این چارچوب تیمی از دندان پزشکان متخصص در مرکز
اورژانس قلب مستقر هســتند .عبادیان خاطرنشان کرد :پیشتر کلینیک خانواده
دندانپزشکی توسط بخش خصوصی راه اندازی شده بود اما با توجه به باال بودن
هزینه ها این مرکز دولتی شکل گرفت.

 65هزار هکتار از اراضی این اســتان در معرض بیابانی شدن قرار دارند که
با برنامه های جامع آبخیزداری و کاشت گونه های مقاوم درصدد مدیریت این
مناطق هستیم.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت :وضعیت زیست
محیطی دهه اخیر آسیب های جبران ناپذیری به اکوسیستم وارد کرده است.
اســفندیار خزائی در گفت و گو با ایرنا عوامل انسانی را مهمترین علت بروز
پدیده بیابانی شدن دانست و افزود :برداشت بی رویه و غیراصولی از سفره های
آب زیرزمینی ،چرای مفرط دام و تغییر کاربری اراضی برای کشــت محصول
روند بیابانی شدن مراتع را تشدید کرده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز دارای همدان ادامه داد :این مولفه ها همچنین منجر
به فرسایش بادی ،از بین رفتن ساختمان خاک ،فرسایش آبی و افزایش شوری
خاک شده و امکان کشت زراعی سلب می شود.

خبـر

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

اورژانس دندانپزشکی در همدان راه اندازی شد

هزار هکتار از اراضی همدان در خطر بیابانی شدن است

نماینده ولیفقیه در استان همدان:

يادداشت روز

گرانيها را ولش!
»»مهدي ناصرنژاد

با مالحظه گرانيهاي روزافزون ،به نظر ميآيد قيمتهاي ســال
گذشــته مربوط به زمان خودش بوده اســت و قرار نيست هيچ آب
رفتهاي دوباره به جوي برگردد .البته ما اهل رســانه و قلم هم در اين
شرايط بيجهت ســعي ميكنيم با اخبار و گزارشهاي روز و ميداني
خود ،نظر مســئوالن و دستاندركاران مربوطه را نسبت به گرانيهاو
فشارهاي بيامان به قشرهاي كمدرآمد و ضعيف جامعه جلب نماييم.
نوشتن اينگونه مطالب خيلي هم كه مؤثر بيفتد ،نتيجهاش اين ميشود
كه آقايان مسئول لب به گاليه بگشايند و خطاب به ما بگويند « ِعرض
خود ميبري و زحمت ما ميداري».
بــا اين حال وظيفه حرفــهاي و اخالقي ما حكم ميكند با اســتفاده
از فرصــت و امكاني كــه در اختيار داريم ،مســائل جاري جامعه را
خصوص ًا در حوزههاي اقتصادي منعكس كنيم .باشــد كه تلنگري به
دستاندركاران وارد شود و يك لحظه بينديشند كدام كارشان درست
و چه عملكردي غلط است و اصالح شود!
واقعيت اين اســت ،همانگونه كه اشــاره رفت ،نبايد منتظر برگشت
بســياري از قيمتهاي حداقل مربوط به ماههاي پاياني سال گذشته
بود؛ چون «آن صبو بشكســت و آن پيمانه ريخت» ،اص ً
ال قرار نيست
با توجه به شرايطي كه بخشــي از آن ناشي از شيطنتهاي آمريكا و
جفتكاندازيهاي قيمت ارز ميباشــد ،برگرديم به قيمتهاي قبلي!
بايد وضعيت اقتصادي كشــور ما در چنين مقطعي ،دانسته و ندانسته
بهم ميريخت و آبها از سرمنشــأ به شدت گلآلود ميشد تا جايي
دوباره و به تدريج مردم به شرايط جديد عادت كرده و راضي باشند.
دير يا زود هم اين اتفاق خواهد افتاد و بايد آب و نان و ارز و طال و
ماشين و سامان زندگي را به قيمت روز بخوريم!
اما در اين كشمكش و در چنين بيبرنامگيها و برنامهريزيهايي بايد
براي رضاي خدا هم كه شــده ،مردم را كمك كرد! بايد كاري كرد كه
نه ســيخ بســوزد و نه كباب .مث ً
ال چه ضرورتي دارد در شرايطي كه
گوشت قرمز و گوشت سفيد و تخممرغ و برنج و بسياري از مايحتاج
عمومي به علت گرانيهاي كمرشــكن به دهان كمتر آدمي ميرسد،
بياييم و سيبزميني را به كشورهاي ديگر صادر كنيم! هر انسان عاقلي
در جامعه ميداند وقتي مواد پروتئيني و اصلي به شــدت گران است،
سيبزميني به خوراك اصلي قشرهاي غالب جامعه تبديل ميشود و به
هر طريق ممكن خانوادهها ميتوانند با قيمت مناسب همين محصول
و تنوع دادن به آن ،شــكم خود را در جمعهاي خانوادگي سير كنند،
امــا با صادرات اين ماده غذايي ،يكباره قيمت آن در بازار به حدود 2
برابر افزايش مييابد .آيا با صادرات ســيبزميني ،ارز حاصل از آن به
جيب توليدكننده و كشاورز ميرود كه حداقل به اين ويژگي دلخوش
باشيم!؟ يا اينكه در چنين برهه دشواري از تاريخ اقتصادي كشورمان،
كيسه بزرگي براي معدودي سودجو و از خدابيخبر دوخته ميشود!؟
مطمئن باشــيد در حوزه صادرات محصول زراعي و باغي يك سنت
هم نصيب كشاورز و توليدكننده اصلي نميشود .در صورتي كه فقط
توليدكننده نيست و بايد حقوق مصرفكننده را هم در نظر بگيريم .به
عبارتي ديگر وقتي به محصولي از توليدات داخلي خومان به شــدت
نيازمند هســتيم ،صادرات آن به خارج امري ناروا و غلط خواهد بود
و مصداق «چراغي كه به خانه فرض است ،به مسجد حرام ميباشد»،
عينيت مييابد.
اكنــون به صورت خزنده قيمت نان در همين شــهر خودمان همدان
گران شده اســت و گويي نان خالي را هم از مردم دريغ ميكنند .در
اين ارتباط قيمت انــواع نانهاي فانتزي كه اتفاق ًا براي تنوع غذايي و
دلخوشكنكها ،مورد توجه بيســاري از خانوادههاست ،در روزهاي
اخير حدود  50درصد گران شــده اســت و يك عدد نان باگت 300
توماني حداقل به  500تومان افزايش قيمت داده است.
البتــه در خصوص ميوههاي فصلي كه تابســتان امســال مردم را
نقرهداغ كرده اســت ،زياد نميتوان نوشــت؛ چــون اگر ميوه در
اين فصول داغ فراوان باشــد ،بايد وارد بازار شود و با قيمتهاي
رقابتي به فورش رود؛ چراكه ميوه رسيده قابل نگهداري و احتكار
و گرانفروشــي نيســت .اما اين احتمال وجــود دارد كه عالوه بر
سرمازدگي ميوهها در اوايل فصل بهار ،داللبازيها و صادرات اين
نوع محصوالت نيز دليل برگراني باشــد كه اگر مســئوالن مربوطه
اراده و همت و يك جو احساس مسئوليت داشته باشند ،ميتوانند
اين مشــكل را برطرف سازند و جلوي سوء استفاده و داللبازيها
را در ميادين ميوه و ترهبار بگيرند!
خبرنــگاران ما در گزارشهاي ميداني خود بارهــا اعالم كردهاند ،به
محــض اينكه يك روز به هر دليل ميــوه خاصي كمتر وارد ميدانبار
ميشــود ،قيمت آن در همان روز توسط واسطههاي فرصتطلب در
ميدان ميوه و ترهبار به  2برابر افرايش مييابد!

ارائه خدمات رایگان به بیماران
توسط  70پزشک همدانی
 70پزشک به بیماران این استان خدمات رایگان ارائه می کنند.
مدیــر دفتــر پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان از
خدمــات جامعــه پزشــکان بــه بیمــاران قدردانــی کــرد و اظهــار
داشــت :خوشــبختانه بیــش از  ۷۰پزشــک متخصــص و فــوق
تخصــص خدمــات درمانــی ویــژه ای را بــه جامعــه بیمــاران ارائه
مــی دهنــد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه شیرانی ،افزود :غالب
این پزشکان با موسسات ،انجمن ها و سازمان های مردم نهاد فعال
در حوزه خیریه و سالمت در ارتباط هستند و بیماران معرفی شده
از سوی این موسسات را با شرایط خاص به صورت رایگان درمان
می کنند.

تــا میزبانــی از میهمانــان حجــاج قابــل
اســتفاده اســت ،خواســتار توجــه بــه ایــن
مهــم شــد.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به نقل شهید
مطهری مبنی بر خطشــکن بودن امام(ره)
تصریح کــرد :انتظار از یک مصلح انقالبی
این است که ســنتها و بدعتهای غلط
در جامعه را اصالح کند و این بدعتهای
غلط از جشن عروسی تا مراسم خاکسپاری
وجود دارد.
امامجمعــه همــدان اســتفاده از امکانــات
موجــود را یکــی از آموزههــای
اهلبیــت(ع) دانســت و بیــان کــرد :در
حــال حاضــر در همــدان حداقــل 100
حســینیه و  100مســجد داریــم کــه درب
بســیاری از اینهــا بســته اســت در حالــی
کــه بایــد انــواع و اقســام برنامههــا در

انتظار از یــک مصلح
انقالبی این اســت که
ســنتها و بدعتهای
غلط در جامعه را اصالح
کند و ایــن بدعتهای
غلط از جشن عروسی
تا مراســم خاکسپاری
وجود دارد
آن برگــزار میشــد و مســائل علمــی و
ترویــج کتابخوانــی در آن رایــج بــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن شــرایط
کــه درب ایــن حســینیهها بســته اســت
بــاز بــر ســاخت ســالنهای بســیار
گرانقیمــت اصــرار داریــم ،گفــت :بایــد
کمیتههایــی تشــکیل شــود و بررســی
کنــد چــه داشــتههایی از ســاختمان،
خــودرو ،لبــاس و ســایر امکانــات وجــود
دارد کــه میتوانیــم بــه نحــو بهتــری از
آن اســتفاده کنیــم و مــواردی را از طریــق
واســطههایی در اختیــار طبقــات ضعیــف
قــرار دهیــم.
محمدی خاطرنشــان کرد :شــهید رجایی
الگوی سادهزیســتی بود و هر کجا بر سر
سفره مردم عادی مینشست ،او یک لباس
را تا مدتها اســتفاده میکرد حال آن که
امــروز در جامعه ما برخــی به تعداد 360
روز لباس دارند.

افزایش قیمتها در بخش بهداشت و درمان چشمگیر نبود
در وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشکی شــاهد بودیم که افزایش قیمتها
چنانکه در ســایر حوزهها وجود داشته در
این حوزه نبوده است.
قائــم مقام معــاون تحقیقــات و فناوری
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
در نوزدهمین جشــنواره پژوهشی سالیانه
دانشجویان علوم پزشکی کشور به میزبانی
دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزارشد با
بیان اینکه این دوره با وجود همه مشکالت
و موانــع پیش رو با ســربلندی ســپری
میشــود ،اظهار کرد :ما بــا بهرهگیری از
تجربیات تحریمهای گذشته بهتر از گذشته
عمل خواهیم کرد.
شــاهین آخونــدزاده افــزود :در وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
خدمات وابســته با افراد کار بلد اســت و
شاهد بودیم که افزایش قیمتها چنانکه در
ســایر حوزهها وجود داشته در این حوزه
نبوده است.
وی با اشاره به اینکه از سال  ۲۰۰۱میالدی

رشــد علمی ایران به طور محسوس شروع
شــد ،گفت :تولیدات علمی در قبل از سال
 ۲۰۰۱میالدی بســیار ناچیــز بوده و حتی
دســت یافتن به جایــگاه دوم که متعلق به
مصر بود ،دست نیافتنی بود و در سالهای
اخیر شتاب چشمگیری داشته است.
قائــم مقام معــاون تحقیقــات و فناوری
وزارت بهداشــت یادآور شد :ایران در افق

کشف  ۴۸کیلوگرم مواد مخدر
در همدان
فرمانده انتظامی اســتان همدان از کشــف ۴۸
کیلوگرم تریاک و دستگیری  ۲قاچاقچی در همدان
خبر داد.
بخشعلی کامرانی صالح در جمع خبرنگاران گفت:
در پی تالش های اطالعاتــی پلیس مبارزه با مواد
مخدر اســتان همدان یک باند تهیــه و توزیع مواد
مخدر شناسایی شــد .وی بیان داشــت :براساس
پیگیری ها مشــخص شد این باند قصد انتقال یک
محموله مواد مخدر به همدان و توزیع آن را دارد.
کامرانی صالح گفت :با توجه به اشــراف اطالعاتی
ایجاد شــده ،فعالیت باند تحت کنترل نامحسوس
اطالعاتی قرار گرفت و محل نگهداری مواد مخدر
شناسایی شد.
به گزارش مهر ،فرمانده انتظامی استان همدان گفت:
در بازرســی های انجام شــده مقدار  ۴۸کیلو گرم
تریاک با لفافه کشــف و در این رابطه  ۲قاچاقچی
دستگیر و یک دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

 ۱۴۰۴باید رتبه اول منطقه را در حوزههای
اقتصــادی ،اجتماعی ،علمــی و فرهنگی
احراز کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز
در این مراســم اظهار کرد :امیدواریم با
تبادل افکار به عنوان پیش تازان عرصه
دانشــجویی آینده خوبی برای کشــور
رقم بخورد.

خودروی سواری هشت عابر را زیر گرفت
یک خودروی سواری هشــت تن را که مشغول جابجایی
الشه گوسفند از داخل جاده همدان  -مالیر بودند ،زیر گرفت
که یکی از آنها در بیمارستان جان باخت.
جانشــین رئیس پلیس راه اســتان همدان گفت :یک دستگاه
خودروی کامیون کشنده هنگام عبور از جاده واژگون و منجر به
تلف شدن  20راس گوسفند شد.
ســعید اســماعیلی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت :اهالی
روســتای بیژن آباد مالیر برای کمک به چوپان در وسط جاده
حضور یافته و اقدام به جابجایی الشــه نیمه جان گوسفندان به
حاشــیه جاده کردند که در این هنگام یک دســتگاه خودروی
سواری که در حال تردد از این مسیر بود با آنها برخورد کرد.
اسماعیلی بیان کرد :این خودرو هشت تن را زیر گرفت که یکی
از مجروحان پس از انتقال به بیمارســتان جان خود را از دست
داد .وی گفــت :طبق آیین نامه راهنمایی و رانندگی ،چوپان ها
در صورت عبور شــب هنگام از عرض جاده باید راکت های
شب رنگ دار یا چراغ های فانوسی حمل کنند.جانشین پلیس
راه استان همدان اظهار داشت :همچنین در صورت وجود زیر
گذر ،باید برای جابجایی گوسفندان از این مسیر استفاده کنند.

بر اســاس آمار به دســت آمده مردم خیر استان همدان در عید سعید قربان
امسال  11میلیارد و  808میلیون ریال نذورات خود را به نیازمندان اهدا کردهاند
و نسبت به سال گذشته با  24درصد رشد همراه بوده است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان همدان با قدردانی از کمکهای مردم نوعدوســت
استان به نیازمندان ،اظهار کرد :مردم نیکوکار و نوعدوست همدان امسال در عید
ســعید قربان  11میلیارد و  808میلیون ریال برای کمک به نیازمندان اســتان به
کمیته امداد اهدا کردند.
پیمان ترکمانه در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه کمکهای جمعآوریشده از
طریق  110پایگاه در ســطح استان همدان نذورات و کمکهای مردم نیکوکار
را جمعآوری میکردند ،افزود :امســال کمکها در عید قربان با  24درصد رشد
همراه بوده است.

shenide@hamedanpayam.com

برخی از حسينيهها بسته است
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همــدان
بــا بيــان اينكــه در همــدان حداقــل 100
حســینیه و  100مســجد داریــم كــه در
بســیاری از آنهــا بســته اســت  ،گفــت :در
ایــن شــرایط کــه درب ایــن حســینیهها
بســته اســت بــاز بــر ســاخت ســالنهای
بســیار گرانقیمــت اصــرار داریــم.
آیــتا ...غیاثالدیــن طهمحمــدی در
آییــن گرامیداشــت یــاد شــهیدان رجایــی
و باهنــر در حســینیه سیدالشــهدای بــاغ
بهشــت همــدان اظهــار داشــت :دولــت از
زمــان اســتقرار نظــام جمهــوری اســامی
شــهدای بســیاری بــرای تثبیــت انقــاب
تقدیــم کــرده اســت.
وی افــزود :مــن پیشتــر هــم خواســتار
آن شــده بــودم کــه مراســم شــهدا و
خانــواده شــهدا در ایــن مــکان و در جــوار
آرامــگاه شــهدا برگــزار شــود.
بــه گــزارش فــارس ،نماینــده ولــی فقیه در
اســتان همــدان ادامــه داد :گاهــی مراســمی
در مکانهایــی برگــزار میشــود کــه
ظرفیــت تعــداد نفــرات بــاال یــا پــارک
خــودرو را نــدارد و بهتــر اســت مســاجد
مــا بــه همــان مراســم مذهبــی اختصــاص
یافتــه و از ظرفیــت ســالنهای موجــود
بــرای برگــزاری مناســبتهای ملــی و
انقالبــی اســتفاده شــود تــا ایــن ســالنهای
خــوب خالــی نمانــد و مــردم زیارتــی هــم
در کنــار قبــور شــهدا انجــام دهنــد.
وی متذکــر شــد :ایــن حســینیه بــا ایــن
زیبایــی و شــکوه حــدود  30ســال بســته
بــود در حالــی کــه امــکان برگــزاری
انــواع و اقســام برنامههــای مفیــد در آن
وجــود داشــت.
محمــدی بــا بیــان اینکــه ایــن بنــای
چندمنظــوره بــرای مراســم عــزاداری

کمک  11میلیاردی همدانیها در عید قربان به نیازمندان

ســید حبیبا ...موســوی بهار ادامه داد :ما
افتخار میکنیــم در روزهایی که تحریمها
مشــکالتی را به وجود آورده ،مردم بیش
از پیش متوجه میشــوند کــه حوزه علوم
پزشــکی وظایــف خود را انجــام داده به
طوری که پذیرای دانشجویان از کشورهای
مختلف هستیم.
وی تــاش و مجاهــدت اســاتید علوم
پزشکی را بسیار ارزشمند دانست و افزود:
این اســاتید با حضــور در مجامع جهانی
دانشجویان خوبی تربیت کردند.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان
تصریح کرد :در ســند چشمانداز  ۱۴۰۴در
حوزه علوم پزشکی یا سرآمد هستیم و باید
با اعتماد به نفس و قدردانی از اســاتید در
مسیر توسعه بیش از پیش گام برداریم.
وی با اشاره به اینکه هماکنون شرکتهای
دانــش بنیان در تبدیل علم به ثروت تالش
میکننــد ،ادامه داد :در یــک دهه اخیر از
دانشــمندان علوم پزشــکی ایران نام برده
میشود.

محیط بانان همدان به تجهیزات
ضد حریق مجهز شدند
تجهیزات به روز اطفای حریق در اختیار محیط بانان
این استان قرار گرفت.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست همدان گفت:
این تجهیزات شامل پوتین ،چراغ قوه ،عینک آتش نشانی،
بیل ،دستکش ،آتش کوب ،اره ،کاپشن ضد حریق و پتوی
اورژانسی است .مهدی صفی خانی در گفت و گو با ایرنا
اظهار داشــت :همچنین یک دستگاه «رد فایر» که بر روی
خودروهای سبک سوار شده و همانند خودروهای آتش
نشــانی آب و پودر را با فشار باال به سمت حریق هدایت
مــی کنند نیز در اختیار این نهاد قــرار گرفت.معاون فنی
اداره کل حفاظت محیط زیســت همدان گفت :از ابتدای
امســال تاکنون حدود پنج هکتار از اراضی محیط زیست
استان طعمه آتش شده و عوامل و مسببان این آتش سوزی
شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.
صفی خانی ادامه داد :آمار آتش ســوزی در مناطق تحت
مدیریت محیط زیست نسبت به سال گذشته کاهش بسیار
زیادی داشته است.

شنیدهها
 -1نظارت بربازار دراســتان موفق نبوده است .براساس آماررسمی
اعالم شده  ،استان در تورم رکورد زده است .
گویا همدان با  23/2درصد رتبه نخســت راکســب کرده اســت.
گفته می شــود دســتورهای صادره برای پلمپ واحدهای متخلف
وبازدیدهاکارسازنبوده است.
حضورمســئوالن ارشد دربازارتبلیغاتی تحلیل می شود .گفتنی است
استانداردرجلســه تنظیم بازاردســتور تعطیلی وبرخوردباواحدهای
متخلف راداده بود.
 -2دوچرخه های هوشمند درپایتخت به کارگرفته می شوند.گفته می
شود قرار است دوپرخه های مجهز به مکان یاب واپلیکیشن مدیریت
دیجیتال به صورت عمومی درتهران مورد استفاده قرار گیرد.
گفته می شود علی رغم اقدامات ایجادمسیردوچرخه وپیاده راه برنامه
مشــخصی برای به کارگیری این فناوری دراســتان پیش بینی نشده
است.
گفتنی است این دوچرخه ها بیش از یک دهه است که در کشورهای
اروپایی مورد استفاده شهروندان است.
 -3جمنا فعالیت خودرا ازسرمی گیرد.گفته می شود شوراهای استانی
گروههای اصولگرا فعالیت های انتخاباتی 98خودرا کلیدزده اند .
گویا برخی نماینده های همدان مامورفعال ســازی تشکیالت استان
شده اند .گفتنی است گروههای سیاسی اصولگرا شورای انتخاباتی
خودرا ازانتخابات ریاست جمهوری کلیدزده اند.

خبـر

تامین اعتبار پروژه راه آهن
همدان به سنندج

معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان برنامه و بودجه از تامین
اعتبار پروژه راه آهن همدان به سنندج در استان خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان  ،محمدباقر نوبخت ،معاون رئیس
جمهوری و رئیس ســازمان برنامه و بودجه ضمن ابالغ ســام رئیس
جمهور و هیات دولت به مردم کردستان اظهار داشت :زیرساخت های
حوزه حمل و نقل از مســایلی است که باید در این استان مورد توجه
جدی باشد.
وی با بیان اینکه اتصال استان های غربی به شبکه راه آهن از مهمترین
برنامه های دولت دوازدهم اســت ،گفت :برای تحقق این هدف همه
اعتبار مورد نیاز پروژه راه آهن همدان  -سنندج تامین می شود.
معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان برنامه و بودجه ادامه داد :راه
آهن به عنوان یکی از بخش های زیر ســاختی حوزه حمل و نقل این
اســتان در قالب طرح اتصال ریلی استان های غربی به مرکز کشور در
حال اجراست و هم اکنون در استان کرمانشاه محقق شده و در کردستان
نیز در قالب سه قطعه در دست احداث است.
نوبخت افزود :این طرح در قطعه دوم خود نیازمند تملک اراضی برای
ریل گذاری اســت که در این ســفر سعی می شــود عالوه بر بازدید،
مقدمات تخصیص تمام اعتبارات مورد نیاز آن نیز فراهم شود.
وی اظهار داشت :تمام اعتبارات در خصوص تملک اراضی مسیر ریل
گذاری خط اهن همدان  -سنندج تا آخر شهریور از سوی سازمان برنامه
و بودجه تخصیص داده می شود.
گفتنی است نوبخت در این ســفر از طرح راه آهن سنندج  -همدان،
طرح جدید گردنه صلوات آباد (باند دوم همدان  -سنندج) ،سامانه انتقال
ســد قوچم ،پروژه بازآفرینی ناحیه منفصل نایسر و کنار گذر سنندج
بازدید می کند.

روند صعودی مصرف بنزین در همدان
بيــش از  624میلیون لیتر
از انواع  4فرآورده نفتی شــامل
بنزین ،نفتســفید ،نفتگاز و
نفتکوره اعــم از نیروگاهی و
غیرنیروگاهی در  5ماه گذشته
امسال در منطقه همدان توزيع
شد.
مدیــر شــرکت پخــش
فرآوردههای نفتی منطقه همدان
گفت :اين ميزان ســوخت در
فصل بهار و دو ماهه تابســتان سال  97در اســتان همدان از مبدأ انبار
نفت تداركاتي ايثارگران از طريق بيش از  450دستگاه نفتكش جادهپيما
ارسال و توزیع شده است.امین روستایی ،با اشاره به موقعيت و استقرار
انبار نفت استراتژيك غرب كشور در كريدور متصلكننده شمال و مركز
به جنوب ،غرب و شمالغرب و تأمين سوخت چندين استان در مواقع
ضرورت ،تصریح کرد :حجم مصرف بنزين ،در بازه زماني مورد بررسي،
روند صعودي داشته و نسبت به همين مدت در سال قبل  23. 3میلیون
لیتر ،معادل  11درصد افزايش مصرف اين فرآورده را حكايت دارد.
مدیر شــرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه همدان ادامه داد :مصرف
بنزین در این منطقه در  155روز ابتدای ســال ،از مرز  235ميليون لیتر
عبور كرد كه بايد راهكارهاي كاهش مصرف ،يكبار ديگر به طور جدي
مورد توجه قرار گيرد .وی خاطرنشان کرد :در  5ماهه نخست امسال6 ،
ميليون و  200هزار ليتر نفتسفید در این منطقه مصرف شده که با توجه
به آمار مصرفی سال گذشته ،كاهش  27درصدی این فرآورده را به ثبت
رسانديم .روستایی یادآور شد :در این مدت سوخت استراتژيك نفتگاز
نیز با بيش از  283ميليون لیتر ،افزايش مصرفی معادل  7/4درصد نسبت
به  5ماهه نخست سال گذشته داشته است.
وی صرفهجويــي در مصــرف حاملهاي انــرژي را از ضرورتهاي
هميشــگي و اجتنابناپذير عصر كنوني دانســت و براي كاســتن از
تبعات منفي و اثرات مخرب زيســتمحيطي مصرف بيحد و حصر
فرآوردههــاي نفتي ،آحاد مختلف جامعه بهویــژه افراد آگاه و نخبگان
جامعه بايد به دنبال راه چاره باشند.

Y K

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

افتتاح  20پروژه بهمناسبت هفته دولت در بخش
شیرینسو

پیشــتازترین است.بهرهبرداری از میدان امام حسین(ع) شیرینسو با اعتباری بالغ بر ۲۳۰
میلیون ریال و بهرهبرداری ا ز جالیز پیادهروهای شیرینســو با اعتبار بالغ بر  ۲۲۵۰میلیون
ریال از دیگر پروژهها بود.
همچنین در حوزه برق در هفت روستا تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار و برقرسانی
به ایستگاه گازرســانی و چاه آب شرب با اعتبار بالغ بر یک میلیارد و  ۸۰۰میلیون ریال
به بهرهبرداری رسید.
از دیگر پروژههای افتتاح شــده در حوزه بهســازی و آسفالتریزی در  10روستا شامل
تخریب و آواربرداری و زیرسازی و جدولگذاری و آسفالتریزی به میزان ۱۰۰هزار متر
مربع با اعتبار بالغ بر ۴میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال بود.

ادارات و سازمانهای دولتی انجام شد.
مرکز جامع ســامت روستای ازوندره در زیربنای۶۲۰متر در دو طبقه با اعتباری بالغ بر
 11.5میلیارد ریال شامل بخشهای پزشــک عمومی ،مامایی و داروخانه به بهرهبرداری
رسید .موسوی بهار در آیین بهرهبرداری از این پروژه گفت :بعد از پیروزی انقالباسالمی
در حوزه بهداشت و درمان نسبت به دیگر حوزهها رشد بهتری داشتیم و در حال حاضر
خدمات پزشکی ایران در خاورمیانه حرف اول را میزند و به عنوان الگو به جهان معرفی
شدهاست.
وی افزود :در طرح تحول سالمت  ۶هزار طرح بهداشتی درمانی آغاز شدهاست که از این
میزان  ۳۱۰طرح در استان همدان است که بیش از  ۷۰درصد بهرهبرداری شده و همدان

به مناســبت هفته دولت ۲۰پروژه عمرانی و آموزشــی و خدماتی با اعتبار بالغ بر ۴
میلیارد و  ۱۲۶میلیون تومان در بخش شیرینسو با حضور فرماندار و مسئولین شهرستان
کبودراهنگ به بهرهبرداری رسید.
آیین افتتاح مرکز جامع خدمات ســامت روستای ازوندره بخش شیرینسو شهرستان
کبودراهنگ یکی از این پروژهها بود که بهمناســبت هفته دولت با حضور رئیس دانشگاه
علوم پزشکی همدان ،معاون بهداشتی دانشگاه و فرماندار و بخشدار شیرینسو و مسئولین
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گزارش ويژه
خبـر
فرماندار تویسرکان:

سد خرمرود با  200میلیارد تومان
در حال اجراست
فرماندار تویســرکان با بيان اینکه پروژه ســد مخزنی خرمرود با
 200میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در شهرستان تویسرکان در
حال اجراست گفت 200 :نفر در پروژه سد مخزنی خرمرود مشغول
به کار هستند.
فرماندار تویسرکان به مناسبت هفته دولت همراه با جمعی از مسؤوالن
و دهیاران از سد مخزنی در حال احداث خرمرود بازدید کرد.
فرماندار تویســرکان در این بازدید با اشاره به اینکه در ابتدای دهه 80
مطالعه سد خرمرود کلید خورده بود اظهار کرد :عملیات اجرایی سد
مخزنی خرمرود پس از  15سال با وجود اینکه کام ً
ال از ردیف بودجه
خارج شــده بود با پیگیریهای نماینده مردم تویســرکان در مجلس
و مجموعه مدیریتی شهرستان ســال  96در دولت تدبیر و امید آغاز
شده است.
حبیب مومیوند امتیاز بزرگ احداث ســد مخزنی خرمرود را اجرایی
شــدن این طرح به روش فاینانس با سرمایهگذاری بخش خصوصی
دانســت و گفت :گردشــگرپذیر بودن از مزیتهای دیگر این پروژه
محســوب میشود و به طور حتم یکی از قطبهای گردشگری برای
این شهرستان خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه سد مخزنی خرمرود با هدف تأمین آب شرب
 45روســتا در این منطقه اجرایی میشود اضافه کرد :اولویت نخست
این پروژه تأمین آب شرب و سپس کشاورزی است و در صورت نیاز
برای صنعت نیز هم استفاده میشود.
فرماندار تویســرکان با بیان اینکه در شهرســتان عالوه بر سد مخزنی
خرمرود پروژههای متعدد دیگری در حال اجرا داریم بیان کرد :امروز
تویســرکان با وحدت و همافزایی ،بــا وجود محدودیتهای مالی به
کارگاه سازندگی مبدل شده است.
وی با اشــاره به اینکه این پروژه با بیش از  200میلیارد تومان توسط
بخش خصوصی در تویســرکان در حال اجرا است بیان کرد :بیش از
 200نفر در پروژه سد مخزنی خرمرود مشغول به کار هستند.
مومیوند از اتمام گازرســانی به سه شــهر و  104روستایی تویسرکان
خبر داد و خاطرنشــان کرد :روستای قلعه بختیار با هفت مشترک به
عنوان آخرین روستای تویسرکان در هفته دولت امسال با صرف 113
میلیون تومان اعتبار از گاز بهرهمند شدند.وی با اشاره به اینکه مبحث
گردشــگری یکی از مهمترین مولفههای مهم و اصلی حتی برای کل
کشور به شــمار میرود تاکید کرد :فاصله زمانی همدان ـ تویسرکان
با اجرایی شــدن پروژه مسیر تویسرکان ـ جاده گنجنامه به همدان به
زمانی کوتاه تقلیل پیدا خواهد کرد و فصلی بودن آن نیز لغو میشود.
فرماندار تویســرکان اظهار کرد :هفته دولت سال جاری  37میلیارد و
 800میلیون تومان پروژه در حوزههای مختلف در تویسرکان افتتاح یا
کلنگزنی میشود.در پنجمین روز از هفته دولت از پد بالگرد سایت
اسکان اضطراری مدیریت بحران شهرستان تویسرکان با حضور جمعی
از مسؤوالن توسط سرپرست معاون فرماندار افتتاح و به بهرهبرداری
رسید .مساحت ســایت ستاد اســکان اضطراری  8هزار متر مربع و
مساحت پد بالگرد  3هزار متر مربع است که توسط شهرداری اجرایی
شد .عملیات اجرایی این پروژه شــامل عملیات خاکی «خاکریزی ـ
خاکبرداری» با صرف  200میلیون تومان اعتبار 490 ،تن آسفالتریزی
با اعتبار  98میلیون تومان میشود.
همچنین به منظور اجرای این طرح  800متر جابجایی ســتون برق با
اعتبار  50میلیون تومان از اعتباران داخلی توســط شرکت توزیع برق
شهرستان انجام شده است.

شرکت تعاونی دهیاریهای روستاهای
بخش جوکار در سال  1389با اساسنامهای
شــامل فعالیتهای عمرانــی ،خدماتی و
رفاهی و همچنین مشارکت در این بخش
به منظور تسهیل و بهبود خدمترسانی به
روستاییان تاسیس و با  25عضو سهامدار
از دهیاریهای بخش جــوکار با یک نفر
پرســنل ثابت به عنوان مدیرعامل مشغول
به کار گردید
این تعاونی با انجام چند پروژه تسطیح و
خاکبرداری ،جدولگذاری در چند روستا
بــکار خود ادامه داد تا اینکه با اســتعانت
از خداونــد منان و با تالش و کوشــش
مســتمر کارکنان و حمایــت و اعتماد و
هیئــت مدیرهای بــا انگیــزه و همچنین
همراهــی و رهنمودهای بخشــدار ،این
شــرکت هماکنون بطور مستقیم برای 13
نفر و بطور غیر مســتقیم برای حدود 70
نفر اشتغالزایی داشته است.
در نهایت در داوری تخصصی در سال 97
از شرکتهای تعاونی توانست با بهرهگیری
از تخصص و تعهــد کاری در زمینههای
عمرانــی و خدماتــی در گرایش تعاونی
دهیاریهــا  ،موفق به کســب رتبه برتر در
سطح استان و یکی از نامزدهای کسب این
رتبه در سطح کشور باشد.
مدیرعامل شــرکت تعاونی دهیاریهای
روستاهای بخش جوکار با بیان این مقدمه،
مهم ترین فعالیتها و پروژههای شــرکت
در ســالجاری را بطور مختصر شرح داد
و گفــت :این تعاونی در حــوزه عمرانی
فعالیتهای مثمر ثمری داشته است چنانچه
در بخش جدول گــذاری که از مهمترین
فعالیتهای این شــرکت در سال جاری
بوده است این کار به طول تقریبی 33150
متر با اعتباری بالغ بر 19/890/000/000
میلیارد ریال در روســتاهای بخش جوکار
انجام شــده که بســیاری از مشــکالت
روســتاییان را بر طرف نمــوده و به زیبا
سازی روســتا  ،هدایت آبهای سطحی و
همچنین در بخش بهداشت و درمان کمک
پروژه

محل انجام پروژه
( روستا )

مقدار تقریبی اعتبار تقریبی
( ریال )
( متر )

5,400,000,000

علی آباد دمق
ینگی کند

3000

9000

1,800,000,000

دهنو علی آباد

1000

600,000,000

کسب

1000

600,000,000

کمری

1600

960,000,000

ننج

1300

780,000,000

زمان آباد

1500

900,000,000

منگاوی

2000

1,200,000,000

جدول گذاری

کریم آباد

1000

600,000,000

حسین آباد شاملو

2000

1,200,000,000

کندهالن

800

480,000,000

طاسبندی

700

420,000,000

عشاق

1200

720,000,000

خدری

400

240,000,000

پیرمیشان

600

360,000,000

قشالق دهنو

600

360,000,000

بوربور

2000

1,200,000,000

چشمه پهن ننج

300

180,000,000

سنگ سفید

700

420,000,000

آشاق قلعه

500

300,000,000

علیجوق

500

300,000,000

گلشیر

900

540,000,000

الفاوت

550

330,000,000

علی آباد دمق

آسفالت

2600

3,900,000,000

کمری

1100

1,650,000,000

منگاوی

1000

1,500,000,000

ینگی کند

200

300,000,000

کسب

2700

4,050,000,000

کمک و خیریه

مقدار کل ( متر )

اعتبار کل ( ریال )

33150

19,890,000,000

به ســختی وا میداشــت خبر داد و بیان
کرد :تخریب و عقب نشــینی واحدهای
مســکونی واقع در روســتای ننج و کریم
آباد جهــت اجرای طرح هــادی در این
روستا و همچنین تســطیح و خاکبرداری
معابر روســتاهای بخش جوکار از دیگر
فعالیت های مهم شــرکت در سال جاری
بوده است .
قربانی لکه گیری آســفالت روستاهای پر
جمعیت با مهاجر پذیری و جمعیت شناور
باال که پوشــش نا مناسب آسفالت در آنها
نارضایتی بسیاری از اهالی و مسافرین را
به همراه داشته را نیز از دیگر اقدامات مهم
این شــرکت محسوب شده که با اعتباری
بالغ بر  12/750/000/000میلیارد ریال در
روستای ینگی کند (به طول تقریبی 1400
متر مربع) حســین آباد شــاملو ( به طول
تقریبــی  3500متر مربــع ) علی آباد ( به
طول تقریبی  19000متر مربع) کمری ( به
طول تقریبی  9000متر مربع) منگاوی (به
طول تقریبی  8000متر مربع) طاسبندی (
به طول تقریبی  2100متر مربع) و کسب
( بــه طول تقریبــی  19000متر مربع) با
کیفیتی بسیار باال انجام گرفته است .
الزم به توضیح است که از اهداف مهم این
شــرکت در آیندهای نزدیک خرید ماشین
آالت راهسازی از محل درآمد پروژههای
انجام گرفته توسط شــرکت جهت انجام
و مشــارکت در پروژههای راه سازی در
سطح استان خواهد بود .
مدیرعامل شــرکت تعاونــی دهیاریهای
روســتاهای بخــش جــوکار از دیگــر
افتخارات شــرکت تعاونی دهیاران بخش
جــوکار را توجــه به کــودکان و اوقات
فراغت ایشــان در روســتاها دانست که
با ساخت ســه پارک کودک در روستای
محروم قشــاق دهنو با ســرانه جمعیت
باالی کودکان زیر  10ســال و روســتای
حسین آباد شاملو و همچنین پروژه عظیم
و زیبــای پارک کودک روســتای دهنو با
پروژه

8500

12,750,000,000

محل انجام پروژه
( روستا )

استعداد ایجاد فروچاله
در بسیاری از نقاط همدان

اعتباری بالغ بــر  1/500/000/000میلیار
ریال که از دغدغههای مسئوالن در بخش
فضای ســبز و فرهنــگ اجتماعی در این
روستا بوده و هســت ،شرکت به این امر
مهم دست یافته است.
وی یکــی از معضالتی که روســتاییان با
آن مواجه هســتند را ســاماندهی نشدن
پســماندهای خانگی اعالم کرد و افزود:
متاســفانه پســماندهای خانگی عالوه بر
به خطر انداختن ســامت فــردی باعث
تخریب منظر روســتا و محیط زیســت
میشــود و بعضا با دفن غیر بهداشــتی و
غیر اصولی ســبب آلودگی آبهای سطحی
و زیر زمینی شــده که با ورود شــرکت
تعاونــی دهیاریهای بخش جوکار به این
مهم به منظــور ارتقاء ســطح فرهنگ و
بهداشت محیط و همچنین حفظ سالمت
فردی و اجتماعی و حفظ محیط زیســت
بــا بهرهگیری از ماشــین آالت دهیاریها
و بکارگیری نیروهای جوان آشــنا بکار و
همچنین دفن بهداشــتی زبالهها در محلی
مناســب خارج از روســتا با برنامهریزی
دقیق در روســتاهای سطح بخش جوکار
اعــم از روســتاهای دارای دهیــاری و
روســتاهای فاقد دهیاری میباشــند ،این
مشــکل اهالی مرتفع گردیده و از طرفی
از اتالف ســرمایه بیت المال در روستاها
ومســتهلک شــدن بیمورد خودروهای
دهیاریها جلوگیری نماید چرا که تا قبل
از ایــن هزینه جمــعآوری زباله از محل
حســاب دهیاریها تامین میشــده که با
تدابیر بخشدار محترم جوکار این هزینهها
در قالب جمــعآوری خود یاری از اهالی
ذینفع تامین میشود .
قربانی ادامه داد :پــروژه الیروبی جداول
روســتاها به صورت هفتگی و بر حسب
نیاز روســتا و همچنین اتالف ســگهای
ولگــرد از دیگــر فعالیتهــای مهم این
شرکت در بخش خدمات بهداشتی است
که بــا حداقل هزینه بــرای اهالی محترم
انجام میگیرد .
الزم بــه ذکر اســت تفکیــک و بازیافت
پســامندهای خانگی روســتاها از اهداف
آتی این شرکت است .
وی پروژه های آتی و در دســت اقدام را
راه اندازی طرح دامپروری  500راســی،
خرید ماشــین آالت ســنگین ( در حال
تامین موجودی ) ،احداث مجتمع خدماتی
خودروهای ســبک در بخــش جوکار (
کارواش  ،آپاراتی و  ) ...و احداث مجتمع
اقامتی ،خدماتی ،رفاهی در مســیر جوکار
– مالیر دانست.
عنوان پروژه

اعتبار کل
( ریال )

روستاهای بخش جوکار

جمع آوری زباله

750,000,000

روستاهای بخش جوکار

احداث پارک کودک و تفریحی

1,800,000,000

روستاهای بخش جوکار

تسطیح و خاکبرداری

260,000,000

دیوارچینی

روستاهای بخش جوکار

الیروبی جداول

140,000,000

روستاهای بخش جوکار

رنگ آمیزی و زیباسازی منظر روستا

150,000,000

روستاهای بخش جوکار

ساخت و نصب تابلو معابر ،سطل زباله ،میله پرچم و
پرتابل بنر

500,000,000

روستاهای بخش جوکار

تخریب،آوار برداری،عقب نشینی،اجرای دال و پل و لوله

100,000,000

حسین آباد شاملو

تجهیز و ساخت نمای ساختمان دهیاری

550,000,000

روستاهای بخش جوکار

زیرسازی  ،بیس ریزی و شن ریزی

2,000,000,000

منگاوی

حفر چاه آب شرب

180,000,000

روستاهای بخش جوکار

فنس کشی و نرده کشی و ساخت سوله شیروانی

500,000,000

علی آباد دمق

400

600,000,000

علی آباد دمق

دهنو علی آباد

130

195,000,000

ساخت سرویس بهداشتی و محوطه سازی مدرسه
بنت الهدی

200,000,000

روستاهای بخش جوکار

تعمیر،تجهیز و ساخت غسالخانه و نمازخانه

100

150,000,000

طاسبندی

300

450,000,000

حسین آباد شاملو

500

750,000,000

کسب

300

450,000,000

الفاوت

500

750,000,000

سایر

C M

شایانی کرده است .
امین قربانی در خصــوص دیگر اقدامات
بخش عمرانــی این تعاونــی اظهار کرد:
پروژه هــای عمرانــی دیوارچینی پارک
کودک و ساختمان دهیاری روستای کسب
به طول تقریبی 300متر  ،انجام شده است
همچنین دیوار چینی محوطه ســاختمان
دهیــاری دهنو به طــول تقریبی  150متر
 ،دیوارکشــی محوطه گورستان روستای
الفــاوت به طول تقریبــی  400متر که به
منظور ســاماندهی گورســتان این روستا
صورت گرفته است.
وی از ساخت غسالخانه روستای الفاوت
که مشکالت چند ســاله اهالی بود و باز
ماندگان را برای انجام امورات دفن متوفی

گزارش موضوعی پروژه های شرکت تعاونی دهیاریهای بخش جوکار

فقط  ۱۷درصد مردم اسدآباد عوارض
شهرداری را پرداخت میکنند
شهردار اســدآباد با اشــاره به عدم پرداخت عوارض توسط ۸۵
درصد ادارات و دســتگاه های اجرایی این شهرستان ،گفت:فقط ۱۷
درصد مردم اسدآباد عوارض شهرداری را پرداخت میکنند.
کاظم سعیدی در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت :از  16هزار خانوار
اسدآبادی نیز تنها  17درصد آنان نسبت به پرداخت عوارض شهرداری
مقید هستند.
وی با بیان اینکه  80درصد ســاختمانهای اداری شــهر اسدآباد سند
مالکیت ندارد  ،افزود :متاســفانه برخی ادارات برای ســاخت و ساز
جدید ،پروانه ساخت از شهرداری دریافت نمیکنند و این خود امری
غیر قانونی است.
ســعیدی گفت :هنگامی که نســبت به این امر غیــر قانونی معترض
میشویم ،میگویند شهردار راضی به توسعه این فضاها نیست.
وی از تجهیز ماشــین آالت آتش نشانی شهرداری خبر داد و تصریح
کرد :در  5ماه امســال بیش از  264مورد عملیات اطفا حریق در سطح
شهرستان توسط تیم آتش نشانی شــهرداری اسدآباد صورت گرفته
که  130مورد آن مربوط به شــهر اسدآباد و مابقی در مناطق خارج از
شهر بوده است.
ســعیدی در رابطه با فضای سبز شهری اســدآباد هم خاطر نشان
کرد :در حال حاضر با احتســاب  30هکتــاری پارک زائر ،فضای
سبز شــهر اســدآباد به  75هکتار افزایش یافته و میتوان گفت از
نظر ســرانه فضای سبز شهر ،اسدآباد در اســتان همدان از جایگاه
نســبتا خوبی برخوردار است .وی در رابطه با وضعیت آبیار فضای
سبز شهری نیز افزود :در سال جاری با لوله گذاری بلوار  22بهمن
از میدان ســیدجمال الدین تا میــدان آزادگان  ،از این پس فضای
ســبز شــهری این بلوار به صورت خودکار و بــدون نیاز به تانکر
آبیاری خواهد شد.
شــهردار اسدآباد با اشاره به مشکل روان آبها نیز یادآورشد:برای رفع
مشــکل روان آبها در حال حاضر ،شهرداری در تالش بوده تا قبل از
فصل بارش ،کانال ارشاد و محمودبیگی را به کانال اصلی متصل کرده
تا این مشکل آبهای سطحی مناطق یادشده در زمان بارش مرتفع شود.

تعاونی دهیاران جوکـار
برتر استان شدند

خبـر

1330

1,995,000,000

600,000,000

زنگ خطر ایجاد فروچالهها در بســیاری از مناطق استان همدان به
صدا درآمد.
به گزارش فارس  ،مدیرعامل شــرکت آبمنطقهای همدان در جلسه
مدیریت بحران شهرستان کبودراهنگ اظهار کرد :طول دوره آماربرداری
دشت کبودرآهنگ  29ســال بوده و در این دشت چاههای پیزومتری
حفاری شده است که به ما اجازه میدهد در هر زمان میزان افت سطح
آب دشت را رصد کنیم.
منصور ســتوده افزود :طی این  29ســال آماربرداری متاسفانه دشت
کبودراهنگ به میزان  42متر افت سطح آب داشته که بیشترین افت را
در بین دیگر دشتهای استان شامل میشود.
تصریح کرد :از ســال  71پیشــنهاد ممنوعیت کشــاورزی در دشت
کبودراهنگ داده شــده بود که طبق قانون توزیع عادالنه آب مصوب
شده اما متاسفانه همچنان بیشترین مصرف این دشت مربوط به بخش
کشاورزی است.
وی افــزود :دولت تدبیــر و امید توجه ویژهای به بحــث آب دارد و
پروژههای مختلفی را در دست اجرا دارد که مهمترین آن طرح احیا و
تعادلبخشــی منابع آب زیرزمینی بوده که دارای  15ریزپروژه است و
 11پروژه آن در حوزه آبمنطقهای است.
ســتوده بیان کرد :میتوان انسداد چاههای غیرمجاز و نصب کنتورهای
هوشمند آب و برق و تشکیل گروههای گشت و بازرسی را از مهمترین
بخش آن نام برد که هدف آن تعادل در بخش آب است.
وی با اشاره به اهمیت فرهنگسازی و آگاهیرسانی به مردم به خصوص
کشــاورزان در خصوص وضعیت منابع آب افزود :ترویج کشتهای
کمآببــر در مزارع موجود و تغییر کاربری آب چاههای کشــاورزی
برای تامین آب صنایع و خدمات تولیدی به منظور افزایش اشتغال در
روستاها از جمله راهکارهای مقابله با کمبود آب است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان ادامه داد :یکی از راههای
بســیار مهم در رســیدن به این مقدار آب قابل برنامهریزی ،اصالح و
تعدیل پروانه بهرهبرداری چاههای مجاز دشت است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری همدان نیز در این جلســه با بیان
اینکــه مدیریت بحران یک چرخه اســت و ما نمیتوانیم در یکجا آن
را متوقف کنیم ،تصریح کرد :در کالسهای آموزشــی خدمت مدیران
 3اصل مدیریت بحران شامل پیشگیری ،مقابله و بازسازی و بازتوانی
تعریف شده است.
علیمردان طالبی با اشــاره به اینکه اگر بتوان در فاز پیشگیری بخوبی
عمل کرد در فاز مقابله بسیار زحمات کمتری تحمیل میشود ،گفت:
بسیاری از نقاط دیگر استان این استعداد را دارد که فروچاله در آنجا نیز
اتفاق بیفتد که این پدیده به هیچ عنوان قابل بازسازی و ترمیم نیست.
وی تاکیــد کرد :بهتریــن راهکار انجام کارهای علمــی ،تحقیقاتی و
مطالعاتی است که باید هر چه سریعتر صورت پذیرد.

رکورد  185هزار تنی تولید گندم در رزن
امســال بیش از  ۱۸۵هزار تن گندم در رزن برداشــت شده که این
میزان در تاریخ شهرستان کمنظیر است.
مدیــر جهاد کشــاورزی رزن از احداث  10ســردخانه با ظرفیت 78
هزار تن ،فرآوری سیبزمینی با ظرفیت  65هزار تن ،واحد بستهبندی
گیاهان دارویی و دمنوش با ظرفیت  400تن ،انبار نگهداری محصوالت
کشاورزی با ظرفیت  70هزار تن و واحد چیپس میوه خشک با ظرفیت
 6هزار تن خبر داد.
محمود فتحی در گفتوگو با فارس افزود :سطح زیر کشت سیبزمینی
از  9هزار هکتار به  5هزار هکتار و هندوانه از یکهزار و  200هکتار به
 520هکتار کاهش یافته و سطح زیر کشت زعفران به  15هکتار و کلزا
به  170هکتار افزایش یافته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رزن یکی از برنامههای جهاد کشاورزی
را حفظ منابع آب ،افزایش تولید ،ایجاد اشتغال ،توسعه گلخانه ،کشت
گیاهان دارویی و ایجاد صنایع تبدیلی دانست و افزود :در حال حاضر
 6هکتار گلخانه انفرادی و  12هکتار در قالب مجتمع گلخانهای عمان
در حال پیگیری است.
وی ســطح گلخانههای شهرستان را  15هکتار عنوان کرد و گفت :در
صورت بهرهبرداری از مجتمع گلخانه عمان سطح زیر کشت گلخانهها
در این شهرستان به  27هکتار افزایش خواهد یافت.
فتحی با اشاره به سطح زیر کشــت گندم در شهرستان رزن ادامه داد:
در سال زراعی گذشته بیش از  74هزار هکتار گندم دیم و بیش از 10
هزار هکتار گندم آبی کشت شده است.وی با بیان اینکه امسال به خاطر
افزایش نزوالت آســمانی به ویژه در فصل بهار افزایش تولید گندم را
شاهدیم ،گفت :همت کشاورزان و سخاوت آسمان دست به دست هم
دادند تا امسال محصول با کیفیتی در شهرستان رزن تولید شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رزن میانگین برداشت گندم در کشت
دیم را از دو تا  2/5تن و میانگین برداشت گندم آبی را تا پنج تن عنوان
کرد و گفت :شهرستان رزن در تولید گندم مقام نخست استان را دارد.
وی از تولیــد بیش از  185هزار تن گندم در رزن خبر داد و افزود :این
میزان گندم معادل  30درصد گندم تولیدی استان است.
فتحی ادامه داد :تولید  185هزار تن گندم در شهرســتان رزن بی سابقه
اســت.وی با بیان اینکه از این میزان بیش از  165هزار تن توسط اداره
تعاون روســتایی و سیلوی گندم شهرستان خریداری شده است اظهار
کرد :گندم تولیدی با بهترین کیفیت و بدون سنزدگی است.
وی افزود :امسال برای تحویل گندم کشاورزان به مراکز خرید اطالعات
بیــش از  11هزار به رهبردار در ســامانه پهنهبندی برای خرید گندم از
کشاورزان ثبت شده است.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان رزن از تولید  30هزار تن جو در
شهرستان خبر داد و افزود :سطح زیر کشت جو در سال زراعی 97ـ96
بیش از  8هزار هکتار بود که از این میزان  5هزار و  200هکتار جو آبی
و  2هزار و  800هکتار جو دیم بوده است.

مجلس

شنبه

 10شهريورماه 1397

شماره 3277

گزارش

gozaresh@hamedanpayam.com

تروریسم فرزند ناخلف سياست

خبـر
رهبر معظّ م انقالب در دیدار رئیسجمهور و اعضای
هیأت دولت:

مسئوالن در حل مشکالت اقتصادی مردم
شب و روز نشناسند

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
خانه مطبوعات استان همدان

برای مقابله با اقدامات تروریســتی آن از
سوی ســازمان ملل متحد صورت نگرفته
است .این موضوع را «غالمعلی خوشرو»،
نماینده دائم ایران در سازمان ملل /آوریل
 /2016طی نشستی در شورای امنیت که با
موضوع «بررسی تهدید صلح و امنیت بین
المللی توسط اقدامات تروریستی» برگزار
شــده بود ،با قرائت بیانیه ای به نمایندگی
از کشــورهای عضو جنبش عدم تعهد یاد
آور شــد و گفت :تروریسم نمی تواند و
نباید به هیچ دیــن ،ملیت ،تمدن یا گروه
قومیتی نســبت داده شــود .در عین حال،
تروریســم نباید با مبارزه مشــروع مردم
تحت ســلطه استعمار و اشــغال خارجی
کــه بــرای آزادی ملی خود مــی جنگند
یکسان در نظر گرفته شــود تا با این کار
به اشغالگری و ستم بر مردم بی گناه ادامه
داده شود.
نتیجــه دوگانگی مبارزه با تروریســم در
جهان :چالش اصلی مبارزه با تروریســم
فقــدان الزامــات و تعهدات بیــن المللی
اســت که سبب رواج گســترده تروریسم
در جهان شــده اســت و یا در این زمینه
چالش های دیگری وجود دارد که مانع از
اجرایی شــدن کنوانسیون های بین المللی
در مبارزه با تروریســم است .جریان لجام
گســیخته اقداماتی تروریستی ،که حیات
بشری را تهدید می کند و افراد بشر را از
حقوق و آزادیهای اساســی خود ،محروم
کرده ،روابط دوســتانه میــان دولتها را در
معرض خطر قرار داده و تمامیت ارضی و
امنیت دولتها را به مخاطره افکنده است.
ایــران کــه در مرزهای شــمال غربی،
جنوب شرقی و غرب در معرض درگیری
گروهکهای تروریســتی است و همچنان
در حــال تهدیــد مرزهایمــان از هجوم
تروریستی می باشد.
حرف و عمل بیشــتر کشــورهای غربی
بیانگــر نوعــی از دوگانگی اســت که با
ابهامات جدی مواجه است .این وضعیت
حاکی از ابزاری شــدن مســئله مبارزه با
تروریســم از سوی دنیای غرب است ،اما

این خانه که درروز چهارشنبه  21شهریورماه  1397ساعت  10تا 12به صورت الکترونیکی از طریق سایت
خانه مطبوعات به آدرس  khanehmatbooat.irوهمزمان با دیگراستانهابرگزارمی شود شرکت فرمایید.

دستورجلسه :اصالح اساسنامه خانه مطبوعات استان همدان

براین اساس اعضای اصلی خانه برای ثبت آرای خود از طریق سایت مذکوردرتاریخ یادشده وبااستفاده ازنام

کاربری ورمز عبورخوداقدام نمایند.

هیات مدیره خانه مطبوعات استان همدان

مدعیان مبارزه با تروریســم با پنهان کردن
چهره واقعی خود و متهم کردن دیگران به
حمایت از تروریســم سعی دارند ،خود را
پرچمدار مبارزه با تروریسم نشان دهند.
امروز تروریســتها به عامالنی بین المللی
مبدّ ل شــده اند ،منطقــه ،دولت ،ملت یا
شــخصی ،از اقدامات آنهــا مصون نمی
ماند .به این دلیل که بعضی کشــورها از
تــرور بهره برداری مــی کنند ،در حالی
که برخی کشــورها قربانی ترور هستند.
شــاید همین چندگانگــی مانع از مبارزه
جــدی با تروریســم و خشــونت طلبی
شــده اســت .در این چرخه خطرناک،
تروریســم از تهدیدی ملی به یک تهدید
بین المللی و جهانی تبدیل شــده است
تروریســتها در خارج آموزش می بینند،
فرمان داده می شوند ،سالح دریافت می
کنند و پس از ارتکاب عمل مجرمانه ،به
آنجا پناه می برند .در اصل کشــورهایی
که از تروریســم ســود می برند؛ برای
ایجاد خوف و وحشــت و ایجاد ناامنی
در ایران و دیگر کشــورهای قربانی ،و
از طرفی فروش ســاح به این گروهکها
درآمدهای کالنی را به دست می آورند.
بدین ترتیــب باید گفت ،امــروزه افراط
گرایی و خشونت هیچ مرزی نمی شناسد
و در درون مرزهــای یک کشــورخالصه
نمی شــود .امروز تروریســم و خشونت
مسئله همه انسانها وآفت تمدن ،پیشرفت
و آســایش بشری اســت .از اینرو مبارزه
با تروریســم نیازمند عــزم و اراده ملی و
جهانی است.

عزم جدی ایــران در مبارزه با
تروریسم

اقدامات تروریستی مجلس در سال  96که
تروریستها توانسته بودند تا قلب پایتخت
پیش بروند و به مجلس هجوم ببرند ،این
به معنای این اســت که اگر سازمان امنیتی
کشــور گوش به زنگ نباشن خطرانی از
قبیل ساخت و هجوم تروریسم به داخل
کشــور امکانپذیر اســت .به عنوان نمونه
مــی توان بــه اقدامات غــرب در منطقه

خاورمیانه اشاره کرد .برخی از کشورهای
منطقه بــا همراهی مداخله گران قدرتهای
فرامنطقه ای در سه دهه گذشته غرب آسیا
را به کانــون تنش آفرینی تبدیل کرده اند.
این دخالتها موجب بیثباتی در منطقه و
رشد جریانهای تروریستی شده است .در
حالیکه در مبارزه با تروریســم باید همه
کشــورها همکاری کننــد .در این رابطه
ایران در دهه های اخیر مبارزه گسترده ای
را علیه تروریسم آغاز کرده است.

الیحــه الحــاق ایــران بــه
کنوانســیون مبارزه بــا تامین مالی
تروریسم ()CFT

این الیحه کــه یکی از بخشهای اجرای
مقررات گروه ویژه اقدام مالی ()FATF
برای حذف ایران از لیســت ســیاه ،این
گروه مبارزه با پولشــویی اســت ،که در
تاریخ  ۳۰اردیبهشت ماه توسط نمایندگان
و فراکسیونهای مجلس ایران بررسی شد
و مجلس ایران الحاق به کنوانسیون مبارزه
با تامین مالی تروریسم را تعلیق کرد .این
الیحه یکی از ابزارهــای بینالمللی برای
مبارزه با تروریســم است ،که ایران از دو
منظر با موضوع تروریســم مــورد تهدید
واقع می شــود ،یکی تروریسم بین المللی
اســت که علیه خود ماســت و ما قربانی
تروریسم هستیم و دوم سواستفاده ای که
کشورهای غربی از مفهوم تروریسم انجام
می دهند.

قطعنامه و مبارزه شورای امنیت
با تروریسم

شورای امنیت به صورت مشخص چندین
قطعنامه را به مقابله و مبارزه با تروریســم
اختصاص داده اســت .که قطعنامۀ 1373
از اهمیــت ویژه ای برخوردار اســت .در
این قطعنامه یک رژیم مبارزه با تروریسم
عرضه شــده است بر پایۀ این رژیم از سه
طریق می توان با تروریســم سازماندهی
شده مقابله کرد -1 :ضبط اموا ِل تروریست
ها  -2منع تأمین ســاح برای تروریست
ها  -3منع تردد تروریست ها.

مروری بر اقدامات تروریستی در سالهای  97-96در ایران
تاریخ وقوع ترور

تعداد شهدای ترور

مکان درگیری ترور

نام گروهک یا تروریسم

روز پنج شنبه ،هفتم
اردیبهشت 1396

10نفر

زاهدان ،هنگ مرزی
میرجاوه ،سالحهای
دوربرد و از خاک
پاکستان

متجاوزان گروهک
جیشالظلم

 13آبان 1396

 8شهید که  3کارد و
 5سرباز مرزبانی

هنگ مرزی خوی،
گروهان مرزی
چالدران

گروه تروریستی پژاک

(شماره ثبت)190

بدین وسیله از اعضای محترم اصلی خانه مطبوعات استان همدان دعوت می شود در مجمع عمومی فوق العاده

سایراطالعات تکمیلی درسایت خانه مطبوعات به نشانی باال دردسترس می باشد.

سوال از رییس جمهور قابل ارجاع
به قوه قضاییه نیست

»»زهرا پاک زاد

روز هشتم شهریورماه ،روز مبارزه
با تروریســم نام دارد ،مصادف بود با
عملیات كم ســابقه تروریستی نسبت به
مقامات ارشد كشورمان در سال 1360
كه به شــهادت دو یار دیرین انقالب و
دو اســوه علم و تقوا ،شهید محمد علی
رجایی ،رئیس جمهــور و محمد جواد
باهنر ،نخســت وزیر كشــورمان و تنی
چند از همراهان آنها انجامید .به مناسبت
این روز در ایــن گزارش به ترورهای
انجام شده در دوسال اخیر در ایران و
همچنین نگاه و مبارزه ایران و جهان به
ترور و تروریسم پرداختیم که در ادامه
می خوانید.
تــرور چیســت و تروریســت
کیست؟
ترور واژه ای غربی اســت و در فرهنگ
سیاســی به کشتارها و تخریب های رعب
آوری گفته می شــود که گرچه هدفمندند
اما مدرکی قانونی به کسی نمی دهند.
و تروریست کسی است که اگر هم تواناتر
از ترورشــونده باشــد به دلیلی ،شــرایط
جنــگ رویارو را ندارد زیــرا ترور ،ابزار
کار باندهای جنایتکار باجگیر مافیایی بین
المللــی یا حکومتهــای غاصب و متجاوز
و غیــر مردمی می باشــد کــه فریبکارانه
مردم نمایی مــی کنند و بنابراین مجبورند
مخالفان خود را با ترور و ارعاب از ســر
راه بردارند.
ترور و تروریســت بردو گونه اســت:
الــف -تروریســت غیر دولتــی ،ب-
تروریســت دولتی که اســرائیل بهترین
نمونــه و ســمبل تروریســت دولتــی
اســت گرچه برخی امروزه اســرائیل را
تروریســت نمــی خوانند زیــرا اکنون
اســرائیل با مجوز ســازمان ملل آمریکا
آشــکارا به ترور می پــردازد و همانند
نازیهــا و ِخ ِمــره های ســرخ و صرب
هــا آدم می کشــد ،از ایــن رو محققان
اســرائیل را گرچــه در ترورهای پنهانی
هــم عالیترین مــدال را برگــردن دارد
امروزه از گــروه نیوفاشیســتها و نوچه
های شایســته نیوفاشیســتهای غرب می
داننــد و دارای فرهنگــی کــه هرکس
با اندیشــه اش مخالف باشــد او را می
کشــد .تروریســتی به شــکلی ابزارکار
تزویــری اســت چــه دولتــی و چــه
غیردولتی و تروریســتهای غیردولتی بر
ســه گونه بودند ۱ :ـ تروریســت حرفه
ای ،این تروریســت ســاخته و پرداخته
کالن سرمایه داران امریکای شمالیِ پس
از ســرکوب امریکای جنوبی و دورانی
اســت که ســاختار امریــکای امروزی،
ریشــه می بســت۲.ـ تروریست کور که
نقش اســلحه را بازی می کند ،او اسلحه
را می چکاند و سیاستی او را می گرداند
و نمونه روزش زیرقلبیریهای مجاهدین
خلق و بعثی های وامانده ۳.ـ تروریست
هدفمند که مبتال به تعصبی کور هســتند.
گروهک تروریســتی منافقیــن و ارتباط
آمریــکا با ایــن گروهک ،ایــن گروهک
جنایــات بیشــماری را علیه مــردم ایران
مرتکب شــده اســت اما همواره زیر چتر
حمایت آمریکا قرار داشــته و هیچ اقدامی

هفدهم خرداد 1396
 23مرداد تیرماه1397 ،

 15خرداد 97
 30تیر 97

 18شهید و  24زخمی تهران ،مرقد امام (ره)
و مجلس

گروه تروریستی –
تکفیری داعش
افراد ناشناس

ترور یکی از ماموران
انتظامی

کرمانشاه ،شهرستان
روانسر ،مورد هدف
ضاربان با اسلحهای

دو تن از مرزبانان

آذربایجان غربی،
هنگ مرزی سردشت

گروهک های
تروریستی پژاک

 11نفر

سنندج ،در مرزهای
مریوان

گروه مسلح پژاک

انتقادهای تند و غیرواقعی نسبت به دولت تدبیر و امید نمی تواند مشکالت
کشور را برطرف کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در گفت
وگو با ایرنا افزود 90 :درصد مشــکالت اقتصادی به واسطه توطئه و کارشکنی
های اســتکبار جهانی به کشور تحمیل شــد و نقش دولت تدبیر و امید نقش
کمرنگی در شکل گیری چالش های موجود دارد.
ابوالفضل حســن بیگی با بیان اینکه منشا مشکالت کنونی ایران دشمنی و کینه
توزی آمریکایی هاست ،خاطرنشان کرد :البته باید بپذیریم که باید مدیریتی بهتر
نسبت به بعضی از مشکالت اقتصادی در کشور صورت می گرفت اما نباید تمام
چالش های موجود را به گردن دولت انداخت.

خبـر

حمله تروريستي داعش به مجلس 17 /خرداد سال96

در زمینه اقتصاد باید قوی ،پرحجم و باکیفیت کار کرد و مســئوالن
اقتصادی در حل مشکالت باید شب و روز نشناسند.
حضــرت آیتا ...خامنه ای در دیــدار رئیس جمهور و اعضای هیأت
دولت ،گفتند :مهمترین وظیفه ما به عنوان حکومت اســامی ،معیار و
شاخص قرار دادن حکومت علوی است.
حضرت آیــتا ...خامنهای همچنین با تبریک هفته دولت ،این هفته را
تداعیکننده نام ماندگارِ شــهیدان رجائی و باهنر دانستند و خاطرنشان
کردند :هفته دولت فرصتی برای ارزیابی مسئوالن دولتی از عملکرد خود
اســت ،ضمن آنکه در این هفته باید به دولتمردان و برادران و خواهران
حاضر در این جلســه «خدا قوت» گفت ،زیرا اداره کشوری با جمعیتی
بیش از هشــتاد میلیون با مســائل گوناگون وظیفه ای بسیار سنگین و
دشوار است.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه هفتــه دولــت همچنیــن
فرصتــی بــرای ارزیابــی نقــاط قــوت و ضعف دســتگاهها و مســئوالن
دولتــی اســت ،افزودنــد :در ایــن ارزیابــی بایــد نقــاط قــوت و ضعف،
بــا یکدیگــر دیــده شــود تــا بــر نقــاط قــوت افــزوده و نقــاط ضعــف
برطرف شــوند.
بــه گــزارش فــارس ،حضــرت آیـتا ...خامنـهای در ارزیابــی عملکرد
یکســاله دولــت دوازدهــم ،خاطرنشــان کردنــد :در ایــن یکســال
کارهــای خوبــی در زمینــه رشــد اقتصــادی ،انــرژی ،افزایــش
صــادرات غیرنفتــی و کاهــش واردات انجــام شــده اســت کــه بایــد
رونــد افزایــش صــادرات و کاهــش واردات بــا شــتاب بیشــتر ادامــه
یابــد و در ضمــن اینگونــه خدمــات بــا بیــان هنرمندانــه بــه مــردم
گفتــه شــود.
رهبر انقالب اســامی در ادامه به مسائل اقتصادی کشور پرداختند و با
اشاره به تشکیل جلسه هماهنگی رؤســای سه قوه ،افزودند :هدف از
تشکیل این جلسه ،تمرکز بر مسائل اصلی اقتصادی و هماهنگی جهت
حل سریعتر آنها است و بر همین اساس باید در این جلسات ،از طریق
گفتگو و رایزنی ،نقاط اشتراک را افزایش داد.
حضــرت آی ـتا ...خامن ـهای بــا تأکیــد بــر اینکــه دشــمن بــه دلیــل
برخــی ضعفهــا و خألهــای اقتصــادی ،بــر موضــوع اقتصــاد کشــور
متمرکــز شــده اســت ،خاطرنشــان کردنــد :در زمینــه اقتصــادی بایــد
قــوی و پُــر حجــم کار کــرد و تمــام خألهــا را پــر کــرد کــه همــه
ایــن مــوارد امــکان پذیــر و شــدنی اســت و مــا در اداره اقتصاد کشــور
بنبســت نداریــم.
ایشــان افزودنــد :حجــم و کیفیــت فعالیــت و عملکــرد مســئوالن
اقتصــادی کشــور بایــد بهگونــه ای باشــد کــه شــب و روز نشناســند
و محــور فعالیتهــا هــم سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومتــی باشــد کــه
اســاس آن تکیــه بــر تولیــد داخلــی اســت.
رهبــر انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد :سیاســتهای اقتصــاد
مقاومتــی ،هــم سنگرســازی دفاعی و توانمندســازی در مقابل دشــمن
اســت و هــم ،توانمندســازی بــرای حرکــت رو بــه جلــو .بنابرایــن
اقتصــاد مقاومتــی بــا محوریــت تولیــد داخلــی دارای جنبــه هــای
پدافنــدی و آفنــدی اســت.
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه موضــوع تولیــد داخــل و برطــرف کــردن
مشــکالت آن یکــی از مســائل مهمــی اســت کــه بایــد در جلســه
هماهنگــی رؤســای ســه قــوه بــر آن تمرکــز شــود ،گفتند :مشــکالت
تولیــد ،راه حــل دارد و اقتصاددانهــا نیــز بــرای آن راهــکار ارائــه داده
انــد کــه اگــر بــه آنهــا عمــل شــود ،معیشــت مــردم کــه اکنــون بخش
مهمــی از جامعــه دچــار مشــکل هســتند ،بهبــود خواهــد یافــت.
حضــرت آیـتا ...خامنـهای ،اختــاف نظــر میــان مســئوالن را طبیعی
دانســتند و در عیــن حــال افزودنــد :ایــن اختــاف نظرها نباید رســانه
ای شــوند زیــرا مــردم را نگــران و مضطــرب مــی کند.
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه میــان انتظــارات
نماینــدگان و واقعیــات موجــود شــکافی وجــود دارد کــه بایــد پــر
شــود ،خاطرنشــان کردنــد :مهــم آن اســت کــه آنچــه اتفــاق افتــاد،
یــک نمایــش بــا شــکوه از قــدرت جمهــوری اســامی و اعتمــاد بــه
نفــس مســئوالن بــود.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســامی ،رئیسجمهور گزارشــی از
اقدامات و برنامههای دولت بیان کرد .روحانی با بیان اینکه همه تالش
دولت این بوده که کشور را به نقطه مطلوب برساند ،گفت :در پنج سال
گذشته توفیقات خوبی همچون کاهش تورم ،رشد اقتصادی وافزایش
درآمد ناخالص ملی حاصل شده است.
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عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی
برگزاری دادگاه الهه برای بررســی شــکایت ایران از آمریکا درباره برجام را
اقدام مثبت وزارت خارجه دانســت و گفت :بر اساس استداللهای ایران این
احتمال وجود دارد که رای الهه به نفع ما تمام شــود.به گزارش ایســنا ولی ا...
نانواکناری اشاره کرد :برگزاری دادگاه الهه برای بررسی شکایت ایران از آمریکا
درباره برجام گفت که وظیفه دادگاه الهه بررسی دعوای کشورها است .این بار
ایــران از آمریکا به دلیل عدم اجرای توافق برجام و خروج از آن و به دنبال آن
خســارتهای زیاد به کشورمان شکایت کرده است.همچنین ادامه داد :وزارت
خارجه به درســتی این اقدام را انجام داد که امیدواریم با ارائه اســناد و مدارک
بتوانیم ادعای خود را ثابت کنیــم .این احتمال وجود دارد که دادگاه رای را به
نفع ما صادر کند .ما مدعی خسارت شدیم که باید آمریکا آن را پرداخت کند.

معاون سیاسی وزیر خارجه ایران گفت :آمریکا هجمه جدیدی را آغاز کرده
و ما هم باید هجمهای را در مقابل شروع و مقاومت کنیم تا از دور جدید فشارها
عبور کنیم و مطمئنم که چنین خواهد شد.
بــه گــزارش فــارس ،ســیدعباس عراقچــی بــا اشــاره بــه اینکــه اصــول
جمهــوری اســامی در روابــط خارجــی ثابــت بــوده و هســت و در دفــاع از
ارزش هــا و آرمــان هــای ملــی و انقــاب اســامی نشــأت میگیــرد ،اظهــار
داشــت :همــواره در پــی تامیــن منافــع ملــی هســتیم و طبیعــی اســت کــه در
شــرایط مختلــف زمانــی ،رفتارهــای مختلفــی اتخــاذ شــود ولــی از مســیر
اصلــی خــارج نخواهیــم شــد.
وی با اشــاره به شرایط جدید ایجاد شده بعد از خروج آمریکا از برجام گفت:
این روند اقتضا میکند ما نیز رفتار خود را با این شرایط جدید تنظیم کنیم.

مجلس

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

شکایت ایران ،احتماال الهه به نفع ایران رای میدهد

از دور جدید فشارهای آمریکا عبور خواهیم کرد

مشکالت کشور با انتقادهای غیرواقعی از دولت
حل نمی شود

موضوع هیچ کدام از سواالت از رییس جمهور نقض یا استنکاف از
قانون نبود لذا قابل ارجاع نیست.
رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر سلیمی نماینده محالت
دربــاره تعیین تکلیف موضوع ارجاع ســوال از رییس جمهور به قوه
قضاییه در جلســه علنی مجلس شورای اســامی ،گفت :این موضوع
روشن اســت طبق ماده  213اگر اکثریت نمایندگان از پاسخ به سوالی
قانع نشــدند و موضوع ســوال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد
به قوه قضاییه ارجاع میشــود ،اما موضوع هیچ کدام از سواالت نقض
قانون و یا استنکاف نبود .البته برخی از آقایان در البهالی صحبتهایشان
اشاراتی داشتند ،اما موضوع سوال نقض و یا استنکاف از قانون نبود اگر
میخواســتیم این کار صورت گیرد باید حداقل یک سوالتان ناظر به
این بود که این ســوال نقض شده و یا استنکاف صورت گرفته است تا
براساس آن سوال ارجاع شود وگرنه قابل ارجاع نیست.
به گزارش ایســنا ،علی الریجانی همچنین با تاکید بر اینکه وضعیت
سوال مشخص است ،به اعتراض برخی از نمایندگان واکنش نشان داد
و گفت :با این همهمهها من نمیتوانم پاســخ دهم .بنده به تذکر آقای
سلیمی پاسخ میدهم .این طور که همهمه میشود نمیتوان جواب داد.
شما باید میگفتید موضوع سوالتان استنکاف از قوانین است تا کسی که
میخواهد پاسخ دهد وضعیت برایش روشن باشد؛ به هرحال موضوع را
در هیات رییسه بحث میکنیم شما سوال کردید نظر بنده فیالبداهه این
است؛ به هرحال استداللتان را به هیات رییسه بدهید تا رسیدگی شود.

سوال از رئیس جمهوری در چه صورتی
به قوه قضاییه ارجاع میشود
در صورتی که متقاضیان ســوال از رییــس جمهور موارد نقض یا
اســتنکاف از قانون را مشــخص کنند و هیات رئیسه مجلس شورای
اســامی هم آن را تایید کند این موضوع به قوه قضاییه به عنوان الیحه
معتبر و مستند ارجاع خواهد شد.
یک عضو هیات رئیســه مجلس شورای اسالمی گفت :طبق آیین نامه
داخلی مجلس و ماده  ۲۱۳در صورتی که اکثریت متقاضیان ســوال از
رییسجمهور قانع نشــدند و موضوع سوال نقض یا استنکاف از قانون
محسوب شود به قوه قضاییه ارجاع میشود.
علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با ایسنا اظهار کرد :در جلسه سهشنبه
هفته گذشته در موارد پنجگانه سوالکنندگان درباره قاچاق ،تحریم بانکی،
کاهش بیکاری ،رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی نمایندگان به
چهار مورد رای ندادند .طبق قانون موضوع مورد سوال باید نقض قانون
باشد و استیضاح کنندگان باید به موارد قانونی که جزو وظایف رییس
جمهور بوده ولی انجام نداده اشاره میکردند.
این نماینــده مجلس اضافه کرد :در واقع قوه قضاییه باید مســایلی را
بررســی کند که در مورد سوال نقض یا استنکاف باشد و این موضوع
باید در بطن سوال باشد .در واقع اگر استیضاحکنندگانه موارد نقض یا
استنکاف از قانون را احصا کنند هیات رییسه در مورد آن بحث میکند
و در صورتی که این تشخیص را دهد نسبت به ارجاع آن به قوه قضاییه
اقدام میکند ،اما این موارد باید مستدل ،مستند و متکی به موارد قانونی
مشخص باشــد و در واقع عملکرد رییس جمهور دربارهی انحراف از
موارد قانونی ،استنکاف یا عدم اجرای قانون باشد مشخص شود تا نهایتا
قوه قضاییه در مورد آن اظهارنظر کند.
یوسفنژاد با بیان اینکه قوه قضاییه نمیتواند وارد کلیات شود ،اظهار
کرد :اگر ســوال کنندگان عالقهمند هســتند میتوانند این کار را انجام
دهند و هیات رییسه در این مورد نظر خواهد داد .البته چون این موارد
تازگی دارد ممکن است عدهای آن را تفسیر به رای کنند ،اما آنچه مسلم
اســت اینکه باید عملکرد رییس جمهور درباره این موارد بررســی و
موارد نقض و اســتنکاف احصا شود .در این صورت است که موضوع
ســوال از رییس جمهوری به نوعی شکایت یک مرجع از یک شخص
حقوقی است و در حقیقت به یک الیحه قضایی معتبر و مستند تبدیل
خواهد شد.

موارد نقض قانون رئیس جمهور را
تدوین کردهایم
کمیته  ۷نفره طراحان سوال از رئیس جمهور موارد نقض قانون در
عملکرد رئیس جمهور را تدوین کرده است.
عضو کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اعالم عدم قانع
شدن نمایندگان مجلس از پاسخهای رئیس جمهور به سواالت اقتصادی
از رئیس جمهور ،گفت :قانع نشدن نمایندگان از  ۴سوال و رای به قانع
شدن از یک سوال نشان میدهد که نظر وکالی ملت چیست.
محمد دهقان در گفتگو با فارس ،به مســائل مطرح شده از سوی سوال
کنندگان از رئیس جمهور در نشست روز گذشته مجلس هم اشاره کرد
و اظهار داشت :انتظار مردم از نمایندگان خود در مجلس شورای اسالمی
هم پیگیری مطالبات عمومی به خصوص در حوزه اقتصادی است.
وی در ادامه درباره سرنوشــت سوال از رئیس جمهور اظهار داشت:
کمیته  ۷نفره طراحان ســوال از رئیس جمهور موارد نقض قانون در
عملکــرد رئیس جمهور پیرامون ســئواالت مطروحه را پیش از این
تهیه و تدویــن کرده بودند به همین دلیل بــرای جمع بندی و کار
کارشناســی دقیق تر جهت ارائه به قوه قضائیه مجددا تشکیل جلسه
خواهد داد.
وی با بیان اینکه موارد اســتنکاف رئیس جمهور از قانون در خصوص
موارد ســوال از رئیس جمهور در کمیته  ۷نفره در حال بررسی است،
گفت :اتصال موارد نقض قانون با هر کدام از ســئواالت و تطبیق موارد
نقض از قانون با ســئواالت و اظهارات رئیس جمهور مجددا در کمیته
مورد بررســی قرار خواهد گرفت .البته در این زمینه هیئت رئیسه تنها
وظیفــه اداری جهت ارجاع این موارد به قوه قضائیه دارد و طبق قانون
وظیفه ممیزی و یا کار محتوایی پیرامون این موضوع ندارد.

Y K

محیط زیست سهمی از جرایم معاینه فنی ندارد

جزییات  ۱۲گام برنامه "پزشکی خانواده" تا سال ۱۴۰۴

توزیع سبد کاال بین  40میلیون نفر از افراد جامعه

رئیــس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت محیطزیســت گفت :هیچ
مبلغی از جرایم معاینه فنی از سوی ستاد معاینه فنی به سازمان محیط زیست پرداخت
نمیشود.مســعود زندی رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت محیط
زیســت در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان؛ وجوه حاصل از اجرای ماده  6قانون
هوای پاک پس از واریز به خزانه در چارچوب قوانین ســنواتی جهت ســاماندهی،
آموزش ،ارتقا و نظارت بر معاینه فنی توســط شهرداریها و دهیاریهای کشور برای
ســاخت و ساز و حمل و نقل کشور به مصرف میرسد.زندی گفت :اگر آموزش در
مراکــز معاینه فنی به خوبی صورت گیرد تاثیر مثبتی بر آلودگی هوا میگذارد ،در این
صورت دیگر نیازی نیست وجهی به محیط زیست پرداخت شود.

معاون بهداشــت وزیر بهداشت ضمن تشــریح جزییات  ۱۲گام برنامه "پزشکی
خانواده" و پیشــرفت  ۸۰درصدی پرونده الکترونیک سالمت در حوزه بهداشت ،در
عین حال راهاندازی کامل این پرونده را مشروط به همکاری تمام دستگاههای ذینفع در
این حوزه دانست .علیرضا رئیسی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه رویکرد سازمان
جهانی بهداشت در برنامه پرشــکی خانواده رسیدن به پوشش همگانی است ،اظهار
کرد :چراکه نیمی از مردم دنیا دسترســی کامل ،عادالنه و باکیفیت به خدمات سالمت
ندارند .این درحالیست که ایران در حوزه پوشش همگانی سالمت در سطح یک ،یکی
از کشورهای پیشرو در منطقه محسوب میشود و نمیتوانید در کشور روستایی هزار
نفره پیدا کنید که در آن خانه بهداشت نباشد.

رئیس کمیته امداد با اشاره به اینکه مقرر شدهاست در چند نوبت سبد کاال به پنج
دهک پایین جامعه که حدود  ۴۰میلیون نفر میشوند تعلق گیرد که شامل مددجویان
کمیته امداد هم میشــود ،گفت :ســرانه کم 
ک هزینه نقدی خرید جهیزیه نوعروسان
تحت پوشش افزایش مییابد .رئیس کمیته امداد با بیان اینکه رویکرد کمیته امداد در
ســالهای گذشته کاهش جامعه هدف بود ،افزود :با توجه به شرایط اقتصادی کشور،
این نهاد تالش میکند با دادن خدمات متناســب شرایطی را فراهم کند که نیازمندان
از چنین وضعیت اقتصادی کمتر متضرر شــوند .با همکاری دولت وفروشگاه اتکا،
صد هزار فقره جهیزیه به نوعروســان مددجو اهدا میشود؛ البته این امر با استفاده از
کارتهای اعتباری و خرید کاالی ایرانی امکانپذیر است.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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خوشمزههای غیربهداشتی بخوریم یا نخوریم؟

تقابل درباره لبنيات صنعتي وسنتي

يادداشت

شفافيت ،پاسخگويي و كارآمدي
»»فيضا ...مظفرپور

از دوم تا هشتم شهريورماه سالروز شهادت شهيدان هميشه جاويد
دولت رئيسجمهور شــهيد محمدعلي رجايي و نخســتوزير شهيد
محمدجواد باهنر را هفته دولت نامگذاري كردهاند.
شــهيداني كه در آتش كينه منافقان كوردل در هشــتم شــهريورماه
سال  1360سوختند و به ملكوت اعلي پر كشيدند و اسوه حسنهاي
شدند براي دولتمردان نظام اسالمي كه از آن بزرگواران براي خدمت
صادقانــه به مردم شــريف ايران الگو بگيرنــد و راه و نام آنان را با
خدمات خالصانه خود در جامعه اسالميمان زنده نگه دارند.
دو يار ديريني كه قبل از پيروزي انقالب اســامي جهاد علمي را با
خدمت به فرزندان كشــور شروع كرده بودند .يكي از طريق معلمي
و ديگري با نوشــتن كتابهاي درســي تعليمات ديني و ساير كتب
مذهبي و در كنار اين جهاد علمي مبارزه با استبداد داخلي و استعمار
خارجي سرلوحه كار آنان شــده بود و در راه اين جهاد سختيها و
شــكنجهها را به جان خريده و بارها تا مرز شهادت پيش رفته بودند
و در نهايت نيز به آرزوي ديرين خود رســيدند و با شــهادت خود
منافقان كوردل و همدستان آنها را براي هميشه رسوا ساختند.
اين شــهيدان بعد از پيــروزي انقالب نيز فعاليتهــاي فرهنگي را
ادامــه داده و هر دو در ســنگر تعليم و تربيت خوش درخشــيدند.
شــهيد رجايي ابتدا وزير آموزشوپرورش و ســپس نخستوزير و
در نهايت به رياســت جمهوري اســامي ايران برگزيده شد .شهيد
باهنر نيز پا به پاي او حركت كرد و بعد از نخســتوزيري شــهيد
رجايي ،وزير آموزشوپرورش شــد و بعد از انتخاب شهيد رجايي
به رياستجمهوري با پيشــنهاد وي و با رأي قاطع مجلس شوراي
اسالمي به عنوان نخستوزير برگزيده شد .اين دو دولتمرد در مدت
كوتاه خدمت خود ،قدمهاي بلندي براي پيشرفت كشور برداشتهاند
و به قول معروف خوش درخشيدند ،گرچه دولتشان مستعجل بود.
هفتــه دولت فرصتي اســت بــراي دولتمردان بــراي ارائه گزارش
عملكردهاي خود به مردم و بيان شــفاف و صادقانه مشــكالت و
كمبودها و نارســاييها به مردم ،در اين هفته بايد هم خدمات انجام
گرفته به مردم معرفي شود .البته به دور از ظاهرسازي و فعاليتهاي
شعاري و يا افتتاحهاي تكراري و يا افتتاح پروژههاي ناتمام و....
امسال شــعار هفته دولت «شفافسازي ،پاســخگويي و كارآمدي»
انتخاب شده است .شعارهايي كه در دردهاي اصلي مشكالت كشور
در درون آنها نهفته است.
امروز بعد از  40ســال از انقالب هنوز اقتصاد كشــور از شــفافيت
برخــوردار نيســت .اقتصادي كــه  80درصد آن در دســت دولت
است و بايد بر اساس سياســتهاي كلي اصل  44قانون اساسي به
مردم واگذار ميشــد ولي انجام نشــده و يا اگر واگذاري در برخي
شــركتها انجام گرفته ،نه به مردم و بخش خصوصي واقعي ،بلكه
به شــركتهاي شبهدولتي كه امروزه از آنها خصولتيها نام ميبرند،
بوده است.
دولتــي كه هر روز چاقتر ميشــود و ديگر قدرت تكان خوردن را
هم ندارد و تا وقتي كه دولت با اين وضعيت به راه و كار خود ادامه
دهد ،اميدي به اصالح امور و پيشــرفت كارها نيست و اصوالً با اين
وضعيت شفافسازي امكانپذير نيست.
امروز اقتصادهاي پيشــرفته دنيا همانند اتاق شيشهاي عمل ميكنند
و تمام مســائل اقتصادي در درون اين محفظه شيشــهاي به صورت
شفاف در اختيار آحاد مردم است و اگر در اينگونه اقتصادها فسادي
يــا وجود ندارد و يــا خيلي كم اتفاق ميافتد ،نتيجه شفافســازي
اســت .نه فرار مالياتي وجود دارد و نه رانت .اقتصاد كشور امروز به
شدت رانتي است و فساد نتيجه اين رانتهاست و در اين آشفتهبازار
اقتصاد ،پاسخگويي نيز وجود ندارد .گويا اين حديث به گوش برخي
ٌ
مسئول عن رعيّته».
مسئوالن نخورده است كه «ك ّل ُكم را ٍع و ك ّلكم
و بيتوجهي به اين پاسخگويي و مسئوليتپذيري در مسئوليتهاي
دنيوي ممكن اســت افراد خاطي را در عالــم آخرت گرفتار نمايد.
همانگونه كه قرآن ميفرمايد« :و قفوهم اِن ّهم مسئولون»« ،آنها را نگه
داريد ،همانا آنها مســئولند» .آنجا ديگر راه فرار و راههاي دور زدن
قانون وجود نخواهد داشــت «و كل ٍ
نفس به كسب رهينه» هر نفسي
در گرو اعمال خويش است.
از طرفي در اقتصاد رانتي و اقتصاد دولتي كشور كارآمدي دستگاههاي
اجرايي به شدت كاهش يافته است و مشكالت به وجود آمده براي
كشور و مردم در ماههاي اخير نه نتيجه تحريمهاي دشمنان خارجي
بلكه نتيجه ناكارآمدي مديران داخلي اســت .اگــر اقتصاد مقاومتي
جدي گرفته ميشد ،و اگر سرنوشت اقتصاد برجام گره زده نميشد،
امروز مردم تا اين اندازه گرفتار مشكالت اقتصادي نبودند .پس بايد
مسئوالن دولتي اين شعارهاي 3گانه را در كمترين فرصت ممكن به
شعور تبديل كنند و در عمل شفافسازي و پاسخگويي و كارآمدي
را به اثبات برسانند كه فردا خيلي دير است.

لبنیات ماده غذایی سرشار از کلسیم
اســت که بهعنوان یکــی از گروههای
غذایی که مصرف آن برای بدن بســیار
مهم و ضروری است ،مورد توجه قرار
میگیــرد اما این روزها فراگیر شــدن
باوری درباره اســتفاده از مواد افزودنی
غیرمجاز و فرآیندهای بسیاری که روی
لبنیات در کارخانههای صنعتی صورت
میگیرد ،باعث شــده لبنیات ســنتی
مورد اســتقبال قرار گرفته و شاهد رشد
قارچگونه آنان در هر کوچه و خیابانی
باشیم.
اســتان همدان به لحاظ وجود مشاغل
کشــاورزی و دامداری فراوان ،یکی از
اســتانهای فعال در حوزه تهیه و تولید
لبنیات سنتی است.
به گفته برخی از کارشناسان و محققان
علوم تغذیه ،لبنیات ســنتی مشــکالت
زیــادی را برای انســانها بــه ویژه
سالخوردگان به همراه دارد که ایسنا به
دنبال این خبر ،گزارشی تهیه کرده است.
منشأ شیرهای فلهای نامشخص
است
مدیرگــروه ســامت محیط کار اســتان
همــدان درباره مصــرف لبنیات ســنتی
گفت :نامشــخص بودن منشــأ شیرهای
سنتی مشــکل بزرگی اســت به طوریکه
محل نگهداری ،نحوه تولید ،حمل ،دمای
جابجایــی و تقلباتی که ممکن اســت در
شــیرهای عرضه شــده در فروشگاههای
عرضه لبنیات ســنتی وجود داشته باشد،
نامعلوم است.
حسینعلی نوروزی با بیان اینکه بیشناسنامه
بودن شیرهای فلهای باعث بروز مشکالت
زیادی بــرای مصرفکنندگان میشــود،
عنوان کــرد :بــا نمونهبرداریهای انجام
شده ،چندین مورد آلودگی و باال بودن بار
میکروبی در شــیرهای فلهای دیده شده و
با وجود این شــواهد ،مصرف آن به مردم
توصیه نمیشود.
وی افــزود :در نمونهبرداریهای ســال
گذشته 30 ،درصد موارد نمونهای آلودگی
داشــتند که این نشان از باال بودن آلودگی
زیاد در این محصوالت است.
افزایش گرایش به لبنیات سنتی
با بسته شدن کارخانههای لبنیاتی
نوروزی بیان اینکه اغلب شــیرهای فلهای
نمونههای برگشتخورده از کارخانههای
لبنی هستند ،تأکید کرد :در سالهای اخیر
کشش مردم به لبنیات سنتی بیشتر شده که
این آمار با بسته شدن کارخانههای لبنیاتی
در چند روز اخیر بیشــتر نیز خواهد شد
و علت آن بیکیفیــت بودن ،عدم تنوع و
اختالف قیمت فاحش لبنیاتهای تولیدی
در کارخانهها است.
رئیس گروه مهندســی بهداشت محیط
و حرفــهای معاونــت امور بهداشــتی
دانشگاه علوم پزشــکی همدان تصریح
کــرد :از آنجاییکه مراکز عرضه فرآیند
پاستوریزاســیون را رعایــت نمیکنند،
ســامت مصر فکننــدگان بــه خطــر
میافتد.
نوروزی بیان کرد :پروانههایی که از سوی
اتحادیه برای عرضهکنندگان لبنیات صادر
میشود باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد
و در اعطای آن رعایت استانداردها بیشتر
لحاظ شود از اینرو اصناف نیز در اینباره
مقصر هستند.

دانشگاه

 ۲۰شهریور؛ آخرین مهلت ثبت نام در دورههای بدون
آزمون دانشگاه آزاد

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد درباره آخرین مهلت ثبت نام بر اساس
سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد گفت :مهلت ثبت نام تا  ۲۰شهریور ماه ادامه دارد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ امیررضا شاهانی درباره آخرین مهلت ثبت نام بر
اســاس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد گفت :داوطلبان پذیرش براساس سوابق تحصیلی
دانشــگاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوســته و ناپیوسته تا بیستم شهریور فرصت
ثبت نام دارند.
رئیس مرکز ســنجش و پذیرش دانشــگاه آزاد با بیان اینکــه تمامی متقاضیان ثبت نام
براساس سوابق تحصیلی مقاطع کارشناسی و کاردانی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد باید
دفترچه راهنما را دریافت کنند اظهار کرد :متقاضیان ابتدا در دفترچه ،راهنمای ثبتنام را
دریافت و پس از مطالعه و کســب آگاهی درباره انتخاب رشته ،کارت اعتباری را تهیه
کرده و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
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وجود حدود  400واحد ســنتی
عرضه لبنیات در همدان

وی در ادامــه گفــت :آمــار دقیقــی از
واحدهای سنتی عرضه لبنیات موجود در
سطح استان نداریم اما تعداد آنها در حدود
 400واحد است که بسیاری از این مراکز
مجوز ندارند و اغلــب مراکزی که دارای
مجوز هســتند ،فقط مجوز ماســتبندی
است که باید به تولید و عرضه ماست ،نه
سایر محصوالت لبنی بپردازند.
وی درباره احتمال آلوده بودن شــیرها در
کارگاههای لبنی اظهــار کرد :این احتمال
میتواند وجود داشــته باشد که شیرهای
برگشتی از کارخانهها به کارگاههای سنتی
ارسال شوند اما مسئولیت این امر بر عهده
دامپزشکی است که شناســنامه شیرها را
بررسی کرده و از سالم بودن آنها اطمینان
حاصل کند.

بــر روی ســامت محصوالت
سنتی قسم نمیخوریم

مدیرکل دامپزشــکی اســتان همدان نیز
گفت ،درباره استفاده مردم از لبنیات سنتی
اظهــار کرد :توصیه کلی ما این اســت که
مردم از محصوالت پاســتوریزه اســتفاده
کنند و مســلما بهداشــت همیشه هزینه
دارد اما در شرایط معمول وقتی بخواهیم
از شــیر خام و سنتی اســتفاده کنیم باید
شــیر را به مدت یک دقیقه بجوشــانیم تا
کفی روی آن بهوجود آید و ســپس آن را
استفاده کنیم.
محمودرضــا رســولی بــا بیــان اینکــه
محصــوالت ســنتی ممکــن اســت
بیمــاریزا باشــد ،خاطرنشــان کــرد:
هیچگونــه عملیــات بهداشــتی بــر روی
محصــوالت ســنتی انجــام نمیشــود
بنابرایــن نمیتوانیــم قســم بخوریــم
کــه محصــوالت ســنتی مشــکلی ایجــاد
نمیکننــد البتــه دامپزشــکی تــا مرحلــه
شــیر خــام میتوانــد نظــارت داشــته
باشــد و بعــد از آن امــور بــه عهــده مرکــز
بهداشــت اســت.
رســولی همچنین درباره استخدام مسئول
فنــی در کارخانههــا گفت :مشــکلی که
وجود دارد این اســت کــه کارخانهها از
استخدام مســئول فنی دامپزشکی اجتناب
میکنند که کار این مســئوالن رسیدگی به
محمولههایی است که به کارخانهها ارسال
میشود .کارگاههایی که فاقد مجوز هستند
باید شناسایی و بررسی شوند و برای اخذ
مجوز اقدام کنند که البته مرکز بهداشت از

نکته

آشنایی با خواص گالبی برای حفظ سالمت جسمانی

گالبی میوه ای آبدار و شیرین است که فواید متعددی برای سالمت بدن دارد.
به گزارش مهر ،گالبی سرشار از فیبر ،مواد مغذی ضروری و مواد معدنی است و خواص
ضدالتهابی آن به کاهش تب و التهاب کمک می کند .در ادامه به خواص مصرف این میوه
برای سالمت اشاره می شود.
گالبی می تواند برای ســامت قلب و عروق مفید باشد همچنین می تواند به پیشگیری
از سرطان کمک کند .فیبر زیاد به حذف سلول های سرطانی کمک کرده و ریسک ابتال
به سرطان روده بزرگ را کاهش می دهد.
شما را پرانرژی و شاداب نگه دارد.می تواند به روند هضم غذا کمک کند :گالبی سرشاز
از فیبر بوده و می تواند روند هضم را تقویت کند.
می تواند به پایین نگه داشــتن فشارخون کمک کند :افراد مبتال به فشارخون باال گالبی
بخورند .این میوه حاوی گلوتاتیون ضد ســرطان زا است که می تواند فشارخون باال را
تحت کنترل قرار دهد.

قبل به تعدادی از ایــن مراکز مجوز داده
است.

تعداد واحدهای لبنیات سنتی به
صفر نمیرسد

رئیــس اتحادیه صنــف خواروبار همدان
نیز گفت :تعداد واحدهای لبنیات ســنتی
غیرمجاز هیچ وقت به صفر نمیرسد.
رضا بــهزارع درباره صــدور مجوز برای
واحدهای ســنتی لبنیات اظهــار کرد :در
حال حاضر  70-80واحد لبنیات سنتی در
شهرستان همدان وجود دارد که بخشی در
قالب خواروبار و بخشی در قالب لبنیات
ســنتی فعال هســتند و با توجه به اینکه
فعالیت افراد در این حرفه شــناور بوده و
ممکن است عدهای در جایی آغاز به کار
کنند و ببینند که صرف نمیکند و عدهای
دیگر جایگزین آنها شود ،هیچ وقت تعداد
واحدهای سنتی به صفر نمیرسد.
بــهزارع افــزود :بــه هرحــال شــیر بــه
عنــوان یــک مــاده مغــذی هــر چــه
مغذیتــر باشــد احتمــال آلودگــی آن
بیشــتر اســت و توصیــه مــا بــه واحدهای
ســنتی ایــن اســت کــه در صــورت
فعالیــت از دســتگاه پاســتوریزاتور
اســتفاده کننــد کــه البتــه قیمــت باالیــی
هــم دارد و یــا اینکــه از دســتگاه پخــت
در فضــای بســته اســتفاده کــرده و از
جوشــاندن شــیر در فضــای بــاز ماننــد
کوچــه و خیابــان جــدا خــودداری کننــد.
چــرا مــردم بــه ســمت لبنیــات ســنتی
میرونــد؟
وی ادامــه داد :مــردم موضعهایــی
نســبت بــه لبنیــات پاســتوریزه دارنــد
از جملــه اینکــه قیمــت باالیــی داشــته
و مــواد افزودنــی در آنهــا موجــود
اســت ،بــه همیــن علــت بــه ســمت
لبنیــات ســنتی میرونــد امــا بایــد در
نظــر داشــت کــه اگــر قیمتهــا در
لبنیــات ســنتی هــم تعدیــل شــوند چــون
هزینــه گاز و بــرق و نیــروی انســانی و
پالســتیک و ظــروف یکبــار مصــرف
هــم بــه هرحــال وجــود دارد امــا اگــر
بــرای تعدیــل قیمــت بــه ایــن واحدهــا
فشــار بیاوریــم ممکــن اســت یــا
تخلــف کننــد و گرانفروشــی صــورت
گیــرد و یــا اینکــه تقلــب شــود و
کیفیــت مــواد پاییــن بیایــد و نهادهــای
نظارتــی بیبشــتر مراقــب ایــن واحدهــا
باشــند ،گرایــش مــردم بــه اســتفاده از
ایــن لبنیــات هــم کاهــش پیــدا میکنــد.

چرخه حفاظت در لبنیات ســنتی
رعایت نمیشود

وی بیان کرد :در بســیاری از لبنیاتیهای
ســنتی چرخه حفاظت و دمایــی که نیاز
اســت ،رعایت نمیشــود بــه طوریکه
کارخانهها شــیرهای بســیار آلوده را که
میکــروب بیش از حد داشــته باشــد را
نمیپذیرند و این افراد اغلب شیر موجود
را بــه لبنیاتیهــا تحویــل میدهند که با
امکانات این مراکز ،میــزان بار میکروبی
و آلودگیهای موجود برطرف نمیشود.
این کارشناس تغذیه تصریح کرد :محتوای
چربی لبنیات را برای دریافت انرژی نباید
مصرف کــرد و در لبنیاتهای کارخانهای
نیز حد تعادل چربی باید  1.5درصد باشد.
وی مصــرف شــیرهای بــا ویتامین D
را توصیــه و عنــوان کــرد :در برخی از
کارخانههــا با عملیات پاستوریزاســیون،
بخشی از ویتامینهای شیر از بین میرود
کــه پس از پایان مرحلــه مکمل ویتامینی
فوق افزوده خواهد شد.
طعم لبنیات سنتی از کارخانهای بهتر است
یک بانوی همدانی درباره مصرف لبنیات
ســنتی و صنعتی گفت :لبنیات ســنتی به
لحاظ طعم ،کیفیت ،قیمت و دسترســی از
لبنیات کارخانهای بهتر است.
سمیرا یعقوبی بیان کرد :متأسفانه شایعات
بســیاری درباره لبنیات کارخانهای وجود
دارد و ما را مجاب به خریداری از لبنیات
سنتی کرده است.
وی تأکید کرد :چندین ســال است که از
لبنیات ســنتی اســتفاده میکنیم و تاکنون
مشــکلی برای خانوادهام به وجود نیامده
است.

بایــد با گــران شــدن لبنیات
کارخانهای به سراغ لبنیات سنتی رفت

یکی از همشهریان همدانی گفت :لبنیات
کارخانهای سالمتر و باکیفیتتر از لبنیات
فلهای است و خطر احتمال بروز تبمالت
را کاهش میدهد.
وی افزود :خانوادهام در همه فصول سال
به به ویژه در تابستان مشتاق خرید لبنیات
کارخانهای هســتند اما با گران شدن این
محصول باید به سراغ لبنیات سنتی رفت.
گران شــدن محصوالت کارخانهای و در
دســترس بودن مغازههای عرضه لبنیات
ســنتی در همه جای شهر مهمترین علت
گرایش مردم به این محصوالت اســت که
ســامتی خود را قربانی قیمــت پایین و
شایعات میکنند.

بهداشت

۲۵هزار ایرانی در صف انتظار اهدای عضو

شــادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت گفت ۲۵ :هزار نفر در صف
انتظار اهدای عضو هستند.
به گزارش ایســنا ،شادنوش در مراسم جشن نفس استان اردبیل با بیان اینکه پیوند ،قله
علم پزشــکی دنیا است ،گفت :در کل کشور مراکز شناســایی ،فراهمآوری و پیوند در
دانشگاههای علوم پزشکی فعالیت خودشان را انجام میدهند تا زندگی با کیفیت باالیی
داشته باشیم.
رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشــت افزود :از  ۵تا  ۸هزار مرگ مغزی در سال
امکان اهدای عضو  ۲هزار و  ۵۰۰تا ۴هزار نفر وجود دارد که در عمل کمتر از یک هزار
مورد است .در حال حاضر بیماران در صف انتظار  ۲۵هزار نفر هستند .وی به ضرورت
فرهنگسازی اجتماعی در این خصوص تاکید کرد و گفت :ایجاد سیستم مدرن ،ارتقای
سطح دانش پرسنل و نهادینهسازی فرهنگ اهدای عضو در کشور جزو نیازهای اساسی
و محوری ما برای اهدای عضو هستند.

نیش و نوش
پيروزي :فرشاد پيوز :در قطر نبايد گل بخوريم
سعی کنین گل بخرین!!
همدانپيام :زندگي روي خط پايان ماه
اگه تونسته روي خط بايسته پس قهرمانه
شوت ورزشي :غرور رستم و طالي سهراب
با هم ميشن مسي!!
استقالل :مجيد دستيار شفر ميشود
همون مجيد دلبندمِ خودمونه دیگه؟
همدانپيام :دولت خدمات زيادي در روستاها انجام داده است
يكيش خالي شدن روستاها!!
گل ورزشي :بيرانوند :گلي كه خوردم سوتي بود
از این سوتی ها ورزش ما زیاد داره!!
همدانپيام :ورزشكاران همداني ستارههاي مسابقات جاكارتا
پس روزنههای ورزش همدان رو روشن باید دید!!
ايران :خود را فداي مصالح مردم كنيم
زمان انتخابات از این حرفا میزنن االن وقتش نیست!!
بهار :سهراب ركورد جهاني را شكست
حتمًا رستم خوابيده بود!!
صنعت :اعتبار از دست رفته بانك مركزي
پول همه چيز رو درست ميكنه
همدانپيام :همدان در بهبود فضاي كار پيشتاز شود
باشه بهش میگم!!
جوان :چين ،روسيه و حاال هند و آلمان به دنبال رهايي از شر دالر
این دالر هم برای خودش شر بوده ها!!
آرمان :رئيس جمهور مرد صبر و سکوت در مجلس
سکوت زرنگيه
اطالعات :کسب  3مدال طالي ارزشمند توسط ورزشکاران ايراني در
نهمين روز بازيهاي جاکارتا
پس طال ارزان ميشه
ايران :ژه کيس قيمت خودرو را باال برد
ابنجتا دیگه مطمئنم ترامپ نقش داشته!!

مناسبت

درسی از مکتب امام کاظم

(ع)

»»علی حیدری

بنا به برخی اقوال بیســتم ذی الحجه ســالروز والدت هفتمین
ستاره فروزان آســمان امامت و والیت یعنی امام موسی بن جعفر
الکاظم علیه السالم است.
در خصوص شخصیت واالی آن امام همام مطالب زیادی گفته شده
اســت اما یکی از وجوه بارز شخصیت ایشان کنترل نمودن خشم
و بردباری در مقابل بی اخالقی ها اســت و به همین جهت ایشان
کاظم یعنی فرو خورنده خشم لقب گرفته است.
به باور شیعیان ائمه معصومین به عنوان الگوی کامل انسانیت برای
همه دوران ها می باشند.
بنابراین شایســته اســت در زمان حاضر و به بهانــه والدت امام
کاظم(ع) مروری در سیره آن امام همام داشته باشیم.
در کتب تاریخی آمده است یکی از نوادگان عمربن خطاب نسبت
به امام کاظم(ع) بی ادبی و اخالقی می کرد و ایشان را مورد ناسزا
قرار می داد ،حتی نسبت به هتک حرمت ساحت مقدس امیرمؤمنان
علی(ع) نیز ابائی نداشــت .یک روز برخی از یاران امام کاظم(ع)
قصد برخورد شدید با این شخص را داشتند اما امام مانع آنان شد.
ســپس از یاران خویش جویای حال آن مرد شــد .به امام عرض
کردند در فالن منطقه مدینه مشغول کشاورزی است.
امــام کاظم(ع) به دیدار وی رفت اما همانطور که انتظار می رفت
او برخورد ناشایســتی با امام انجام داد .امام کاظم(ع) با خوشرویی
و مزاح سخن را با او آغاز کرد و پرسید چه مقدار خرج این مزرعه
کرده ای؟ آن شخص پاسخ داد صد دینار.
امام فرمود چه مقدار ســود از آن به دست می آوری؟ آن شخص
گفــت من اخبار غیبی نمی دانم! امام گفــت امید داری چه مقدار
سود از آن نصیبت شــود؟ مرد گفت دویست دینار .در این هنگام
امام کاظم(ع) ســیصد دینار به او داد و فرمود مزرعه و محصولت
هم برای خودت باشــد .آن شخص به دست و پای امام افتاد و از
ایشان به سبب همه آن بی حرمتی ها معذرت خواست و از اخالق
و رفتار زشت خود توبه نمود.
آری! گذشــت در مقابــل خطاهــای دیگــران و فــرو خــوردن خشــم
و عصبانیــت بــه نظــر مــی رســد در غالــب مــوارد امــری ضــروری
در زیســت دنیــای کنونــی اســت .البتــه ســخن ایــن نیســت کــه
بــه هیــچ وجــه نبایــد عصبانــی شــد یــا همیشــه بایــد از اشــتباه
هــای ســایرین چشــم پوشــی کــرد ،بلکــه مقصــود ایــن اســت کــه
عنــان کار بــه بیــان حکمــای اســامی در دســت قــوه عاقلــه باشــد
نــه قــوای غضبیــه یــا شــهویه .یعنــی عصبانیــت و پرخاشــگری نــه
تنهــا خــوی غالــب انســان نشــود بلکــه در مــوارد زیــاد هــم از آن
پرهیــز شــود .زیــرا ناگفتــه پیداســت کــه انســان عصبانــی قــادر بــه
کنتــرل رفتــار خــود نیســت و حتــی نمــی توانــد درســت فکــر
کنــد و تصمیــم بگیــرد .بــه همیــن جهــت اســت کــه گفتــه شــده
بهتریــن رفتــار هنــگام عصبانــی شــدن ،ســکوت اســت زیرا بســیار
محتمــل اســت هــر رفتــار دیگــری منجــر بــه پشــیمانی شــود و
حتــی ممکــن اســت خســارتی جبــران ناپذیــر وارد نمایــد .ســیره
امــام کاظــم(ع) ایــن نکتــه را بــه مــا مــی آمــوزد کــه فــرو خــوردن
خشــم هــم مــی توانــد منجــر بــه ســامت روان آدمــی شــود و هم
اینکــه بــه اصــاح دیگــران نیــز کمــک کنــد.
* منبع :ارشاد ،شیخ مفید

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

6
شنبه

 10شهريورماه 1397

شماره 3277

اقتصـاد

نقدی :اقتصاد هیچ کشوری با روابط خارجی بهتر نشده

قدرت خرید مردم ایران ،رتبه هجدهم دنیاست

معــاون فرهنگــی اجتماعــی ســپاه گفــت :پــس از تصویــب برجــام تحریمهــا
چنــد برابــر شــد و مــا در هــر حــوزه کــه تحریــم شــدیم پیشــرفت کردیــم .فقــط
در حــوزه ســامت آنقــدر پیشــرفت داشــتهایم کــه در  40ســال پــس از پیــروزی
انقــاب اســامی متوســط عمــر مــردم ایــران  20ســال افزایــش داشــته اســت.
تســنیم بــه نقــل از محمدرضــا نقــدی نوشــت :امــروز کــه در بدتریــن شــرایط
اقتصــادی قــرار داریــم نماینــدگان مجلــس از رئیسجمهــور ســوأل میکننــد کــه

چــرا وضعیــت چنیــن اســت؟ در حالــی کــه امــروز بانــک جهانــی اعــام کــرده کــه
قــدرت خریــد مــردم ایــران در رتبــه 18اُم قــرار دارد.
ی بــا بیــان اینکــه پــس از تصویــب برجــام تحریمهــا چنــد برابــر شــد،
ســردار نقــد 
گفــت :مشــکل اصلــی مــا ایــن اســت کــه بســیاری از مــردم بــاور کردهانــد کــه
مشــکالت اقتصــادی در روابــط بــا آمریــکا برطــرف میشــود در صورتــی کــه اقتصــاد
هیــچ کشــوری در دنیــا بــا روابــط خارجــی برطــرف نشــده اســت و اقتصــاد هیــچ
کشــوری بــا سیاســت خارجــی آبــاد نشــد و هــر کشــوری کــه رشــد اقتصــادی داشــته
بــر اثــر کار کــردن بســیار بــوده اســت.
ســردار نقــدی اظهــار داشــت :نــگاه کــردن بــه اقتصــاد از دریچــه سیاســت

خارجــی یــک خــاف واقــع بــزرگ اســت و تــا زمانــی کــه ایــن دیــدگاه
را داشــته باشــیم آبــاد نخواهیــم شــد ،کشــور مــا روزی آبــاد میشــود کــه
چشــمانمان را از دنیــا برداریــم و ماننــد دوران دفــاع مقــدس و صنعــت
دفاعــی عمــل کنیــم.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :یــک دهــم هزینـهای کــه در صنایــع مختلــف شــده
در صنعــت دفاعــی هزینــه نکردهایــم پــس چــرا در ایــن زمینــه پیشــرفت کردیــم
چــون در آنجــا مــا را تحریــم کردنــد و مــا هــم بــه ســراغ دانشــگاه و برطــرف
کــردن مســئله رفتیــم امــا در ســایر صنایــع کــه خدمــات دادنــد شــرایط کامــ ً
ا
برعکــس بــوده اســت.

eghtesad@hamedanpayam.com

رئيس خانه صنعت و معدن:

خبـر

ادامه انحصار در بازار خودرو
خطرناک است

يک کارشناس صنعت خودرو دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو
را ناشی از کاهش شدید تامین آن میداند .این کارشناس معتقد است
ممکن اســت این افزایش قیمت به دلیل حصول مطالبات قطعهسازان
باشــد ،اما به نظر میرســد قطعه سازان و خودروســازان در شرایط
اقتصادی کنونی دچار تشدید اختالفات شدهاند.
هرچند فربد زاوه بر این باور است که همچنان قیمت شناور میتواند
تا حدی مشکل را کم کند؛ البته به شرطی که محدودیت شدید تامین
قطعات کامال حذف شود وواردات قطعه خودرو با ارز متقاضی ازاد
باشــد .این کارشناس خودرو در تشــریح دالیل دیگر افزایش قیمت
خودرو به خبرآنالين گفت :یکی از عوامل این افزایش قیمت در انتظار
تورمی بازار است ،یعنی مردم میگویند دالر از  ۳۷۰۰تومان به ۸۰۰۰
تومان رســیده است ،پس پراید  ۲۰میلیون تومانی به متناسب افزایش
خواهد یافت .او با انتقاد از سیاســتهای حمایتی از خودروسازان
گفت :ســالها دولتها با حمایت از انحصارگرای خودرو به فروش
محصوالت آنها کمک کردهاند و بعید هم نیســت در چنین شرایطی
دوباره با بســتههای حمایتی خودروسازان بتوانند محصوالت خود را
بفروشند و سیکل معیوب تولید نقدینگی پرقدرت ادامه یابد.
زاوه تاکید کرد :واردات خودرو با تعرفههای فعلی به بازار محصوالتی
مانند پراید آسیبی نمیرســاند و همچنان این خودروها میتوانند در
بازار خودرو حضور پررنگی داشته باشند.
به گفته این کارشــناس خودرو ،فشار انحصاری ماندن فضای خودرو
در کشــور تا کنون تبعات اجتماعی شدیدی داشته و ادامه این روند،
فشار تورم ومشکالت کشور ،خطرناک است.
توصیه به خریداران  :فعال دست نگهدارید

خودروسازها بازاررا به هم می ریزند
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل همدان گفته که شرکتهای
خودروســازی باعث گرانی قیمت در بازار شدهاند ،آنها در بازار دالل
دارند و حتی خود نمایندگیهای فــروش ،خودرو را گران کردند به
طوریکه ظرف  3ماه اخیر قیمت خودرو با ســرعت باالیی رشد کرده
است.
به گفته اکبر دیزجیان با مطرح شــدن بحث تحریمها ،شــرکتهای
خودروســازی با ایجاد جو روانی و شــایعات در بازار خودرو ،این
بازار را دچار التهاب میکنند .وي ادامه داد :قیمت خودرو به صورت
لحظهای در حال افزایش اســت و بــا افزایش قیمت خودرو رکود بر
بازار حاکم شده است.
دیزجیان به ايســنا گفت :از شب عید تا کنون قیمت خودروی داخلی
تا  2برابر افزایــش یافته در حالیکه تولیداتی که مردم امروز میخرند
تولید ســال گذشته و با دالر  4200تومان بوده و از طرفی هیچ آپشنی
به خودروها اضافه نشده است.
وی با اشــاره به دولتــی بودن صنعت خودروســازی در ایران ،ادامه
داد :خودروســازی در ایران دولتی است و چون مشارکت بین بخش
خصوصی و دولتی اســت ،نظارتها کافــی نبوده و ضرر آن به مردم
میرسد .رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران اتومبیل همدان با بیان اینکه
خودروسازان از ناظران حساب نمیبرند ،گفت :خودروسازی داخلی
سیستم مســمومی است که به جان مردم افتاده و دستگاههای نظارتی
هیچ کاری از دستشان برنمیآید و کار عملیاتی انجام نمیدهند.
رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران اتومبیل همدان عنوان کرد :خودروهای
چینی از جمله جک  S5که در همدان متقاضی زیادی داشــت ،از 92
میلیون تومان به  210میلیون تومان رسیده است.
یکــی از فعاالن بازار خودروی همــدان هم در این رابطه گفت :قیمت
خودرو گران شده و کسی تمایلی به خرید ندارد.
وی با بیان اینکه مصرفکننده واقعی توان خرید خودرو ندارد ،تصریح
کرد :شرکتهای خودروسازی ثبتنام ندارند در حالیکه انبارهای ایران
خودرو و سایپا پر از ماشین است اما عرضه نمیکنند.
این فعال بازار خودرو با اشاره به اینکه نمایشگاهداران اتومبیل نیز تمایلی
به فــروش ندارند ،اظهار کرد :چرا که با افزایش لحظهای قیمت روبرو
هستیم و میخواهیم سود بیشتری ببریم.
برهمین اساس درروزهای گذشته به خریداران توصیه شده است برای
خرید خودروفعال دست نگهدارند تا حباب بازار شکسته شود.
ردیف

نوع خودرو

۱
۲

پژو  ۴۰۵اسالایکس
پژو ۴۰۵ .جیالایکس
پژو پارس الایکس
کالس ۱۳
پژو  ۲۰۶تیپ ۲
پژو  ۲۰۶وی۸
سمند EF7
سمند LX
پراید ۱۳۱
پراید ۱۱۱
تیبا SX
رنو ساندرو اتوماتیک
رنو استپوی اتوماتیک
ساینا اتوماتیک
دنا پالس
پژو ۲۰۰۸
 ۲۰۷اتوماتیک
 ۲۰۷دنده
هایما S7
هایما S5
مزدا ۳

۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰

قیمت کارخانه
(ریال)
۳۵۱.۵۰۰.۰۰۰
۳۲۹.۴۴۰.۰۰۰

قیمت بازار
(ریال)
۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰

۴40.00۰.۰۰۰

84۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰
۴۲۷.۶۳۰.۰۰۰
۳۴۳.۳۸۰.۰۰۰
۳۳۵.۳۵۰.۰۰۰
۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰
۲۱۳.۲۴۰.۰۰۰
۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰
۵۴۶.۴۴۰.۰۰۰
۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۴۲۱.۲۰۰.۲۰۰
۵۳۲.۶۸۰.۰۰۰
۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰
۵۴۳.۶۴۰.۰۰۰
۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰
۱.۰۴۳.۱۳۰.۰۰۰
۹۸۶.۴۰۲.۰۰۰
۱.۳۹۷.۶۰۰.۰۰۰

۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰
40۰.۰۰۰.۰۰۰
۴2۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۲.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۱.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰

پروانه ساختمانی به شماره  2/9775از شماره پالک
ثبتي  9429به نام قاسم رسولي مشعوف مربوط به
شهرداري منطقه  2مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقطميباشد.

سياست را از اقتصاد جدا كنيد

■ نمايندگان پيگير قطار سريعالسير براي همدان باشند

بازار
رئیس اتحادیه مرغ و ماهی

نميگذاريم مرغ در همدان گرانتر از  ۱۱هزار
تومان شود

■ توليدکنندگان در دهههاي گذشته ماشينآالت مناسبي نخريدهاند

»»غزل اسالمي

توليدکنندگان فعال همداني نان نوآوري
خود را ميخورند و دستي در رانت ندارند.
رئيــس هيأتمديره خانــه صنعت و معدن
گفت :متأســفانه چــون اقتصاد در كشــور
ما سياســي اســت ،اين مجال پيدا نشده كه
توليدكنندگان بتوانند به راحتي كااليي مطابق
با استانداردهاي روز دنيا توليد كنند.
محمدرضا جعفري بيان كرد :ما از سياسيون
خواهش داريم كه تا آنجا كه ممكن اســت
اقتصــاد را از سياســت جدا كننــد ،اگر با
تجار
كشــورهايي سر جنگ داريم با مردم و ّ
كه سر جنگ نداريم ،ما نبايد منافع شخصي
را مدنظر قرار بدهيــم ،بلكه بايد منافع ملي
سرلوحه كارمان قرار بگيرد.
وي ادامه داد :متأســفانه نفت مردم كشور را
تنبــل و مصرفگرا كرده در صورتي كه بايد
تالشگر و بهروز باشيم.
وي درباره وضعيت صنعت در شرايط فعلي
توضيح داد :ديگر توليد براي ما نميصرفد؛
چون بــه عنوان مثــال در مناقصهاي برنده
شــدهايم و تــا  6مــاه فرصــت داريم كه
سفارشات را به دولت تحويل بدهيم اما مواد
اوليه را بايد به قيمــت روز دالر وارد كنيم
كه در اين حالت بايد بيشتر از آنچه كه پول
دريافت ميكنيم ،براي توليدات هزينه كنيم
و اين امكانپذير نيست.
جعفري ادامه داد :در شــرايط فعلي نرخ ارز،
تعدادي سوء استفادهگر بازار ،كاالهاي موجود
را نميفروشند كه اين روال موجب ميشود

چرخه توليد از كار بيفتد ،در واقع با اين اقدام
تعدادي دوست و خودي ،اقدام دشمنانه انجام
ميدهند .هرچند كه توليدكننده هم مشــكل
توليد پيدا كرده است.
وي افــزود:در  5مــاه اخيــر 50 ،درصد به
هزينههاي توليد اضافه شده است.
جعفــري در ادامه ســخنانش گفت :عمده
واحدهاي فعال استان همدان نان نوآوري خود
را ميخورند و دستي در رانتخواري ندارند.
وي افزود :به نظر من واحدهاي توليدي استان
بايد فرصت روز را بشناسند و فرصتسازي
كنند ،که به اعتقاد من فرصتسازي در عمده
صنعت ما اتفاق نيفتاده اســت اما واحدهاي

پيشــرو ،هم اين موضوع را در نظر گرفتهاند
و هم به تحقيقات و دانشگاهها تكيه كردهاند.
به گفته رئيس هيأتمديــره خانه صنعت و
معدن ،ماشينآالت بهروز و مدرن تأثير زيادي
در ثروتآفريني ندارد ،بلكه كارآفرين است
كه بايد فرهنگ و برنامه براي توليد داشــته
باشد تا بتواند ارزش افزوده بااليي توليد كند.
جعفري ادامه داد :در حال حاضر در كشــور
ماشــينآالت كم نداريم و البته در دهههاي
گذشــته براي واردات و خريد ماشينآالت
مــدرن ارز هــم تخصيص داده شــد اما در
بســياري مواقع توليدكنندگان ،ماشينآالت
مناسبي براي توليد خود انتخاب نكردند.

وي در ادامه خطــاب به نمايندگان مجلس
اســتان گفت :برخي از نمايندگان اســتان
همدان در مجلس موضوع قطار سريعالسير
را پيشــنهاد كردهاند و اگر اين موضوع را با
شدت براي اســتان پيگيري كنند ،قطع ًا در
جذب سرمايهگذار براي استان مؤثر است؛
زيرا حملونقل كاال و انســان با اين قطارها
نهتنها صرفهجويي در زمان است و مردم و
توليدكنندگان را به خود جذب ميكند ،بلكه
در حمــل كاال و مواد اوليه هم بســياري از
مشكالت هزينهاي و زمان را حل ميكند و
موجب رغبت سرمايهگذاري توليدكنندگان
ميشود.

آگهــي مزايـده

يک سازمان دولتي در استان همدان در نظر دارد اموال مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
متقاضيان ميتوانند جهت بازديد و دريافت فرم شرايط شرکت در مزايده و ليست کامل اموال در زمان و محل اعالمي مراجعه
و يا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن  38267885-7با کد  081تماس حاصل نمايند.
 -1نوع اموال :تعداد  37دستگاه خودرو سبک ،سنگين و موتور سيکلت
 -2زمان بازديد :به مدت  5روز اداري از تاريخ  97/6/10لغايت  97/6/14از ساعت  8الي 17
 -3محل بازديد :همدان ،جاده فرودگاه ،بعداز باغ مسعود ،سمت راست داخل کوچه ،پارکينگ ( 33دستگاه وسیله نقليه)
*کبودراهنگ -پارکينگ صداقت (يک دستگاه بنز ده تن) * نهاوند پارکينگ کوثر (يک دستگاه کاميونت ايسزو *بهار-
پارکينگ يکتا (يک دستگاه ماک کشنده) *مريانج -پارکينگ ايرانا (يک دستگاه کمباين کشاورزي اوراقي)
 -4زمان و محل تسليم پيشنهادها :از تاريخ  97/6/10الي  97/6/14در ساعت اداري به آدرس :همدان ،خيابان طالقان،
خيابان گلزار ،نرسيده به بوستان مريم ،نبش بنبست اول
 -5زمان بازگشايي پاکات در تاريخ  97/6/17و زمان اعالم نتايج در تاريخ  97/6/18ميباشد.
 ضمنا بازديد کنندگان محترم جهت اطالع از زمان مزايده استانها ميتوانند به سايت  www.dchg.irدر صفحه اصلي،منو اصلي ،بخش مزايده ،مناقصه مراجعه نمايند.
 کليه هزينههاي جانبي از قبيل :عوارض ساالنه شهرداري ،خالفي ،ماليات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم هزينههايمربوط به برگزاري مزايده و ...به عهده برنده خواهد بود.

فراخوان مناقصه عمومي يک مرحلهاي خدمات خودرو استيجاري
اداره کل بهزستي استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات (خودرو استيجاري) به شماره ( )200970103000002را از طريق
سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد .کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه
گران و بازگشايي پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد
شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبتنام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مبلغ و نوع تضمين به ميزان  260/000/000ريال ضمانتنامه معتبر بانکي داراي اعتبار سه ماهه در وجه اداره کل بهزيستي
استان همدان
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  97/6/7ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  20روز چهارشنبه تاريخ 97/6/14
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  14روز يکشنبه تاريخ 97/6/25
زمان بازگشايي پاکتها :ساعت  10روز دوشنبه تاريخ 97/6/26
مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه از تاريخ بازگشايي
اطالعات تکميلي در سايت ملي مناقصات  www.iets.mpog.irقابل مشاهده ميباشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالت يبشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاي الف :آدرس :همدان
ميدان جهاد ،اداره کل بهزيستي استان همدان و تلفن 38267082-38281111

اداره کل بهزیستی استان همدان

ميالد امام
(ع)
موسي كاظم
هفتمين ستاره آسمان
امامت مبارك باد
روابط عمومي شركت توزيع نيروي
برق استان همدان

باالرفتن قيمت شانه تخم مرغ بهانه براي گران کردن آن است
رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی در همدان گفت :اگر قیمت
تخممرغ گران شده از جانب فروشندگان است و هیچ گونه افزایش
قیمتی در زمینه شانه و یا کارتن تخم مرغ نداشتهایم.
جواد عاشــوری بيان کرد :چهارشــنبه هرکیلوگرم مرغ گرم در بازار
همدان با قیمت  11هزار و  400تومان به فروش رسيد.
وی بــا بیاناینکــه مــرغ  12هــزار و  500تومانــی مربــوط بــه
برخــی برندهــای خــاص اســت ،ابــراز کــرد :بــا توجــه بــه
بازگشــت حجــاج و عیــد غدیــر کــه تقاضــای خریــد مــرغ بــاال
مــیرود اجــازه نمیدهیــم کــه قیمــت مــرغ از  11هــزار و 400
تومــان فراتــر بــرود.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان مــرغ و ماهــی همــدان بــا تاکیــد
بــر اینکــه جوجهریــزی در مناطــق مختلــف کشــور آغــاز شــده
اســت ،اظهــار داشــت :بنابرایــن قــول میدهــم کــه ظــرف دو
هفتــه آینــده قیمــت مــرغ کاهــش یابــد.
عاشــوری در بخــش دیگــری بــه قیمــت هرشــانه از تخــم مــرغ
اشــاره کــرد و بــه تســنيم گفــت :در حــال حاضــر قیمــت هــر
شــانه تخممــرغ درشــت  18هــزار تومــان و ســایز متوســط نیــز
 17هــزار تومــان اســت.
وی تصریــح کــرد :مغازهدارانــی کــه تخممــرغ را دانــهای 700
تومــان میفروشــند در حــق خریــداران جفــا میکننــد و بــا
متخلفــان برخــورد قانونــی میشــود.
رئیس اتحادیه فروشــندگان مرغ و ماهی در همدان گفت :هیچگونه
کمبود تخممرغی در استان وجود ندارد و انتشار اخباری مانند گرانی
شانه یا کارتن تخممرغ بهانهای برای گرانفروشی است.
عاشــوری عنــوان کــرد :بــا توجــه بــه عیــد غدیــر و بازگشــت
حجــاج ،مصــرف تخممــرغ در قنادیهــا و شــیرینیپزیها
افزایــش مییابــد امــا بــا ایــن حــال اجــازه افزایــش قیمــت
نخواهیــم داد.

آگهـي ارزيـابي كيفـي

شرکت گاز استان همدان سهامی خاص

مناقصه  97-29يك مرحلهاي با شماره مجوز (1397.2543نوبت اول)

پ

موضوع مناقصه :عمليات اجراي کارهاي تعمير نگهداري شبکه تغذيه و توزيع ،ابزار دقيق و حفاظت از زنگ تأسيسات
گاز در شهرستان رزن و روستاهاي تابعه
شركت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه مذكور را از طريق مناقصه به شرح ذيل به پيمانكاران
واجد الشرايط واگذار نمايد.
شرح مختصر كار:
 -1مبلغ برآورد اوليه پروژه ( 12/923/491/400دوازده ميليارد و نهصد و بيست و سه ميليون و چهارصد و نود و يک
هزار و چهارصد) ریال ميباشد.
 -2مبلغ تضمين شركت در مناقصه ( 464/175/000چهارصد و شصت و چهار ميليون و يکصد و هفتاد و پنج هزار)
ريال ميباشد كه به صورت يكي از تضامين قابل قبول معتبر در آييننامه معامالت دولتي ميباشد.
 -3مدت اجراي پروژه  365روز ميباشد.
قيمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد.
متقاضيان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت يك هفته مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي جهت شركت
در مناقصه مذكور ،نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به آدرس اينترنتي ذيل اقدام نمايند.
تاريخ تحويل پاكات ارزيابي كيفي حداكثر تا ساعت  11روز يكشنبه  1397/06/18ميباشد.
محل تحويل همدان ،ميدان شيرسنگي ،ساختمان مركزي شركت گاز استان همدان ،طبقه اول ،اتاق  ،207امور
قراردادها ميباشد.
تاريخ بازگشايي پاكات مالي متعاقب اً در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
*ضمناً هزينه درج آگهي به عهده پيمانكار برنده خواهد بود.
تلفن ،38261075-8 ،38260571-4 :دورنويس081-38256207 :
آدرس اينترنتwww.nigc-hm.ir :

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

آگهـي مزايـده (مرحله دوم -نوبت دوم)

پ

شهرداري صالحآباد بر اساس مجوز شماره /079ش مورخ  97/2/25شوراي محترم در نظر دارد نسبت به فروش  5قطعه زمين خود از
طريق مزايده کتبي و با شرايط ذيل به فروش برساند.
قطعات عبارتند از:
الف -قطعه شماره  2به مساحت  263/02مترمربع با کاربري تجاري -مسکوني در ( 24متري شهيد ثاني نبش عالمه طباطبايي)
ب -قطعه شماره  18به مساحت  300مترمربع با کاربري مسکوني در چهار راه صنعتي از تفکيکهاي اقاي یحیی کوچکخاني
ج -قطعه شماره  19به مساحت 325مترمربع کاربري مسکوني در چهارراه صنعتي از تفکيکهاي آقاي يحيي کوچکخاني
ه -قطعه شماره  20به مساحت  354مترمربع کاربري مسکوني در چهارراه صنعتي از تفکيکهاي آقاي يحيي کوچکخاني
د-قطعه شماره  6به مساحت  200مترمربع با کاربري مسکوني واقع در انتهاي رسالت (با واحد شهرسازي نيز هماهنگ شود)
متقاضيان ميبايست به عنوان سپرده شرکت در مزايده از تاريخ  97/5/27تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ  97/6/15مبلغ را
ح آباد به نام سپرده شهرداري صالحآباد واريز و يک نسخه
(مطابق جدول ذيل) به شماره حساب  0104567590006بانک ملي شعبه صال 
از فيش واريزي را همراه با درخواست کتبي مبني بر اعالم آمادگي و قيمت زمين به دفتر شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.
به پيشنهاداتي که داراي خط خوردگي يا مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شهرداري در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.
سپرده نفرات دوم و سوم پس از انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد ميگردد و در صورت انصراف سپرده افراد به نفع شهرداري ضبط
خواهد شد.
هزينه آگهي و کارشناسي بر عهده برنده مزايده است.
به تقاضاهايي که بدون واريز مبلغ سپرده موضوع بند  2و بعد از مهلت مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
کميسيون عالي شهرداري در روز شنبه مورخ  97/6/17رأس ساعت  12در محل شهرداري تشکيل ميگردد.
مبلغ تضمين شرکت د ر مزايده به شرح جدول ذيل ميباشد:
رديف قطعه
الف
ب
ج
ه
د

قطعه
2
18
19
20
6

مبلغ کارشناسي
1/446/610/000
900/000/000
1/170/000/000
1/203/600/000
200/000/000

تضمين شرکت در مزايده
72/330/500
45/000/000
58/500/000
60/180/000
10/000/000

روابط عمومي شهرداري صالحآباد

Y K

تیم طنابزنی همدان سوم مسابقات ورزشی
دانشآموزان کشور شد
معاون تربیت بدنی و ســامت آموزش و پرورش همدان از کسب
مقام سوم مسابقات ورزشــی دانشآموزان کشور توسط تیم طنابزنی
دوره ابتدایی استان خبر داد.
عبدا ...جعفــری در گفتوگو با فــارس با بیان اینکــه تیم طنابزنی
دانشآمــوزان دوره ابتدایی اســتان مقام ســوم مســابقات ورزشــی
آموزشــگاههای کشور را کســب کرد ،اظهار کرد :این تیم از آموزشگاه

پیشخوان
 13آبان شهرســتان فامنین به عنوان نماینده استان در مسابقات شرکت
کرده بود.وی با اشــاره به اینکه مسابقات ورزشی آموزشگاههای کشور
در اســتان مازندران ،شهرستان رامسر برگزار شد ،افزود :آنچه که جامعه
امروز از آموز 
ش و پرورش به عنوان نهادی که بهترین اســتعدادها را در
اختیار دارد مطالبه میکند شناسایی همه استعدادها در زمینههای مختلف
ب ه خصوص ورزش است.
معاون تربیت بدنی و ســامت آمــوزش و پرورش همدان با بیان اینکه
باید در این حوزه استعدادیابی انجام و دانشآموزان نخبه به دستگاههای
ورزشــی ،اولیا و سایر دستگاهها معرفی شوند ،گفت :کشور ایران معدن

استعدادهای زیادی در ورزش است که باید کشف شود و با آموزشهایی
که از همان سنین پایین میبینند ،بتوانند آینده ورزش کشور را بیمه کنند.
وی استعدادیابی را امری مهم قلمداد کرد و خاطرنشان کرد :دانشآموزان
با تصمیمات شورای ورزش مدارس و مدیریت مدیر آموزشگاه و معلم
تربیتبدنی در قالب تیمهای کالسی و بین کالسی در مسابقات ورزشی
شــرکت میکنند .جعفری با بیان اینکه هر زمان نگاه مســووالن نسبت
به ســامت دانشآموزان از بعد شــعار خارج و به مرحله عمل نزدیک
میشود وضعیت مطلوب در مدارس احساس میشود ،عنوان کرد :امسال
تیمها وضعیت مطلوبتری نسبت به سال گذشته دارند.

درخواست رئیس فدراسیون ورزش همگانی:

خبـر

بیش از  360هزار بانوی ایرانی
در ورزش همگانی فعالیت دارند

براســاس آخرین آمار موجود 369 ،هزار و  268بانوی ایرانی در
ورزش همگانی فعالیت دارند.
نائب رئیس فدراســیون ورزش های همگانی در حاشــیه نشســت
هیات های استانی ورزش همگانی منطقه هفت کشور به ایرنا افزود:
فدراســیون ورزش های همگانی در همین راستا رتبه نخست را در
حوزه بانوان در بین فدراسیون های مختلف به خود اختصاص داده
است.
میترا روحی خاطرنشــان کرد :این تعداد ورزشکار سازمان یافته در
سیستم سال گذشته بیمه شدگان ثبت شده اند.
وی اضافه کرد :در سال گذشته در بخش آموزش نیز رتبه نخست را
بین فدراسیون های ورزشی کسب کردیم و امسال نیز در این حوزه
پیشتاز کشور هستیم.
روحــی بیــان کــرد :ورزش همگانــی کشــور امــروزه از جایــگاه
گســترده و توســعه یافتــه برخــوردار اســت و توانســته ایــم در
حــوزه بانــوان رشــد قابــل توجهــی را در بیــن رشــته هــای
ورزشــی داشــته باشــیم.
نائــب رئیــس فدراســیون ورزش هــای همگانــی در ادامــه بیــان
داشــت :بــا وجــود اینکــه در ورزش قهرمانــی از امتیــاز مــدال
برخــوردار نیســتیم امــا در مجمــوع ورزش همگانــی و قهرمانــی
نیــز موفــق بــه رتبــه ســوم بیــن فدراســیون هــا شــده ایــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتقبال بســیار خوبــی از ســوی بانــوان
پیرامــون رشــته هــای زیــر مجموعــه ورزش هــای همگانــی شــاهد
هســتیم گفــت :برگــزاری مســابقات مختلــف ،کالس هــا و کارگاه
هــای آموزشــی ،برنامــه هــای مناســبتی و نیــز ورزش در خانــواده
در گرایــش بانــوان بــه ورزش هــای همگانــی بســیار موثــر بــوده
اســت.
وی بــا تاکیــد بــر برگــزاری دوره هــای مربیگــری و داوری بــه
صــورت منطقــه ای گفــت :انتظــار داریــم هیــات هــای ورزشــی از
مدرســان بومــی در تدریــس دوره هــا اســتفاده کننــد.
نشســت اعضــای هیــات ورزش هــای همگانــی منطقــه هفــت
کشــور هــم اینــک بــه میزبانــی شــهر همــدان در جریــان اســت.

برگزاری مسابقات ورزشی کاراته،
دو و میدانی و اسکیت در کبودراهنگ
بمناســبت گرامیداشــت هفته دولت و فرا رسیدن چهل سالگی
انقالب مســابقات ورزشی رشته های کاراته ،دو و میدانی و اسکیت
در شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان
بمناسبت گرامیداشت هفته دولت و فرا رسیدن چهل سالگی انقالب
اســامی مسابقات ورزشــی در رشــته های کاراته ،دو و میدانی و
اسکیت به ترتیب در محل سالن های ورزشی انقالب ،شهید شعاعی
و والیت شهرستان برگزار شد.
در مســابقات کاراتــه بیــش از  150نفــر ورزشــکار در قالــب
پنــج تیــم از باشــگاه هــای خــان آبــاد ،داقــداق آبــاد ،ویــان،
کبودراهنــگ ،پایــگاه شــهید نــوژه و قبــاق تپــه در همــه اوزان و
رده هــای ســنی خردســاالن ،نونهــاالن و نوجوانــان بــا یکدیگــر
بــه رقابــت پرداختنــد کــه در پایــان تیــم روســتای ویــان اول شــد
و تیــم هــای کبودراهنــگ و پایــگاه نــوژه بــه ترتیــب در جایــگاه
دوم و ســوم ایســتادند
در مســابقات دو و میدانــی نیــز نونهــاالن و نوجــوان کبودراهنگــی
در مــواد پــرش طــول ،پرتــاب وزنــه ،دوهــای  100و 1500
متــر بــه رقابــت کردنــد کــه در نهایــت آقایــان نظــری ،بیرامــی،
ســرداری ،سرمســتی ،کوچکــی ،کاشــفی و قابلــی بــه عنــوان
نفــرات برتــر معرفــی شــدند.
همچنیــن در رقابــت هــای اســکیت ســرعت کــه در رده های ســنی
مختلــف خردســال ،نونهــاالن و نوجوانــان برگــزار شــد خانــم هــا
اســدی مهربــان ،زارعــی ،هاشــملو ،بیــوک آبــادی و یوســفی بــه
عنــوان نفــرات برتــر معرفــی و تجلیــل شــدند.

همایش کوه پیمایی ویژه بانوان در
شهرستان مالیر برگزار شد
هیأت همگانی شهرســتان مالیر با برگزاری همایش کوه پیمایی
ویژه بانوان هفته دولت و دهه امامت و والیت را گرامی داشت.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل ورزش وجوانان اســتان
همایش کوه پیمایی ویژه بانوان به مناســبت گرامیداشــت هفته
دولــت و دهه امامت و والیت به همت بانــوان صبحگاهی کار
ایســتگاه تختی شهرســتان مالیر و با همکاری هیئت همگانی و
مســئول امور ورزش بانوان اداره ورزش وجوانان با سرپرستی
مریــم رضایــی از مربیان حاذق و شایســته در رشــته آمادگی
جســمانی و موسس سمن سفیران پاکی در دامنه های زیبای کوه
گرمه این شهرستان برگزار شد
تعــداد بیســت نفــر از ورزشــکاران و صبحگاهــی کاران بانــوی
مالیــری کــه تحــت پوشــش هیئــت همگانــی در ایســتگاه تختــی
ایــن شهرســتان فعالیــت میکننــد در ایــن همایــش شــرکت کردنــد
و بــا حضــور ســبز خــود هفتــه دولــت و دهــه امامــت و والیــت
را گرامــی داشــتند
شــرکت کننــدگان مســیر دو کیلومتــری دامنــه کــوه گرمــه را از
آبشــار بــام مالیــر تــا اســتراحتگاه اول کــوه گرمــه طریــق نمودنــدو
پــس از صــرف صبحانــه بــه اســتادیوم تختــی بــاز گشــتند و در
پایــان نیــز بــه قیــد قرعــه بــه پنــج نفــر از شــرکت کننــدگان
جوایــزی از ســوی هیئــت همگانــی بــه پــاس قــدر دانــی از
زحمــات آنهــا اهــداء گردیــد.
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میزبانی برنامههای بین المللی
به همدان واگذار شود
فدراسیون ورزشهای همگانی آمادگی
دارد برنامــه های مهم بین المللی را میزبانی
کــرده و اجرای آن را به شــهرهای تبریز و
همدان کــه در چارچوب رویــداد 2018
انتخاب شده اند ،واگذار کند.
رئیس فدراســیون ورزش های همگانی در
نشست با مســئوالن ورزشی استان همدان
اظهار داشــت :انتخاب همــدان به عنوان
پایتخت گردشــگری آســیا در سال 2018
میالدی افتخار ارزشــمندی اســت که باید
از این ظرفیت ایجاد شــده به نحو احســن
در معرفی این اســتان در عرصه بین المللی
استفاده شود.
به گزارش ایرنا علی مجــدآرا ادامه داد :از
دســت اندرکاران فدراسیون خواسته ایم تا
میزبانی های مهم بین المللی را به شهرهای
تبریز و همدان واگذار کنند تا در رویدادهای
 2018بتوانیم تاثیرگذار باشیم.
مجدآرا بیــان کرد :ورزش های همگانی در
ســطح جهان از جایگاه بســیار ارزشمندی
برخوردار اســت و در رشته های مختلف
فعالیــت گســترده دارد و می تواند بســتر
مناســبی برای معرفی ظرفیــت های منطقه
باشد.

سند تحول قانون اساسی ورزش
همگانی

رئیس فدراســیون ورزش هــای همگانی
کشــور در ادامه گفت :ســند تحول قانون
اساســی ورزش همگانی در این فدراسیون
مورد توجه اســت و در همین راســتا برای
همگام شــدن هیات های استانی با سیاست
های فدراســیون در چارچوب سند تحول
ورزش همگانــی ،توصیه هــای الزم انجام
شده و خط مشی همه شهرستان ها نیز تبیین
شده است.
وی اضافه کرد 14 :طرح امسال در وزارتخانه
تصوب شده و استان ها در قالب این طرح
ها به توسعه ورزش های همگانی بپردازند
ضمن اینکه کتاب های منتشر شده پیرامون
تحول باید به دقت مطالعه و اجرا شود.
مجدآرا بیان کرد :این ســند در عرصه های

فوتبال باشگاهی
ایران دلچسب
نیست
مربی اســبق تیم ملی فوتبال ایران در
تحلیل شرایط فعلی این رشته گفت :نتایج
فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا دلچسب
نیست ولی فکر میکنم پرسپولیس بتواند به
نیمهنهایی برسد.
ناصــر ابراهیمــی در گفتگــو بــا مهــر،
آگهي حصر وراثت
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کارگری ،مدارس ،شــهرداری ها و ســایر
قشرهای جامعه اجرایی می شود.

در خصــوص باخــت یــک بــر صفــر
پرســپولیس مقابــل الدحیــل قطــر در
دیــدار رفــت مرحلــه یــک چهــارم نهایی
لیــگ قهرمانــان آســیا گفــت :ایــن نیتجــه
امیدوارکننــده بــود تــا پرســپولیس بتوانــد
در بــازی برگشــت خــود در ورزشــگاه
آزادی حریفــش را شکســت دهــد.
مربی اســبق پرســپولیس ادامه داد :سبک
بازی پرسپولیس نشان داد می توان الدحیل
را شکســت داد .البته مشــکل گلزنی در
پرسپولیس باید حل شود تا این تیم بتواند
به مرحله بعدی صعود کند.

پیشکســوت باشــگاه پرســپولیس دربــاره
عــدم گلزنــی مهاجمــان ایــن تیــم تصریــح
کــرد :اینکــه گل نــزدن تیــم را بــه گــردن
محرومیــت باشــگاه از حضــور در نقــل
و انتقــاالت بیندازیــم منطقــی نیســت.
کار مهاجــم گل زدن اســت و ربطــی بــه
مشــکالت باشــگاهی نــدارد .البتــه مــن
علــت اصلــی را عــدم تغذیــه مناســب
آنهــا در طــول نــود دقیقــه ،توســط هافبک
هــا مــی دانــم .بازیکنــان خــط میانــی
بایــد بتواننــد کاری کننــد کــه مهاجمــان
پرســپولیس در موقعیــت گل قــرار بگیرند.

 200ایستگاه ورزش صبحگاهی
در همدان فعال است

رئیس ورزش هــای همگانی همدان نیز در
این نشســت گفت :هم اکنون  200ایستگاه
ورزش صبحگاهی در سطح این استان فعال
است.
هادی ســبزواری افزود :تمامــی این تعداد
ایستگاه ورزش صبحگاهی دارای شناسنامه
و برنامه منظم و مستمر است.
وی بیان کــرد :در حال حاضر  53رشــته
ورزشــی در قالب کمیته های مختلف زیر
مجموعه هیات ورزش های همگانی استان
همدان فعال است.
ســبزواری اضافه کرد :در راســتای توسعه
فراگیر ورزش همگانی تمامی ســالن های
ورزشــی این استان از ســاعت  6تا هشت
صبح به صورت رایــگان در اختیار ورزش
های صبحگاهی هستند.
وی افــزود :در ایــن برنامــه شــورای
اســامی شــهر و شــهرداری و نیــز آموزش

خانم بتول عليمحمدي فرزند پرويز دارای شــماره شناســنامه
 509به شرح دادخواست کالسه  970489از این حوزه درخواست
گواهی حصــر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان
گلين خاكور فرزند حاتم به شــماره شناســنامه  350در تاريخ
 1395/08/29در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه
حینالفوت آن متوفيه منحصر اســت بــه -1 :بتول عليمحمدي
فرزند پرويز به شــماره ملــي  3932503554دختر متوفيه -2
زهرا عليمحمدي فرزند پرويز به شــماره ملي 3932526491
دختر متوفيه  -3بانو عليمحمدي فرزند پرويز به شــماره ملي
 3932541588دختــر متوفيه  -4محمــد عليمحمدي فرزند
پرويز به شــماره ملي  3932583078پســر متوفيه  -5احمد
عليمحمــدي فرزند پرويز به شــماره ملــي 3932614836
پســر متوفيه  -6رضا عليمحمدي فرزند پرويز به شــماره ملي
 3932678494پســر متوفيه والغير .اينك با انجام تشريفات
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ
نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر
خواهد شد( .م الف )463
نجفي ـ قاضي شعبه شماره  111شوراي حل اختالف مالير

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760326034000456مورخه  1397/5/17هيأت موضوع قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي
جواد شعبانلو فرزند ترابعلي به شماره شناسنامه  176صادره از مالير در ششدانگ
يك باب خانه به مساحت  160/54مترمربع پالک 4508فرعی از  18اصلی واقع در
همدان بخش حومه  2ميدان امام حسين (ع) خيابان ده متري رضوان کوچه شهيد
صدوقي خريداري معالواسطه از مالك رسمي آقاي محمود خضريان محرز گرديده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود،
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
ميتوانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره
تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )2139
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/3 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/18 :
موسی حنیفه

آگهي حصر وراثت

آقاي بهمن چهاردولي فرزند عبادا ...دارای شــماره شناسنامه  904به شرح دادخواست کالسه
 970509از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
عبادا ...چهاردولي فرزند شعبانعلي به شــماره شناسنامه  1در تاريخ  1382/09/20در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفي منحصر است به -1 :بهمن چهاردولي
فرزند عبادا ...به شماره ملي  3932884231پســر متوفي  -2محمود رهبريفر فرزند عبادا...
به شــماره ملي  3920116232پســر متوفي  -3احمد رهبريفر فرزند عبادا ...به شماره ملي
 3934469329پســر متوفي  -4صفر چهاردولي فرزند عبادا ...به شماره ملي 3932793137
پســر متوفي  -5فاطمه چهاردولي فرزند عبادا ...به شماره ملي  3934534775دختر متوفي
 -6مريم چهاردولي فرزند عبادا ...به شماره ملي  3933830631دختر متوفي  -7زهرا يوسفي
فرزند عليمراد به شماره ملي  3933656281همســر متوفي والغير .اينك با انجام تشريفات
مقدماتي درخواســت مزبور را در يــك نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا
وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال
گواهي صادر خواهد شد( .م الف )460
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رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو همدان

آگهي حصر وراثت
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قضاوت مسابقات گرند
اسلم تنیس آمریکا به
داور همدانی سپرده شد

فدراســیون جهانی تنیس قضاوت
مســابقات گرند اســلم جهانی که در
آمریــکا برگــزار می شــود را به داور
همدانی سپرد.
مدیــر روابط عمومــی اداره ورزش و
جوانان همدان گفت :سیدعادل برقعی
امروز برای حضور در این مســابقات
عازم کشور آمریکا شد.
حمــداهلل چاروســایی در گفت وگو
با ایرنا اظهار داشــت :مســابقات آزاد
تنیس آمریکا یکی از چهار گرند اسلم
بزرگ تنیس جهان اســت که امسال با
حضور ستارگان تنیس جهان از جمله
«راجر فدرر» سوئیسی و «رافائل نادال»
اسپانیایی برگزار می شود.
چاروســایی یادآور شــد :برقعی داور
نشــان برنز همدان به مدت  2هفته در
این مسابقات قضاوت می کند.
برقعــی داور پرافتخار تنیس همدان به
شــمار می رود که تاکنون بیش از 30
قضاوت در مســابقات مهم جهانی را
عهده دار بوده اســت.وی یکی از فعال
ترین داوران تنیس جهان و رئیس هیات
تنیس استان همدان است.
مسابقات تنیس آمریکا یکی از قدیمی
ترین رویدادهای معتبر تنیس به شمار
می رود.این رقابــت ها پر بیننده ترین
رویداد تنیســی محســوب می شود و
مهمترین شــاخصه آن زمینی است که
این بازی ها در آن انجام می شود
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و پــرورش در کنــار دســتگاه ورزش
حمایــت همــه جانبــه داشــته انــد.
وی با اشــاره بــه ایجاد جاده ســامت در
همدان گفت :شهرداری همدان در این راستا
همکاری خوبی داشته است و در این راستا
بلوار ارم با ایجاد طرح آرام ســازی ،مسیر
ایجاد جاده سالمت خواهد بود.
رئیــس هیــات ورزش هــای همگانــی
همــدان بــا قدردانــی از حمایــت هــای
دســتگاه ورزش ایــن اســتان در اجــرای
برنامــه هــا گفــت :امســال بیــش از 50
برنامــه ورزش همگانــی را در تقویــم
اجرایــی قــرار داده ایــم و تاکنــون بــه
بهتریــن شــکل ممکــن انجــام شــده اســت.
وی فعالیت چشــمگیر ورزش همگانی در
سطح شهرســتان ها را قابل تقدیر دانست
و گفــت :امــروزه ورزش همگانی با اتحاد
و همدلی مسئوالن و مردم همدان به شکل
گسترده در حال رشد و پیشرفت است.
نشست اعضای هیات ورزش های همگانی
منطقه هفت کشور هم اینک به میزبانی شهر
همدان در جریان است.

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

کانوپولوی دختران
ایران قهرمان بازی های
آسیایی شد
تیم ملی قایقرانی دختران ایران در
بخش کاناپولو با برتری مقابل سنگاپور
با اقتدار به مقــام قهرمانی هجدهمین
دوره بازهای آســیایی  2018اندونزی
رســید.به گزارش ایرنا ،در دیدار فینال
مســابقات که روز چهارشــنبه برگزار
شد ،تیم ایران در مصاف با سنگاپور با
نتیجه  5بر  2به پیروزی رسید و عنوان
قهرمانی را بدست آورد.
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برتری قاطع قطریها
مقابل نمایندگان ایران در
سال 2018
ســایت اســتاد الدوحه قطر آمار
دیدارهای نمایندگان این کشور با ایرانی
ها در لیگ قهرمانان آسیا در سال 2018
را منتشر کرد.
به گزارش فارس ،ســایت الدوحه قطر
پس از دیدار اســتقالل و پرسپولیس با
تیم های السد و الدحیل قطر آماری را
ارائه داد که باشگاه های قطری برتری
قاطعی را در سال  2018بر باشگاه های
ایران در لیگ قهرمانان آســیا در کسب
نتایج داشتند.
با نگاه به آمــار رویارویی قطری ها با
ایرانی ها در لیگ قهرمانان آسیا در سال
 2018مشاهده می شــود که  10بازی
انجام شده اســت .قطری ها  7برد2 ،
شکست و یک تساوی در این دیدارها
کسب کردند و به وضوح برتری آنها بر
تیم های ایرانی دیده می شود.

شنبه

خبـر

کمیته انضباطی آرا جدید خود
را صادر کرد

به گزارش ســایت رسمی فدراسیون فوتبال ،کمیته انضباطی
تازهترین آرا خود را به شرح ذیل اعالم کرد:
* سعید الهویی ،مربی تیم سپاهان به دلیل رفتار غیر مسئوالنه که منجر
به اخراج وی در مسابقه با پیکان شد ،وفق ماده  ۵۴مقررات انضباطی
به توبیخ کتبی محکوم شد.این رای قطعی است.
* باشگاه سپاهان به دلیل فحاشی تماشــاگرانش به داور بازی دیدار
با پیکان ،بر اســاس ماده  ۸۶مقررات انضباطی به پرداخت مبلغ ۱۰۰
میلیون ریال محکوم شد .این رای قطعی است.
* باشــگاه تراکتورســازی به دلیل اهانت عدهای از تماشاگرانش به
ســرمربی تیم حریف و پرتاب سنگ به ســوی تیم مقابل در دیدار با
سایپا ،وفق ماده  ۸۶مقررات انضباطی به مبلغ  ۲۰۰میلیون ریال جریمه
نقدی محکوم شد .این رای قابل تجدیدنظر است.
کمیته انضباطی ضمن یادآوری بند یــک ماده  ۸۶مقررات انضباطی،
انتظار دارد با رعایت موارد مندرج توســط باشگاهها کاهش آثار سوء
رفتار تماشاگران مالحظه شود.
* دو باشگاه پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان به دلیل درگیری تعدادی
از تماشــاگران خود در پایــان دیدار دو تیم وفق مــاده  ۸۶مقررات
انضباطــی به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شــدند .این رای
قطعی است.
* تیم ذوب آهن اصفهان به دلیل داشتن  ۸بازیکن اخطاری و اخراجی
در دیدار با ســپاهان مطابق قانون  ۵۷مقررات انضباطی ،به پرداخت
مبلــغ  ۶۴میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شــد .این رای قطعی و
قابل اجرا است.
* جالل امیدیان ،مربی تیم ســپاهان بــه دلیل اعتراض به تصمیمات
داوری و رفتار غیر ورزشــی با داور و تحریک تماشــاگران که منجر
به اخراجش شد مطابق ماده  ۵۴مقررات انضباطی ،ضمن توبیخ کتبی
به پرداخت مبلغ  ۳۰میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شــد .این رای
قطعی و قابل اجرا است.
* احســان بعیــدی ،مدیــر رســانهای ذوب آهــن بــه دلیل اعتــراض و
رفتــار غیــر ورزشــی بــه داور کــه منجــر بــه اخــراج وی شــد ،وفــق
مــاده  ۵۴مقــررات انضباطــی ،ضمــن توبیــخ کتبــی بــه پرداخــت
مبلــغ  ۱۰میلیــون ریــال جریمــه نقــدی محکــوم شــد .ایــن رای
قطعــی و قابــل اجــرا اســت.
* باشــگاه فــوالد خوزســتان بــه دلیــل فحاشــی تماشــاگرانش بــه
داور مســابقه بــا نســاجی قائمشــهر ،بــه پرداخــت مبلــغ  ۱۰۰میلیــون
ریــال جریمــه محکــوم شــد.
* کیانــوش رحمتــی و محمــد ســعید اخبــاری مربیــان نســاجی و
فــوالد بــه دلیــل اعتــراض بــه تصمیمــات داوری کــه منجــر بــه
اخــراج آنــان شــد مطابــق مــاده  ۵۴مقــررات انضباطــی هــر نفــر بــه
توبیــخ کتبــی محکــوم شــدند .ایــن رای قطعــی اســت.
* باشــگاه اســتقالل بــه دلیــل فحاشــی و پرتــاب بطــری آب و
اشــیای متفرقــه از ســوی عــدهای از هــواداران ایــن تیــم بــه داور
مســابقه بــا پــارس جنوبــی وفــق مــاده  ۸۶مقــررات انضباطــی بــه
پرداخــت مبلــغ  ۲۰۰میلیــون ریــال جریمــه محکــوم شــد .ایــن رای
قابــل تجدیــد نظــر اســت.
همچنیــن باشــگاه پــارس جنوبــی جــم بــه دلیــل پرتــاب ســنگ از
ســوی هوادارانــش در ایــن بــازی ،مطابــق همیــن مــاده بــه پرداخــت
مبلــغ  ۱۰۰میلیــون ریــال جریمــه محکــوم شــد .ایــن رای قطعــی و
قابــل اجــرا اســت.
* کمیتــه انضباطــی همچنیــن اعــام کــرد بــه دلیــل عــدم حضــور
تیــم ماشــین ســازی تبریــز در زمیــن مســابقه بــه علــت عــدم
صــدور کارت بازیکنــان در دیــدار مقابــل بــادران تهــران ،وفــق
مــاده  ۶۱مقــررات انضباطــی نتیجــه ایــن بــازی  ۳بــر صفــر بــه نفــع
بــادران اعــام مــی شــود.
همچنیــن باشــگاه ماشــین ســازی بــه پرداخــت مبلــغ  ۵۰میلیــون
ریــال جریمــه نقــدی محکــوم شــد .ایــن رای قابــل تجدیــد نظــر
اســت.

برابر رأي شــماره  137960326009000084مورخه  97/2/22هيأت موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي شهرســتان فامنین تصرفات مالكانه و بالمعارض آقای
محمود حیدری فرزند عبداهلل به شــماره شناسنامه  4152صادره از فامنین
به شــماره ملي  5029612114دراعیانی شش دانگ بانضمام عرصه  79شعیر
مشاع از  96شعیر ششدانگ يك باب خانه به مساحت سیصد وهفتاد وهشت
متر مربع و بیســت و نه صدم مترمربع قســمتی از پالک  99اصلی واقع در
بخش پنج همدان اراضي ماماهان خريداري از مالك رســمي آقای رجبعلی
قنبری محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود،
در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته
باشــند ميتوانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت
صادر خواهد شد(.م الف )85
تاريخ انتشار نوبت اول97/4/12 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/4/27 :

آقاي امير منيريفر به شــماره شناســنامه  4883به استناد
شــهادتنامه و گواهــی فوت و رونوشــت شناســنامه ورثه،
درخواســتی به شــماره  970311تقدیم این شورا نموده چنین
اشــعار داشته اســت که شــادروان علي منيريفر به شماره
شناســنامه  3861668173در تاريخ شــنبه  30تير  1397در
گذشــته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از -1 :معصومه
بهنشان فرزند احمد به شماره شناسنامه  71مادر متوفي  -2امير
منيريفر فرزند ابراهيم شماره شناســنامه  4883پدر متوفي
اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك
نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از
متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه
تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .م الف )472
رئیس حوزه شماره  111شوراي حل اختالف بهار

ورزشی

varzesh@hamedanpayam.com

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

رضا بيات -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

آگهي حصر وراثت

 10شهريورماه 1397

شماره 3277

خانم شهين مرادي خدمت به شــماره شناسنامه  870به استناد
شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه ،درخواستی
به شماره  970315تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است
در تاريخ
که شادروان علي مرادي خدمت به شماره شناسنامه
جمعه  2مرداد  1394در گذشــته و ورثه وی در هنگام درگذشت
عبارتند از-1 :گالبتون اســدي فرزند فرجاله به شماره شناسنامه
 111همســر متوفي  -2شــهين مرادي خدمت فرزند علي شماره
شناســنامه  870فرزند متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر
نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد
شد( .م الف )471
رئیس حوزه شماره  111شوراي حل اختالف بهار

آگهي مزايده

در پرونده كالســه/970670اج اجرايي طي رأي صادره از شعبه  122شوراي حل
اختالف همدان آقاي محمدعلي همايوني باذن محكومند :به پرداخت به مبلغ
 66/470/000ريال به عنوان اصل خواســته در حق خانم سيده اکرم سپهر سيد
يادگاري و مبلغ  3/323/500ريال به عنوان نيمعشر دولتي لذا با توجه به اينكه
محكوم عليه -عليهما -عليهم نسبت به برائت ذمه خويش اقدامي نكرده است
اين اجرا به درخواست (محكوم له) ،لهما ،لهم اقدام به توقيف اموالي به شرح ذيل
نموده كه در تاريخ  97/6/26ســاعت  18اقدام به عمليات مزايده جهت تأديه
دين محكوم عليه ،عليهما ،عليهم مينمايد معهذا كساني كه تمايل به شركت در
مزايده دارند ميتوانند در مدت پنج روز قبل از روزي كه براي فروش معين شده
است اموال مشروحه ذيل را مالحظه نمايند .ضمن ًا مزايده در دایره اجراي احكام
مدني شــورای حل اختالف همدان برگزار ميگردد .اموال مورد مزايده  -1يک
ح فر مدل پيرا به ارزش  4/000/000ريال  -2يک دستگاه
دســتگاه اجاق گاز طر 
لباسشــويي پاکشــوما  8کيلويي به ارزش  20/000/000ريال  -3يک دستگاه
پخچال فريزر هيماليا به ارزش  19/000/000ريال  -4يک دســتگاه تلويزيون 43
اينچ با مشــخصات  43H2000-DLEبه ارزش  19/000/000ريال  -5يک تخته
فرش ماشيني  12متري  700شانه نگين کاشان به ارزش  13/000/000ريال جمع ًا
به مبلغ  75/000/00ريال بديهي اســت برنده مزايده كســي تلقي ميگردد كه
بيشترين قيمت پيشنهاد نمايد و ميبايست ده درصد في را فيالمجلس و مابقي
را ظرف مدت يك ماه تأديه كند)2312(.

اجراي احكام شورای حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت

خانم مرجان بوجاري دارای شماره شناســنامه  386-089887-6به
شرح دادخواست کالســه 112/970474/97ح از این حوزه درخواست
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا حضرتي
به شماره شناسنامه  386- 036625در تاريخ  1397/4/17در اقامتگاه
دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفــوت آن متوفي منحصر
است به -1 :مرجان بوجاري به شــماره شناسنامه386 -089887-6
صادره از همدان متولد  1376همســر متوفي  -2عليمراد حضرتي به
شماره شناسنامه  3صادره از قروه متولد  1343پدر متوفي  -3سکينه
اسکندري به شماره شناسنامه  305صادره از سر پل ذهاب متولد 1337
مادر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك
نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال
گواهي صادر خواهد شد( .م الف )2308

رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف همدان

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

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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»»منبع :موسسه ژئوفیزیک تهران

قهاوند

1سپتامبر 2018

صاف تا کمي ابري  -غبارآلود
فامنین

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

05:19
06:46
13:18
19:50
20:08
00:34

بهار

 10شهريورماه 1397

 20ذيالحجه 1439

■ اوقات شرعي

اسدآباد

پيام تاريخ ،تمدن و فرهنگ مادستان

شنبه

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

■ آب و هوا

پيشبيني وضع هوا:
گلتپه

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

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

■ حدیث:

امام علي(ع):

29 34 35 34 32 31 34 34 34 36 34
26 38 20 31 27 26 22 21 28 23 22
25 35 35 25 25 30 30 25 30 25 30

خداوند  ،مرا پيشواى خَ لقش قرار داده است  .از اين رو  ،بر من واجب نموده كه در باره خودم
تأسى كند و
و خورد و خوراك و پوشاكم  ،همانند مردمان محروم باشم تا نادار  ،به نادارىِ من ّ
توانگرىِ توانگر  ،او را به طغيان نكشاند .
الكافي :ج  ۱ص  ۴۱۰ح ۱

■ 2018
همدان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 2018
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خبـر

موفقیت محققان ایرانی در افزایش عملکرد
گیاه استویا

محققان پژوهشــگاه بیوتکنولوژی کشــاورزی موفق به افزایش
عملکرد کمی و کیفی محصول در کشت گیاه استویا شدند که منبعی
طبیعی برای تولید شــیرین کننده های جایگزین قند و شکر است.به
گزارش مهر  ،فواد مرادی عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی و مجری طرح اظهار داشت :میـــزان مجاز شـکر مصرفی
بـرای هر فرد عادی حدود ۱۸.۵کیلوگرم در سـال است در حالی کـه
سرانه مصرف شکر در ایران حدود  ۲۹کیلوگرم است .این سرانه باالی
مصرف قند و شــکر عمده علت گســترش بیماری دیابت در کشور
است و موثرترین راه برای کاهش مصرف قند و شکر ،جایگزین کردن
شیرین کننده های طبیعی از جمله اسـتویوزاید است.

جایگاه ممتاز پژوهشگاه رویان
در سطح بین المللی

رئیس پژوهشگاه رویان اظهار داشت :پژوهشگاه رویان توانسته جایگاه
علمی و اجتماعی ممتازی را در جامعه علمی در سطح ملی و بین المللی
رقم بزند.به گزارش مهر ،عبدالحسین شاهوردی در نوزدهمین جشنواره
بین المللی تحقیقاتی رویان (پزشــکی تولید مثل-ســلول های بنیادی)
اظهار داشــت:خدا را شــاکرم که فرصتی دیگر در اختیارمان قرار داد که
بستر گردهمایی پژوهشگران ،اندیشمندان و دانشجویان را در جشنواره
بین المللی رویان جهت ارزیابی تازه های علوم پزشکی ،تولید مثل ،علوم
ســلولی ،سلول های بنیادی و زیست فناوری فراهم کنیم.وی افزود :این
جشــنواره با همت و تالش زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی  ۱۹سال پیش
آغاز شد و بعد از درگذشت ایشان  ۱۲دوره طالیی را برگزار کرده ایم.

 ۵۷۰فراخوان پژوهشی سازمانی
به ثبت رسید

بیش از  ۵۷۰فراخوان پژوهشــی در موضوعات مختلف توســط
ســازمانهای کشور در سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) به
ثبت رسید.به گزارش پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ،از
ابتدای راهاندازی ســامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) تا پایان
بهار ســال جاری ۱۶۸ ،ســازمان و بیش از  ۳هزار و  ۵۵۰پژوهشگر
در این ســامانه نامنویســی کردهاند و همچنین بیش از  ۵۷۰فراخوان
پژوهشــی در موضوعات مختلف توسط ســازمانهای کشور در این
ســامانه به ثبت رسیده اســت.در مجموع بیش از  ۴۲۸۰پژوهش در
موضوعات مختلف در ســامانه وجود دارد که کاربر میتواند آنها را
ببیند و برای آگاهی بیشتر یا انجام آنها با سازمان تماس بگیرد.

فراخوان عمومی اپراتور ماهوارههای
مخابراتی اعالم میشود

رئیس ســازمان فضایی ایران با اشــاره به تدوین پروانه اپراتوری
ماهــواره های مخابراتی گفت :تا دو هفته آینده فراخوان عمومی بهره
برداری از این اپراتور ،اطالع رسانی میشود.
به گزارش سازمان فضایی ایران ،مرتضی براری در نشست حمایت
از بخش خصوصی و توســعه کســب وکارهای فضا پایه ،بر لزوم
توســعه کســب وکارها در کل زنجیره ارزش فضایی کشور تاکید
کرد و گفت :تدوین پروانه اپراتوری ماهواره های مخابراتی اولین
گام اجرایــی در تحقق این هدف بود که در ســازمان فضایی ایران
صــورت گرفت و ظرف یکی دو هفتــه آینده فراخوان عمومی آن
اطالع رسانی می شود.

سرقت اطالعات از طریق المپهای هوشمند!
در پژوهشی مشخص شد که میتوان از برخی المپهای هوشمند
از طریق ضبــط الگوهای روشــنایی ،برای اســتخراج اطالعات از
دستگاههای شخصی استفاده کرد.
به گزارش مهر  ،در پژوهش جالبی مشخص شد که میتوان از برخی
المپهای هوشمند از طریق ضبط الگوهای روشنایی برای استخراج
اطالعات از دستگاههای شخصی اســتفاده کرد .برای اینکه منبع نور
زمینهای برای انجام حمالت شــود ،برخی الزامات مانند پشتیبانی از
تصویرسازی چندرســانهای و قابلیتهای مادون قرمز باید در منابع
وجود داشته باشد.در این حمله برای استخراج اطالعات نیازی به نفوذ
به شبکه داخلی نیست و تنها یک اتصال مستقیم بین دستگاه هدف و
چراغها در فرایند استخراج کافی است.

گزارش

در بيانيه پاياني اجالس کشورهاي آسيايي  2018پيشنهاد شد

يادداشت

همدان پايتخت دائمي گردشگريآسيا

تیم حفاظت یا سیاهی لشکر...؟!؟
»»پرویز محمدی

در آییــن قرائــت بیانیــه کنفرانس
بینالمللی«همدان ،پايتخت گردشگری
کشــورهای آسیایی در ســال  »2018؛
آمادگی همدان بــرای ایجاد دبیرخانه
دائمی پایتختهای گردشگری آسیائی
( )ATCدر بیانیه ای که توســط بهزاد
نــژاد مدیرکل امور بین الملل ســازمان
میراث فرهنگی برای میهمانان خارجی و
مدیر کل میراث فرهنگی برای میهمانان
داخلی مطرح شد
در ایــن آیین که در کنار آرامگاه بوعلی
سینا برپا شــد پیام صلح و دوستی در
عرصه ملی و بین المللی برای توســعه
روابط گردشــگری اعالم شــد  .آئین
پایانی کنفرانس بینالمللی گردشــگری
کشــورهای آســیایی با حضور دبیرکل
مجمع گفتوگوهای کشورهای آسیایی،
میهمانان خارجی ،معاون دفتر تبلیغات و
بازاریابی سازمان میراث فرهنگی ،مسؤوالن استانی،
فعاالن گردشگری و خبرنگاران برگزار شد.
در ایــن پیام از گردشــگری به عنوان ابــزاری برای
گفتوگوی ســازنده میان تمدنها سخن به میان آمد
که میتواند به بســط روابط فرهنگی ،بهبود وضعیت
اقتصــادی جوامع محلی ،ایجاد فرصتهای شــغلی
جدید و تقویت دوســتی میان کشورهای آسیایی که
دارای تمدن کهن و مشترک هستند ،کمک شایانی کند.
از اهــداف تدوین شــده در شــکلگیری مجمع
گفتوگوی آســیا  ،ایجاد انسجام و همکاری قوی
میان کشــورها با هدف افزایش قدرت و نقش آنها
در سیر تصمیمات جهانی و تاکید بر نقاط مشترک و
رفع اختالفات میان آنهاست.

گردشگری همواره به عنوان پل ارتباطی میان ملتها
به توســعه روابط مانــدگار در حوزههای مختلف
اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصادی ،زمینــهای برای
تحقق دوستیها بوده است .توانمندیهای فرهنگی،
طبیعی و تاریخی موجود در کشــورهای آســیایی،
قابلیت بســیار باالیی در امر توسعه گردشگری در
آنها ایجاد کرده اســت .اســتفاده از تجربیات موفق
در نشســتهایی مانند کنفرانس بینالمللی همدان
 2018میتواند بــه معرفی بهتر ایــن ظرفیتها و
همین طور بازتاب آنها در ســطح بینالمللی کمک
کند و لذا شــرکتکنندگان در کنفرانس بینالمللی
همدان  ،2018بر برگــزاری رویدادهای تخصصی
در حوزه گردشــگری و مشارکت فعال کشورهای

عضو  ACDدر رویدادهای یکدیگر تاکید کردند.
همــدان پایتخت اولین تمدن شــکوهمند آریایی و
زادگاه شکلگیری تمدن بزرگ ایرانی ،همواره محور
تحــوالت و رویدادهایی بوده کــه این قاره کهن به
خود دیده اســت .ظهور بزرگانی چون بوعلیسینا
نامدارترین پزشک ســدههای اول دوره اسالمی و
صاحبان علم و ادب مانند باباطاهر ،این شــهر را به
یکی از تاثیرگذارترین مراکز رشد و بالندگی فرهنگ
ایرانی و اسالمی تبدیل کرده است.
برخورداری از جاذبههــای طبیعی فراوان مانند غار
علیصدر که یکــی از بزرگترین غارهای آبی جهان
اســت و نیز توانمندی باالی هنرمندان در خلق آثار
صنایعدستی ارزشمند و کم نظیر ،این شهر را مهیای

بانک گردشگری به فعاالن صنایعدستی وام ارزانقیمت میدهد
در دومیــن روز برگزاری ســیامین نمایشــگاه
بینالمللی صنایعدستی تفاهمنامه همکاری و اعطای
تسهیالت ارزانقیمت به فعاالن صنایع دستی کشور،
بین بانک گردشــگری و ســازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری به امضا رسید.
علیاصغر مونســان ،معــاون رییسجمهور و رییس
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
و رضا کامران عضو هیاتمدیره و سرپرســت بانک

گردشگری این تفاهمنامه را در غرفه بانک گردشگری
در س 
یاُمین نمایشگاه صنایع دستی امضا کردند.
مونسان در این مراســم با بیان اینکه سازمان میراث
فرهنگی به دنبال اســتفاده از ظرفیتهای بخشهای
مختلف اقتصادی از جمله شبکه بانکی برای تقویت
و همافزایی حوزه میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشــگری اســت ،اظهارکرد :به منظور استفاده از
ک مذاکره
ظرفیتها و پتانسیل شبکه بانکی با چند بان 

کردیم و نهایتا بانک گردشگری به عنوان حامی ویژه
این حوزه انتخاب شد.
وی افــزود :با این اقدامات حداکثــر تالش خود را
میکنیم که از امکانات برونسازمانی و تسهیالت مالی
شبکه بانکی در راستای حمایت از بخشهای صنایع
دستی و گردشگری استفاده کنیم.
رئیس سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد :هنرمندان
و صنعتگران صنایع دســتی نیازمنــد حمایتهای

عک

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

پذیرش گردشــگرانی با سالیق مختلف
کرده است.
انتخــاب همدان بــه عنــوان پایتخت
گردشــگری آســیایی در ســال2018
توســط  ، ACDتوانست نقش موثری
در معرفی این شــهر به عنــوان مقصد
جدیدی در گردشگری آسیا ایفا کند؛ لذا
شــرکتکنندگان در کنفرانس بینالمللی
 2018بــر تعامل و همــکاری و انتقال
تجــارب و هــم افزائی بین شــهرهائی
که از ســوی  ACDبه عنوان پایتخت
گردشــگری آســیایی انتخاب میشوند
تاکید کردند و همــدان آمادگی خود را
برای ایجاد دبیرخانه دائمی پایتختهای
گردشگری آسیائی ( )ATCاعالم کرد.
گردشگری روستایی به عنوان یک ابزار
کارآمد توسعه پایدار ،میتواند بر مبنای
میراث ناملموس ،تنوع فرهنگی ،ســبک
زندگی ،فرهنگ غذائی ،آداب ،سنن ،معماری ،لباس
و موســیقی ،محصوالت متنوعی را برای سالئق و
عالئق مختلف گردشگران فراهم کند.
اگرچــه اغلــب کشــورهای دنیــا دارای تجارب
ارزشمندی در توسعه گردشگری روستائی هستند،
لیکن وجود روستاهای بیشــماری با ویژگیهای
منحصر به فــرد و دارا بودن ظرفیتهای توســعه
در نقــاط مختلف جهــان ،ایجاد شــبکهای برای
انتقال تجربیات موفق کشــورهای پیشرو در حوزه
گردشــگری روســتائی را ضروری میکنــد؛ لذا
شرکتکنندگان در کنفرانس بینالمللی همدان 2018
بر تشکیل شبکه جهانی روستاهای گردشگری تاکید
کردند.

امضای تفاهمنامه همکاری بین بانک گردشگری و سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

س
روز

شــهر همدان این هفته میزبان کنفرانس بین المللی گردشــگری
آسیا با عنوان " همدان  ۲۰۱۸بود ".
حتم ـ ًا اخبــار رســمی ایــن رویــداد مهــم فرهنگــی و اقتصــادی را
همــکاران رســانه ای منتشــر کــرده و بــا جزئیــات بــه ســمع و نظــر
مخاطبــان رســانده انــد .
پخش مســتقیم آیین افتتاحیه همایش از شــبکه های مختلف صدا و
ســیما هم عالقمندان را بی نیاز از پیگیری اخبار دست چندم رسانه
ها بویژه از نوع مکتوب و مجازی نموده است .
اما آنچه مطمح نظر نگارنده از تحریر این وجیزه است نگاهی از سر
دقت به حاشــیه ای مهم در برپایی این همایش و برنامه های مشابه
در سراسر کشور اســت و آن چیزی نیست جز پرداختن به عملکرد
تیم های حفاظت مقامات بلند پایه و میان پایه کشــوری است .
عالی ترین مقام رسمی ای که در این همایش حضور داشت اسحاق
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بود  .آنچه بیش از هرچیز توجه
عابرین از مســیر بلوار بعثت و جلوی ساختمان استانداری همدان را
جلب می کــرد نیروهای پر تعداد نظامی و انتظامی و نیز نصب نرده
های اهنین با هدف کنترل شــدید تردد ها چه برای خودروها و جه
عابرین پیاده از جلوی ساختمان استانداری بود .
به راســتی این همه ســخت گیری و بگیر و ببنــد ،کنترل و نصب
دســتگاههای الکترونیکی حســاس به مواد محترقه و منفجره و نیز
تفتیش بدنی افراد برای حضور در مراسمی که یک مقام دولتی قصد
حضــور در آن را دارد با چه هدف و انگیزه ای صورت می گیرد ؟
از یکســری اتفاقــات تروریســتی اوائــل انقــاب از ســوی عوامــل
مطــرود منافقیــن کــه بگذریــم مگــر در  ۲۰ســال گذشــته کــدام
یــک از مقامــات کشــور آنهــم در یــک جلســه ی رســمی دولتــی
کــه تمــام مدعویــن آن از افــراد شــناخته شــده و اغلــب از میــان
مدیــران اجرایــی هســتند و بــا کارت تــردد حــق ورود بــه جلســه
را دارنــد مــورد تهدیــد تروریســتی قــرار گرفتــه انــد کــه لــزوم
چنیــن اقدامــات نمایشــی را توجیــه پذیــر کنــد ؟
نگارنــده که بعنوان مدعو قصد ورود و شــرکت در این همایش را
داشــتم با دیدن آنهمه نیروی نظامی و بگیر و ببند و ســخت گیری
های بی مورد و غیر ضرور  ،بی اختیار یاد ســخنان چندی پیش دبیر
شورای عالی امنیت ملی افتادم که در اظهار نظری صریح ،به درستی
گفته بودند موضوع حفاظت فیزیکی از مقامات کشــور بیش از اینکه
بُعد امنیتی داشته باشد بار تشریفاتی دارد !
علی شــمخانی می گوید  :من بعنوان عالی ترین مقام امنیتی کشــور
بدون محافــط و حتی راننده به تنهایی در همــه جا تردد میکنم بی
آنکه کوچکترین نگرانی ای از تهدید یا بیمی از ترور احتمالی داشته
باشم.
عــاوه بــر ایــن اظهــارات شــمخانی تصاویــری از خانــم مــرکل
صــدر اعظــم آلمــان در ذهنــم رژه رفــت کــه چگونــه باتفــاق
همســرش و بــدون هیــچ همــراه یــا محافظــی در خیابــان هــای
برلیــن پیــاده روی مــی کنــد بــی آنکــه هیــچ فرقــی بیــن خــود و
ســایر شــهروندان عــادی آلمانــی قائــل شــود .
شــور ایــن معرکــه زمانــی بیشــتر نمــود یافــت کــه برخــاف تمــام
برنامــه هایــی کــه در ســالن شــهدای اســتانداری برگــزار مــی شــود
ایــن بــار مدعویــن حــدود  ۴ســاعت را بــدون امکانــی برای نوشــیدن
لیوانــی آب گذراندنــد! و وقتــی علــت قــرار نــدادن بطــری هــای آب
روی میزهــای ســالن را جویــا شــدیم فهمیدیــم تیــم حفاظت اســحاق
خــان جهانگیــری از تــرس اینکــه مبــادا احــدی از حضــار بطــری آب
را بــه طــرف معــاون اول پرتــاب کنــد از گــذاردن آب در دســترس
میهمانــان جلوگیــری کــرده انــد !!!
واقعا تعجب آور نیست ؟

همراهی راهنمایان گردشگری با میهمانان و گردشگران در پیاده راه بوعلی همدان

عكس :همدان پيام

بیشتری هستند و بانک گردشگری در این تفاهمنامه
اعطای تسهیالت با سود  ۱۰درصدی را به عهده گرفته
اســت تا فعاالن صنایع دستی از این تسهیالت برای
توسعه فعالیتهای خود بهرهمند شوند.
وی بــا بیان اینکه دولت هــم امکانات خوبی برای
توســعه این حوزه پای کار آورده است ،افزود :طبق
ث فرهنگی و
تفاهم سهجانبهای که بین سازمان میرا 
ق توسع ه ملی به
ســازما ن برنامه و بودجه و صندو 
امضا رسید ۸ ،هزار و هفتصد میلیارد تومان تسهیالت
ارزانقیمت به هر سه بخش میراث فرهنگی ،صنایع
دســتی و گردشــگری تخصیص مییابــد که این
تســهیالت تحوالت بزرگی در هر سه بخش ایجاد
میکند.در برابر ما هم متعهد شــدیم ۱۵۷هزار شغل
در این حوزه ایجاد کنیم که اغلب این مشاغل برای
جوانان و فارغالتحصیالن دانشگاهها میباشد.
مونسان در مورد جزئیات تفاهمنامه امضا شده با بانک
گردشگری نیز گفت :حجم این تسهیالت در فاز اول
 ۴۰۰میلیارد ریال و با سود  ۱۰درصد میباشد اما این
زمینه از سوی بانک گردشــگری وجود دارد که در
فازهای بعدی حجم تسهیالت را افزایش دهد.
در این تفاهم مقرر شــد بانک گردشگری ضمن
حمایت از اســتارتاپهای حوزه صنایعدســتی
زمینه رشــد بیشــتر اســتارتاپها در این صنایع
را فراهــم ســازد .همچنین مقرر شــد در جهت
حمایت از کاال و تولید داخلی حراجهای بزرگ
صنایع دســتی کشور توســط بانک گردشگری
برگزار شــود تا دغدغههای تولیدکنندگان داخلی
در این خصوص مرتفع شــود .ســیامین دوره
نمایشــگاه صنایع دستی از ســوم شهریورماه در
محل دائمی نمایشــگاههای تهران آغاز شده و ۹
شهریور به کار خود پایان داد .

فرهنگ
 11شهریورماه

آئین اختتامیه جشنواره
کتابخوانی رضوی در همدان
برگزار میشود

مدیرکل کتابخانههای عمومی اســتان همدان از
برگزاری اختتامیه هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی
 11شــهریورماه در همدان خبر داد.عاطفه زارعی  ،از
برگزاری آئین اختتامیه هشتمین جشنواره کتابخوانی
رضوی استان همدان خبر داد و اظهار کرد :این مراسم
در راســتای تجلیل از منتخبین جشنواره کتابخوانی
رضوی همدان برگزار خواهد شد.وی بیان کرد :آئین
اختتامیه جشــنواره کتابخوانی رضوی در همدان 11
شهریورماه از ســاعت  9الی  12در سالن اجتماعات
دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار میشود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان با اشاره
به اینکه در این مراســم میهمانان استانی و کشوری
حضور دارند ،گفت« :امید معنوی» نیز در این برنامه
آهنگهای مختلفی را اجرا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مسؤوالن ارشد و برگزیدگان استانی
از میهمانان جشــنواره کتابخوانی رضوی هســتند،
افزود :از خانوادههای عشــایری و روستایی در این
مراسم دعوت شده است.زارعی به اهمیت برگزاری
جشنواره کتابخوانی رضوی اشاره کرد و گفت :عالوه
بر توسعه کتابخوانی ،معرفت افزایی در خانوادهها
و ترویج فرهنگ رضوی در جامعه مورد توجه است.
وی نقش کتابخانهها را به عنوان یک پایگاه فرهنگی
و اجتماعی در جامعه مهم دانست و افزود :باید برای
رسیدن به اهداف تالشهای فراوانی داشته باشیم.

جزئیاتی جدید از
وام  ۲۰میلیونی خبرنگاران
معــاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی جزئیات جدیدی از تسهیالت  ۲۰میلیون
تومانی به خبرنگاران را اعالم کرد.
«محمــد ســلطانیفر» معــاون امــور مطبوعاتی و
اطالعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این
باره به مهر گفــت :تفاهمنامهای با یک بانک در این
رابطه منعقد شــده و ما هم در معاونت مطبوعاتی،
کمیته سه نفرهای تشکیل دادهایم که به محض عودت
متن تفاهمنامه از بانک به وزارتخانه و در واقع آغاز
روند اجرایی آن ،این کمیته کار تشخیص صالحیت
خبرنگاران را برای تخصیــص وام و اینکه به کدام
خبرنگاران چه مقدار وام تعلق بگیرد ،شروع میکند.
به گفته وی ،سقف تسهیالت یادشده که به صورت
قرضالحســنه و با ســود کارمزد  ۴درصد پرداخت
میشــود ،برای هر خبرنگار  ۲۰میلیون تومان است
و البته اعتبار تخصیص یافته هم نامحدود نیست و به
همین خاطر فرآیندی برای بررسی وضعیت فعالیت
خبرنــگاران متقاضی در نظر گرفته شــده و پس از
طی این فرآیند ،همه یا بخشــی از تسهیالت یادشده
به متقاضیان داده خواهد شــد؛ مکانیســم بررســی
صالحیتهای مورد اشــاره هم به زودی از ســوی
معاونت مطبوعاتی اعالم خواهد شد.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشــاد همچنین در مورد وام
دیگری که گفته شده اســت سقف آن  ۱۷۰میلیون
تومان اســت و به اهالی رسانه تعلق خواهد گرفت،
افزود :این پیشــنهاد هم از جانب همین بانک مطرح
شــد و ما هم در بادی امر از آن اســتقبال کردیم اما
بانک اعالم کرد که  ۱۵۰میلیون تومان آن را از سهم
وزارت ارشاد میگیرد و سهم خودش را  ۲۰میلیون
تومان در نظر گرفته اســت؛ ضمن اینکه در شرایطی
بسیار ویژه ،داده خواهد شد .جزئیات این تسهیالت
هم بعدا ً اعالم میشود.
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