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استاد دانشگاه معماري:

طرح جامع» تسليم فشارها شود
شاید مشاور« ِ
خانواده کشتی استان با حضور پیشکسوتان
به تماشای تختی نشستند

از ذخیرهسازی مطمئن کاال
تا توزیع غلط

بیشــتر کارشناســان اقتصادی ایران در
بخشهای دولتــی و غیردولتــی در تمام
میزگردهــای اقتصــادی خــود و از جمله
نشستهای خبری با رسانهها اعالم میکنند.
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در گردهمایی مدیران روابط
عمومی استانداری های کشور
تاکید شد

دورخیز گوششکستهها
برای اعتالی کشتی

نظارت
رسانهها
برخدمات
دولت

■ یاری:پاشنه کشیده پیگیر کارهای کشتی هستم

■ شورای اطالع رسانی
استانها باید بسته رسانهای
مشخص تدوین کنند
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یخدانی که زیر بارانآب شد
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طرح « سالمت رمضان» در همدان اجرا میشود
کارشــناس ناظر بــر مراکز عرضه
مواد غذایی و اماکــن عمومی معاونت
بهداشــتی همدان گفت :طرح «سالمت
رمضــان» بــا مشــارکت  200بازرس
بهداشــت محیط در نقاط مختلف این
استان اجرا می شود.
افشــین حولکی در گفت و گو با ایرنا
بیان کرد :بازرســان در طرح ســالمت
رمضــان عــالوه بر بررســی وضعیت
بهداشتی قنادی ها و مکان عرضه آش و
حلیم  ،بهداشت اماکن متبرکه ،مساجد و
مکان های زیارتی را نیز رصد می کنند.
وی اضافــه کــرد :تیم های بازرســی
با اســتفاده از دســتگاه پرتابل اقدام به
ســنجش کیفیت روغن مورد اســتفاده
برای تهیه زولبیا و بامیه می کنند.
کارشــناس ناظر بر مراکز عرضه مواد
غذایــی و اماکــن عمومــی معاونت
بهداشتی همدان اظهار داشت :چنانچه
روغــن و مــواد اولیه مورد اســتفاده
حایز شرایط الزم نبوده و بیش از حد
استفاده شده باشــد ،در محل معدوم

عرضــه آش و شــله زرد در
خارج از مغازه ممنوع است

می شود.
حولکی ادامه داد :وضعیت عرضه مواد
غذایی در نمایشگاه نیز بررسی می شود
تا از عرضــه اجناس متفرقــه و بدون
کیفیت جلوگیری شود.
وی گفت :در نخستین نشست کمیسیون
نظارت بر اصناف و اماکن موضوع هایی
همچون تداخل صنفــی به ویژه در ماه
مبارک رمضان مطرح شد.
کارشــناس ناظر بر مراکــز عرضه مواد

غذایی و اماکــن عمومی همدان افزود:
برخــی اصناف از جمله دارندگان بنگاه
معامالت ملکی اقدام به عرضه آش ،شله
زرد ،زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان
می کنند.
حولکــی ادامــه داد :همچنین برخی از
خواروبارفروشی ها به ویژه در روستاها
اقدام به عرضه زولبیا و بامیه می کنند در
حالیکه این اقالم باید در قنادی ها تولید
و به فروش برسد.
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آگهی مناقصه

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد خدمات انتظامات
کارخانه سیمان هگمتان به منظور تأمین  17نفر نیروی
انسانی مورد نیاز برای حفاظت و حراست از اموال و
امکانات موجود در محدوده کارخانه در قالب انجام
عملیات نگهبانی ،گشتزنی داخل و محوطه پیرامونی و
سایر موارد مرتبط را به مدت ده ماه از طریق مناقصه
عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
عالقمندان جهت دریافت اسناد مناقصه
میتوانند از تاریخ  98/2/14تا  98/2/23به سایت
 w w w .H e g m a t a n Ce m e n t .c o mو یا یکی از
آدرسهای ذیل مراجعه نمایند.
 )1دفتر تهران :خیابان فردوسی ،خیابان کوشک
(سروش الدین تقوی) ،بنبست انوشیروانی ،پالک 6
تلفن66727816-66716585 :
 )2کارخانه :شهرستان رزن ،بخش قروه درجزین،
روستای شاهنجرین
تلفن08136337316 -20:

روابط عمومی شرکت سیمان هگمتان
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کارشــناس ناظر بر مراکــز عرضه مواد
غذایی و اماکن عمومــی همدان اظهار
داشــت :تیم های بازرسی با افرادی که
اقدام به عرضه آش و شله زرد در خارج
از مغازه می کنند برخورد می کند.
حولکی اضافه کرد :در صورت ضرورت
و تمــرد فرد خاطی ،محــل فعالیت او
پلمب یا جواز فعالیت او باطل شــده و
متخلف به مرجع قضایــی معرفی می
شــود.وی ادامه داد :عرضه آش و شله
زرد در خــارج از مغازه نمایی زشــت
از شــهر را به نمایش گذاشته و عالوه
بر آن ،رفــت و آمد عابران و خودرو و
نشست گرد و غبار و میکروب بر روی
این مواد غذایی می تواند موجب بروز
بیماری شــود.وی بیان کــرد :تیم های
بهداشــت محیط همــدان در خارج از
ســاعت اداری نیز اقدام به گشت زنی،
بررسی وضعیت مواد غذایی و برخورد
با متخلفان میکنند.
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کارگران اساس رونق تولید و توسعه اند
مقام معظم رهبری فرمودند کارگران ستون فقرات تولید هستند ،نقش کارگران بسیار
مؤثر است و تالش همه چه دولت و چه کارفرمایان تحقق بخشیدن به شعار امسال باشد.
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی اســتان در جشن بزرگ کارگری استان ،کارگران را
رکن اصلی رونق تولید دانست و تصریح کرد :برای این مهم باید وجدان کاری و کیفیت
کار توسط کارگران ارتقا یابد ،شرایط معیشتی و حقوقی توسط کارفرمایان تسهیل شود و
دولت نیز قوانین الزم را وضع کند.
احمدتوصیفیان تصریح کرد :اگر به دنبال حل مشــکل اشــتغال هســتیم باید جوانان را
به ســمت زندگی کارآفرینانه و مولد ســوق داد .زندگی که هم بــرای خود و دیگران

بتــوان ایجاد درآمد کرد.به گزارش روابط عمومــی اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی
استان توصیفیان اضافه کرد :امروز یکی از خالهایی که در بحث آموزشهای دانشگاهی
وجود دارد این اســت که بین آموزش عملی و تئوری ارتباطی وجود ندارد و زمانی که
فارغالتحصیالن وارد بازار میشوند مهارت الزم را ندارند.
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی اســتان گفت:به پیشــنهاد وزیــر تعاون  ،کار و رفاه
اجتماعی؛ افزایش مســتمری های بازنشســتگی  ،از کارافتادگی و مجموع مســتمری
بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی درهیأت دولت تصویب شد
توصیفیان افزود:بر این اســاس از اول فروردین  1398مستمری کلیه دریافت کنندگان
حداقل مســتمری به میزان  1،516،881تومان ( معادل  36و نیم درصد رشــد نسبت به
مستمری سال قبل ) و برای سایر سطوح به میزان  13درصد مستمری آنان درپایان اسفند

سال  97به عالوه مبلغ ثابت  261،147تومان افزایش پیدا می کند.
وی با اشــاره به اینکه در طول  18ســال گذشــته باالترین رقم افزایش حقوق کارگری
 20درصد بوده اســت افزود :امسال خوشبختانه این افزایش حقوق برای کارگران 36.5
درصد بوده است.
وی افزود :ســال گذشــته  7هزار و  350مورد بازرســی از کارخانجات انجام شــده و
خوشبختانه  10درصد از حوادث نیروی کار نیز کاهش یافته است.
توصیفیان افزود  :در سال 97حدود  5هزار و  58دادخواست داشتهایم که  30درصد آن
به رأی سازشی رسیده است .
وی در پایان تصریح کرد :در شــرایط کنونی  210شــورا و نماینده کارگری داریم و در
حوزه آموزش نیز تاکنون یکهزار و  257نفر کارگر آموزش دیدهاند.

در گردهمایی مدیران روابط عمومی استانداری های کشور تاکید شد

يادداشت روز

از ذخیرهسازی مطمئن کاال تا توزیع غلط
« مهدی ناصرنژاد

بیشتر کارشناسان اقتصادی ایران در بخشهای دولتی و غیردولتی
در تمام میزگردهای اقتصادی خود و از جمله نشســتهای خبری با
رسانهها اعالم میکنند ،که مایحتاج عمومی به اندازه کافی و حتی برای
یکسال آینده در انبارها ذخیرهسازی شده و یا مقدمات و پشتوانه ارزی
برای واردات کاالهای ضروری فراهم است.
همین کارشناســان اذعان دارند و تأکید میورزند که روشهای غلط
توزیع کاال بین مصرفکنندگان ایرانی ،موجب بســیاری نابسامانیها
و کمبود و گرانی شــده است .امکان دارد کارشناسان اقتصادی ما که
اینگونه نظر میدهند از برخی موانع و ناشیگریها در سر راه واردات
و ذخیرهســازی کاال و برنامهریزی برای تولید داخلی غافل باشــند و
خیلی از کوتاهیها و مشــکالت را ناشی از بسترهای غلط و احتمال
یقین ســوء استفاده در امر توزیع درست و عادالنه بدانند و گناه را به
گردن ســامانه توزیع بیندازند ،ولیکن در عمل و بسیاری عینیتهای
جامعه نیز گویای همین بیعدالتیها و روشهای غلط توزیع میباشد،
هر چند که مردم به مشکالت ســاختاری و ریشهای و مدیریتهای
غلط در اجرا نیز به خوبی واقف هســتند و امروزه چیزی از نظر مردم
و افــکار عمومی پنهان نمیماند! اما باید قبول کنیم توزیع ناعادالنه و
نارسا در خیلی از موارد مولود خردهفرهنگهای عمومی است ،خرده
فرهنگهایی که در ذهن و کنش قشرهای مردم نهادینه است و چون
امواج خروشانی جامعه را به پیش میبرد ،چونان که ما تخته پارهایم و
سوار امواج حوادث و هر چه پیش آید خوش آید!
یکــی از خردهفرهنگها هم نوع انتخاب و ســلیقه ایرانی در مصرف
ســت که خواسته یا ناخواســته حق تعیین قیمتها را به عهده خود
فروشنده میگذارد ،چون طالب جنس دلخواه خویش است .البته این
حق مشتری در تمام حوزهها میباشد ،اما وقتی کاالیی در بازار محدود
و کمیاب باشد ،موضوع فرق میکند و در چنین شرایط است که حق
انتخاب از قشرهای کم درآمد و بیپول سلب میشود و تنها آنانی که
قدرت خرید باالیی دارند کاالی خود را انتخاب میکنند.
مصداق گفتار این اســت که ،مشتری خاص وارد مغازه یک گوشت
فروشی میشــود و میگوید آقای قصاب من گوشت لخم و خالص
و بــدون حتی یک ذره چربــی و شــرهه الزم دارم و قیمت آن هم
مهم نیست! خوشبختانه یا متأسفانه چنین موارد زیاد است و الحمداله
قشرهای توانمند بسیارند و خدای منان زیادترشان بگرداند .در چنین
موقعی است که رگ طمع فروشنده متورم میشود و تمام سفیدیهای
نازک گوشــت قرمز آن هم از نوع ران و دلخواه مشــتری را که سر و
ته آن  100گرم هم نمیشــود پیش روی خریدار جدا میکند و بیرون
میریزد و هر کیلو گرم گوشــت بدون چربی و استخوان را که قیمت
مصوب آن مث ً
ال  100هزار تومان است برای آن مشتری خاص کیلویی
 120هــزار تومان توی ترازو میگــذارد و این قیمت به خودی خود
ملکه ذهن فروشنده و خریدار شده و در جامعه هم انعکاس مییابد که
گوشت قرمز کیلویی  120هزار تومان است و همگان هم باور میکنند
و میخرند و مصرف میکنند!
یکی دیگر از خرده فرهنگهای رایــج در جامعه ما ،گوش به فرمان
بودن شایعات و امواج بگو و مگوهای درگوشی است چون به اخبار
رسمی چندان توجه نمیشــود و آن هم دلیل خاص خود را دارد که
باید جداگانه تحلیل شود.
یک آقای قصاب همدانی که در و دیوار مغازه خود را پر کرده اســت
از پردهنوشــتههای (گوشت ارزان و دولتی به قیمت  80هزار تومان)،
چند روز پیش بین معدود مشتریان خود داد سخن میداد که (قاچاق
گوسفند دوباره به خارج از کشور آزاد شد!) و از امروز دوباره  30هزار
تومان رفت روی قیمت گوســفند زنده! و یک بنده خدایی هم آنجا
نبود ســوال کند آقای قصاب مگر قاچاق هم آزاد یا غیرآزاد دارد!؟ اما
قطع ًا چند نفری که آنجا بودند تحت تأثیر شایعه سازی این جوانمرد
قصاب قرار گرفته و اگر نیمشقه گوشت کیلویی  80هزار تومان الزم
داشــتند ناگزیر و به هر طریق ممکن با یک شــقه کامل گوشــت به
خانههایشان برگشتند تا مگر چند روزی بیشتر مشمول همان گوشت
ارزان قیمت باشند.
این مصداق همان توزیع ناســالم و غیرمســئوالنه است که استخوان
پایههای اقتصادی یک جامعه را هدف قرار میدهد.

افتتاح و راه اندازي مرکز مستقل ستاد
سامانه هوشمند سوخت در منطقه همدان
با دســتور مدیر منطقه ،مرکز مســتقل ستاد ســامانه هوشمند
سوخت ویژه پاســخگویي به ســواالت مردم و مراجعه کنندگان
درمحل ساختمان ستاد قدیم منطقه همدان راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه
همدان ،در اجراي مصوبات نشســت هماهنگي بازنگري و اصالح
زیرساختهاي سامانه هوشمند سوخت با هدف پاسخگویي به هنگام
و رعایت حقوق شهروندان ستاد این سامانه به نشانی خیابان بوعلي
جنوبي ،مقابل هتل بوعلي راه اندازي شــد .امین روســتایی ،مدیر
منطقه به خبرنگار روابط عمومی گفت :به دنبال صدور اطالعیه مهم
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران در خصوص دعوت از
دارندگان خودرو و موتورسیکلت فاقد کارت هوشمند سوخت ،به
درخواست صدور کارت مجدد از طرق :مراجعه به سامانه اینترنتي
 ،w w w . m o b . g o v . i rاپلیکیشن دولت همراه و یا شماره گیري
کد دســتوري  *4#راه اندازي مرکز پاسخگویي مستقل برای رفع
مشکالت این حوزه یکي از الویت هاي کاري منطقه قرار گرفت.
وی افزود :حذف رمز کارت هاي ســوخت ،پاســخ به ســواالت
شهروندان در مورد ســهمیه بندي احتمالي ،شیوه هاي مراقبت از
کارت و قابلیت هاي فراوان کارت سوخت از جمله مواردي است
که در این مرکز مي توان به مردم شریف استان ارایه خدمت کرد.

نظارت رسانهها برخدمات دولت
■ شورای اطالع رسانی استانها باید بسته رسانهای مشخص تدوین کنند

« مریم مقدم

گردهمایی مدیــران کل روابط عمومی و
امور بین الملل اســتانداری ها و ســازمانهای
تابعه وزارت کشــور  12و  13اردیبهشت ماه
ســال جاری به میزبانی همدان برگزار شــد .
این گردهمایی بــار دیگر فرصتی را رقم زد تا
ظرفیت های متعدد همدان در عرصه رســانه
و حوزه روابــط عمومی ها به گونه ای متمایز
نمایان شــود  .این گردهمایــی دوروزه که به
میزبانی استانداری در هتل بین المللی باباطاهر
همدان برگزار شــد میزبان مسئوالن و مدیران
کشوری در حوزه روابط عمومیها بود .
صبح روز  12اردیبهشــت نشست هم اندیشی
میهمانان با مدیریت ضیاالدین صبوری ،معاون
روابط عمومــی مرکز اطالع رســانی و امور
بینالمللی وزارت کشور آغازگر این گردهمایی
دوروزه بود .ایــن گردهمایی با برگزاری یک
نشســت جمع بنــدی در قالــب اختتامیه در
سالن شهدای اســتانداری همدان به کار خود
پایــان داد .رئیس مرکز اطالع رســانی و امور
بینالملل وزارت کشور در گردهمایی سراسری
مدیران کل روابط عمومی ها و امور بین الملل
اســتانداری ها و ســازمان های تابعه وزارت
کشــور اظهار داشــت مدیران روابط عمومی
استانها نمایندگان اطالع رسانی دولت هستند
و اطالع رسانی باید در استانها دارای راهبرد و
برنامه و بسته های منطقه ای باشد .
رمضان شــجاعی کیاســری ،همچنین گفت :
روابط عمومی اســتانداری ها نسبت به اطالع
رسانی و انتشار اخبار حساسیت الزم را داشته
باشــند .وی در ادامه افزود  :شــرایط کشور به
گونه ای نیســت که اخبار ضد و نقیض منتشر
شود رسانه باید در شرایط فعلی اقتصادی اطالع
رسانی روشن و جریان سازی و شفاف سازی
کنند .اخبار نادرست باید پس از جریان سازی،
خنثی ســازی شود مدیریت شــفاف سازی و
جریان ســازی خبری از مهمترین جنبه های
اطالع رســانی اســت  .ارزش خبر به سرعت
انتشار است.

تاکید بر فعال شــدن شورای اطالع
رسانی استان ها

رئیــس مرکز اطالع رســانی و امور بین الملل
وزارت کشــور ادامه داد  :مدیریت در انتشــار
خبر نادرســت گرانی بنزین مراقبت رسانه ای
از اطالع رســانی است  .شورای اطالع رسانی
استانها باید بسته رســانه ای مشخص تدوین
کنند روابط عمومی اســتانداری ها نســبت به
اطالع رسانی و انتشــار اخبار باید حساسیت
الزم را داشــته باشند وی گفت  :رسانه ها باید
بر انجام خدمات دولت نظارت داشته باشند ،
حساســیت اطالع رسانی درست و ساماندهی
خدمات دولت و پروژه ها باید مورد توجه قرار
گیرد که حق دولت تضییع نشود.
رئیــس مرکز اطالع رســانی و امور بین الملل
وزارت کشــور گفت :امــروز در این جایگاه
بخشــی از ماموریت ها را ما به عنوان یکی از
ابزارهای اطالع رسانی نظام جمهوری اسالمی
برعهده داریم و جنگی که آمریکا با جمهوری
اسالمی آغاز کرده جنگ اقتصادی است.
شجاعی کیاسری با اشاره به انتشار خبر گرانی
بنزین از ســوی دو خبرگزاری ،گفت :برخی
رســانه ها در یک جریان خاص به دنبال این
هستند که برای دولت پاپوش درست کنند که
یک مورد آن را داشتیم.
وی ادامه داد :خبر گران شدن بنزین کاری بود
که  2خبرگزاری آن را منتشــر کردند و از روز
گذشته همه مسئوالن تالش می کنند خبری را
که دیروز کل کشــور را به هم ریخته و صف
های چند کیلومتری بنزین راه انداختند ،درست
کنند.رئیــس مرکز اطالع رســانی و امور بین
الملل وزارت کشــور خاطرنشان کرد :در این
خصوص روز گذشــته دادستان ورود و با این
خبرگزاریها برخورد کرد.
وی با بیان اینکه از این نوع حوادث و مســایل
و موضوعــات در آینده به دلیــل نزدیکی به
انتخابات و جریان های سیاســی که مقابل هم
قرار مــی گیرند زیاد خواهیم داشــت ،افزود:
مدیران روابط عمومی اســتانداری ها به عنوان
مسئول اطالع رسانی دولت موظف هستند که
عملکرد دولت را اطالع رسانی کنند.
وی اظهار داشــت :اهمیت اطالع رســانی در
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شنیدهها

 -1هنــوز افزایــش حقــوق کارکنــان دولــت در ســال 98
ابهــام دارد .گویــا نماینــدگان بــر ایــن بــاور هســتند کــه هیــأت
دولــت در آییــن نامــه اجرایــی ایــن موضــوع  ،مصوبــه مجلــس
را رعایــت نکــرده اســت .گفتنــی اســت قــرار اســت حقــوق
کارکنــان دولــت از اردیبهشــت مــاه بــا احــکام جدیــد پرداخــت
شــود و شــاید ایــن احــکام در کشــاکش مجلــس و دولــت بــاز
هــم دچــار تحــول شــود.
 -2بازار مســکن در استان بسیار ملتهب شده است .گویا در این بازار
هیچ قانونی بخصوص در قیمتگذاری امالک حاکم نیست .گفتنی است
افزایش قیمت مسکن در اســتان از ماه های آخر سال  97به صورت
نجومی آغاز شده و ادامه دارد.
 -3خبری از جلسه تنظیم بازار استان نیست .گویا این جلسه چند هفته
ای است فعالیتی نداشــته است .گفتنی است خبرنگاران تنها دریافت
کنندگان پیامکهای تشــکیل این جلسه هســتند که این پیامکها مدتی
است نیامده است.

خبـر

استانداری ها از این حیث که مسئولیت کار را
به عهده دارند مسئولیت جدی است.
شجاعی کیاسری با تاکید بر فعال شدن شورای
اطالع رســانی اســتان ها اظهار داشت :همه
مدیران سیاســی موظفند شورای اطالع رسانی
دولت را مدیریت کنند.
وی گفت :اطالع رســانی و جریان سازی پس
از آن دو مقوله مهمی است که مسئوالن روابط
عمومی باید بــه این مهم توجه کنند و افرادی
را باید به عنوان روزنامه همراه داشــته باشند و
جریان سازی کنند.
رئیــس مرکز اطالع رســانی و امور بین الملل
وزارت کشور با بیان اینکه جریان های مختلف
سیاســی را همراه داشته باشید ،تاکید کرد :اگر
فضای ســنگینی علیه دولت و یا اســتاندار به
وجود آمد مسئوالن روابط عمومی موظفند که
ساماندهی کنند چرا که وقتی فضا علیه استاندار
سنگین باشد نمی تواند فعالیت کند چون افکار
عمومی را علیه او علم کرده اند.
شجاعی کیاســری تاکید کرد :امسال ضروری
است که بسته رسانه ای را ایجاد کنید و شورای
اطالع رســانی این بســته را در استان تعریف
کند.وی خطاب به روابط عمومی اســتانداری
ها اظهار داشــت :نســبت به خبــر و اطالع
رســانی حساسیت داشته باشــید و آنچه مهم
اســت و به عنوان وظیفه در دستور کار باشد.
شجاعی کیاسری افزود :زمینه های روان کردن
فضای جامعه ،اطالع رســانی به موقع و تحقق
شــعار ســال را باید فراهم کرد و در مسایل و
موضوعات نگاه ویژه تری داشت.

دســتگاهها پیوست رســانهای برای
پروژههای مختلف از جمله عمرانی داشته
باشند

استاندار همدان نیز اظهار داشت :همدان رسم ًا
بر اســاس مصوبه مجلس بــه عنوان پایتخت
تاریخ و تمدن ایران شناخته میشود.
سعید شاهرخی با اشاره به اینکه نخستین حلقه
ارتباط دولت با مردم روابط عمومیها هستند
اظهار کرد :ســند اطالع رسانی در سال گذشته
تدوین شد و به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه در اســتان همدان مشــخص
اســت که هر دســتگاه اجرایی در  6ماه اول و
دوم چه اقدامی باید انجــام دهد افزود :هزینه
کردن برای اطالع رسانی ،سرمایه گذاری است
که برای ارتباط با مردم انجام میشود.
شاهرخی با اشــاره به اینکه دستگاهها پیوست
رســانهای برای پروژههــای مختلف از جمله
عمرانی داشــته باشــند تصریح کرد :هرچقدر
بتوانیــم ارتباط خود را با مــردم تقویت کنیم
موفقیت ما بیشتر خواهد شد.
وی ادامــه داد :اگر نتوانیــم اقدامات دولت را
به موقع اطالع رســانی کنیم با چالش مواجه
میشــود .شاهرخی با اشاره به اینکه دستگاهها
باید نســبت به نقش روابط عمومیها توجیه
شوند افزود :روابط عمومی پل یکطرفه نیست
بلکــه دیدگاهها و بازتاب عملکــرد ما باید به
خوبی انجام شــود تا بتوانیم اقدامات خود را
به خوبی انجام دهیم.اســتاندار همدان با اشاره
به اینکه در اســتان همدان ارتباط بسیار خوب
اثر گذار بین مجموعههای دستگاههای اجرایی
با رسانهها وجود دارد تصریح کرد :استانداری
خود را مکلف کرده که با رسانهها ارتباط خوب
برقرار کند .وی با بیان اینکه توانایی موثری در

رســانههای اســتان وجود دارد ادامــه داد :ما
کمترین حاشیه را در اســتان همدان داریم در
حالی که در برخی اســتانها حواشی استان را
مشغول میکند.

امسال
سال سرنوشت است

در این نشست معاون سیاسی ،امنیتی استانداری
همدان عنــوان کرد  :امروز مســئوالن روابط
عمومی باید روند اطالع رسانی وشفاف سازی
خبرها را مدیریت کنند
مصطفی آزادبخت گفت  :امسال سال سرنوشت
سازی اســت و نقش روابط عمومی می تواند
خیلی تاثیرگذار باشد .در مباحث روانی دشمن
وارد شده است  .روابط عمومی استانداری در
مدیریت فضای اطالع رسانی خیلی تاثیرگذار
خواهد بود
وی افزود  :امروز کار در حوزه اطالع رســانی
حساس است  ،رمز موفقیت کار حرفه ای است
.در خنثی سازی اخبار منفی روابط عمومی باید
برنامه داشته باشد  ،رسانه ها باید انگیزه داشته
باشند  ،روابط عمومی ها باید کوهی از انگیزه
باشــند  ،باید به دیدگاه های روابط عمومی ها
توجه شــود .معاون سیاسی ،امنیتی استانداری
همدان همچنین گفت  :پــس از برنامه ریزی
ها برای روند مطلوب کار جایز اســت بررسی
خروجی برنامه ها انجام شود  .مدیر کل روابط
عمومی استانداری در همدان از نیروهای پیگیر
و با برنامه است
آزادبخت در ادامه افزود  :اگر برنامه کارشناسی
برای اجرا در اطالع رسانی داشته باشیم هم می
توانیم امید را در مردم ایجاد کنیم هم دشــمن
را ناامیــد کنیم  .امســال را با روحیه انقالبی و
هوشمندانه را می توانیم پشت سر بگذاریم

نقش روابط عمومی ها در امیدآفرینی
به مردم سازنده است

معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
همــدان گفت :نقــش روابط عمومــی ها در
امیدآفرینی و ایجاد حس امنیت به مردم بسیار
سازنده و انکار ناپذیر است.مصطفی آزاد بخت
افزود :دشــمنان برای تضعیف انقالب و به بن
بســت رســاندن انقالب از ابتدا برنامه داشته
و ایدئولــوژی های انقــالب را بهتر از ما می
شناختند.آزاد بخت گفت :امروز مسئوالن مرکز
باید هدایت حرفه ای کرده و خطوط کاری را
بدانند و اوضاع مملکت را ترسیم کنند .وی با
بیان اینکه ما همیشه در مقابل دشمن ایستاده و
پیروز میدان بوده ایم تصریح کرد :امسال سال
سرنوشت ساز است و باید در مقابل توطئه های
دشمن ایستادگی و استقامت کنیم.
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
همدان ادامه داد :استقامت هم بیشتر در بخش
مســایل روحی و روانی اســت و نقش روابط
عمومی در این بین بســیار تاثیر گذار اســت
چراکه در مسایل روانی دشمن همه جانبه وارد
شده است و روابط عمومی های استانداری ها
می توانند موثر باشند.
آزاد بخت با بیان اینکه همدان اســتانی است
که همه آن را به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن
ایران می شناسند و بیش از سه هزار سال قدمت
دارد گفت :این اســتان سال گذشته میزبانی دو
رویداد بزرگ گردشگری را برعهده داشت که
پس از برگزاری  2اجالس بزرگ گردشــگری
خیل مسافران به همدان بیشتر شد تا جایی که

در شرایطی ظرفیت  100درصد هتل ها پر بود.
وی ادامه داد :همدان از اســتانهای کم نظیری
است که عالوه بر جاذبه های فرهنگی ،مفاخر
بزرگی دارد که روابط عمومی در شناســاندن
بیشتر ظرفیت های این استان می توانند نقش
مهمی ایفا کنند.

سفیران خوب برای معرفی همدان

دبیر شــورای اطالع رســانی اســتان همدان
گفت :گردهمایی مدیــران کل روابط عمومی
استانداریها و سازمان های تابعه وزارت کشور
 12و  13اردیبهشــت به میزبانی استان همدان
یک فرصت برای همدان بود .
اســدا ...ربانی اظهار داشت :در این گردهمایی
عــالوه بــر مدیــران کل روابــط عمومــی
اســتانداریها ،مدیران روابط عمومی سازمان
همیاری شــهرداری ،سازمان ثبت احوال ،ستاد
بحران و ســازمان اجتماعی کشور نیز حضور
پیدا کردند .
مدیــر کل روابط عمومی اســتانداری همدان
گفت :همدان ظرفیتها و پتانسیلهای باالیی
در حوزه گردشگری دارد که نمونه آن رویداد
همدان  2018و برگزاری دو اجالس آسیایی و
جهانی بود و باید سعی شود در راستای معرفی
ظرفیتهای همدان برنامهها و اقدامات فرهنگی
و اجتماعی را در دستور کار قرار داد.
ربانی گفــت :مدیــران کل روابــط عمومی
میتوانند ســفیران خوبی برای معرفی همدان
باشند و تالش میکنیم میزبان خوبی برای این
گردهمایی باشیم.
وی گفــت :عالوه بر جلســهای که با حضور
اســتاندار و رئیس مرکز اطالعرســانی و امور
بینالملل وزارت کشور برگزار شد  ،برنامههایی
چون بازدید از آرامگاه بوعلی ســینا ،باغ موزه
دفــاع مقدس ،دهکده گنجنامه ،غار علی صدر
و شهر جهانی سفال اللجین در این گردهمایی
لحاظ شد تا پتانسیل ها و ظرفیت های غنی در
همدان معرفی شود.
مدیــر کل روابط عمومی اســتانداری همدان
گفت :با توجه به شــعار سال و موضوع رونق
تولید ،مدیــران حاضر در ایــن گردهمایی از
واحدهای تولیدی استان نیز بازدید کردند.
گفتنی اســت  ،گردهمایی مدیران کل روابط
عمومی و امــور بین الملل اســتانداری ها و
سازمانهای تابعه وزارت کشوریک رویداد تاثیر
گذار در حوزه رســانه خواهدبود  ،چرا که این
مهم در صورت اعمال برنامه ریزی های مدون
موجب ترسیم خط و مشی مشخص در نحوه
تعامل بین روابط عمومی ها و رسانه ها خواهد
شــد  .ارتباط میان مردم صرفا از طریق رسانه
ها نیست بلکه با برنامه ریزی ها می توان زمینه
پرسش و پاسخ و گفت و شنود و ارتباط مردم
با مســئوالن رقم بزنیم که ایــن امر از وظایف
اصلی روابط عمومی ها است
کارشناســان بر این باورند  ،با برگزاری برخی
نشست ها ،بازدیدها و دیدارها فراتر از برنامه
هاي رســمی ،زمینه ساز ارتباط صمیمانه تر و
دقیقتر بین مسئوالن و مردم و ذی نفعان باشیم
افکار عمومی نیاز به اعتمادســازی دارند ،این
اعتمادســازی زمانی رخ می دهد که دانســتن
و دسترســی به اطالعات را حق مردم بدانیم .
شفافیت در کارها ،اعتماد می آفریند و مردم هم
می توانند نظرات خــود را بیان و هم در ادامه
میتوانند در اجرای آنها خود را دخیل کنند.

عمل تحسین برانگیز معلم فداکار
برای دانشآموز سرطانی

معلم فداکار ناحیه دو ،کالس درس را در خانه دانش آموز مبتال به
سرطان برگزار میکند تا او از نعمت تحصیل محروم نماند.
به گزارش روابط عمومی آمــوزش وپرورش ناحیه دو همدان  ،بابا
جانی ،معاون آموزش ابتدایی آمــوزش و پرورش ناحیه دو ،ضمن
تایید این خبــر ،اظهار کرد :مصطفی ملکــی مروتی ،یکی از دانش
آموزان اول ابتدایی دبستان شهید عباسی است،که متاسفانه از ابتدای
ســال تحصیلی دچاربیماری سرطان شده و دیگر نتوانسته به مدرسه
بیاید .
وی در ادامه با تاکید بــر ضرورت جلوگیری از بازماندگی از تحصیل
دانشآموزان عنوان کرد :معلم خَ یر،خانم معصومه خادم بهاری روزانه به
خانه این دانشآموز میرود تا به او آموزش دهد.
گفتنی است ،اقدامات خوبی برای درمان این دانشآموز صورت گرفته
است

رکوردزنی نهاوندیها در خرید بنزین
رئیس پخش فراوردهای نفتی شهرستان نهاوند از شکسته شدن
رکورد فروش بنزین در روز چهارشنبه  11اردیبهشت ماه در نهاوند
خبر داد.نعمت قیاســی گفت :روز گذشته  275هزار لیتر بنزین در 7
جایگاه ســوخت نهاوند عرضه شــد که این میزان فروش در تاریخ
نهاوند بی ســابقه بوده است.قیاســی با بیان اینکه هیچ کمبودی در
تامین ســوخت بنزین در شهرستان نداریم ،گفت :تمام جایگاه های
سوخت نهاوند بنزین دارند و مردم به شایعات اخیر در مورد سهمیه
بنــدی بنزین و افزایش قیمت بنزین توجهی نکنند و به جایگاه های
سوخت هجوم نیاورند.

عشایر در  53سامانه همدان مستقر میشوند
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت :عشایر
از نیمه اردیبهشت امسال در  53سامانه این استان مستقر می شوند.
عبــاس قبــادی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد :با گذشــت  45روز از
فرارسیدن فصل بهار عشایر کوچنده با جمعیتی حدود  11هزار و 500
تن در قالب هشت گروه وارد استان می شوند.
وی اضافه کرد :عشایر شامل ایالت ترکاشوند ،ترک یارم طاقلو ،جمهور
و طوایف چون مگســه ،خزایی و زوله هستند که از طریق ایل راه های
سنتی و جاده های کوهستانی با پیمودن  150تا  650کیلومتر وارد همدان
می شوند.

تقدیر از « 53مامای نمونه» در همدان
مسئول مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان
با اشاره به تقدیر از « 53مامای نمونه» در همدان از اختصاص هزینه «روز
ماما» به سیلزدگان خبر داد.
اعظم علیشیرزادی از برگزاری مراسم تقدیر از ماماهای نمونه همدان
امروز  14اردیبهشــتماه خبر داد و اظهار کرد :به مناســبت «روز ماما»
مراسمی را در مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار
خواهیــم کرد.وی در گفتوگو با فارس گفت :در حوزه بهداشــت و
درمان  700ماما در استان فعالیت دارند که هر سال  10درصد از ماماهای
اســتان برای تقدیر انتخاب میشوند.مســئول مامایی معاونت درمان
دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان با بیان اینکه از  53مامای نمونه
استان روز شنبه آتی تقدیر میشود خاطرنشان کرد :مراسم روز ماما را به
یک برنامه مختصر محدود کردهایم تا هزینه آن را به هموطنان سیلزده
اختصاص دهیم.وی با بیان اینکه هر سال تقریب ًا  600نفر در «روز ماما»
دعوت میشدند که امسال به  100نفر «مامای نمونه» محدود شده است
تصریح کرد :امســال برگزاری برنامههای متنوع حذف شده و با فقط با
اهدای لوح تقدیر از ماماهای نمونه تقدیر میشود.

آغاز بهره برداری کارخانه قند در همدان
مدیر عامل کارخانه قند همدان گفت :تصفیه شکر خام هفته گذشته
در کارخانه قند همدان آغاز گردید.
عباس صبوحی افزود :بهره بــرداری از چقندر پاییزه نیز از اوائل هفته
آینده آغاز می شود.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

«هر مسجد ،یك خانه» به بازسازی مناطق سیلزده
سرعت میبخشد
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مالیر با بیان اینکه عنوان «هر مســجد و یا هر بقعه
یک خانه» حرکتی بزرگی در تسریع بازسازی مناطق سیلزده است ،از کمک  50میلیون
تومانی بقاع متبرکه به سیلزدگان لرستان خبر داد.
پژمان جعفری در گفتوگو با فارس از اجرای طرح «هر مسجد ،یک خانه» در مالیر خبر
داد و اظهار کرد :این طرح با عنوان «هر مسجد و یا هر بقعه یک خانه» در مالیر پیگیری
میشود که حرکتی بزرگی در تسریع بازسازی مناطق سیلزده است.

وی بیان کرد :بقاع متبرکه و مســاجد همواره پایگاههــای اجتماعی مهمی در میان آحاد
مختلف جامعه به شمار میروند و از گذشته تاکنون برای گرهگشایی از کار مردم پیشگام
و پیشرو بودهاند.
رئیــس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان مالیر با اشــاره به لزوم کمکرســانی به
ســیلزدگان بیان کرد :مردم مالیر تاکنون برای یاری رساندن به سیلزدگان فعالیتها و
کمکهای قابل تقدیری انجام دادهاند.
وی از کمــک  50میلیــون تومانــی بقــاع متبرکــه و مســاجد شهرســتان بــرای
ســیلزدگان خبــر داد افــزود :راهانــدازی طــرح «هــر مســجد و یــا هــر بقعــه یــک
خانــه» براســاس ابــالغ ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه کشــوری گامــی بــزرگ در

راســتای ایــن اقــدام اســت.
جعفری خاطرنشــان کرد :بر همین اســاس طبق وظیفهای که برماســت به هیأت امنای
امامزادگان ،بقاع متبرکه و مســاجد اعالم شده تا کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را در
این زمینه جمعآوری کنند.
وی به اشــاره به جمعآوری پنج عدد گاز آشــپزخانه پنج شعله ،چهار عدد یخچال ،پنج
تخته فرش  12متری 700 ،عدد قوطی شــیر خشک 500 ،کیلوگرم روغن جامد ،یک تن
برنج ،مقادیری ماکارونی و حبوبات ،لوازم بهداشــتی و پوشک بچه در مجموع به ارزش
 50میلیون تومان گفت :در مرحله اول این کمکها جمعآوری شد که در حال ارسال به
مناطق سیلزده استان لرستان است.
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مرکز جامع خدمات سالمت منطقه گلشن
نهاوند کلنگ زنی شد

عملیات اجرایی دو طرح بهداشــتی با اعتبــار یکمیلیارد و 700
میلیون تومان با حضور مســئوالن استانی و شهرستانی روز چهارشنبه
در نهاوند آغاز شد.
فرماندار نهاوند در این آئین گفت :مرکز جامع خدمات سالمت منطقه
گلشن در  3طبقه با  700متر زیربنا احداث و  21هزار نفر از جمعیت
شهری نهاوند را پوشش می دهد.
مراد ناصری گفت :عالوه بر جمعیت شــهری  7روســتای نزدیک به
این منطقه نیز با  2500نفــر جمعیت می توانند از خدمات این مرکز
استفاده کنند.
ناصری افزود :انبار داروی شــبکه بهداشــت نیز به مساحت  300متر
مربع با اعتبار  700میلیون تومان کلنگ زنی شد.
وی در پایــان گفت :از ابتدای اجرای طرح نظام ارتقای ســالمت 15
مرکز خدمات جامع ســالمت در ســطح شهر و روســتاهای نهاوند
احداث شده است.

همایش شوراهای اسالمی بخش مرکزی
شهرستان بهار در کانون میعاد برگزار شد.
در طول گذشــت بیش از  20سال از عمر شــوراها شاهد آثار و
برکات این نهاد مردمی و مدنی بوده ایم.
بخشدار مرکزی بهار با اشاره به جایگاه قانونی شوراها گفت :اصولی
از قانون اساســی به نظام شورایی اختصاص یافته و شوراها بارزترین
نماد مردم ساالری دینی هستند؛ زیرا به وسیله شوراها ،مردم در تصمیم
گیری ها مشارکت دارند و به طور مستقیم در اداره امور شهر و روستا
به عنوان مشــاور زبده و نیروی تصمیم ساز وارد میشود و به مدیران
دولتی مشورت می دهند که در پیشبرد امور بسیار موثر خواهد بود.
محمدرضا شــفیعی با بیان اینکه شوراها پل ارتباطی مردم و حاکمیت
هســتند ،گفت :شــناخت ظرفیت ها و توانمندی های منطقه توسط
اعضای شــوراها به عنوان نیروی محلی از نقاط قوت محســوب می
شــود و در اکثر طرحها و پروژههای عمرانی و سرمایه گذاری نقش
مهم این مشاوران محسوس است.
وی ادامه داد در اجرای پروژه های عمرانی جلب مشارکتهای مردمی
بسیار مهم است و در صورت همکاری الیه های مختلف اجتماعی به
موفقیت های چشمگیری دست خواهیم یافت.
شفیعی اظهار داشــت :اجرای پروژه های عمرانی و بهسازی روستا،
طرح های اقتصادی و اشــتغالزا ،مباحث امنیتــی و انتظامی و ارتقای
ضریــب امنیتی ،عرصه های فرهنگی ،سیاســت های حمایتی دولت
مانند بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و مسائل مرتبط با بهداشت و
درمان و مباحث مذهبی به دلیل همکاری اعضای شــورا نتیجه بخش
بوده است.
بخشــدار مرکزی بهار تصریح کرد :اعضای شــوراهای اسالمی شهر
و روســتا بیش از گذشــته باید به قانون و مقررات و حدود وظایف
خویش مسلط باشند زیرا تسلط بر قانون در تصمیم گیری ها و تصمیم
سازیها بسیار مهم و تاثیرگذار است.
محمدرضا شفیعی از شوراهای اسالمی خواست جلسات شورا مستمر
و منظم برگزار شــود و صورتجلســات برای بررسی هیأت تطبیق به
بخشداری ارسال گردد.
وی یکی از محورهای توسعه بخش مرکزی را توجه به کشاورزی در
کنار گردشــگری دانست و گفت :در سال  97در بخش مرکزی بهار،
بیش از  4میلیارد تومان جهت آبیاری تحت فشار و کانال های آبرسانی
هزینه شده است.
شفیعی اضافه کرد :دهیاران نســبت به تهیه و تدوین برنامه عملیاتی
سال  98دهیاریها به عنوان نقشه راه در سرفصل های مختلف عمرانی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی اقدام نموده و برنامه ها را به
بخشداری ارسال کنند.
وی تصریــح کرد :دهیــاران می توانند یک گــروه داوطلبانه امداد و
نجات در قالب  ،N G Oدر راستای جلب مشارکت مردم و استفاده از
گروههای داوطلب راهاندازی کنند.
وی خواستار توجه شوراها و دهیاران به مشاغل خانگی شد و گفت:
یکی از راه های برون رفت از مشــکالت موجود توجه به مشــاغل
خانگی در روســتاها است که با توجه به توانمندی ها و مهارت مردم
میتوان در این راستا گام برداشت.
وی تصریــح کرد :پایین بــودن درآمدها و اعتبــارات دهیاری های
روستاهای کوچک و کم جمعیت یکی از مشکالت موجود است زیرا
یکی از شــاخص های توزیع اعتبارات در روستاها جمعیت است که
روستاهای کوچک از این مسئله رنج می برند و شاخص عادالنه تری
برای توزیع اعتبارات متمرکز دهیاری ها باید لحاظ شود.
وی خاطر نشــان کرد :بخشی از عوارض و درآمدهای پروانه ساخت
محدوده شــهر و روستاها برای بخشداری ها اختصاص یابد تا گوشه
ای از مشکالت حل شود.
در ادامه فرماندار بهار گفت :بســیاری از مشکالت برای حل شدن
نیاز به قانون دارند که شــورای عالی اســتانها حق دارد در حدود
وظایــف خود طرح هایــی تهیه و مســتقیما از طریق دولت ها به
مجلس شورای اســالمی به عنوان مرجع قانونگذاری پیشنهاد کند
و ایــن طرح در مجلس مورد بررســی قرار گیرد و یا دولت تحت
عنــوان الیحه مواردی که نیاز به تصویب دارد به مجلس شــورای
اسالمی تقدیم کند.
احســان قنبری اضافه کرد :پروانه هایی خارج از محدوده روستا یا
خارج از حریم توســط بخشداری صادر می شــود و عوارضی به
عنوان عوارض محلی توســط شورای بخش به حساب خزانه واریز
می شود و انتهای سال ،مبلغ ناچیزی بر میگردد که امیدواریم بخش
قابــل توجهی از عوارض برای هزینه در همان روســتا و یا شــهر
اختصاص یابد تا بتوان در راســتای مرتفع ســاختن مشکالت از آن
بهره گرفت.
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در نخستین همایش بنیاد حامیان و خیرین دانشگاه فنی و حرفه ای استان مطرح شد

توجه به اشتغال و کارآفرینی
پرداختن به امور خير و نيک است
نیــر احمدی  -خبرنگار همدان :جلســه
مجمــع عمومی بنیاد در اســتان همدان عصر
روز دوشــنبه نهم اردیبهشت ماه سالجاری با
دعوت از جمع کثیری از خیرین شهرســتان
هــای همدان  ،مالیر و نهاونــد که در بخش
های اقتصادی  ،تولیدی  ،خدماتی و فرهنگی
اســتان فعال هســتند و با حضور دکتر فوژان
صباحــی مدیرعامل محترم بنیــاد حامیان و
خیرین دانشگاه در محل دانشکده فنی و حرفه
ای شــماره یک همدان (شهید مفتح) برگزار
گردید.
مراســم با تالوت آیاتی چند از کالم ا ...مجید
و پخش سرود جمهوری اسالمی آغاز شد.
نخستین سخنران این مراسم رئیس دانشگاه
فنی و حرفه ای استان بود که ضمن خیرمقدم
خدمت فــوژان صباحی و تشــکر از حضور
خیرین و مدعوین در این جلسه به بیان نکاتی
در خصوص ارتباط بین عمل خیر ،صالحات
و باقیات و در امــان ماندن از آتش دوزخ که
در قرآن کریم به آن اشاره شده است پرداخت
و گفت که بیشــترین تاثیر کار خیر بر روح و
روان خود خیر است که آرامش قلبی برای وی
فراهم می کند.
شهاب کاظمی گفت :در شرایط فعلی پرداختن
به مقوله اشتغال و کارآفرینی قطعا پرداختن به
امور خیر و نیک است بطوریکه اشتغال جوانان
و ساختن آینده ای بهتر جزء اعمالی است که
از ان به عنوان صالحات و باقیات یاد می شود.
وی گفت که ما بدنبال حمایت از دانشجویان
و فارغ التحصیالنمان و هر آنچه که به اشتغال
آنها مربوط می شود هستیم.
دکتر کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود
به معرفی دانشگاه فنی و حرفه ای پرداخت و
گفت که مفتخریم ادعا کنیم که دانشــگاه فنی
و حرفه ای بعنوان دومین ابر دانشــگاه دولتی
کشــور از ریل اصلی خود خارج نشــده و به
تربیت نیروی انسانی ماهر با تأکید بر دروس
عملی و کارگاهــی پرداخته و به مدد مدیران
کار بلد و کارکنان و مدرســین متعهد  ،دلسوز
و مهارتی خود مســیر پیشرفت را می پیماید
و در حال حاضر مدیریت فعلی دانشــگاه به
ریاســت آقای صالحی عمران بر اهداف ،راه
رســیدن به اهداف و اجرای امور در تئوری و
عمل مسلط است.
کاظمی در بخش دیگری از ســخنان خود به
بیان برخی از ســرفصل هایی که می تواند با
مشــارکت خیرین به انجام برسد را به شرح
ذیل بیان کرد:
■ حضور ،مشــارکت و ســرمایه گذاری در
ایده فن های دانشگاه برای اجرای طرح های
کاربردی  ،کارآفرینانه و حل کننده مشکالت
جامعه و سپس تجاری سازی آنها
■ حمایت مادی و معنوی از دانشجویان نخبه
■ کمک به دانشــگاه برای حضور پررنگ در
صنعت
■ مشــارکت در خرید و تأمیــن تجهیزات و

شهر ملی منبت
در ارمنستان
نمایشگاهتخصصی
برپا میکند

فعاالن صنعت مبلمان منبت مالیر خرداد
امسال به مدت  10روز نمایشگاه تخصصی
مبل و منبت در کشــور ارمنستان برگزار می
کنند.
رئیس هیأت مدیره بــازار مبل مالیر گفت:
به دنبال بازدید از ظرفیت های این کشــور
مقرر شد این نمایشگاه با همکاری و حضور
فعاالن صنعت مبل و منبت مالیر در ارمنستان
برپا شود.
به گزارش ایرنــا  ،یدال کریمی با بیان اینکه
این نمایشگاه دســتاوردهای خوبی را برای
شــهر ملی منبت به دنبال دارد افزود :به طور
قطع برگــزاری این نمایشــگاه تخصصی و
ورود به بازار کشور ارمنستان ،سکوی پرتاب

دستگاههای آزمایشگاهی و کارگاهی
■ حمایت مادی و معنوی از ســنت حســنه
ازدواج های دانشجویی
فــوژان صباحی مشــاور رئیس دانشــگاه و
مدیرعامل بنیاد حامیان و خیرین دانشگاه فنی
و حرفه ای ضمن خوشــحالی از حضور در
این مراسم بسیار ارزشمند اظهار داشت  :استان
همدان صاحب فرهنگ و تمدن کهن می باشد.
و با همیاری و پشــتیبانی خیرین نیک اندیش
و معتمد ،اساتید و کارکنان دلسوز واحد های
فنی و حرفه ای استان همدان و وجود جوانان
نخبه و تالشگر در زمینه اشتغال و کارآفرینی
رشد و تعالی داشته باشد.
وی گفت  :بنیاد حامیان و خیرین دانشگاه
فنی و حرفه ای با نــگاه ویژه و تأکیدات

کشــور این بنیاد بزرگتریــن بنیاد خیرین
دانشگاههاســت و تــا کنــون  140خیر با
تامین زیرســاخت ها  ،تجهیزات و اهدای
زمین به دانشگاه کمک کرده اند.
وی افــزود :جامعه دانشــگاهی بــا اتکاء به
حمایت هــای بی دریغ مقــام معظم رهبری
(مدظله العالی) نــگاه و رویکرد وزیر محترم
علوم مبنی بر توســعه آموزش های مهارتی و
فنی و سیاست گذاری و برنامه های هدفمند
ریاست محترم دانشگاه صالحی عمران ضمن
تحقق بخشــیدن به دانشگاههای نسل سوم و
کارآفرین بر پایه برنامه های مفید و ســازنده
به تربیت دانشــجویان توانمند ،بــا انگیزه و
برخورداری از اخالق نیکو مبادرت دارد.
صباحی اظهار داشــت که بنیــاد حامیان و

ریاست دانشــگاه فنی و حرفه ای در 14
ماهی که از تأســیس آن می گذرد بیش از
 20میلیارد تومان کمــک از خیرین حامی
دانشــگاه فنــی و حرفه ای جــذب کرده
اســت .وی افزود  :بنیــاد مذکور در آبان
ماه  1396تأســیس شــده و از تیر ماه 97
با افتتــاح دفتر بنیاد و دفتر مشــاور امور
حامیــان و خیرین دانشــگاه فعالیت جدی
خودر را آغاز کرده اســت .نظر به وسعت
دانشــگاه فنی و حرفه ای در  31اســتان

خیرین دانشــگاه حلقه اتصــال نیکوکاران
و دانشــگاه است که با شــناخت و معرفی
اولویت ها و طرح های مورد نیاز دانشــگاه
به نیکوکاران خیر  ،زمینه مشارکت آنها را بنا
به انتخاب ایشان در اجرای هر یک از طرح
ها فراهــم آورده و خود نیز نظارت به امور
از آغاز تا پایان طبق نظر نیکوکاران خیر در
دانشگاه تقبل و تعهد نماید.
در ادامه مراسم داوود حبیبی رئیس اسبق دانشگاه
بوعلی سینا و عضو هیأت امنا بنیاد خیرین دانشگاه

صنعت مبل و منبت برای ورود به بازارهای
جهانی اســت.رئیس هیأت مدیره بازار مبل
مالیر بیان کرد :در صورت فعالیت و فروش
خوب تولیدات مبل و منبت در این کشــور،
می توان ارزآوری خوبی را برای کشــور به
ارمغان آورد.
وی گفت :برای برگــزاری هر چه بهتر این
نمایشگاه قرار است در روزهای آتی هیأتی به
کشور ارمنستان اعزام شود تا روند برگزاری
نمایشــگاه ،انجام تبلیغات مورد نیاز ،تعیین
فضای نمایشگاه ،محل اسکان و سایر موارد
مورد بررســی قرار گیرد.وی یادآور شد :در
این راستا سال گذشته در سفر به ارمنستان با
مسئوالن این کشور دیدار و گفت و گوهایی
داشــتیم که از حضور فعاالن صنعت مبل و
منبت مالیر استقبال کردند.
رئیس هیأت مدیره بازار مبل مالیر ادامه داد:
طبق بازدیدهای به عمل آمده از این کشــور،
قیمت مبلمان با شهر ملی منبت متفاوت است
کــه می تواند در فروش خوب مبلمان منبت
مالیر تاثیرگذار باشد.

کریمی با تاکید بر اینکه ورود به بازار فروش
ارمنســتان می توانــد دروازه ای برای ورود
به بازارهــای بین المللی ،اتحادیــه اروپا و
اوراسیا باشد بیان کرد :ارمنستان با بسیاری از
کشورهای دنیا مبادالت تجاری و مالی دارد.
وی تاکید کرد :در این راســتا و برای ورود
به بازارهای جهانی ،فعــاالن صنعت مبل و
منبت مالیر باید ریســک پذیر باشند و افق
دید خود را به حضــور در بازارهای جهانی
افزایش دهند.
کریمــی گفت :به طور قطــع با وجود زمینه
مناسب در کشــور ارمنستان از نظر سیاسی،
اقتصادی و نزدیک بــودن فرهنگ ،آداب و
رسوم آنان با کشور ما ،می تواند آینده خوبی
را برای صنعت مبل و منبت مالیر رقم بزند.
وی با اشــاره بــه تحریم هــای آمریکا و
چگونگی برگشت پول به تولیدکنندگان این
صنعت اظهار داشــت :با رایزنی های انجام
شــده یکی از بانک های ایرانی در کشــور
ارمنســتان متعهد می شود که به طور کامل
مبلغ پرداختی مشــتریان را به فروشندگان

بوعلی سینا به ایراد سخن پرداختند .ایشان با اشاره
به آیات و احادیث متعدد در خصوص خیرین
اظهار امیــدواری نمودند که همگان با ورود در
این صحنه بتوانند در آخرت میهمان سفره خود
به مدد امور خیر و نیکی که در این دنیا انجام می
دهند باشند.
در ادامه مراسم و طی یک میز گرد تخصصی با
حضور افراد ذیل به موضوع نقش مهم دانشگاه
فنی و حرفه ای و فارغ التحصیالن این دانشگاه
که در بخشــهای صنعتی استان شاغل هستند
پرداخته شــد و هر یک از شــرکت کنندگان
قول همکاری همه جانبه از سوی واحد تحت
سرپرستی خود را دادند.

اســامی حاضــران در میزگــرد
تخصصی دانشگاه فنی و حرفه ای

■ مریم بهمرام ،معاون مشارکتهای مردمی اداره
کل نوسازی مدارس استان
■ مســعود عبدالملکــی ،مســئول آموزش و
پژوهش اتاق بازرگانی استان
■ رضا جعفری ،مدیرعامل شرکت کنترل گاز
اکباتان
■ حسن مومن ،مدیر شــرکت صنایع غذایی
سحر همدان
■ نصرت الــه طاقتی احســن ،رئیس کانون
کارآفرینان استان
بخش دیگر این مراســم تقدیر از ســه نفر از
خیرین دانشگاه در سطح استان بود .
■ خانواده مرحوم حــاج محمد جباریان پدر
شهید علی جباریان خیر آموزشکده شماره 2
همدان (شهید جباریان)
■ خانواده مرحوم حاج حشمت شهبازی خیر
آموزشکده نهاوند
■ حاج علی فراهانی خیر آموزشکده مالیر
در پایان  25نفر از معتمدین استان و صاحبان
صنایع مختلــف و نهادهای عمومی به عنوان
هیأت امنا انتخاب شدند.
این مراســم با برپایی نماز جماعت مغرب و
عشاء و ضیافت شام به پایان رسید.
پرداخت کند که شــامل خریدهای اقساطی
نیز می شــود.رئیس هیأت مدیره بازار مبل
مالیر در عین حــال توجه به نوع و کیفیت
تولیــدات مبلمــان منبــت بــرای ارایه در
نمایشگاه تخصصی ارمنستان را مورد تاکید
فعــاالن این صنعت قــرار داد.کریمی ادامه
داد :بایــد تولیدات با کیفیــت و طرح ها و
مدل هــای متنوع برای حضور در بازارهای
جهانی و اروپایی و حتی کشــور روسیه که
بزرگترین خریدار مبلمان استیل است ،ارایه
دهیم که ارمنستان آغاز خوبی برای این امر
اســت .وی گفت :پس از بررسی موارد در
کشور ارمنستان توسط هیأت اعزامی ،نتیجه
آن در اختیار متقاضیــان قرار می گیرد تا با
شــرایط بهتر و محصوالت با کیفیت در این
نمایشگاه تخصصی شرکت کنند.
وی ادامه داد :امســال جشنواره ملی مبل و
منبت متفاوت تر از ســال های قبل است و
اقدامــات خوبی برای تبلیغات گســترده و
توســعه این صنعــت در بازارهای داخلی و
خارجی صورت گرفته است.

خبر
کیوان» کام «کارگران» را تلخ کرد

باز هم زمزمه تعدیل نیرو!

تعدیــل نیرو در کارخانه کیوان که در حوزه تولید «کیک» و «کام»
فعال اســت ،آن هم در آســتانه هفته کارگر و در سال «رونق تولید»
آنچنان بحثبرانگیز است که نیت مالک خصوصی کارخانه با وجودی
که مشکلی در حوزه بازار ندارد ،قابل درک نیست.
در ســال رونق تولید و همزمان با هفته کارگر ،شــاهد بیمهریهای
برخی از کارفرمایان به انواع مختلف نسبت به کارگران از جمله تعدیل
نیرو در یک واحد تولیدی با قدمت و بارونق هســتیم .از شواهد امر
چنین برمیآید کــه این واحد تولیدی با توجه به شــرایط اقتصادی
کشور ،از بازار خوبی نیز برخوردار است و محصوالت تولیدی خود
را در خارج از اســتان به خوبی عرضه میکند .با توجه به این مسأله
تعدیل  35کارگر کارخانه کیوان سؤالبرانگیز است ،چراکه دلیل تعدیل
نیرو نیز نبود بازار عنوان شده است.
حاال چطور ممکن اســت که یک واحد تولیدی با تجهیزات ،نیرو و
بازار خوب ،ظرفیت تولید خود را در طول زمان کاهش داده و برخی
از خطوط تولید را نیز تعطیل کرده اســت .به نظر میرســد مسوالن
استان در چنین شــرایط اقتصادی در کنار ایجاد شغل جدید به حفظ
و حراســت از واحدهای تولیدی موجود و نیروی کار آنان بپردازند.
هرچند این واحد تولیدی ســهامدار خصوصی دارد و ورود مسؤوالن
سازمان صمت و اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان برای حل
مشکالت این چنینی نیاز به هماهنگی و همکاری دستگاه قضا دارد.
سرمایهگذار کارخانه کیوان وقعی به استان نمیگذارد
دبیر خانه کارگر اســتان همدان در گفتوگو بــا فارس با بیان اینکه
کارخانه کیوان پیش از پیروزی انقالب به خسروشاهی از سرمایهداران
بزرگ کشــور تعلق داشت اظهار کرد :پس از پیروزی انقالب اسالمی
این کارخانه ملی شد و به تصرف دولت درآمد.
چنگیز اصالنی با بیان اینکــه کارخانه کیوان تحت مدیریت بنیاد 15
خرداد قرار داشت افزود :تا زمانی که این واحد تولیدی زیر نظر بنیاد
 15خرداد فعالیت میکرد ،وضعیت خوبی داشت و هر ساله نیروهای
بیشتری جذب میکرد و برای فروش محصوالتش قراردادهای مهمی
از جمله با آموزش و پرورش منعقد کرده بود.
وی گفت :برای کار کردن در کارخانه کیوان افراد از یکدیگر ســبقت
میگرفتند چراکه شــرایط مطلوبی داشت و به کارگران نیز به خوبی
رسیدگی میشد.
دبیر خانه کارگر استان همدان ادامه داد :در سال  1374دولت به دنبال
چابکســازی برآمد و برای کوچک سازی دولت و حمایت از بخش
خصوصی ،نوســازی صنایع کارخانه کیــوان را به بخش خصوصی
واگذار شد.
وی خاطرنشان کرد :بخش خصوصی به دلیل ضعف مدیریت و البته
با هدف ثروتاندوزی و خصوصیســازی واحدهایی چون کیوان را
به انحراف کشــاند چراکه اگر ســرمایهگذاران امالک و ماشینآالت
کارخانه را به فروش میرســاندند ســود خوبی عایدشان میشد؛ در
اصل واحدهای صنعتی به افراد واجد شرایط واگذار نشد.
اصالنی گفت :ســرمایه گذار کارخانه کیــوان تاکنون احترام و
ارزشــی برای مسؤوالن و دســتاندرکاران قائل نبوده که وارد
مذاکره شود.
وی بــا بیان اینکــه مدیریت فعلی به دنبال ســودجویی و به تعطیلی
کشــاندن این واحد تولیدی اســت اظهار کرد :با وجــود اینکه از او
دعوت شــده هرگز به تعیین تکلیف شرایط و حتی تعریضی که باید
انجام شود ،اهمیت نداده و حاضر نشده که با شهرداری مذاکره کند.
کارخانه «کیوان» باز هم قصد تعدیل نیرو دارد
دبیر خانه کارگر استان همدان افزود :در حال حاضر نیز  35نفر تعدیل
نیرو انجام شده و قرار است باز هم تعدیل انجام شود.
وی تصریح کرد :تاکنون نیز شــورای اســالمی کار کارخانه در حال
مدیریت و برنامه ریزی برای کارخانه بود.

کیوان طی یک هفته تعیین تکلیف میشود

معاون صنایع ســازمان صنعت معدن و تجارت اســتان همدان نیز
گفت :گزارشــی مبســوط از وضعیت کارخانه کیوان تهیه شده و به
کمیســیون کارگری ارجاع شده اســت ،در همین راستا یک تصمیم
اساســی گرفته شده و ظرف یک هفته مســأله توسط مراجع قانونی
حل میشود.
حمید بهزادیشــریف اظهار کرد :مشکل از کارفرماست و به زودی
مسأله برطرف میشود.
وی با بیان اینکه خط تولید شــکالت تعطیل و شــیرینی آن مشغول
به کار اســت افزود :پس از تعدیل نیــرو هنوز حدود  70نفر به کار
مشغول هستند.معاون صنایع سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
همدان تصریح کرد :در راســتای حل این مشکل استان میتواند از
طریق مراجع قانونی اقدام کند و ظرف یک هفته مســأله حل خواهد
شد.
به نظر میرسد دولت برای خصوصیسازی واحدهای تولیدی باید
شرایطی ایجاد کند که از اهداف آن فاصله گرفته نشود و اجازه سوء
استفاده به سودجویان داده نشود.
تعدیل نیرو در «کارخانه کیوان» به بهانه «نبود بازار» پذیرفتنی نیست
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان نیز اظهار کرد:
کارخانــه کیوان  35نفــر از کارگران را بیرون کــرده و ما به دنبال
بازگشت این افراد به کار هستیم.
حمیدرضا متین با بیان اینکه چند ســال است مالک کارخانه ،کار را
به کارگران سپرده است افزود :مالک ،کارخانه را به همسرش منتقل
کرده و عم ً
ال همه با این خانم طرف هستند.
وی با اشــاره به اینکه تعدیل نیرو با بهانه نبود بازار انجام شده است
تصریح کرد :البته محصوالت کارخانه بازار نامناسب ندارد و از بعد
کارشناسی ،این کارخانه بازار خیلی بهتری نسبت به قبل دارد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان ادامه داد :مالک
کارخانه کیوان یکی از ســهامداران اصلی در برخی از کارخانههای
معتبر صنعت غذایی و شویندههای بهداشتی است.

ایران و جهان
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رئیس دستگاه قضا اظهار کرد :هیچ کارگاه و کارخانهای با توجه به اهمیت
تولید نباید در کشــور تعطیل شوند و واگذاری صحیح و توانمندسازی کمک
کننده رونق تولید در کشور است.
بــه گــزارش ایلنــا ،حجتاالســالم ســید ابراهیــم رئیســی اظهــار کــرد:
بازارچههــای مــرزی بایــد راههــای ارتــزاق معیشــت مرزنشــینان را بــه
طریــق قانونــی فراهــم کننــد.
رئیســی در ادامه اظهار کرد :رفع حجم نقدینگی در گرو هدایت آن به سمت
تولید است تا اثرات مطلوب نظیر مهار تورم ایجاد شود.
رئیس دســتگاه قضا در ادامه گفت :تسهیالت بانکی باید به طرف تولید سوق
داده شود؛ زیرا اگر به سمت داللی برود مشکالت زیادی ایجاد میکند.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به ترور استاد مطهری ،بیان کرد:
به عقیده من در مورد ایشان کوتاهی شده است.
در آن زمــان بــه غیــر از اســتاد مطهــری فــردی مــورد تهدیــد نبــود،
چــرا کــه ایشــان در خصــوص "فرقــان" " ،کمونیســتها" و "مجاهدیــن"
موضــع صریحــی را بیــان میکردنــد و روشــن بــود کــه بــه ســراغ ایشــان
می آینــد.
به گزارش ایسنا ،علی مطهری با اشاره به ویژگیهای تفکری و مطالعاتی شهید
مطهری ،تاکید کرد :شهید مطهری هیچ گاه فلسفه زده نشد و از تعصب فرقهای
و تعصب گروهی پیروی نکرد.
مطهری بیان کرد :تمامی مباحث شهید مطهری به قرآن ختم میشود .ایشان در
تمامی مباحث خود به دنبال استناد از قرآن هستند.

بین الملل

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

هیچ کارگاه و کارخانهای نباید در کشور
تعطیل شود

در مورد شهید مطهری کوتاهی شد

قاطعانه از سیاست آمریکا علیه ایران
حمایت میکنیم

نتانیاهــو در یاوهگوییهــای خود بر حمایت قاطع رژیم صهیونیســتی از
سیاستهای آمریکا علیه ایران تاکید کرد.
به گزارش ایلنا ،بنیامین نتانیاهــو ،در تازهترین اظهارات خود در مورد خروج
آمریکا از توافق هســتهای و اعمال تحریمها علیه ایران گفت :خروج آمریکا از
توافق هســتهای ،اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایران و قرار دادن نام ســپاه
پاسداران انقالب اسالمی در فهرست سازمانهای تروریستی مورد حمایت ما
قرار دارد .قاطعانه از سیاست آمریکا علیه ایران حمایت میکنیم.
وی در ادامه اظهارات بیاســاس خود گفت« :سیاست ما در قبال ایران روشن
است .در حوزه نظامی ،مقابله با تالشهای ایران برای استقرار نظامی در نزدیکی
مرزهای ما و در حوزه سیاسی ،حداکثر فشار».

وزیرامور خارجه:

خبر

نظام جامع آموزش مجریان انتخابات
ابالغ می شود

مدیرکل دفتر انتخابات و دبیر ســتاد انتخابات کشور گفت :تهیه و
تکمیل نظام جامع آموزش مجریان انتخابات در حال انجام است و به
زودی برای اجرا و پیگیری به استان ها ابالغ می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور؛ سید اسماعیل موسوی
در همایش معاونان سیاسی امنیتی استانداری های سراسر کشور تاکید
کرد :در ســال انتخابات ،مهمترین وظیفه مدیریت سیاسی کشور در
قالب اســتانداری ها و فرمانداری ها ،برگزاری انتخاباتی باشــکوه و
موفق است.
موسوی همچنین با اشــاره به اهمیت و ضرورت تسهیل فرایند رأی
گیری برای مردم اظهار داشت :با توجه به صدور احکام اعضا و ارکان
ستاد انتخابات کشور از سوی وزیر کشور و همچنین ابالغ تقویم زمان
بندی انتخابات به استان ها ،ضرورت دارد طبق قانون ،معاونان سیاسی
امنیتی اســتانداری ها که حســب قانون ،رئیس ستاد انتخاباتی استان
متبوع خود هستند ،به سرعت مقدمات الزم برای تشکیل و فعالسازی
ســتادهای انتخاباتی اســتانی را فراهم کرده و در تشکیل هیأت های
اجرایی انتخابات تسریع کنند.
دبیر ســتاد انتخابات کشور افزود :تسهیل شرایط اخذ رأی برای آحاد
مردم و رأی دهندگان ،از وظایف اصلی مجریان انتخابات اســت ،با
توجه به اینکه طبق قانون ،در روز انتخابات ،ســامانه جامع انتخابات
قطع ًا از ساعت  12شب تعطیل و روند رأی گیری متوقف خواهد شد.
وی ادامه داد :ضرورت دارد نهایت تالش مجریان انتخابات در استان
ها ،به جایابی مناسب شعب رأی گیری و فراهم آوری بهترین شرایط
برای اخذ رأی معطوف شود.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری:

اختالف نظرهای جزئی مهم نیست

وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســالمی
ایــران )،در حاشــیه شــانزدهمین مجمــع
گفــت و گوهــای آســیایی در دوحــه
پایتخــت قطــر در حضــور خبرنــگاران تاکید
کــرد بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود« :راهــی
پیــدا خواهیــم کــرد و  40ســال اســت ایــن
کار را کــرده ایــم اکنــون هــم همیــن کار را
خواهیــم کــرد و ایــن کاری دشــوار اســت
مــا فشــارها علیــه ملــت خــود را نمــی
پذیریــم امــا هرگــز در مقابــل فشــارها ســر
خــم نخواهیــم کــرد و از کســانی کــه دســت
دوســتی بــه ســوی مــی آورنــد ،اســتقبال
خواهیــم کــرد».
به گــزارش ایرنا محمد جواد ظریف وی در
خصوص تالش ایاالت متحده در قرار دادن
برخی سازمان ها و گروه ها در لیست گروه
های تروریســتی تاکید کرد :ایاالت متحده از
بــزرگ ترین تروریســت در منطقه ما یعنی
رژیم صهیونیســتی حمایت می کند بنابراین
واشــنگتن در جایگاهی قرار نــدارد که چه
نظری و چه عملی دیگران را تروریست بنامد
و ما هر اقدام آمریکا در این زمینه را محکوم
می کنیم و هر اقدامی که آمریکا تاکنون انجام
داده در راســتای برهم زدن ثبات منطقه بوده
و حتــی یک مورد هم یاد نــدارم که آمریکا
در راستای ثبات منطقه ما قدم برداشته باشد.
ظریــف در خصــوص روابط کشــورهای
حاشــیه خلیج فــارس با آمریــکا و روابط

آغاز عملیات حشد شعبی
در مرزهای غربی عراق همزمان با عملیات ارتش سوریه

■ ایســنا :فرماندهی عملیات االنبار در حشد شعبی در روز گذشته
اعالم کرد ،عملیات نظامی گســتردهای را برای پاکسازی نوار مرزی
آغاز کرد و در این راســتا نیروهای حشد شعبی از سه محور اصلی
وارد شــده و در نوار مرزی مســتقر میشوند.قاسم مصلح ،فرمانده
عملیات در بیانیهای اعالم کرد:نیروهای ما از ســه محور اصلی وارد
عمل شــده و در نوار مرزی مســتقر میشــوند و آماده بازدارندگی
در برابــر هرگونــه خطر یا وضعیــت فوقالعــاده در صورت نفوذ
تروریستها به ســمت مرزهای عراق در پی عملیات ارتش سوریه
هستند.

ایران  54مهاجر غیرقانونی پاکستانی را
تحویل این کشور داد

■ ایرنا :اتباع بازداشــت شده پاکستانی که بدون داشتن مدارک معتبر
در ایران اقامت داشــتند ،از طریق گذرگاه مرزی "تفتان"(هم مرز با
شــهر میرجاوه در ایران) به نیروهای مرزبانی پاکســتان تحویل داده
شدند.بیشــتر اتباع پاکســتانی که در ایران بازداشت و به کشورشان
بازگردانده می شــوند ،کارگرانی هستند که مدارک معتبر مربوط به
مهاجرت ندارند و بسیاری از آنان نیز قصد عبور از مسیر ایران برای
ورود غیرقانونی به کشورهای اروپایی دارند

ایران با کشورهای شــورای همکاری خلیج
فارس گفت :ما در روابط کشــورهای منطقه
با ایــاالت متحده دخالت نمی کنیم .آنچه در
منطقه برای ما مهم اســت آن است که درک
کنیــم که باید در کنار هم زندگی کنیم و این
امر مســتلزم گفــت و گو ،تفاهــم و احترام
متقابل است.
وزیــر خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران در
ادامــه افــزود :نمــی شــود کــه همیشــه طرفی

خارجــی مــا را علیــه یکدیگــر حمایــت کند
در حالــی کــه چیــزی علیــه یکدیگــر نداریم
و کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج
فــارس و ایــران ،دارای تاریــخ واحــد ،دیــن،
سرنوشــت و منافــع مشــترک و همچنیــن
چالــش هایــی مشــترک چــون افراطــی
گــری و تروریســم اســت.
ظریف با ابراز امیدواری از این که کشورهای
شــورای همکاری خلیــج فــارس بتوانند

مشــکالت خود را برطرف کننــد ،افزود :ما
مخالف فشارها علیه قطر هستیم و این اقدام
را مخالــف قوانین بین المللــی می دانیم و
امروز تنها راه برای همه طرف ها ،بازگشــت
به میز مذاکرات است.
ظریــف بــا اشــاره بــه روابــط خــوب ایــران
بــا قطــر ،کویــت و عمــان  ،ابــراز امیــدواری
کــرد کــه همیــن روابــط را بــا عربســتان،
امــارات و بحریــن داشــته باشــد.

وزارت کشور شایعه افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین را رد کرد
دبیر ســتاد اطــالع رســانی و تبلیغات
اقتصــادی کشــور در اطالعیــه ای ضمن
تکذیب شــایعات مبنی بــر افزایش قیمت
و ســهمیه بندی بنزین اعــالم کرد :تاکنون
تصمیمی نســبت به مقدار یا زمان ســهمیه
بندی بنزین گرفته نشــده است ،مردم اخبار
درست در این خصوص را صرفا از مجاری
رسمی دریافت کنند.

به گزارش از پایگاه اطالع رســانی وزارت
کشور« ،ســیدرمضان شــجاعی کیاسری»
به انتشــار برخی اخبار نادرســت و پخش
شــایعاتی مبنی بــر ســهمیهبندی بنزین از
ساعت  24روز پنجشنبه  12اردیبهشت ماه
جاری واکنش نشــان داد و ضمن تکذیب
اخبار و شــایعات مبنی بر افزایش قیمت و
سهمیهبندی بنزین ،اعالم کرد :تاکنون هیچ

تصمیمی نســبت به مقدار ســهمیه یا زمان
سهمیهبندی بنزین گرفته نشده است و این
موضوع در دست بررسی است.
وی بــا ابالغ تذکــر به رســانههایی که به
طور غیرمســئوالنه بــه درج اخبار جعلی
درخصوص افزایش قیمت و ســهمیهبندی
بنزین مبادرت کردهاند ،تاکید کرد :رسانهها
از هرگونه پیشگویــی یا گمانهزنی در این

باره خــودداری کنند ،در غیــر اینصورت
برخــورد حقوقی و قضایــی الزم صورت
خواهد گرفت.
دبیر ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی
کشــور همچنین از مردم خواست به اخبار
جعلی و شــایعات ترتیب اثر نداده و اخبار
درست را صرفا از مجاری رسمی و از طریق
رسانههای معتبر دریافت کنند.

نماینده مالیر:

ط
رح
روز

اـ رئیس دفتر مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه قطعا حلقومی که
ندا و صدای اختالف ازآن خارج شود حلقوم شیطان است ،گفت :باید
نشان دهیم پایه های جمهوری اسالمی محکم است.
به گــزارش مهر ،آیتا ...محمد محمدی گلپایگانــی با بیان اینکه از
اتحاد ،انسجامی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است باید بهره مند
شــد ،تأکید کرد :امروز هر حلقومی کــه صدای اختالف از آن خارج
شود ،بدون تردید حلقوم شیطان است ،همه باید اتحاد را حفظ کنیم؛
اختالف نظرهای جزئی مهم نیســتند اما باید نشان دهیم که پایههای
جمهوری اســالمی محکم شده اســت و بیدی نیست که با این بادها
بلــرزد.وی تأکید کرد :یکی از ابلهان مقامات آمریکا گفته بود انقالب
اسالمی ایران چهل ســالگی خود را نخواهد دید و ما امسال پیش از
پایان چهل ســالگی در تهران خواهیم بود .خیال میکردند میتوانند
چنین کاری بکنند اما مردم ،بزرگان ،عشــایر و احزاب نشان دادند با
همه سالیق تا هرکجا که الزم باشد پشت سر رهبر خود خواهند ماند
و گوش به فرمان مقام معظم رهبری خواهند بود.

در مقابل فشارها سرخم نخواهيم کرد

بین الملل

نیروی انتظامی خرید و فروش سالح را
کنترل کند
یــک عضو کمیســیون
حقوقی و قضایی مجلس با
بیان اینکه مــا در خصوص
جلوگیری از خرید و فروش
ســالح در کشــور قانــون
خاص داریم،تاکید کرد :نیرو
انتظامی همانطور که با مواد
مخدر برخورد می کند باید
با جرائم مرتبط با سالح نیز
برخورد همانگونه کند.
محمــد کاظمــی در گفت و گو با ایســنا با
اشــاره به ممنوعیت حمــل ،خرید و فروش
سالح گرم در قوانین عادی کشور و با تاکید
بر لــزوم اهتمام هرچه بیشــتر نیرو انتظامی
و دســتگاههای امنیتی به مبــارزه با خرید و
فروش ســالح بیان کرد :ما در این خصوص
به صورت اختصاصــی قانون خاص داریم.
قانــون تشــدید مجازات مرتکبیــن قاچاق
اسلحه و مهمات برای خرید و فروش سالح
جنگی مجازات ســختی در نظر گرفته است،
این قانون بــرای ارتکاب جرم مذکور حبس
بین  3تا  15سال پیش بینی کرده است.

برابر رأي شــماره  139860326007000053مورخه  1398/1/20هیــأت موضوع قانون تعیین
تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت
ملک بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی خانم ربابه رســولی پناه فرزند شعبان به شماره
شناسنامه  18884صادره از بهار در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  241/50مترمربع پالك
 10858فرعی از  139اصلی واقع در بهار بخش چهار همدان خریداری معالواسطه از مالک رسمی
آقای میرزآقا عباسی مكرم محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي
اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد(.مالف )26

اینفوگرافیک :ایرنا

■ مهر :محمد بن عبدالرحمــن آل ثانی وزیر خارجه قطر به موضع
گیری درباره تحریمهای آمریکا علیه ایران پرداخت.وی افزود :قطر
بر این باور است که نباید تحریمهای آمریکا علیه ایران تمدید شود.
تحریمهای یکجانبه تأثیر مثبتی به دنبال ندارد .وزیر خارجه قطر در
جریان نشست خبری در دوحه بیان کرد :تحریمها نباید تحریم شود
زیرا تأثیر منفی بر کشورهایی که از نفت ایران استفاده میکنند ،دارد.
از نــگاه ما ،تحریمهای یکجانبه نتایج مثبتــی برای حل بحرانها به
دنبال ندارد و حل بحرانها باید از طریق گفتگو باشد.

وزیر دفاع انگلیس برکنار شد

■ تسنیم  :رســانههای انگلیســی از برکناری وزیر دفاع این کشور
خبر دادند.
شــبکه خبری اسکاینیوز به نقل از یک منبع آگاه در دولت انگلیس
اعالم کرد «گاوین ویلیامسون» وزیر دفاع این کشور در پی افشا شدن
سری نشست شــورای امنیت ملی انگلیس از سمت خود
اطالعات ّ
برکنار شده اســت.این مقام انگلیسی که اسکاینیوز نامش را اعالم
نکرده ،گفته است «ترزا می» نخستوزیر انگلیس پس از افشای این
اطالعات حســاس که با مذاکرات دولت انگلیس با شــرکت چینی
هوآوی در خصوص پروژه راهاندازی شبکه ارتباطی نسل پنجم این
کشــور ارتباط دارد ،از تواناییهای گاوین ویلیامسون ناامید شده و
تصمیم به برکناری وی گرفته است

سفر آتی پمپئو به انگلیس ،آلمان ،فنالند و گرینلند

■ باشــگاه خبرنگاران  :ســایت وزارت خارجه آمریکا با انتشــار
بیانیهای از ســفر آتی مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا به کشورهای
انگلیس ،آلمــان ،فنالند و گرینلند خبر داد .بــه گزارش این پایگاه
اینترنتی ،مایک پمپئو از تاریخ پنجم تا نهم ماه مه به انگلیس ،آلمان،
فنالند و گرینلند سفر خواهد کرد.

در این وادی نیستم

وی افزود :مــا در این حوزه
خالء قانونــی نداریم ،وظیفه
نیروی انتظامی کشــف جرم
و برخورد با مجرمین اســت،
نیرو انتظامــی همانطور که با
مواد مخــدر برخورد می کند
باید با جرائم مرتبط با ســالح
نیز همانگونه برخورد کند؛ ما
باید برای جلوگیری از خرید
و فــروش و ورود ســالح از
اســتانهای مرزی برنامه داشــته باشیم .باید به
گونه ای عمل شود که سالح به آسانی به دست
مردم نرسد تا شــاهد اتفاق ناگواری مانند قتل
یک روحانی در همدان نباشیم.
ایــن عضو کمیســیون حقوقی
و قضایی مجلــس اضافه کرد:
مرز عراق باز اســت و ســالح
به راحتی بــا قیمتهای کم در
بیمه نامه کوثر خودرو وانت پیكان OHV1600به شماره بیمه نامه
استانهای مرزی خرید و فروش
میشود ،ما باید برای جلوگیری
 1397/1010/348260به شماره پالك 966ب  37ایران  51به شماره موتور
از این موضوع نقطه صفر مرزی
 11490032983و شماره شاسی NAAA46AA4BG205803به نام قربانعلی
را کنترل کنیم.
کریمی به شماره شناسنامه  17مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تاریخ انتشار نوبت اول98/2/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/29 :

موضع گیری وزیر خارجه قطر
درباره تحریم های آمریکا علیه ایران

هادی یونسیعطوف ،رئيس ثبت اسناد و امالک

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت  :من در وادی انتخابات 1400
نیستم.
به گزارش ایســنا ،علی الریجانی در همایش بزرگداشــت روز معلم
در دانشــگاه تربت حیدریه در واکنش به اشــاره علیرضا رزمحسینی،
استاندار خراسان رضوی مبنی بر حضور الریجانی در انتخابات ریاست
جمهوری سال  ،1400اظهار کرد :استاندار با مطلبی که بیان کردند ،قصد
جان ما را دارند ،ما در این وادی نیستیم.
وی در ادامه ضمن تبریک به معلمان ،خطاب به آنها ،عنوان کرد :شــما
معلمان فارغ از مشــکالتی که مطرح کردید ،خودتان میدانید در قلب
ملت و مردم هستید و هیچ خانوادهای نیست که با معلم و مدرسه سرکار
نداشــته و دوستدار معلم نباشد .مشکالت وجود دارد و معموال گاه این
مسایل شدت میگیرد ،اما منزلت و کرامت معلم در هر مقطعی همیشه
محفوظ است.

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139760326006001629مورخ  1397/12/14هیأت اول موضوع قانون تعیین
تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبت ملک
مالیر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی رضا یعقوبی فرزند علیحیدر به شماره شناسنامه
 2030صادره از مالیر در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  82/21مترمربع قسمتی از پالك
یک اصلی اراضی دولتآباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی داود نصیری
ورچهای محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي ميشود ،در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته
باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایي تقدیم نمایند .بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد(.مالف )44
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/28 :
محمدرضا امينی ،رئيس ثبت اسناد و امالک مالیر
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لباس فرم دانشآموزان ساماندهی میشود

چای داغ ،مهمترین علت شیوع سرطان مری

معاون سازمان دانشآموزی آموزش و پرورش از نهایی شدن شیوهنامه اجرای طرح
پوشاک دانش آموزی و سرویس مدارس در سازمان دانشآموزی خبر داد.
ســید هادی دلبری در گفتوگو با ایســنا ،در این باره اظهار کرد :ابتدای هفته جاری
اجالس روسای سازمان دانش آموزی برگزار و در این جلسه شیوه نامه اجرایی طرح
لباس فرم و سرویس مدارس بررسی و نهایی شد.
وی افزود :امســال پروژههای سرویس مدارس و طرح پوشاک دانش آموزی از سوی
وزیر آموزش و پرورش به عنوان ماموریت به سازمان دانش آموزی سپرده شده است.
دلبری افزود :همانطور که گفته شد در کارگروههای تخصصی ،شیوهنامه نهایی رسیده
و سامانه طرح پوشاک و سرویس مدارس در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی گفت:
با انجام مطالعات بر روی  50هزار نفر در شــمال گلســتان به این نتیجه رسیدیم که
مهمترین علت شیوع سرطان مری در این منطقه ،استفاده از چای داغ است.
بــه گزارش ایســنا ،رضا ملــک زاده با اشــاره به آغاز مطالعــات در خصوص
شــیوع ســرطان مری در این منطقه بیان کرد :بعد از مطالعاتی که به مدت ســه
ســال بر روی  50هزار نفر از افراد باالی  40ســال در شــهر گنبد و روستاهای
شهرســتانهای گنبد ،کالله و آق قال انجام دادیم مشــخص شد ،مهمترین علت
ســرطان مری در این منطقه مصرف چای داغ است .مردم چای را با دمای باالتر
از  65درجه مصرف میکردند.

عضو انجمن سرطان ایران گفت :ساالنه به طور میانگین  112هزار نفر به مبتالیان
سرطان کشور افزوده میشود.
به گزارش فارس ،پروفســور پارسا بابیان اینکه ســاالنه به طور میانگین  112هزار
نفر به مبتالیان ســرطان کشور افزوده میشــود ،اظهار کرد :ساالنه به طور میانگین
 112هزار نفر به تعداد مبتالیان به بیماری ســرطان در کشــور اضافه میشود که در
دو ســال گذشته ســاالنه  10هزار میلیارد تومان از بودجه کشور صرف درمان این
بیماران میشــد و اکنون با کاهش ارزش پول کشورمان این میزان سه برابر افزایش
یافته است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان:

يادداشت
معلم محور تحول در آموزش و پرورش

مرتبت و منزلت معلم
« فیضا ...مظفرپور

امروز دوازدهم اردیبهشت سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری
و روز معلم اســت .میتوان در یک جمله خالصه گفت :معلم محور
تمام تحوالت عالم است .بدون مقدمه میروم سراغ سیاستهای کلی
تحول بنیادین و ســند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و از متن
این دوســته سند محور بودن معلم در تحوالت آموزش و پرورش را
بررسی میکنیم.
در سیاســتهای کلی ایجــاد تحول بنیادین در آمــوزش و پرورش
کشــور ابالغی از طرف رهبر معظم انقالب چنین آمده اســت در بند
 2از این سیاســتها میگوید« :ارتقاء جایــگاه آموزش و پرورش به
مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انســانی و مولد سرمایه اجتماعی و
عهدهدار اجرای سیاســتهای مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از
مهد کودک و پیشدبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی با توسعه
همکاری دستگاهها» و در بند  3نیز چنین میگوید« :بهسازی و اعتالی
منابع انســانی آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم
و تربیت کشــور و بهبود مدیریت منابع انسانی با تأکید بر محوریت
معلم» در بند  3-3سیاستها نیز به «اعتالی منزلت اجتماعی معلمان
و افزایــش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب بــا اقدامات فرهنگی و
تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکالت مادی و معیشتی
فرهنگیان» تأکید شده است.
و همچنین در بند  7سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش به «نقش
معلم (مربی) به عنوان هدایت کننده و اسوهای امین و بصیر در فرآیند
تعلیم و تربیت و موثرترین عنصر در تحقق مأموریتهای نظام تعلیم
و تربیت رسمی عمومی تأکید شده است».
همچنین در بخش راهکارهای اجرای سند تحول چنین آمده است.
در بنــد  2-8راهکار آمده« :ایجاد ســاز و کارهای الزمه برای تقویت
جایگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان تأکید کرده است.
و نیز در بند  6-8راهکار بر «تقویت شایستگیهای حرفهای و اعتقادی
مدیران و معلمان و فراهم آوردن ساز و کارهای اجرایی برای مشارکت
فعــال و موثر ایشــان در برنامههای تربیتی و فعالیتهای پرورشــی
مدارس» تأکید نموده اســت و در بند  7-8راهکارها در ســند تحول
به معلم محوری پرداخته اســت و میگوید« :تأکید بر معلم محوری
در رابطــه معلم و دانشآموز در عرصــه تعلیم و تربیت و جلوگیری
از اجرای هر سیاســت و برنامه نظری و عملــی که این محوریت را
مخدوش نماید»
با عنایت به همین بند  7-8راهکارها باید به موضوع بیشــتر پرداخته
شود که امروزه چه برنامههایی و یا چه سیاستهایی محور بودن معلم
در عرصه تعلیم و تربیت را مخدوش نموده اســت که نه سند تحول
به درســتی اجرا میشود و نه سیاســتهای کلی تحول در آموزش و
پرورش مدنظر مقام معظم رهبری به طور اتم و اکمل اجرا میشود
مســلم ًا تا وقتی که در برنامههای نظری و عملی برخی مســئوالن در
کشــور اعم از آموزش و پرورش و ســایر دستگاهها زیرا که با توجه
به سیاســتهای کلی آموزش و پرورش امر حاکمیتی اســت .و همه
در قبال آن مســئولیت دارند .محوریت معلم مخدوش شود نمیتوان
بــه تحول مدنظر در آموزش و پرورش دســت یافت .باید جایگاه و
منزلت و مرتبت واقعی معلمین بــرای جامعه تبیین و همگان به این
جایگاه معنوی واقف شــوند .و به آن احترام بگذارند از طرفی نیز در
موضوعــات رفاهی و حقوق و مزایا باید معلمین به رتبه واقعی خود
برسند و اجرای نظام رتبهبندی تنها بخشی از این راهکارهاست که در
حال حاضر جزء مطالبات فرهنگیان عزیز است .و با توجه به اینکه در
سند تحول جایگاه معلم جایگاه استادی است لذا باید حقوق و مزایای
معلمین باید همانند اساتید دانشگاه محاسبه گردد و این همطرازی در
عمل اجرایی شــود .نه اینکه مجلس و دولت و برنامه و بودجه مرتب
قانون رتبهبندی معلمان را به هم پاسکاری نموده و از اجرای آن سرباز
زنند .مجلس به عنوان ناظر باید از ســازمان برنامه و بودجه بخواهد
تا اعتبــارات الزم این طرح را پیشبینی و به طور کامل آن را وزارت
آموزش و پرورش اجرا نماید .واال این بیتوجهی به اسناد باالدستی در
خود آموزش و پرورش هیچ توجیهی نداشته و نه تنها جایگاه معنوی
معلمان بلکه تأمین نیازهای مادی این قشر تحول ساز را نیز در هالهای
از ابهام قرار خواهد داد .چرا باید قوانینی که به خوبی نوشته میشوند
به خوبی اجرا نمیشوند.
و سالها دچار کشمکش بین دستگاههای مختلف شده و از حیز انتفاع
خارج میشوند .ساعتها هزینه و وقت کشور صرف اینگونه قوانین
میشــود .و به درســتی و به صورت کامل اجرا نمیشــوند پس اگر
خواســتار تحول در آموزش و پرورش که محوریت آن معلم اســت
میباشیم باید معلمین را دریابیم.

پاسخ به دعوت رئیس قوه قضاییه

در بررسی دالیل
وقوع نزاعها

یک وکیل دادگستری :بخش اصلی نزاعها ناشی
از فشارهای اجتماعی و اقتصادی است
یــک عضو هیأت علمی دانشــکده حقوق و علوم
سیاسی دانشــگاه عالمه طباطبایی در رابطه با علت
وقوع نزاععا و دعاوی منجر به تشکیل پروندههای
کثیر قضایی گفت :بخش اصلی این اتفاقات ریشه
در مشــکالت عصبی افراد جامعه دارد که ناشی از
فشارهای اجتماعی و اقتصادی است.
محمدرضا پاســبان در راســتای دعوت رئیس قوه
قضائیه از صاحبنظران برای بررســی علل وقوع
نزاعهــا و دعاوی در جامعه که منتهی به تشــکیل
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ساالنه  112هزار نفر به مبتالیان سرطان کشور
افزوده میشود

معلم آرامش نداشته باشد
نمیتواند به رسالتش عمل کند
■ حضور وزیر آموزش و پرورش در یادواره شهدای فرهنگی اسدآباد

در دنیــای امروز جنگ نظامی و اقتصادی
دیگر اثربخش نیســت و اســتعمار در جنگ
جدید با تغییر هویت افــراد ،به دنبال نفوذ و
سیطره بر جامعه است.
وزیر آموزش و پرورش در یادواره سرداران و
 212فرهنگی شهید استان همدان با گرامیداشت
روز معلم افزود :هویت یابی و هویت بخشی
به دانش آموزان ،یکی از مهمترین اهداف ما در
آموزش و پرورش است.
به گزارش ایرنا ســید محمد بطحایی با اشاره
به اینکه هویت« ،کیســتی» و «شاخصه» افراد
را شامل می شــود ،اظهار داشت :گرایش ها،
شخصیت ،ایمان ،اعتقاد و ارزش ها در هویت
شــکل می گیرد و باید معلمان در آموزش و
پرورش به آن توجه ویژه ای داشته باشند.
بطحایی با بیان اینکه هویت ریشه در مدرسه
و خانواده دارد ،عنوان کرد :بخش اصلی حفظ
هویت ایرانی  ،اسالمی و تقویت هویت دانش
آموزان از وظایف اصلی معلمان است چراکه
هویت مسیر زندگی و آینده افراد را تعیین می
کند.
وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد :در عرصه
جدید باید با تربیت انسانهای شجاع و با اعتماد
به نفس ،با دشمنان بجنگیم.
بطحایی بــا بیان اینکه دانش آمــوزان باید با
احساس هویت ملی ،رشــد کنند عنوان کرد:
باید آموزش و پرورش و معلمان در این جنگ
مشارکت کنند تا شــاهد بر بقا و ادامه حیات
جمهوری اسالمی ایران باشیم.
وی خاطرنشان کرد :اگر رهبر معظم انقالب در
خصوص سند  2030هشدار می دهند ،تلنگری
است تا از استعمار و استثمار ضربه نخوریم.
وزیر آمــوزش و پرورش افــزود :اگر ظرف
هویت جامعه خالی شــود دیگــر فرقی نمی
کند ،فرهنگ ملی نابود می شود و دیگر شیوه
زندگی در ایران با آمریکا فرقی نمی کند.
بطحایی گفت :شهدا برای تثبیت هویت ملی
جان خود را فدای انقالب و هویت اســالمی
ایرانی کردند و اگر نظام جمهوری اســالمی
چهل ســال روی پای خود ایســتاده اســت،
حاصل دعای شــهدا برای امتداد این انقالب
است.

معلمان در معیشت مظلومند

نماینده ولیفقیه در استان همدان با بیان اینکه
معلمان ما در عرصه معیشــت مظلوم هستند
گفت :دولت از جوانان باکفایت اســتفاده کند
تا مدیریت بسته در کشور باز شود.
حجت االسالم حبیبا ...شعبانی با بیان اینکه
شــهدا در باطن مدیریــت فرهنگی جامعه را
بر عهده دارند اظهار کرد :امرزو بقای اســالم
مرهون خونهایی است که در طول تاریخ برای
آن ریخته شده است.
وی با بیان اینکه علم تنها آموختنی و خواندنی
نیست افزود :بسیاری از دانشها در احترام به
معلمان به دست میآید.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان با اشاره به
اینکه معیشت معلمان بسیار حائز اهمیت است
تصریح کــرد :آموزش و پــرورش مهمترین
وزارتخانه ماســت و اگر معلم آرامش نداشته

پروندههای کثیر قضایی میشود ،اظهار کرد :رویکرد
رئیس قــوه قضائیه به این موضوع با توجه به اینکه
ســابقه  40ساله کار مؤثر قضائی دارند یک رویکرد
مترقی و مبتنی بر اراده واقعی برای حل مشــکالت
است .بخش اصلی این اتفاقات ریشه در مشکالت
عصبــی افراد جامعه دارد که ناشــی از فشــارهای
اجتماعی و اقتصادی اســت .به عقیده من جامعه ما
یک جامعه افســرده است و این یک واقعیت است
در حالی که از نظر تاریخی مردم ایران مردم شــاد
و امیدواری بودند و در نوشتههای تاریخی معروف
اســت که ایرانیهــا مردمانی عالقمنــد به تفریح،
موسیقی ،پوشاک روشن و شاد بودند.
این عضــو هیأت علمی دانشــکده حقوق و علوم
سیاسی دانشــگاه عالمه طباطبایی در گفتوگو با
ایســنا عنوان کرد :به خاطر تفســیرهایی که نه تنها
مبنای شــرعی ندارد بلکه با توصیهها و آموزههای
دینی بزرگان دین هم ســازگاری نــدارد در رنگ

باشــد و یا دغدغه معیشــت داشــته باشد،
نمیتواند به طور کامل رسالت خود را ایفا کند.

«غربیسازی آموزش و پرورش» با
اجرای طرح 2030

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با
بیان اینکه تعالی آمــوزش و پرورش در گرو
اجرای سند بنیادین تحول است گفت :دشمنان
در طرح  2030برای ما نقشــهها کشیدهاند که
باید مراقب باشیم.
مظاهر مجیدی با بیــان اینکه وزارت آموزش
و پرورش فرمایشــات مقام معظم رهبری را
مد نظر قرار دهد ،تعالــی آموزش و پرورش
را خواهیم دید اظهار کرد :تربیت نسل انقالب
رسالت برزگی است.
وی با تأکید بر لزوم اجرای سند بنیادین تحول
آموزش و پرورش گفــت :هرچه برای تعالی
تعلیم و تربیت مورد نیاز اســت در این سند
دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه بیانیه گام دوم انقالب به
عنوان نقشه راه  40سال دوم انقالب به جوانان
توجه ویژه دارد افزود :این جوانان در آموزش
و پرورش رشد و نمو خواهند داشت.

اجــازه خودنمایی به اراذل و اوباش
را نمی دهیم

استاندار همدان نیز در این مراسم با تاکید بر
اینکه همدان از امن ترین اســتان های کشور
است گفت :اجازه خودنمایی به اراذل و اوباش
را نمی دهیم.
سید سعید شاهرخی  ،با انزجار از حادثه روز
شنبه و کشته شدن طلبه ای در همدان از نیروی
انتظامی ،نیروهای اطالعاتی ،امنیتی و سپاه برای
به هالکت رساندن قاتل شرور قدردانی کرد.
وی با اشــاره به اینکه در این اســتان در همه
قوا ،وحــدت و یکپارچگی وجود دارد ،تاکید
کرد :در برنامه ای فوری ،به ســرعت استان را
از حضور اراذل و اوباش پاکســازی خواهیم
کرد و اجازه نمی دهیم امنیت استان را به خطر
بیاندازند.
شــاهرخی با گرامیداشت  12اردیبهشت روز
معلم اظهار داشــت :ارج نهادن به مقام شامخ

لباس و شیوه لباس پوشیدن و برخوردهایی با مردم
میشود که تأثیرات منفی بر جامعه میگذارد و باعث
میشود در کنار نابســامانیهای اخیر مردم عصبی
شــوند و چون احساس میکنند احساس دسترسی
و طرح مســائل را به طریق مقتضی ندارند از ســاز
و کارها و مراجع قانونی یا احساس میکنند بخاطر
همین محدودیتها مظلوم و بی پناه واقع شــدند و
اینها را نسبت به هم و به یکدیگر منتقل میکنند.
وی خاطرنشان کرد :به عقیده من محدودیتهای بی
مبنا و بی ارتباط با آموزههای شرعی از یک طرف و
نابسامانیهای اقتصادی از طرف دیگر در بروز نزاع
و درگیری در جامعه مؤثر هســتند .علت دیگر این
موضوع نیــز مربوط به نگهداری مرتکبین تخلفات
اجتماعی به خصوص ســرقتها است که متأسفانه
آنها را آزاد میکنند .این افراد حتم ًا نیازی نیست که به
زندان بروند بلکه میتوانند آنها را در اردوگاههای کار
یا جای دیگر نگهداری کنند .این افراد شامل افرادی

معلــم و ارج نهادن به علم و دانش از وظایف
همه مردم و مسئوالن است.
وی عنوان کرد :شهید مطهری استاد کم نظیر،
نو اندیش ،با تفکر و به روز بود و آثار ارزشمند
وی مرجعی برای تعلیم و تربیت دانشــگاه ها
است.
اســتاندار همدان تاکید کرد :امــروز هدایت،
پیشــرفت و توسعه کشــور در گرو تعلیم و
تربیت فرزندانمان در آموزش و پرورش است.

نام شــهدای فرهنگی همدان در
تاریخ انقالب جاودانه است

معاون هماهنگ کننده قــرارگاه خاتم االنبیاء
(عج) نیز گفت :نام شــهدای فرهنگی همدان
همچون شهید حاجی بابابی و شهید بهمنی در
تاریخ انقالب و دفاع مقدس جاودانه است.
علی شادمانی ،با گرامیداشت روز معلم افزود:
برابر با آیه قرآن شهدا زنده هستند ،زنده وارد
برزخ می شــوند و به طور کامــل از راهیان
راهشان در دنیا خبر دارند.
معــاون هماهنگ کننده قــرارگاه خاتم االنبیا
اضافه کرد :این دو شــهید به عنوان شــهدای
برومند مشتاق شهادت بودند.
برچســب یادواره ســرداران و  212شــهید
فرهنگی استان همدان با حضور وزیر آموزش
و پــرورش ،نماینــده ولی فقیــه در همدان ،
اســتاندار ،مسئوالن و جمعی از فرهنگیان این
استان همزمان با  12اردیبهشت روز معلم در
حسینیه امام خمینی (ره) همدان برگزار شد.
در ایــن مراســم از خانواده شهیدقاســمی،
شهیدبهمنی ،پدر شهیدان حاج بابایی ،خانواده
شهید طالبیان از نهاوند ،خانواده شهید فراهانی
و معلم بازنشســته ابوالقاسم سوزنچی تقدیر
شد.

حقوق بازنشستگان امسال همسان
سازی می شود
وزیر آموزش و پرورش روز پنجشنبه در آیین
نکوداشــت مقام معلم در شهرســتان اسدآباد
حضور یافت.
ســید محمد بطحایی در این آیین گفت :اگر
اتفاق خاص و پیش بینی نشده ای رخ ندهد ،تا

که برای جامعه خطرناک هستند یا برخی رانندگان
میشود که اقدامشان مصداق جنایت است.
این وکیل دادگســتری تصریح کــرد :علت اصلی
افزایش این عوامل میتواند این باشــد که برخی از
متخلفین احساس میکنند هر اقدامی که انجام دهند
کسی به آنها کاری ندارد .قربانی باید وقت بگذارد و
هزینه مالی و روانی پرداخت کند ولی در نهایت متهم
و مجرم بعد از یافت شدن و محکومیت ،با عناوین
مختلف آزاد و به جامعه باز میگردند.
این وکیل دادگســتری با بیان اینکــه در ابتدا باید
رویکرد کالن حاکمیتی نســبت به مسائل اجتماعی
تغییر کند ،گفت :این امر هم به نفع حاکمیت و هم
به نفع مردم جامعه اســت .در مورد محدودیتهای
اجتماعــی دقیق ًا آن چیزی که شــرع میگوید باید
اعمال شود و از فراتر از آن باید پرهیز شود .در مورد
پوشش لباس ،موسیقی و ...باید از مردم نظرسنجی
شــود تا مقبولیت مردم فراهم شود .بحث اقتصادی

پایان سال جاری  60تا  70درصد طرح همسان
سازی حقوق معلمان بازنشسته و پیشکسوت
با شاغالن اجرا می شود.
وی اظهار داشت :طرح همسان سازی حقوق
بازنشستگان و پیشکسوتان با شاغالن از سال
گذشته در دولت آغاز شد و امسال با حمایت
مجلس شورای اســالمی اعتباراتی برای این
منظور در قانون گنجانده شده است.
وی ابراز امیدواری کرد :تا پایان ســال جاری
حقوق  60تا  70درصد بازنشســتگان همسان
شود .بطحایی از پرداخت پاداش بازنشستگان
ســال  97در ســال جاری خبر داد و گفت:
با نخســتین میــزان تخصیص یافتــه پاداش
بازنشستگان سال قبل به صورت یکجا واریز
می شود.
وزیر آمــوزش و پرورش خاطرنشــان کرد:
پاداش معلمان بازنشســته در ســالهای قبل
ردیف مستقل اعتباری نداشت که با مساعدت
نمایندگان مجلس امسال این مهم دارای ردیف
مستقل شد.
بطحایــی همچنین به طرح رتبه بندی معلمان
اشــاره کرد و افزود :پیش نویــس این طرح
سال گذشــته آماده و به دولت ارسال شده و
در دست بررسی در کمیسیون های تخصصی
اســت .وی بیان کرد :بــه زودی الیحه رتبه
بندی برای تصویب به صحن مجلس شورای
اسالمی ارایه می شود.
به گفته وزیر آموزش و پرورش در این طرح
نظام پرداختها براساس شایستگی افراد ،سابقه،
مدرک تحصیلــی و فعالیت معلمان تغییر می
کند.
بطحایی یــادآوری کرد :طرح های رتبه بندی
و همسان سازی در راستای توجه به معیشت
و منزلت فرهنگیان انجام می شود تا اندکی از
دغدغه و مشکالت این قشر بکاهد.
وزیر آموزش و پرورش در این آیین دســتور
تکمیــل و راه انــدازی  2طــرح نیمــه کاره
شهرستان اسدآباد را صادر کرد و گفت :کانون
فرهنگی و تربیتی و استخر شنای این شهرستان
با اختصاص اعتبار مورد نیاز به اتمام می رسد.

هم چیزی نیست که با توصیه حل شود بلکه نیازمند
رویکرد و بررسی کالن اســت که در برنامه ریزی
مدیریتی میتواند منعکس شود.
ایــن عضو هیأت علمی دانشــکده حقوق و علوم
سیاســی دانشــگاه عالمه طباطبایی افزود :در کنار
برنامهریزیهای انجام شــده باید با دست اندازان
اموال عمومی بی رحمانه و بیتعارف برخورد شود
تا مردم احســاس کنند این رفتارها واقعیت دارد.
با جرم انگاری همه رفتارها موافق نیســتم ولی در
عیــن حال نباید رفتارهای خــالف نظم اجتماعی
و نابهنجــار با توجیه کمبود زنــدان نادیده گرفته
شــود و دست مجرمین باز گذاشــته شود ،بلکه با
شــیوههای تربیتــی از جمله اردوگاههــای کار یا
جایــگاه بازپروری میتوان مردم را مطمئن کرد که
بــا مجرمین برخورد میشــود و مجرمین میدانند
که نتیجه اعمالشــان را خواهند دید و به تکرار و
ارتکاب جرم تشویق نشوند.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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نیش و نوش
جامجم :ایجاد سامانه ثبت اموال مسئوالن
بدون شرح!عمرا به نتیجه برسید.
وطن امروز :روحانی :از  6مسیر نفت میفروشیم
مراقبت راهزنان مسیرها باشید
شرق :معوقات کالن بانکی باید سریع ًا وصول شود
مردم وام گرفتن پیاز بخرن !!!جرمه ؟
شرق :غذای مردم شناسنامهدار میشود
ثبتاحوال خوراکی!
کیهان :متالشی شدن باند قاچاق  600میلیاردی طال و نقره
اونا قاچاق نکردن برای مبادا نگه داشتن
جامجم 8 :پیشنهاد برای بهبود معیشت کارگران در سال 98
کم خوردن ،خرید نکردن ،زیاد کار کردن ،شــب وروز کار
کردن،
ایران :کارگران در سود تولید سهیم میشوند
سود به نام کارگران به کام !!!...
اطالعات :قدرت دولت در سایه افزایش تولید کارگران است
چه بهایی هم به کارگر میده!!!
تجارت :داد مردم از گرانی بلند است
ولی صدایی نمیاد!!!
ابرار ورزشی :علی دایی :پول وعده غذایی هم نداریم
شما هم!!
کسب و کار :قاچاق پیاز با کامیونهای حامل گوجه
رنگ پیاز از گرانی سرخ شد!!!
گلورزشی :بهار فرهاد در خزان آبی ها
بهار وخزان هم ورزشی شدن.
شرق :اعالم آمادگی  5کشور برای حضور در بازار گوشت ایران
گوشت ایران جهانی شد
آرمان :عقبنشینی از سهمیهبندی بنزین
بدون شرح
جوان :بنیاد بازیهای رایانهای را روی ریل غلط انداختند
به خاطر اینه که تصادفات ریلی زیاد شده

محیط زيست

شیر ایرانی پس از  ۸۰سال به ایران
بازگشت

شیر ایرانی پس از 80سال ،به ایران بازگشت و طی مراسمی در باغ
وحش ارم از آن رونمایی شد.
به گزارش ایســنا ،پس از گذشت  80سال از انقراض شیرهای ایرانی
در کشور ،جفت نر این گونه جانوری ارزشمند از باغ وحش بریستول
انگلســتان وارد گمرک فرودگاه امام (ره) شــد و پس از حدود پنج
ســاعت تشریفات گمرکی ،در کمال صحت و سالمت به باغ وحش
محل زندگی جدیدش منتقل شد.
گفتنی اســت جفت ماده این شــیر ،هفته آینده از باغ وحش دوبلین
ایرلند وارد کشــور خواهد شد و مسئولین باغ وحش ارم امیدوارند با
تکثیر این جانور بتوانند قدم موثری در حفظ نسل آن بردارند.
ســیدمحمدرضا پرهیزکار  -مدیــر عامل مجتمع ارم ســبز ،در این
خصــوص گفت :هدف اصلی ما از تالش برای بازگرداندن این گونه
اوال کمک به ازدیاد نســل این حیوان و ثانیا آشــنا کردن هموطنان با
حیات وحش کشورمان است.
وی در خصوص چگونگی بازگشــت این شــیرها به ایران گفت :با
توجه به عضویت باغ وحش ارم تهران در اتحادیه باغ وحشهای اروپا
(  )E A Z Aطی توافقاتی این شیرها تحت نظر برنامه تکثیر و نگهداری
از گونههای در خطر انقراض و بدون پرداخت وجه مجوز بازگشــت
به کشور را گرفتهاند.
زیرگونه شــیر ایرانی در گذشته از ایتالیا و یونان در ساحل دریای
مدیترانه تا شــمال شرقی هندوستان و آســیای میانه که ایران را
شامل میشده ،پراکندگی داشته است ،اما تخریب زیستگاه ،شکار
بیش از حد و آلودگی زیســت محیطی به همراه کاهش طعمههای
این گونه ســبب شــد تا تنها جمعیتی اندک به صورت طبیعی در
جنگل گیر واقــع در ایالت گجرات هندوســتان باقی بماند .در
حال حاضر شــیر ایرانــی در تعداد محــدودی از باغهای جهان
نگهداری میشود.

اگر به دنبال آگهی های استخدامی میباشيد
لطف ًا به کانال تلگرامی زیر مراجعه نمایيد

@bazarehamedan
برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی لطف ًا
عدد  5را به شماره  09035157351ارسال نمایید.
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رئیــس ســندیکای تولیدکننــدگان کاغــذ و مقــوای ایــران کمبــود عرضــه را
علــت اصلــی افزایــش قیمــت کاغــذ در روزهــای اخیــر عنــوان کــرد و گفــت کــه
عــدم تخصیــص ارز بــرای واردات کاغــذ و حمایــت نکــردن از تولیــد داخلــی
منجــر بــه کمبــود کاغــذ و افزایــش قیمــت آن شــده اســت.
ابوالفضــل روغنــی گلپایگانــی بــا بیــان اینکــه میــزان دقیــق افزایــش قیمــت کاغــذ
مشــخص نیســت و بــازار کاغــذ بایــد دقیقتــر بررســی شــود ،گفــت :در روزهــای
اخیــر قیمــت کاغــذ در بــازار افزایــش یافتــه اســت چــرا کــه کارخانجــات داخلــی
بــه دلیــل نبــود حمایتهــای کافــی در راســتای تولیــد حرکــت نکردنــد.
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وی بــا بیــان اینکــه علــت اصلــی افزایــش قیمــت عــدم تعــادل عرضــه و تقاضــا
اســت ،بیــان کــرد :از طــرف دیگــر بــاال رفتــن نــرخ ارز و عــدم تخصیــص منابــع
الزم بــرای واردات کاغــذ نیــز باعــث بــاال رفتــن قیمــت ایــن محصــول شــده
اســت.
رئیــس ســندیکای تولیدکننــدگان کاغــذ و مقــوای ایــران بــا بیــان مشــکالت
بیــن وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و وزارت ارشــاد ،مدعــی شــد :ثبــت
ســفارش در محــدوده وظایــف وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و معرفــی
مصرفکننــدگان و نظــارت بــر توزیــع و قیمــت بــه عهــده وزارت ارشــاد اســت
کــه ایــن مســئله باعــث بــروز اختالفاتــی بیــن ایــن دو وزارتخانــه شــده و ایــن
موضــوع نیــز در نابســامانی بــازار کاغــذ تأثیــر داشــته اســت.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه بازدیــد مقــام معظــم رهبــری از نمایشــگاه کتــاب و
تاکیــد ایشــان بــر ســاماندهی بــازار کاغــذ ،بــه ایســنا گفــت :اگــر مســئوالن بــا
درایــت بیشــتری تصمیمگیــری کننــد ،بــازار کاغــذ بــا تخصیــص منابــع ارزی،
نظــارت بیشــتر و حمایــت از تولیــد داخــل قابــل مدیریــت اســت.
رئیــس ســندیکای تولیدکننــدگان کاغــذ و مقــوای ایــران در پایــان خاطرنشــان
کــرد کــه علــت گرانــی اخیــر ،کمبــود عرضــه کاغــذ اســت و اگــر ایــن کمبــود
برطــرف شــود مشــکل حــل خواهــد شــد؛ بنابرایــن تولیــد و واردات بایــد
افزایــش یابــد.
شــنیدهها از بــازار کاغــذ حاکــی از افزایــش بیــش از  20درصــدی قیمــت کاغــذ
در روزهــای اخیــر اســت.

استاد دانشگاه معماري:

طرح جامع» تسليم فشارها شود
شاید مشاور « ِ

يادداشت

راهوشهرسازي مراقب نفوذ در مطالعات
طرح جامع همدان باشد

■ الحاق تمام روستاها به شهرهاي کشور تاکنون آثار منفي داشته است
■ دخالتهاي غیرکارشناسي خوب نیست

« غزل اسالمي

متولــي مطالعــات طرح جامــع ،اداره کل راهوشهرســازي اســت.
بنابرایــن موظــف بــوده کــه هــم مشــاوري بــراي آن انتخــاب کنــد
کــه آنقــدر قــدرت داشــته باشــد کــه تحــت هیــچ شــرایطي تــن
بــه خواســته سیاســیون یــا افــراد ذی نفــوذ ندهــد و هــم مشــاوري
توانمنــد انتخــاب کنــد کــه بتوانــد درســتي تصمیماتــي کــه بــراي
شــهر ميگیــرد را بــه مــردم ثابــت کنــد.
تقریبــ ًا همــه کســاني کــه کارشــناس هســتند مشــاور طــرح را
بهطــور کامــل قبــول دارنــد ،بنابرایــن در توانمنــدي او در کاري کــه
بــه او ســپرده شــده تردیــدي نیســت .امــا بهنظــر ميرســد اداره
کل راهوشهرســازي بایــد مواظــب اِعمــال ســلیقه برخيهــا در
مطالعــات مشــاور طــرح باشــد .درســت اســت کــه مدیــرکل ســابق
ایــن اداره بارهــا اعــالم کــرد کــه هیچکســي در ایــن مطالعــات
دخالتــي نخواهــد کــرد و اســتاندار ســابق و کنونــي نیــز در
نشســتهاي خبــري خــود بــر ایــن موضــوع صحــه گذاشــتهاند.
حتــي اســتاندار همــدان در آخریــن نشســت خبــري خــود اعــالم
کــرد کــه در موضــوع توســعه شــهر ،هیچکســي بهجــز مشــاور
را قبــول نــدارد و اگــر هــم کســي نظــر مشــاور را قبــول نکنــد
یعنــي منافعــش تأمیــن نشــده و چــون مشــاور تحــت حمایــت
اســت نفوذناپذیــر خواهــد بــود .امــا از گفتوگوهــاي مطبوعاتــي
برخــي سیاســیون ،عکسهایــي کــه از برخــي جلســات منتشــر
ميشــود و موضعگیــري شــوراي شــهريها و نماینــدگان
مجلــس پیداســت کــه احتمــاالً برخيهــا در کار مشــاور در حــال
دخالــت هســتند.
اگــر مشــاور مطالعــات طــرح جامــع شــهر همــدان تحــت
فشــارهایي مجبــور شــود نظــر غیرکارشناســي اعمــال و نظــر
نهاییــش را اعــالم کنــد دیگــر کار از کار گذشــته اســت.
اضافــه کــردن دو روســتاي درهمــراد بیــگ و فقیــره در چنــد ســال
گذشــته نــه تنهــا هیــچ نکتــه مثبتــي بــراي شــهر همــدان نداشــته
کــه حتــي منفــي هــم بــوده بنابرایــن اضافــه کــردن  4روســتاي
دیگــر موجبــات نگرانــي بســیاري را ایجــاد کــرده اســت.
برخي سیاســیون عنوان ميکنند که  4روستا باید به شهر ملحق شود
تا جمعیت شهر همدان افزایش بیابد و بتوانیم همدان را به کالنشهر
تبدیل کنیم .اما محاســبات سرانگشتي نشان ميدهد که با الحاق این
 4روستا کمتر از  30هزار نفر به جمعیت همدان اضافه ميشود .یعني
کل جمعیت شهر به  580نفر هم نميرسد و تا یک میلیون نفر فاصله
زیادي وجود دارد .بنابراین دلیل الحاق 4روستا این نميتواند باشد.
آنطــور کــه مشــخص اســت مشــاور طــرح هنــوز مطالعــهاي انجــام
نــداده کــه نــکات مثبــت و منفــي الحــاق  4روســتاي قاســمآباد،
عليآبــاد ،ربــاط شــورین و حســنآباد را در جدولــي کنــار
هــم بیــاورد تــا همــه را قانــع کنــد و اگــر هــم ایــن مطالعــات
را انجــام داده تاکنــون آنرا ارایــه نکــرده اســت .البتــه ممکــن
اســت کــه ایــن الحــاق بهخاطــر تمــام دالیــل منفــي کــه بــراي
مســایل اقتصــادي ،اجتماعــي و فرهنگــي ایــن روســتاها و شــهر
همــدان دارد صــورت نگیــرد کــه در ایــن صــورت خواســته تمــام
شــهروندان و کارشناســان بــه حقیقــت پیوســته اســت .بســیاري از
مــردم همــدان کــه اصالــت همدانــي دارنــد و یــا سالهاســت کــه
در شــهر همــدان ســاکن هســتند و موقعیــت جغرافیایــي همــدان
را بهخوبــي ميشناســند نگــران تصمیماتــي هســتند کــه قــرار
اســت بــراي شــهر همــدان در مطالعــات طــرح جامــع همــدان
گرفتــه شــود.
مشــاور طــرح جامــع شــهر همــدان پــس از گذشــت دو ســال
هنــوز تصمیماتــش را بــراي شــهر اعــالم نکــرده امــا مــردم انتظــار
دارنــد کــه او صرف ـ ًا نظــرات کارشناســي خــود را اعمــال کنــد و
تحــت هیــچ شــرایطي زیــر بــار خواســته کســي نــرود.
آنچــه کــه مهــم اســت آینــده شــهر و حفــظ آن ميباشــد کــه
متولــي آن اداره کل راهوشهرســازي اســت.

الحاق روســتاها به شــهرها تاکنون
تبعات منفي در کل کشــور داشته است،
بنابراین براي الحاق  4روستاي عليآباد،
قاســمآباد ،رباط شــورین و حسنآباد
به شــهر همدان بایــد مطالعات دقیق و
گســتردهتري صورت بگیرد و مطالعات
کاملي از نکات مثبت و منفي الحاق این
روســتاها به همدان انجام و ارایه شود تا
تصمیمي گرفته نشود که به ضرر زندگي
شهري و روستایي شود.
اســتادیار دانشــگاه معماري دانشــگاه
بوعليســینا گفت :تاکنــون هرتعداد که
الحاق روستا به شــهر در کشور صورت
گرفتــه تبعــات اقتصــادي ،اجتماعي و
فرهنگي منفي داشته است و مشاور طرح
جامع همدان هم تاکنون مطالعات کاملي
ارایه نکــرده که تمام معایــب و مزایاي
الحاق این  4روستا به شهر همدان را کنار
هم گذاشته باشد.
محمدرضــا عراقچیــان در گفتوگو با

همدانپیــام به تجربیــات قابل مالحظه
کشــورهاي دیگر در این زمینه اشاره کرد
و گفت که قرار است مشاور طرح جامع
شهر همدان تجربیات کشورهاي دیگر را
مطالعه کند و سپس نظراتش را ارایه کند،
اما تاکنون چیزي در این زمینه به ما ارایه
نکرده است.
وي ادامــه داد :بهنظر من اگــر بهعالوه
مطالعه کشــورهاي دیگــر ،منحصرا ً آثار
ناشي از ادغام این  4روستا به شهر همدان
را هم جداگانــه مطالعه کند و بگوید که
این الحاقها بر کجاي مجموعه شــهري
همدان اثر ميگــذارد براي قانع کردن ما
کافي خواهد بود.
عراقچیان توضیح داد :درست است که در
حال حاضر ،چند روستاي نامبرده حدود
 50درصد از خدمات شــهري را استفاده
ميکنند اما بایــد بدانیم که این ادغام چه
تأثیر مثبت و منفي بر شــهر و روســتاها
خواهد داشت.

■ مشاور طرح جامع تاکنون مطالعه جامع و دالیل مثبت و منفي الحاق را ارایه نكرده است
■ شهرهاي بزرگ از کالنشهر شدن پشیمان هستند

وي در پاســخ به پرسش دیگري درباره
اینکــه آیا ممکن اســت مشــاور طرح
جامع همدان تحت فشــارهاي متفاوت
نظرش را تغییر بدهد؟ گفت :وقتي یک
نفــر را به عنوان مشــاور طرح انتخاب
کردیم باید بــه نظراتش هــم اطمینان
کنیم و اجازه بدهیم بدون اظهارنظرهاي
سیاســي و شــتابزده تصمیــم نهایي را

آرامآرام بگیرد اما اگر فشار بیاید ممکن
است تسلیم هم بشود.
عراقچیــان ادامه داد :اگر مشــاور طرح
تمــام مزایــا و معایب الحاق روســتا به
شــهر را بگوید و اختالفي بهوجود نیاید
و تصمیمي بگیرد که اکثریت آن را قبول
داشته باشند ارزش وقت و انرژي گذاشتن
را دارد.

وي افزود :شهرسازي پروسهاي درازمدت
اســت و بــراي تصمیمات دربــاره آن
باید اجازه بدهیــم مباحث آن در جامعه
مطرح شــود و مشــاوریني در رشتههاي
اقتصاد ،جامعهشناسي ،روانشناسي و حتي
کارشناسان پدافند غیرعامل نظراتشان را
ارایه کنند.
عراقچیان در پاسخ به سوالي درباره اینکه
آیا تاکنــون دخالتي در نظرات مشــاور
طرح صــورت گرفتــه یا خیــر ،گفت:
اطالعــي در اینبــاره ندارم امــا در هر
صورت دخالتهاي غیرکارشناسي در امر
کارشناسي کار خوبي نیست.
عراقچیان در پایان اظهــار کرد :بازنگري
طرح جامع شــهر همــدان رنگولعاب
سیاسي بهخود گرفته و اکنون ميبینیم که
شوراي شهر و نمایندگان موضعگیريهایي
دارند که شــوراي شــهر موضوع ایجاد
هزینهها را مطرح ميکند و نمایندگان نیز
رفاه عمومي را مطرح کردهاند.

کالنشهر شدن خوب نیست

وي ســپس در پاسخ به ســوال دیگر
همدانپیام مبني براینکه گفته ميشــود
ادغــام  4روســتا به شــهر همدان در
راســتاي کالنشــهر شــدن است هم
گفــت :ادغام این  4روســتا هیچ اثري
در کالنشهر شدن شهر همدان نخواهد
داشــت اما اگر ميخواهیم کالنشــهر
شــویم باید براي رســیدن بــه آن در
مجموعــه شــهري کار کنیــم و روي
شــهرهایي مانند صالحآباد و جورقان
مطالعــه کنیــم .البته معنــي مجموعه
شــهري ،ادغام نیســت بلکــه درنظر
گرفتن فضاي زیستي درکنار هم است.
عراقچیــان ادامه داد :در کل باید ببینیم که
کالنشهر شدن خوب است یا بد .در حال
حاضر همه شــهرهاي بزرگ از کالنشهر
شدن پشــیمان هســتند زیرا هزینههاي
شــهري باال رفته اســت و با مشکالت
زیادي روبرو هستند.

صنایع تبدیلي همدان قطب توسعه است
کشــاورزي محور توسعه استان همدان است اما
بسیاري از مدیران و کارشناسان بر این عقیده هستند
که کشــاورزي آب زیادي مصرف ميکند و نباید آن
را بیش از این توسعه داد ،بلکه باید با تکنولوژيهاي
جدید بهرهوري در سطح را باال ببریم .چنانچه بسیاري
از کشــاورزان تاکنون از آبیاري نوین استفاده کرده و
آمارها نشان ميدهد که هم دولت توسط سازمان جهاد
کشاورزي و هم کشاورزان در تالش بوده تا از آن بهره
بیشــتري ببرد .اما راه دیگري که کمک ميکند محور
توسعه استان به رشــد اقتصادي و اشتغال آن کمک
کند ،رونق در بخش صنایع تبدیلي است.
درست است که تعدادي کارخانه تولید و بستهبندي
انواع ترشیجات در استان تا پاي صادرات فعال هستند
اما آنچه که انتظار ميرود حمایت از سرمایهگذاراني
است که ميخواهند واحدهاي صنایع تبدیلي حرفهاي
هم راهاندازي کنند .سود کشاورزي در صنایع تبدیلي
آن اســت .بهطوریکه حتي محصوالت کشاورزي در
صنایع تبدیلي ممکن است تا  4برابر سود داشته باشد.
آنطور که آمارهاي ســازمان جهاد کشاورزي استان
همدان نشــان ميدهد ،فقط با احداث سردخانههایي
با ظرفیت  90هزار تن در شــهر بهــار ،حدودا ً تا 20
درصد در تولیدات ســیبزمیني استان صرفهجویي
شده است .تا قبل از احداث سردخانهها از  5میلیون
تن سیبزمیني که در استان تولید ميشد یک میلیون
تــن آن بعــد از مدتي نگهداري خراب ميشــد که
حاال باوجود ســردخانه تازه ميماند .همین اتفاق در
فرآوري محصوالت کشاورزي هم ميافتد به اضافه
اینکه ارزآوري صنایع تبدیلي بســیار باالســت .البته

جناب آقای عباس زنگنه

معلم دلسوز کالس ششم مدرسه شهدای فرهنگی همدان
فرا رسیدن روز
و هفته معلم بر
جنابعالی و تمامی
معلمین متعهد
دیار دارالمومنین
مبارک باد

خانواده دانشآموز علی زرگرزاده

اطالعيه

اطالعیــه تاســیس انجمــن صنفــی کارفرمایــی شــرکتهای حمــل و نقــل کاالهــای شهرســتان نهاونــد بــا
اســتناد مــاده  131قانــون کار و آئیــن نامــه مصــوب  89/8/3هیــأت وزیــران مســئولین شــرکتهای حمــل
و نقــل کاالهــای شــاغل در صنــف مزبــور در صــورت تمایــل بــه عضویــت و یــا اعــالم داوطلبــی در هیــأت
مدیــره و بازرســین مــی تواننــد تــا مورخــه  98/2/15درخواســت کتبــی خــود را بــه شــرکت میــالب بــار
نهاونــد آقــای مرتضــی ابوالفتحــی تحویــل نماینــد .ضمنــا نخســتین جلســه مجمــع عمومــی (موســس) در
ســاعت  11صبــح روز  98/2/22در محــل شــرکت میــالب بــار بــا دســتور کار تصویــب اساســنامه و انتخابات
هیــأت مدیــره و بازرســان برگــزار مــی گــردد .در حضــور نماینــده محتــرم اداره کار خواهشــمند اســت
حضــور بهــم رســانید.

هیأت موسس

این ارزآوري اکنون در بســیاري از استانهاي دیگر
وجــود دارد و این همدان اســت که با وجود مطرح
بودن کشاورزي آن در کشــور اما صنایع تبدیلي در
آن رونــق ندارد .فقط اگر  4کارخانه صنایع تبدیلي و
فرانشیز سیبزمیني در همدان راهاندازي شود ممکن
است به اضافه اینکه شاید براي بیش از هزار نفر ایجاد
اشــتغال کند .به عالوه نه تنها در محصوالت تولیدي
صرفهجویي ميشود که ســرمایه و ارزآوري باالیي
براي استان خواهد داشت .اما آنطور که مدیر صنایع
کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در
تور رسانهاي و بازدید از واحدهاي صنایع تبدیلي و
ســردخانهها گفت :متقاضیان زیادي براي راهاندازي
صنایع تبدیلي در اســتان وجود دارد اما برخي از آنها
در مراحــل ابتدایي بازميمانند .زیرا گاهي در مراحل
دریافت مجوزها با مشــکالتي مواجه ميشوند و در
ادامه راه نیز بروکراســيهاي اداري مزاحم کارشــان
است که ممکن است آنها را دلسرد کند .بنابراین تمام
دستگاهها در این زمینه باید دستبهدست هم بدهند تا
موانع بر سر سرمایهگذاران برداشته شود.
وی بــا تأکید براینکه هدف ما این اســت که صنایع
تبدیلی سیبزمینی در استان شکل بگیرد ،گفت :نیاز
باالی صنایع تبدیلی سیبزمینی به سرمایهگذاری و
بدبینی ســرمایهگذاران به دلیل عدم مدیریت خوب
در برخی از واحدها از دالیل دیگر اســتقبال نکردن
ســرمایهگذاران در زمینه صنایع تبدیلی سیبزمینی
است.
تقوي افزود :سرمایهگذاران در فرآوری ،صنایع غذایی
و بهداشــتی و دارویی ســیر نیز ورود کنند تا ارزش

افزوده باالیی برای استان و کشور بهدست آید.
مدیر صنایع کشــاورزی ســازمان جهاد کشاورزی
استان همدان فرآوری و درجه بندی سیر ،بستهبندی
ســبزی و صیفیجات ،بســتهبندی گوشت و گردو
را از اولویتهای صنایع تبدیلی اســتان دانست و از
سرمایهگذاران خواست در این زمینهها ورود کنند.
تقوی با بیان اینکه  4واحد فرآوری ســیبزمینی در
استان همدان ایجاد شده است ،اذعان کرد :این  4واحد
با  500میلیارد تومان سرمایهگذاری در استان درحال
شکلگیری هستند.
غالمحســین تقوی در ادامه صحبتهایش گفت :در
حــال حاضر 460واحد صنایع غذایــی پروانهدار در
استان همدان وجود دارد ،که پروانه  280واحد از آنها
توسط سازمان جهاد کشاورزی صادر شده است.
وي افزود :این واحدها بیــش از یک میلیون و 600
هزار تن ظرفیت فــرآوری واحدهای صنایع تبدیلی
کشــاورزی را دارند که برای  23واحد استان پروانه
طرح توسعه صادر شده است.
تقوي در ادامه ســخنانش گفــت :بیش از  70درصد
واحدهای صنایع غذایی استان فعال است و فقط 30
درصد از این واحدها نیمه فعال یا غیرفعال هستند که
اغلب آنها بهخاطر مشکالت مدیریتي یا بهروز نبودن
دستگاهها چنین وضعیتي دارند.
وی یادآورشــد :سال گذشته  7واحد غیرفعال استان
همدان به چرخه تولید بازگشتند.
تقوی با تأکید بر به روزرسانی بستهبندی محصوالت
کشاورزی ،خاطرنشان کرد :بستهبندیها باید با ذائقه
روز انجام شود.

وزارت نیرو  -شرکت آب منطقه ای همدان

مناقصه شماره  98-7یک مرحلهای
شماره مجوز1398.612 :

آدرس اینترنتw w w .n i g c -h m .i r :

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

وی افــزود :در مجموع 8هــزارو  500نفر در صنایع
غذایی استان همدان مشغول به کار هستند.
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان
همدان عنوان کرد :واحدهاي صنایع تبدیلي در برخی
از محصوالت از جمله لبنیات ،کشمش و خوراک دام
اشباع شده است ما در برخي محصوالت نیاز است که
واحدهایي را راهاندازي کند.
تقوی بــا تأکید براینکه ســیبزمینی یک محصول
استراتژیک در کشور و استان همدان است ،اظهار کرد:
در اســتان همدان ساالنه یک میلیون تن سیب زمینی
تولید و  400هزار تن نیز از سایر استانها وارد میشود.
وی با بیان اینکه برنامه داریم تولید سیبزمینی را در
دستور کار داشته باشیم ،ادامه داد :با وجود اینکه 10
درصد از سطح زیرکشــت سیبزمینی کاهش یافته
است اما تولید آن کاهش نداشته است.
این مقام مسئول یادآور شد :از سال  91تا  97ظرفیت
سردخانههای استان همدان  300درصد افزایش داشته
است ،که ایجاد این سردخانهها با هدف افزایش امنیت
غذایــی ،باال بردن مانــدگاری محصوالت و کاهش
ضایعات محصوالت کشاورزی بوده است.
وی یکی دیگر از مزایای ســردخانهها را تنظیم بازار
دانســت و گفــت :در مجموع  60واحد ســردخانه
محصوالت کشــاورزی با  170هزار تن ظرفیت در
استان همدان وجود دارد.
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان
همدان افزود 100 :واحد سردخانه در استان همدان در

ایجاد 120هزار تن سردخانه در بهار در
دست اقدام است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار با بیان اینکه 90
هزار تن ظرفیت ســردخانه در شهرستان بهار وجود
دارد ،گفت 120 :هزار تن سردخانه در این شهرستان
در دست پیگیری است.
هوشــنگ کرمی میانگین تولید ســیبزمینی در این
شهرســتان را  47تن در هکتار است ،ادامه داد :استان
همدان تعهد تولید یک میلیون تن ســیبزمینی برای
امنیت غذایی کشور دارد که سهم شهرستان بهار 250
هزار تن است.
کرمی با اشــاره به اینکه کشت سیبزمینی در بهار از
اواخر بهمن آغاز شده و نزدیک به  6000هکتار کشت
سیبزمینی در این شهرستان انجام شده است ،یادآور
شد :ســیبزمینی بهار از تیرماه وارد بازار میشود و
عمدت ًا مصرف تازه خوری دارد.
وی خاطرنشان کرد :سیبزمینی موجود در شهرستان
بهار بیشتر ازسایر استانها توســط کشاورزان بهاری
کشت شده و وارد سردخانههاي شهرستان میشود.
کرمی با بیان اینکه ســردخانه در این شهرســتان
دردســت اقدام است ،گفت 90 :هزار تن سردخانه
در شهرســتان دردســت اقدام و  120هزار تن در
دست پیگیری است و در مراحل مختلف قرار دارد
کــه در دهه فجر و هفته دولت چند ســردخانه در
شهرستان افتتاح خواهد شد.

آگهي فراخوان ارزیابي کيفي مناقصه گران

آگهی ارزیابی کيفی (نوبت دوم)

موضوع مناقصه:
عملیات گازرسانی به  12مورد صنایع در شهرستان همدان فاز ()4
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از
طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانكاران واجد الشرایط واگذار نماید.
شرح مختصر کار:
 -1مبلغ برآورد اولیه پروژه ( 8/469/782/000هشت میلیارد و چهارصد و
شصت و نه میلیون و هفتصد و هشتاد و دو هزار) ریال میباشد.
 -2مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( 423/490/000چهارصد و بیست و سه
میلیون و چهارصد و نود هزار) ریال میباشد که به صورت یكی از تضامین
قابل قبول معتبر در آییننامه معامالت دولتی میباشد.
 -3مدت اجرای پروژه  365روز میباشد.
متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت  12روز مهلت
دارند ضمن نامه اعالم آمادگی جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به
دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی ذیل اقدام نمایند.
تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت  11روز یكشنبه
 1398/2/29میباشد.
محل تحویل همدان میدان شیرسنگی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان
همدان طبقه اول اتاق  207امور قراردادها میباشد .تاریخ بازگشایی پاکات
مالی متعاقب ًا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
تلفن 38261075-8 ،38260571-4 :دورنویس081-38256207 :

اشتغالزایی  8500نفری صنایع غذایی
در همدان

دست احداث بوده و  20واحد در دست اقدام است
که با احداث این واحدها  350هزار تن ظرفیتسازی
در استان صورت میگیرد.

نوبت اول 98/02/14 :
شماره  – 98/2خ

مناقصه یک مرحله ای پروژه عملیات ساخت و حمل لوله و اتصاالت و شیر االت موردنیاز اجرای خط انتقال
آب از سد کالن و بین مخازن مالیر تا پیرویالن
شرکت آب منطقه ای همدان در نظر دارد با رعایت بند ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات  -مصوب  1383مجلس شواری اسالمی  -و آیین نامه اجرایی بند یاد
شده (تصویب نامه شماره /84136ت33560ه مورخ  1385/07/16هیأت وزیران)و اصالحیه شماره /22225ت 37194ه مورخ  86/02/17هیأت وزیران پروژه ای با اطالعات
مشروحه ذیل را به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید
 -1دســتگاه مناقصــه گــذار  :شــرکت ســهامي آب منطقــه اي همــدان بــه نشــاني  :همــدان  ,انتهــاي خ جهــاد  ,نرســیده بــه میــدان بیمــه  ،تلفــن 38220737-9
  081فاکــس 081-3 8247993 -2نام و نشاني واحد خدمات مهندسي مشاور :شرکت مهندسین مشاور هكمتان آب به نشانی همدان -سی متری سعیدیه-مجتمع اداری تجاری سعیدیه -مهندسین مشاور
هكمتان آب
تلفن081-38242191-7 :
 -3موضوع مناقصه :پروژه عملیات ساخت و حمل لوله و اتصاالت و شیر االت موردنیاز اجرای خط انتقال آب از سد کالن و بین مخازن مالیر تا پیرویالن
 -4محل تحویل لوله و اتصاالت و شیراالت :انبار شرکت آب منطقه ای همدان واقع در شهر همدان -سد آبشینه و کارگاه مالیر
 -5مدت اجرای کار :دو ( 2ماه)
-6تاریخ ،مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی  :واجدین شرایط ميتوانند ضمن واریز مبلغ پانصد هزار ( )000,500ریال از طریق سامانه ستاد الكترونیكی دولت به حساب
جاري سیبا به شماره  4001116404020914بانک مرکزی بنام شرکت سهامي آب منطقه اي همدان نسبت به خرید درساعت اداری از تاریخ  98/02/15تا 98/02/18از طریق
سامانه ستاد الكترونیكی دولت (ستاد) به ادرس  w w w .s e t a d i r a n .i rنسبت به خرید و دریافت اسناد اقدام نمایند
 -7تاریخ  ,مهلت و محل تحویل اسناد  :مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد ارزیابی،حداکثرتا اخر وقت اداری مورخ ( 98/03/04حداقل زمان الزم برای تكمیل اسناد
از آخرین روز توزیع اسناد ،به مدت دو هفته می باشد) فرصت دارندنسبت به ارسال اسناد مربوطه ،هم بصورت الكترونیكی در سامانه ستاد الكترونیكی دولت (ستاد) به ادرس
 w w w . s e t a d i r a n . i rو هم بصورت فیزیكی در پاکت الك و مهر شده به دبیر خانه شرکت مهندسین مشاور هكمتان آب تحویل و رسید دریافت دارند
ضمنا هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

(م الف )185

شرکت سهامي آب منطقه اي همدان
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پیشخوان
فضاهاي ورزشي بانوان افزایش یابد
مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداري همــدان گفــت:
فضاهــاي ورزشــي بــراي بانــوان ایــن اســتان محــدود اســت و ایــن
فضاهــا در راســتاي ایجــاد نشــاط اجتماعــي بایــد افزایــش یابــد.
ربیعــه علــي محمــدي در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود :بــا توجــه بــه
اینکــه  50درصــد از جمعیــت جامعــه را زنــان تشــکیل ميدهنــد لــذا
بایــد تبعیــض جنســیتي در اســتان از بیــن برود.
وي اظهــار داشــت :میــزان ســرانه فضــاي ســبز بانــوان شــهر همــدان

بــه گفتــه مدیــران شــهرداري 6 ،ســانتيمتر و در اســتان یــک
میليمتــر اســت و ایــن آمــار و ارقــام بــا وجــود تاکیــد بــر ســالمت
جســم و روان ،بســیار نگــران کننــده اســت.
علــي محمــدي افــزود :حضــور زنــان در جامعــه موجــب رشــد و
بالندگــي آنهــا مــي شــود و بایــد بــا رعایــت حضــور زنــان در جامعه
 ،شــادي و نشــاط را تزریــق کــرد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداري همدان تاکید کرد :مناطق ویژه
بانوان با هدف ایجاد شور ،نشاط و شادي در بین این افراد از جامعه در
استان به ویژه مناطق کم برخوردار تعریف نشده است.

خانواده کشتی استان با حضور پیشکسوتان به تماشای تختی نشستند

دورخيز گوششکستهها
برای اعتالی کشتی

خبـر

یك گل سالم ،دو گل آفساید
از مرتضی تبریزی

مهاجم همدانی تیم استقالل تهران پس از مدتها دوباره به ترکیب
اصلی اســتقالل برگشت تا با یک گل سالم و دو گل آفساید ،حقانیت
خودش را در استقالل به اثبات برساند.
بــه گــزارش فــارس ،مدتهــا بــود بــه نیمکــت قفــل شــده بــود و بــه
عنــوان بازیکــن ذخیــره بــه میــدان میآمــد ،هرچنــد فــروغ خوبــی
هــم نداشــت و تبدیــل شــده بــود بــه یــک بازیکــن متوســط.
فرهاد آمد و در نخستین گام رقیب جدی مرتضی تبریزی یعنی گادوین
منشــاء را از تیم اخراج کرد تا این بار پرنده همای سعادت دوباره روی
شانههای پیر قد بلند همدانی بنشیند و پس از مدتها به عنوان بازیکن
اصلی به میدان برود.
مرتضــی بــه دنبــال آن بــود تــا از موقعیــت پیش آمــده نهایت اســتفاده
را ببــرد و نشــان دهــد همــان تبریــزی گلــزن و البتــه قلــدر اســت
و مــی خواهــد شــاگرد زرنــگ فرهــاد شــود.نکته عجیــب اینکــه در
طــول  30دقیقــه کــه از بــازی گذشــت ،تبریــزی دو گل وارد دروازه
اســتقالل خوزســتان کــرد کــه هــر دو گل هــم از ســوی داور آفســاید
اعــالم شــد.
اما در نهایت در دقیقه  86مزد تالش خودش را گرفت و گل سوم تیمش
را روی ارسال فرشید باقری روی دروازه استقالل خوزستان با ضربه سر
دقیق همراه ساخت.گل تبریزی حسابی به استقاللیها خوش آمد و آنها
را در دقایق پایانی بازی از یک تساوی نجات داد تا زمینه ساز گل چهارم
آبیهای پایتخت شود.

استقالل فصل بعد
قهرمان لیگ برتر میشود
ســرمربی موقت استقالل تهران گفت :با قاطعیت میگویم این تیم
یکی از بهترینهای تاریخ باشگاه است و فصل آینده می تواند قهرمان
لیگ برتر شود.
به گزارش ایرنا؛ «فرهاد مجیدی» در نشست خبری پس از پیروزی  4بر
 2تیمش برابر استقالل خوزستان اظهار داشت :اینکه اسم من به عنوان
سرمربی استقالل ثبت نشده بود موضوع مهمی نیست چرا که من فرزند
باشگاه استقالل هستم و در هر سمتی باشم ،هدفم خدمت به تیم است
که عاشــقانه آن را دوست دارم .حاال می خواهد اسم من سرمربی باشد
یا مربی و حتی تدارکاتچی استقالل و با تمام وجود برای موفقیت این
تیم تالش می کنم.
وی افزود :شانس ما خیلی برای قهرمانی در لیگ برتر کم شده است اما
فوتبال همیشه با اعجاز و امید همراه است .ما قهرمان هم نشویم چیزی
از ارزش های بازیکنان استقالل کم نمیشود.
وی با بیان اینکه اســتقالل یکی از بهترین خطوط دفاعی لیگ را دارد،
افزود :ما با  12گل خورده ،بهترین خط دفاع هســتیم .امروز  3امتیاز را
میخواستیم و در زمان خوبی گل زدیم اما گلی که دریافت کردیم باعث
شد تا باز بازی کنیم .از خط دفاعی تیم راضی هستم .ما امسال کمترین
اشتباه را در دفاع داشتیم و پژمان منتظری و محمد دانشگر از بهترینهای
لیگ امسال هستند.
مجیدی تصریح کرد :با توجه به اینکه تیم استقال در دو هفته اخیر نتایج
خوبی کســب نکرده بود ،تیم تحت فشــار بود اما استرس خاصی در
بازیکنان ندیدم .نخستین بار بود که به عنوان سرمربی فعالیت می کردم
و طبیعی بود که استرس داشته باشم اما سعی کردم تمرکزم را باال برده و
درست استقالل را هدایت کنم.سرمربی موقت استقالل خاطرنشان کرد:
برای اینکه بگویم چرا اســتقالل نتایج خوبی نگرفت به عقب بر نمی
گردم ،در تمام دوران فوتبالم این طور بوده ام و همیشــه نگاهم به جلو
بوده است ،با قاطعیت میگویم این تیم یکی از بهترینهای تاریخ باشگاه
است و در هر پست  2بازیکن آماده داریم.
وی در پایان گفت :من از باشگاه انتظار دارم این تیم بماند و چند بازیکن
به باشــگاه اضافه شود .این تیم کمبودی ندارد و می تواند قهرمان شود
و باشگاه باید درباره من تصمیم بگیرد و من نمی توانم تصمیم بگیرم.

1
قضاوت داور ارزنده
اسدابادی در فینال لیگ
برتر بسکتبال ایران

داور ارزنــده اســدآبادی در فینال
لیگ برتر بســکتبال کشوری ،قضاوت
مسابقات را عهده دار گردید.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل
ورزش و جوانــان اســتان و به نقل از
شهرستان اسدآباد.
هادی ســالم داور بین الملــل و ارزنده
اســدآباد در فینال لیگ برتر بســکتبال
کشوری ،قضاوت مسابقات را عهده دار
گردید.قضــاوت تیم های صنعت نفت
آبادان و شهرداری گرگان ،در سومین و
چهارمین دیدار فینال لیگ برتر بسکتبال
را طی هفته جاری که در آبادان در حال
برگزاری است ،قضاوت می نماید .

2

■ یاری:پاشنه کشیده پیگیر کارهای کشتی هستم

جامعه کشتی استان همدان پس از مدتها
دور هــم گرد آمدند تا در کنار دو اســطوره
کشوری ،منصور برزگر و محمدرضا طالقانی
تماشاگر «غالمرضا تختی» شوند.
انتخــاب حمیدرضا یاری به ریاســت هیأت
کشــتی همدان انگار روح تــازهای در جان
کشــتی همدان دمیده اســت و میهمانیها و
دورهمیهای گوششکستهها به روند هفتگی
تبدیل شده است.
پیشــتر در مجتمع عباسآباد کشــتیگیران با
خانوادههایشان شــبی به یادماندنی را سپری
کردند و در هفته گذشــته نیز یک گردهمایی
با حضور خانواده کشتی استان در سینما قدس
شکل گرفت.
بــه گزارش فــارس ،اختــالف در یک دهه
گذشته ،کشتی همدان را به سمت بیراهه برد
و نتیجهای جز افول ورزش نخست مادستان
نداشت ،اما انگار یاری ابتدا برای ترمیم زخم
کشــتی همدان باید ،ریشــه این اختالف را
پاک میکرد .سینما قدس همدان یک روز به
یادماندنی در تاریخ کشتی همدان رقم خورد و
گوششکستههای همدانی با حضور اسطوره
فراموش نشدنی کشــتی ایران یعنی «منصور
برزگــر» و «حاج محمدرضــا طالقانی» دور
هم گرد آمدند و «غالمرضا تختی» را تماشــا
کردند.

پشت مدال جوکار پنهان نشوید

رئیس سابق فدراســیون کشتی کشورمان در
ابتدای این مراســم با اشاره حضور یاری در
رأس کشتی همدان اظهار کرد :حاال که یاری
آمده وســط گود نگذارید غرق شود و همه
کشتیگیران همدانی بیایند یک گوشه کار را
بگیرند.

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139860326007000110مورخه  1398/1/26هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی خانم کبری حسینی اخگر فرزند
سیدموســی به شماره شناسنامه  10914صادره از بهار در اعیانی شش دانگ یک باب خانه به مساحت  276/38مترمربع پالك 10862
فرعی از  1036فرعی از  139اصلی واقع در بهار بخش چهار همدان خریداری معالواسطه از مالک رسمی خانم شهربانو باقری و بیجه دانه
گرشاسبی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي که اشخاص نسبت
به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي است
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد(.مالف )39
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/29 :

هادی یونسیعطوف ،رئيس ثبت اسناد و امالک

آگهي فقدان سند مالکیت
آقــای رســول خانــی حســین آبــادی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهاد محلــي
مصــدق بــه مهــر دفترخانــه ســه اســدآباد همــدان مدعــي اســت کــه یــک
جلــد ســند مالكیــت عرصــه و اعیــان چهــار دانــگ مشــاع ششــدانگ یــک
بــاب واحــد تجــاری بــه شــماره پــالك ثبتــی  52فرعــی از  39فرعــی از 466
اصلــی واقــع در شهرســتان اســدآباد بخــش شــش همــدان کــه بــه شــماره
دفتــر الكترونیكــی  139620326003000765بــه شــمار چاپــی  767255ســری
الــف ســال  95ســابقه ثبــت دارد بــه دلیــل مفقــود شــدن اصــل ســند مالكیت
اولیــه در حیــن جابجایــی تقاضــای المثنــی نمــوده اســت لــذا بــه اســتناد
تبصــره الحاقــي بــه مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت بدیــن وســیله آگهــي
ميشــود تــا هــر کــس مدعــي انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالكیــت
نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــي طــي مــدت ده روز بــه اداره
ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان اســدآباد مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند
مالكیــت و یــا ســند معاملــه اعتراضــي کتبــي خــود را تســلیم نمایــد در صورت
انقضــا مــدت واخواهــي و نرســیدن اعتــراض و یــا در صــورت اعتــراض چنانچــه
اصــل ســند مالكیــت ارائــه نشــود ســند المثنــي بــه نــام متقاضــي صــادر و
تســلیم خواهــد شــد.
(مالف )111
کامران متقی
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد
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وي بــا اشــاره بــه اینکــه فراهــم ســاختن امکانــات و فضاهــاي
ورزشــي بــراي بانــوان در راســتاي ایجــاد نشــاط اجتماعــي امــري
بدیهــي اســت ،خاطرنشــان کــرد :همــراه بــا گســترش پــارک بانــوان،
پیســت دوچرخــه ســواري هــم در ایــن پــارک دیــده شــود و از
ســوي دیگــر در نظــر گرفتــن فضاهــاي مفــرح ورزشــي در فضــاي
بــاز هــم ضــرورت دارد.
وي تاکیــد کــرد :رعایــت معمــاري ایرانــي و اســالمي در ســاخت
منــازل مســکوني بــه منظــور ایجــاد امنیــت روحــي و روانــي بانــوان
ضــروري اســت.

محمدرضــا طالقانــی ادامــه داد :بیایید قدر
تلنگری را که یاری به جامعه کشــتی استان
همدان زده است بدانید و کنار هم جمع شوید
تا دوباره کشــتی همدان ســرپا شده و مدال
آوری کند.
وی اضافه کرد :اختالفــات را کنار بگذارید،
تالش کنید و در پشــت مدالهای جوکار و
سعدینژاد و گودرزی پنهان نشوید.
این پیشکســوت کشتی کشــور بیان کرد :با
همدلی و تــالش دوباره همانی شــوید که
بودید ،زیرا کشتی همدان افتخارات بیشماری
دارد و میتواند بازهم در کشور ،آسیا و جهانی
آقایی کند.

منیت را کنار بگذارید

ســرمربی اسبق تیم ملی کشــتی کشورمان با
اشاره به وضعیت کشــتی همدان اظهار کرد:
کشتی همدان روزگاری در اوج بود اما بنا بر
هر دالیلی فع ً
ال از شرایط آرمانی خودش دور
است ،اگر میخواهید کشتی استان همدان به
دوران اوج برگردد باید جامعه کشتی «منیت»
را کنار بگذارند.
منصور برزگر ادامه داد :دنبال پیشرفت باشید
و تــالش کنید و این تفکر غلطی اســت که
یک شــاگرد تا آخر عمر قهرمانیاش باید در
خدمت یک مربی باشد و فعالیت کند.
وی اضافــه کرد :حمیدرضا یــاری با انگیزه
خاصی وارد کشتی همدان شده توانمند و مدیر
است و از همه مهمتر خودش گوششکسته و
خاک خورده این ورزش است.
پیشکسوت کشــتی کشورمان بیان کرد :یاری
مرا به یاد سلمان قادری در جویبار میاندازد
که جویبار را تبدیل به پایتخت کشتی دنیا کرد،
این توانایی در او و البته کشتی همدان وجود

دارد که دوباره در کشــتی کشور عرض اندام
کنند.
وی افزود :من یک توصیه دیگر هم دارم این
است که این داروفروشــان را از بدنه کشتی
دور کنید زیرا دارو و آمپول ،پدر کشتی کشور
را درآورده است.

برای اعتالی کشتی همدان آمادهام

رئیس کشــتی همــدان با اشــاره به حضور
خودش در هیأت کشــتی همدان اظهار کرد:
من به درخواســت جامعه کشــتی استان در
انتخابات هیأت شرکت کردم و با رأی اعضای
مجمع انتخاب شدم.
حمیدرضــا یاری بیــان کرد :مــن تنها برای
اعتالی کشتی اســتان تالش میکنم و بدون
وقفه از زمــان انتخابم در حال برنامهریزی و
کار برای کشتی همدان هستم.
وی اضافه کرد :خودم از جنس کشتی هستم
و پاشنه کشــیده دنبال کارم تا دوباره کشتی
همدان را با کمک جامعه کشــتی اســتان به
روزهای اوجش بازگردانیم.
رئیس هیأت کشــتی همدان افــزود :مطمئن
باشــید با تالش شــما عزیــزان جوکارها،
گودرزیها ،ابراهیمیها و ...دوباره در کشتی
همــدان بروز خواهند یافــت و افتخارآفرین
کشتی استان خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد :همدلی در کشتی همدان
دوباره سرلوحه قرار خواهد گرفت و همه در
کنار هم باید آستینها را باال بزنیم و رونق را
به تشک کشتی بازگردانیم.
در ادامه این مراسم ،فیلم سینمایی «غالمرضا
تختی» ساخته بهرام توکلیان که زندگی جهان
پهلوان تختی را از قاب دوربین سینما روایت
میکند پخش شد.

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139860326007000098مورخه  1398/1/26هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای جمال محمدیعزم فرزند
نجاتعلی به شــماره شناسنامه  21340صادره از بهار در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  135/81مترمربع پالك  10860فرعی از
 139اصلی واقع در بهار بخش چهار همدان خریداری معالواسطه از مالک رسمی آقای حبیباله وکیلی امجد محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي
اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي است در صورت انقضاي مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد(.مالف )29
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/29 :

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهي موضــوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامــه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760326034001575مورخه  1397/12/1هیأت
موضــوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي
فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان
منطقــه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضــي فرهاد فرخ فرزند
بهروز به شماره شناسنامه  613صادره از سنقر در ششدانگ یک باب
مغازه به مســاحت  39/34مترمربع تحت پالك  175/10276واقع در
همدان حومه بخش  2خریداری معالواسطه از محمد رضا حجتی بصیر
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در صورتي که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند ميتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي است در
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكیت صادر خواهد شد(.مالف )154
تاریخ انتشار نوبت اول1398/2/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/2/29 :
موسی حنيفه
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه دو همدان

هادی یونسیعطوف ،رئيس ثبت اسناد و امالک

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي

برابــر رأي شــماره  139860326007000049مورخه  1398/1/20هیأت
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالكانه
و بالمعارض متقاضــی خانم رویا وکیلی هویدا فرزند خلیل به شــماره
شناســنامه  647صادره از بهار در اعیانی شش دانگ یک باب خانه به
مســاحت  221/83مترمربع پالك  10853فرعی از  333فرعی از 139
اصلــی واقع در بهار بخش چهار همدان خریداری با قولنامه عادی خلیل
وکیلی هویدا محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در صورتي که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالكیت متقاضي اعتراضي داشــته باشند ميتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي اســت در
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالكیت صادر خواهد شد.
(مالف )23
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/29 :
هادی یونسیعطوف ،رئيس ثبت اسناد و امالک

مراسم استقبال از داور
آسیایی کاراته
برگزار شد
روز گذشته مراسم استقبال از حسین
زیوری داور آسیایی کاراته برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل
ورزش و جوانان اســتان ،روز گذشــته
مراســم استقبال از حســین زیور که از
کشــور مالــزی موفق به اخــذ داوری
آســیایی کاراته شده اســت برگزار شد
.در این مراســم قهرمانی معاون ورزش
و جوانان ،الفتیان رئیس گروه توســعه
ورزش قهرمانی و جامعه ورزش حضور
داشتند.حســین زیوری کــه به تازگی
داوری آسیایی را از کشور مالزی کسب
کرده است دارای کمربند مشکی دان 5
،مربیگری درجــه  2و داوری های ملی
می باشد.
.
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صعود کاراته کاهای
ایرانی در رنکینگ جهانی
جایــگاه کاراتــه کاهای ایــران در
جدیدترین رنکینگ فدراســیون جهانی
این رشته رزمی ،بهبود یافت.
در تــازه ترین رنکینگ اعالم شــده از
ســوی فدراســیون جهانی که پس از
برگزاری سومین مرحله لیگ برتر کاراته
وان منتشــر شد« ،ســجاد گنج زاده» و
«صالح ابــاذری» به ترتیب در رتبه های
دوم و ســوم وزن به اضافه  84کیلوگرم
قرار گرفتند.
به گزارش ایرنــا؛ در وزن  75کیلوگرم
«علی اصغر آســیابری» بعد ازکســب
مدال نقره لیگ جهانــی مراکش با پنج
پله صعود رو به رو شــد و به رتبه دهم
رسید.
در بخش بانــوان نیز «فاطمه صادقی» 6
پله« ،حمیده عباسعلی» و «زیتا علیپور»
هرکدام پنج پله صعود کردند.
در رنکینــگ المپیکی کاراتــه کاها نیز
تغییرات فراوانی دیده می شــود که از
جمله آن می توان بــه صعود  5پله ای
آســیابری ،یک پله ای گنج زاده و  3پله
ای اباذری در بخش مردان و صعود 21
پله ای خاکســار 7 ،پله ای عباسعلی و
یک پله ای علیپور در بخش بانوان اشاره
کرد.
آگهی اعالن نظر افراز

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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برگزاری کالس مربیگری
سطح یك فوتسال در نهاوند

رئیس هیأت فوتبال نهاوند گفت :با موافقت هیأت فوتبال اســتان
همدان ،نخستین دوره مربیگری سطح یک فوتسال در نهاوند برگزار
شد.
شــهریار شــمس در گفتوگو با فارس اظهار کرد :با موافقت هیأت
فوتبال اســتان همدان ،نخستین دوره مربیگری سطح یک فوتسال در
نهاوند برگزار شد.
وی با بیان اینکه در این دوره  15نفر از داوطلبانی که شــرایط الزم را
دارا بوده از اســتان همدان و یزد حضور داشتند گفت :زمان برگزاری
کالسها چهار روز است.
رئیس هیأت فوتبال نهاوند افزود :در این دوره مهدی امینی از مدرسان
فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی به همراه سجاد احمدوند به عنوان
روانشناس مسئولیت آموزش را بر عهده دارند.
وی افزود :فروردینماه امسال نیز یک دوره بازآموزی ویژه داوران به
مدت دو روز با حضور هیأت فوتبال اســتان در نهاوند برگزار شد که
استقالل خوبی از آن به عمل آمد.
شمس برگزاری این دوره های آموزشی را باعث ارتقای بیشتر سطح
فوتبــال نهاوند عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد روند موفقیت فوتبال
این شهرستان در سطح استان و کشور با شتاب بیشتری طی شود.

بانوان هاکی باز همدانی در اردوی آسیایی
حضور یافتند
رئیس هیأت هاکی همدان گفت :بانوان هاکی باز این استان برای
حضور در مســابقات قهرمانی آسیا روز چهارشنبه در اردوی تیم ملی
حضور یافتند.
پوریــا حصــاری در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت :ســومین
مرحلــه اردوی آمــاده ســازی و تدارکاتــی تیــم ملــی هاکــی بانــوان
ایــران در خمینــی شــهر اســتان اصفهــان آغــاز شــد.
وی اضافــه کرد :نیلوفر عبدی ســرمربیگری تیم ملی هاکی ایران 19
بازیکن از سراســر ایران را به این اردو فراخواند که در این بین سمیرا
یادگاری و ساناز بهرامی از همدان حضور دارند.
حصــاری خاطرنشــان کــرد :همچنیــن فاطمــه رجبیــان از مربیــان
فعــال و بــا ســابقه هاکــی همــدان بــه عنــوان مربــی تیــم ملــی در
ایــن اردو حضــور دارد.
وی خاطرنشــان کرد :در ایــن اردوی هفت روزه هاکــی بازان ملی
پوش زیرنظر ســرمربی تیم ملی تمرینات خود را تا  17اردیبهشــت
ماه جاری در مجموعه ورزشی شهدا و مجموعه ورزشی مادر خمینی
شــهر پیگیری خواهند کرد .حصاری یادآور شد :این ملی پوشان قرار
اســت در هفتمین دوره بازیهای هاکی بانوان  2019داخل سالن آسیا
در روزهــای  22الی  30تیرماه  1398در شــهر «چون بوری تایلند»
حضور یابند.

جلسه هماهنگی باشگاههای فوتبال استان
برگزار شد
جلســه هماهنگی باشــگاههای فوتبال اســتان با حضور مدیران
باشگاهها برگزار شد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان،
نشســت هماهنگــی و توجیهــی برگــزاری مســابقات فوتبــال در
تمامــی رده هــای ســنی بــا حضــور مدیــران باشــگاههای سراســر
اســتان و مســئولین شهرســتانها در ســالن اجتماعــات ورزشــگاه
قــدس همــدان برگــزار شــد .
در این نشســت که با حضور مســئولین کمیته های هیأت فوتبال و
اعضای هیأت رئیسه برگزار شد آیین نامه مسابقات مورد نقد و بررسی
قرار گرفت و با تایید هیأت رئیســه اســتان در اسرع وقت در اختیار
باشگاهها و شهرستانی های سراسر استان قرار خواهد گرفت

پیرو آگهی مندرج در روزنامه همدانپیام به شماره
 3441مورخ  1398/1/18مورد درخواســت آقای
میثم مولوی فرزند صمد شماره ملی 3961901384
برابر ســند شــماره  12569مورخ 1396/10/25
دفتر اســناد رســمی  81فیروزان مقدار همگی و
تمامت  1/8سهم مشــاع از  2سهم از  17سهم از
 12سهم مشــاع از  384سهم ششدانگ روستای
عبدالملكی و نصیرآباد پالك  17و  20اصلبی بخش
 4نهاوند سپس برابر ســند رسمی  15202مورخ
 1397/12/25دفتر  81فیــروزان مقدار یک و دو
دهم سهم مشاع از  1/8سهم مشاع از  2سهم از 17
سهم از  384سهم ششدانگ پالك مذکور را انتقال
داده و مقدار شش دهم سهم از مالكیت باقیمانده
را مالک میباشد.
افــراز در موعد مقرر  1398/2/10به عمل آمده که
حدود و حقوق به شرح ذیل میباشد« :ششدانگ
یک واحد برهپرواری» قســمتی از پالك  17و 20
اصلی بخش  4نهاوند به مساحت ( 5250مترمربع)
اراضی روســتای عبدالملكی و نصیرآباد با حدود
اربعه :شــماالً :به طــول  36/60دیواریســت به
باقیمانده پالك  20اصلی شرقا :به طول  178/01متر
دیواریســت به باقیمانده پالك  20اصلی جنوب ًا :به
طول  5/30متر پی است به حریم جاده اصلی غرب ًا:
به طول  48/05متر پی اســت به باقیمانده پالك
 20اصلی و به طول  34/58متر که جنوبی اســت
و طول  132/54متر دیواریست به باقیمانده پالك
 20اصلی راه دسترســی مورد افراز در حد جنوبی
میباشد حقوق ارتفاقی ندارد که با افراز مقدار فوق
برابر تصمیم شــماره /98ن 658/مورخ  1398/2/11مبنی بر قبول افراز موافقت گردیده اســت و نظر به اینكه متقاضی اعالم نموده است
که اســامی و نشانی سایر مالكین مشاعی را نمیداند لذا به ســایر افراد حقیقی و حقوقی که به هر نحو خود را دارای حقی میدانند ابالغ
میگردد که در اجرای ماده  2قانون افراز و فروش امالك مشــاع ماده  6آییننامه همان قانون چنانچه به عملیات افراز معترض میباشــد
اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تقدیم و گواهی مشعر بر طرح دعوی را اخذ و به
اداره ثبت نهاوند تقدیم نمایند در غیر این صورت پس از سپری شدن موعد مقرر نسبت به صدور سند مالكیت افراز اقدام خواهد شد.
(مالف )30
جليلوند
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■ دوبیتي:

بیا یک شو منور کن اطاقم

به طاق جفت ابروی تو سوگند

مهل در محنت و درد فراقم

که همجفت غمم تا از تو طاقم

باباطاهر

شماره 3463

فناوري

نانو ابزاری که از برف برق تولید می کند

کاهش فروش آیفون همچنان ادامه دارد

پژوهشگران نانو ابزاری ساختند که میتوان از آن برای تولید برق
از برف استفاده کرد .این دستگاه در مناطقی که برفخیز بوده میتواند
جایگزین پنلهای خورشیدی شود.
به گزارش ســتاد توســعه فناوری نانــو ،پژوهشــگران معتقدند که
ایــن نانوژنراتور تریبوالکتریکــی مبتنی بر برق اســت .نانوژنراتور
تریبوالکتریکی ابزاری اســت که میتواند از طریق الکتریسیته ساکن
برق تولید کند که این کار با تبادل الکترون انجام میشود.برف دارای
بار مثبت است و دهنده الکترون محسوب میشود .سیلیکون که یک
ماده ســنتز شده شبیه به الستیک است از اتمهای اکسیژن و سیلیکون
تشکیل شدهاســت که دارای بار منفی است .زمانی که برف با سطح
سیلیکون تماس پیدا میکند بار تولید شده و برق ایجاد میشود.

آخرین گزارش عملکرد ســه ماهه شــرکت اپل نشــان می دهد
روند کاهش فروش آیفون همچنان ادامه دار اســت .در همین راستا
سودآوری شرکت 17درصد کاهش یافته است.
به گزارش زی نیوز ،گزارشهای مربوط به عملکرد سه ماهانه شرکت
اپل نشان میدهد فروش آیفون همچنان روندی نزولی را طی میکند.
این روند نشــان میدهد تقاضای کم کاربران بــرای پرچمدار آیفون
موقت نیست.
با این وجود گزارش نشان میدهد درآمد اپل بهتر از میزان پیش بینی
نشــریه وال استریت ژورنال بوده است .این گزارش نشان داد فروش
آیفون در ســه ماهه گذشته  6.5میلیارد دالر یا  17درصد کاهش یافته
است.

برچسب امنیت روی دستگاه های هوشمند
در انگلیس الزامی شد

طبق قانونی جدید ،به زودی تلویزیون های هوشــمند و دستگاه
های متصل به اینترنت اشــیا در انگلیس مجهز به برچسب هایی می
شــوند که به مشتریان نشان می دهند دستگاه چقدر در برابر حمالت
ســایبری ایمن هســتند.به گزارش مهر  ،دولت انگلیس اعالم کرده
تلویزیونهای هوشــمند و دســتگاههای الکترونیکــی دیگری که به
اینترنت متصل میشــوند باید برچسبهایی مخصوص داشته باشند.
در این برچســبها به کاربران اطالع داده میشود دستگاه تا چه حد
در برابر حمالت سایبری ایمن است.شرکتها در مرحله اول به طور
داوطلبانه و برای کمک به مشتریان این برچسبها را روی محصوالت
شأن نصب میکنند تا آنها متوجه شوند کدام محصوالت ایمن هستند.

مسیریابهای سیسکو را به روزرسانی کنید
مرکز ماهر با اشــاره به هشدار شرکت سیسکو برای بهروزرسانی
روترها و مسیریابهای ســری  9000 A S Rشبکه های رایانه ای ،از
کاربران خواست سیستم خود را بروزرسانی کنند.
به گزارش مهر ،مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای
رایانهای اعالم کرد :آســیبپذیریهای چندگانــهای در محصوالت
سیسکو کشــف شده است که شدیدترین آن میتواند موجب اجرای
کد از راه دور در سیستم آســیبپذیر شود.سیسکو  30آسیبپذیری
جدید را افشا کرد و به مشــتریان خود که از روترهای سری A S R
 9000اســتفاده میکنند ،هشدار داد تا نرمافزار خود را برای رفع یک
نقص بحرانی که میتواند بدون استفاده از اعتبارات کاربر و از راه دور
مورد سوءاستفاده قرار گیرد ،بهروزرسانی کنند.

جستجوی بدون مجوز از اطالعات
شهروندان آمریکایی افزایش یافت

گزارشــی جدید نشان می دهد در  2018میالدی در سازمان های
آمریکایی جستجوی بدون مجوز اطالعات شهروندان  28درصد رشد
کرده است.
به گزارش انگجت ،گزارش شــفافیت ســاالنه دفتــر اداره اطالعات
ملی آمریکا (  )D i r e c t o r o f N a t i o n a l I n t e l l i g e n c eنشــان
میدهد جستجوهای بدون حکم مجوز اطالعات شهروندان آمریکایی
در  2018میــالدی  28درصد افزایش یافته اســت .طبق این گزارش
ســازمان امنیت ملی آمریکا بیش از  9637جســتجو بدون مجوز را
درباره تماسها ،پیامها و ایمیلهای شــهروندان آمریکایی در ســال
 2018میالدی انجام داده است.

گزارش
گردشگري

اعالم نرخ سال  ۹۸راهنمایان گردشگری
کانون راهنمایان گردشــگری تهران در اطالعیهای حداقل دستمزد
راهنمایان گردشــگری در ســال  98را اعالم کرد .نرخنامه به دو بخش
راهنمایان دارای بیمه و فاقد بیمه کاری تقســیم شــده است .در بخش
حداقل دســتمزد راهنمایان گردشــگری که بیمه آنها توســط کارفرما
پرداخت میشــود براســاس فعالیتهــای گوناگون متفاوت اســت.
بهطوریکه دستمزد راهنمای فرهنگی ،برای تمام روز  305هزار تومان و
برای نیم روز  130هزار تومان است .دستمزد راهنمای طبیعتگردی نیز
 450هزار تومان نرخ مصوب اعالم شده است.
برای راهنمایان گشــت تهرانگردی نیز بــا ارزش خودرو باالی 200
میلیون تومان ،بــرای یک روز  720هزار تومان و نصف روز  432هزار
تومان در نظر گرفته شده اســت .در همین حال ،حداقل دستمزد برای
راهنمایانی که حق بیمه آنها توسط کارفرما پرداخت نمیشود هم به این
صورت در نظر گرفته شده است که دستمزد راهنمای فرهنگی تمام روز
 360هزار تومان و نصف روز  216هزار تومان است.
راهنمای طبیعتگردی نیز دســتکم برای یک روز  455هزار تومان و
راهنمــای تهرانگردی با ارزش خودروی بــاالی  200میلیون تومان نیز
برای یک روز کامل  795هزار تومان و برای نصف روز  477هزار تومان
دریافت خواهد کرد.

تدوین شیوهنامه «گردشگری عشایر»
مدیرکل دفتر همکاری و توافقهای ملی گردشــگری از آمادهسازی
و تدوین شیوهنامه گردشــگری عشایر در نیمه نخست امسال خبر داد.
لیال اژدری گفت« :این شــیوهنامه در ذیل کارگروه گردشگری عشایری
تدوین خواهد شد.
این کارگروه از مصوبات اجرایی شورای عالی عشایر بوده که بهمنظور
سیاستگذاری ،برنامهریزی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای
رســیدگی به وضعیت جامعه عشایر کوچنشــین ایران ،بهبود زندگی و
احیای فرهنگ و ســنتهای اسالمی و اصیل عشایری با امضای معاون
اول رئیسجمهور تشکیل شده است».
به گزارش روابط عمومی معاونت گردشــگری کشور ،اژدری بهعنوان
دبیر کارگروه توسعه گردشگری و صنایعدستی عشایر یادآور شد« :این
کارگروه با توجه به ظرفیتهای بالقوه گردشــگری مناطق عشــایری
اســتانها و در عین حال مغفول ماندن و بهرهمند نشدن از فرصتهای
موجود ،سبب برنامهریزی و فعال کردن این بخش در عرصه گردشگری
تشــکیل شده و حمایت و توانمندسازی عشایر با گسترش فعالیتهای
آنها و رونق تولید صنایعدســتی بومی ،از جمله برنامههای مهم پیشرو
است».
بــه گفته او ،در این جلســه وظایف هر یک از دســتگاههای مرتبط با
عشایر تعریف و سه کمیته «گردشگری و زیرساختها»« ،صنایعدستی
و ســوغات» و «پژوهشی ،آموزشــی ،اجتماعی و فرهنگی» در ذیل آن
مشــخص شد .همچنین پس از بررسی مشکالت قرار شد روی تدوین
شــیوهنامه گردشگری عشایری تمرکز صورت گیرد تا پس از تدوین و
ابالغ ،نقشه راه نیز ترسیم شود.
دبیر کارگروه توســعه گردشــگری و صنایعدستی عشــایر یادآور شد:
«توســعه گردشگری در حوزه عشــایر با همکاری سازمان امور عشایر
ایران محقق خواهد شــد و سایر بخشهای فرابخشی از جمله سازمان
شــهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور ،بیمه تامیناجتماعی ،بسیج
عشــایر و ...نیز در رونق این بخش همکاری خواهند داشت ».مدیرکل
دفتر همکاری و توافقهای ملی گردشــگری با اشــاره به اقدام همزمان
برای تهیه نقشه راه در زمینه گردشگری دریایی و سالمت ،گفت« :وظیفه
ما شناســایی گروههای ذیمدخل در این حوزهها و تشکیل حلقههای
ارتباطی و تهیه نقشــه راه با کمک سازمانهای مرتبط است که کارهایی
آغاز شده است».

سینـما
■ قدس . ................................تگزاس -چهارانگشت
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■فلسطين ..................1زندانيها -متری شيشو نيم
ژن خوک
فلسطين ..................................2متری شيشو نيم
■ سينما کانون.........چهارانگشت  -قانون مورفی
■بهمن مالير........... .زندانيها-متری شيشو نيم
■ آزادي تويســرکان -پيشــونی سفيد  -متری
شيشونيم

یخدانی که
زیر بارانآب شد

بســیاری از شــهروندان ایرانی سال جدید را
متفاوت از سال های گذشــته آغاز کردند ،سالی که
اگرچه با نزوالت آســمانی و بارش های الهی همراه
بود ،اما خســارت هایی را بر جای گذاشت که شاید
جبران آن غیرممکن باشد.
دوازدهم فروردین  98بود که خبر فرو ریختن یخدان
میرفتاح تیتر یک اخبار خبرگزاری ها و ســایت های
خبری شد ،تخریب یکی از آثار تاریخی و ملی ایران
که زیر بار ســنگین بارندگی ها تاب نیاورد و با بیش
از یکصد سال ایستادگی در برابر نامالیمات طبیعت،
شانه خالی کرد و فرو ریخت.
تخریب این بنای خشــتی بازتاب گســترده ای را به
دنبال داشت در حالیکه تمام تالش میراث فرهنگی و
دست اندرکاران برای حفاظت ،مرمت و بازسازی از
این بنا بود ،دست طبیعت زخمی دیگر بر پیکر یخدان
میرفتاح انداخت و دل هزاران مالیری و عالقه مند به
تاریخ و فرهنگ را به درد آورد.
یخدان میرفتاح از آثار بــه جا مانده از دوره قاجاریه
اســت که تخریب بخــش عمــده ای از آن تاکنون
هجمه های خبری زیادی را به دنبال داشت و دالیل
کارشناسی متفاوتی برای تخریب این بنا مطرح شده
است.
بالفاصله پس از تخریب این بنای خشــتی و بازدید
فوری مدیرکل میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری استان همدان ،نمایندگان مالیر ،فرماندار
ویــژه مالیر و جمعی از مدیران مرتبط و ثبت عکس
های خبری توسط عکاسان« ،علی مالمیر» قول مساعد
داد کــه مرمت این بنا یکــی از اولویت های مهم و
نخست این سازمان در سال جدید باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
همدان پس از ایــن بازدید اعالم کرد :مرمت یخدان
میرفتاح مالیر نخستین پروژه مرمتی میراث فرهنگی
در ســال  98اســت و این اطمینان را دارد که این بنا
بزودی و با بهره بردن از بهترین اصول سنتی معماری
و روشهای مدرن مرمت و احیا شود.
«علی مالمیر» با اشاره به تشکیل نشست شورای فنی
به همراه متخصصان و مشــاوران دانشــگاهی برای
مرمت یخدان میرفتاح ایــن مطلب را عنوان کرد که
قبل از حادثه فروردین امسال ،مشکلی در بافت گنبد
مانند ناپایداری ،ت ََرک یا تغییر شکلی که در اثر آسیب
باشد ،مشاهده نشده بود و احتمال ریزش بنا را نمی
دادیم که بخواهیم بر اســاس آن اقدام مرمتی خاصی
انجام دهیم.
به تازگی نیز فرماندار مالیر تاکید کرد :یخدان میرفتاح
یکی از بناهای تاریخی مهم و ارزشمند این شهرستان
است که تمامی اقدامات الزم برای مرمت و بازسازی
دوباره آن انجام می شود.
باب اهلل فتحی در مصاحبه خبــری اعالم کرد :برای
مرمت و بازسازی یخدان میرفتاح هشت میلیارد ریال
اعتبار برآورد شــده اســت و در اولویت کاری این
شهرستان در سال جاری است.
اهمیــت بنای یخدان میرفتاح برای حفظ و نگهداری
آن از آنجا مشــخص اســت که طبــق اعالم میراث
فرهنگی ،سال  1370با رایزنی های صورت گرفته با
مالکان محوطه یخدان میرفتاح ،بخش اعظمی از خاک
ُمرده این بنا برداشــته شــد و مرمت های اضطراری
روی یخدان انجام شد.
ایــن در حالیســت کــه در این زمــان بخش های

نمایشگاه کتاب
به روزهای پایانی رسید
دهمیــن روز ســیودومین نمایشــگاه
بینالمللی کتاب تهران در حالی ســپری شد
که تنها سه روز تا پایان برگزاری نمایشگاه در
مصالی تهران باقی مانده است.
امســال حضور دانشآموزان در نمایشــگاه
کتــاب تهران خیلــی پررنگ اســت .بنا بر
شنیدهها ،یکی از ناشران کمکآموزشی برای
مدرسهها سرویس ایاب و ذهاب آماده کرده،
همچنین تخفیف بیشــتری برای آنها درنظر
گرفته اســت و استقبال بیشتر دانشآموزان و
مدرسهها از نمایشگاه نسبت به سال قبل گویا
به این دلیل است.
در شبستان نیز جمعیت در راهروهای کناری
در حرکت هســتند به نحوی که راه رفتن در
وقتهایی از روز بسیار کند است؛ این درحالی
است که راهروهای میانی خلوت هستند.
نبود کارشــناس خوب برای معرفی کتاب
از مشــکالت هرســاله نمایشــگاه کتاب
است .ناشران به غرفهداران پولی میدهند
تا کتابهایشــان را بفروشند .بسیاری از
غرفهداران اطالعات زیادی از کتابهایی
که ناشــر منتشر کرده ،ندارند و نمیتوانند
کتاب را بــه خوبی به مخاطبــان معرفی
کنند یا حوصلــه زدن حرفهای تکراری
درباره یک کتاب را ندارند .هرچند هستند
کســانی که در این میان با آب و تاب تمام
از یک کتاب تعریف میکنند؛ گو اینکه با
یک شاهکار طرف هستید.
سر و دست شکســتن برای امضا گرفتن از

یک مجری تلویزیون یا فوتبالیستی که از قضا
کتاب هم دارنــد کمکم از موضوعات عادی
نمایشگاه کتاب میشود ،اما عجیب اینکه سر
برخی نویســندگان مطرح چندان هم شلوغ
نیست .برخی از نویســندهها به قدری برای
بازدیدکنندگان گمنام هستند که گاه خودشان
میگویند من نویسنده این کتاب هستم.
نشســتهای نمایشــگاه کتاب نیــز چندان
جذابیتــی برای مخاطبان عام نــدارد .به نظر
میرســد اگر برنامهای کنســل شــود و یا
برگزار نشود مردم اطالعی از آن پیدا نکنند.
در نشســتهای فرهنگی شــاید پنج شش
نفر حاضر شــوند .مردم میآینــد تا قدمی
بزنند و چنــد کتاب بخرند و ســاندویچی
بخورند و بروند .ناشــران هم به فکر فروش
کتابهایشــان هستند ،پس در این جلسات
شرکت نمیکنند.با رفتن هیأت چینی به عنوان
میهمان ویژه نمایشگاه کتاب از مصالی تهران،
حضور مردم در نیمطبقه شبستان کمرنگتر
شده اســت.همچنین به گفته احمد شاکری
 مدیر کمیتــه بینالملل نمایشــگاه کتابتهــران  ،-تا پایان هفتمین روز نمایشــگاه
کتاب تهران  80مذاکره میان ناشــران ایرانی
و خارجی در رایت سنتر برای تبادل رایت
صورت گرفته و در میان این مذاکرات20 ،
اثر به مرحله قرارداد رسیدهاند.
سی و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
تا امروز  14اردیبهشتماه در مصالی تهران
پذیرای بازدیدکنندگان است.

زیــادی از بنا تخریب و مخروبــه ای بیش نبود و به
دلیــل تجمع معتادان ،معضلی بــرای اهالی منطقه و
کشــاورزان شــده بود که بالفاصله پــس از مرمت
اضطراری و نصب در ورودی ،تعمیر قســمت های
ریخته شده فوری انجام شد.
بر اساس این گزارش در سال  1380دیواره بیرونی
و داخلی بنا به طور کامل مرمت و بازســازی شد
و پــس از آن اداره میراث فرهنگی مالیر نســبت
به خریــداری زمین های اطراف بنای یخدان اقدام
کــرد و با هزینه زیاد و مســاعدت مالکان پیرامون
بنا راه خاکی دسترســی به هر  2سمت ،کمربندی
ایجاد شد.
در سال  1397قسمت های کف بنا پاکسازی و خاک
اضافه و انباشــت شــده از آن خارج شد و به منظور
دسترســی به قســمت های پایینی بنا ،نرده و راه پله
چوبی نصب شد.
به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دســتی
و گردشــگری مالیر با رایزنی هــای صورت گرفته

توســط فرماندار مالیر و اداره مسکن و شهرسازی،
نسبت به پیاده راه سازی معبر دسترسی ،سنگ فرش
و کف ســازی حریم اطراف یخدان اقدام شد که این
طرح همچنان در حال اجرا اســت ،در عین حال که
شهرداری مالیر نیز به جد در حال پیگیری برای ایجاد
بوستان میرفتاح در این منطقه است.
ابراهیم جلیلی در این باره به ایرنا اظهار داشت :سازه
قسمت باالیی بنای یخدان میرفتاح از ترکیب خشت
خام و آجر ســاخته شده و با توجه به بارندگی های
اخیر فرو ریخت.
وی ادامه داد :طبق نظر کارشناســان فنی میزان بارش
های فروردین در یکصد سال گذشته بی سابقه بود و
با توجــه به بارش متوالی و چند روزه باران ،موجب
سیراب شدن بنای یخدان میرفتاح شد و بارش برف
ســنگین نیز افزایش وزن زیادی روی بنا تحمیل کرد
که خشت های خام و آجرها توان جمع شدن و انتقال
آب را به قسمت پایین نداشت و سنگینی بیش از حد
آب و برف موجب تخریب یخدان شد.

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و
گردشــگری مالیر بیان کرد :با نگاهی به آثار تاریخی
موجود در استان همدان می بینیم که هیچ بنای خشتی
با عمر بیش از  150ســال در این استان وجود ندارد،
در حالیکه خشــت هم مانند تمام مصالح به کار رفته
در معماری دارای عمر مشخص و محدودی است.
جلیلی یادآور شــد :با توجه بــه اهمیت و ضرورت
مرمــت یخدان میرفتاح ،جلســه کمیته فنی اســتان
همدان در این شهرســتان و پس از بازدید از یخدان
با حضور مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری همدان و به منظور بررسی تمامی موارد و
عوامل مرمت با حضور چند تن از اساتید دانشگاهی
برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد :در همین راستا بررسیهای اولیه،
ضرورت ها و پیش نیازهای مرمت بنا پیش بینی شده
و مستند نگاری فتوگرامتریک ،حصار کشی و تخلیه
خاک هــای آوار با قید فوریت در حال عقد قرار داد
و اجرا است.

آگهی مزایده (نوبت دوم )

کارخانه خانهسازی همدان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره /97/7019ه مورخ  97/10/24هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسكن
نسبت به فروش دو واحد آپارتمان تجاری با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .لذا اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در
مزایده میتوانند اسناد شرکت در مزایده را به آدرس کیلومتر  12جاده همدان ،تهران جنب پادگان امام حسین کارخانه خانهسازی همدان
تحویل دبیر خانه و رسید دریافت نمایند.
 -1متقاضیان میبایستی پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت  14:30روز شنبه مورخ  98/2/28در سه پاکت الف و ب و ج ال ك و مهر شده که
پاکت الف فیش بانكی واریزی با ضمانتنامه سپرده شرکت در مزایده و پاکت ب مشخصات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی شرکت
در مزایده به همراه مدارك و پاکت ج شامل قیمت پیشنهادی مهر و امضا شده به آدرس کامل و شماره تلفن به دبیرخانه تحویل و رسید
دریافت نمایند الزم به توضیح است که هیچگونه اثری از قیمت در پاکت الف و ب نباید وجود داشته باشد.
 -2پیشنهاد دهندگان میبایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده به صورت فیش بانكی واریز شده به حساب شماره 4101037171213673
نزد بانک مرکزی و یا ضمانتنامه معتبر بانكی اقدام نماید.
 -3به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -4چنانچه برنده اول یا دوم مزایده اعالم انصراف نمایند .مبلغ تضمین شرکت در مزایده آنان ضبط خواهد شد.
 -5ودیعه نفرات اول تا سوم تا هنگام تنظیم صورتجلسه و عقد قرارداد با نفر اول نزد کارخانه خانه سازی باقی میماند.
 -6برنده مزایده متعهد میگردد مبلغ پیشنهادی را ظرف مدت  7روز به استثنای ایام تعطیل از تاریخ ابالغ نتیجه مزایده به حساب کارخانه
خانهسازی همدان واریز نماید و در غیر این صورت مبلغ سپرده شرکت در مزایده ایشان ضبط میگردد.
 -7مزایده گذار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 -8متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به کارخانه خانهسازی مراجعه به آدرس مندرج در بند اول مراجعه نمایند.
 -9پیشنهادات رسیده رأس ساعت  11روز یكشنبه مورخ  98/2/29در محل کارخانه مفتوح و قرائت خواهد شد.

 -10جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  08134383224تماس حاصل فرمایید.
ردیف

مساحت
(مترمربع)

کاربری

آدرس

شماره پالک
ثبتی

مبلغ ضمانت شرکت
در مزایده (ریال)

قيمت کارشناسی
(ریال)

1

67/8

تجاری

همدان بلوار مدنی ،محوطه آقا جانی بیگ،
ساختمان عماد ،طبقه سوم

5282

160/000/000

3/254/400/000

2

59/3

تجاری

همدان بلوار مدنی ،محوطه آقا جانی بیگ،
ساختمان عماد ،طبقه سوم

5282

130/000/000

2/727/800/000

روابط عمومی کارخانه خانهسازی همدان
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