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قیمت گوشت
در همدان
 ۱۲۰هزارتومان
شد

«»98

تحليل

برگزاری
« پویش یک من،
یک درخت»
در همدان
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فرهنگ غلط را
به اسم بيقانوني تمام نکنيد

وقتي مطلبي با عنوان «مخفيکاري بانکها
در اجراي قانون» در  13اسفند همين روزنامه
چاپ شــد بعضي از مديران بانکهاي دولتي
گاليههايي کردند...

سال پربار داوری
فوتبال
همدان

ی به سیر تکامل شهر درگزین
نگاه 

چهارشـــنبه  15اســـفند مـــاه  28 1397جماديالثانـــي  6 1440مـــارس 2019
ســـال شـــانزدهم شـــماره  12 3429صفحـــه روزنامـــه  +نيازمنديهـــا  1000تومـــان
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رکورد طالق در 9ماهه امسال

سه ازدوا 
ج
يک طالق

برای سال نو درخت بکارید تا
همدان دوباره سرسبز شود

استان
ییالقی دیروز
استان
بیابانی امروز
5
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نسبت به بلند مدت

بارشهای همدان
 2برابر افزایش یافت

سال انتخابات
و تحوالت احزاب و تشکلها

2

ابالغ رسمی مصوبات دولت
در خصوص شهرستان درگزین
معاون اول رئیس جمهور در ابالغ نامه ای خطاب به وزارت کشــور کلیات
مصوبه هیأت دولت در خصوص تقسیمات کشوری و منطقه ای درباره شهرستان
شدن درگزین ،بندهای تقسیم شده را تعریف و ابالغ کرد.
هیأت دولت دوازدهم چهارشنبه هفته گذشته بخش قروه درجزین را از شهرستان
رزن مستقل و به آن عنوان شهرستان درگزین را اتالق کرد.

نمایشگاه آثار برگزیده جشنواره ملی عکس
آب در همدان برگزار شد

چهارمین نمایشــگاه "عکس آب" همزمان با سایر استانها در نگارخانه نگاه
نو همدان گشایش یافته و آثار منتخب جشنواره ملی عکس آب در آن به نمایش
گذاشته شد .نمایشگاه "عکس آب" ،همزمان با  10استان دیگر در نگارخانه نگاه
نو همدان گشــایش یافته و  60اثر منتخب جشــنواره ملی عکس آب در آن به
معرض دید عالقهمندان گذاشته شد.
مدیر نمایشــگاه "عکس آب" در همدان اظهار داشت :چهارمین جشنواره ملی
"عکــس آب" با هدف گســترش فرهنگ مصرف بهینــه آب و اصالح الگوی
مصرف در قالب  10نمایشگاه برگزارشده است.
به گزارش تســنیم  ،حمیــد عزیزی متواضع افــزود :این جشــنواره بهمنظور
بزرگداشت روز ملی آب و با توجه به بحران جدی کمآبی در کشور برگزارشده
و امیدواریم تا در این مســیر با مشــارکت هنرمندان و اصحاب رسانه ،فرهنگ
درســت مصرف آب در جامعه گسترش یابد.وی بیان کرد :این جشنواره با چند
عنوان شامل "آب برای همه""،لزوم حفظ کمیت و کیفیت آب برای نسل آینده"،
"لــزوم مدیریت مصــرف آب برای برخورداری مردم در مناطق خشــک و کم
آب کشــور"" ،مشارکت و حضور مردم و ســرمایههای اجتماعی در نگهداری
آب"" ،توجه به مصداقهای نادرست مصرف کردن و هدر رفت آب در زندگی
روزمره"" ،مدیریت مصرف در اماکن عمومی" و "توجه به حفظ آداب در اجرای
سنتهایی چون خانهتکانی ،اعیاد مذهبی و مناسبتهای دینی" برگزار میشود.
وی اعالم کرد :بیش از  6هزار اثر به دبیرخانه جشــنواره ارســال شده که از بین
آنها  60اثر با رآی هيأت داوران انتخاب شــده و در قالب نمایشگاه به معرض
دید عموم گذاشتهشده است .عزیزی افزود :عالقهمندان میتوانند برای بازدید از
این نمایشــگاه  14تا  16اســفند از  10صبح تا  18به نگارخانه نگاه نو واقع در
کوچه کنار شهرداری مرکزی مراجعه کنند.
تبریک و تهنیت

جنـاب آقــاي

مهندس
علی اصغر زبردست

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان

هيأت رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی استان همدان

که نشان از تعهد  ،نوانمندی و حسن سوابق خدمتی
شما دارد را صمیمانه تبریک عرض نموده ،امید است
در پناه الطاف خداوند متعال همواره پیروز و سربلند
باشید.

شرکت تعاونی معدنی زرین ماسه

C M

عفو و تخفیف مجازات ۷۹هزار زندانی در ادامه اجرای
عفو گسترده محکومان
رئيس ســازمان زندانهــا و اقدامات تامینی
و تربیتی کشــور گفت :تا پایان سیزدهم اسفند
ســال جاری آمار زندانیان مشمول بخشنامه عفو
گسترده زندانیان به  ۷۹هزار نفر رسید.
اصغر جهانگیر در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه
اجرای بخشنامه عفو گسترده محکومان همچنان
ادامــه دارد ،اظهار کــرد :طبق آخریــن آمار از
مشمولین بخشنامه عفو گسترده زندانیان تا پایان
روز سیزدهم اسفند ماه تعداد 79هزار نفر مشمول

سکان شهرداری
شهر اسدآباد به پیمان
سبزهای واگذار شد
"پیمان ســبزه ای" به عنوان شــهردار جدید
اسدآباد معرفی و ســکان شهرداری شهر به این
شهردار جدید  41ساله واگذار شد.
 49درصد بودجه  12میلیارد تومانی شــهرداری
اسدآباد از محل کمک های دولتی است
فرماندار اسدآباد در آئین تکریم و معارفه شهردار
جدید شهر با اشاره به مشکالت مالی شهرداری
شــهر اســدآباد اظهار کرد 49:درصــد بودجه
 12میلیارد تومانی شــهرداری اسدآباد از محل
کمک های دولت بوده که باید این شــهرداری
برای خود بــا تدبیر و راهکارهای مناســب به
دنبال درآمدزایی باشــد.به گزارش ایسنا ،کریم
حمیدوند پرداخت به موقع عوارض ســاالنه را
یکی از راه های کمک به شــهرداری دانست و
افزود :درحال حاضر شهروندان اسدآبادی افزون
تبریک و تهنیت

اجرای بخشنامه شــدند که از این تعداد ۴۷۰۰۰
زندانــی آزاد و  ۳۲۰۰۰نفــر مشــمول تخفیف
مجازات شدند.
وی در خصوص استان هایی که بیشترین تعداد
مشــمولین را داشتند گفت :اســتانهای تهران،
خراســان رضوی ،اصفهان ،فــارس و کرمان به
ترتیب پنج استان اول کشور هستند که بیشترین
تعداد محکومین مشــمول عفو را تا پایان دیروز
دارند.

جهانگیر در خصوص بیشترین درصد آزادی در
هر استان نسبت به تعداد محکومان همان استان
نیز گفت  :بر اساس آخرین گزارش ها به ترتیب
استان های ســمنان ،خراسان شمالی ،آذربایجان
شرقی ،گیالن و قزوین باالترین درصد مشمولین
عفو نسبت به محکومین کل استان را دارند.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :همزمــان با
چهلمین ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب
اســامی بخشــنامه عفو گســترده زندانیان به

بر  6میلیارد تومان بابت عوارض به شــهرداری
شهر بدهکارند که پرداخت این معوقات بخشی
از مشکالت شهرداری را مرتفع خواهد کرد.وی
تصریح کرد:شــهرداری اسدآباد از کمبود نیروی
متخصص و کارشــناس رنج می برد که باید از
طریق برگــزاری آزمون اقدام به جذب نیروهای
متخصص شود.

وی همچنیــن با بیان اینکه در رابطه با انتخابات
مجلس نیز توقع داریم شــهردار جدید خود را
وارد حاشــیه انتخابات نکند افزود:برنامه ریزی
جهت جذب و مشــارکت مردمی ،محســوس
و ملموس بودن خدمات شــهرداری برای مردم
،تعامل با دســتگاه های خدمات رسان و دیگر
ادارات ،توجــه ویژه به تامین درآمد پایدار برای
شهرداری ،توجه به مبلمان شهری و سیما منظر
و فضای ســبز شــهری ،تالش در جهت ارتقا
شاخص ها ی کیفیت شهرنشینی از دیگر خواسته
ها و انتظارت شــورای اسالمی شهر اسدآباد از
شهردار جدید شــهر بوده که توجه ویژه به این
موارد از نقش موثری در توســعه و آبادانی شهر
توسط شهرداری برخوردار خواهد بود.
مدیر کل دفتر شهری و شوراها اسالمی استانداری
همدان هم در ادامه اظهار کرد:در حال حاضر در
وضعیت کنونی نامالیماتی از نظر وجه اقتصادی
و درآمدزایی در شــهرداری هــا حاکم بوده که
شهرداران با مدیریت خوب خوب از نقش موثری
در عبور از این نامالیمات برخوردار خواهند بود.

شــهردار جدید خود را وارد حاشیه
انتخابات نکند

رئیس شورای اسالمی شهر اسدآباد هم گفت:پس
از ابــاغ قانون منع به کارگیری بازنشســتگان
و بازنشســته شدن شهردار اســدآباد سرپرستی
شــهرداری به مدت چهار ماه به رضایی واگذار
شد تا در این مدت با روند الزم برای شهرداری
شهر شهردار جدید انتخاب شود.
حسن کرمی با اشــاره به انتظارت شورای شهر
از شــهردار جدید خاطر نشان کرد:انتظار است
شــهردار جدید پایبند به بودجه بوده از انحرافی
از آن نداشته باشد چرا که تمام مشکالت شهر در
برنامه بودجه دیده شده است.

جنـاب آقــاي

مهندس
علی اصغر زبردست

حسن انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان
هيأت رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و
کشاورزی استان همدان
که نشان از لیاقت و شایستگی های شما
دارد را صمیمانه تبریک عرض نموده ،از درگاه
ایزد منان برایتان توفیق ،سعادت و سالمتی
مسئلت می نماییم.

گاتریا (چینی نام)
نصرت ا ..ابراهیمی مفتخر

پیشــنهاد رئیس قوه قضائیــه و موافقت رهبر
معظم انقالب«مدظله العالی» در سراســر کشور
به اجرا درآمده است که بر اساس اخبار واصله
از زندانهای کشــور خانوادههای بســیاری از
زندانیــان ،مراتب قدردانی و تشــکر خودرا با
حضــور ،تماس تلفنی و ارســال پیــام از مقام
معظم رهبری«مدظله العالی» اعالم داشــته اند و
درخواست نمودهاند که ســپاس آنان به اطالع
عموم ملت ایران اسالمی رسانده شود.
جعفری با بیان اینکه شهرداری نهادی نیست که
وابســته به دولت باشد اما دولت شهرداری ها را
از نظر معنوی و بســتر قانونی حمایت می کند
افزود:در شــهرداری ها آن چه کــه وجود دارد
مدیریت شــهری به مثابه علم بوده و کسی که
در بخش شــورایی آن وظیفه سیاســتگذاری و
تصمیم گیری برای شهر را برعهده می گیرد باید
تخصص مدیریت شهری را داشته باشد وکسی
که به عنوان شــهردار منتخب از طرف شوراها
معرفی می شود باید به علم روز مجهز باشدواجزا
این علم را در مدیریت خود به کار گیرد.شهردار
جدید اسدآباد هم اظهار کرد :شهراسدآباد دارای
سه مشــکل طرح بازآفرینی شهر ،کمبود فضای
سبز شهری و سیستم اطالعاتی جی آی اس بوده
که به عنوان شهردار جدید توجه به این سه مقوله
از برنامه های آینده بنده خواهد بود.
درپایان پیمان ســبزه ای به عنــوان جوانترین
شهردار شهر اسدآباد معرفی و از خدمات کاظم
سعیدی شــهردار ســابق و رضایی سرپرست
شهرداری تقدیر و قدردانی شد.

کانال خبری

همراهتان هستیم
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یادداشت روز

راهآهن روزنه ورود همدان
به جهان آزاد است

جــاده و راههــاي ارتباطــي بيــن
سکونتگاههاي انساني بر روي کره زمين
بدون شک از بدو پيدايش انسان...
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مسئولین کشور ،شهدا را
ناظر کار خود بدانند

روزگذشته مراسم تجلیل از مادران و پدران شهدا شهر
همــدان بهانه ای بود تا در جامعه امروزی که مشــکالت
اقتصادی و اجتماعی ذهن عموم را درگیر خود کرده است
در نقطه ای از این شــهر افکار به ســمت اهداف شهدا،
فرهنگ بی ادعا بودنشان وآرمان های  8سال دفاع مقدس
برود.
پدران و مادران شــهدا با دعوت شــهردار ،فرمانده سپاه
انصارالحسین و رئیس بنیاد شهید در هتل بابا طاهر دور هم
جمع شده بودند ولی انتظار تحلیل نداشتند تنها درخواست
آنها یادآوری آرمان های شــهدا و زنده نگهداشــتن نام و
یادشان در جامعه به خصوص در دستگاه های دولتی بود
که اقدامی انجام ندهند مردم نسبت به نظام ،آرمان های 8
سال دفاع مقدس و انقالب خرده بگیرند.
حضور پدران و مادران شهدا در کنار هم یک پیام دیگر
هم داشــت که هنوز شهدا و آرمان هایشان در این شهر
در کنار مردم و مســئوالن شــالوده اهــداف و تصمیم
گیری هاست.
فرمانده سپاه انصارالحسین اســتان همدان در این مراسم
گفــت :بازماندگان و خانواده های شــهدا به ایران عزت
بخشیدند چرا که اگر نبود تربیت پاک و خالصانه والدین
شــهدا و حمایت از نظام مقدس جمهوری اسالمی امروز
نامی از ایران در دنیا شنیده نمی شد.
مظاهر مجیدی اســتقامت ،استقالل امروز مردم این مرزو
بوم و حضــور پررنگ نام ایــران در تصمیم گیری های
جهانی را نتیجه دالوری های شــهدای انقالب و  8سال
دفاع مقدس دانست.
در ادامــه مصطفــی آزادبخــت معاون سیاســی امنیتی
اســتاندار همدان آوازه بلند ایران در دنیا را مدیون صبر و
استقامت پدران و مادران شهدا دانست و گفت :در همین
روزهای ســخت که با مشــکالت اقتصادی و اجتماعی
گریبانگیر هســتیم حضور خانواده های شهدا اثر گذار و
ارزشمنداست.
عباس صوفی شــهردار همدان نامگذاری  30بهمن تا 21
اســفند را به عنوان تکریم از شهید وپدران و مادران شهدا
را ارزشمند دانست و گفت :این افتخار را دارم در شهری
که مزین به دارالمومنین اســت خدمتگزار پدران و مادران
شهدا ومردم فهیم همدان هستم .
کامران گردان رئیس شورای شــهر نیز احترام به خانواده
های شهدا را یک حقیقت ماندگار دانست.
در این جمع مادری حضور داشــت که سه شهید تقدیم
دفاع مقدس کرده بود و هیچ گونه گله مندی و انتظاری در
حرف هایش نبود با آرامش می گفت :باید انســان بهترین
داشته هایش را در راه خداوند هدیه کند و من برای حفظ
ناموس و زنده ماندن دین ناب محمدی فرزندانم را راهی
جبهه کردم.
پدر و مادری 2پسر شهید دفاع مقدس و داماد شهید مدافع
حرم را جزو افتخارات خود می دانســتند و تنها حرفشان
این بود که اگر نبود غیرت و استقامت فرزندان رشید ایران
امروز مانند مردم کشــورهای خاور میانه ناموس و امنیت
مان را از دست داده بودیم.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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خبـر
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khabar@hamedanpayam.com

برگزاری ششمین آزمون استخدامی
با شرکت بیش از  ۴۰۰۰داوطلب
معاون ســازمان برنامه و بودجه اســتان همدان از برگزاری
ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های استان خبر داد.
کریمــی تبار،اظهــار کــرد :ایــن آزمــون در ۵حــوزه
همدان،مالیر،نهاوند،اسدآباد و تویسرکان برگزار می شود.
وی در گفــت و گــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۱
دســتگاه اســتان نیــرو جــذب خواهنــد کــرد ،تصریــح کــرد:
بانــک ملــی ایــران ،امــور اراضــی ،امــور مالیاتــی ،تعزیــرات،

ثبــت اســناد و امــاک ،منابــع طبیعــی ،محیــط زیســت،
خبرگــزاری جمهــوری اســامی ایــران ،شــرکت مهندســی
آبفاضــاب کشــور ،تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و ورزش
و جوانــان در مجمــوع ۶۹نفــر از شــرکت کننــدگان در
آزمــون اســتخدامی را جــذب مــی کننــد.
وی افزود :در اســتان همدان 3هزار و  568نفر نفر داوطلب در
آزمون دســتگاه های استان شرکت خواهند کرد که از این تعداد
۱۳۵۵نفر خانم و  ۲۲۱۳نفر آقا هستند.
کریمی تبار خاطرنشان کرد۲۱ :نفر از شرکت کنندگان در آزمون
استخدامی استان متقاضی اســتفاده از سهمیه ۳درصد معلولین،

۳۵۸نفر متقاضی اســتفاده از سهمیه ایثارگری ۵درصد۲۷۹۷،نفر
متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگری ۲۵درصد و ۳۹۲نفر متقاضی
سهمیه آزاد هستند.
معاون سازمان برنامه و بودجه اســتان همدان با بیان اینکه این
آزمون روز جمعه برگزار می شــود ،اظهار کرد :با توجه به اینکه
برخــی از داوطلبان محل آزمون خود را اســتان همدان انتخاب
کرده اند در مجموع تعداد کل داوطلبانی که در این آزمون شرکت
خواهند کرد به ۴۳۲۱نفر می رسد.
گفتنی است؛ برگزاری آزمون استخدامی در سال جاری بر عهده
جهاددانشگاهی گذاشته شده است.

نسبت به بلند مدت

يادداشت روز

راهآهن روزنه ورود همدان
به جهان آزاد است
»»مهدي ناصرنژاد

جاده و راههاي ارتباطي بين ســکونتگاههاي انساني بر روي کره
زمين بدون شک از بدو پيدايش انسان سرنوشتساز بوده است و هر
کجا راهي براي ارتباط مردمان روي زمين بوده ،شوق رفتن و رسيدن
در نهاد آدمي به وجود آمده است.
البته هر کجا هم راهي به روي جمعيتي باز نشد ،کوره دهها همان کوره
ده باقي ماندند و دچار سرنوشت مختوم خود شدند و راه نداشتهشان
هرگز به جايي نرسيد.
مردم جهان در ادوار تاريخ همواره به واســطه جادههاي سرراست و
امن و آباد خود شهره شدند و تجارتشان هم رونق گرفت و آن کشور
و آن ملت هم که دانست چه خبر است خود را به جاده ابريشم و تمام
جادههايي که بعدها معتبرتر از ابريشم بود ،رساندند تا حيات پررونقي
براي مردم خود به وجود آورند.
امروزه روز نيز شــرايط بسيار بهتر و بيشتر از روزگاران گذشته است
چرا که کريدورهاي هوايي به روي مردم جهان باز شــده است و هر
کجا هم که از جاده و هوا کمتر راههايي به جايي هست راهآهن حرف
اول را ميزند و توسعه راهآهن در کشورهاي بزرگ و متمدن ،جامعه
و به خصوص اقتصادش را با شــيوههاي بســيار امني به ايستگاههاي
زندگي ميرساند.
شهر  2500ساله همدان اگر چه در گستره کشورمان به چند دليل قابل
ثبوت راههاي نزديکتري به مرکز ،شمال و جنوب دارد و همواره خود
را به طريقي به کريدورهاي هوايي و آبراههها رسانده است ،وليکن
نبود راهآهن از اول دليل بســياري عقبماندگيهاي اين خطه قديمي
و پر آوازه بوده است.
شــايد اگر پاي قطار حداقل  60ســال پيش و همــان زمانهايي که
فرودگاه در همدان ساخته شــد به اين شهر باز ميشد هماينک شهر
و اســتان ما هم يکي از قطبهاي پررونق صنعتي ايران نظير اصفهان،
تبريز ،اراک ،ســمنان و حتي اهواز به شمار ميآمد و معضل بيکاري
فراوان کمتر مردمان خوب اين خطه را آزار ميداد.
به هر تقدير اين مردم حداقل همان  60ســال را انتظار کشــيدند
تا شــبکه راهآهن به همدان و چند شــهر بزرگ استان رسيد ،اما
به دليلي شــايد هنوز اين نعمت بزرگ را باور ندارند چون کمي
در برنامهريزيهــا نقصان وجود دارد و چنانچه مســئوالن عزيز
بــه وعدههاي خود در اين خصوص عمل کننــد تمام انتظارها به
نقطه پايان خود و در اين بســتر تحقق نقطه اول آرمان اقتصادي
خواهد رسيد.
البته در اين معنا يکي از همان انتظارات ساخت ايستگاه مسافربري در
نقطهاي قابل دسترستر به راهآهن همدان ميباشد.
خوشــبختانه عالوه بر قطار ويژه مشــهد مقدس از همدان ،قطارهاي
ويژه همدان -تهران و بالعکس هم طبق وعده مسئوالن به قولي از 20
اسفندماه سال جاري شروع ميشود اما گويا ساعت رفت و آمد قطار
دو طرفه همدان به تهران ابتدا و براي شــروع برنامه و از سويي ورود
به تعطيالت نوروزي به گونهاي بوده که مردم همدان را قانع نميکرد
چرا که همدانيهاي مســافر تهران به خصوص خيل صاحبان کسب
و کار معموالً ســفر خود را براي اولين ســاعت روز با اتوبوسهاي
ساعت  6صبحي تنظيم ميکنند تا بلکه حداکثر دو ساعتي قبل از ظهر
به تهران برســند و تا پايان روز کارهاي اداري و بازاري خويش را به
انجام رسانند و هنگامه غروب هم بيخيال و بيدغدغه با اتوبوسهاي
همان موقع بــه همدان برگردند و چنين وقت و امکان طاليي ايدهآل
براي تمام مردم همدان است که اغلب رفت و برگشت به تهران بخش
مهمي از زندگي و کار و کسب آنان را تشکيل ميدهد.
حال اگر قطارهاي ســري ع السير همدان تهران چنين دستاورد بزرگي
براي مردم اين شــهر داشته باشد بسيار ايدهآلتر خواهد بود و در اين
ميان ســفر با قطار جذابيتهاي خاص خود را هم دارد که بسيار قابل
توصيف ميباشد.
البته در اين ارتباط يکي ديگر از انتظارات مردم همدان تعيين تکليف
شــاکله ســازماني راهآهن همدان بود که اين مهم نيز خوشبختانه با
انتصاب آقاي روحا ...تقيزاده به عنوان مدير کل راهآهن غرب کشور
در همدان تحقق يافت و شواهد نشان ميدهد با اين اقدام خداپسندانه
وضعيت راهآهن همدان از حدود يک ماه قبل به شــدت رو به بهبود
و تکامل ميباشد.

شناسایی  ۱۰۶نقطه حادثه خیز
در استان همدان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان گفت:
 ۱۰۶نقطه حادثه خیز در استان همدان شناسایی شده که باید ایمن
سازی شوند.
مصطفی پناهنده بــا بیان اینکه  ۱۰۶نقطه حادثه خیز در اســتان
همدان شناسایی و آشکار سازی شــده است ،افزود ۱۷ :نقطه به
صورت قطعی رفع خطر شــده و برای حل مشکل مابقی نقاط به
اعتبار نیاز داریم.
وی بــا بیان اینکه رفع نقاط حادثه خیز جادههای اســتان همدان
اعتبار کالنی میخواهد ،گفت :امیدواریم هر ســال تعدادی از این
نقاط رفع خطر شوند.
به گزارش مهر ،مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان
همدان همچنین با اشــاره به اینکه نام نویسی اینترنتی خرید بلیط
اتوبوسهای بین شــهری آغاز شده اســت ،ادامه داد :اتوبوس به
اندازه کافی تدارک دیده شــده و پیش بینی؛ ثبت نام  ۳هزار سفر
در این خصوص است.
پناهنده از مردم خواست ســفر نوروزی خود را مدیریت کنند تا
مشکلی پیش نیاید.

shenide@hamedanpayam.com

بارشهای همدان
 2برابر افزایش یافت

از ابتدای سال آبی  97-98به میزان 310
میلی متر نزوالت آســمانی در استان باریده
است که این آمار نسبت به بلند مدت 1/84
برابر افزایش را نشان می دهد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای همدان
گفت :حجم ذخیره مخزن ســد اکباتان در
حــال حاضر بــه  15میلیــون و  500هزار
مترمکعب رسیده است که  47درصد حجم
مخزن این سد را تشکیل می دهد.
منصور ســتوده افزود :از ابتدای سالجاری
تاکنــون  652حلقه از چــاه های غیر مجاز
استان با عمق انســداد  22کیلومتر با حکم
قضایی مسدود شد.
ستوده ادامه داد :با انسداد این چاه ها بیش از
 30میلیون متر مکعب از آب مصرفی استان
صرفه جویی شده است.
وی در گفت و گو بــا ایرنا تاکید کرد :در
مجموع از ابتدای اجرای طرح «احیا و تعادل
بخشی» تاکنون تعداد سه هزار و  389حلقه
چاه غیرمجاز با حجم آب صرفه جویی شده
بیــش از  255میلیون متــر مکعب و عمق
انســداد  118هزار متر ،پُر و غیر قابل بهره
برداری شده اند.
مدیرعامل آب منطقــه ای همدان افزود :در
مجمــوع تعداد چهار هزار و 174دســتگاه
کنتور هوشمند آب و برق بر روی چاه های

مجاز استان نصب شده است.
وی تاکید کرد :تعهد ما برای نصب کنتور در
سال جاری  380دستگاه بود که با پیشرفت
بیش از  1.5برابری تعداد آن به  613دستگاه
رسید.
ســتوده گفت :با نصــب این نــوع کنتور
هوشــمند بر روی چاه هــای مجاز بیش از

 39میلیون متر مکعب در مصرف آب استان
صرفه جویی شد.
ســد اکباتان در پنج کیلومتری جاده همدان
به مالیر منشعب شده و راه دسترسی به آن،
به سمت روستای سنگستان است و ظرفیت
فعلی مخزن این سد  40میلیون متر مکعب
اعالم می شود.

بر اســاس آخریــن آمار سرشــماری،
جمعیت اســتان همدان یــک میلیون و
 750هزار نفر شــامل یک میلیون و 77
هزار نفر جمعیت شهری است که از این
تعــداد ،یک میلیــون و  72هزار نفر زیر
پوشــش شــرکت آب و فاضالب استان
هستند .

شنیدهها

 -1به صورت ملی  19میلیون نفر جمعیت شهری در فقر مطلق زندگی
می کنند که یک سوم جمعیت شهری ایران و یک چهارم کل جمعیت
ایران هســتند .گویا با توجه به این آمار دولت به سمت اجرای طرح
بازآفرینی شــهری رفته است .گفتنی است این طرح در استان همدان
هنوز وارد مرحله عملیاتی نشده و در مرحله تمهید مقدمات است که
نیاز به تسریع دارد.
 -2اصفهــان تا کنون در جذب مســافر نوروزی از دیگر اســتان ها
موفق تر عمل کرده است .گویا  53درصد ظرفیت هتل ها و اقامتگاه
های مســافران اصفهان برای نوروز رزرو شده است .گفتنی است این
عملکرد  80درصد رشد نسبت به سال گذشته را که  18درصد رزرو
هتل بوده ،نشان می دهد.
 -3ژاپن در ایران طرح ویژه کارآفرینی برای بانوان و توانمندسازی آنها
اجرا می کند  .گویا در این طرح ،برنامه های آموزشی مشترک در زمینه
پرســتاری و مراقبت های تسکینی در منزل با هدف توسعه فرهنگی
و اجتماعی و ایجاد فرصت شــغلی برای بانوان اجرا می شود .گفتنی
است مراقبت تسکینی به مثابه ارائه مراقبت های جامع و چند بُعدی در
بیمارستان ،خانه و مراکز دیگر برای بهبود کیفیت زندگی افرادی است
کــه به بیماری های صعب العالج ُمبتال هســتند یا در مراحل انتهایی
عمر خود قرار دارند.
 -4حکم فرمانــداری فرماندار همدان بزودی ابالغ می شــود .گویا
این حکم در مراحل نهایی صدور اســت .گفتنی است افشاری بعد از
بازنشستگی تعالی به عنوان سرپرست فرمانداری معرفی شده است.
 -5شــورای برنامه ریزی و توسعه استان امروز در مالیر تشکیل می
شود .گویا تشکیل این جلسات در تمام شهرستان ها مد نظر استاندار
اســت .گفتنی است حضور در شهرستان ها و تصمیم گیری برای آن
منطقه در همان شهرستان از نظر مدیریتی تصمیمی صحیح تر ارزیابی
شده است.

خبـر

رسومات تجمل گرا کنار زده شود

رکورد طالق در 9ماهه امسال

سه ازدواج؛ يک طالق
معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان
با بيان اینکه یکســوم ازدواجها در  9ماهه
امســال به طالق انجامیده است گفت :برای
کاهــش طالق در جامعه بایــد برنامهریزی
شود چراکه بیشتر اختالفات سطحی منجر
به طالق میشود.
مصطفــی آزادبخــت در شــورای ورزش
همگانی و ستاد ســاماندهی امور جوانان با
بیان اینکه برای گسترش ورزش همگانی در
اســتان اقدامات خوبی انجام شده اما کافی
نیست اظهار کرد :با روی کار آمدن مدیرکل
جدیــد ورزش و جوانــان انتظار تحول در
زمینه ورزش جوانان را داریم.
وی با بیان اینکه فعالیت هیأتهای ورزشی
در استان منجر به پویایی و زنده نگهداشتن

تعلل
شهرداری همدان
در ساماندهی
دستفروشان

رئیس شورای شــهر همدان با تاکید
بر ساماندهی کامل دستفروشان همدان
گفت :انتقال و جابجایی دستفروشان به
پیاده راه اکباتان همدان مورد تاکید بود اما
تاکنون اقدامی صورت نپذیرفته است.
کامران گــردان در کمیســیون خدمات
شهری شورای شــهر همدان که پیرامون
بررسی طرح استقبال از بهار برگزار شد،
افزود :ســاماندهی دست فروشان همدان
باید مدنظر باشد.کامران گردان با تاکید بر
ســاماندهی کامل بساط گستران و دست
فروشان اظهار کرد :انتقال و جابجایی این
دست فروشان به پیاده راه اکباتان همدان
مورد تاکید بود که باید انجام میشــد اما
تاکنون اقدامی صورت نپذیرفته است.
به گزارش مهر ،رئیس کمیسیون خدمات
شــهری شورای شــهر همدان نیز گفت:
اجرای طرح استقبال از بهار در سطح شهر
باید با فضاســازی مناسب در حوزههای
فضای سبز و منظر آرایی و ترافیکی شهر
همراه باشد.
فتحی با اشــاره اقدامات شهرداری برای
آماده سازی شهر و اســتفاده شهروندان
و مســافران نوروزی ،اضافه کرد :انتظار

ورزش میشــود خاطرنشــان کــرد :برای
رسیدن سطح ورزش جامعه به ایدهآل باید
بسترسازی خدمات فرهنگی و ورزشی در
استان انجام شود.
به گزارش فارس معاون سیاســی ـ امنیتی
اســتانداری همدان با تاکید بــر اینکه همه
دســتگاهها باید برای رونق ورزش همگانی
اســتان یک اقدام عملی انجام دهند تصریح
کــرد :بایــد ورزش روزانــه و صبحگاهی
ادارات که مختص کارمندان دولت اســت
مدیریت شود.
وی در خصوص ســاماندهی امور جوانان
نیز بیان کرد :باید در ایــن زمینه به دیدگاه
جوانان توجه شــود ،باید به جوانان اعتقاد
داشته باشیم و در راستای این اعتقاد با برنامه
میرود با انجام هماهنگی و برنامه ریزی
های مناسب در این راستا نقشی در نشاط
و شادابی شهر داشته باشیم.
وی در ادامــه به اقدامات شــهرداری در
خصوص مباحث ترافیکی و ایجاد امنیت
عبــور و مرور شــهروندان و مســافران
نوروزی از معابر اشــاره و اظهار کرد :در
اجرای پروژههای شــهری توجه حمل و
نقل و ترافیک و تأمین امنیت جانی مردم
از مهمترین مقولهها اســت و در معابری
که الزم اســت پل عابر پیاده برای عبور و
مرور مردم نصب شود باید در اسرع وقت
اقدامات الزم به عمل آید.
معاون خدمات شهری شهرداری همدان
با اشاره به در پیش بودن هفته درختکاری
نیز گفت :بیش از ســه میلیون بوته گل و
نهــال ،درخت و درختچهها در گونههای
مختلف کاشــته میشــود و امسال برای
نخستین بار  ۴۰۰اصله درخت  ۷ساله از
شمال کشور تهیه شده و در نقاط مختلف
شهر کاشته میشود و  ۴۰نماد فضای سبز
در شهر جانمایی میشود.
وحیــد علــی ضمیــر از فعالیــت ۱۳
ایســتگاه بازیافت در شــهر همدان خبر
داد و گفت :ایســتگاههای بازیافت طبق
سالهای گذشته آماده دریافت زبالهها و
پسماندهای خشــک از شهروندان است
و بــه ازای موارد بازیافتــی اقالمی نظیر
شوینده و کیسه زباله به شهروندان تحویل
میدهند.

حرکت کنیم.
آزادبخت در ادامه با بیان اینکه یکســوم
ازدواجهــا در  9ماهــه امســال به طالق
انجامیده است ادامه داد :برای کاهش طالق
در جامعــه باید برنامهریزی شــود چراکه
بیشــتر اختالفات ســطحی منجر به طالق
میشــود پس باید مشــاورههای پیش از
ازدواج را تقویت کنیم.
وی با بیان اینکه متاســفانه جوانان ما برای
ازدواج توجیه نیستند و شناخت کافی ندارند
اضافه کرد :باید جوانان در مســیر درســت
هدایت شوند تا کار به سرانجام برسد.
رئیــس شــورای هماهنگــی بانکهای
اســتان همــدان نیــز بــا بیــان اینکه
تســهیالت پرداخــت وام ازدواج

جلوگیری از
حفاریهای
غیرضروری در
آستانه سال جدید

سرپرســت معاونــت فنــی و عمرانی
شهرداری همدان گفت :انجام حفاریهای
غیرضروری تا پایان اجرای طرح استقبال
از بهار در همدان ممنوع است.
عزیز ا ...یوســفی در کمیسیون خدمات
شهری شورای شــهر همدان که پیرامون
بررسی طرح استقبال از بهار برگزار شد،
گفت :با توجه به نزدیک بودن سال جديد
و انجام طرح اســتقبال از بهــار و لزوم
تنظیف و زیبایی شــهر برای پذیرایی از
شهروندان و مسافران نوروزی ساماندهی
کارگاههــای ســاختمانی بــا همکاری
پیمانــکاران و جمعآوری مصالح مازاد از
ســطح معابر عمومی در دستور کار قرار
دارد .وی از شــروع لکهگیری خیابانها
و معابر اصلی و فرعی شــهر با همراهی
ســازمان عمران و بازآفرینی شهری خبر
داد و افزود :عــاوه بر این موضوع و بر
اساس تصمیمات گرفته شده حفاریهای
غیرضروری تا پایان اجرای طرح استقبال
از بهار در ســطح شــهر ممنوع است و
هیچگونــه مجــوزی در ایــن خصوص
صادر نخواهد شد مگر موارد ضروری که
نیازمند به حفاری باشد.

افزایش یافته اســت ،گفت :سال آینده
تســهیالت ازدواج برای زوجین از 30
میلیــون تومان بــه  60میلیــون تومان
افزایش مییابد.
محمد طوماسی با بیان اینکه در  12ماهه سال
گذشته  3هزار و  33میلیارد ریال تسهیالت
برای ازدواج جوانان پرداخت شــده است،
خاطرنشــان کرد :در  11ماهه امسال نیز 3
هزار و  677میلیارد تسهیالت پرداخت شده
که امســال نسبت به سال گذشته  22درصد
رشد را نشان میدهد.
وی تصریح کرد 54 :درصد از این تسهیالت
توسط بانکهای ملی ،کشاورزی و ملت به
متقاضیان پرداخت شــده و  46درصد دیگر
نیز از بانک های دیگر پرداخت شده است.
به گزارش مهــر ،وی خواســتار اطالع
رسانی از سوی سازمانهای زیر مجموعه
مدیریت شــهری در خصوص فعالیتها
و اقدامات شــد و بیان کــرد :برنامهها و
اقدامات باید از نظر کمی اطالع رســانی
شــود تا مورد سنجش شــهروندان قرار
گیرد کمااینکه انتظار میرود فعالیتها و
اقدامات در قالب بروشــور و فیلم کوتاه
تهیه و در این ایام به اطالع شــهروندان و
مسافران نوروزی برسد.
سرپرســت مدیریت پیشــگیری و رفع
تخلفات شهری شــهرداری همدان نیز با
بیان اینکه دستفروشان و بساط گستران
همدانی برای ســاماندهی شناســایی و
شناسنامهدار شــدهاند ،گفت :همزمان با
اجرای طرح ســاماندهی دستفروشان و
استقبال از بهار کارتهایی با کد تعریف
شده صادر و محلی ثابت برای استقرار هر
کدام از دستفروشان مشخص میشود.
حســین مردانی اظهار کرد :دستفروشان
و بساطگستران که ثبت نام کردهاند دارای
کاورهای یک شکل به همراه چاپ نامواره
شهرداری با عنوان «طرح ساماندهی بساط
گســتران» خواهند بود.مردانی خاطرنشان
کرد :با شناســنامهدار شدن دست فروشان
ضمن شناســایی آنها ،شهروندان با اعتماد
بیشتری از دستفروشــان خرید میکنند
چراکه اطمینان دارند این افراد در ســامانه
شهرداری ،شناسنامه دارند و با کد مشخص
و نظارت به فعالیت مشغول هستند.

رزن  -خبرنگار همدان پیام :رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
رزن گفت :فرهنگ صرفه جویی در مجالس ترحیم توسط بخشداران
 ،دهداران مناطق باید اجرایی شود تا به یک فرهنگ تبدیل شود
علي ســیف یار در شورای فرهنگ عمومی شهرستان رزن افزود :در
 ۱۵روستا به صورت خودجوش با ارائه سوگند نامه و میثاق نامه اعالم
کرده اند از خرید آجیل ممانعت خواهند کرد.
فرماندار رزن نیز دراین جلسه با تبریک ارتقاء بخش قروه درجزین
به شهرســتان درگزین ابراز امیدواری کرد که شاهد پیشرفت و ترقی
شهرستان درگزین باشیم.
سيدرضا ســامتی افزود :نگرانی هایی بابت اعتبارات شهرستان رزن
پیش آمده که با شهرستان شدن قروه درجزین تاثیری در اعتبارات رزن
نخواهد داشت بلکه تمرکز خدمات در شهرستان باال خواهد رفت.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان رزن هم گفت :چند روزیست
شــاهد اعتراضات معدود افرادی در بخش ســردورد هســتیم که با
شهرستان شــدن قروه درجزین اعالم کردند حقی از آنان ضایع شده
اســت .حجت االسالم سيد عبدالعظيم موالزاده افزود :با نشر بیانیه از
تعدادی مسئوالن سردرود که مردم را به صبر توصیه کردند جز ایجاد
فضایی نا مناسب سود دیگری نخواهد داشت
امام جمعه رزن تاکید کرد:مردم باید مسئوالن قبلی خودشان را مؤاخذه
کنند که در این مدت کوتاهی کردند.
موالزاده با اشــاره به وسعت و جمعیت ســردرود از مسوالن منطقه
درخواســت کرد اگر متقاضی ارتقا بخش به شهرستان هستند باید از
همین حاال به صورت قانونی اقدام کنند.
امام جمعه رزن گفت :کشور در حال حاضر شرایط شعب ابوطالب را
دارد و باید در فرهنگ مصرف تالش کنیم و از اسراف دوری کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد :هر مســئولی در حوزه مدیریتی خود موظف
است تا فرهنگ درست مصرف کردن در جامعه نهادینه شود تا مردم
در مراسم های جشن  ،عروسی  ،عزاداری دچار آسیب مالی نشوند.

برگزاری «پویش یک من ،یک درخت»
در همدان

رئیس ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری همدان گفت:
پویــش «یک من ،یــک درخت» از امروز  15اســفندماه همزمان
بــا روز درختکاری راهاندازی میشــود که در ایــن پویش مردم
میتوانند در ازای تحویل یک من (  3/5کیلو ) کاغذ یک درخت
دریافت کنند.
حسین سیبی اظهار کرد :با توجه به رسم زیبا و باستانی خانهتکانی و
استقبال از سال جدید ،هر سال شاهد تولید حجم فراوانی از پسماندها
در روزهای پایانی سال هستیم.
وی با بیان اینکه ســازمان مدیریت پسماندهای شــهرداری با انجام
اقداماتی درصدد ایجاد فرهنگســازی نســبت بــه مدیریت اصولی
پسماندهاســت ،یکی از این موارد را کاهــش میزان تولید زباله علی
الخصوص کیســههای نایلونی و دومین موضوع را تشویق شهروندان
به جداسازی و تفکیک مواد قابل بازیافت از سایر پسماندها به منظور
بازیافت و استفاده مجدد دانست.
به گزارش فارس وی گفت :این امر در راستای القای مفهوم با ارزش
بــودن کاغذ بــوده و مادامی که این درخت زنده و پابرجاســت این
موضوع در خاطر مخاطب باقی خواهد ماند.
ســیبی افزود :ایــن درختان در کانکس هــای بازیافت و پنج چادر
در پنج نقطه شــهر دعوت با همکاری موسســات خیریه در اختیار
شهروندان قرار خواهد گرفت که هزینه آن نیز صرف کمک به زنان
بدسرپرست و بیسرپرست میشود .وی اظهار کرد :عالوه بر آن به
منظور تشویق شهروندان به تفکیک و جداسازی پسماندها و تحویل
مواد قابل بازیافت به محل های ذکر شده اقالمی مانند ماهی ،سنبل،
سبزه و شوینده به شهروندان اهدا خواهد شد.
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جشنواره خيرين مدرسهساز کبودراهنگ
 18اسفند برگزار ميشود
کبودراهنگ -اکرم حميدي -خبرنگار همدانپيام :بيســتويکمين
جشــنواره خيرين مدرسهساز شهرستان کبودراهنگ  18اسفند در سالن
اجتماعات هنرستان شهدي سادلجي برگزار ميشود.
رئيس آموزش و پرورش شهرستان کبودراهنگ با بيان اين مطلب افزود:
اين جشــنواره با حضور مســئوالن و خيرين برگزار ميشود و قبل از
برگزاري اين جشنواره در مدارس شهرستان جشنواره مقدماتي در غالب

خيرين آموزشگاهي برگزار شــد که در مجموع  700ميليون تومان در
مرحله اول جشنواره در  90مدرسه شهرستان کمک کردند.
رضا عســگري خاطرنشان کرد :در اين جشــنواره نظر به اين است که
از خيرين قدرداني شــود .همچنين در اين جشــنواره تعهدات جديدي
توسط خيرين شناسايي و جذب شده که در روز جشنواره اعالم خواهد
شد.
وي ادامه داد :در کنار اين جشنواره نمايشگاهي از توانمندي دانشآموزان
و دستسازههاي آنها به پيش گذاشته ميشوند که عالقهمندان ميتوانند
از اين نمايشگاه نيز بازديد به عمل آورند.
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عســگري افــزود :رويکــرد جشــنواره خيريــن امســال هــم بــا افزايــش
ايمنــي مــدارس نامگــذاري شــده اســت و در تــاش هســتيم ايمنــي
مــدارس را ارتقــا بخشــيم و از ظرفيتهــاي خيريــن در ايــن مــوارد
بيشــتر بهــره ببريــم.
وي در پايــان افــزود :بــراي هــر چــه بهتــر برگــزار شــدن ايــن
جشــنواره  4کميتــه شــامل جــذب و شناســايي خيريــن ،تبليغــات
و اطالعرســاني ،پشــتيباني و پذيــرش و تشــريفات شــکل گرفتــه
اســت کــه اميدواريــم بتوانيــم امســال نيــز هماننــد ســالهاي گذشــته
جشــنواره خوبــي را در شهرســتان برگــزار کنيــم.
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مادستـان

madestan@hamedanpayam.com

يادداشت

شهردار جديد
فرصتهاي از دسترفته را جبران کند
»»اکرم حمیدی

بعد از گذشــت  14ماه از خدمت صدفي سرپرســت شــهردار
شيرينســو باالخره سيد مصطفي موســوي به عنوان شهردار جديد
شيرينســو معرفي شــد موســوي که پيــش از ايــن رئيس مجمع
سازمانهاي مردم نهاد اســتان و مدير پيادهراههاي شهرداري همدان
بود با حکم سيدســعيد شاهرخي اســتاندار همدان به عنوان شهردار
شيرينسو منصوب شد.
اميدواريــم با به کارگيري جوانــان در انتصابات بتوان از ظرفيتها و
پتانسيلهاي مناطق محرومي چون شهر شيرينسو بهره برد.
الزم به ذکر اســت که شهر شيرينسو از سال  1379از روستا به شهر
تبديل شده و نخستين شهردار را نيز در همان سال تجربه کرده است
و چهار دوره شوراهاي اسالمي نيز حامي شهرداران اين شهر بودهاند
که متأســفانه در دوره پنجم انتخابات شــوراهاي اسالمي نيز که 29
ارديبهشت ماه  96برگزار شد شيرينسو از اين مهم بازماند و با توجه
به اينکه  6نفر نامزد انتخاباتي بودند  2نفر از آنان رد صالحيت شدند
و چون تعداد داوطلبان به حد نصاب نرســيد انتخابات در شيرينسو
لغو شد و اين مسئله مشکالت زيادي را پيشروي مردمان شيرينسو
قرار داد.
در هر حال بر کســي پوشيده نيست که شيرينسو داراي ظرفيتها و
پتاســيلهاي بسيار خوب اســت که با کمي همت و پشتکار ميتوان
بهترين بهره را از آن برد اما متأســفانه تاکنون به اين گونه مسائل کم
توجهي و شايد بتوان بيتوجهي شده و اين مسئله موجب عدم توسعه
و پيشرفت اين منطقه شده است.
بنابرايــن انتظار ميرود با انتصاب ســيدمصطفي موســوي به عنوان
شهردار جديد فرصتهاي از دست رفته جبران شود و گامهاي بلندي
براي توســعه و پيشرفت اين شهر برداشته شــود وچرا که عمران و
آباداني حق مردمان اين ديار است.
با توجه به اينکه شــهر شيرينسو از داشــتن شوراهاي اسالمي شهر
بيبهره است بنابراين شــهردار وظيفه بسيار سنگيني را بر عهده دارد
و بايد تمام توان خود را به کار گيرد و به مسائل و مشکالت شهر به
طور ويژه توجه داشته باشد.

مواد مخدر صنعتی
معضلی بزرگ برای جامعه

مالیــر -خبرنگار همدان پیام :متأســفانه امروزه علی رغم تورم
باال شاهد کاهش قیمت مواد مخدر صنعتی هستیم  ،این مواد مخدر
مخصوص ًا گل وشیشه عالوه براین که ارزان هستند دسترسی به آنها
نیز بسیار آسان است.
معاون سیاســی اجتماعی فرماندار ویــژه مالیربا بیان این مطلب در
شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد :شهرستان مالیر
از سال  95به عنوان پایلوت مبارزه با مواد مخدرکشور انتخاب شده
است و طی این دو سال اقدامات بسیار خوبی با توجه به بضاعت و
ظرفیت شهرستان انجام و نتایج بسیار خوبی نیز حاصل شده است.
ســعید کتابی با اشــاره به طرح کرامت گفت :این طرح  63مصوبه
داشــت که بیش از  95درصد مصوبات با توجه به ظرفیت وپتانسیل
شهرستان انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه این طرح در بهمن ماه سال جاری پایان یافت افزود:
اقدامات انجام گرفته توسط کارگروه ها جمع بندی و نتایج به ستاد
کل مبارزه با مواد مخدر ارســال شده است وي ادامه داد :نتایج در
مرحله ارزیابی قرار دارد وبازخورد این طرح فع ً
ال اعالم نشده است.
کتابی با اشاره به اینکه مصرف مواد مخدر گل بسیار شایع شده است
گفــت :مواد مخدر صنعتی پیچیدگی های خاص خود را دارد و اثر
مخرب شدیدتری نسبت به سایر مواد مخدر برجا می گذارد و اعتیاد
زنان  ،کم شدن ســن اعتیاد و مواد مخدر صنعتی را از چالش های
مهم جامعه دانست و از همه دستگاه های دولتی خواست که در زمینه
اطالع رسانی و فرهنگ سازی فعالیت کنند.
معاون سیاســی اجتماعی فرماندار،آموزش وپرورش  ،دانشــگاه ها
،شــهرداری ،بهزیستی وســمن ها را از ظرفیت های خوب در این
زمینــه عنوان کرد ویاد آوری کرد  :از مهمترین و مؤثرترین اقدامات
دراین زمینه برای روســتاها تشکیل ( cboســازمان های مبتنی بر
اجتماعات کوچک )است که باید مد نظر بخشداران قرار گیرد.
رئیس ارشــاد و فرهنگ اسالمی مالیر نیز دراین جلسه با بیان اینکه
بحث مواد مخدرمتشکل از دو بخش نافرمانی مدنی و توطئه دشمن
است گفت :ما از مبارزه سخت در این زمینه نتیجه مطلوب نگرفتیم
پس باید در زمینه فرهنگ سازی توجه بیشتری شود.

کارت دانشجويي شبنم سمیعی فرزند عزیزا ..به شماره
ملي  0550182365رشته طراحی صنعتی دانشگاه
بوعلی سینا به شماره دانشجويي  9322865012مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

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

@bazarehamedan
جهـت عضو در کانال تلگرام نیازمندی لطف ًا
عدد  5را به شماره  09035157351ارسال نمایید.

C M

نگاهی
به سیر تکامل
شهر درگزین

«درگزین» امروزه یکی از دهســتانهای
شهرستان رزن در شمال شرق استان همدان
اســت که در فاصلۀ  85کیلومتری شــمال
شرقی این اســتان و در  5کیلومتری مشرق
شهرستان « َرزَن» ،قرار گرفته است.
در وجــه تســمیۀ ایــن محــل نظرات
مختلفــی وجــود دارد ،مرحــوم ابراهیم
دهــگان اراکی ،آن را مرکب از دو بخش
«د ّره» و َ
«گز» و بــر روی هم «درهگز» با
پسوند نســبت «ین» به معنای درهای که
در آنجا درختگز بروید ،آورده اســت.
اما بر اساس شواهد و مدارک موجود این
وجه تسمیه درست به نظر نمیرسد ،چرا
که جزء نخســت این محــل یعنی «دره»
برای این ناحیه مصداق ندارد چرا که این
محل در دشــت قرار گرفته و هیچ درهای
به آن معنا در آنجا قرار ندارد.
همچنیــن در این محل با توجه به وضعیت
آب و هوایــی امکان رشــد درخت گز نیز
وجود ندارد ،لذا چنین وجه تســمیهای را
برای درگزین باید منتفی دانســت .اما وجه
تســمیۀ دیگر از این محــل را دکتر پرویز
اذکایی ارائه کرده و آن را داراکث /داراکذ (=
داریوش کده /داریوش سرا /داریوش شهر)
دانســته که در تداول ّدری زبانان خراسان،
و ســپس ُغزان و ترکمانان به گونۀ «درهکز/
درهگز» تبدیل شــده اســت .بــه قولی این
درگزها در اوایل عهد پارتی توســط تیرداد
یکم اشکانی (214-248ق.م) در مناطقی از
ایران بنا شدند که با شالوده نظام اجتماعی
پارتیــان مالزم و با خصلت کوچندگی آنان
سازگار بودند .بنابراین وجه تسمیۀ این محل
هر چه باشد ،نشان از اهیمت آن در ایام پیش
از اسالم دارد.
اما درگزین دردورۀ اســامی خود بخشی
از ناحیهای به مراتب وســیعتر با نام «أع َلم»
یا «ال َمر» بوده که محدودۀ آن تمامی دشــت
رزن و بخشهایی از خرقان و ساوۀ امروزی
را نیز شــامل میشده اســت .نام این محل
برای نخســتین بار در کتاب گمشدۀ «نفثۀ
المصدور» اثر انوشــیروان ابن خالد کاشانی
از مورخان قرن ششم هجری قمری آمده و

خبـر
مديركل صندوق بيمه روستايي عشایری استان همدان:

هدف صندوق بیمه روستایی عشایری
افزایش خدمات است

پس از آن دیگر مورخان و جغرافیانویســان
اسالمی نیز از آن بهره بردهاند .عمدۀ اهمیت
این ناحیه نیز از قرن ششــم و با حکومت
ســلجوقیان عــراق ( 590-511ﻫ.ق) در
همدان و ظهــور وزرای درگزینی بوده که
پس از آن درگزین مرکزیّت یافته و سلطان
نشین ناحیۀ أع َلم گردیده است .ناصرالدین
منشی کرمانی از مورخین قرن هفتم هجری
در ایــن بــاره گوید«:چــون در وزارت ،از
درگزیــن میگزیدنــد ،آن بقعــهُ ،درگزین
میبایســت خواندن ،نه َدرگزین .مدتی کار
مردم آن ناحیت ،شگرف و ژرف بود .وزرا
ترکمان دســت به دســت میشده است.
سهیل بودند ،و درگزین یمن» .اما به مرور با
اما چون ایــام ترکمانان به پایان رســیده
تضعیف حکومت سلجوقیان عراق ،درگزین
و حکومت صفویه ســر کار آمد ،درگزین
نیز اعتبار خود را از دســت داد و زمانی که
نیز در این زمان سرنوشــتی متفاوت یافت
خاقانی شــروانی ( 595-520ﻫ.ق) شاعر و
و یک دوره رونق و شــکوفایی شهری را
قصیده ســرای بزرگ ایرانی در اواخر قرن
تجربــه کرد .اولیاء چلبی ســیاح معروف
ششم این شهر را از نزدیک دیده ،گوید که
ترک کــه در قرن یازدهــم هجری قمری
درگزین دیگر آن اهمیت سابق را نداشته و
بــه درگزیــن آمــده و
پــس از آن نیز این ناحیه
ده روزی را در آنجــا
صحنۀ یک ســری جنگ
ســپری کرده ،گوید که
و گریزهای حکام محلی
درگزیــن در این زمان
برای تصاحب متصرفات
دارای پنــج برج و بارو
ســلجوقیان عراق بوده
و ســه دروازه بوده که
است.
گرداگــرد آن را خندقی
بألخــره بــا روی کار
در این ایام درگزین در
دایره سان فرا گرفته بود
آمــدن ایلخانــان مغول
کنار مسیرهای ارتباطی
که در آن خان نشــین،
و انتخــاب ســلطانیه
ایــن ناحیه بیشــتر به
حمــام و چهارســو و
به پایتختی ،بــار دیگر
صورت قرارگاه و پادگان
بازار قرار داشــته است.
درگزیــن در مســیر
نظامــی بوده کــه دائم
رباط بیرونــی آنجا نیز
ســلطانیه اهمیت یافت
در میان امرای ترکمان
از چهار طرف محصور
و بــر اســاس گزارش
به خندقــی بزرگ بوده
دست به دست میشده
یاقــوت حموی در قرن
که در آن هفــت خانۀ
است
هفتم هجــری ،در این
بــزرگ ،هفــت جامع،
زمان درگزین ســلطان
پنج مدرسه ،ده مکتب،
نشین ناحیۀ أعلم شده و
هفت خان ،چهار حمــام ،هفت چهارباغ
پس از آن نیز حمدا ...مستوفی که در قرن
و بوســتان بــزرگ ،چهار باغ و بوســتان
هشــتم درگزین را از نزدیک دیده ،آن را
و ششــتصد مغازه قرار داشــته است .اما
شهرســتان ناحیۀ أعلم ذکر میکند .در این
آبادانی درگزیــن در این زمان نیز زیاد به
ایام درگزین در کنار مســیرهای ارتباطی
طول نیانجامید ،چرا که با سقوط حکومت
این ناحیه بیشــتر به صــورت قرارگاه و
صفویه و لشکرکشی نادرشاه به درگزین،
پادگان نظامی بوده که دائم در میان امرای

این شــهر رو به ویرانی نهاد ســاکنین آن
اقدام بــه مهاجرت به دیگر نواحی کردند.
بــه همیــن دلیل ،چــون زیــن العابدین
شیروانی در قرن سیزدهم هجری درگزین
را دیده ،آن را قصبهای دلنشین دانسته که
دیگر اهمیت گذشــته را نداشته و در آن
حدود هزار خانه قرار داشته است.
پس از آن نیز درگزین به دو بخش «درگزین
علیا» و «درگزین ســفلی» تقســیم شد که
درگزین «علیــا» به مرکزیّت شــهر کنونی
«رزن» ،بــا  43پارچه دیــه ،از جمله :خود
«درگزین» ،خُ میگان ،رازین ،شــاهنجرین،
فارسجین ،ماهنیان ،والشــجرد و جز اینها
«سفال» که قصبۀ آن «فامنین»
بوده و درجزین ُ
بوده ،با  43پارچه دیه ،از جمله :گامیشــلو،
گیودره ،میالجرد ،قلعه جوق ،شــوند و ...
بوده که برخی از این نواحی از جمله فامنین
در دهههای اخیر از درگزین جدا شــده و
خود شهرستان مستقلی گردیده است .اکنون
نیز درگزین در میانۀ شــهر رزن و قروه به
صورت یک روستا باقی مانده ،اما نام خود
را به قروه که پس از درگزین اهمیت یافته،
داده و اینگونــه شــهرت و اعتبار گذشــتۀ
درگزین برای بخش قــروۀ درگزین امتیاز
بزرگی بوده تا جایی کــه بألخره درگزین
کهن برای بار دیگر به موجب تصمیم هیأت
وزیران در مورخۀ  1397/12/8نام خود را
به کل بخش قــروه درگزین داده و تمام ًا به
عنوان «شهرستان درگزین» شناخته شد.
*حبیب شرفی صفا (دانشجوی دکتری دانشگاه
خوارزمی و پژوهشگر تاریخ همدان و درگزین)

مربيــان فنيوحرفــهاي در
روســتاها بــراي توســعه بيمه
روســتايي عشــايري به كمك
كارگــزاران بيمــه در مناطــق
خواهند آمــد و هدف صندوق
بیمه روستایی عشایری افزایش
خدمات برای قشــر کم در آمد
جامعه است.
بيش از  94هزار و  500خانوار
تحت پوشــش صنــدوق بيمه
روســتايي استان همدان هستند و عالوه بر اين  3هزار و  900خانوار
نيز مستمري بازنشستگي دريافت ميكنند.
مدير صندوق بيمه روستايي و عشايري افزايش خدمات بيمه صندوق
را از اهداف دولت در اينباره دانست و گفت :در نظر داريم عالوه بر
افزايش متقاضيان بيمه ،با ارائه خدماتي نيز در كنار روستاييان و عشاير
باشــيم که شاید بتوانیم گوشــهای ازدغدغه روستاييان و كشاورزان
هزينههاي دوران كهنسالي راکاهش دهیم.
مهدی ســماواتي در گفتوگو با همدانپيــام تعامل با فنيوحرفهاي
براي گســترش فعاليتهــا و افزايش خدمات صندوق را ســازنده
دانســت و افزود :مربيان فنيوحرفهاي در كنار آموزشهاي مهارتي،
كار اطالعرساني خدمات صندوق را در روستاها انجام خواهند داد.
وي از فعاليــت  110مربي فنيوحرفهاي در روســتاها خبر داد كه در
آينــده بازوي كارگــزاران در مناطق و روســتاها خواهند بود و طبق
آموزشهايي كه به آنها داده ميشود در راستای افزایش آگاهی مردم
از مزایاس صنددوق اهداف و برنامههای آن فعالیت خواهند کرد.
سماواتي افزود :مصوبه ای در مجلس تصویب شده که بيمهشدگانی
كه در مناطق بحرانزده مانند ســيل ،زلزله ،آتشســوزي ،خشكسالي
دچار خســارت شــوند 5 ،درصد حق بيمه پرداختيشان كه هر ساله
ميپردازند توسط دولت دادهشود.
مدیر صندوق بیمه روستایی عشایری اظهار داشت :پرداخت حق بيمه
به صندوق  15درصد اســت كه  5درصــد آن را مردم و  10درصدرا
ي پردازد كه ما پيگير هســتيم همين  5درصد مردم در مناطق
دولت م 
بحرانزده به عهده دولت باشد.
وي در ادامه با تشريح قانون بازنشستگي صندوق گفت :بازنشستگي
صندوق  15سال سابقه و  65سال سن است كه عالوه بر اين مجلس
مصوبهاي گذرانده افرادي كه عضو صندوق بيمه روستايي عشايري
هستند ،با  10سال پرداخت و  70سال سن نیز بازنشست ميشوند.
سماواتی تشریح کرد :عالوه بر این افراد باالي  50سال مجوز ثبتنام
در صندوق را ندارند و شرايط ثبتنام از  18تا  50سال است و افرادي
كه  15ســال واريزي داشته باشند 5 ،سال نيز از انفاق دولت بهرهمند
ميشوند و با  20سال بازنشست خواهند شد.
الزم به ذكر اســت اين صندوق  8ســطح درآمدي دارد كه از كد يك
الي  8هر فرد نســبت به واریزی كدي كه انتخــاب ميكند،دريافتي
بازنشستگي خواهد داشت و امسال بیشترین واريزي كد  540 ،8هزار
تومان و کمترین واريزي كد يك 240 ،هزار تومان لحاظ شده است.
با اين تفاسير ميتوان گفت بيمه روستايي عشايري از مهمترين اقدامات
دولت نسبت به روستاييان در استان همدان است و استان همدان بيشترين
جذب بيمه روستايي در كشور را به خود اختصاص داده است.

تبریک و تهنیت

تبریک و تهنیت

جناب آقای

جناب آقای

مهندس علی
اصغر زبردست

حسن انتخاب شایسته
جنابعالی به عنوان
هيأت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و
کشاورزی استان همدان
کــه نشــان از لیاقــت و شایســتگی هــای شــما
دارد را صمیمانــه تبریــک عــرض نمــوده ،از درگاه
ایــزد منــان برایتــان توفیق ،ســعادت و ســامتی
مســئلت مــی نماییــم.

بازرگانی حبیب ا ..طالبی

هبدستخودردختیمینشانم...

عم
روابط ومیشرکتتوزعینیروی
ربقاستانهمدا ن

مهندس علی
اصغر زبردست

انتخاب شایسته جنابعالی را
به عنــوان
هيأت رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی استان همدان
که نشان از تعهد  ،نوانمندی و حسن سوابق خدمتی شما دارد
را صمیمانه تبریک عرض نموده ،امید اســت در پناه الطاف
خداوند متعال همواره پیروز و سربلند باشید.

شرکت هادی سرام مروارید و هادی سرام البرز
مدیر عامل سید مجتبی طباطبایی

ایران و جهان
siasat@hamedanpayam.com

ايران و جهان

حل مشکالت نیازمند عزم حکمرانان و فهم
مشترک مردم است

مهمترین راهحل برای حل مشــکالت کشور رسیدن مردم به یک
همگرایی اســت و در کشور بهعلت فربه شــدن دستگاههای اداری،
ش عمرانی کاهش یافته است.
سرمایهگذاری در بخ 
رئیس مجلس شــورای اسالمی در حاشــیه بازدید خبرنگاران استان
همدان از مجلس شــورای اسالمی گفت :حل مشکالت نیازمند عزم
حکمرانان و فهم مشترک مردم است چرا که مردم تصور میکنند منابع
موجود به خوبی توزیع نمیشــود این درحالیست که این منابع بسیار
کم بوده و مردم دچار سوءتفاهم شدهاند.
به گزارش ایسنا ،علی الریجانی مطرح کرد :با اتمام جلسات رسیدگی
بــه بودجه  ،۹۸مبلغی حدود  ۵۰تا  ۶۰هــزار میلیارد تومان به بخش
عمرانی اختصاص یافته این درحالیســت که این مبلغ در این بخش
مناسب نیست چرا که پروژههای عمرانی موتور محرک کشور هستند.
وی اظهار کرد :یکی دیگر از مهمترین موضاعات مورد توجه مسئوالن
افزایش تولیدات کشــور اســت از اینرو در تبصرههای بودجه ،۹۸
در دو بخــش اتمام  ۶۰۰هزار پروژه نیمهکاره و ایجاد اشــتغال خُ رد،
تسهیالت بانکی آسانتری در نظر گرفته شده است.
الریجانی ادامــه داد :مبلغ قابل توجهی افزون بــر  ۳۱۰هزار میلیارد
تومان از بودجه سال آینده به هزینههای ضروری مانند تجهیز امکانات
نیروهای نظامی در شرق و غرب کشور اختصاص یافته است.
وی اظهار کرد :همدان نیز یکی از استانهای کشور است که عالوه بر
ظرفیت باالی گردشگری ،مزیت کشاورزی و صنعتی نیز دارد.

طرح برگزاری رفراندم برای پالرمو و CFT
به معنای ایجاد التهاب در جامعه است
برگــزاری رفراندوم برای لوایح مرتبط بــا  FATFچه از طرف
مجلس شــورای اســامی و چه از طرف دولت باعث ایجاد فضای
التهابی در کشــور میشــود به خصوص در جامعه فعلی که به اندازه
کافی به دلیل مسائل اقتصادی رنجیده
رئيس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای
اســامی تاکید کرد  :اخیرا مباحثی درباره برگــزاری رفراندوم برای
کنوانســیونهای مرتبط گروه اقدام ویژه مالی ( )FATFمطرح شده
است که بنده با برگزاری رفراندوم در این باره مخالف هستم.
به گزارش ایسنا،حشمتا ...فالحت پیشه گفت :در مواردی که محلی
برای تصمیمگیری وجود نداشــته باشــد به مردم رجوع میشــود تا
نظرشــان را اعالم کنند نمونه آن موضوع برگزیت در انگلیس است
که برای خروج رفراندوم برگزار کردند ،اما کنوانســیونهای مرتبط با
 FATFمحل قانونگذاری دارد و ســیر آن از دولت ،مجلس شورای
اســامی و شــورای نگهبان گذشــته و اکنون در مجمع تشــخیص
مصلحت نظام میباشد.
وی ادامــه داد :بهتر اســت رئیس جمهور به جای طرح مســائل در
حوزههای عمومی و رســانهها در مجمع تشخیص حضور یافته و از
نظر دولت دفاع کند .متاســفانه بخش عمدهای از دورههای ریاســت
جمهوری کشــور با این مشکل عجین شــده بود که برخی روسای
جمهور برخــی از دســتگاههای قانونگذاری را قبول نداشــتند که
تصمیمگیریهای آنها کشور را تحت تاثیر قرار میداد.

احتمال اجرای قانون منع نمایندگی بیش از
سه دوره متوالی خیلی کم است
 12اســفند ماه در جلسه علنی مجلس ،نمایندگان با طرح اصالح
موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی موافقت کردند که بر
اساس آن کاندیدا شدن نمایندگان بیش از سه دوره متوالی ممنوع شد.
بر اساس ماده سه طرح اصالح قانون انتخابات مجلس هر فرد میتواند
تنها سه دوره پیاپی نماینده مجلس شود و بعد از آن باید یک دوره از
انتخابات مجلس کنارهگیری کند.
ســخنگوی فراکســیون مســتقلین مجلس گفت :قانــون ممنوعیت
نمایندگی مجلس شورای اسالمی بیش از سه دوره متوالی هنوز قطعی
نشده است و به نظر شورای نگهبان بستگی دارد و احتمال اجرا شدن
آن بسیار کم است.
به گزارش ایرنا،مهــرداد الهوتی اضافه کرد :در ابالغ سیاســتهای
رهبری در مورد قانون انتخابات آمده اســت که تغییر قانون انتخابات
نیاز به دو سوم رای دارد.
وی خاطر نشان کرد :اگر این طرح موافق با قانون باشد از آن تمکین
میکنم ،اما موضوع این اســت که مغایر با قانون اساسی است .قانون
اساســی در مورد رئیسجمهوری مدتزمان مشخصی را تعیین کرده
اســت ،اما در مورد نمایندگان مجلس نمیتــوان این حق را از مردم
گرفت و مردم خودشان در رای دادن ،تصمیمگیرنده هستند.

حزب وضعیت خود را با قانون جدید
تطبیق دادند
در اجرای قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی تعداد
 98حزب تایید و مجوز ادامه فعالیت دریافت کرده اند.
سخنگوی وزارت کشور گفت :در اجرای قانون نحوه فعالیت احزاب
و گروه های سیاســی ،کمیسیون ماده  ١٠وضعیت احزاب موجود در
کشــور را با شرایط مندرج در قانون جدید تطبیق داده است که نهایتا
تعداد  ٩٨حزب تایید و مجوز ادامه فعالیت را دریافت کرده اند.
به گزارش ایرنا ؛ ســید سلمان سامانی با اشاره به اجرای قانون جدید
احزاب اظهارداشــت :این احزاب می توانند در مجمع عمومی خانه
احزاب که در تاریخ  ٢٣اســفندماه  ٩٧برگزار می شود شرکت کرده و
در تشکیل ارکان خانه احزاب مشارکت داشته باشند.
وی تصریح کرد ٩٨ :حزب یاد شده از یارانه خانه احزاب که در قانون
بودجه پیش بینی شده است ،بهره مند خواهند شد
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وقتی ایران طبق قوانین داخلی مفاد کنوانســیون مبارزه با جرایم ســازمان
یافتــه فراملی پالرمو را اجرا می کند ،باید با الحاق به این معاهده بین المللی از
امتیازهای معاهداتی آن هم برخوردار شود.
به گزارش ایرنا،معاون حقوقــی رئيس جمهوری گفت :وقتی قوانین متناظر با
این معاهده در کشور وجود دارد چه نیازی به الحاق به آن است؛ معتقدم وقتی
آنچه به عنوان تعهد در این کنوانســیون مطرح شده را در داخل اجرا می کنیم
چرا نباید از دیگر کشورهای متعاهد بخواهیم که آن را برای ایران هم اجرا کنند.
لعیــا جنیدی افزود :وقتی مفاد این کنوانســیون را در قالب قوانین داخلی خود
اجرا می کنیم ،باید امتیازات معاهداتی آن را هم دریافت کنیم که این کار نیازمند
پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو است.

شرکت های ژاپنی با وجود تحریم ها به آینده کار با ایران امیدوار هستند.
ســفیر ژاپــن در ایــران گفــت :شــرکت هــای ژاپنــی بــه شــدت درگیــر
تحریــم هــا هســتند امــا بــا ایــن وجــود برخــاف خــروج بســیاری
از شــرکت هــای اروپایــی همچنــان در جمهــوری اســامی فعالیــت
مــی کننــد.
به گزارش ایرنا ،میتســوگو سایتو افزود :جمهوری اسالمی ایران همواره به این
موضوع اهمیت داده و موارد را رعایت کرده است.
وی اظهار داشــت :امروز جامعه بین المللی اروپا دید درستی از این مسیر دارد
و از آن حمایت می کند.
سایتو تصریح کرد :در صورت درخواست کشور ایران در بخش های مختلف،
ژاپن حتما این درخواست ها را بررسی می کند.

بین الملل

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

ایران باید از امتیازهای معاهده پالرمو
برخوردار شود

شرکت های ژاپنی به آینده کار با ایران امیدوارند

سال انتخابات
و تحوالت احزاب و تشکلها

جریان های سیاســی ســال آینده به
پیشواز انتخابات یازدهمین دوره انتخابات
مجلس شــورای اســامی خواهد رفت.
رویدادی که بیش از هر انتخابات دیگری
عرصه تاثیرگذاری احزاب و تشــکل های
سیاســی اســت و تالش های زودهنگام
برخی گروهها هم به منظور این تاثیرگذاری
می تواند منطقی ارزیابی شود.
به گــزارش ایرنا ،احزاب و تشــکل های
سیاسی زمســتان پر حرارتی را پشت سر
می گذارند ،از برگزاری کنگره های حزبی
تا آغاز تکاپوهــای انتخاباتی .کنگره های
حزبی به منظور سامان دادن به فعالیتهای
اعضا و اجرای قانون هم در زمســتان 97
برگزار شده و می شود .اظهارنظر شخصیت
های حزبی و بیانیههای منتشر شده درباره
موضوعات روز و نیز وعدههای سیاسی هم
از محورهای مهم مورد توجه در تحوالت
احزاب بود .اعــام موجودیت احزاب و
تشکل های جدید همچنین انشقاق برخی
گروه ها هم در محافل سیاسی و رسانه ای
مورد توجه قرار گرفت.

احزاب جدید جریان اصالحات

راه ملت تازه ترین حزب سیاسی ایران روز
پنجشنبه نهم اســفند همزمان با برگزاری
نخستین کنگره خود اعالم موجودیت کرد.
حزبی که با توجه بــه حضور چهره های
نزدیک به جریان اصالحات در کنگره آن
و نیز نام های شورای مرکزی می توان آن
را تشکلی اصالح طلب دانست .باال بردن
سطح فعالیتهای حزبی در راستای نهادینه
کردن دموکراسی با رویکرد توسعه پایدار و
عدالت اجتماعی اهدافی هســتند که انگیز
اعضای حزب راه ملت ،برای تشکیل این
حزب اعالم شده است.
جمهوریت یا صبا ،دو نامی است که حزب
تازه منشعب از اعتماد ملی ،یکی از آن دو
را برای خود انتخاب خواهند کرد .حزبی
که موسس آن رســول منتجب نیا است و
فرآیند تاســیس آن شامل تقاضای تاسیس
و اعضای هيأت موســس آن در کمیسیون
ماده  10احزاب در حال بررســی اســت.
منتجــب نیا و همفکرانش حــزب تازه را
مردمی و دارای مبنای اعتقادی ،اخالقی و
فقهی معرفی مــی کنند که در پی بها دادن
به جوانان ،بانوان ،ســایق و قومیت های
مختلف در چارچوب اصالحات است.
رویدادهای هفته های اخیر سوژه بسیاری
از موضــع گیری ها و بیانیه های منتشــر
شــده از سوی شــخصیت های حقیقی و
حقوقی احزاب بود .استعفای محمد جواد
ظریف و تداوم بالتکلیفــی درباره لوایح

لوایح  FATFتصویب
نشود با کشورهای
دوست هم به مشکل
می خوریم

اگــر دو الیحه مرتبط بــا  FATFرا
تصویــب نکنیم برای مبــادالت بانکی و
تجاری حتی با کشــورهای دوســت مثل
روسیه ،هند ،چین و عراق هم به مشکل می
خوریم ،این مساله باید در داخل حل شود.
یک فعال سیاســی اصــاح طلب گفت:
بسیاری از محدودیت هایی که برای دولت
روحانی ایجاد شده با انگیزه های جناحی
و سیاســی است به عنوان نمونه دو الیحه
 CFTو پالرمــو که مورد مخالفت برخی
افراد و بسیاری از تریبونهای رسمی قرار
گرفتــه در دوره احمدی نــژاد مورد تایید

ایران هیچ گاه از
سیاستهای وارداتی
استفاده نمیکند

جمهوری اسالمی ایران کشوری نیست
که از سیاست های وارداتی استفاده کند ،از
دانش دیگران بهره می بریم اما بر اســاس
آنچه خــود تصمیم می گیریــمدکترین را

نشست کمیسیون مشترک برجام
در وین برگزار میشود

نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح مدیران سیاسی و معاونان وزرای
خارجه ایران و ( 4+1آلمان ،انگلیس ،فرانســه ،روســیه و چین) امروز در وین
پایتخت اتریش برگزار میشود.
به گزارش ایرنا ،ریاست این نشست برعهده هلگا اشمید دبیرکل سرویس اقدام
خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود و از طرف ایران ســیدعباس عراقچی معاون
وزیر امور خارجه کشورمان ریاست هيأت ایرانی را برعهده دارد.
از روز دوشــنبه مذاکرات کارشناســی دوجانبه و چنــد جانبه بین هيأت های
کارشناســی ایران و ســایر طرفها در خصوص موضوع مقابله با اثرات خروج
غیرقانونی آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های این کشور و نحوه عملیاتی
کردن تعهدات اعضای باقی مانده در برجام در این ارتباط آغاز شده است.

نگاه

ظاهر و باطن استعفای ظریف
»»سید عمار کالنتری

با گذشت قریب به یک هفته از اعالم استعفای شبانه وزیر امور
خارجه ،به تدریج التهاب و شوک ناشی از این خبر فروکش کرد؛
اما هنوز این پرســش که ظریف چرا استعفا کرد و چرا آن را پس
گرفت ،پاسخ شفاف و روشنی نیافته است.
به نظر می رســد اســتعفای وزیر خارجه دالیل ظاهری و باطنی
دارد که هر کدام بخشی از موضوع بودهاند .با این حال چهرهها و
گروههای سیاسی و رسانههای مختلف نوعا تالش کردند هرکدام
از منظــر خود و مطابق منافع خود به دالیل اســتعفا بپردازند؛ در
حالــی که باید موارد را در کنار هم دید و ســپس با نگاهی جامع
تحلیلی درســت ارائه نمود تا در نتیجه آن ،تصمیمی مطابق منافع
ملی گرفته شود.

اختالف داخلی در دولت

در این میان اکثر رســانهها و تحلیلگران اصولگرا با توجه به غیبت
ظریف در دیدار بشار اسد با رئیس جمهوری ،این استعفا را ناشی
از اختالفات داخلی درون دولت تفســیر کردند .آنها با اشــاره به
تصویر محمود واعظی در اســتقبال از بشار اســد و نیز اشاره به
برخی اســتعفاها و اظهار نظرهای حاکــی از اختالف نظر درون
دولت ،تالش کردند این اســتعفا را هم از جنس همان اختالفات
جلوه دهند و البته از آنجا که این اســتعفا و بازتابهای آن ،سفر
بشــار اســد به ایران را به عنوان پیروزی ایران و محور مقاومت
کمرنگ کرد ،از اقدام ظریف در این مقطع زمانی انتقاد کردند.
چهارگانــه الحاق ایران به گروه اقدام مالی
ویژه  FATFکانون تحلیل ها و بیانه های
چهرههای سیاسی اصالح طلب بود.
علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت
درباره بررسی لوایح دولت به ویژه الیحه
پالرمو نوشت :بن بست شکنی شان مجمع
تشخیص مصلحت نظام است .یعنی هرجا
حکم قانون اساســی و شــرع با مصلحت
نظام مغایر بود قانون و شرع را موقتا کنار
بگذارد وتصمیم مصلحتــی بگیرد .اکنون
خود مجمع بــه علت ناتوانــی برخی از
اعضا در ترجیح مصلحت نظام بر نظرات
شخصی و سیاســی و مقابل ه با فشارها در
بنبست قرارگرفت ه است.
برخی از چهره ها و فعاالن حزبی اصالح
طلب هــم در نامه ای بــه اعضای مجمع
تشــخیص مصلحت نظــام از این مجمع
خواستند در بررسی لوایح  FATFتسلیم
فشــارهای صلحت ستیز نشوند .استعفای
وزیــر امورخارجه در جلســات داخلی،
احزاب سیاســی مورد توجه قرار گرفت و
دبیران کل این احــزاب نیز به تبعات این
اســتعفا و همچنین مزایای رد آن از سوی
رئيس جمهوری واکنش نشان دادند.
حاشیه های تشــکیل پارلمان اصالحات
هم در گفتگوهای منتشــر شده از فعاالن
حزبی مــورد توجه قــرار گرفت .علی
باقری رئيس دفتر سیاســی حزب توسعه
ملــی ،تشــکیل پارلمــان اصالحات در
شرایط کنونی را اختالف آفرین می داند
و فاقد ارزش افــزوده برای اصالحات.
این در حالی اســت که حســین کمالی
رئيس دوره خانه احزاب و از چهره های
آنها بود.به گــزارش ایرنا،فیض ا ...عرب
ســرخی افزود :همه تــاش ها در جهت
ایجاد نارضایتی از دولت روحانی اســت
و همانطور که صریحا بیان می کنند شــما
اشــتباه کردید که به دولت روحانی رای
دادید اکنون هم سختی آن را تحمل کنید!!
در عمل هم از هیچ نوع کارشــکنی دریغ
نمی کنند.وی تصریح کرد:دولت از یک سو
مورد هجمه به دلیل محدودیتهای بانکی
است و از سوی دیگر مقابل تصویب لوایح
مرتبط با تســهیالت بانکی و مالی گرفته
می شــود.عرب ســرخی همچنین گفت:
آینده روابط مالی و بین المللی کشــور به
تصمیمــات خودمان برمــی گردد ،همین
لوایح مربــوط به  FATFدر بیش از 180
کشور تصویب شده است و این نشان می
دهد کشورهای عضو منافع ملی خود را در
همراهی بین المللی جستجو می کنند.
تدویــن می کنیم.رئيس ســتادکل نیروهای
مســلح گفت :ما از دانش و تجربه دیگران
حداکثر اســتفاده را می کنیــم اما تقلید گر
نیستیم.
به گزارش ایرنا ،محمد حسین باقری افزود:
جمهوری اسالمی ایران با تهدیدات مختلفی
روبه رو است که نیروهای مسلح باید خود
را برای رویارویی با آنها آماده کنند.
وی خاطرنشــان کرد :ما به دانش و آموزش

اصالح طلب تشکیل این نهاد را عملی و
به نفع جریان اصالحات ارزیابی می کند.

زمزمه های وحدت اصولگرایان

جریان اصولگرا هم زمســتان پر خبری را
پشت سر می گذارند .برگزاری کنگره های
جمعیت آبادگران جوان ایران اســامی و
کانون دانشــگاهیان ایران ،انتخاب دبیرکل
و رئيس شــورای مرکزی حــزب موتلفه
اســامی ،پس از درگذشــت محمدنبی
حبیبــی دبیرکل پیشــین و نیــز برگزاری
جلسات و وعده های انتخاباتی از مهمترین
تحوالت حزبی در جبهه اصولگرایان بود.
دومین نشست مشترک جامعه روحانیت
مبارز کشــور بــا شــماری از احزاب
اصولگــرا گرچــه از ســوی غالمرضا
مصباحی مقدم ســخنگوی این تشــکل
غیرانتخاباتی تفســیر شد اما می توان آن
را نشــانه ای بر عزم جناح اصولگرا به
منظور تاثیرگــذاری در انتخابات آینده
دانســت .عزمی که با رســمی تر شدن،
زمزمه های غیر رســمی تشکیل شورای
وحدت راهبردی در این جریان ،جدی
تر از همیشه به نظر می رسد.
شورای وحدت اصولگرایان که تشکیل آن
را نخستین بار محمدرضا باهنر در دی ماه
سال جاری علنی کرد ،تشکلی است که در
پی وحدت بخشی و ائتالف سازی طیف
های مختلف جریان اصولگراست .وحدتی
که به نظر می رســد با اظهــارات تقریبا
متناقض دو پرچم دار تشکیل آن؛ همچنان
در هاله ای از ابهام است.
حجتاالســام ســید محمدرضــا
میرتاجالدینی نماینده پیشین مجلس و از

رویکرد اروپا درقبال
برجام ،موجب
بیاعتمادی ایرانیان
شده است

رویکــرد اروپــا در قبــال برجام،
حساســیتها را مضاعــف کــرده و
موجب بیاعتمــادی افکار عمومی در
ایران به اروپا شده است.
رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی
گفت :با توجه بــه رویکردهای همراه با
فشار غرب ،حساسیت شدیدی در ایران
در خصوص  FATFوجود دارد.
بــه گــزارش مهــر ،کمــال خــرازی
اظهارداشت:رویکرد اروپا در قبال برجام،
حساســیتها را مضاعف کرده و موجب
بیاعتمادی افکار عمومی در ایران به اروپا
بــه عنوان یک اولویت نــگاه می کنیم و به
آن افتخار می کنیم.باقری ادامه داد :ما امروز
با انواع تهدید های ناهمتراز ،همتراز ،جنگ
های نیابتی توسط اشــرار و تروریست ها
و امنیتی مواجه هســتیم از این رو نیروهای
مســلح باید برای رویارویی بــا انواع آنها
آماده باشند.رئيس ستاد کل نیروهای مسلح
تصریح کــرد :در منطقــه ای که قدرت ها
در حال تالش برای بــه هم ریختن امنیت

چهره های اصولگرا درباره این شورا گفته
اســت همه چهرههای جریان انقالب در
این شورا هستند و مسئوليت این شورا به
عهده آقای حداد عادل گذاشته شده است.
یک روز پس از اظهارات میرتاج الدینی،
مهدی چمــران ،نایب رئيس جمنا درباره
ریاســت غالمعلی حداد عادل بر شورای
وحدت اصولگرایان گفــت :برخی افراد
چون اطــاع دقیقی نداشــتند صرف ًا یک
گمانهزنی دراینباره کردند و خبر درست
نیست .ممکن است آقای حداد عادل چند
جلســه را مدیریت کرده باشد اما ربطی
به بحث ریاست شــورای وحدت ندارد.
بــا این روایت های متناقــض باید منتظر
مانــد و دید که تالش هــا برای وحدت
اصولگرایــان در ســال انتخابات چگونه
پیش خواهد رفت.
اظهارنظر شــخصیت هــا و فعاالن حزبی
اصولگرا درباره موضوعات روز هم مورد
توجه رسانه ها قرار گرفت .موضع انتقادی
اما فاقد ســند مشخص جبهه اصولگرایان
دربــاره لوایح چهارگانــه دولت و دعوت
مجمع تشخیص مصلحت نظام به رد این
لوایح در تریبون های حزبی ،اصولگرایان
بیشترین بازتاب را داشت.
اســتعفای ظریف اما نوعی دو دستگی در
جبهه اصولگرا را نشان داد .گروهی از آن
ها در تریبون های خود کناره گیری وزیر
امورخارجــه در این برهه را خالف منافع
ملی دانســته و از ظریف خواستند به کار
خود ادامه دهد .تندروهای اصولگرا اما ابتدا
از این استعفا استقبال و پس از رد آن ابراز
ناراحتی کردند.
شده است.
وی خاطرنشــان کرد :عملکرد ســریعتر
اروپا در اجرای اینستکس میتواند فضای
کنونی را علیه اروپا تغییر دهد.
خــرازی تصریح کــرد :نتانیاهــو برای
انتخابات نیاز بــه نمایش قدرت دارد ،اما
به خوبی میداند که هرگونه تحرک علیه
منافع ایران برایش انتحار سیاسی خواهد
بود.
وی افــزود :نیروهــای خارجی که بدون
هماهنگی با دولت ســوریه در این کشور
حضور دارند ،باید هر چه سریعتر خاک
سوریه را ترک کنند.
خرازی با اشــاره به اینکه ملت سوریه به
شدت از تروریســم ضربه خورده است،
گفت :ملت ســوریه از اســد برای ایجاد
آرامــش و همچنین مقابله با تروریســم
حمایت میکند.
وآرامش آن هســتند ،ایران در امنیت کامل
اســت .باقری ادامه داد :بــزای عبور دادن
انقالب از موانــع و مواجه با حوادث آینده
نیروهای مسلح مســئولیت دارد که در این
میان مسئولیت دافوس سنگین تر است.
ن روحیه ارزشمند در ارتش و
وی ادامه داد :ای 
ســپاه در اوج وجود دارد و این مسیر میتوان
ن یاور و کمک برای پیشــبرد اهداف
بهتریــ 
نظاممقدس جمهوری اسالمی ایران باشد.

موازیکاری در سیاست خارجی

به گزارش ایرنا طیف دیگر که اکثرا در میان اصالح طلبان دســته
بندی میشــوند ،عدم حضور ظریف در دیدار بشــار اسد با رهبر
معظم انقالب و در عوض حضور قاســم ســلیمانی ،فرمانده سپاه
قدس را نشانه ناهماهنگی برخی فعالیتهای برون مرزی با وزارت
خارجه و دولت تلقی و آن را دلیل اســتعفای محمدجواد ظریف
در مقطع کنونی برشــمردند؛ امری که ورود سلیمانی به موضوع و
قدردانی از ظریف را به دنبال داشــت که غیبت ظریف در دیدار
بیت رهبری را ناشــی از ناهماهنگیهای اجرایی میدانست .البته
بعدا خبر رســید که خود بشــار اســد نیز از ظریف برای سفر به
دمشــق دعوت کرده تا ذهنیت ایجادشــده درباره اختالف درون
محور مقاومت از میان برود.

حرکت از ظاهر به باطن

با این وجود باید پرســید آیا تنها یک دیــدار و غیبت ظریف در
آن ،میتوانــد فردی چون وزیر خارجه را که اقدامات مهمی چون
کسب توافق برجام را در کارنامه دارد را به استعفا وادارد؟ برجامی
که نتیجه مذاکرات پیچیده بــا پنج بعالوه یک و ایجاد اجماع هم
در داخل کشور و میان مقامات عالی نظام و هم قدرتهای مختلف
شــرقی و غربی بود .گرچــه برخی ظریف را فردی احساســی
توصیف می کنند ،اما منحصر کردن اســتعفای او به حواشی دیدار
با بشار اسد پاسخ کاملی به چرایی این استعفا نخواهد بود.
واقعیــت آن اســت کــه اگــر نگوییــم برجــام دســتاورد اصلــی
دولــت روحانــی اســت ،دس ـتکم اصلیتریــن دســتاورد ظریــف
و همــکاران اوســت؛ توافقــی کــه دســتاوردهای جــدی بــرای
کشــور داشــت و ایــن روزهــا اهمیــت آن از البــای مذاکــرات بــه
نتیجــه نرســیده یــک کــره شــمالی مســلح بــه بمــب اتــم بــا آمریکا
آشــکارتر میشــود .بــا بــه قــدرت رســیدن ترامــپ در آمریــکا و
لغــو یکجانبــه برجــام از ســوی او ،ایــن مهــم تریــن دســتاورد وزیر
خارجــه مــورد تهدیــد جــدی قــرار گرفــت.
جمهوری اســامی با توجه به توفیقات حقوقی به دست آمده و
نیز موضع غیرقابل دفاع ترامپ در افکار عمومی جهان و نظام بین
الملل و حتی شــرکای اروپایی و غربی خود ،به درستی بر برجام
پافشــاری کرد .با این حال واقعیت آن است که نفوذ جدی آمریکا
در واقعیتهای اقتصادی دنیا ضربه جدی به برجام زد و گام دوم
دولت برای حفظ تنها بخشــی از دستاوردهای برجام ،معطوف به
فرایند  SPVشــد .این فرایند گرچه دستاورد زیادی ندارد ،اما با
این حال ،گزینه در دســترس است که در عمل متوقف به حضور
ایران در کنوانســیون ضد پولشویی است؛ موضوعی که دست کم
در این مقطع بهانه بدعهدی را برای اروپاییها ایجاد کرده است.

بن بست بالتکلیفی

در این شــرایط تداوم برجام به  SPVو این فرایند نیز به قوانین
 FATFگره خورده و به رغم تصویب مجلس ،موافقت شــورای
ســران قوا و حتی شــتاب رهبر معظم انقالب در تعیین جانشین
رئیــس فقید مجمع تشــخیص مصلحت ،همچنــان این موضوع
بالتکلیف مانده است.
گرچــه رهبــر انقــاب همــواره بــه درســتی تاکیــد کردهانــد
کــه کار کشــور نبایــد معطــل تصمیــم خارجیهــا شــود و
راهکارهــای داخلــی بایــد پیگیــری شــود ،امــا ایــن رهنمــود
مربــوط بــه کلیــت نظــام و دولــت اســت و وظیفــه تعریــف
شــده بــرای وزارت خارجــه طبعــا پیگیــری راههــای مقابلــه بــا
تحریــم از طریــق دیپلماســی و مذاکــره بــا خــارج اســت؛ بــا
ایــن وصــف شــاید بتــوان دلیــل باطنــی اســتعفای ظریــف را بــه
بــن بســت کشــانده شــدن رویــه او در داخــل کشــور دانســت
کــه باعــث شــده او دیگــر عملکــرد خــود را موثــر و نتیجــه
بخــش نبینــد و دســت بــه اســتعفا بزنــد.
موج بزرگ ناشــی از استعفای ظریف نشــان داد نه تنها حامیان
دولــت ،که مردم و منتقدان نیز از تضعیف مســیر دیپلماســی که
ظریف را میتوان از زبدهترین مردان کشور در این عرصه دانست،
نگران شدند .با این حال در شــرایط سخت کنونی مهم آن است
که به همگرایی و همفکری در راســتای منافع ملی اندیشــید؛ در
غیــر این صورت گرچه وزیر اهل تعامل خارجه اکنون به دفترش
در خیابان ســی تیر بازگشته ،اما نفس حضور او نمیتواند مشکل
کشور را حل کند.
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158نوجوان مجرم مشمول عفو قرار گرفتند

تحقق تربیت در مدرسه بدون نشاط امکانپذیر نیست

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در مرکز اروپایی سازمان ملل گفت :در
چهل ســالگی پیروزی انقالب اســامی 158 ،نوجوان مجرم در کانونهای اصالح و
تربیت مشمول عفو قرار گرفتند.
به گزارش ایرنا ،محمود عباسی ،افزود :از مجموع  194نوجوان در کانونهای اصالح
و تربیت ایران 158 ،نفر در چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســامی مشمول عفو
رهبری قرار گرفتند.
وي با اشاره به مظلومیت کودکان یمن ،افزود :در حالی که عربستان تالشهای زیادی
برای جلوگیری از محکومیت خود در شــورای حقوق بشر به کار بسته است برخی
کشورها به صراحت از سیاستهای جنگ طلبانه عربستان انتقاد میکنند.

وزیر آموزشو پرورش با اشــاره به اینکه همه کارکنان آموزشو پرورش مربی
تربیتی هستند ،گفت :تحقق تربیت در مدرسه بدون نشاط امکانپذیر نیست.
ش و پرورش
به گزارش فارس ،سید محمد بطحایی اظهار کرد :مهمترین مأموریت آموز 
عمومی ،تربیت اســت ،در واقع اصلیترین وظیف ه این نهاد ،هموار کردن مســیر برای
تربیت دانش.آموزان است.وی افزود :منظور از تربیت ،دانشآموزانی متصف به ویژگیها،
شایســتگیها و خلقوخوییهای نیکی است که مقصد تربیت است.بطحایی بیان کرد:
ش و پرورش ،مدرســه ،کالس و درســی که داریم همگی مقصد تربیتی دارند اما
آموز 
متأســفانه برخی مجریان برنامههای آموزشی و پرورشی ،مدرسه را که باید در راستای
تربیت دانشآموزان اقدام کند ،فراموش میکنند؛ در این صورت ،منابع را به هدر دادهایم.

»»احمد رضا نوروزی

همــه افراد هنگامــی که قصد خرید ،رهن یــا اجاره یک واحد
مســکونی را دارند به موارد متعددی مانند کفپوش ،دیوار ،ســقف،
شــیرآالت ،کابینت ،کمد دیواری و ...توجه میکنند؛ اما بیشتر آنها
یکــی از مهمترین موارد را فراموش کــرده یا اهمیت چندانی به آن
نمیدهند .سیستم تهویه یکی از مهمترین امکاناتی است که هر واحد
مسکونی به آن مجهز میشــود .چراکه تازگی محیط ،راحتی فرد و
احســاس مطلوب از حضور در ساختمان مورد نظر به کیفیت هوا و
میزان دمای آن بستگی دارد.
برای انتخاب سیستم سرملیشی الزم است در ابتدا بدانید یک سیستم
سرمایشــی ایدهآل چه ویژگیهایی باید داشته باشد .از ویژگیهای
مهم آن میتــوان به کاربری آســان ،قیمت مناســب ،مصرف کم،
نگهداری آســان و نصب مجاز آن اشــاره کــرد .در این مطلب به
بررسی انواع سیستمهای سرمایشی خانه خواهیم پرداخت .بنابراین
در صورتی که قصد خرید خانهای جدید دارید یا میخواهید سیستم
سرمایشــی خانه خود را تعویض کنید ،مطالعه این مطلب را به شما
پیشنهاد میکنیم.
کولــر آبی :کولرهای آبــی از قدیمیترین انواع کولر هســتند که با
تبخیر آب هــوای محیط را خنک میکنند .ایــن کولرها در ابعاد و
اندازههای مختلف طراحی شدهاند و هریک از آنها برای فضاهایی
با متراژهای مختلف مناسب اســت .در مناطقی که با کمآبی مواجه
هستند ،استفاده از کولر آبی انتخاب مناسبی نخواهدبود .چراکه این
دســتگاهها مصرف آب قابل توجهی دارنــد .عالوه براین کولرهای
آبــی میتوانند با دور تند ریزگردهــا را وارد فضای داخلی خانه و
ساختمان کنند .بنابراین باید پس از هر بار افزایش غلظت ریزگردها
در هوا ،پوشــالهای کولر شستشو و آب محفظه آن تخلیه شود .اما
از مزایــای کولرهای آبی میتوان بــه ورود هوای صددرصد تازه به
فضای داخلی ساختمان اشــاره کرد .با توجه به اینکه اغلب اوقات
پنجرهها در شــهرهای بزرگ بسته هســتند ،احتمال جابهجایی هوا
و ورود هوای تازه بســیار کم اســت .در این حالت کولر آبی هوای
محیط بیرون را به داخل خانه خواهد آورد .البته در نظر داشته باشید
در مناطقی که هوای شــرجی دارند ،اســتفاده از کولر آبی انتخاب
معقولی نیست.
کولر گازی یک تکه یا پرتابل :کولرهای گازی نســبت به کولرهای
آبی مزایای بیشتری دارند .مهمترین مزیت آنها عدم نیاز به آب حین
فعالیت است .بنابراین استفاده از کولرهای گازی باعث صرفهجویی
در مصرف آب خواهد شــد .کولرهای گازی را میتوان براســاس
امکانات به دو نوع کولر گازی پرتابل و اسپیلت تقسیمبندی کرد.
مدل پرتابل از متداولترین و اولین نســل کولرهای گازی محسوب
میشــود که برای یک فضای کوچک انتخاب مناســبی خواهد بود.
برای نصب این کولر گازی قســمتی از شیشه پنجره برداشته خواهد
شــد .در این حالت نیمی از بدنهی کولر در فضای داخلی اتاق قرار
میگیرد و پشــت آن بیرون از هوای اتاق و در معرض جریان هوای
آزاد قرار می گیرد .به همین علت این دستگاه را کولر گازی پنجرهای
مینامند .کولر گازی پرتابل از یک کمپرســور بــا امکانات قدیمی
تشکیل شده است .به همین دلیل کولر گازی یک تکه نسبت به سایر
کولرهای گازی برق بیشتری مصرف میکند.
کولر گازی دو تکه یا اســپیلت :کولر گازیهای اسپیلت روی دیوار
نصب میشــوند و به دریچــهی تهویه مجهز هســتند .این کولرها
همچنین قابلیت تنظیم و تغییر دما متناسب با حرارت محیط را دارند
و همین ویژگی آنها باعث شــده محبوبیت بیشــتری داشته باشند.
با تنظیم زمان در اســپیلتها ،میتوانید مشــخص کنید دستگاه چه
زمانی خاموش و غیر فعال شود .تفاوت اسپیلتها و کولرهای گازی
پرتابــل در توانایی آنها برای تصفیه هوا و جذب بخارهای اضافی،
چربیهای موجود و ریزگردها اســت .هزینههای جانبی قابل توجه
و مصرف انرژی برق باال از نکات منفی این دســتگاهها محســوب
میشود .اسپیلتها در دو نوع سرد یا سرد و گرم طراحی شدهاند .با
اســتفاده از اسپیلت سرد و گرم دیگر نیازی به سیستمهای گرمایشی
نخواهید داشت.
فنکویــل :این سیســتمها در دو نــوع طراحی شــدهاند .بعضی از
فنکویلها میتوانند همزمان برای ســرمایش بخشــی از محیط و
گرمایش بخش دیگر آن کنار تهوی ه مطبوع فضا مورد اســتفاده قرار
بگیرند .در مقابل نمونههای دیگری هستند که در هر لحظه میتوانند
فقط ســرمایش یا گرمایش محیط را تامیــن کنند .فنکویلها روی
دیوار ،ســقف یا زمین قابل نصب بوده و از این نظر انعطافپذیری
باالیی دارند .از مزایای آنها کارکرد مســتقل و بدون نیاز به سیستم
مرکزی است .این سیستمها همچنین به هیچ دستگاه و وسیله جانبی
مکملــی نیاز ندارند و راهاندازی آســانی خواهندداشــت .عملکرد
بیصــدا و پاکســازی کامل هوا از مهمترین مزایــای فنکویلها به
حســاب میآید .عالوه براین فنکویلها هزینــه نصب ،نگهداری
و تعمیــر کمتری دارند .چراکه قطعات به کار رفته در ســاخت آن
کوچک هســتند و تعویض آنها محدودیت خاصــی ندارد .اما از
معایــب فنکویلها میتــوان به عدم تامین هوای تازه اشــاره کرد.
فنکویلها هم مانند کولرهای گازی نمیتوانند هوای تازه به محیط
برسانند و هوای محیط را برمیگردانند.
چیلــر :چیلرها را میتوان در تراس ،حیاط یا پشــتبام نصب کرد.
این دســتگاه برای متراژهای بیش از  ۱۵۰متر کاربرد دارد .از مزایای
چیلر این اســت که میتوان در هر اتاق یک فن کویل قرار داد و آن
را به چیلر مرکزی متصل کرد .سپس دمای مطلوب برای سرمایش و
گرمایش هریک از اتاقها را به صورت جداگانه تنظیم کرد .همچنین
چیلرها نســبت به کولر گازی مصرف برق کمتری داشته و پیش از
خروج هوا توســط فیلترهای مختلف آن را تصفیه میکنند .استفاده
از آن میتواند انتخاب خوبی برای تامین هوای مطبوع خانه باشد.
*کارشناس تاسیسات شهرداری همدان
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معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه گفت :سازمان نظام پزشکی
اعالم کرده اســت که قرار ندادن کارتخوان در مطب پزشکان الزام ًا فرار مالیاتی نیست
ولی به اعتقاد ما این کار هیچ توجیه دیگری ندارد و این نحوه عمل کردن فقط برای رد
گم کردن و فرار مالیاتی است.به گزارش ایلنا حشمتی افزود :عالوه بر این در برخی از
درمانگاهها و کلینیکها دیده شده که از بیماران میخواهند تا هزینه درمان را به حساب
پزشک واریز کنند و همچنین در مواردی بخشی از مبلغ را به حساب شخص یا اشخاص
دیگر که معرفی میکنند ،واریز شــود .یعنی برخی از پزشکان با استفاده از حسابهای
پراکنده فقط میخواهند و میتوانند از پرداخت مالیات خودداری یا فرار کنند.

برای سال نو درخت بکارید تا همدان
دوباره سرسبز شود

نگاه

انتخاب صحیح سیستم سرمایشی
برای ساختمان

قرار ندادن کارتخوان در مطبها
مصداق فرار مالیاتی است

»» سمانه جهانگیری عرش

 ۶۵هزار هکتار از اراضی همدان
بیابانی شدند

بنا بر آمارها مســاحت استان همدان ۹۰۵
هکتار اســت که از این رقــم  ۸۲۲هزار
هکتار را مرتع شــکل دادهانــد .همچنین
مساحت ذخیرهگاهها و جنگلهای استان
همدان نیز  ۴۳هزار هکتار اســت که البته
از این میزان تاکنون  ۶۵هزار هکتار بیابانی
شدهاند.
به گفته مســئوالن حوزه منابــع طبیعی،
اســتان در سال  93جز اســتانهای بیابانی
قرار گرفت تــا از این طریــق بودجهای
برای حل این مشــکل به استان اختصاص
پیدا کند .دشــت شوشاب مالیر ،نهاوند،
قهاوند ،کبودرآهنگ و قســمتی از فامنین
کانونهای بیابانی همدان هستند.کانونهایی
که به دلیل مصرف بیرویه آب در انجا و
نیز مدیریت ناصحیح مســئوالن در کنترل
برداشتها گاها شاهد فروچالههایی عمیق
در ان میشویم
پــس از اختصــاص اعتبــارات ویژه کار
اجرایی برای جلوگیری از افزایش وسعت
بیابان در اســتان همدان از سال  ۹۴کلید
خورد و در ســال  ۹۵اقدامات اساسی از
نهاوند شــروع و در سال  ۹۶نیز عرصه به
سایر قسمتها گسترش یافت.
برای جبران این مشــکل همچنین در کنار
سایر طرحهای بیابان زدایی ،در سطح ۵۰۰
هکتار از اراضی استان همدان با گونههای
قره داغ و گونههای بومی اقداماتی صورت
گرفته است.
به گفته مســئوالن منابع طبیعی مناطقی که
قرق شده و کاشــت صورت گرفته است

نکته

شــاهد رویش گونههــای گیاهی خاص
همان منطقه پس از یک سال هستیم که به
نظر میرســد این کار هر چند مفید اما دیر
انجام شده است.

دام عشایر  ۱۲برابر ظرفیت وارد
مراتع میشوند

گفته میشــود یکی از عمده دالیل بیابانی
شدن همدان در کنار خشکسالی و کاهش
نزوالت جــوی ،چرای بیــش از حد دام
عشایر اســت که  ۱۲برابر ظرفیت مراتع،
دام وارد این اســتان میشود این در حالی
است که ظرفیت مراتع این استان  ۴۵هزار
واحد دامی اســت اما  ۵۰۰هزار دام وارد
سامانههای این استان میشود.
بنا بر آمارهای اداره عشایر استان همدان،
 90درصــد جمعیت عشــایر اســتان به
دامداری مشــغول هستند که نخستین نیاز
آنها ،تامین علوفه برای دام هاست.
در طی سالهای گذشته با ورود زودهنگام
عشایر به استان و وجود خانوارهای عشایر
بدون مجوز بهره برداری و تعداد دام بیش
آمار سرانه فضای سبز همدان را
از ظرفیت مراتع شاهد مشکالت عدیدهای
ذینفعان ندهند
از جملــه بیابانزایــی،
بــر ایــن اســاس
خالــی شــدن عرصه
مدیــران شــهری باید
از پوشــش گیاهــی
اســتانداردهای فضــای
و مشــکالت زیســت
ســبز را در سطح جهان
محیطــی برای اســتان
هر چند مدیران شــهری
مورد بررســی قرار داده
همدان بودیم.
و اعضای شــورای شهر
و با بررســی یــک نهاد
در همین ارتباط وظیفه
همدان معتقدند همدان در
یا تشــکل غیر ذینفع در
منابع طبیعی اســت که
وضعیت سرانه فضای سبز
موضوع ارزیابــی کنند
گشــت و مراقبــت از
از شرایط مطلوبی برخوردار
که همــدان در موضوع
منابع ،اطفــای حریق،
بــوده و بــهازای هر نفر
فضای سبز چه جایگاهی
جلوگیــری از چــرای
حدود  10متر مربع فضای
دارد؟
مفــرط و زودهنگام با
سبز شــهری وجود دارد
اما به گفته کارشناســان،
با همه این تفاســیر هر
ورود عشایر غیرمجاز،
این فضــا در حال حاضر
چند کارشناسان تعریف
خلعیــد و رفع تصرف
کمتر از نصف فضای سبز
فضای ســبز را در ایران
را در برنامــه داشــته
کشورهای پیشرفته است
باشــند چرا که به نظر
ما نادرســت میدانند و
معتقدند آمارها از سوی
میرسد در طی سالیان
کسانی مطرح میشــود که ذینفع هستند
گذشــته مدیریت ناکارآمــد باعث بیابانی
نه کارشناسان فنی این حوزه ،اما مسئوالن
شدن همدان شده است.
شهری در آخرین مصاحبه خود با رسانهها
تقویم کوچ عشــایر مورد توجه
گفتهاند "ســرانه فضای سبز همدان از 11
قرار گیرد
مترمربع به  17مترمربع افزایش یافته است.
بر این اساس در کنار توجه به برداشتها،
با این دیدگاه باید مشــخص شود که یک
نوع کاشــت و مدیریت آبها الزم اســت
درخت تنومند با تنه نیم متر مربع و ارتفاع
تقویم کوچ عشایر مورد توجه قرار گیرد،
ده متــر کــه در فصل تابســتان یک نوع
چرا که متاسفانه عشایر پیش از آنکه مراتع
ســبزینگی ایجاد میکنــد و در بهار نوع
استان آمادگی پذیرش دام را داشته باشند
دیگر چگونه مورد محاسبه شهرداری قرار
وارد استان میشوند.
میگیرد؟
بــا این حال در شــهر همــدان ،هر چند
همچنیــن باید دید شــهرداری در ادعای
مدیران شــهری و اعضای شــورای شهر
خود برای افزایش ســرانه فضای سبز ،آیا
همدان معتقدند همدان در وضعیت سرانه
درختان و باغات ســنتی و اصیل شهر را
فضای سبز از شــرایط مطلوبی برخوردار
که هیچ نقشی در شــکلگیری آن نداشته
بــوده و بهازای هر نفر حدود  10متر مربع
درنظر گرفته است یانه ؟
فضای سبز شهری وجود دارد اما به گفته
بنابراین صرف اعالم یک عدد نمیتواند
کارشناسان ،این فضا در حال حاضر کمتر

مغز کمخوابها خودخوری میکند

بر اســاس مطالعات جدید ،کمخوابی مداوم باعث میشود مغز میزان قابل توجهی از
نورونها و اتصاالت سیناپســی را حذف کند و به تشــخیص محققان ،خواب جایگزین
نمیتواند آسیبهای وارده به مغز را جبران کند.
بــه گــزارش ســامت نیــوز ،ایــن مطالعــه نشــان میدهــد ایــن بــاور کــه کمخوابیهــای
طــول هفتــه را میتــوان بــا پرخوابــی تعطیــات آخــر هفتــه جبــران کــرد کامــا غلــط
اســت و خــواب جایگزیــن هرگــز نمیتوانــد آســیبهای وارد شــده بــه مغــز را
جبــران کنــد.
چندی پیش مطالعات محققان نشــان داد که خواب کافی و با کیفیت در دوران جوانی و
میانســالی ،مهمترین عامل تقویت حافظه در پیری اســت و افرادی که در دوران جوانی و
میانســالی ،خواب کافی و با کیفیتی را تجربه میکننــد ،در دوران پیری از حافظه بهتری
برخوردارند و عملکرد شــناختی این افراد نسبت به هم سن و ساالنشان به مراتب بیشتر
است.
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نیش و نوش

استان
ییالقی دیروز
استان بیابانی امروز
همدان ،اســتانی که روزی به شــهر
ییالقی شــهرت داشــت این روزها حال
ناخوشی دارد چرا که اکثر زمینها و اراضی
این اســتان با از دست دادن تن پوش سبز
خــود به بیابانــی بیآب و علــف تبدیل
شدهاند .به طوریکه در دو دهه اخیر کانون
بیابانزایــی در آن از  ۶۵۰۰بــه  ۶۵هزار
هکتار یعنی ده برابر رسیده است.
همدان ،اســتان سرسبز و پرآب دیروز ،در
کنار مدیریت ناصحیح گذشتگان بر محیط
زیست و منابع طبیعی و  ...امروز به دالیل
مختلــف مانند کاهش نــزوالت جوی و
خشکسالی و برداشــت بیرویه از منابع
آب و نیز اســتفاده بیشازح ِد ظرفیت از
مراتــع در حالی پدیده بیابانی شــدن در
مراتع را به خود میبیند که متأســفانه باید
گفــت اگر چارهای برای حل مشــکالت
آن اندیشیده نشــود چیزی نمیگذرد که
همدا ِن کوهستانی و معتدل تبدیل به بیابان
بیآبوعلف میشــود که این موضوع نیز
عواقــب جبرانناپذیری را بــرای مردمان
ساکن در آن به دنبال خواهد داشت.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

از نصف فضای ســبز کشورهای پیشرفته
اســت لذا راه بســیاری تا رسیدن به حد
مطلوب در پیش داریم.
بــرای جبــران این نقیصه شــهرداری در
ســالهای اخیر اقداماتی جهت توســعه
فضای ســبز شــهر داشته اســت اما در
طرحهای جامع و تفصیلی شــهر که افق
دوردســت شــهر را در فضای سبزاعالم
کرده بود لکههای بسیاری وجود دارد که
باید سبز میشــده اما هنوز سبز نیست و
ضمنا در اجرای طرح مسکن مهر بسیاری
از لکههای ســبز برای اجرای پروژههای
مســکن تخریب شــد و هنوز جایگزینی
برای آن ایجاد نشدهاست.

گویای سقف فضای سبز موجود در شهر
باشــد بلکه باید تعاریــف مختلف نیز در
آن لحاظ شــده باشد و مرجعی رسمی به
غیر از ادارات و نهادهای ذینفع نیز آن را
تأیید کرده باشد.
مسئوالن شــهری بر این آمار تاکید دارند
که فضای سبز شهر همدان در حال حاضر
نزدیک به  530هکتار اســت  102هکتار
فضای ســبز هم متعلق به حیدره میباشد
که شــهرداری در سال  91از منابع طبیعی
تحویل گرفته است.
در کل ســرانه فضای ســبز همدان 630
هکتار اســت که با احتساب این ،در حال
حاضر ســرانه فضای ســبز همــدان 11
مترمربع میباشد.
البتــه در آینده نه چنــدان نزدیک هم بنا
بــر وعدههای معــاون خدمات شــهری
شهرداری همدان با بســتن قرارداد پارک
جنگلی ســد اکباتان که چهــار ماه پیش
نهایی شد  238هکتار زمین به فضای سبز
همدان اضافه میشــود که ســرانه فضای
سبز شــهری به باالی  17مترمربع افزایش
خواهد یافت.

در زمره دولت سبز قرار بگیریم

در اینجــا ذکــر یــک نکتــه ضــروری
اســت؛ دولتهــا از نظــر سیاســی در
حــال رشــد هســتند امــا در کشــورهای
مختلــف تعریفــی از دولــت ســبز و
دولــت قرمــز وجــود دارد کــه بــر اســاس
ایــن تقســیم بنــدی دولــت ســبز دولتــی
اســت کــه درجهــت گســترش فصــای
ســبز و رعایــت اصــول زیســت محیطــی
فعــال اســت کــه کشــورهای اروپایــی
غالبــا در ایــن تعریــف جــا دارنــد
امــا در کشــورهای درحــال توســعه و
جهــان ســوم معمــوال دولتهــا بــه
دلیــل عالقمنــدی بــه رشــد یکبــاره،
توجــه کمتــری بــه محیــط زیســت
دارنــد و دولــت قرمــز نــام میگیرنــد
و مــا کمــی در محــدوده قرمــرز قــرار
داریــم کــه دولــت بایــد در ایــن زمینــه
برنامهریزیهایــی بــرای کاهــش
خودروهــا و کارخانجــات داشــته باشــد
به یاد داشته باشــیم که در آستانه سال نو
آنچه مهم و حیاتی به نظر میرســد توجه
به فضای ســبز استان اســت که قطعا با
همکاری مردم در کاشــت درخت فقط به
ازای هر نفر یک درخت فراهم خواهد شد
که این خود اجر اخروی هم به دنبال دارد.

بهداشت

سازمان غذا و دارو  17قلم محصول غیرمجاز ماهوارهای
را معرفی کرد

مدیرکل امور فرآورده های طبیعی ،ســنتی و مکمل ســازمان غذا و دارو ،گفت 17 :قلم
از فرآورده هایی که در ماهواره تبلیغ می شــوند ،هیچگونه مجوزی ندارند.به گزارش ایرنا از
ســازمان غذا و دارو ،مهناز خانوی اظهار داشت :مکمل الغری سوپر فت متابولیسم Super
 ،fat metabolismقرص  Eiseniaحجم دهنده اندام جنسی ،قرص  Senatorترک
اعتیاد ،قرص  Good loveبرای تقویت جنســی ،قرص  Gluta pureجهت افزایش قد،
مکمل الغری  ،Adiosقرص  Easy slimبرای الغری ،قرص  Stop smokingجهت
ترک سیگار ،قرص  Gumboبرای چاقی ،قرص  Lipo six blackچربی سوزی و عضله
ســازی ،قرص  Super fat faceبرای چاقی صورت ،قرص Garcinia cambogia
جهت الغری ،کپسول  Selen plusدرمان ناباروری ،پکیج قرص های بنیاد حیات پاک جهت
ترک اعتیاد ،کرم  Anti psoriasisدرمان بیماری های پوســتی ،قرص  Hair plusجهت
تقویت مو و قرص درمان کبد چرب  Bodyguardمحصوالت غیرمجاز هستند که توصیه
شده مردم آنها را خریداری نکنند.

نصف جهان :اختالف دولت و مجلس بر سر حقوق سال آينده
حقوق خودشون نیست که زود به نتیجه برسن!!
خراسان :بازگشايي جعبه سياه ترامپ
جعبه سیاه هم داشته؟!!
همدانپيام :وقتي شهر كمرنگ ميشود
باید با مداد رنگی پررنگ رنگش کنیم!!
شهروند :ازدواج سفيد سياهترين ازدواج است
پس چرا بهش میگن ازدواج سفید؟!!
جامجم :جوانان با وام  30ميليوني چه كنند؟
سخت نگیرین با نون و پنیر هم میشه زنده موند!!
جامجم :نسخه روس براي درمان خودروسازان
فقط نسخه روسی ها رو کم داشتیم!!
ايران :فوران آتشفشان ترامپ
چه شود!!
نصف جهان :نميتواننــد؟ نميخواهند؟ يا نميدانند؟ جامعه را اداره
کنند؟؟؟
همه گزینهها صحیح میباشد!!
ايرنا :حفر تونل براي سرقت از خانه باغ
چه اراده قوی داشته برای دزدی!!
فرهيختگان :جوانگرايي با نمک انتخاباتي
بانمک میشن دیگه!!
مهر 420 :هزار نفر در کشــور با هزينههاي کمرشــکن بیمه سالمت
فقير شدهاند
بدون شرح!!
کسب و کار :پيشبيني افزايش خودروهاي وارداتي
همه مدل باالی خارجی سوار می شیم!!
صداي زنجان :آسيبهاي اجتماعي زنانه شدهاند
آسیب زنانه مردانه هم داریم!!
شوت ورزشي :پروين :مگر کادو را بر ميگردانند
به قول شاعر کادو رو وا نکرده پس فرستاد
اطالعات :يقه طالييها مجرمان بينام و نشان
یقه سفید شنیده بودیم انگار شده یقه طالیی!!

حوادث

صحنه سازی سرقت ،لو رفت

فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت :فردی که از منزل دوستش
اقدام به سرقت کرده و با صحنه سازی درصدد فرار از دست قانون بود،
با هوشیاری پلیس دستگیر شد.
جمشــید باقری در گفت و گــو با ایرنا اظهار داشــت :پس از تماس
شــهروندی با مرکــز فوریت های  110و گزارش یک مورد ســرقت
یخچال در منطقه ششــصد دستگاه عوامل کالنتری  12شهرک مدرس
شهر همدان به محل اعزام شدند.
وی اضافه کرد :در تحقیقات مقدماتی مشــخص شد مالباخته به علت
تعمیر منزل مســکونی ،یخچال خود را در پارکینگ منزل همســایه به
امانت گذاشته است.
فرمانده انتظامی شهرستان همدان اضافه کرد :این فرد پس از چند روز
متوجه ســرقت یخچال از پارکینگ شده و موضوع را به فوریت های
پلیسی  110اطالع رسانی می کند.
باقری ادامه داد :در حین بررســی این پرونده فرد دیگری نیز از سرقت
خودروی وانت نیسان از این پارکینگ خبرداده و ماموران مجدد در محل
برای بررسی موضوع حضور می یابند.
وی اظهار داشــت :ماموران واحد تجسس کالنتری پس از بازجویی از
هر  2مالباخته متوجه تناقض گویی فردی که مدعی به ســرقت رفتن
خودروی وانت نیسان بود می شوند.فرمانده انتظامی شهرستان همدان
افزود :مالک وانت نیســان در بازجویی های فنی و پلیســی به سرقت
یخچال و صحنه سازی سرقت خودروی خود برای فرار از چنگال قانون
اعتراف کرد.باقری بیان کرد :متهم  50ساله پیشتر به منزل دوستش رفت
و آمد داشته و کلید خانه را در دست داشت.
وی بیان کرد :پس از اینکه ســارق متوجه یخچال ســاید بای ساید در
داخل پارکینگ بدون دوربین مدار بســته شد نقشه سرقت آن و صحنه
سازی برای پیشگیری از شک ماموران به وی را طراحی کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان همدان افزود :با اعتراف متهم محل نگهداری
یخچال شناســایی و تحویل مالباخته شد همچنین متهم با قرار قانونی
روانه زندان شد.

 750تن در سوانح جاده ای همدان معلول
شدند
رئیس پلیسراه همدان گفت :طبق نظر پزشکی قانونی  750تن در
سوانح جاده ای این استان در  11ماهه سال جاری دچار معلولیت شدند.
رضــا عزیزی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد :ســه هزار و  800تن در
سوانح برون شهری این استان امسال مجروح و مصدوم شدند که بخشی
از این افراد دچار معلولیت شدند.
وی اضافه کرد :طبق آخرین آمار وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشــکی  20درصد مجروحان سوانح رانندگی دچار معلولیت و قطع
نخاع می شوند و این آمار در کشور  45هزار نفر است.
رئیس پلیــسراه همدان اضافه کرد :این طیف از افراد که بیشــتر آنها
نان آور خانواده هستند ســر بار خانواده شده و هزینه بر دوش دولت
میگذارند .عزیزی ادامه داد :طبق برآورد بهداشت جهانی فوت افراد در
سوانح جاده ای  150میلیارد و معلولیت افراد بیش از این مبلغ به ضرر
درآمد ناخالص ملی ایران است.
این مقام انتظامی اســتان همدان گفت :این طیف معلوالن از قشر مولد
جامعه خارج شده و برای ادامه زندگی نیازمند پرستار هستند.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان همدان:

کسری شکر در بازار نداریم
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مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان همدان با تأکید براینکه کسری شکر در بازار
وجود ندارد ،گفت :عده ای فضایی در بازار ایجاد کردهاند که که قیمت شکر را افزایش
داده است.
حمیدرضا متین با اشــاره به اینکه توزیع شکر در فروشگاههای بزرگ شروع شده است،
بيان کرد :توزیع شکر به صورت آزاد است وتا جایی که نقدینگی باشد خریداری میکنیم.
وی درباره اینکه قیمت شــکر در بازار  8300تومان عرضه میشــود ،افزود :قیمت شکر
دولتی  6200تومان است اما در بازار به دلیل فضاسازی این قیمت باال کشیده است.

شماره 3429

اقتصـاد

وی با بیان اینکه قیمت انواع برنج در اســتان همدان بهطــور میانگین  4درصد کمتر از
ســایر استانهاست ،به ايســنا گفت :با وجود اینکه سهمیه برنج استان  220تن بود اما تا
کنون 3650تن برنج در استان توزیع شده است.
متین یادآور شــد :درحال حاضر نیز  700تن برنج برای اســتان درخواســت شده و در
صورت تأمین توزیع خواهد شــد.مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان همدان با بیان
اینکه  40تن از مرغ مورد نیاز اســتان از مرغداریهای درون استان تأمین میشود ،گفت:
در اســتان همدان  90تن مرغ مورد نیاز است که  40تن از مرغداریهای درون استان و
مابقی از اســتان مرکزی تأمین میشود.وی با اشاره به اینکه اگر الزم باشد در ایام نوروز
مرغ توزیع میشود ،خاطرنشان کرد :درحال حاضر قیمت مرغ گرم  14هزار تومان است.

توزیع روزانه  9تا 11تن گوشت قرمز در همدان

وی با بیان اینکه در استان همدان روزانه 9تا  11تن گوشت قرمز منجمد توزیع میشود،
تصریح کرد :گوشت قرمز روزانه بین اقشار آسیبپذیر توزیع میشود و حاشیه انحراف
آن به صفر رسیده است و براساس لیست بیمه توزیع صورت گیرد.
متین از توزیع  1200تن انواع گوشــت قرمز در اســتان همدان خبرداد و افزود 390 :تن
گوشت گرم و  850تن گوشت منجمد در استان همدان توزیع شده است.
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت اســتان همدان با بیان اینکه نرخ توزیع گوشت منجمد
29هزار تومان اســت ،عنوان کرد :تا کنون قیمت گوشت قرمزگرم 39هزار و  500تومان
بود اما براساس دستورالعمل جدید قرار است  45هزار تومان توزیع شود.

eghtesad@hamedanpayam.com

فرهنگ غلط را به اسم بيقانوني تمام نکنيد

خبـر

قیمت گوشت در همدان  ۱۲۰هزارتومان شد
رئیس اتحادیه قصابان همدان گفت :قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز
گوسفندی در همدان به  ۱۲۰هزار تومان رسیده است.
اکبر ســپهریوفا بيان کرد :در  3روز گذشته قیمت هرکیلوگرم گوشت
گوسفندی به  120هزار تومان و گوشت مخلوط گوسفندی نیز به 100
هزار تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه قیمت هرکیلو گرم دام زنده به  88هزار تومان رســیده
است ،ابراز کرد :این درحالی است که در ماه گذشته قیمت دام زنده 70
تا  75هزار تومان بوده است.
رئیس اتحادیه قصابان همدان از افزایش قیمت گوشت گوساله خبر داد
و گفت :در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله مخلوط 90
هزار تومان و نرمه آن  100هزار تومان است.
سپهری با تاکید بر اینکه خروج بی رویه دام از استان عامل اصلی گرانی
قیمتها بوده ،به تســنيم گفت :این عمل ضربه بزرگی به بازار گوشت
همدان وارد کرد که امیدواریم قابل جبران باشد.
وی با بیان اینکه از ســازمان صمت اســتان درخواست توزیع گوشت
منجمند  29هزار تومانی در سراســر استان را داشــتیم ،اظهار داشت:
در حال حاضر این نوع گوشــت فقط در اختیار ادارات ،کمیته امداد و
بهزیستی قرار میگیرد.
رئیس اتحادیه قصابان همدان گرانی گوشــت موجب کاهش شــدید
تقاضای مردم شده که این امر در تعداد کشتار دام موثر بوده است.
ســپهریوفا افزود :به دلیل کمبود تقاضا و کاهش فروش ،کشتار دام به
یک سوم ماههای گذشته رسیده است.

وقتــي مطلبي با عنــوان «مخفيکاري
بانکها در اجراي قانون» در  13اســفند
همين روزنامه چاپ شد بعضي از مديران
بانکهاي دولتي گاليههايــي کردند که،
مصر در اجراي قانون هستند اما
«بانکها ّ
فرهنگهاي غلط بهوجــود آمده موجب
برخي بياعتماديها شده است».
اغلب مشــتريان بانکي از خــرد گرفته تا
توليدکنندهها و فعاالن اقتصادي که با ارقام
درشت سر و کار دارند از سيستم پيچيده
و دست و پاگير بانکي گلهمند هستند و آن
را موانع کار خود ميدانند .از نظر مشتريان
قوانين و بخشنامههاي بانکي آنقدر متعدد
هستند که بســياري از مردم از آنها مطلع
نيســتند .امــا مهمتر از همــه اينها اعمال
سليقهاي است که در بانکها براي اجراي
قوانين صورت ميگيرد .آنطور که مشتريان
بانکها ميگويند هــر بانکي و حتي هر
متصدي و کارشــناس بانکي ،قوانين را به
ســليقه خود اجرا ميکند و همين موجب
سردرگمي مشــتريان در بانکها ميشود.
بســياري از آنها حتي به راحتي ميتوانند
يک ســري قوانين و بخشنامهها را از ديد
دور نگــه دارند و اجازه ندهند مشــتري
متوجه آنها بشــود .در مقابل اگر بندي از
اين بخشــنامهها به نفع بانک اســت را با
جديت اعمال ميکننــد ،حتي در مواقعي
اغــراق در اعمــال هم ديده ميشــود .تا
جايي که به عنــوان مثال در هيچ قانون و
مصوبهاي به اينکه ضامن حتم ًا بايد کارمند

نامه زدم «دام همدان در حال خروج است» ،گوش كسی
بدهكار نبود

به گــزارش فارس ،رئیس اتحادیه قصابان همدان در نشســت جامعه
اسالمی بازار هم گفت :از اردیبهشت ماه طی نامهای اعالم کردم دام از
استان همدان در حال خروج است اما کسی گوش نکرد که پس از چند
ماه همین مسئله مشکلآفرین شد.
وی بیان کرد :همه عوامل دست به دست هم داد که شرایط اینطور شد به
طوری که با وجود توزیع گوشت منجمد بسیار در بازار ،اما باز هم این
کار دیده نمیشود.سپهريوفا با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون یکهزار
و  280تن گوشت وارد استان و توزیع شده است گفت :اگر این میزان
گوشت به انسجام بیشتری توزیع میشد ،اکنون شرایط اینطور نبود.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همدان خبرداد

تأیید صالحیت  126شرکت خدماتی
در همدان

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همدان از تأیید صالحیت 126
شرکت خدماتی از ابتدای امسال خبرداد.
احمد توصیفیان با اشــاره به اهمیت تأمين منافع كارگران و كافرمايان
شــركتهاي خدماتي ،بيان کرد :بر اســاس مصوبه شماره /38326ت
 27506مورخ  5/9/81و همچنین مصوبه شــماره /84515ت 34613
مورخ  15/12/84هیأت محترم وزیران ،کلیه شرکتهای خدماتی برای
عقد قرارداد با دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی میبایست نسبت
به اخذ گواهی تعیین صالحیت اقدام کند .
وی افزود  :واحدهای مشمول این مصوبات برای انجام اموری از قبیل
حمل و نقل  ،تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آالت ،امور آشپزخانه
و رســتوران ،خدمات عمومی(نظیر نامه رســانی ،تلفنچی ،تنظیفات،
نگهبانی ،امور آبدارخانه ،پیشخدمتی) نگهداری و خدمات فضای سبز ،
چاپ و تکثیر  ،امور بهرهبرداری از تأسیسات و نظایر آنهاست.
توصیفیان به ايسنا گفت :شرکتهای مشــمول این دستورالعمل باید
دارای دفاتر قانونی مــورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و
ارايه مفاصاحساب مالیاتی و مفاصاحساب تأمین اجتماعی و ارائه جواز
کسب الزامی است.
وی تصریح کرد :برای اخذ تأیید صالحیت شرکتهای خدماتی تأمين
كننده نيروي انساني متقاضیان میبایست به انجمن صنفی شرکتهای
خدماتی ،پشتیبانی و فنی و مهندسی استان مراجعه کنند .
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان خاطرنشــان کرد:
همچنين به منظور تســهيل فرآيند تأييد صالحيت و كاهش مراجعات
حضوري ،ســامانه تأييد صالحيت شــركتهاي خدماتي به نشــاني
 https://khadamati.mcls.gov.irطراحي و راهاندازي شده و
متقاضيان ميتوانند با مراجعه به آدرس مذكور درخواست خود را ثبت
و پيگيري کنند .مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان اظهار داشت :
انجمن صنفی شرکت های خدماتی ،پشتیبانی و فنی مهندسی موظف به
اخذ مدارک کارفرمایان شرکت های خدماتی و تشکیل پرونده میباشد
و پس از تأیید صحت و ســقم آن نســبت به برگــزاری کالس های
آموزشی و ارسال مدارک به اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
برای صدور گواهینامه اقدام کنند.
وی افزود  :اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي اســتان پس از وصول
پرونده هاي ارسالي نسبت به انجام بررسي هاي كارشناسي اقدام کرده و
در نهايت پس از طرح در كميته مربوطه درخصوص اعطاي صالحيت
به شركتهاي خدماتي تصميم الزم اتخاذ ميشود.

بیان اینکه فرایند تعیین حداقل دســتمزد
کارگران در شــورای عالــی کار صورت
میپذیــرد ،گفت :دســتور تامیــن منابع
پرداخــت عیــدی و پاداش پایان ســال
بازنشستگان فوالد صادر شده است.
به گزارش ایســنا ،محمد شــریعتمداری
در پاســخ به اين سوال درباره افزایش ۱۰

تا  ۴۰درصدی حداقــل مزد کارگران که
مورد نظر نمایندگان مجلس است ،گفت:
تعیین حداقل مزد به عهده شــورای عالی
کار است و بقیه طبقات اختیارات قانونی
شــورای عالی کار نیست .نظام پرداخت
مزد در دولت و ســازمان امور استخدامی
کشــور از قانونمندیهای جداگانهای از

تعیین حداقل مزد نظــام متکی بر قانون
کار تبعیت میکند و لذا به لحاظ قانونی،
فرایند تعیین حداقل دستمزد کارگران باید
در شورای عالی کار دنبال شود.
شــریعتمداری ادامه داد :تاکنون چندین
جلسه در کمیته دستمزد شورای عالی کار
برگزار شــده و به نتایج خوبی رسیده که

امیدواریم در جلســات آتی شورای عالی
کار بتوانیــم به نتایج مطلوبی قبل از پایان
سال برسیم و رقم دستمزد را اعالم کنیم.
وزیــر کار تاکید کرد :بــدون تردید باید
توجه کنیم که فاصله بین ســبد معیشت
و میزان حداقل مزد متناســب باشــد تا
کارگران کشور ما که ستون فقرات تولید

هســتند به یک زندگــی عزتمندانه ادامه
دهند.وی گفت :کارفرمایــان نیز در این
زمینه همکاری و اهتمــام دارند و تالش
کردیم بین مجموعه کارگران و کارفرمایان
در یک تفاهم سه جانبه تفاهم برقرار کنیم
و شــاید در طالییترین روزهای همدلی
و همدلی بین کارگران کارفرمایان هستیم.

وزیر کار:

دستمزد متناسب با
معیشت کارگران
تصویب میشود

منشا گرانی باید مشخص شود

رئیس اتحادیه خواربارفروشــان همدان نیز بــا بیان اینکه گرانی در اثر
کمبود ،احتکار ،سوء استفاده و کاهش ارزش پول یا مسائل روانی جامعه
اســت افزود :کمبود کاال نیز باید مدیریت شــود که متولی آن صنعت،
معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی است و باید تعادل ایجاد کنند.
رضا بهزارع با طرح این ســوال که چرا هرچه تولید باالست باز مشکل
داریم افزود :بزرگترین دلیل تورم است و مشکل بازاری نیست اما باید
پاسخگو باشد.وی با تأکید بر اینکه گرانیها نارواست و منشا گرانی باید
مشخص شود افزود :باید کاالی اساسی در جامعه باشد و درگیر مسائل
سیاسی نشویم تا چالش ایجاد نشود.
در هفته گذشته قیمت هر کیلو گرم گوشت گوسفندی  90هزار تومان و
گوشت گوساله  75هزار تومان بوده است.

داراي فيش حقوقي و يا جواز کسب باشد
اشاره نشده بلکه اين سليقه بانکها است
که براي اطمينان از بازپسگيري پول خود
آن را يک قانون مطرح ميکنند .حاال بانکي
ممکن اســت اگر به عنــوان مثال کارت
اعتباري به مشــتري ميدهــد دو ضامن
کارمند بخواهد و بگويد اين قانون اســت
و راه ديگــري ندارد و بانکي ديگر ممکن
است با توجه به شرايط مشتري و شناختي
کــه از او دارد به دو ضامن و يا حتي يک
ضامن بازاري رضايت بدهد.

هميــن تناقضهــا در شــرايط دريافت
تســهيالت موجب شــده تا مشــتريان
نسبت به بانکها دچار نوعي بدبيني و يا
بياعتمادي شوند .صحبت يکي از مديران
بانکي هــم اين بود کــه قوانين بانک و
بخشنامهها بسيار درست و بدون اغماض
هســتند به طوري که هم شرايط مشتري
و هــم شــرايط بانکها در آنهــا اعمال
شــدهاند .اين قوانين بــراي همه بانکها
يکســان است ،اما اين مشــتريان هستند
که اطالعاتي درمورد آن کسب نميکنند،

زيرا در سايت بانک مرکزي همه قوانين و
بخشنامهها قابل مشاهده است ،از طرفي
بانکدارها هم وقت زيادي براي توضيح
آن به مشتري نميگذارند .وي به فرهنگ
غلطي که در سالهاي متمادي براي آنها
ايجاد شده اشــاره داشت و ميگفت که
اين اتفاقات کمتر در بانکهاي دولتي رخ
ميدهد و زمينهساز بيشتر بياعتماديها از
بانکهاي خصوصي به وجود آمده است.
آنها از ســال  1380تاکنون بــا اقداماتي
که انجــام دادهاند سيســتم بانکداري در

کشور را بهم ريخته و موجب شدهاند تا
بانکهاي دولتي مجبور باشند براي حفظ
تعدادي مشــتري با آنها رقابت کنند .آنها
براي جذب مشتري اقدامات مختلفي از
جمله افزايش ســود سپرده انجام دادند و
در نهايت ديديم که تسهيالت خاصي که
به نفع اســتا ِن خود و فعاالن اقتصادي و
توليدکننده باشــد پرداخت نميکنند .آنها
تســهيالت روســتايي و توليد پرداخت
نميکننــد ،در صورتــي که ايــن وظيفه
را بانکهــاي دولتي انجــام ميدهند و
طبيعي اســت که بانکهاي دولتي بيشتر
جلوي چشــم مردم باشند .عمده فعاليت
آنها پرداخت ســود تســهيالت باالتر از
نرخ مصوب براي جذب مشــتري است
و عمده پول به دســت آمــده را صرف
داللــي ميکنند .آنها پول مــردم را وارد
چرخه اقتصــادي نميکنند .به طوري که
يکي از هميــن بانکها حتي وارد عرصه
خريد و فروش آثار هنري شــده بود و يا
پول مشتري را به جاي اينکه وارد چرخه
اقتصادي و توليد پول کنند صرف خريد
ملک ميکردند که نــه تنها نفعي به حال
کشور ندارد بلکه بازار ملک و مسکن را
هم بهم ريختند.
اين مطلــع بانکي عالوه بــر آن موضوع
ديگري را هم مدنظر قرار داد .او ميگفت:
متأسفانه بســياري از بانکداران بانکهاي
خصوصي بر اســاس تخصص و توانايي
اســتخدام نشــدهاند ،زيرا در آزمونهاي

استخدامي شرکت نميکنند .اين بانکداران
بر اســاس حوصلــه و فرهنــگ خود با
مشــتري برخورد ميکنند و در بســياري
مواقع  5دقيقه وقــت براي توضيح موارد
مورد نظر براي مشــتري نميگذارند و به
همان صحبتهاي معمول و راهنماييهاي
راحت اکتفا ميکننــد و از آن بدتر اينکه
مشــتري هم وقت براي مطالعــه قرارداد
نميگذارد .اين نوع فرهنگ در بانکهاي
دولتي ديده ميشود اما بسيار کمتر است.
وجود چنين فرهنگي موجب شده تا روز
به روز بدبيني بين مشــتريان بانکي بيشتر
شــود و آن را به حســاب قوانين بانکي
بگذارند.
آنطور کــه او ميگفت :خــود مردم در
بهوجود آمدن چنين شــرايطي بيتقصر
نيســتند و وقتي بانکي متوجه ميشــود
تسهيالتي که براي مورد خاصي به عنوان
مثال براي تعمير خانه يا طرح توســعهاي
کارخانــهاي پرداخت کرده مشــتري آن
را در بــازار ارز و طال يــا بازارهاي غير
از قرارداد بهکار گرفتهاســت ،بانک هم
مجبور ميشــود ســختگيري بيشــتري
بکنــد .به طوري کــه ميبينيد بعضي از
مشتريان آنقدر نزد بانک اعتبار دارند که
به راحتي هم تسهيالت دريافت ميکنند
و هم ضمانتشان توســط بانک پذيرفته
ميشوند .اين نشــان ميدهد که اعتماد
دوطرفه است و رفتار هريک از ديگري
تأسي ميپذيرد.

وزیــر تعاون کار و رفــاه اجتماعی با

اطالعيـه فـراخـوان

آگهـی ابالغ اوراق مالیـاتـی

در اجرای ماده  208قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1366/12/3و آخرین اصالحات مورخ  ، 1394/4/31بدینوسیله
مفاد  2فقره برگ اجرایی مالیاتی حقوق و جرائم ماده  169مکرر مربوط به سال  1395به مؤدیان مالیاتی ذیل الذکر
ابالغ میگردد
لذا مقتضی است ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج آگهی ،به اداره مالیاتی شهرستان فامنین واقع در فامنین -بلوار
شهید مفتح روبروی پارک ملت مراجعه نموده و نسبت به تسویه حساب مالیاتی و پرداخت بدهی های معوق خود
اقدام نمایند .بدیهی است در غیر اینصورت طبق موازین قانونی اقدام و هیچ گونه اعتراضی مسموع نخواهد بود.
(م الف )4157
ردیف

1
2

شماره
پرونده

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کالسه ملی

شماره و تاریخ برگ

عملکرد سال

300

گروه آذران فامنین
نواندیش

---

222

3338563/1
1397/11/24

1395

اشخاص حقوقی 824 ، 587 ، 958 83 ، 730 ، 795 ، 805

301

ماندانا بهداد نوین
زرناب

223

3338556/1
1397/11/24

1395

اشخاص حقوقی 719 ، 250 ، 119 69 ، 488 ، 136 ، 129

---

منبع مالیاتی

درآمد یا مأخذ مشمول
مالیات(ریال)

جرائم(ریال)

روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی استان همدان

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

ن نامه هیأتهای ورزشی در نظر دارد از متقاضیان احراز پست ریاست هیأت هندبال
براساس تبصره  2ماده  7آیی 

ت نام و ارائه مدارک از تاریخ نشر آگهی
ت نام به عمل آورد .لذا از عالقهمندان واجد شرایط دعوت میگردد جهت ثب 
طبق شرایط ذیل ثب 
روز چهارشنبه مورخه  97/12/15لغایت  97/12/22به مدت یک هفته کاری به دفتر امور مجامع مستقر در اداره کل ورزش و جوانان
استان مراجعه نمایند.
 -2فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه *
شرایط احراز:
 -3فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت
-1اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران
رسمی در نیروهای مسلح *
 -2تابعیت جمهوری اسالمی ایران
 -4فتوکپی از آخرین مدرک تحصیلی (حداقل لیسانس) *
کشور
 -3اعتقاد به یکی از ادیان رسمی
 -5دو قطعه عکس  4×3پشتنویسی شده *
*
کیفری
 -4عدم اعتیاد و سوء سابقه
 -6ارائه برنامه پیشنهادی شامل (میان مدت و بلند مدت) و
 -5دارا بودن حداقل  25سال سن *
نحوه تأمین منابع مالی هيأت به صورت مکتوب *
 -7معرفی و پیشنهاد دبیر و نایب رئیس بانوان
 -6دارا بودن تحصیالت حداقل لیسانس *
مواردی که دارای عالمت * می باشند می بایست اصل و
مدارک مورد نیاز:
تصویرآن ارائه گردد.
 -1تکمیل فرم ثبتنام *

دفتر امور مجامع هيأت های ورزشی -اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

آگهي مزايده عمومي (نوبت اول)

آگهـي مزايـده نوبت اول
بيمارستان آتيه همدان به عنوان مزايده گذار در نظر دارد نسبت به اجاره محل پارکينگ عمومي رو باز و مهد کودک
پ
بيمارستان آتيه به بخش خصوصي اقدام نمايد.

لذا از کليه افراد ذيصالح داراي پروانه کسب معتبر و يا داراي مجوز فعاليت در زمينه اداره مهد کودک و پارکينگ عمومي
دعوت ميگردد از تاريخ نشر اين آگهي با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيک دولت (ستاد) به نشاني الکترونيکي
 www.setadiran.irنسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند.
سپرده شرکت در مزايده بايستي به صورت وجه نقد و يا ضمانتنامه معتبر بانکي (به شرح اسناد مزايده) ارائه گردد.
تسليم پيشنهادت کليه مراحل انجام مزايده از طريق سامانه مذکور انجام ميگيرد .لذا الزم است تا افراد متقاضي شرکت
در مزايده در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت
شرکت در مزايده محقق سازند.
مضاف ًا اين که مدارک پاکات الف و ب عالوه بر بارگذاري و ارسال از سامانه مذکور بايستي به صورت تحويل فيزيکي به
دبيرخانه مزايده گذار به نشاني :همدان ،شهرک شهيد مدني ،بيمارستان آتيه ،کد پستي  65139-63178نيز صورت گيرد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت ثبتنام و عضويت  021-41934و دفتر ثبتنام  88969737و 85193768
(م الف )4158

شماره ثبت مزايده در سامانه ستاد

موضوع مزايده

مبلغ سپرد شرکت در مزايده (ريال)

5097050290000004

اجاره پارکينگ

100/000/000

5097050290000003

اجاره مهد کودک

4/000/000

مهلت دريافت اسناد مزايده از سامانه ستاد :تا ساعت  14:30مورخ  14:30مورخ 97/12/17
مهلت ارسال پيشنهادات :تا ساعت  14مورخ  97/12/27از طريق سامانه و تحويل به دبيرخانه
زمان تشکيل جلسه بازگشايي پاکتهاي مزايده گران :ساعت  10صبح مورخ 97/12/28
اعالم برنده مزايده 97/12/28 :تا ساعت  14و مهلت زماني پذيرش برنده لغايت  8فروردين

دکتر عباداله فدايي اطهر  -رياست بيمارستان آتيه همدان

مزايده شماره 97-61
مجوز شماره1397.6692 :

شرکت مليگـاز ايران

مزايده گزار :شرکت گاز استان همدان
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد خودروهاي مازاد خود را با مشخصات ذيل از طريق مزايده به فروش برساند.
نوع خودرو

مدل

شماره شاسي

شماره پالک

شماره موتور

وضعيت شمارهگذاري

1

پژو 405

1383

82060633

 -121-18الف11

12482039919

قابل شمارهگذاري

رديف
2

پژو 405

1383

82059663

 -122-18الف11

12482043899

قابل شمارهگذاري

3

پژو 405

1383

0083080599

 -246-18الف11

12483179533

قابل شمارهگذاري

4

نيسان پيکاب

1382

207800

 -244-18الف12

K24862870Y

فروش اسقاطي

5

نيسان پيکاب

1382

207790

 -496-18الف11

K24867103Y

فروش اسقاطي

6

نيسان پيکاب

1382

207817

 -498-18الف11

K24862845Y

فروش اسقاطي

7

نيسان پيکاب

1382

207789

 -243-18الف12

K24862887Y

فروش اسقاطي

پ

متقاضيــان ميتواننــد جهــت رويــت اتومبيلهــاي مذکــور از تاريــخ درج آگهــي همــه روزه از ســاعت  8الــي
 16بــه آدرس ســاختمان اداره گاز منطقــه  2شهرســتان همــدان واقــع در ميــدان امــام حســين(ع) ،ابتــداي بلــوار
عالقبنديــان مراجعــه و در صــورت تمايــل بــه خريــد ضمــن دريافــت فــرم پيشــنهاد قيمــت ،قيمــت پيشــنهادي
خــود را در پاکــت دربســته و حداکثــر تــا ســاعت 14:30روز يکشــنبه  1397/12/26بــه دبيرخانــه حراســت شــرکت
گاز اســتان همــدان تحويــل داده و رســيد دريافــت نماينــد .ضمنـ ًا بازگشــايي پاکــت مالــي مزايــده روز دوشــنبه
 1397/12/27ســاعت  10صبــح در ســاختمان اداره مرکــزي شــرکت گاز اســتان همــدان ميباشــد.
تلفن38260571-4 :
38261075-8
دورنويس 081-38256207
آدرس اينترنتwww.nigc-hm.ir :

روابط عمومي شرکت گاز استان همدان
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برگزاری همایش دوچرخهسواری در اسدآباد
رئیس دانشــکده علوم پزشــکی اســدآباد از برگــزاری همایش
دوچرخهســواری در اسدآباد به مناســبت هفته «سالمت مردان ایرانی»
خبر داد.
به گزارش فارس  ،نخســتین کمیته خدمات بهداشتی ،سالمت و محیط
زیست ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان اسدآباد در آستانه سفرهای
نوروزی تشکیل شد.
رئیس دانشــکده علوم پزشکی اســدآباد در این کمیته بر ارائه مستمر
خدمات بهداشتی و درمانی در آستانه سفرهای نوروزی و پایش مستمر

خبـر

ساماندهی  150خانه ورزش روستایی
در همدان تا افق 1400

تعداد  150خانه ورزش روســتایی تا افق  1400در استان همدان
ساماندهی میشوند.
مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری همدان درســتاد ساماندهی امور
جوانان و شورای ورزش همگانی در خصوص هیأتهای ورزشی در
روستاهای اســتان اظهار کرد :در چند سال گذشته دولت در موضوع
ساماندهی خانههای ورزشی در روستاها فعالیت کرده و تاکنون توانسته
 86خانه ورزشی را در روستاهای استان ساماندهی و ایجاد کند.
به گزارش فارس ،مهرداد نادریفر افزود :پیشبینی میشــود تا سال
 1400تعداد خانههای ورزشــی ساماندهی شده به  150خانه ورزشی
روستایی برسد و مشــکل فرهنگی موجود در روستاها در مشارکت
بیشتر بانوان روستایی در ورزشهای مختلف همگانی حل شود.
مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری همدان گفت :در سال  96بیش از
 6هزار ورزشــکار در استان ساماندهی شد و در  11ماهه امسال نیز 6
هزار و  800ورزشکار را ساماندهی کردیم.
وی در خصوص برگزاری همایش پیادهروی در روستاها خاطرنشان
کــرد :این موضوع با جدیت در دســتور کار قرار گرفته به طوری که
امســال در  100روستا همایش پیادهروی برگزار شده که امیدواریم تا
افق سال  1400این تعداد به  200روستا ارتقا یابد.
نادریفر با تاکید بر اینکه برای هر روســتا با در اختیار گذاشــتن یک
فضای حداقل  100متری آمادگی تجهیز ورزشی آن فضا برای ورزش
روســتاییان فراهم است ،ادامه داد :برای این فضاها می توان با کمک
بخشــدار و دهیار آن روستا از مدارس بالاستفاده و حمامهای قدیمی
و متروکه استفاده کرد.

ثبت نام  450تيم روستايي در جام فجر

وی در خصوص آنچه برای ورزش روســتایی در برنامه ششم توسعه
پیشبینی شده اســت ،اضافه کرد :در این برنامه قرار است مشارکت
در ورزش همگانی روســتایی برای  8هزار نفر در بخش بیمه ورزش
روستایی برسد در حالی که تاکنون  6هزار و  900روستایی و عشایری
بیمه ورزشی شدهاند.
مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری همدان گفت :در حوزه برنامههای
فرهنگی در روســتاها  30برنامه در سال برگزار میشود که پیش بینی
میشود تا افق  1400به یکصد برنامه فرهنگی برسد.
وی با بیان اینکه برای تدوین بازیهای بومی ـ محلی پیشبینی انجام
چهار بازی در ســال شده اســت ،در زمینه ثبت نام «جام نوروز» در
روستاهای استان نیز یادآور شد :تاکنون در این جام  450تیم روستایی
ثبــت نام کردهاند که قرار اســت در  40نقطه از اســتان فوتبال جام
نوروزی را برگزار کنند.
نادریفر در خصوص چالشهای ورزش روســتایی نیز افزود :وجود
ضعف در زیرســاختها و تجهیزات ورزشــی ،بیتوجهی به ترویج
ورزش قهرمانی در روستاها ،پایین بودن سرانه ورزشی ،کمبود فضای
ورزشی و نبود مربی ورزشی در روستاها و در نهایت ضعف فرهنگی
منجر به عدم تقویت ورزش در روستاهای استان شده است.
وی در مورد فعالیتهای ستاد ساماندهی امور جوانان در اداره ورزش و
جوانان استان همدان نیز خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه شیوهنامه عملی
برای این امر از مرکز ارسال شده است باید این اداره نسبت به برنامهریزی
در زمینه دستورکارها اقدام و طرحهای پیشنویس آماده شود.

دونده همدانی مدال برنز دوومیدانی
بینالمللی تهران را کسب کرد
دبیر هيأت دو ومیدانی همدان گفت :امیر زمانپور دونده این استان
مدال برنز مســابقات بین المللی دوومیدانی داخل سالن تهران 2019
را کسب کرد.
مســعود بنوان اظهار داشت :این ورزشکار ملی پوش همدانی در ماده
هزار و  500متر این رقابت ها با رکورد سه دقیقه و  56ثانیه و  36صدم
ثانیه عنوان ســومی را کســب کرد.وی بیان کرد :مسابقات بینالمللی
دوومیدانی داخل ســالن  2019تهران در بخش مــردان هم اکنون با
حضور  180ورزشکار از کشــورهای ایران ،عراق ،افغانستان ،عمان،
ســوریه ،کویت ،ترکیه و مالزی در مجموعــه آفتاب انقالب پیگیری
میشود .بنوان در گفت وگو با ایرنا خاطرنشان کرد :سپیده صارمی و
امیر زمانپور هر  2از همدان در این رقابت ها حضور دارند.
وی یادآور شد :این رقابتها جنبه ارزیابی کلی برترین ها برای انتخاب
ورزشــکاران جهت دعوت به اردوی آماده سازی تیم ملی بزرگساالن
ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا دارد.
همدان یکی از قطب های اصلی دو ومیدانی کشــور اســت و هفت
هزار دونده هم اکنون در مقاطع سنی مختلف در همدان فعالیت دارند.
0هیأت 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 شــماره  97/1652مورخ  97/11/13هيأت اول موضوع قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالكانه و
بالمعارض متقاضي آقاي محمد خادمي امجد فرزند عزيزاله به شــماره
شناسنامه  721صادره از اسدآباد در ششــدانگ يك باب ساختمان به
مساحت  27/07مترمربع جهت الحاق به پالك  1430/83اصلي واقع در
بلوار شــهيد چمران کوچه شهيد کوروند خريداري از مالك رسمي آقاي
اســماعيل سهرابي 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 باشند ميتوانند
از تاريخ انتشار نخســتين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين
اداره تسليم و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديــم نمايند .بديهي
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )727
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/30 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/12/15 :
کامران متقی  ،رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد
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پیشخوان
ســطح عرضه تاکید کرد .فرید یوســفی به تشــکیل کمیتههای مستقل
فرهنگی بهداشــت ،درمان ،توسعه و غذا و دارو اشاره شد و گفت :تمام
معاونتهای دانشــکده علوم پزشکی اســدآباد آمادگی کامل برای ارائه
خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران را دارند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی اســدآباد با اشاره به اینکه طرح نوروزی
بهداشــت از  20اســفندماه آغاز و تا پایان تعطیالت نوروزی ادامه دارد
افزود :برنامهریزی به منظور پایش مســتمر سطح عرضه و آمادگی کامل
بیمارســتان و فوریتهای پزشکی و انسجام برنامهها از اهداف تشکیل
این کمیته است.
وی در ادامه از برگزاری همایش دوچرخهسواری دانشکده علوم پزشکی

اســدآباد به مناسبت هفته سالمت مردان ایرانی با عنوان «مردان فعالترـ
مردان سالمتر» خبر داد و گفت :این همایش سهشنبه ساعت  9:30صبح
از میدان دانشــگاه آغاز تا روســتای بیاج ادامه دارد و برندگان جوایزی
اهدا خواهد شد.
یوســفی با اشاره به اینکه در این هفته همایشهایی را برای گروه هدف
مردان میانسال ،ســالمند و خانوادههای آنها برگزار کردهایم افزود :فیلم
آموزشی در خصوص فعالیت بدنی در قالب  CDتوزیع شده است.
گفتنی است رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به عنوان رئیس کمیته
خدمات بهداشــتی ،سالمت و محیط زیست ستاد اجرایی خدمات سفر
شهرستان اسدآباد منصوب شده است.

 ،98سال پربار داوری
فوتبال همدان

1
کشتی پهلوانی ایران وارد
بازیهای المپیک اروپایی
 ۲۰۱۹شد

کشتی پهلوانی ایران به عنوان یکی از
رشتههای نمایشی وارد بازیهای المپیک
اروپایی  ۲۰۱۹شد.
ب ه گزارشایسنا ،علیرضا حیدری ،رئیس
فدراسیون جهانی کشــتی پهلوانی اخیرا ً
سفری به کشــور بالروس داشت که با
مســئوالن ورزش این کشــور به توافق
رسید تا کشتی پهلوانی را به عنوان یکی
از رشتههای نمایشی در بازیهای المپیک
اروپایی  ۲۰۱۹برگزار کنند.
طبق توافقات انجام شــده بین حیدری و
مسئوالن ورزش بالروس به عنوان میزبان
بازیهای اروپایی  ،۲۰۱۹قرار بر این شده
است تا کشتی پهلوانی به عنوان یکی از
رشتههای نمایشــی در تقویم بازیهای
اروپایی  ۲۰۱۹قرار گیرد.
معموالً رشــتههای نمایشــی زمانی در
بازیهای المپیک یا بازیهای آسیایی یا
اروپایی به نمایش در می آیند ،کاندیدای
اضافه شدن به این بازیها به عنوان رشته
اصلی در دورههای بعد خواهند شــد که
در صورت رایزنی و حمایت مســئوالن
ورزش ایران با دســتگاههای بینالمللی
ورزش ،این شانس برای کشتی پهلوانی
وجود دارد که به عنوان یک رشته اصلی و
صاحب مدال به بازیهای بینالمللی آینده
اضافه شود.دومین دوره بازیهای اروپایی
در سال  ،۲۰۱۹تابستان امسال به میزبانی
مینسک پایتخت بالروس برگزار میشود.
اولیــن دوره این بازیها ســال  ۲۰۱۵به
میزبانی باکو آذربایجان برگزار شد.
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کمیتــه داوران هیــأت فوتبال اســتان
همدان برای توســعه و ارتقا سطح داوری
در این اســتان ،برنامههای خوب و مدونی
دارد که باید ســال  98را سال پرباری برای
داوران فوتبال همدان نامید.
رئیــس دپارتمــان داوری هیــأت فوتبال
همدان با اشــاره به لزوم توســعه داوری
فوتبال همــدان اظهار کرد :خوشــبختانه
اســتان همدان از نظر داوری ،نســبت به
دیگر اســتانهای کشور از وضعیت خوبی
برخوردار است.
بهــروز فیرزوبخــت ادامــه داد :حضور
ســه داور بینالمللــی و دههــا داور در
ســطح مســابقات ملی نشــانگر توســعه
اصولــی داوری در همدان اســت و برای
پشتوانهســازی و ارتقای این سطح نیازمند
است که برنامهریزی دقیقی انجام دهیم.
رئیس دپارتمان داوری اســتان همدان در

گفتوگو با فارس بیان کرد :کمیته داوران
با حمایت عبــاس صوفــی رئیس هیأت
فوتبال ،بوجاریان دبیر این هیأت و شخص
علی خسروی رئیس کمیته داوران در سال
 98برنامه و کالسهــای مهمی را برگزار
خواهد کرد.
وی اضافــه کرد :در راســتای تقویت بنیه
علمی جامعه داوران استان و ارتقای درجه
همکاران در ســطح کشور ،با نگاه ویژه به
جوانگرایی و ســپردن عرصــه به جوانان
خالق و توانمنــد برنامههــای این کمیته
تدوین و آماده اجرا در سال  98است.
فیروزبخــت از برگزاری دو کالس ارتقای
درجــه یک بــه درجه ملــی و از درجه 2
به درجــه یک در اردیبهشــتماه خبر داد
و گفــت :چهــار کالس درجــه  3فوتبال
و فوتســال نیز بــا همــکاری هیأتهای
شهرستانی و مراکز دانشگاهی استان برگزار

خواهد شد.
وی تصریــح کــرد :برگزاری یــک دوره
ســمینار کشــوری داوری به میزبانی شهر
مریانج و یک ســمینار داوری اســتانی در
شهرستان تویسرکان نیز از دیگر برنامههای
این کمیته در سال آینده است.
رئیس دپارتمان داوری استان همدان اضافه
کــرد :کالسهــای مختلــف دانشافزایی
در طول ســال و در چندین نوبت برگزار
خواهد شــد و آزمونهای استانی به منظور
معرفی داوران به فدراسیون برای قضاوت
در مسابقات کشــوری نیز در ابتدای سال
برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد :اســتان با پتانســیل
موجود در بحث داوری فوتبال میتواند به
درخشش خود در سطح کشوری و آسیایی
ادامه دهد و در این راه نیز از هیچ کوششی
دریغ نخواهیم کرد.

حواس
هواداران پاس
به منفعت طلبان
ناکام است

سرمربی تیم پاس همدان گفت :حواس
هواداران به منفعت طلبانی که در سال های
اخیر ناکامی پاس را رقم زدند ،هست.
احمد جمشــیدیان اظهار داشت :متاسفانه
عده ای که این فصل منافعشــان در پاس
تامین نشده ،در فضای مجازی شیطنت می
کنند هر چند هواداران نسبت به هویت آنها
اطالع کامل دارند.
وی در گفــت وگو با ایرنا مدعی شــد:
در ســال های اخیر عالوه بر انباشته شدن
بدهیهــا ،برخی که پســت کوچکی در
باشــگاه داشــتند پس از  2فصل بازیکن
جابجــا میکردنــد و حتــی در اجــاره
مهمانســرای تیم برای خود کاســبی راه
انداخته بودند.
جمشیدیان بیان کرد :این افراد پاس را ارث
پدری خود می دانستند و اگر منفعت آنها
در پاس تامین شود ،طرفدار تیم هستند و

در غیر اینصورت پــاس تیمی ضعیف با
عملکرد نامطلوب است.
وی خاطرنشــان کرد :خوشبختانه امسال
کمترین حاشــیه را در تیم پاس داشته ایم
و اطمینان می دهم امسال تیم را با کمتر از
 50میلیون بدهی تحویل می دهیم.
ســرمربی پاس افزود :هم اکنون امور تیم
توســط  2تــن از عوامــل مدیریتی پاس
پیگیری می شود و زحمات آنها قابل تقدیر
است .وی اضافه کرد :هواداران به شخصه
نسبت به زحمات عوامل تیم آگاهی کامل
دارنــد و تالش می کنیم با کســب نتایج
مطلوب پاسخ حمایت آنها را بدهیم.

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139760326007001136مورخه  1397/11/10هيأت
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي
فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و
بالمعارض متقاضي آقاي يداله نوروزي فرد فرزند اســداله به شــماره
شناســنامه  61صادره از بهار در اعياني شــش دانگ يك باب خانه به
مســاحت  226/90مترمربع پالك  10812فرعي مجزي شــده از پالک
 563فرعي از  139اصلي واقع در بهــار بخش چهار همدان خريداري با
قولنامه عادي از حسن فريدوني محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
ميتوانند از تاريخ انتشــار نخستين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تســليم اعتراض ،دادخواســت 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 )784
تاريخ انتشار نوبت اول1397/11/30 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/12/15 :
هادي يونسيعطوف -رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار

جمشــیدیان پیــروزی هفته قبــل برابر
شــهرداری فومن را دلچســب دانست و
گفت :از تیمی ســه امتیاز گرفتیم که جزو
بهترین تیم ها در نتیجه گیری از بازی های
خانگی این فصل لیگ  2بود.
وی افزود :این پیــروزی حاصل تالش و
تعصب بازیکنان در غیاب چند مهره اصلی
بود و تالش می کنیم این روند را تا پایان
فصل ادامه دهیم .وی یادآور شد :پاس به
داشتن هواداران متعصب به خود می بالد و
امیدوارم با حمایت به موقع مدیران اجرایی
استان بتوانیم راه صعود تیم به لیگ یک را
هموار سازیم.

آگهي حصر وراثت

آقــاي علــي اشــرف شــعباني دارای شــماره شناســنامه  10730بــه
شــرح دادخواســت کالســه 114/971001ح از ایــن حــوزه درخواســت
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان
ســعداله شــعباني بــه شــماره شناســنامه  93در تاريــخ  96/1/27در
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حینالفــوت آن
متوفی/متوفیــه منحصــر اســت بــه:
-1علياکبــر شــعباني فرزنــد ســعداله بــه شــماره شناســنامه 2064
پســر متوفــي
-2سوســن شــعباني فرزنــد ســعداله بــه شــماره شناســنامه 9454
دختــر متوفــي -3مريــم شــعباني فرزنــد ســعداله بــه شــماره
شناســنامه  346دختــر متوفــي -4زهــرا شــعباني فرزنــد ســعداله
بــه شــماره شناســنامه  236دختــر متوفــي -5ثريــا شــعباني فرزنــد
ســعداله بــه شــماره شناســنامه  9453دختــر متوفــي -6علــي
اشــرف شــعباني فرزنــد ســعداله بــه شــماره شناســنامه  10720پســر
متوفــي اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را
در يــك نوبــت آگهــي مينمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا
وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي
ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.
(مالف )725
رئیس حوزه شماره  114شوراي حل اختالف اسدآباد

بازیکن تیم فوتبال زیر ۱۷
سال تراکتور درگذشت
بازیکن تیــم فوتبال زیر  ۱۷ســال
تراکتور در حادثه ناگوار تصادف ،دارفانی
را وداع گفت.بــه گزارش ایســنا به نقل
از تراکتــورکالب ،رضا گلــیزاده اصل،
بازیکن تیم فوتبال زیر  ۱۷سال تراکتور در
حادثه تصادف جان به جانآفرین تسلیم
کرد.باشگاه تراکتور ضمن عرض تسلیت
و آرزوی صبر و شــکیبایی برای خانواده
و بازماندگان مرحــوم گلیزاده ،رحمت
واسعه را برای آن مرحوم از درگاه خداوند
متعال مسالت دارد.
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توخل :امباپه مثل مسی
نیست
ســرمربی پاری ســن ژرمن ستاره
جوان تیمش را با مسی مقایسه نمیکند
امــا از مقایســه او با رونالــدو برزیلی
راضی است.
به گزارش ایســنا  ،کیلیــان امباپه فصل
بسیار خوبی را با پاری سن ژرمن تجربه
میکند.
او در غیاب نیمار و کاوانی بهترین گلزن
تیم پاریسی به شــمار میآید و توانسته
تا هم اکنون  ۲۴گل در لیگ فرانســه به
ثمر رســاند تا به تنهایــی و با اختالف
زیادی نسبت به دیگر بازیکنان در صدر
جدول بهترین گلزنان جای گیرد.توماس
توخل ،ســرمربی پاری ســن ژرمن به
ســتایش از این بازیکن جوان پرداخت.
با این حال دوســت ندارد کــه او را با
لیونل مســی مقایسه کند.او گفت :امباپه
همیشه برای گلزنی و درخشش گرسنه
است و میل ســیری ناپذیر دارد .این در
حالی است که او تنها  ۲۰سال سن دارد.
سخت اســت که بازیکنی را که در جام
جهانی درخشــیده و قهرمان شده است
تمریــن داد .او من و هر کس دیگری را
بــه چالش دعوت میکند و همواره باید
چیزهای جدیدی برای یاد دادن به چنین
بازیکنانی داشت.
آگهي حصر وراثت

آقــاي مــراد مــرادي دارای شــماره شناســنامه  592بــه شــرح
دادخواســت کالســه 114/971082ح از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان گلمــراد
مــرادي بــه شــماره شناســنامه  293در تاريــخ  67/4/28در اقامتــگاه
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حینالفــوت آن متوفــی/
متوفیــه منحصــر اســت به:
-1حســنمراد مــرادي فرزنــد بگمــراد بــه شــماره شناســنامه 629
پســر متوفــي
-2کاکامــراد مــرادي فرزنــد بگمــراد بــه شــماره شناســنامه 592
پســر متوفــي
-3ســلطانمراد مــرادي فرزنــد بگمــراد بــه شــماره شناســنامه
 628پســر متوفــي -4صغــري مــرادي فرزنــد بگمــراد بــه شــماره
شناســنامه  593دختــر متوفــي -5حبيبــه کلــب+ي آبــادي فرزنــد
جعفــر بــه شــماره شناســنامه  45613همســر متوفــي اينك بــا انجام
تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي
مينمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي
نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه
تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.
(مالف )759
رئیس حوزه شماره  114شوراي حل اختالف اسدآباد
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خبـر
مدیرکل ورزش و جوانان:

مدیران اجرایی همدان از توانمندی جوانان
نخبه استفاده کنند

مدیران دستگاه های اجرایی
اســتان از توانمنــدی جوانــان
و بانــوان نخبــه در حوزه های
مختلف مدیریتی و مشاوره ای
کمک بگیرند.
مدیــرکل ورزش و جوانــان
همدان در ستاد ساماندهی امور
جوانــان همدان اظهار داشــت:
رویکرد مدیریتی استان همدان
نیز بهرهمندی از توان جوانان و
بانوان مستعد در پست های اجرایی است و بر این اساس انتظار داریم
 30درصد پست های مدیریتی در حوزه جوانان و بانوان قرار گیرد.
محسن جهانشیر اضافه کرد :همدان از ظرفیت های بالقوه ای در حوزه
جوانان و بانوان برخوردار است و معتقدیم نخبه های همدان میتوانند
در توسعه همه جانبه و اهداف تعالی استان کمک شایانی داشته باشند.
جهانشــیر بیان کرد :می توان بــا اجرای برنامه جانشــین پروری و
دورههای مدیریتی برای جوانان نخبه نسبت به پرورش مدیران آینده
دار برای دستگاه های مختلف اجرایی استان اقدام کنند.
مدیــرکل ورزش و جوانان همــدان با تاکید بر لــزوم بهره مندی از
ســازمانهای مردم نهاد در امور اجرایی دســتگاه های اجرایی استان
گفت :ســازمان های مردم نهاد بازوان توانمند دســتگاه های اجرایی
هستند.
وی افزود :دســتگاه های اجرایی استان می توانند نسبت به واگذاری
بخشــی از برنامه های خود به سازمان های مردم نهاد به عنوان فعال
بخش خصوصی اقدام کنند.
جهانشیر یادآور شد :هم اکنون دستگاه ورزش و جوانان همدان نسبت
به برون سپاری حوزه های فرهنگی و ورزشی اقدام کرده و هم اکنون
حوزه پوشش رســانه ای برنامه های ما به یکی از سازمان های مردم
نهاد سپرده شده است.

تیراندازی رشته ای پرافتخار برای ورزش
همدان است
تیراندازی از رشــته های پرافتخار و موفق برای ورزش این استان
است.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان در آیین استقبال از مینا قربانی عضو
تیم ملی تیراندازی کشــورمان و نفر هفتم جهان اظهار داشت :رشته
تیراندازی همدان توانمندی بالقوه ای دارد و تاریخ این ورزش دارای
مدال های رنگارنگ ملی و بین المللی است.
محســن جهانشــیر اضافه کرد :همدان از معدود استانهایی است که
ســابقه حضور در بازی های المپیک را دارد و در بازی های آسیایی،
جهانی و بین المللی نیز همواره نماینده موفق داشته ایم.
وی بیــان کرد :تیراندازی همدان از حمایت الزم برخوردار اســت و
عوامــل هيأت نیز توجه ویژه به تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز
تیراندازان دارند.
جهانشیر موفقیت ورزش تیراندازی همدان را مرهون طرح استعدادیابی
و استعدادسازی نخبه ها دانست و گفت :انتظار ما از تمامی هيأت های
ورزشی توجه جدی به استعدادیابی است.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان یادآور شد :پرداختن به استعدادیابی،
شناسایی و شکوفایی نخبه ها موجب پشتوانه سازی برای رشته های
ورزشــی اســتان و تداوم افتخارآفرینی در میادین ملی و بین المللی
میشود.جهانشــیر کســب عنوان هفتمی مینا قربانی تیرانداز مستعد
همدانی را مورد تمجید قرار داد و گفت :قربانی آینده درخشــانی در
رشته تیراندازی پیش رو دارد.
مراســم اســتقبال از مینا قربانی نفر هفتم جام جهانــی تیراندازی با
حضور حسین افشاری سرپرست فرمانداری همدان ،محسن جهانشیر
مدیــرکل ورزش و جوانان و ناصر محمودی رئیس هيأت تیراندازی
استان همدان برگزار شد.رقابتهای تیراندازی جام جهانی هند و کسب
سهمیه المپیک  2020توکیو از يکم تا  9اسفندماه جاری با حضور 495
ورزشکار از  58کشور جهان در شهر دهلی نو هندوستان برگزار شد.
در این رقابت ها و در رشته تپانچه بادی بانوان ،مینا قربانی ملی پوش
کشــورمان پس از حضور در فینال با کسب جایگاه هفتم به کار خود
پایان داد.
در این ماده نماینده مجارســتان اول شد ،ورزشکاری از چین تایپه در
جایگاه دوم ایستاد و تیرانداز کره ای به مقام سوم بسنده کرد.
آگهي فقدان سند مالكيت

نظــر بــه اينکــه وراث مرحــوم آقــاي يارمحمــدي نامــداري بــا ارائــه دو
بــرگ استشــهادیه محلــي مصــدق دفتــر اســناد رســمي ســه اســدآباد
مدعــي اســت كــه يــک جلــد ســند مالكيــت مقــدار ســه دانــگ و
پنــج شــعير و ثلــث شــعير مشــاع از نــود و شــش شــعير ششــدانگ
يــک بــاب دکان پــاك  795اصلــي واقــع در شهرســتان اســدآباد
خيابــان فرهنــگ ميــدان طالقانــي (غديــر) ابتــداي کوچــه بــازار بخــش
شــش همــدان کــه در ذيــل ثبــت  111/1صفحــه 493دفتــر ســوم بــه نام
آقــاي يارمحمــد نامــداري صــادر و تســليم در هنــگام جابجايــي مفقــود
گرديــده لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــي بــه مــاده  120آييننامــه
قانــون ثبــت بديــن وســيله آگهــي ميشــود تــا هــر كــس مدعــي
انجــام معاملــه بــا وجــود ســند مالكيــت نــزد خــود باشــد از تاريــخ
انتشــار ايــن آگهــي طــي مــدت ده روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــاك
شهرســتان اســدآباد مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت و
يــا ســند معاملــه اعتــراض كتبــي خــود را تســليم نمايــد در صــورت
انقضــا مــدت واخواهــي و نرســيدن اعتــراض و يــا در صــورت اعتــراض
چنانچــه اصــل ســند مالكيــت ارائــه نشــود ســند المثنــي بــه نــام
مالکیــن فعلــی (وراث مرحــوم یارمحمــد نامــداری) صــادر و تســليم
خواهــد شــد( .مالــف )758
کامران متقي
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد
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■ دوبيتي:

مو را ای دلبر مو با ته کاره

کجا پروای چون مو سوته دیری

و گرنه در جهان بسیار یاره

چو مو بلبل به گلزارت هزاره

شماره 3429

خبـر

گوشی  ۲۰درصد ارزان شد
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی از تصمیم کمیته رجیستری
برای امکان مجدد اظهار گوشــی های مسافری در سامانه گمرک و
به تبع آن کاهش  ۲۰تا  ۳۰درصدی قیمت گوشــی موبایل در بازار
خبر داد .مهدی محبی  ،اظهار داشــت :به دنبال مشــکالتی که برای
ثبت گوشــیهای مسافری در ســامانه گمرک و رجیستری آن برای
فعال ســازی به وجود آمده بود ،مشــکالتی در بازار گوشی موبایل
کشــور ایجاد شــد که هم اکنون با تصمیم جدید کمیته رجیستری،
این مشــکل برطرف شده اســت .وی ادامه داد :شب گذشته کمیته
رجیستری در تصمیم جدیدی امکان ثبت و اظهار مجدد گوشیهای
مســافری را بدون رفت و آمد و خروج از کشــور برای دارندگان
گوشی ممکن کرد.

جدیدترین روش درمان تومورهای مغزی
بدخیم در کشور ابداع شد

عالئم ایدز در بیمار انگلیسی خاموش شد

روشــی نوین برای درمان تومورهای مغزی بدخیم برای نخستین بار
در جهان توسط متخصصان جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات دانشگاه
علوم پزشــکی شهید بهشتی ابداع شد .به گزارش دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشــتی ،علیرضا زالی جراح مغز و اعصاب و مجری طرح درمان
تومورهای العالج مغزی در توضیح ایــن روش گفت :این روش نوین
ابداعی اســت که در کشور ما برای اولین بار انجام شده است و از حدود
پنج ســال پیش در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به صورت طرح
تحقیقاتی آغاز شــد و در حال حاضر اعــام میکنیم این روش درمانی
خدمتی ویــژه را در کنار ســایر روشهای درمانی متعــارف در درمان
تومورهای مغزی بدخیم به ویژه گلوبالستوما به جامعه عرضه خواهد کرد.

طبق پژوهشــی جدید پس از آنکه یک بیمار مبتال به ایدز ،سلول
های بنیادی دریافت کرد عالئم این بیماری در بدن او خاموش شــد.
به گزارش نیواطلس ،گروهی بینالمللی از محققان ،پژوهشــی درباره
خاموشی عالئم بیماری ایدز در بدن یک بیمار منتشر کردهاند.
این فرد که به نام «بیمار لندنی» مشــهور شــده پیوند سلولهای
بنیادی مغز اســتخوان از یک اهدا کننده دریافت کرد که نسبت به
ویروس  HIVمقاوم اســت .اکنون  ۱۸ماه است که عالئم بیماری
ایــدز در بدن این فرد خاموش شــده و هیچ نشــانی از ویروس
 ۱-HIVدر خون او دیده نمیشــود .این تحقیق توسط دانشمندان
دانشگاه ملبورن ،انسی ست و وســتمید برای تحقیقات پزشکی و
دانشگاه کمبریج انجام شده است.

بازسازی کبد و قلب با سلولهای بنیادی
توسط محققان کشور

محققان کشــور موفق به تولید آزمایشگاهی سلول های کبدی و
قلبی  -عروقی شــدند که در آینده برای بازســازی کبد و قلب قابل
استفاده خواهد بود.
حســین بهارونــد ،برگزیــده ســی و دومیــن جشــنواره بیــن المللــی
خوارزمــی و عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه رویــان در گفتگــو
بــا مهــر بــا بیــان اینکــه بیماریهــای کبــدی و قلبی-عروقــی
از عوامــل اصلــی مــرگ و میــر در دنیــا محســوب میشــوند،
اظهــار کــرد :بنابرایــن نیــاز بــه اســتراتژیهای درمانــی جدیــد بــه
شــدت احســاس میشــود کــه یــک گزینــه راهبــردی ،اســتفاده از
ســلولهای بنیــادی و مشــتقات آنهــا اســت.

کسب رتبه سوم مسابقه معماری آمریکا
توسط دانشجویان علم و صنعت

تیــم دانشــجویان دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه
علــم و صنعــت موفــق بــه کســب رتبــه ســوم مســابقه بیــن المللــی
«معمــاری در صفــر» آمریــکا شــد .بــه گــزارش دانشــگاه علــم و
صنعــت »Architecture At Zero« ،برگزارکننــده بزرگتریــن
مســابقه ســاختمانهای صفــر انــرژی ،بــرای دانشــجویان و دفاتــر
معمــاری در سراســر جهــان اســت کــه معمــاران ،مهندســان و برنامه
ریــزان حرف ـهای و دانشــجویی را در زمینــه بهینــه ســازی طراحــی
انــرژی محــور بــه چالــش میکشــد.
این مسابقه به طور مشترک توسط مؤسسه معماران آمریکا ( )AIAو
بنیاد معماری در صفر ( )Architecture At Zeroبرگزار میشود.

گزارش

معاون سیاسی ،امنیتی استاندار:

تا نوروز

ترغیب مدیران برای حمایت از رسانه
وظیفه روابط عمومی است

اقامتگاهی برای سفرهای شاهانه

معاون توســعه مدیریت ســازمان میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگری خبر از بهرهبرداری مرحله سوم سامانه یکپارچه فروش بلیت
الکترونیکــی موزهها و اماکن تاریخی و فرهنگی در سهاســتان اصفهان،
کرمانشــاه و تهران داد .محمــد خیاطیان گفت« :در فــاز جدید پروژه،
۸مجموعه «عمارت عالیقاپو»« ،مسجد شیخ لطفاهلل»« ،منارجنبان»« ،باغ
موزه چهلســتون»« ،مســجد امام (ره)»« ،باغ فین»« ،مــوزه فین» و «خانه
بروجردیها» در اصفهان ،ســهمجموعه «میراث جهانی بیســتون»« ،طاق
بستان» و «معبد آناهیتا» در کرمانشاه و چهار مجموعه «موزه رضا عباسی»،
«عمارت مسعودیه»« ،موزه فرش» و «موزه آبگینه و سفالینه» در تهران تحت
پوشش این سامانه یکپارچه قرار گرفته است ».وي افزود« :سامانه یکپارچه
صدور فروش بلیت از نوروز ۹۷در چهار مجموعه سعدآباد ،نیاوران ،کاخ
گلســتان و موزه ملی شروع به فعالیت کرد و از ابتدای دی ۹۷همه اماکن
پربازدید استان فارس نیز تحت پوشش این سامانه قرار گرفت .هماکنون
۲۸نقطه از موزهها به این زیرساخت مجهز هستند».

روابط عمومی دارای انگیزه باشد

وی گفت  :نقش روابــط عمومی مانند نقش زبان و
سخن گفتن است انسانی که در سخن گفتن توانمند
نیست نمیتواند هر آنچه مورد نیاز است را بازگو کند.
روابطعمومیها باید گویای حق باشند اما به بهترین
شکل و این کار بسیار حساسی است ،روابط عمومی
در موقعیت فعلی دنیا نقش ویژه و برجســتهای دارد
این نقش را زمانی میتوان به بهترین شکل انجام داد
که خود روابط عمومی دارای انگیزه باشد و این انگیزه
در افراد جــوان و باتجربه وجود دارد پس به مدیران
توصیه میکنم از نیروی با تجربه و با انگیزه در حوزه
روابط عمومیها اســتفاده کنند .آزادبخت تاکید کرد
 :افراد با تجربه و توانمند این ویژگی را به ســادگی
به دست نیاوردهاند روابط عمومیها باید با رسانهها
تعامل سازنده داشته باشند و رسانهها را تقویت کنند
تقویت رســانهها هم از لحاظ مالــی و هم از لحاظ

معنوی نکته حائز اهمیتی اســت .رســانههای استان
همدان از رســانهای های فعال و شاخص در سطح
کشور هستند در بحث ارتباطات و روابط عمومیها
الزم است بر مدار قانون و برنامه رفتار کنیم این نکته
حائز اهمیت است که ارتباط گیری و مدیریت مدیر
روابط عمومی اســتانداری همدان نقش متمایزی را
دارد چرا که توانسته است انسجام ،همراهی و حضور
پررنگی از نیروهای روابط عمومی را یکجا رقم زند.

روابطعمومی نباید یکسویه باشد

مدیرکل حوزه ریاست استانداری همدان نیز در این
جلسه با تاکید بر عملکرد درست و به هنگام روابط
عمومی ادارات و نهادها گفت :در روزگاری که بازار
شایعات داغ و اخبار به سرعت نور در فضای مجازی
منتشــر می شــود ،واکنش ســریع و صحیح روابط
عمومی بسیار اثر گذار است .رضا آریایی خاطرنشان
کرد :مسئوالن روابط عمومی از غرور و خود برتربینی
پرهیز کرده و همواره خود را نیازمند مشورت بدانند تا
موفق شوند .وی با بیان اینکه در دنیای امروزی اخبار
طوالنی مخاطب ندارد ،تاکید کــرد :با الگوگیری از
خبرگزاری ها و مطبوعات ،اخبار به صورت مختصر
و مفید تنظیم و منتشر شود .آریایی ،مسئوالن روابط

عمومی را به دانش افزایی توصیه کرد و افزود :اشتغال
در این پست بسیار مشکل و به شدت نیازمند افزایش
آگاهی اســت .وی گفت  :روابــط عمومیها باید
اطالعات رسمی ،دقیق ،علمی و منسجم را در غالب
پیامهای کوتاه منتقل کنند .وظایف و رسالتهای حائز
اهمیتی بر عهده آنهاســت .روابط عمومی به عنوان
حلقه واســط بین مجموع مدیریتی و جامعه بیرون
موظف است اخبار را منعکس و بازخوردها را اطالع
دهد .آریایی همچنین تاکید کرد  :روابطعمومی نباید
یکســویه باشد که اگر غیر از این اتفاق افتد قطع ًا کار
مشکل خواهد شــد .روابط عمومیها باید اطالعات
خــود را به روز و تقویــت کنند آنهــا نیازمند این
هســتند که اخبار را بگیرند تجزیه و تحلیل کنند و
بهترینها را انتقال دهنــد و نباید فکر کنند هر آنچه
میگویند درست است .ارتباط با رسانهها ،روزنامهها
و خبرنگاران باید به صورت قوی شــکل گیرد چرا
که رسانهها نقطه قوتی برای روابط عمومیها هستند.
روابط عمومیها باید اطالعات رسمی ،دقیق ،علمی و
منسجم را در غالب پیامهای کوتاه منتقل کنند.

روابط عمومی و نقش مهم"اطالع رسانی"

در حاشــیه مجمــع عمومی روابط عمومــی ها در

سینـما
■ قدس���������������������������.قانون مورفي-هت تريک
■ قدس �������2ماموريت غيرممکن  -پاستاريوني
■فلسطین����������������������������������1سوتفاهم -تخته گاز
فلسطين �������������������������������������2جنزيبا-درساژ
■ سينما کانون�����������������پاردايس  -ضربه فني
■بهمن مالير������...........قانون مورفي  -مارموز
■ آزادي تويسرکان��������������������� دزد و پري  -تخته
گاز  -قانون مورفي -سندباد و سارا
■فرهنگکبودراهنگ��������������������������� قانون مورفي

حضور هنرمند مالیری
در جشنواره بین المللی
فیلم  100ثانیهای

فیلــم کوتــاه تتراکرومــات به نویســندگی و
کارگردانی امیرمسعود عطایی هنرمند جوان مالیری
از بیــن  ۳۶۲۶فیلــم از۱۲۶کشــور در بین  ۳۰فیلم
برتر جهان در جشــنواره صد بــه رقابت پرداخت.
به گــزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد
اسالمی مالیر ،این ســومین اثر هنری او در عرصه
فیلم سازی با حمایت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
مالیر اســت .این فیلم کوتاه در آبان ماه سال جاری
در جشنواره فیلم رشد هم حضور داشت ،جشنواره
بین المللی فیلم های  100ثانیه ای با گذشت 11دوره
و با رویکرد مناســبی که دارد توانسته جایگاه بسیار
خوبی در بین هنرمندان کشور و جهان پیدا کند ضمن
اینکه به عنوان یکی از جشنواره های الف در سطح
بینالملل شناخته می شود.

نگین روستاهای گردشگری ایران
مهیای نوروز

عک

سه استان دیگر دارای سامانه
بلیت الکترونیک موزهها شدند

بایــد مدیران افراد جوان و بــا انگیزه باال را برای
این پست حساس برگزینند .مسئوالن روابط عمومی
زبان گویای دستگاه های اجرایی و دارای جایگاهی
حســاس و وظیفه ای خطیر هستند .معاون سیاسی،
امنیتی اســتاندار همدان در مجمــع عمومی روابط
عمومی های استان همدان با عنوان این مطالب گفت:
داشتن پشتوانه علمی از ملزومات روابط عمومی ها
است و این قشر تنها در صورت دانش و آگاهی قوی
می توانند برای پیشرفت سازمان خود تالش کنند.
مصطفی آزادبخت با اشــاره به وجود برخی مدیران
غیر رسانه ای در اســتان گفت :روابط عمومی ها با
هنر و دانش خود این مدیران را به ســمت اســتفاده
از رسانه تشویق و ترغیب کنند.معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استاندار همدان رسانه را بهترین فرصت
برای روسای دســتگاه های اجرایی دانست و گفت:
مدیران اجرایی نباید رسانه ها را به چشم مزاحم ببینند؛
بلکه باید تعامل مثبت و ســازنده با این قشر برقرار
کنند .وی به تقویت مادی و معنوی رســانه ها تاکید
کرد و افزود :ترغیب مدیران برای حمایت و پشتیبانی
از رســانه ها وظیفه روابط عمومی است .آزادبخت
همچنین از مدیران کل استان خواست در آستانه سال
نو از مددجویان کمیته امداد امام (ره) سرکشی کنند به
طوریکــه هر مدیر پنج خانواده را مورد دلجویی قرار
دهد.

س
روز

فرصت کمی تا آغاز تعطیالت عید نوروز باقیمانده و برای یک سفر
مفیــد و متفاوت در این ایام ،چه بهتر که زودتر مقصد خود را انتخاب
کنیم .در فرصت باقیمانده هر روز یک جاذبه را در پهنه وســیع ایران
معرفی خواهیم کرد .مبنــای معرفی این جاذبهها که از میان جاذبههای
ملموس و ناملموس هســتند ،بکر بودن ،دور بودن نســبت به مرکز،
اهمیت ،متفاوت بودن و ...است .برای آنکه بیشتر از این جاذبهها بدانید،
میتوانید رد آنها را در اینترنت جستوجو کنید.
کمی دورتر از شــهر تهران و در حاشــیه غربی دشت کویر ،منطقهای
وجود دارد که عالوه بر جاذبههای طبیعی کویری و گونههای جانوری
کمیــاب و در حال انقراض ،دارای آثــار تاریخی باارزش و منحصر به
فردی اســت .کاروانسرای شاه عباســی قصر بهرام یکی از جاذبههای
تاریخی این منطقه به حساب میآید .تاریخ اصلی بنای کاروانسرا بهطور
دقیق مشخص نیست؛ اما گفته میشود این بنا مربوط به دوره ساسانی و
بهرام گور بوده است؛ چون در دیواره کناری دروازه شمالی جای خالی
کتیبهای وجود دارد که میگوین د کاشــی بو ده .بر مبنای وجو د آجرهای
قدیمی در کف سردابها ،احتمال دار د که ساختمان کنونی کاروانسرا
بر یک بنای ویرانه باستانی نهاده شده باش د و از سفالهایی که در اطراف
کاروانسرا یافت شده بعضی هم عقیده دارن د این بنا پیش از دوره صفویه
ساخته شده باشد .ولی در هر صورت این بنا یا در دوره صفویه ساخته
شده یا اینکه در این زمان تعمیر و بازسازی شده است.
این بنا بیشــتر شــبیه کاروانســراهای شهری است و شــباهت آن به
کاروانســراهای میان راه کمتر است .به گفته برخی از کارشناسان اینجا
ســاختمانی برای اقامت ســاطین صفوی در مواقع شکار و سفرهای
شــاهانه بوده اســت .قصر بهرام در  ۱۵۴کیلومتری جنوب تهران و بر
ســر راه جاده سنگی قدیمی اصفهان ـ کاشان ـ گرمسار قرار دار د که از
گرمسار به مازندران و خراسان منتهی میشود .این جاده در طول مسیر
خو د از کاروانســرای عینالرشی د تا گرمسار به جاده سنگفرش معروف
است .قصر بهرام کاروانسرایی مربعشکل است که از دیوارهای بلند با
چهار برج نیمدایره تشکیل شــده .این کاروانسرا به دستور شاه عباس
صفوی و بر ســر سهراهی اصفهان ،خراســان و مازندران ساخته شد.
قصر بهرام از ســنگ ساخته شــده و دارای  ۴ایوان و  ۲۴حجره است.
شــترخوانها یا اصطبلهای این کاروانسرا به گونهای تعبیه شدهاند که
کامال در پشــت اتاقها قرار میگیرند .هوای پاک و نبود آلودگی نوری
باعث شده تا این کاروانسرا یکی از بهترین مکانها برای تماشای آسمان
شب باشد .بهترین مسیر دسترسی به قصر بهرام از شهر گرمسار و جاده
خاکی سنگفرش است.

فرهنگ

عکس :استانداري

اســتانداری همدان  ،مدیر روابط عمومی استانداری
همــدان گفت  :یکی از نیازهای اساســی واحدهای
روابط عمومی  ،دسترســی  ،طبقه بندی  ،پردازش و
انتشار مناسب اطالعات از طریق رسانه های جمعی
و دیگر ابزارهای اطالع رسانی برای افزایش آگاهی و
اثر بخشــی بر روی مخاطبان یک مجموعه سازمانی
است و آنچه در حال حاضر در فرایند اطالع رسانی
به مخاطبان از اهمیت بســزایی برخوردار شده است
ضرورت آشنایی دست اندرکاران روابط عمومی ها
با مدیریت اصولی انتشار و توزیع اطالعات است .
اســدا ...ربانی مهر افزود  :هم اکنون به مدد توسعه
تکنولوژی هــای توین ارتباطــی و اطالعاتی نظیر
اینترنت و ...شــاهد انبوه بمبارانی از اطالعات و داده
هایی هســتیم که اگر به درســتی اطالعات موجود
مدیریت نشــود نه تنها اثربخش و آگاهی رســانی
نخواهد بود بلکه سردرگمی مخاطبان را فراهم خواهد
آورد .بنابراین  ،طبقه بنــدی  ،حذف اطالعات زاید
و پردازش مناسب و اســتفاده از ابزار مناسب انتقال
اطالعات می تواند یکی از ماموریت های مهم روابط
عمومی را که اطالع رســانی صحیح و اثر بخش به
مخاطبان درون و برون ســازمانی اســت با موفقیت
روبروکند.
حال چنانچه بخواهیم به جنبه های مختلف فعالیت
روابط عمومی ها نگاهی گذرا داشته باشیم  ،بی شک
یکی از مهم ترین شــاخصه ها و پایه های اصلی و
اساســی در این بخش "اطالع رسانی" است  .روابط
عمومی ها باید در فرایند اطالع رســانی نقش بسیار
مهمی در انعکاس اخبار و اطالعات درونی ســازمان
ایفا نمایند .در این جلســه از فعالیت بهجت عباسی
مدیر روابــط عمومی های اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری ،حمید امامی مدیر روابط
اموربین الملل شرکت سیاحتی علیصدر و مریم مقدم
خبرنگار روزنامه همــدان پیام  ،رئيس کمیته اطالع
رسانی همدان  2018قدردانی شد.
در همین ارتباط مسئوالن روابط عمومی های برتر
در هفت گروه دســتگاه های اجرایی ،شرکت های
خدمات رسان ،شــرکت های خصوصی ،بانک ها،
دانشــگاه ها ،فرمانداری ها و شهرداری ها معرفی و
از این افراد با اهدای لوح سپاس تجلیل شد .در این
نشســت انتخابات دور جدید مجمع شورای روابط
عمومی اســتان همدان نیز برگزار و اعضای هیات
رئیسه با آرای شرکت کنندگان انتخاب شدند و پس
از پايان نشست حاضران راهي بوستان مردم شدند و
به مناسبت روز درختکاري نهال کاشتند.

«ورکانه» به عنوان نگین روســتاهای گردشگری
ایران و زیباترین روســتای توریســتی همدان ،خود
را برای میزبانی از مســافران نوروزی آماده میکند تا
در فضایی دلنشــین پذیرای گردشگران باشد .همدان
از پتانسیلهای فراوانی در جذب توریسم برخوردار
اســت بهگونهای که گذشته از آثار تاریخی ،طبیعی و
دیدنی آن در میان بیش از یک هزار و  ۱۲۰روســتای
اســتان همدان ،بافت برخی روستاهای آن نیز خاص
است و گردشگران را به سمت خود میکشاند.
در این میان روستای «ورکانه» به لحاظ نوع و انتخاب
مصالح سنگی و نحوه ساخت بناها و فضاها بهعنوان
یک روستای ارزشی در استان همدان مطرح است که
طبیعت زیبا و بکر آن و وجود پتانسیلها و قابلیتهای
منطقه در جذب توریسم و توسعه صنعت گردشگری
بر ویژگیهای منحصربهفرد آن افزوده است« .ورکانه»
در دامنــه کوه الوند قرار دارد و کوههای ســرده در ۳
کیلومتری شمال شرقی ،کوه سرخ بالغ در  ۳کیلومتری
جنوب غربی و کوه قرهداغ در  ۴کیلومتری شــرق آن
قرار گرفتهاند.

ایجــاد زیرســاختها و حمایــت از
سرمایهگذاران بخش خصوصی

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گردشگری
و صنایعدســتی اســتان همدان بابیــان اینکه ایجاد
زیرســاختها و حمایت از ســرمایهگذاران بخش
خصوصی در این روســتاها مدنظر بوده است ،اضافه
کرد :در روســتای ورکانه درخواستها بسیار بوده و
تاکنون  ۲اقامتگاه رسمی دایر شده است.
وی بابیــان اینکه پرونده چند متقاضــی برای ایجاد
اقامتگاه در دســت بررســی اســت ،اضافه کرد :این
متقاضیان در حال مرمت و تجهیز بناهای خود هستند
تا پروانه بهرهبرداری را دریافت کنند.خاکســار بابیان
اینکه در حال حاضر زیرساختهای اقامتی روستای
ورکانه تا حدودی فراهمشده و در حال تکمیل است،
اضافه کرد :ایجاد اقامتگاهها نقش بسیاری در جذب و
ماندگاری گردشگران در استان همدان و بهخصوص
روستاها دارد.وی بابیان اینکه برگزاری رویداد همدان
 ۲۰۱۸نیز در معرفی روســتاهای هدف گردشــگری
اســتان همدان نقش داشــت ،گفت :طی جلساتی با
مسئوالن بنیاد مسکن بر حفظ بافت روستا تأکید شده
و با ارائه تسهیالت ارزانقیمت به ساکنان روستاها در
این راستا قدم برداشتیم تا در کارهای عمرانی به بافت
روستا آسیب وارد نکنند.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گردشگری
و صنایعدســتی استان افزود ۲۰ :روستای گردشگری
در اســتان همــدان وجــود دارد و برنامهریزی برای
معرفی بیشــتر این روســتاها مدنظر است.کمتر از ۳
هفته دیگر تعطیالت نوروزی آغاز میشود و مسافران
روانه شهرها و استانهای مختلف میشوند و در این
میان همدان با فراهم کردن زیرســاختهای جذب
گردشگر از مسافران در روستاهای هدف گردشگری
به خصوص روستای ورکانه پذیرایی خواهد کرد.
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