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اقدامات آهسته وآرام

روزگذشــته درآئینــی رســمی
فرماندارمالیــر پس از ماههــا انتظاربرای
امضای حکم از ســوی وزیرمعرفی شد تا
از امروزشهرســتان ویژه استان بامدیریتی
جدید اداره شــود و برنامه های دولت در
این شهرستان با دستان فتحی  ،مدیری که
ســابقه مدیریت در استانهای دیگرراداردبه
اجرا درآید.
ایــن آییــن کــه بــا حضورمعاونــان
استاندارونماینده های مردم مالیردرمجلس
وامام جمعه مالیروبرخی مدیران برگزارشد
قراربود پیشــتراز این برگزارشود که گویا
برخی اتفاقها و مباحــث مانع از انجام آن
شد تا سرانجام پس از  2ماه سرپرستی رضا
قیاسی...
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سردار سلیمانی در همدان مواضع محکم سپاه قدس را اعالم کرد

سردار؛ حریف جدی ترامپ

■ سليماني :حريف ترامپ من هستم نه تمام نیروهای مسلح
■ يادواره شهداي رمضان در استان برگزار شد

گزارش مردمي همدانپيام از وضعيت معيشتي جامعه

2

گزارش

اي نامه كه ميروي
به سويش ...

سردرگمي مردمي درآشفته بازار اقتصادي
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان:

/عكس:فارس

حامي برنامه های فرهنگی
بامحوریت مردمي هستم
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3
تبریک و تهنیت

تسليت

جنـــاب آقـــای

علی عباس خدارحمی

»»انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان رئیس بنیاد شهید و امور
»»ایثارگران شهرستان نهاوند صمیمانه تبریک عرض می نماییم.
»»دوام توفیقات و عزت و سالمت جنابعالی را از خداوند منان خواستاریم.

سعید اسدبیگی-سرپرست پروژه تقویت فشار گاز ایالم

صبح زودي (يكم مردادماه  )1397كه
آرام آرام درِ خانه را ميبستم تا خارج شوم،
هنوز غرولند شرخواهانه حاج خانم بدرقه
راهم بود كه ميگفت چرخ دستي را همراه
ببر و چند تايي مرغ بگير و بياور ،مرغها را
هم سفارش كن حسابي راست و ريس و
 8تكه كند تا راحتتر بتوانم بشويم و تميز
كنم .من هم بــه او گفته بودم فع ً
ال حرف
مرغ را نزن؛ چون تازگيها گوشــت مرغ
بسيار گران شده و از كيلويي  6هزار تومان
يهو به حــدود  9هزار تومان پر گشــوده
اســت.گفتم الاقل چند روز صبر كن بلكه
 200يا  300توماني ارزانتر!!! بشود اما گويا
براي خانم بنده مرغ  6هزار تومان و  9هزار
تومان هر دو يكپا دارند...
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جناب آقاي

t

مهندس محمد ناصر نيکبخت
استاندار محترم استان همدان

با نهايت تأسف و تأثر مصيب وارده را تسليت و
تعزيت عرض نموده از خداوند تبارک و تعالي
براي آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه براي شما
و ساير بازماندگان صبر و بردباري مسألت داريم.
مدیر کل و کارکنان اداره کل فرهگ و ارشاد اسالمی
و انجمنهای فرهنگی و هنری استان همدان

C M

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

شماره 3250

طي  3ماه امسال محقق شد

صادرات یکمیلیون دالر انواع شور و ترشیجات از
همدان
در ســه ماهه امسال بیش از یکمیلیون دالر انواع شور و ترشیجات از گمرک استان
همدان به سایر کشورها صادر شده است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان با اعالم اینکه وزن شور و ترشیجات
صادراتی  735هزار کیلوگرم بوده است ،بیان کرد :شور و ترشیجات  6درصد از صادرات
کل استان همدان را به خود اختصاص داده که همین سبب قرار گرفتن این کاال در رتبه

پنجم کاالهای صادراتی استان همدان شده است.
حمیدرضا متین با اشاره به اینکه صادرات امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو
درصد کاهش داشته است ،عنوان کرد :سال گذشته یک میلیون و  364هزار و  728دالر
انواع شور و ترشیجات از گمرک همدان به سایر کشورها صادر شده است.
وی در گفتوگو با فارس با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی یکی از اولویتهای
اصلی در استان همدان محسوب میشود ،اظهار کرد :در سه ماهه امسال یکمیلیون و 35
هزار دالر گونی پالستیکی از استان همدان به کشور عراق صادر شده است.
متین با بیان اینکه این میزان صادرات  345هزار و  500کیلوگرم وزن داشته است ،افزود:
گونی پالســتیکی با اختصاص چهار درصد از صادرات کل اســتان به خود در رتبه نهم

کاالهای صادراتی استان همدان قرار دارد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان با اعالم اینکه  615هزار دالر سال
گذشته گونی پالستیکی از همدان صادر شده بود ،گفت :صادرات گونی پالستیکی امسال
در مقایسه با سال گذشته  68درصد افزایش داشته است.
وی با اعالم اینکه در ســه ماهه امسال  856هزار دالر ظروف تفلون از استان همدان به
کشور عراق صادر شده است ،تصریح کرد :این میزان کاال  173هزار و  458کیلوگرم وزن
داشــته است .متین بیان کرد :ظروف تفلون صادراتی از استان همدان چهار درصد از کل
صادرات اســتان را به خود اختصاص داده که این امر سبب قرار گرفتن این کاال در رتبه
دهم کاالهای صادراتی استان همدان قرار گیرد.

khabar@hamedanpayam.com

سردار سلیمانی در همدان مواضع محکم سپاه قدس را اعالم کرد
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اقدامات آهسته وآرام

بیش از  115هزار پرونده
در مراجع قضایی وجود دارد
مدیــرکل دفتــر حقوقــی ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و
آبخیــزداری بــا بیــان اینکــه هــر ســاله بیــن  25تــا  30هــزار
فقــره پرونــده در ســطح کشــور تشــکیل میشــود کــه بیــن 50
تــا  55درصــد ایــن پروندههــا مربــوط بــه تصرفــات ارضــی و
مالکیــت اســت ،گفــت :بیــش از  115هــزار پرونــده در مراجــع
قضایــی وجــود دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،عیســی عباســی در حاشــیه گردهمایــی
مدیــران حقوقــی ادارات کل منابــع طبیعــی منطقــه دو کشــور
در همــدان در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد :عــدم بازنگــری
در قانــون حفاظــت از اراضــی ملــی پــس از انقــاب یکــی از
مشــکالت در ایــن حــوزه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آمــار پروندههــا در گذشــته  30تــا 35
هــزار فقــره بــوده اســت ،افــزود :از ایــن  25هــزار فقــره پرونــده
 70درصــد پروندههــا در همــان ســال رســیدگی میشــود و
باقیمانــده بــه عنــوان پروندههــای ســنواتی محســوب میشــوند
کــه تعــداد آنهــا بیــن  115تــا  130هــزار پرونــده اســت.
مدیــرکل دفتــر حقوقــی ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و
آبخیــزداری بیــان کــرد :پروندههــای مالکیــت زمانبــر بــوده و
بــرای کارشناســی زمــان نیــاز دارد کــه ایــن امــر روند رســیدگی
را طوالنــی میکنــد ولــی بــا ایــن حــال  70تــا  80درصــد
پروندههــای ارســالی بــه مراجــع قضایــی ،در نهایــت بــا صــدور
رای بــه نفــع دولــت مواجــه شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در هــر اســتانی کــه ارزش زمیــن بیشــتر
باشــد چشــم داشــتها بــه ســوی آن اراضــی افزایــش
مییابــد ،گفــت :همــه اســتانها درگیــر هســتند ولــی در
اســتانهای تهــران ،بوشــهر ،اصفهــان و فــارس بــا بیشــترین
پروندههــا مواجــه هســتیم.
عباســی بــا اشــاره بــه اینکــه قطــع درخــت ،تصــرف مرتــع،
چــرای غیرمجــاز دام ،حمــل چــوب قاچــاق ،قاچــاق ذغــال و
تصرفــات اراضــی ملــی از جملــه تخلفاتــی اســت کــه بــرای
بــرای آنهــا پرونــده تشــکیل شــده اســت ،تصریــح کــرد :در
ایــن بیــن بیشــترین پروندههــا در زمینــه تصرفــات غیرقانونــی
اراضــی ملــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه زمیــن خــواری تعریــف شــده نداریــم کــه
مشــخص کنــد کــدام پرونــده زمیــن خــواری اســت ،اضافــه
کــرد :بــه لحــاظ اینکــه تعریــف زمیــن خــواری مشــخص
نیســت امــکان تمایــز پروندههــا از یکدیگــر وجــود نــدارد.

سرد ار؛ حریف جدی ترامپ
»»مهسا پاشائی

صبح پنجشنبه ،يادواره شهداي رمضان
و مرصاد و گرامیداشــت شهدای حمله
هوایی به نماز جمعه همدان در استادیوم
قدس ،با حضور سردارقاسم سليماني و
جمعي از مســئوالن و مقامات استاني در
حسينيه امام خميني(ره) همدان برگزار شد.
در این یادواره فرمانده سپاه قدس با بیان
اینکه هر چه داریم از شهداســت ،اظهار
کــرد :باید دعا کنیم کــه عاقبت به خیر
شویم .موضوعی که امام معصوم (ع) نیز
به آن تاکید دارد پس تکلیف ما به عنوان
یک فرد عــادی در این عرصه نیز معلوم
است.
قاسم سلیمانی با بیان اینکه خدای متعال به
ما فرصتی داده که از دین اسالم دفاع کنیم،
این مهم را ناشی از رهبریهای امام خمینی
وجانشینش مقام معظم رهبری عنوان کرد.
وی خاطرنشــان کرد :از حضور در چنین
جمعی افتخار میکنم ،از این جهت که با
وجود گذشت قریب به  30و چند سال از
شهادت سرداران شهیدی که این مجلس
به مناســبت شهادت قهرمانانه و مظلومانه
آنها برقرار شــده ،این جمعیت به پاس
گرامیداشت آنها حضور یافتهاند.
همدانی نیستم اما میدانم همدان
شهر علما و شعرای بزرگ است
فرمانده ســپاه قدس با اعالم اینکه همدان
شــهر دین و دیانت اســت ،گفت :همدانی
نیســتم اما در این کشــور زندگی میکنم
و ویژگی شــهرها را به خوبی میشناســم،
همدان شــهر علما و عرفای برجسته ،شهر
فالسفه و شعرای بزرگ است .همدان مفاخر
بســیار بزرگ و ارزشــمندی در دامن خود
دارد.
سلیمانی با اشاره به اینکه همدان مهد تمدن
ایران و شهر شهدای دیروز و امروز ماست،
گفت :همدان شهر ســردار شهید دیروز و
امروز اســت ،فردی که قافله ســاالر بود و
در شــهید پروری نقش ارزندهای داشت و
توانست حالت شــهید ماندن را در دورهای
طوالنی در خود حفظ کند.
وی ابراز کرد :شــهید همدانــی فرصت را
مغتنم شــمرد و بــا ذکاوت راهی پیدا کرد،
خــودش را داخــل این راه کرد و ســر به
دار و ابوالفضل این راه شــد ،آن وظیفهای
کــه دیــروز در صحرای کربــا حضرت
عبــاس(ع) به دفاع از حریــم اهل بیت(ع)
و خواهر مقدســهاش برعهده داشــت ،او
آمد و نگذاشــت َگرد اهانت و جسارت بر
دامن بارگاه کبریایی حضرت زینب(س) و
حضرت رقیه(س) بنشیند.
فرمانده سپاه قدس با بیان اینکه شهید حسین
همدانــی ابو وهب معروف عالم اســامی
است ،اظهار داشت :این شهر ،شهر شهیدان
بارز انقالب اســت شهر شــهید شهبازی و
شهید حاج بابایی است.سلیمانی با بيان اينكه

 -1نام همدان در بين اســتانهاي داراي رتبه برتر جذب سرمايهگذار
خارجي ديده نميشــود .گفته ميشــود از مجموع  350ميليون دالر
ســرمايه خارجي وارد كشور شده ،اســتانهاي تركنشين و پايتخت
بيشترين جذب را داشتهاند .گويا شــركتهاي سرمايهگذار در  4ماه
گذشته سال نيز سود سهام خود را دريافت كردهاند .گفتني است استان
همدان در دولــت يازدهم و دوازدهم تالش زيــادي را براي جذب
سرمايهگذار با برگزاري همايش خارجي كرده است كه گويا علی رغم
این اقدامات سایراستانهاپیشتازبوده اند.
 -2معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد به همدان ميآيد .گفته ميشود قرار
اســت سلطانيفر در آستانه روز خبرنگار به همدان سفر كند .گويا اين
سفر با هدف بررسي مشكالت رسانهها و خبرنگاران و همچنين شركت
در مراسم روز خبرنگار در همدان باشد .گفتني است هر ساله در مراسم
سالروز گراميداشت روز خبرنگار ميهمان ويژهاي به همدان ميآيد.
 -3مشارکت پیمانکاران در پروژه هاکاهش یافته است.گفته می شود
با نوســانات بازاربسیاری ازپیمانکاران از مشــارکت دراجرای طرح
های مختلف خودداری کرده ودرانتظار تعیین تکلیف ضررهای خود
دراجــرای قراردادهای قبلی هســتند.گویامناقصات ومزایدات دولتی
دراستان وکشورتاتغییرشرایط به حالت تعلیق درآمده است.

■ يادواره شهداي رمضان در استان برگزار شد
■ سليماني :حريف ترامپ من هستم نه تمام نیروهای مسلح

خبـر

در جامعــه امروز با جنگ نابرابري مواجه
هستيم و دشمن از همه توانمندي خود براي
مقابله با آن اســتفاده ميكنــد ،گفت :بحث
مديريت جامعه بسيار مهم است و يك مدير
در جامعه نقشش از يك منبرباالتر است.
وي بــا بيان اينكه حلقه اتصال بين جامعه و
مردم خداست ،افزود :مدير يك جامعه اگر
فاقد معنويت باشد ،نبايد انتظار داشته باشيم
كه آن جامعه معنويت داشــته باشد؛ در واقع
مردم از رهبر و مدير خود پيروي ميكنند.
در گزینش مدیران نبايد به موضوعات حزبی
و جناحی توجه داشته باشیم
فرمانده سپاه قدس درباره مسئوليتها با بيان
اينكه در گزینش مدیران نبايد به موضوعات
حزبی و جناحی توجه داشــته باشیم ،اظهار
كــرد :نگاه حزبي و جناحــي براي انتخاب
مديران ،جامعه را به گودال فساد ميكشاند.
سليماني افزود :مدیران چه اصولگرا و چه
اصالح طلب ،اگر در پشــت میزها منتظر
اختصاص بودجــه و اعتبــارات بمانند و
در صورت نبــودن بودجه اقدام نکنند این
مدیریت نیست ،مدیر باید خالق و نوآور و
مبتکر باشــد و از دل نااميديها و بحرانها
به بزرگترين اميدها و پيروزيها برسد ،به
طــوری که بحرانها را بايد دور بزنيم و به
ضدبحران تبديل كنيم.
وي خطاب به جوانان تاکید کرد :جمهوري
اســامي و نظام اســامي اصل است و این
اصلها مهم هستند ،احزاب و جريانها اصل
نيستند .ولي فقيه ،اصل اين نظام است و اگر
با ايشان (ولي فقيه) مواجه شود ،ما با جانمان
با آن برخورد میکنیم.
فرمانده سپاه قدس افزود :اصل و نگهدارنده
ايــن نظام ،ولي فقيه اســت و براي ما مانند
قرآن ناطق اســت و با جانمان از ایشان دفاع
ميكنيم.

در شــأن رئیس جمهور نیســت

جواب شــما را بدهد ،من جواب تو را
میدهم

سلیمانی اظهار كرد :رئيسجمهور ما خطاب
به ترامپ جمالت كليدي را گفتند كه خيلي
از افراد در كشــور ســعي دارند اين گفتهها
را ضعيف نشــان دهند و هر كس به بيانات
رئیسجمهــوری اهانت كنــد ،بزرگترين
خيانت را كرده است.
فرمانده سپاه قدس با بيان اينكه رئيسجمهور
آمريكا در جــواب رئيسجمهور ما مطالب
ســخيفي را توئيت كردند ،گفت :در شــأن
رئيسجمهور ما نيست كه جواب تو را بدهد
و من به عنوان ســرباز اين نظام جواب تو را
خواهم داد.
سليماني با اشــاره به اينكه بيش از يكسال
و نيم از رياستجمهوري ترامپ ميگذرد،
گفت :ادبيات ترامــپ ،ادبيات قمارخانه و
كاباره است و همانطور که میبینید با چين،
روســيه و اروپا با ادبيــات كاباره صحبت
ميكنــد .وي درباره حرف ترامپ که گفته
اســت«:كاري ميكنم كه ســابقه نداشــته
باشــد»؛ خطاب به وی گفت :تو سابقهاي
نــداري؛چون افكار تو در گذشــته درگير
چيزهاي ديگري بوده است ،از فرماندهان
و سياستمداران و سازمانهاي امنيتي خود
بپرس و حرفهاي نادانســته بر زبان خود
جاري نكن .فرمانده ســپاه قدس خطاب
بــه ترامپ با تأكيد بر اينكه شــما در طول
اين  20ســال چه كارهايي ميتوانســتيد
انجام دهيد كه ندادهايد ،عنوان كرد :شما با
دهها دستگاه تانك و نفربر و صدها فروند
هليكوپترهاي پيشرفته آمديد به افغانستان،
چه كرديد

سربازهایتان را پوشک میکردید

وي اضافــه كــرد :يادتــان رفته اســت كه
براي سربازانتان پوشــاك بزرگسال استفاده

در یادواره شــهدای رمضان و مرصاد
و گرامیداشت شــهدای حمله هوایی به
نماز جمعه همدان در اســتادیوم قدس از
كتاب «رقص خاكريز» با حضور ســردار
قاسم سلیمانی و جمعی از مسئوالن استانی
رونمايي شد که این کتاب حاوی خاطرات
سردار حبیب مظاهری و سایر راویان دفاع
مقدس پیرامون عملیات رمضان است که
توسط محسن صیفی کار تالیف شده است.
عملیات رمضان اولیــن عملیات برون
مرزی ایران در دفــاع مقدس بود که با
مشارکت ارتش و سپاه صورت گرفت و
استان همدان در این عملیات  ۱۶۰شــهید تقدیم کرد که از این تعداد  ۶۴شهید مفقوداالثر هستند.

ميكردید و حاال امروز ،ما را تهديد ميكنند.
فرمانده سپاه قدس بيان كرد :شما در جنگ
 33روزه پشت اسرائيل ايستاديد و اسرائيل
مثل يك وزنه به پاهاي شما آويزان بوده و
هســت ،همچنین با پشتوانه  2هزار ميليارد
دالري يــك جنــگ ناجوانمردانه در يمن
انجام داديد .وی پيرامــون اظهارات اخير
ترامپ بــه صراحت گفت:آقــاي ترامپ
قمارباز :ايران نه ،من حريف شــما هستم
نيروهاي قدس حريف شما هست و بدان
در جايي كه فكر نميكني و هر كجا كه در
تصورت نميگنجد ،من در كنارت هستم.
ســليماني بيان كرد :ما مردان میدان جنگ
هســتيم و اين جنگ همه امكانات شــما
را نابــود ميكند و بدانیــد که اين جنگ
را شما شــروع ميكنيد ولي پايانش را ما
ترسيم ميكنيم .وي ادامه داد :امروز شما
ايــن زبالههاي بيرون ريختــه ملت ايران
(منافقيــن) را دور هم جمع ميكني و به
آنها دل بســتهاي .دختر و زن ولگردي را
در شــبكههاي تلويزيون ميچرخاني ،آیا
همه توان تو اين اســت و توان خود را با
ما در جنگ متقارن ميداني؟؟.

شیری که امان به دشمنان نمیدهد

نماینده ولــی فقیه در اســتان و امامجمعه
همدان نيز در اين مراســم با بيان اينكه ياران
حضرت مهدي(عج) كســاني هســتند كه
شــبها در ســوز و گداز هستند و صبحها
مانند شــير امان به دشمنان نميدهند ،گفت:
سردار سليماني جزو عناصر ارزشمندي است
كه شــبها جان سوخته است و روزها شير
ميدان جنگ است.
آيتا ...غياثالدين طه محمــدي ادامه داد:
انسان در بســتر تكامل به حدي ميرسد كه
ولينعمــت عالم اين چنين تاج بر ســر آن
مينهد و هميشه مورد توجه خداوند بزرگ
است.
وي اضافه كرد :ســردار سليماني براي مقام
رهبــري آن جايگاه را دارد كه مالك اشــتر
بــراي اميرالمؤمنين داشــت و همانطور كه
اميرالمؤمنين گفته اســت" مالك اشتر براي
من ،به منزله من براي رسولا ...بود".
امامجمعه همدان با اشاره به سخن مقام معظم
رهبری درباره تشییع پیکر سردار همدانی كه
فرمودند« :تمام همدان براي سردار همداني
آمدند» ،اظهار كرد :همان جمعیت امروز به
این مراســم آمدهاند و خوشا به حال پدران
و مادرانــي كه بســتر شــكل گرفتن چنين
انسانهايي ميشوند.
همچنين در اين مراسم پيكر  2شهيد بر روي
دستان مردم استان همدان تشييع شدند.

طاعون نشخوارکنندگان در همدان دیده نشده است
معــاون فنی اداره کل حفاظت محیط
زیســت همدان از نبود شــیوع بیماری
طاعون نشخوارکنندگان در مناطق تحت
مدیریت محیط زیست اســتان خبر داد
و گفت :تاکنون مورد مشــکوکی از ابتال

شنیدهها

/عكس:تسنيم

روزگذشته درآئینی رسمی فرماندارمالیر پس از ماهها انتظاربرای
امضای حکم از سوی وزیرمعرفی شد تا از امروزشهرستان ویژه استان
بامدیریتی جدید اداره شــود و برنامه های دولت در این شهرستان با
دستان فتحی  ،مدیری که ســابقه مدیریت در استانهای دیگرراداردبه
اجرا درآید.
این آییــن که بــا حضورمعاونــان اســتاندارونماینده هــای مردم
مالیردرمجلس وامام جمعه مالیروبرخی مدیران برگزارشــد قراربود
پیشــتراز این برگزارشــود که گویا برخی اتفاقهــا و مباحث مانع از
انجام آن شــد تا سرانجام پس از  2ماه سرپرستی رضا قیاسی  ،معاون
برنامه ریزی استانداری  -که برای دومین بارباحکم سرپرستی به این
شهرستان عازم شده بود -روزجمعه فرماندارویژه شهرتاک ها معرفی
شود.
فتحی آخرین پست خودرا درسرپرستی پدافند غیرعامل استان زنجان
درحالی تحویل داده است که پیش از این در کارنامه خود پست های
مدیرکلی دردوایرداخلی استانداری زنجان وسابقه فرمانداری شهرستان
خدابنده را ثبت کرده است.
فتحی یکی دیگرازمدیران غیربومی دراستان همدان است که با چهره
ای ناشناخته درهمدان معرفی می شود و امید می رود به دلیل قرابتی
که شهرســتان خدابنده با شمالی ترین شهرســتان استان همدان دارد
شناختی نسبی از شرایط اســتان ما را داشته باشد .هرچند که ویژگی
های شهرستانهای همدان و استان همسایه از جهات مختلف فرهنگی
،اقتصادی ،اجتماعی ودرنهایت سیاسی متفاوت است.
مالیر به دلیل داشتن ظرفیت های اقتصادی ویژه وقرارگرفتن در مسیر
ارتباطی استان همدان با دیگراستانهای اقتصادی درجغرافیای جنوب
نیازمند مدیریتی توانمندترازگذشــته است تابتواند پاسخگوی سطح
باالی مطالباتی باشــدکه پیش ازاین دراین شهرســتان باوجودمدیران
کارآمــدی که بعدها هرکــدام به مناصب عالی ازمدیریت دراســتان
وکشوررسیده اندپاسخگوباشد.
فرمانــداران ومدیرانی کــه هرکدام دارای کارنامه درخشــانی بوده
ودرآخریــن مواردآن همین بس که رضایی را پایتخت نشــین کرده
است .کما اینکه ظرفیت باالی این شهرستان هم دلیلی بودتا کمتراز
معاون استانداربرای این شهرستان حکم نگیرد ودردوره های گذشته
وتاهمین دیروز مدیریت این شهرستان را قیاسی عهده دارشود وحال
باید مدیرجدیداین شهرســتان جای درپای کسانی بگذارد که سطح
رضایت مندی ازآنان باال است.
درشــرایط کنونی که استان به تبع کشــوردرگیرمعضالت اقتصادی
اســت وجامعه خواستارچابکســازی تیم اقتصادی دولت  ،همدان
نیز باید خودرا آماده همراهی وســرعت بخشــی در اجرای برنامه
هــای اقتصادی دولت کنــد و انتظارمی رفت تغییرات انجام شــده
درحوزه های فرهنگی وسیاســی پیشترازاین ها انجام می شد تا این
روزها شــاهد اقدامات جدی دردیگرحوزه ها باشــیم اما انتصابات
اخیردراســتان درحالــی آرام آرام روی می دهد که شــرایط جامعه
درحساسترین دوران به ســرمی بردوجامعه درانتظاراقدامات سریع
وتصمیماتی است تا سریع ترازاین شرایط خارج شود.
باید دید آیا اســتان توان واکنش ســریع رادرپاسخگویی به مطالبات
راداردیا کماکان راه خودراآهسته خواهدپیمود.

shenide@hamedanpayam.com

جانوران به این بیماری دیده نشده است.
به گزارش روابط عمومی محیط زیســت
همــدان ،مهدی صفی خانــی بیان کرد:
همچنین موردی مبنی بر مشاهده بیماری
یا تلفات ناشــی از بیماری در این مناطق

گزارش نشده اســت .وی اضافه کرد :با
توجه به حساســیت و اهمیت پیشگیری
از بروز بیماری های مشــترک بین انسان
و دام ،پایش های مستمری در این زمینه
توسط محیط زیست صورت می گیرد.

وی بیان کرد :برنامه های راهبردی برای
پیشگیری و مبارزه با بیماری های حیات
وحش تهیه شده است و از شهروندان در
خواست می شود هرگونه موارد مشکوک
در دام های اهلی اطراف مناطق حفاظت

اسامی  6شوینده غیرمجاز اعالم شد
ســازمان غذا و دارو با صدور اطالعیه ای اســامی  6شــوینده و
محصول بهداشتی غیر مجاز در سطح عرضه را معرفی کرد.
بــه گزارش معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی همدان،
محصوالت بهداشــتی شامل پودر ماشین ظرفشویی REINIGER
 ،PULVERقــرص ماشــین ظرفشــویی QUAVTUM
 POWERBALLو نمــک ماشــین ظرفشــویی(ملح) SAIT
غیرمجاز هستند.
همچنین ســازمان غذا و دارو جرم گیر ماشین ظرفشویی ،مایع براق
کننده ماشــین ظرفشویی و ژل ماشین ظرفشــویی با نام های تجاری
 Finishموجود در ســطح عرضه را به علت نداشتن هرگونه پروانه
بهداشتی غیر مجاز اعالم کرد.
مشخصات کاالهای اصیل وارداتی توسط شرکت پخش رویال پیشگام
شــرق با نام تجاری  Finishبسته به نوع بسته بندی ،اوزان و کشور
تولید کننده موجود اســت و فقط موارد یاد شده مرتبط با محصوالت
قاچاق بوده و مشمول کاالهای دارای برچسب اصالت و سالمت معتبر
مطابق با ضوابط سازمان غذا و دارو نمی شود.
کاالهای اصیل وارداتی توسط شرکت پخش رویال پیشگام شرق برای
کاالهای پودر ماشــین ظرفشویی ،نمک ظرفشویی (ملح) و مایع براق
کننده ظرفشویی ،دارای متن فارسی نویس از مبدا هستند.
سازمان غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی تاکید کرد :کنترل الزم
بر روی محصول های دارای برچســب اصالت و سالمت صورت
میگیرد.

پای «همدان»2018 ،
به فالت مرکزی ایران باز شد
در روزهای اخیر کارناوال تبلیغات شهری همدان  2018در قالب
بیلبوردهای تبلییغاتی راهی اتوبانهای فالت مرکزی ایران شد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری همدان با بیان
اینکه تبلیغات همدان  2018وارد مرکز کشــور شد ،اظهار کرد :ادامه
کمپین تبلیغاتی همدان  2018از ســوی ســازمان میراث فرهنگی در
اتوبانهای کالن شهر اصفهان در حال اجرا است.
به گزارش فارس  ،علی مالمیر ادامه داد :پس از انجام تبلیغات شهری
در کالنشهرهای گردشگرپذیر همچون تبریز رد پای تبلیغات شهری
از این رویداد به مقاصد دیگر کشور کشیده شد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری همدان خاطرنشان
کــرد :در حال حاضر بیلبورد تبلیغی رویداد همدان  2018در ایلگلی
تبریز نصب شــده است و البته موارد دیگر تبلیغات در سایر شهرهای
کالنشهر دیگر در دست انجام است.
وی بیان کرد :قطارهای رجاء در مســیر کالن شهرهای مشهد ،تبریز،
اهواز ،شیراز ،یزد و همدان نیز برای نخستین بار در تاریخ گردشگری
همدان میزبان تبلیغات همدان  2018خواهند بود.
مالمیر از تبلیغات داخل اســتانی و کشوری رویداد همدان  2018خبر
داد و گفت :قطارهای رجاء در مســیر کالن شهرها برای نخستین بار
میزبان تبلیغات همدان  2018خواهند.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری همدان اضافه کرد:
پــس از اجرای تبلیغــات همدان  2018در  82نقطــه مترو تهران ،به
زودی و به همت ســازمان میراث فرهنگی قطارهای رجاء در مســیر
کالن شــهرهای مشهد ،تبریز ،اهواز ،شــیراز ،یزد و همدان نیز برای
نخستین بار در تاریخ گردشگری همدان میزبان تبلیغات همدان 2018
خواهند بود.

شده را به دامپزشکی گزارش دهند.
معــاون فنــی اداره کل حفاظت محیط
زیســت همدان اظهار داشت :پایش های
مشترک با کارشناســان اداره دامپزشکی
به صورت دوره ای در مناطق حســاس
صورت گرفته و ملزومات پیشــگیری و
مبارزه با بیماری ها تهیه می شود.
صفی خانی ادامه داد :دوره های آموزشی

درباره بیماری های مشترک بین حیوانات
اهلی و گونه های حیات وحش در برخی
روستاهای حاشیه مناطق تحت مدیریت
استان برگزار شده است.
وی اضافه کرد :طاعون نشخوار کنندگان
کوچک ،بیماری اســت که قابل انتقال به
انسان نیســت و فقط دامهای کوچک به
این بیماری دچار میشوند.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

 ۱۵آمبوالنس در همدان مجهز به دستگاه
تله کاردیولوژی است
رئیس مرکز مدیریت حوادثوفوریت های پزشکی استان همدان گفت ۱۵ :آمبوالنس
در همدان مجهز به دستگاه تله کاردیولوژی است.
به گزارش تسنیم ،حبیباله معصومی در جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان
همدان ،اظهار داشــت :این دستگاه در آمبوالنسها نصب شده و هنگامی که بیمار دچار
عالئم قلبی شده اســت از او نوار قلب گرفته میشود و اقدامات حیاتی پیش از رسیدن
به بیمارستان برای بیمار انجام میشود.وی به تعداد پایگاههای شهری ،جادهای و هوایی

استان همدان اشاره کرد و افزود :در مجموع  51پایگاه پیش بیمارستانی در استان همدان
وجود دارد که از این تعداد  10پایگاه شهری 4 ،پایگاه جادهای و یک پایگاه هوایی مربوط
به شهرســتان همدان اســت .رئیس مرکز مدیریت حوادثوفوریت های پزشکی استان
همدان با بیاناینکه بر اســاس آخرین سرشماری جمعیت همدان ،تعداد پایگاههای پیش
بیمارســتانی نسبت به جمعیت کافی اســت ،ابراز کرد :فعال نیازی به افزودن پایگاههای
شهری پیش بیمارستانی در همدان نداریم.معصومی با بیاناینکه در ابتدای دولت یازدهم
اقدام به افزدون پایگاههای شهری و جادهای کردیم ،گفت :در این مدت سه پایگاه شهری
و یک پایگاه جادهای به پایگاههای پیش بیمارستانی همدان افزوده شده است.
وی تصریح کرد :وظیفه اورژانس پیش بیمارســتانی خدمت رسانی سریع به بیماران و یا

مصدومانی است با خط  115تماس می گیرند و در هرکجا که پای یک فوریت و وضعیت
اورژانسی در میان باشد نیروهای فوریت پزشکی در محل حادثه حاضر میشوند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان همدان با بیان اینکه مهمترین
شاخص ما برای سرویس دهی به بیماران و مصدومان مدت زمان رسیدن بر بالین بیمار
در جاده و شهر است ،اظهار داشت :در سال گذشته میانگین زمان رسیدن بر بالین مصدوم
و بیماران در شهر  6دقیقه و  7ثانیه و در جاده ها  7دقیقه و  3ثانیه بوده است.
معصومی با بیاناینکه در برخی بیمارســتانها طرح بالگرد اســتاندارد را اجرایی کردیم،
گفــت :با توجه به اینکه در اســتان بالگــرد وجود دارد بنابراین بایــد در فضای برخی
ساختمانها و فضاهای اداری نیز امکان فرود بالگرد ایجاد شود.
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مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان:

حامي برنامه های فرهنگی
بامحوریت مردمي هستم

خبـر

بیش از ۱۶۰هزار تن گندم از مزارع رزن
برداشت میشود

امســال پیش بینی میشــود بیش از ۱۶۰هزار تن گندم از مزارع
شهرستان رزن برداشت شود .مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رزن با
اشاره به سطح زیر کشت گندم در شهرستان رزن اظهار داشت:در سال
زراعی گذشته بیش از 74هزار هکتار گندم دیم و بیش از10هزار هکتار
گندم آبی در سطح شهرستان رزن کشت شده است.
محمود فتحی در گفتوگو با تســنیم با بیان اینکه امســال به علت
افزایش نزوالت آســمانی به ویژه در فصــل بهار افزایش تولید گندم
را داریم ،گفت:مبارزه به موقع با افت ســن گندم،همت کشاورزان و
سخاوت آسمان دست به دست هم دادند تا امسال محصول با کیفیتی
در شهرستان رزن تولید شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان رزن با بیان اینکه میانگین برداشت
گندم در کشــت دیم از دوتا دونیم تن و میانگین برداشت گندم آبی
تا 5تن نیز می رســد گفت:شهرستان رزن در تولید گندم مقام نخست
استان را دارد.
فتحی با بیان اینکه بیش از300کمباین بومی و غیر بومی کار برداشت
گندم را انجام میدهند ،افزود :روند برداشت گندم در شهرستان رزن
از 15تیر آغاز و تا یک ماه ادامه دارد.
مدیرجهاد کشــاورزی رزن از پیش بینی 14مرکز خرید گندم توسط
تعاون روستایی شهرستان رزن در ســال گذشته خبر داد وگفت:این
مراکز در سطح شهرستان رزن به صورت 24ساعته فعال هستند.
وی با بیان اینکه شهرســتان رزن مقام نخست استان را در تولید گندم
دارد گفت:امســال پیش بینی میشــود بیش از 160هزار تن گندم از
مزارع شهرستان رزن برداشت شود.
فتحی از برداشت 40درصد از گندم شهرستان رزن تا به امروز خبر داد
و افزود:با توجه به سطح زیر کشت و همچنین پهناور بودن شهرستان
روند برداشت گندم تا یک ماه آینده ادامه دارد.

بهرهمندی  1391مددجوی همدانی از
آموزشهای فنی و حرفهای
یکهزار و  ۳۹۱مددجوی زیرپوشــش کمیته امداد استان همدان
از دورههای آموزش فنیوحرفهای در رشــتههای مختلف در سهماهه
نخست سال جاری بهرهمند شدهاند.
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیتــه امداد همدان گفــت :بهمنظور
ارتقای توان مادی و اجرایی مددجویان زیرپوشــش برای حضور در
فعالیتهــای اقتصادی ،راهبرد توانمندســازی اقتصادی محرومان با
محوریــت آموزشهای فنیوحرفهای یکــی از مهم ترین برنامههای
حمایتی کمیته امداد اســت تا زمینه اشــتغال و فعالیت در بخشهای
مختلف اقتصادی برای مددجویان زیرپوشش فراهم شود.
شــهرام عابدی در گفتوگو با فارس بابیــان اینکه یکهزار و 391
مددجوی زیرپوشش از دورههای آموزش فنیوحرفهای در رشتههای
مختلف از جمله دامداری ،قالیبافی ،خیاطی و آرایشگری در سهماهه
نخست سال جاری بهرهمند شدهاند ،افزود 100 :نفر از مددجویان نیز
از طریق کاریابی از ابتدای سال وارد بازار کارشدهاند.
معــاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد اســتان همــدان گفت:
آموزشهــای فنیوحرفــهای به مددجویــان موجب ایجــاد زمینه
مناسب برای کشــف خالقیتهای نهفته مددجویان مستعد ،ارتقای
ســطح آگاهیهای عمومی ،دانش فنی و مهارتهای حرفهای ،ایجاد
خودبــاوری و اعتمادبهنفس در فرد ،کاهش فقر ،بیکاری و ناهنجاری
در خانوادههای مددجو و پیشگیری از مهاجرتهای بیرویه به شهرها
میشود.
عابدی با اشاره به اینکه یکمیلیارد و  200میلیون تومان در خصوص
آموزش مددجویان در سال  97اختصاص داده شده است ،گفت400 :
میلیون تومان برای اشتغال مددجویان مناطق محروم هزینه میشود.
وی تصریح کرد :در ســ ه ماهه نخســت امســال  259نفر در مراکز
دولتی ســازمان فنیوحرفهای 111 ،مددجو در آموزشــگاههای آزاد
فنیوحرفهای و یکهزار و  21مددجو نیز در فضاهای اداری متعلق به
کمیته امداد از آموزشهای الزم بهرهمند شدهاند.
عابدی با اشــاره بــه اینکه برگزاری دورههای آموزشــی با همکاری
فنیوحرفهای ،صنایعدســتی و جهاد دانشــگاهی برگزار میشــود،
خاطرنشــان کرد :در سال گذشــته  60درصد از مددجویان به تعداد
یکهزار و  980مجری طرحهای اشــتغال و خودکفایی در دورههای
آموزش فنیوحرفهای شرکت کردهاند.

 ۲۵۱حلقه چاه غیرمجاز
در مالیر مسدود شده است
از ابتدای اجرای طرح تعادل بخشــی آب تاکنون تعداد  ۲۵۱حلقه
چاه غیرمجاز در شهرستان مالیر مسدود شده است.
مدیر منابع آب مالیر در هفدهمین جلســه شــورای حفاظت ازمنابع
آب مالیــر گفت :از ابتدای اجرای طرح تعادل بخشــی تاکنون تعداد
 ۲۵۱حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان مالیر مسدود شده که به میزان
بیــش از  ۱۴میلیون مترمکعب در مصرف آب زیرزمینی صرفه جویی
در بر داشته است.
به گزارش مهر جمشید نوروزی وی عنوان کرد :از ابتدای سال جاری
تاکنون نیز  ۲۲حلقه چاه غیر مجاز در مالیر مسدود شده که به میزان
بیــش از یک میلیون مترمکعب صرفه جویــی درمنابع آب زیرزمینی
داشته است.
نوروزی عنوان کرد :تعداد  ۴۶۳دستگاه کنتور هوشمند آب و برق بر
روی چاه های مجاز شهرســتان نصب شــده که امیدواریم با استقبال
کشاورزان بتوانیم تعداد بیشتری کنتور نصب و راه اندازی کنیم.
وی افزود :میــزان آب قابل برنامه ریزی برای دشــت مالیر ۱۶۱
میلیــون متر مکعب و اکنون میزان برداشــت در این دشــت ۳۲۰
میلیون مترمکعب است.
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خبـر
نماینده مجلس:

روند جذب اعتبارات اشتغال مالیر
نامناسب است

»»مريم مقدم

حامــي برگــزاري جشــنوارههايي
هســتم كــه خروجــي و نتيجــه آن متوجــه
منافــع جامعــه محلــي اســت و معتقــدم بــا
تــوان اصحــاب رســانه بايــد ثابــت كنيــم
مطبوعــات ركــن چهــارم دموكراســي
اســت و بايــد ثابــت كنيــم مطبوعــات
ميتوانــد صــداي مــردم باشــد و قــادر
اســت خــوراك علمــي بــه جامعــه محلــي
بدهــد و بايــد ثابــت كنيــم مطبوعــات از
مشــاغل پرزحمــت اســت امــا بــا همــه
ايــن مــوارد از نقــش تأثيرگــذار خــود
بــراي حلوفصــل مشــكالت مــردم غافــل
نميشــود.
عليرضا درويشنژاد ،مديركل ارشاد اسالمي
اســتان همدان بــا عنوان ايــن مطالب در
نشست صميمي با اعضاي خانه مطبوعات
اســتان همدان كه روز پنجشنبه  4مردادماه
برگزار شد ،گفت :ارتباط مستمر بين خانه
مطبوعات با اداره كل ارشاد اسالمي يكي از
عوامل مهم در راستاي حلوفصل مشكالت
رسانههاست.
وي عنوان كرد :من برنامهام حمايت متوازن
از امور صنفي رســانهاي و هنري اســت و
خانه مطبوعات براي ما رسميت دارد .بيش
از  100انجمن صنفي ميتواند تشكيل شود
در حوزه رســانه اما اولويت اصلي براي ما
خانه مطبوعات خواهد بود.
درويشنژاد تأكيد كرد :ارتباط مســتمر بين
خانه مطبوعــات با اداره ارشــاد ميتواند
موجب پويايي در عرصه حل مشــكالت
رسانه باشد.
مديركل ارشاد اسالمي همچنين گفت :براي
تسهيل شــدن روال فعاليت مطبوعات در
استان همدان بايد مشكالت موجود را براي
حلوفصل كردن اولويتبندي كرد.
درويشنژاد گفت :معتقديم واگذاري امور
رســانه به خانه مطبوعات اســتان باشد و
نيازمند همدلي و همراهي با دولت هستيم.
وي در زمينه تخصيص يارانه به رســانهها
عنوان كرد :براي مطرح شــدن مشــكالت
رســانهايهاي اســتان در اين زمينه پيگير
حضور ســلطانيفر ،معاون وزير ارشاد به
مناســبت گراميداشــت روز خبرنگار در
همدان هســتيم .حلوفصل مشكل كمبود
كاغذ و تخصيص يارانهها به رسانهها براي
من در اولويت برنامهها خواهد بود.
درويشنژاد همچنين گفت :براي مناسبت
روز خبرنــگار انتظــار دارم امســال خانه
مطبوعات به دنبال ارائه و برگزاري برنامهاي
خالقانهتر براي اصحاب رسانه استان باشد،
از ارائه برنامههاي كليشهاي بپرهيزيد.

وي گفــت:همانطور تأكيد ميكنم فعاليت
متوليان امور در اداره ارشــاد اســامي در
خانه مطبوعات بايد مداوم ،پويا و تأثيرگذار
مناسبتي همچون گراميداشت روز خبرنگار
باشد .در اين زمينه خانه مطبوعات ميتواند
ما را همچون هميشه همراهي كنند.
با برگزاري دورههاي آموزشــي و اردوهاي
مديرعامل خانه مطبوعات عنوان كرد 2 :سال
حرفهاي در حوزه رســانه ايــن پويايي را
اســت اعالم آمادگي كردهايم كه جشنواره
رسميت ببخشــد .توصيه ميكنم به دنبال
مطبوعــات ار در غرب كشــور به ميزباني
محل دائمي براي خانه مطبوعات باشيد تا
همدان برگزار كنيم اما به داليل متعدد اين
خبرنگاران دغدغههايشان كمتر شود.
مهم تا امروز محقق نشده است و اميدواريم
وي گفت :به شدت پيگير مطالبات رسانهها
با تسهيل شدن شرايط اين جشنواره بزودي
از ارگانهــاي دولتــي با حمايــت خانه
به ميزباني همدان برگزار شود.
مطبوعات در اســتان همدان خواهم بود و
فاطمه حبيبي ،بــازرس خانه مطبوعات نيز
اعالم ميكنم به شــدت
در اين نشست با تأكيد
مدافع خبرنگارانم.
بر نياز جامعه مطبوعات
بــه دنبــال تجليــل از
اســتان بر ايجاد رقابت
خبرنــگاران كمتر تجليل
با برگزاري جشــنواره
شده باشيد
مطبوعــات در اســتان
همــدان گفــت :انتظار
اســتان نيازمند
داريــم در ايــن زمينه
جشــنواره مطبوعات
برنامههايي در راســتاي
است
تحقــق برگــزاري اين
راي مطــرح شــدن
مهرداد حمزه ،مديرعامل
جشــنواره اعمال شود؛
خانه مطبوعات استان با
مشكالت رسانهايهاي
چراكــه احســاس نياز
ارائه برنامههاي پيشبيني
اســتان در ايــن زمينه
باري اينكــه انگيزهاي
شــده براي گراميداشت
پيگير حضور سلطانيفر،
در راســتاي رقم خورد
روز خبرنگار ،عنوان كرد:
معاون وزير ارشــاد به
در جامعه رسانه محلي
در حوزه رســانه اولویت
مناســبت گراميداشت
مشهود است.
برنامههاي گراميداشــت
روز خبرنگار در همدان
روز خبرنــگار ،برگزاري
هستيم
تأمين مواد اوليه
دوره آموزشــي در ايــن
براي چاپخانهها يك
زمينه است.
چالش است
وي گفــت :همــه ســاله  550عضو خانه
يــدا ...طاقتياحســن ،نايبرئيــس خانه
مطبوعات در ســمتهاي مختلف از قبل
مطبوعات نيز در اين نشســت عنوان كرد:
خبرنگار ،تايپيســت ،مــوزع و ...گردهم
چاپخانهها امــروز نيازمند تأمين مواد اوليه
ميآيند تا اعالم كنند جامعه رسانهاي استان
هستند 6 .استان در حال حاضر نشرياتشان
در عرصههاي متعدد به عنوان حلقه واسط
در چاپخانه همدان چاپ ميشود و در حال
بين مسئوالن و مردم نقش تأثيرگذاري را ايفا
حاضر نبود مواد اوليه يكي از معضالت مهم
ميكنند.
اقتصادي براي انتشار رسانهها شده است.
حمــزه عنوان كرد :انتظار ما اين اســت كه
وي گفت :ما اميدواريم ارشاد اسالمي اقدام

جدي براي اتخاذ تصميمي در راستاي حل
اين چالش بكنند.
طاقتياحســن همچنين به مشــكالت در
زمينه تأمين آگهيها در رســانهها از سوي
ارگانهاي دولتي و حمايــت اين ارگانها
اشاره كرد و گفت :پيشنهاد ميدهم جلسات
دورهاي را خانه مطبوعات با اداره كل ارشاد
اسالمي در نظر بگيرند تا بتوانيم شاهد نتايج
مطلوبي باشيم.

يارانــه مطبوعات براي اســتان
عادالنه نيست

اســدا ...ربانيمهر ،بازرس خانه مطبوعات
اســتان همدان نيز در اين نشســت گفت:
ل و فصل مشكالت
انتظار اين است براي ح 
رســانهها اداره كل ارشاد اسالمي با قدرت
بيشتري ورود پيدا كند.
وي بــه يارانــه مطبوعــات اشــاره كــرد و
گفــت :نســبت بــه بحــث آمــار رســانهاي
اســتان همــدان در رتبــه مطلوبــي قــرار
دارد امــا تخصيــص يارانههــاي كشــور
بــه مطبوعــات اســتان همــدان در حــد
انتظــار نيســت .ايــن مســائلي اســت كــه
بــا مديريــت از ســوي اداره كل ارشــاد
اســامي اســتان همــدان قطــع يقيــن قابــل
پيگيــري و حــل شــدن اســت.
ربانيمهر همچنين عنوان كرد :شرايط بيانگر
آن است كه متولي حمايت از حوزه رسانه
در قدم نخســت اداره كل ارشــاد اسالمي
اســت و اين حمايتها ميتواند به تداوم
فعاليت رســانهها ياري رساند و به جرأت
معتقدم اينكه سال گذشته از  8ميليارد تومان
يارانه رسانهاي در كشور سهم استان همدان
كمتر از  20ميليون تومان بوده است ،كه اين
يك اتفاق غيرعادالنه بود و نيازمند دفاع و
رسيدگي از ســوي اداره كل ارشاد اسالمي
استان همدان در آينده است.

نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از وضعیت
جذب اعتبارات ایجاد اشتغال این شهرســتان ،گفت :از  890میلیارد
ریال اعتبار دولتی که برای ایجاد اشــتغال روستایی مالیر اختصاص
یافته ،تنها  70میلیارد ریال آن جذب شده است.
به گزارش ایرنا ،محمد کاظمی در کارگروه اشــتغال و سرمایه گذاری
شهرستان مالیر اظهار داشت :در شرایط سختی که کشور با آن درگیر
و دولت تســهیالت بسیار خوبی را برای ایجاد اشتغال تخصیص داده
اســت ،درست نیست به جای حل مشکالت اشــتغال جوانان ،دنبال
سنگ اندازی باشیم.
وی خاطرنشــان کرد :اگر در زمینه اشتغال بین مردم و مسئوالن داور
شویم و شکایت مردم این باشد که دولت اعتبارات خوبی برای ایجاد
اشــتغال اختصاص داده اما پس از  2سال به دلیل کوتاهی این اعتبار
هنوز جذب نشــده است ،به طور قطع رای من این خواهد بود که ما
صالحیت خدمت به مردم را نداریم.
کاظمی با ابراز تاسف از روند نامطلوب اشتغال در این شهرستان ادامه
داد :نظام بروکراســی اداری ،کشور ما را زمین گیر کرده است و نمونه
آن این است که برای جذب تسهیالت اشتغالزایی به اندازه کافی انگیزه
و دلسوزی نداشتیم.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم با بیان اینکه بانک
ها در اعطای تسهیالت اشتغالزایی سخت گیری می کنند ،گفت :چرا
برای میلیاردها میلیــارد پرداخت وامی که از بیت المال به تاراج رفته
است ،روسای بانک ها سخت گیری نکرده اند.
کاظمی تاکید کرد :طی جلســه های مکرر بــا مدیر عامل صندوق
کارآفرینی و دریافت قول مســاعد برای پرداخت یک میلیارد ریال
بــه هر یک از متقاضیان فعال در شــهرک صنعتــی مبلمان حاجی
آبــاد برای ایجاد واحدهای نمایشــگاهی ،هنوز یک ریال پرداخت
نشده است.
وی خطاب به مدیران دســتگاه های اجرایی و روســای بانک های
شهرســتان تاکید کرد :از پشــت میز کارتان بلند شوید و دلسوزانه و
باانگیزه برای حل مشکالت اشتغال این شهرستان پای کار باشید.

مدیران در ایجاد اشتغال شفاف عمل کنند

معاون برنامــه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ویژه مالیر نیز در این
جلســه خواســتار تالش جدی مدیران در ارتقای وضعیت اشــتغال
شهرســتان شــد و افزود :به رغم تمامی تالش های صورت گرفته از
سوی مدیران ،بانک های عامل و مجموعه شهرستان ،وضعیت اشتغال
مالیر نســبت به سایر شهرهای استان خوب نیست ،اما حرکت رو به
جلو است.
حسین فارســی از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان درخواست
کرد :در روند ایجاد اشــتغال و بهبود وضعیت کنونی اشتغال ،شفاف،
صریح و بدون حاشــیه عمل کنند تا بتوانیم بــه جایگاه واقعی خود
برسیم.

 468فرصت شغلی در مالیر ایجاد شد

رئیــس اداره تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی مالیــر نیز گفت :از
ابتدای امســال تا پایان خردادماه سال جاری  468فرصت شغلی
در این شهرســتان ایجاد و در ســازمان تامین اجتماعی مالیر و
سامن بیمه شده اند.
غالمرضا کارگر ادامه داد :از این تعداد  435مورد با بیش از  92درصد
مربوط به خود اشتغالی اســت که  31.8درصد از اشتغال ایجاد شده
در بخش صنعت 52.8 ،درصد در بخش کشاورزی و  15.8در بخش
خدمات عمومی است.
وی بیان کرد :تاکنون از محل تسهیالت اشتغالزای فراگیر ،رونق تولید،
اشــتغال روستایی ،توسعه پایدار اشتغال روستایی و عشایری ،مشاغل
خانگی و خوداشتغالی ،بیش از یک هزار و  244میلیارد ریال برای یک
هزار و  335طرح پرداخت شده است.

فرمانده بسیج سازندگی در دفتر همدان پیام اعالم کرد

مشارکت 2هزار دانشجو و دانشآموز
در طرحهاي جهادي بسيج
پروين ســليمي  -خبرنگار همدان پيام :امسال
 280پــروژه در قالب طرحهــاي اردوي جهادي و
هجرت همچنين بسيج سازندگي اجرا ميشود.
همه روســتاهاي اســتان همدان به نوعي از بسيج
ســازندگي خدمــات ميگيرند و دانشــجويان و
دانشآمــوزان نيز با عالقــه در اين طرحها حضور
مييابندو ساليانه  50پروژه با حمايت خيرين و 40
پروژه نيز با اعتبار دولتي و حضور بسيج سازندگي
اجرا ميشــود .همچنین در طول ســال  200پروژه
کوچک دانشآموزي و دانشجويي در مناطق محروم
به نتيجه ميرسد.
فرمانده بسيج سازندگي استان به همراه مدير روابط
عمومي رو دوشــنبه در دفتر روزنامــه همدانپيام
حضور يافتند و در این نشست به بیان فعاليتهاي
بســیج ســازندگی در حوزه های مختلفی چون ،
فرهنگي ،توليد ،اشتغال و اقتصاد پرداختند.
فرمانده بسیج ســازندگی در اين نشست ضمن بر
شمردن فعاليتهاي گسترده اين نهاد گفت :امسال
 280پروژه در قالــب اردوهاي جهادي ،هجرت و
بسيج سازندگي اجرا ميشود.

وي از حضــور  2هزار دانشآموز و دانشــجو در
طرحهاي تابستاني امسال خبر داد و افزود 60 :گروه
دانشــجويي در  60روستاي استان کار سازندگي و
فرهنگ انجام ميدهند.
شــهرام صادقي اجر برنامههاي فرهنگی  ،هنري و
ســازندگي در روستاها توســط گروه های جهادی
دانشجویی را بســيار اثر گذار دانست و از استقبال
روســتائيان همچنين همکاري صميمانه آنان با اين
اردوها گفت و تصريح کرد :ســال گذشته  16خانه
با همــکاري کميته امداد براي نيازمندان روســتاها
ساختهايم که براي هر واحد  15ميليون هزينه شده
است و هر ساله عالوه بر ساخت وساز کالسهاي
آموزشــي مهارتي و هنري بــراي دختران ،بانوان و
آقايان در روســتاها برگــزار ميکنيم که ازجمله آن
مهارتهاي زندگي ،آموزشهاي هنري و پرورشي
محصوالت کشــاورزي مانند پرورش زنبور عسل
قارچ و کشت زعفران است.
صادقي اعزام تيم پزشکي به روستاهای محروم را
از تأثيرگذارترين و ضروری ترین برنامهها دانست
و گفت :ما در بســيج ســازندگي به صورت دائم

ميزبــان گروه هــای دندان
پزشــکی تهران هســتيم که
ايــن تيم هاد بــه مدت  3تا
 5ســال به طور مســتمر در
روســتاها حضور مييابندو
بدونه چشم داشت خدمات
ارائه می دهند.فرمانده بسيج
سازندگي استان از کمکهاي
خيرين در اين طرحها گفت
و اينکه هر ســاله  2ميليارد تومان اعتبار از قرارگاه
خاتماالنبياء تأمين ميشــود .که اعتبار امسال برای
 30پروژه آبرســاني هزینه خواهد شد.وي افزود:
ما با نهادهــاي ديگر نيز تعامل داريم که با گرفتن
اعتبار از آنها طرحهاي ساخت و ساز در روستاها
صورت می گیرد مانند تعمير و ســاخت مساجد،
خانههاي عالم ،راهسازي ،پل سازي وآبرساني که
با حضور نیرو های بســیج سازندگی این طرح ها
انجام می شوند .
صادقي در امر خدمات رساني بخش امور اجتماعي
نيز گفت :امســال  24سري جهيزيه تأمين و به افراد

واجد شرايط دادهايم که همه اقالم ضروري ايراني و
با قيمت کم تهيه شده است  .در اين راستا نيز 480
ســري لوازم التحرير ايراني به دانشآموزان مناطق
محروم داده ایم .
وي طرحهاي اشــتغالزايي ،آموزشی ،مهارتي را از
جمله برنامههای هر ساله دانست و گفت :طرحهاي
اشــتغالزايي دربخش صنايع تبديلي در روســتاها
شناســايي و فعال می شــوند که ما عالوه بر دادن
تســهيلت  5الي  30و بعضــأ  15ميليون توماني در
بحث بازاريابي و فروش نيز در کنار اين افراد هستيم
و  92درصد اين واحدها تداوم مستمر دارند.

وي تمرکــز فعاليتهــاي اردوهاي جهــادي به 3
شهرستان محروم استان مانند کبودراهنگ ،فامنين و
رزن را با اهميت دانست که قراراست خدمات به اين
شهرســتانها و ديگر بخشهاي محروم استان ادامه
داشته باشد .
رئيــس ســازمان بســيج ســازندگي اســتان از
خدماترســاني در زلزله کرمانشاه و سرپل ذهاب
گفت :گروه هــای داوطلب پس از زلزله بال فاصله
از سوي سپاه همدان به شهر ازگله اعزام شدند وآوار
برداری صورت گرفت و در ادامه کمک ها  2هزار و
 100چادر به همراه ديگر اقالم ضروري ،مواد غذایی
که در انبار ســپاه بود به منطقه ارسال شد .و پس از
اینکه چادر و اســکان موقــت را فعال کردیم 30تا
کانکس به همراه 40ســرويس بهداشتی در منطقه
مستقر شد  .در این راســتا پس از خدمات اسکان
موقت کلنگ 5واحد مســکوني در  10اسفند 96به
زمين زده شــد و در مدت  3ماه واحدها ساخته و
تحويل خانواده ها داده شد.
صادقي براي رونق روزنامــه همدانپيام و مصرف
کاالي اســتاني نیز پيشــنهاداتي داد .وی گفت اگر
در زمينه آگهي فعاليتها گســتردهتر باشد هم می
توانید در رونق تولیدات سهیم باشید و هم اینکه در
آمدزایی برای روزنامه ایجاد شود
در کنار آن نیز به ترويج فرهنگ اســتفاده از کاالي
همداني و حمايت مردم و مسئوليني از اين موضوع
در رسانه پرداخته شود و تا زماني اين فعاليت ادامه
يابد که عرق استاني نهادينه شود.
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ترمیم کابینه در فضای آرام انجام می شود

ترمیم کابینه در فضایی آرام با نظر شخص دکتر روحانی و با احترام
به افکار عمومی انجام می شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت :ترمیم کابینه موضوعی اســت
که رییس جمهوری باید زمان و موقعیت آن را تشخیص دهد که چه
افرادی با چه ویژگی هایی می توانند در کابینه خدمت کنند.
بــه گزارش ایرنا ،حســینعلی امیری در گفت و گو بــا افزود :دولت
دوازدهم با توجه به شــرایط تاریخی خود تشــکیل شــد و اکنون با
گذشــت حدود یازده ماه از شکل گیری کابینه و نیز جنگ اقتصادی
آمریکا و صهیونیستها ،کشور وارد شرایط جدیدی شده است.
وی تاکیــد کرد :رئیس جمهوری برای خواســته ها و افکار عمومی
احترام قایل اســت و تغییر رییس بانک مرکزی در همین راســتا بوده
است.
امیری تصریح کرد :اگر تشــخیص رییس جمهوری بر این باشــد که
در شــرایط جدید ،تغییری نیاز باشــد این مهم به اقتضای زمان انجام
می شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری در خصوص پاســخ به سخنان سران
آمریکا خاطرنشــان کرد :عالوه بر پاســخگویی شفاهی و رسانه ای،
داشتن برنامه عملی برای مقابله با این تهدیدها مهم است که این برنامه
با هدایت رهبری و همکاری قوا و نقش تعیین کننده مردم در حمایت
از نظام ،اجرایی می شود.

عامالن فسادهامحاکمه شوند
مسائل اقتصادی مسئله روز است ،امروز در شرایط جنگ اقتصادی
قرار داریم و همه باید متحد باشیم.
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت :در جلسه مشترک هیأت رئیسه و
روسای کمیسیون های این مجلس ضمن تبریک والدت امام رضا(ع)
اظهار داشــت :مسائل اقتصادی مسئله روز اســت ،امروز در شرایط
جنگ اقتصادی قرار داریم و همه باید متحد باشیم.
به گزارش مهر ،آیت ا ...احمد جنتی ضمن قدردانی از مســئوالن قوه
قضاییه در برخورد با مفاســد اقتصادی افزود :ما مشکل منابع نداریم،
بلکه مشــکل مدیریت داریم و باید مدیران انقالبی و نیرومند و جوان
روی کار بیایند.
آیــت ا ...جنتی با برشــمردن مولفه هــا و راهکارهایی برای تقویت
بنیه اقتصادی کشــور تصریح کرد :درآمدهای نفتی کشور باید صرف
زیرســاخت ها شــود ،نه هزینه ها؛ همچنین باید از خام فروشی در
انرژی جلوگیری شــود .عالوه بر این ها توجه به صنایع اصلی مانند
صنایع غذایــی ،دارویی و بنیه دفاعی از اهمیــت ویژه ای برخوردار
است.
وی بــا بیان اینکه اقتصاد مقاومتی راه حل نهایی عبور از مشــکالت
اقتصادی است افزود :در سیاست خارجی باید به کشورهای منطقه و
دوست ،توجه و در عین حال نسبت به کشورهای بدعهد بی اعتنایی
شود.

ادعای سفیر عربستان در آمریکا
پوچ و بی ارزش است
روابط عمومی وزارت امور خارجه ادعای مطرح شــده به نقل از
وزیر امور خارجه ایران از سوی سفیر عربستان در آمریکا را مضحک
و رسواتر از آن خواند که ارزش هر گونه پاسخگویی داشته باشد.
به گزارش ایسنا ،روابط عمومی وزارت امور خارجه ادعای پوچ مطرح
شده به نقل از وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران از سوی سفیر
عربستان در آمریکا که در الشرق االوسط منتشر شده است را مضحک
و رســواتر از آن خواند که ارزش هر گونه پاســخگویی داشته باشد؛
صرفا باید متذکر شــد که تالش مذبوحانه برای ایجاد شک و شکاف
و تداوم فضا سازی های روانی کانون های ضد ایرانی برای اخالل در
انسجام داخلی و اتحاد دولت ،ملت و مسئوالن کشور موضوعی نیست
که آنها و سفیر تازه کار و جویای نام سعودی بتوانند روی آن حساب
کنند؛ ملت ایران سرمایه های بزرگ و مسئوالن متعهد  ،خدوم و میهن
دوســت خود را بخوبی می شناســند و هرگز به این گونه اتهامات و
دروغ سازی های جاهالنه و ناشیانه و روش های کهنه و رنگ باخته
که توسط " اتاق های بی فکر" آنان طراحی و توسط رسانه های ضد
ایرانی بازنشر می شود ،وقعی نمی گذارند.

پیشنهادات اروپایی ها در سطح کالن
معقول است
رئیس مجلس شــورای اســامی گفت :اروپاییهــا در مذاکره با
ایران پیشــنهاداتی در خصوص فروش نفت و ساماندهی امور بانکی
ارائه کردهاند که در ســطح کالن پیشــنهادات معقول بــوده و درباره
دستورالعمل اجرایی این پیشنهادات مذاکرات در حال پیگیری است.
به گزارش خانه ملت ،علی الریجانی گفت :مذاکرات با اروپایی ها در
حال پیگیری است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند مذاکرات
از طریق وزارت خارجه پیگیری می شود.
رئیس مجلس شــورای اســامی ادامه داد :اروپاییهــا در مذاکرات
پیشنهاداتی در خصوص فروش نفت ،ساماندهی امور بانکی و مسائل
صــادرات مطرح کردند که مقرر شــد قوانین و مقرراتی را در داخل
اتحادیه اروپا وضع کنند تا کار تجار و خرید و فروش تســهیل شود،
درســطح کالن ،پیشــنهادات اروپایی ها معقول بوده و باید جزئیات
این پیشــنهادات تبدیل به دستورالعمل اجرایی شود که در این زمینه
مذاکرات در حال پیگیری است.
الریجانــی در این رابطه افزود :علی القاعــده به زودی تکلیف
این که چه میزان دســتورالعملها به جزئیات تبدیل خواهد شد،
مشــخص می شــود تا پس از بررســی بتوان در این خصوص
تصمیم گیری انجام داد.

خبر

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:

حاشیه نشینی در شهرها تا سال  ۲۰۵۰دو برابر
می شود
براساس اعالم سازمان ملل ،جمعیت آلونک نشینی و حاشیه نشینی در شهرها تا
سال  ۲۰۵۰دوبرابر می شود.
دبیــرکل انجمن علمی اقتصاد شــهری ایران گفت :تمامی پیــش بینی ها حاکی از
افزایش جمعیت شهرنشین در آینده است و برنامه ریزان و تصمیم سازان شهری باید
خود را مهیای این مهم کنند که در آینده نزدیک با شهرهای متراکم تر و پرجمعیت
تری رو به رو خواهد شد.
به گزارش مهر ،سید محسن طباطبایی مزدآبادی اظهار داشت :از طرفی دیگر سازمان

ملل از گســترش دو برابری آلونک نشینی و حاشیه نشینی در شهرها تا سال ۲۰۵۰
خبر می دهد و این امر اهمیت این موضوع را دو چندان می کند چرا که برنامه ریزی
شهری آینده باید صدای تمامی اقشار شهر نشین را بشنود.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شــهری با بیان اینکه در هر شــهر بیش از  ۵۰درصد
مساحت آن به مسکن و ساختمانهای مسکونی اختصاص مییابد ادامه داد :فضاهای
مسکونی از نظر وسعت و اهمیت ،بیشتر از دیگر کاربریها مانند کاربریهای تجاری،
فضای سبز و فضای ارتباطی در حیات شهری ایفای نقش میکنند.
وی بــا بیــان اینکــه مســکن بــه طــور کلــی بیــن  ۳۵تــا  ۴۰درصــد مخــارج
خانــوار را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد و حــدود  ۱۵درصد کل اشــتغال کشــور
در بخــش مســکن اســت خاطرنشــان کــرد :ســازنده مســکن نــه تنهــا یــک دارایــی
اقتصــادی یعنــی واحــد مســکونی را تولیــد مــی کنــد ،بلکــه تمــام انــواع فعالیــت

اي نامه كه ميروي به سويش ...
»»مهدي ناصرنژاد

صبــح زودي (يكــم
مردادمــاه  )1397كه آرام آرام
درِ خانه را ميبســتم تا خارج
شوم ،هنوز غرولند شرخواهانه
حاج خانم بدرقه راهم بود كه
ميگفت چرخ دستي را همراه
ببر و چند تايــي مرغ بگير و
بياور ،مرغها را هم ســفارش
كن حســابي راست و ريس و
 8تكــه كند تا راحتتر بتوانم
بشويم و تميز كنم .من هم به
او گفته بودم فع ً
ال حرف مرغ
را نزن؛ چون تازگيها گوشت
مرغ بســيار گران شــده و از
كيلويي  6هــزار تومان يهو به
حدود  9هزار تومان پر گشوده
اســت .گفتم الاقل چند روز
صبــر كن بلكــه  200يا 300
توماني ارزانتر!!! بشود اما گويا براي خانم
بنــده مرغ  6هزار تومــان و  9هزار تومان
هــر دو يكپا دارند و بايد تهيه شــود .فكر
ميكــردم آن روز تا هنگام ظهر كه برگردم
قضيه مرغ هم از خيال خانمم پرواز ميكند
و موضوع جديدي پيش ميكشــد ،تا خدا
چه بخواهد!
البته آن روز از اول هم توي فكر مرغ نبودم
و قصد داشــتم نامهاي براي يك عزيز دور
از وطن پســت كنم .ارســال اين نامه كه
برايم خيلي ارزش داشــت ،دقيق ًا  4ماه به
تأخيــر افتاده و چند بار آن را مرور كرده و
تغيير داده بودم .اما از تلگرام و اينســتاگرام
و اين دنگ و فنگها كســل و خســتهام و
بايد براي يكبار هم شده نامه را كه هميشه
زبان اصلي من بوده و هست ،براي آن عزيز
ميفرستادم.
اتفاق ًا در مسير اداره پست خيابان بينالنهرين
به يك دوســت و همكار جوان مطبوعاتي
برخوردم .بعــد از مختصر حال و احوال و
ديدهبوســي معمول ،حرفمان روي موضوع
شــرايط روز مطبوعات گل انداخت و هر
دو نســبت به اقبال رو بــه زوال جريده و
مطبوعات نزد مردم و ســبد روزانه خانوار،
اتفاق نظر داشتيم .بدون استثنا نظر اكثريت
اهل رسان ه اين است كه شيوع فضاي مجازي
و ورود افكار عمومي بــه فضاي تلگرام و
اينســتاگرام ،موجب افــول روزنامهخواني
شده است و بالطبع ارتباط صاحبان آگهي و
تبليعات هم با رسانه مكتوب ضعيف است

و درآمد نشريات از آگهي به شدت كاهش
دارد ،اما بنده هميشــه اعتقــاد دارم چنانچه
مطبوعــات به طــور اخص و رســانههاي
جمعي بــه طور اعم محتوايي باشــند و به
مسائل واقعي روز بپردازند ،فضاي مجازي
كمتر بال و پر خواهد گرفت و حرف زيادي
براي گفتن نخواهد داشت .در شرايط فعلي
اغلب جوامع پيشــرفته و فرهنگي با وجود
برخورداري از فضاي مجازي ،ارتباط بسيار
محكمي با رسانههاي خود و روزنامههايشان
دارند و قشرهاي روزنامهخوان بسيار بيشتر
و متأثرتر از قشرهاي كوچكي است كه دائم ًا
در گوشيهاي همراه خود فرو ميروند و در
فضاي مجازي گم شدهاند!
متأسفانه جامعه ايران همواره در اين زمينهها
ِيســت ،گوي ســبقت از
و تقليد و كپي ـ پ ْ
همنوعان فرامرزي خود ربوده اســت و به
قول معروف از آنطرف افتاده است!
وارد دفتر پســت شــدم و به ســراغ باجه
مخصوص مرسوالت خارجه رفتم! مسئول
باجــه كه او نيز از كاركنان قديمي پســت
است و موي سپيد كرده است ،سؤال كرد:
«پست سفارشي داري يا عادي؟» و توضيح
داد؛ فرق پست سفارشي با عادي اين است
كه سفارشــي در كامپيوتر ثبت ميشــود
و كيفيت ارسال و رســيدن يا نرسيدن آن
قابــل پيگيري اســت ،اما پســت عادي با
خداست! و مسئوليت آن را ما نميپذيريم!
ســؤال كردم؛ «خب ،اين پســت سفارشي
با پســت عادي براي يك كشــور خارجه

چقــدر تفاوت هزينه دارد؟» و كاشــف به
عمل آمد كه نوع ســفارش آن به كشــور
مورد نظر و مقصد حدود  115هزار تومان
آب ميخورد .تا رقــم  155هزار تومان به
گوشــم خورد ،ناخــودآگاه واژه «مرغ» از
دهنم پريد و ياد تقاضاي حاج خانم افتادم
و باز هم بدون اينكه خود متوجه باشم چه
عكسالعملي دارم ،از دهانم خارج شده بود
كه با  115هزار تومان مصرف مرغ يك ماه
خانه ما تأمين ميشود.
به خودم آمدم كه مسئول باجه پست سؤال
ميكرد« ،آقا مرغ چي ،ما اينجا مرغفروشــي
نداريم و نامه شما چه ربطي به مرغ دارد؟!»
داشتم از خجالت پس ميافتادم كه كمكم به
خودم آمدم و پرسيدم:
«مگر پست عادي تمبر و مهر رسمي اداره
پست جمهوري اســامي الزم ندارد! چرا
بايد پست سفارشي تضمين داشته باشد ولي
پســت عادي به امان خدا رها شــود؟» مثل
اين ميماند كه كســي در يك حادثه قيچي
درســتهاي قورت داده باشد و از يك جراح
حاذق بخواهد قيچي را از بدن او خارج كند
و جراح شــرط بگذارد ،چنانچه فالن قدر
حقالزحمه عمل جراحــي بپردازي ،قيچي
را كامــل از بدنت خــارج ميكنيم وليكن
اگر نصف يا بخشي از حق پزشك و هزينه
بيمارستان را بپردازي ،نصف قيچي از بدنت
خارج ميشود!!!
يادم افتاد آن قديمها كه بچه بوديم و بابايمان
مرتب ســفر كاري داشت ،ما گاه و بيگاه از

همدان يــك نامه بــا تمبر
يــك ريالي براي او پســت
ميكرديــم و حداكثــر يك
هفته بعد جــواب آن بدون
هيچ كم و كاستي از آشتيان
به دســتمان ميرسيد كه من
خوب ،خوبــم ،هيچ ماللي
نيست بجز دوري ديدار شما
آنهم بــزودي تازه گردد .اگر
پول ،مول هم الزم داشــتيد
صبر كنيد تا خودم برگردم!
اما در روزگار ما ســامت
و تضمين رد و بدل شــدن
موفق يك محموله پســتي
بستگي به مبلغ پولي است
كه يكطرفه شــرط شــده
اســت .واقع ًا اين مشكل از
ناحيه پيشــرفتهاي علمي
و صنعتي و سلطه كامپيوتر
و اينترنــت اســت كه امكان به ســامت
رســيدن يك نامه سفارشــي صد درصد
و امكان رســيدن نامه عادي با خداســت!
شــايد هم مشــكل از خود ما آدمها باشد
كه شــكل كاروبار و خدمــت و تعهد و
مســئوليتهايمان آن قديمهــا بدون هيچ
كامپيوتر و اينترنــت و امكانات معجزهگر
امروزي ،صد درصد بــود و برو برگردي
نداشت! (مگر بالي آسماني كه آن هم در
حق همگان نازل نميشد!)
البته ناگفته نماند كه ارســال عادي يك نامه
حداكثر  30گرمي به خارج از كشور چندان
هم ارزان تمام نشد و با پاكت و دنگ و فنگ
و ماليات مربوطه حدود  30هزار تومان آب
خورد! بيدليل نيســت كه با نفوذ علم تمام
آداب و رســوم و رفتارهاي خوب انساني و
صله رحم بين خواهر و برادر و فاميل كمكم
زير غبار فراموشي و بيمهري دفن ميشود
و آن ادبيات نغز و شــيرين كه در مكاتبات
ردوبدل ميشد ،به ورطه انقراض و نابودي
افتاده است.
نتيجه آخر اينكه پيشــرفت وسايل ارتباطي
فقــط فرهنــگ دلنشــين و قابــل افتخار
روزنامهخوانــي را ويران نســاخته و به هر
حــوزه از زندگي كه ورود پيــدا ميكنيم،
طوفان بال و آفت و نابودي برپاست و كتاب
و كتابخواهي و نامه و نامهنگاري هم قرباني
بسياري فرهنگ مندرآوردي و بيريشه در
عصر اينترنت و ســرعت وسايل ارتباطاتي
است!!

مديرعامل تعاوني  15خرداد:

تالش ما گسترش فروشگاه اینترنتی است

هــدف تعاوني  15خرداد گســترش
ســامانه تــداركات دولتي اســت و اگر
استاندارمحترم و مسؤلین ذیربط حمايت
كننــد ،اين ظرفيت را داريــم كه عالوه بر
ايجاد فروشــگاه اينترنتي در امر كارآفريني
نيز ورود پیدا کنیم.
تعاوني 15خــرداد در كنــار خدماتي كه
به افراد تحت پوشــش نهادهاي حمايتي
ميدهد ،در طول سال نيز همه نوع اجناس
ضروري و نيمهضروري را با قيمت مناسب
بــه عموم مردم ارائه ميكنــد ولي به دليل
اطالعرســاني ضعيف اكثر مردم در جریان
کارنيستندوفعالیت های این تعاونی برایشان
ناشناخته است .
مديرعامــل تعاونی  15خرداد اســتان از
فعاليت این تعاونی در اين  6ماه مديريتش
گفت كه ســعي دارد مجموعــه را به طور
چشمگيري متحول كند و در امر كارآفريني
جدي وارد شود.
مهدي نوورزي در گفتوگو با همدانپيام
از راهاندازي سامانه تداركات دولتي در اين
فروشــگاه خبر داد و گفت :با فعاليت اين
ســامانه نياز اكثر نهادهاي دولتي برآورده
ميشود و كار بدين شكل است كه ادارات
نيازشان را در ســامانه به صورت مناقصه
اعــام ميكنند و ما به عنــوان تأمينكننده
در اين سامانه شركت ميكنيم .همچنین ما
كاالرا در ســامانه قرار ميدهيم و به دليل
پايين بودن قيمتهايمان ادارات اســتقبال
خوبي ميكنند و ما تا به حال هميشــه در

مناقصات برنده بوده ايم؛ زيرا ادارات استان
به دليل نزديكي راه راغب هستند با ما كار
كنند.وی جلوگيري از رانتخواري و سوء
استفادهها را از مزاياي اين سامانه برشمرد
که باهدف شفافســازي ،به كمك دولت
آمده است.
نوروزی گفت  :ســعي من براين است كه
مجموعه را به ســمت تحول ســوق دهم
وتالش دارم در امــر كارآفريني قويتر از
هر موضوعي ديگر وارد شوم ولي در حال
حاضر به دليل شــرايط نامساعد اقتصادي
اين هدف به كندي پيش مي رود.
مديرعامــل تعاونــي  15خــرداد كمبود
كاالهاي اساسي همچنین لوازم خانگي را
يكي از مشــكالت دانست و گفت :خيلي
از شــركتهاکه قبال از آنها کاال خریداری
می کردیم فــروش ندارند ولي با اين حال
ما به صورت اقساط همچنان به مردم كاال

ارائه ميدهيم.
وي از پاييــن بودن قيمتهاي مواد غذايي
و لوازم ضروري زندگي در اين فروشــگاه
خبر داد و افزود :مخاطبان ما هر روز بيشتر
ميشوند .بر همين اساس در آينده نزديك
وسعت فروشــگاه را به  2/5برابر افزايش
خواهيم داد و قرار است كاالهاي بيشتري
را به مردم ارائه دهيم.
نوروزي از توزيع كاالهاي اساسي خانوار
بــه قيمت مناســب خبــر داد و گفت :ما
در راســتای حمایت دولت کــه با هدف
تنظيــم بازارصورت می گیردو با همكاري
جهادكشــاورزي ،صنعت معدن و تجارت
در طول ســال چندين مرحله كاالهايي از
جمله گوشت ،مرغ ،شكر ،روغن و برنج با
قيمت پايين توزيع مي کنیم .
وي فعال بودن شــعبههايی كبودراهنگ،
تويســركان و  2شعبه در شهرستان همدان

را از جمله خدمات اين تعاوني دانســت
و از ايجاد شــعبه مالير و اسدآباد در آينده
نزديك خبر داد.
نورزي ايجاد مؤسسه خيريه كنار فروشگاه
را از تصميمــات خود درآینده برشــمردو
افزود :با فعاليت اين قســمت از فروشگاه
و همكاري خيّرين ميشود خدمات بيشتير
به قشر محروم و مشتريان بيبضاعت داد.
مديرعامل تعاونــي 15خرداد بخش توليد
و كارآفريني را مهم دانســت و گفت :اگر
مدیران محترم ذیربط استان حمايت كنند،
ما اين ظرفيــت و توانايي را داريم كه يك
بخش توليد راهاندازي كنيم و افراد قشــر
ضعيــف را در اين فضاهــاي توليد به كار
بگيريم.
وي از شــهرداري نيــز گله منــد بود كه
بــا وجود درخواســتهايي بــراي ايجاد
سرعتگير روبهروي فرودشگاه در بلوار
فلســطین همچنين پيادهروســازي درب
تاكنون هيچ اقدامي از ســوي شــهرداري
صورت نگرفته است.
نوروزي در ادامه از مديريت صنعت ،معدن
و تجــارت خواســت در ارائه تخصيص
كاالهاي ســهميهاي ،يارانــهاي و كاالهاي
حمايتي همكاري بيشــتري با اين تعاوني
داشته باشند.
و ی افــزود  :ازرئيــس بنياد شــهيد نیز
انتظــار همکاری داریم کــه همه خدمات
خانوادههاي معزز شــهدا و ايثارگران را به
اين تعاوني محول كند.

هــای ثانــوی را ایجــاد مــی کنــد؛ بخشــی از نیــروی کار در ایــن بخــش شــاغل
مــی شــوند و از ایــن فعالیــت کســب درآمــد مــی کننــد.
طباطبایــی افــزود :از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه ایــن بخــش بــا بیــش از
 ۳۰۰صنعــت رابطــه پســینی و پیشــینی دارد ،خریــد و فــروش نهــاده هــای مــورد
نیــاز مســکن ،صنعــت و تجــارت را رونــق مــی دهــد .از طرفــی دیگــر بحــران
مســکن تــا  ۵ســال باقــی مــی مانــد و تــا  ۸درصــد افــت  GDPرا در پــی
خواهــد داشــت.
ایــن مــدرس دانشــگاه متذکــر شــد :یکــی از مشــکالت فقیــران شــهری ایــن
اســت کــه اگــر بیــن ارزش بالقــوه ســکونتگاه و درآمدشــان تناســبی وجــود
نداشــته باشــد ســکونتگاه خــود را بــه گروههــای درآمــدی باالتــر فروختــه و بــه
مســاکنی بــا ســطح پایینتــر میرونــد.

نکته

نقدی بر فرهنگ مصرف ایرانی آب و برق

توســعه لجام گســیخته صنعتی و کشــاورزی ،افزایش جمعیت،
خشکســالی و عدم مدیریت صحیح مصرف آب دســت به دست هم
دادهانــد تا در صــورت ادامه وضع موجود ،افق سیاســی ،اقتصادی و
اجتماعی کرمان در آینده تیره و تاریک شود.
در حالی که برخی ترجیح میدهند با شــلنگ آب ،جلو در خانهشان را
جارو کنند و برخی دیگر در ساعت اوج مصرف از همهی وسایل برقی
در خانه استفاده کنند ،بسیاری از کارگران روزانه به دلیل قطعی برق بیکار
میشــوند و حتی ویدیوهایی از قطع برق در حین عمل بیمار در یک
بیمارستان در شبکههای اجتماعی دست به دست میچرخد!
به گزارش ایسنا ،این روزها قطعی برق شرایط را برای همهی شهروندان
دشوار کرده است .بسیاری از شهروندان مجبورند ساعاتی از روز را در
محل کار خود بدون برق بگذرانند .برخی که در حوزه مواد غذایی تاریخ
دار کار میکنند ،متحمل زیانهایی شدهاند .وارد هر خانه ،مغازه و محلی
که میشــوید غیر ممکن است که کسی از این مشکل نگوید اما اگر در
مصرف انرژی صرفه جویی نکنیم ،وضعیت بدتر از این هم میشود.
با این وجود برخی از شهروندان ترجیح میدهند تا آنجا که میتوانند از
انرژی برق با این ادعا که «پولش را میدهیم» ،اســتفاده کنند .اگر به این
افراد پر مصرف اعتراض هم کنید ،مدعی میشوند که چطور برق و آب
را به کشورهای دیگر میفروشند ،چرا ما از منابعی که در کشور خودمان
وجود دارد ،استفاده نکنیم؟
این در حالی است که بســیاری از ما همچنان فرهنگ درست مصرف
کردن را نمیدانیم .حاضر نیستیم در شرایط کمبود آب یا برق به خودمان
زحمت و سختی بدهیم و به مصرف هر چه بیشتر خود ادامه میدهیم.
اما جامعهشناسان نظرات متفاوتی درباره فرهنگ درست مصرف کردن،
دارند .برخی از آنها معتقدند آشــنایی مردم با این فرهنگ نیاز به زمان
دارد و در هیچ کجای دنیا حتی کشــور سوئیس ،مردم آنچه را که زود
در دسترسشان قرار میگیرد ،درست مصرف نمیکنند زیرا این امر به
زمان نیاز دارد.
امان ا ...قرائی مقدم  -جامعه شناس  -در این باره معتقد است :برخی با
در اختیار داشتن فرهنگ مادی نمیتوانند از فرهنگ معنوی آن به درستی
اســتفاده کنند مثل لوازم آرایش که بسیاری از زنان و دختران آن را تهیه
میکنند اما فرهنگ اســتفاده از آن را ندارند .آشــنایی مردم با فرهنگ
معنوی نیاز به زمان دارد.
او درباره افرادی که در پاســخ به پر مصرفی انرژی از اســتدالل اینکه
پول میدهیــم چرا صرفه جویی کنیم؟ میگویــد :مطرح کردن چنین
صحبتهایی بدبینی سیاســی به وجود مــیآورد .همه چیز از فرهنگ
شروع میشود و به فرهنگ بر میگردد .تئوری فرهنگ گرایان این است
که اســاس بدبختی و پیشرفت فرهنگ است .کویت و عربستان اقتصاد
دارند اما فرهنگ ندارند در حالی که فرهنگ نقش اساسی و مهمی دارد.
محمد فاضلی  -عضو هیأت علمی دانشــگاه شهید بهشتی  -نیز بیان
میکند :منابع آب و انرژی این سرزمین مبتال به انواع بیماریهای مزمن با
گلوله خشکسالی و تغییر اقلیم ،زخمی شده است و خونریزی دارد .آنها
که در مقابل دعوت به رفتار مصرف درست آب و انرژی ،دائم میپرسند
مگر چقدر از آب در بخش شــرب مصرف میشود؟ مگر صرفهجویی
در مصرف برق جبرانکننده فناوری نامناســب نیروگاههاست؟ مگر با
صرفهجویی در آب شرب ،مشکل باال بودن مصرف در بخش کشاورزی
حل میشود؟ بله شما درست میگویید ،بیمار به امراض مزمن بسیاری
گرفتار اســت و در دراز مدت جز با درمان این امراض سر به سالمت
نخواهد برد ،اما یادمان باشد بیماری که در شرایط اورژانسی است ،ابتدا
باید به ثبات برسد ،خونریزیش قطع و بعد برای بیماریهای مزمناش
فکری شود.
این جامعه شناس معتقد است :منابع آب و انرژی این سرزمین همچون
بیماری مبتال به انواع بیماریهای مزمن ،با گلوله خشکســالی و تغییر
اقلیم ،زخمی شده و خونریزی دارد .اول تالش کنیم بیمار زنده بماند و
به ثبات برســد؛ اما فراموش نمیکنیم که تصمیمهای درست ،سخت و
شجاعانه برای درمان بیماریهای مزمن این عزیز دوستداشتنی ضروری
اســت .تصمیمهایی که کل حاکمیت سیاســی و مردم در کنار هم باید
مســوولیت آنها را بپذیرند ،هزینههای آنها را تقسیم کنند و هر کس
سهم بیشتری در بروز این بیماریها داشته مسوولیت بیشتری بپذیرد.
البته بعد از آنکه صحبتهایی مبنی بر فروش انرژی به کشــورهای
دیگر در افکار عمومی شایعه شد ،رضا اردکانیان -وزیر نیرو  -اعالم
کرد :برخالف شایعات و اظهارنظرهای غیرکارشناسی در حال حاضر
صادرات آب و برق به صفر رســیده اســت .فضایی از کم اعتمادی
در تمامی ســطوح جامعه قابل مشاهده است و مسایلی همچون کم
بارشــی ،وضعیت نامناســب منابع آبی زیرزمینی یا اقتصاد نامتوازن
بخــش آب و انرژی که در مجموعه وزارت نیــرو به عنوان تهدید
جدی تلقی میشــود به درســتی و با دقت بررســی و در این زمینه
اظهارنظرهای کارشناسی انجام شود.

دولت با اصالح بازار ثانویه ارز
جلوی رانتهای بعدی را بگیرد
بازار تک نرخی ارز هزینههای ســنگینی به نظام اقتصادی وارد کرد
که رییس کل قبلی بانک مرکزی باید پاســخگو باشد و ما از این مسئله
نمیگذریم.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس اظهار کرد :سیاســت های تجاری
و اعمال تعرفه محصوالت کشــاورزی و اتفاقــات بین چین و امریکا
و اتحادیه اروپا و امریکا فرصت خوبی برای افزایش توســعه صادرات
حوزه کشاورزی است.به گزارش ایسنا ،محمدرضا پورابراهیمی افزود:
باید اتاق بازرگانی و بخش کشــاورزی در این زمینه برنامه ریزی کرده
و از ظرفیت رقابت پذیری در این زمینه استفاده کرده و نباید فرصت را
از دست بدهیم .پورابراهیمی در ادامه تصریح کرد :سیاست ارزی دولت
از روز اول در ارز تــک نرخی اشــتباه محرز اقتصادی بود در حالی که
می شد بازار را با روش علمی ،منطقی و اجرایی مدیریت کرد که بازار
اولیه و ثانویه ارز داشت.
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وجود  ۴۴هزار کالس چند پای ه در کشور

خدمات ترک اعتیاد به نوجوانان ارائه می شود

انتقاد یک نماینده از حذف سختی کار فرهنگیان

 ۴۴هزار کالس چند پایهای در کشــورداریم که یک معلم مسئولیت تدریس این
کالسها را برعهده دارد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه جمعیت دانش آموزی
روســتایی در مقطع ابتدایی سه میلیون نفر است گفت :حفظ روستاها به آیندهی این
دانش آموزان بستگی دارد.
به گزارش ایسنا ،رضوان حکیمزاده با بیان اینکه چهار میلیون و  ۸۰۰هزار دانش آموز
ابتدایی در کالسهایی با تراکم  ۲۵نفر به باال تحصیل می کنند ،افزود :برخی کالسها
نیز دارای تراکم باالی  ۳۵نفر هستند؛ به طوری که  ۱۲.۶درصد از دانش آموزان مقطع
ابتدایی در کالس با تراکم باالی  ۳۵نفر تحصیل می کنند.

دانشگاههای علوم پزشکی ،خدمات درمانی ترک اعتیاد را به کودکان و نوجوانان
تا سن  18سالگی ارائه می کنند.
رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت :برخی کودکان و
نوجوانان بی سرپرســت دارای اعتیاد پس از درمان ،به بهزیستی تحویل داده و برخی
دیگر پس از ترک ،به خانواده های سالم سپرده می شوند.
فرید براتی ســده در گفت و گو با ایرنا گفت :اکنون مرکزهای اقامتی معدودی برای
درمان اعتیاد کودکان در کشــور دایر است اما دیگر مجوزی در این زمینه صادر نمی
شــود؛ زیرا به طور کلی کودکان و نوجوانان مصرف کننده مواد ،به مراکز اقامتی ترک
اعتیاد نیاز ندارند.

بعد از سه سال پرداخت به جای افزایش حقوق فرهنگیان سختی کار آن ها حذف
شده که نارضایتی یک میلیون پرسنل آموزش و پرورش را به دنبال داشته است.
به گزارش ایسنا یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :در
شــرایط امروز هر اقدام و رفتاری که در دستگاهها انجام می شود باید رضایت مندی
عمومی به دنبال داشته باشد .آموزش و پرورش سختی کار فرهنگیان را در این شرایط
قطع کرده است .در حالی که سه سال پرداخت میشد و علت افزایش سختی کار نیز
این بود که درآمد فرهنگیان کفاف زندگی آنها را نمیدهد.
سید حسین نقوی حسینی بیان کرد :این مسئله باید به کمیسیون مربوطه ارجاع شود تا
پیگیریها الزم انجام شده و حقوق معلمین ضایع نشود.
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شنبه

رئیس جهاد دانشگاهی کشور:

دعواهای سیاسی مانع از برنامهريزی
بلندمدت میشود
رئیس جهاد دانشگاهی کشــور با بيان اينكه دعواهای سیاسی
در کشور مانع از برنامهریزی های درازمدت می شود ،گفت :ما در
مجموعه جهاد دانشگاهی کشور ســعی کرده ایم که جوان ایرانی
توانمند ،متخصص و ماهر تربیت کنیم.
به گزارش فــارس حمیدرضا طیبی در آییــن اختتامیه هفدهمین
جشــنواره ملی پایاننامه سال دانشــجویی ،اظهار کرد :مهمترین
مشــکل در امر توسعه کشور ،نداشــتن اراده در پیشرفت این مرز
و بوم است.
وی افزود :ما در سطح ارشد نظام بیشتر صحبت میکنیم در حالی
که باید در گام نخست اراده پیشــرفت دانشبنیان و سپس برنامه
بلندمدت برای دستیابی به این اهداف را داشته باشیم.
رئیس جهاد دانشــگاهی کشور با بیان اینکه باید کشور به صورت
اقتصاد دانشبنیان اداره شــود ،گفت :برای پیشرفت کشور باید از
افراد خودباور در پســتهای مدیریتی استفاده شود به گونهای که
خودباوری را در مقام عمل در عرصههای علمی کسب کرده باشیم.
وی خاطرنشــان کــرد :دعواهــای سیاســی در کشــور مانع از
برنامهریزیهــای درازمدت میشــود که حاصل ایــن اقدام تغییر
برنامهها و در نهایت عدم دســتیابی به پیشــرفت و توسعه کشور
است.

وابستگی به نفت اجازه نمیدهد به توسعه برسیم

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان نیز با بیان
اینکه باید وابستگیمان را از نفت خارج کنیم ،گفت :این وابستگی
اجازه نمیدهد به توســعه مورد نظر برسیم بنابراین باید از آن قطع
امید کرده و به نســل جوان و آموزشگاهها اعتماد کنیم و در زمینه
علم و فناوری به موفقیتهای خوبی دست یابیم .
رضا قیاسی  ،اظهار کرد :استان همدان دارای چهره فرهنگی ،علمی
و آموزشی برتر است و از اوایل پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی
این اســتان با محوریت توســعه آموزش عالی کار خود را آغاز و
موفقیتهای چشمگیری کسب کرد .
قیاســی افزود :وجود بیش از 100هزار دانشــجو و  2000هیئت
علمی و مرکز آموزشــی صاحب نام و تربیت دانشجوهای فعال و
بالنده و اثرگذار در زمنیه علم و فناوری حاصل تالشهایی اســت
که بزرگان این استان تا کنون انجام دادهاند .
وی با اشــاره به اینکه خوشبختانه اســتان همدان بهعنوان استانی
تاریخی  ،باســتانی و فرهنگی همواره مطرح بوده اســت ،تصریح
کــرد :وجود افرادی در عرفان و علم مثل شــیخالرئیس ،باباطاهر،
عینالقضات همدانی و دیگربزرگان در این حوزه باعث سربلندی
ماســت چرا که این عزیزان در ســطح ملی و بینالملل شــناخته
شدهاند و همین موضوع باعث شده همه به همدان بهعنوان استان
تاریخی فرهنگی بنگرند .
قیاســی تأکید کرد :این استان  500ســال پایتخت تاریخ و تمدن
ایران زمین بوده بهطوری که برخی افراد از همدان بهعنوان اولین
شهر جهان یا جزو یکی از  3شــهر اول جهان نام میبرند که این
موضوع نشــان از تاریخچه بســیار کهن از مدنیت و تمدن در این
استان است .
وی با اشــاره به تپه باســتانی اکباتان ،خاطر نشان کرد :این تپه به
قدری ارزشمند اســت که یکی از بزرگان آلمانی اذعان کرده بود
آرزو دارم اگر زمانی قرار بــود از دنیا بروم این تپه را دیده و بعد
از دنیا دست بردارم .
رئیس جهاد دانشگاهی اســتان همدان نیز با بیان اینکه امروز هیج
مشکلی در زمینه پیشــرفت علمی در عرصههای مختلف نداریم،
بیان کــرد :باید در جریان مدیریت کشــور تغییــری ایجاد کنیم،
مدیریت ما مدیریت بسته ای است و افرادی در پستهای مدیریتی
قرار گرفتهاند که هیچ اعتقادی به استفاده از توان ملی کشور ندارد.
اکبر اسدی با تأکید براینکه مردم نیاز دارند دانشگاهیان وارد عرصه
حل مشکالت جامعه شود ،ادامه داد :اگر کشور ما بخواهد در مسیر
رشد و توســعه قرار بگیرد باید از ظرفیت دانشگاهیان بهره بگیرد
زیرا دانشگاه میتواند موتور محرکه این مسیر باشد.
وی بــا بیان اینکــه همدان پایتخت تاریــخ و تمدن ایران زمین
است ،افزود :از آنجایی که همدان به عنوان پایتخت گردشگری
کشــورهای آســیایی انتخاب شــده ،برنامههــای مفصلی برای
شناســاندن ظرفیتها و پتانسیل گردشگری همدان به کار گرفته
شده است.
دبیر شــورای فرهنگ عمومی کشــور نیز گفت :برپایی جشنواره
ملی پایاننامه ســال دانشجویی ابتکاری ازشــمند از سوی جهاد
دانشــگاهی است که به حق شایست ه تقدیر است چرا که این برنامه
باعث شده توجه ویژهای به آسیبهای اجتماعی شود.
ســید محمدرضا موالیزاده اظهار کرد : :یکی از شاخصهایی که
همواره در عرصه پژوهشهای اجتماعی ذکر میشود این است که
تالش شــود ســاختار پژوهش متن ،محتوا و رویکرد آن مرتبط با
موضوعات ملموس روز و مشکالت جاری در کشور باشد و پس
از واکاوی ریشــهها بســتر و علل و عوامل شکلگیری ناهنجاری
و معظالت اجتماعی با دیدی حلالمســائلی با یافتن راه حلهای
مناسب برای رفع چالشها متنهی شود.
وی با بیان اینکه فرهنگ مردمان ایران زمین از مؤلفههای ازشــمند
فراوانی برخوردار اســت ،اضافه کرد :در کنار رویشهای فکری،
معرفتی ،اخالقی ورفتاری که داشــتهایم اما اکنون شاهد ریزشها
نیز هستیم که از جمله آنها میتوان به آسیبهای اجتماعی همچون
طالق ،اعتیاد ،حاشیهنشینی ،تکدیگری و ...اشاره کرد.
موالیزاده با اشــاره به محورهایی برای رفع آسیبهای اجتماعی،
خاطر نشان کرد :از آنجایی که همواره بر تقدم پیشگیری بر درمان
تأکید شــده اســت باید بنا را بر پیشــگیری بگذاریم که پیشنیاز
پیشگیری ،پیشبینی است.

در حکمی از ســوی وزیر کشــور' ،باب
اهلل فتحی' به سمت معاون استاندار همدان و
فرماندار ویژه مالیر منصوب شد و از زحمات
عبدالعظیم رضایی تقدیر به عمل آمد.
نماینده مــردم مالیر در مجلس شــورای
اســامی پنجشنبه شــب در آیین تکریم و
معارفه فرمانــدار جدید مالیــر بیان کرد:
رضایی زمانی وارد این شهرســتان شد که
در آستانه انتخابات مجلس شورای اسالمی
بودیم و فضای سیاسی پرتنش بود.
محمد کاظمی با بیــان اینکه وی به خوبی
آرامــش و امنیت را در زمــان برگزاری 2
انتخابات مهم در شهرستان و ناآرامی های
دیمــاه برقرار کــرد ،افزود :وی در مســیر
خدمت اقدامات بســیار شایســته ای را در
حوزه های مختلف انجام داد.
وی بــا ارزنــده و مانــدگار ارزیابی کردن
خدمــات رضایــی در بخــش صنعــت،
کشاروزی ،برگزاری جشنواره های متعدد،
عمران و آبادانی روســتاها و پشــتیبانی از
احزاب را از دیگر دســتاوردهای فرماندار
پیشین مالیر اعالم کرد.
کاظمی گفت :خوشــحال هستیم که یکی
از دیگر از فرزندان انقالب با تجربه بســیار
خوبــی در عرصه کار و تالش ،وارد عرصه
خدمت شده است.
وی با تاکید بر اینکه مســئوالن باید قدردان
وفاداری و صمیمــت مردم با فرهنگ مالیر
باشــند ،افزود :عامل موفقیت شهرستان این
است که همواره مجموعه مدیران ،ائمه جمعه
و نماینــدگان مجلس با همراهــی ،وفاق و
همدلی برای خدمت به مردم تالش می کنند.
به گــزارش ایرنا ،کاظمــی تاکید کرد :در
شــرایط خاص کنونی که با اقــدام رئیس
جمهوری قانون شــکن آمریکا مشکالتی
برای کشــور ایجاد شده اســت ،می طلبد
همانند دوران انقالب و دفاع مقدس با حفظ
وحدت و همدلی از این گردنه ســخت با
موفقیت عبور کنیم.
نائــب رئیس کمیســیون حقوقی و قضایی
مجلس با اشاره به مظلومیت ایران در عرصه
جهانی گفت :سردار سلیمانی امروز قاطعانه
پاسخ ترامپ را داد و حمایت وی از سخنان
شــجاعانه رئیس جمهوری ،وظیفه ما را دو
چندان می کند.
کاظمی ضمــن تبریک انتصــاب فرماندار
جدید مالیر خطاب به وی تاکید کرد :از این
آرامش ،امنیت ،همدلی و صمیمت موجود
در شهرستان باید نهایت تالش برای خدمت
به مردم بکار گرفته شود.
مالیر باید در تمامی حوزه ها صدر
نشین باشد

دیگر نماینده مردم مالیر در مجلس شورای
اســامی نیز با تقدیر از خدمات عبدالعظیم
رضایی برای توســعه شهرستان ،خطاب به
فرماندار جدید مالیر گفت :تا می توانید باید
به متن پرداخته و از حاشیه ها دوری کنید.
حجت االســام احد آزادیخواه تاکید کرد:
خود را فرمانــدار تمام مــردم بدانید و از
شرایطی که در این شهرستان مهیاست ،برای
ارایه خدمت صادقانه و پیشرفت شهرستان
در تمامی حوزه ها استفاده کنید.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه مالیر بــه عنوان
شهرســتان ویژه استان باید در تمامی حوزه
ها صدرنشین باشد ،افزود :در حوزه آبیاری
نوین ،اشتغال ،تسهیالت اشتغالزایی و سایر
بخش ها حق مالیر به خوبی ادا نشده است
و عقب ماندگی ها باید جبران شود.
حجــت االســام آزادیخواه بــه مصوب
شــدن ســهم عمده ای از صندوق توسعه
ملی برای ایجاد اشــتغال روستایی با همت
دولت و مجلس بیان کرد :امکان استفاده از
این تســهیالت در کشور مهیاست ،اما ما به
وضعیت مالیر قانع و راضی نیستیم.
وی جذب ســرمایه گذار ،گره گشــایی از
واحدهای تولیــدی و صنعتی ،بهره برداری
از تصفیه خانه آب شرب مالیر ،توسعه راه
های روســتایی و تکمیل راه آهن مالیر به
همــدان را از دیگر اولویت ها برشــمرد و
افزود :پاسخگویی به مطالبات مردم باید در
اولویت مدیران باشد.
ســخنگوی کمیســیون فرهنگــی مجلس
همچنین مســیر انتخاب مدیــران بومی در
مالیــر را خوب ارزیابی کــرد و گفت :در
حــوزه عزل و نصب هــا ،تکلیف بر عهده
دولت اســت و نمایندگان مجلس تنها حق
نظارت دارند.
حجت االســام آزادیخواه همچنین معرفی
رئیس کل بانک مرکــزی را بارقه امیدی از
ســوی رئیس جمهوری دانست و با اشاره
به سخنان سردار سلیمانی در همدان اظهار
داشت :این سخنان در  2حوزه مقابله جدی
بــا آمریــکا و حمایت از دولــت و رئیس
جمهوری اعجــاز آفرینی کرد و باید بدانیم
که ســپاه همواره محــور وحدت و اخوت
است.
با تخریب دولت
آب به آسیب دشمن نریزیم
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه
منابــع اســتانداری همدان نیز با اشــاره به
حمایت های رهبر معظم انقالب از دولت،
وفاق ،آشتی ملی و صمیمیت را نیاز کنونی
کشور دانســت و گفت :باید یک جبهه در
مقابل استکبار تشکیل دهیم و از جبهه های

دانشگاه

شرایط انتقال دانشجویان ایرانی به دانشگاههای
علوم پزشکی تسهیل شد

شرایط ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج در دانشگاه های علوم
پزشکی داخل کشور اعالم شد.به گزارش مهر  ،در این شرایط با تاکید بر حفظ کیفیت علمی
دانشجویان برخی شرایط برای ورود افراد به داخل کشور تسهیل شده است.
شرایط انتقال این افراد به شرح زیر است:
«کسب حدنصاب معدل در مقاطع مختلف تحصیلی ،شامل معدل کتبی دیپلم حداقل ۱۶
و معدل پیشدانشگاهی حداقل»۱۷
«گذراندن حداقل  ۳۶واحد درســی (طبق سرفصل دروس رشته مربوط در دانشگاههای
علومپزشــکی کشــور) ،با حداقل معدل  ۱۵در دانشــگاه خارجی مورد تایید وزارت
بهداشت»
«شــروع به تحصیل در خارج از کشور در دوره اصلی رشتههای علومپزشکی تا قبل از
تیرماه »۱۳۹۷

فرارو :خطر تعطیلی سالنهای سینما به سبب یک دعوای شخصی!
دیدی همه چی به اخالق ربط داره!!
همدانپیام :انتخابات خانه تک حزبی
خوبه دیگه خودشون خودشون رو انتخاب کردن!!
ایرنا :خدمات ترک اعتیاد به نوجوانان ارائه می شود
عجب خدماتی؟
تسنیم :ســوابق تحصیلی در کنکور؛ فضای جدید اضطراب یا حذف
استرس از مدارس؟
هر تصمیم آموزش و پرورش ایران بیشتر استرس زا است!!
فرارو :تلگرام هرگز رفع فیلتر نمیشود
زیاد دلتون رو به رفع فیلتر شدن خوش نکنین!!
تی نیوز؛ دستگیری شبانه شش زنی که در دزفول کشف حجاب کرده
بودند
بدون شرح!!
همدانپیام :فرماندار حزبی نیستم
پس فکر و اندیشت چیه که اومدی تو این پست سیاسی!!
فارس :فشار دستگاههای دولتی تولید لوستر را زیرزمینی کرد
از فشار قبر بیشتر بوده؟!!
شبستان 1900 :پر.نده تصادفات سال  96ساختگی بود
بدون شرح!!
خبرآنالین :وارد دهه پرزلزله شدهایم
وارد دهه ویبره شدیم!!
ایسنا :پرداخت حق بیمهسربازی اجباری نیست
این یکی که به نفع مردم هستش اجباری توش نیست !!
فرارو :بازکردن تنگه هرمز وقت گیر است
پس بیخیالش بشین!!
ایسنا :شبکه سازی مردمی برای پیشگیری از اعتیاد
آنتن رو بچرخون ببینیم ما شبکه چند قرار داریم!
تابناک :اگر محیط زیست کمبود بودجه دارد ،از راهش بیابد نه فروش
حیات وحش
کال مسئوالی ما راحت ترین راه رو انتخاب میکنن!!

شــهر را اولویتی مهم برشمرد و با تشریح
اقدامات انجام شــده طی سال های گذشته
افزود :مالیر از نظر شاخص های امنیت در
جایگاه برتر قــرار دارد و کمترین جرائم و
تخلف ها را در حوزه های مختلف داشتیم.
وی تقویــت تعامــل مثبــت و وحدت در
مجموعه شهرســتان ،توســعه تشکل های
سیاســی و احزاب با اخذ مجوز  6حزب در
مالیر ،برگزاری جشــنواره های متعدد ،گره
گشایی از واحدهای تولیدی ،تحول عظیم در
حوزه بهداشت و درمان ،کشاورزی ،صنعتی
و فرهنگی ،هنری ،جذب ســرمایه گذار و
توسعه اقتصادی را از دیگر اقدامات برشمرد.
رضایی ثبت مالیر به عنوان شهر ملی منبت
را آغاز یک تحول بزرگ در این شهر عنوان
کرد و ادامه داد :این اقدام اثرگذار با جدیت
پیگیری شــد و با ثبت آن رونق روز افزون
اقتصادی نصیب این شهرســتان و اســتان
خواهد شد.
وی با تقدیر از حمایت های ویژه استاندار
همدان گفت :در پیگیری مسایل و مشکالت
مردم ،نگاه ما هرگز نگاه سیاســی نبود و با
تالش جمعی برای پیشــرفت و توســعه
شهرستان ،نگاه یکسان به مردم مالیر حتی
در دورترین نقطه داشتیم و ارتباط ما با مردم
صمیمی و صادقانه بود.
رضایی ابراز امیدواری کرد :همه مسئوالن به
همان اندازه که اختیارات و قدرت دارند ،به
همان اندازه پاسخگوی مردم باشند و شاهد
توفیقات روز افزون و برداشــتن گام های
موثری در توسعه مالیر باشیم.
فرماندار جدید مالیر نیــز مردم با فرهنگ
و متدین مالیر را شایسته هر گونه خدمت
دانســت و ابــراز امیدواری کــرد :فارغ از
هرگونه گرایش و ســلیقه سیاســی برای
پیشرفت و توسعه بیشتر شهرستان و حرکت
به سوی یک انسجام و اتحاد گام برداریم.
باب اهلل فتحی گفت :همراهی و رهنمودهای
اســتاندار همدان ،معاونان وی ،نمایندگان
مجلس و مجموعه مدیــران را در طی این
مســیر نیاز داریم و با احصــای اولویت ها
و نیازهای شهرســتان با اتحاد و همدلی به
سمت حل مسایل و مشکالت حرکت کنیم.
بــه گزارش ایرنا ،در ایــن آیین از خدمات
و تــاش های"عبدالعظیم رضایی" و "رضا
قیاســی" تقدیر به عمل آمد و با حکم وزیر
کشــور "اب اهلل فتحی" به عنــوان معاون
اســتاندار همدان و فرمانــدار ویژه مالیر
منصوب شد.
همچنین "لیــا غفاری" به عنــوان معاون
برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه مالیر
معرفی شد.

نکته

انسانها در مراسم ختم خودشان حضور مییابند!

"ایان پیرســون" یک آیندهنگر و دانشــمند انگلیســی مدعی شــد که تا چند دهه
ن با ماشینها ،به نوعی"جاودانگی"
دیگر،ممکن است انسانها بتوانند به وسیله ادغام ذه 
دست یابند .به گزارش ایسنا دانشمند انگلیسی به تازگی اظهار کرده است که تا دهههای
آتــی ،بدن ما پس از مرگ از طریق رباتهایی که ظاهر انســانی دارند( ،)androidبه
زندگی خود ادامه خواهد داد .این به این معنا است که اختیار ذهن انسانها بیش از این
دست خودشان نخواهد بود..
وی معتقد است ،رسیدن به "جاودانگی الکترونیکی" نیاز به برنامهریزیهای دقیق دارد و
مغز ما برای اهدافی که از کنترل خودمان خارج است ،مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
پیرسون میگوید ،هوش انسانی ،حافظه و احساسات ممکن است تا سال  ۲۰۵۰میالدی
به فناوریهای بیرونی متصل شــوند .وی گفت :با فرارســیدن مرگ انسانها ،مغز نیز
متوقف میشــود .اما مشــکلی نیســت .زیرا در آینده  ۹۹درصد مغز هنوز با استفاده از
"فناوری اطالعات"( )ITبه فعالیت خود ادامه خواهد داد.

مادستان

نیش و نوش

تودیع و معارفه فرماندارویژه استان درروز تعطیل

متعدد و اختالف افکنی دوری کنیم.
رضا قیاســی که بــرای چند ماه ســمت
سرپرستی فرمانداری ویژه مالیر را نیز عهده
دار بود ،افزود :هر کســی در داخل کشور،
دولت را تخریب و مــوارد اختالفی ایجاد
کند ،آب به آســیب دشمن ریخته و این به
نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه مالیر در استان،
این شهرســتان را همانند پله برقی در مسیر
رشــد و ترقی دانســت و بیان کرد :برای
مدیرانی که در این جریان و مدار توســعه
شهرستان قرار گیرند ،موجب افتخار است.
مسئوالن در جنگ اقتصادی دشمن
را سرکوب کنند
امــام جمعه مالیــر نیز وحــدت را عامل
پیشــرفت و رســیدن به قله های سعادت
دانســت و اظهار داشت :وحدت می تواند
کشور را از بن بست هایی که دشمنان ایجاد
کرده اند ،نجات دهد.
حجت االسالم محمدباقر برقراری بیان کرد:
همانگونه که فرماندهان دفاع مقدس در دل
بحران نظامی ،امید آفرین بودند ،هر حرکت
مســئوالن نیز باید بارقه امیــد در دل مردم
ایجاد کند و در جنگ اقتصادی دشــمن را
سرکوب کنند.
وی خطاب به مســئوالن تاکید کرد :برای
ایجــاد و تقویت امیــد در دل مردم تالش
کنید ،نکند روزی بیاید که مردم دلسرد شده
و از انقالب و نظام فاصله بگیرند.
امام جمعه مالیر با بیان اینکه دولت تدبیر و
امید مورد تایید رهبر معظم انقالب و مردم و
حمایت از دولت تکلیف همه است ،گفت:
مســئوالن از هرگونه اختالف افکنی دوری
کنند و مراقب باشیم با تخریب دولت آب به
آسیاب دشمن نریزیم.
حجت االســام برقراری پاســخگویی در
محضر الهــی را اولویت مهم و مورد توجه
در مسئولیت های خطیر مدیران برشمرد و
افزود :شکل گیری نظام جمهوری اسالمی
پس از  14قرن در نوع خود بی نظیر است.
وی همچنین به سخنرانی سردار سلیمانی در
یادواره شهدای عملیات رمضان در همدان
اشــاره و بیان کرد :ســخنان وی به انسان
شجاعت ،سرزندگی و قدرت می بخشد.
تالش ما پاسداشت
جایگاه فرمانداری بود
فرماندار ســابق مالیر نیز بیان کرد :در این
مدت تالش ما پاسداشت و ارتقای جایگاه
فرمانداری و نماینده دولت در این شهرستان
بود و خوشــحالم که شــرمنده مردم مالیر
نشدم.
عبدالعظیم رضایی حفظ آرامش و امنیت در
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حوادث
رئیس سازمان آتشنشانی همدان اعالم کرد:

ثبت  ۴۲۷تماس تلفنی مزاحم
با مرکز  ۱۲۵همدان طی یک روز

رئیــس ســازمان آتشنشــانی
همــدان گفــت :طی  ۲۴ســاعت
گذشته  ۴۲۷تماس تلفنی مزاحم با
مرکز  ۱۲۵همدان برقرار شده است.
محمدرضــا بیاناتــی در گفتگو با
خبرنگار مهر اظهار داشت :شرکت
در  ۱۷عملیــات اطفای حریق و ۶
عملیــات امداد و نجــات حاصل
تالش پرسنل آتش نشانی همدان در
 ۲۴ساعت گذشته بوده است.
بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز  ۵۸۵مرتبه با سامانه  ۱۲۵تماس
گرفته اند ،گفت :از این تعداد تماس  ۲۳مورد منجر به عملیات شده،
 ۱۵تماس برای مشــاوره و راهنمایی برقرار شده ۱۲۰ ،تماس اشتباه
بوده و متاسفانه  ۴۲۷مورد ایجاد مزاحمت بوده است.
وی گفت :عملیات انجام شــده در این مدت  ۱۷مورد آتش سوزی
شــامل حریق منزل در بلوار شــاهد ،حریق موتورخانه درمانگاه در
پشــت انبار نفت ۲ ،مورد حریق باغ در آبشــینه و تفریجان ،حریق
ضایعات در بلوار ســیدجماالدین ،حریق درختان در چرمســازی،
نشت سوخت خودرو در میدان فلســطین و  ۱۰مورد حریق مراتع
و پوشــش گیاهی در جاده رباط ،میدان فلســطین ،شهرک بهشتی،
استادان ،سعیدیه ،بلوار بعثت  ۲مورد ،پردیس ،شهرک مدنی و جاده
فقیره بوده است.
وی گفت :همچنین  ۶مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد
محبوس شده در آسانسور در جانبازان ،نجات افراد محبوس شده در
آسانسور پل عابر پیاده در سعیدیه ،نجات افراد محبوس شده در منزل
در شــهرک مدنی ۲ ،مورد نجات حیوانات در شــکریه و اعتمادیه و
عملیات امداد و نجات در حادثه آبگرفتگی منزل در هنرســتان توسط
آتش نشانان به انجام رسید.
بیاناتــی اضافه کرد :تعداد  ۵نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش
شده است.

بهداشت

ماجرای تبلیغات داروهای ترک سیگار ماهوارهای

معاون اجتماعی دانشــگاه علوم پزشــکی ایران با بیان اینکه برخی از شــبکههای
ماهوارهای اقدام به تبلیغ داروهای ترک ســیگار میکنند ،حواشی و پشت پردههای این
موضوع را تشریح کرد.
ســیدعلی جواد موسوی در گفتوگو با فارس ،معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی
ایران با بیان اینکه برخی از شــبکههای ماهوارهای و شبکههای اجتماعی اقدام به تبلیغ
برخی از داروهای ترک ســیگار میکنند ،گفت :این اقدامات در راســتای برخی منافع
سودجویانه صورت میگیرد و این گونه داروها تأثیری بر ترک سیگار ندارند.
وی تصریح کرد :در حال حاضر برای ترک سیگار از آدامسهایی که تأثیر  20درصدی
دارند و برچســب ترک نیکوتین و برخی از داروهایی که با تجویز پزشــکان صورت
میگیرد میتوان استفاده کرد اما شرط اصلی برای ترک سیگار خواستن خود فرد است.
موســوی ادامه داد :اسپریهای ترک ســیگار نیز میتواند در این زمینه مؤثر باشد اما در
کشور ما هنوز این اسپریها وجود ندارد.

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

محکوم کردن ایرانیها به پرمصرفی براساس آمار
شبههدار؟
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درحالــی کــه مســئوالن صنعــت بــرق همــواره تاکیــد دارنــد ســرانه
مصــرف بــرق در کشــور باالتــر از اســتانداردهای جهانــی اســت ،چنــدی پیــش
آمــاری از ســوی شــورای جهانــی انــرژی در مــورد ســرانه مصــرف بــرق در
کشــورهای مختلــف منتشــر شــد کــه نشــان مـیداد ایــران جــزو کشــورهای کــم
مصــرف بــرق در بیــن دیگــر کشــورها اســت ،امــا بــر اســاس تعبیــر جدیــدی
کــه ســخنگوی صنعــت بــرق از آمــار دارد ،انگشــت اتهــام هنــوز بهســوی

شماره 3250

اقتصـاد

مصرفکننــدگان نشــانه رفتــه اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــر اســاس آمــار منتشــر شــده از ســوی شــورای جهانــی انرژی،
میــزان ســرانه مصــرف بــرق در ایــران  ۲.۹مــگاوات در ســاعت بــرای هــر نفــر
اســت و تنهــا کشــورهایی ماننــد مصــر ( )1/7و عــراق ( )1/2کمتــر از ایرانیهــا
بــرق مصــرف میکننــد؛ ایــن درحالــی اســت کــه میانگیــن ســرانه مصــرف بــرق
در جهــان  3/1مــگاوات ســاعت بــه ازای هــر نفــر اســت و کشــورهایی ماننــد قطــر
( ،)۱۷کانــادا ( ،)۱۵کویــت ( )۱۴و ســوئد ،آمریــکا و عربســتان (حــدود  )۱۳بــه
مراتــب بــرق بیشــتری از ایــران مصــرف میکننــد.
امــا در ایــن میــان ،محمودرضــا حقیفــام ،ســخنگوی صنعــت بــرق تعبیــر جدیــدی

را دربــاره مصــرف بــرق کشــورها مطــرح میکنــد .او در پاســخ بــه ایــن ســوال
کــه چــرا باوجــود مصــرف نســبتا پاییــن بــرق در ایــران کــه براســاس آمارهــای
ذکــر شــده حتــی از میانگیــن مصــرف جهانــی هــم کمتــر اســت ،همــواره مســئوالن
تاکیــد داشــتهاند کــه مصــرف بــرق در ایــران را بــاال بخواننــد؟ ایــن اســتدالل را
مطــرح میکنــد کــه چــون برخــی از کشــورهای باالیــی ایــن جــدول از بــرق هــم
بــرای وســایل روزمــره و هــم بــرای گرمایــش و پخــت و پــز اســتفاده میکننــد
و ایرانیهــا بــرای ایــن کار از گاز اســتفاده میکننــد بــرای پیــدا کــردن مصــرف
واقعــی بــرق در ایــران بایــد مصــرف گاز و بــرق را بــا یکدیگــر تجمیعشــده
حســاب کــرد!

eghtesad@hamedanpayam.com

گزارش مردمي همدانپيام از وضعيت معيشتي جامعه

سردرگمي مردمي درآشفته بازار اقتصادي

نکته

ارتباط موبایل و خطر ابتال به
فراموشی زودرس

با مردم ثروتمنــد و مرفه كاري نداريم.
آنها معلومالحال هســتند که البته اغلبشــان
هم جزو مردم عادي به حســاب نميآيند.
هر چه بحــران ارزي باالتر بگيرد ،رفاه آنها
سر جايش است و شــايد بيشتر هم بشود.
امروز قشر كارگر ،سودبگير بانكي ،كارمند
و تعداد زيــادي از توليدكنندگان و بازاريان
دچار بحران اقتصادي شدهاند.
بسياري از آنها كه تا  2ماه پيش ميتوانستند
به خريد مبلمان براي خانهشــان فكر كنند،
امــروز از آن عبــور كرده و بــه تهيه ناهار
ظهرشان فكر ميكنند.
اســماعيلي مــرد جواني كه در شــرکت
خصوصي كار ميكند ،ميگفت :تا  2-3ماه
پيش نگران پرداخت قسطهايم بودم اما در
چند هفته اخير كه بــراي خريد روزمره به
بازار ميروم ،ديگر به قسط فكر نميكنم و
هم و غمم خريد غذا و ميوه شده است.
تمام ّ
الهياري ،زن  35سالهاي هم ميگفت :درآمد
ماهيانــهام حدود يك ميليــون و  600هزار
تومان اســت و همســرم هم كمي بيشتر از
من درآمد دارد .با اين حال چند شب پيش
همســرم ميوه خريد كه وقتي حجم ميوه را
ديدم تعجب كردم و پرسيدم چرا اينقدر كم
خريدي؟ همســرم گفت :خيلي گران شده
است.
طوفيري ميگفــت :درآمــد ماهانه من و
همســرم حــدود  3ميليون و نيم اســت.
حدود  2ميليون و  200هزار تومان قســط
پرداخت ميكنيم كه تا پارســال مشــكل
زيادي نداشتيم فقط نميتوانستيم دخترمان
را به همه كالسهايي كه دلمان ميخواهد
بفرستيم يا لباسها و ميهمانيهاي آنچناني
داشته باشــيم .اما حاال كه قيمتها نسبت
به پارســال  3برابر شده و نسبت به يكماه
گذشــته  1/5تا  2برابر شــده براي خريد
ميوه ،گوشت و برنج و اقالم خوراكي دچار
مشكل شــدهايم .اين چند هفته اخير دقيق ًا
شده شبيه سالهاي  89-90كه قيمتهاي

پژوهشگران به تازگی دریافتهاند که استفاده کودکان و نوجوانان از
موبایل خطر ابتال به فراموشی آنها را در سنین بزرگسالی بهطور قابل
توجهی افزایش میدهد.
به گزارش ایســنا ،بر اساس گزارشــی که به تازگی از سوی موسسه
علمی و پژوهشی «جوانب سالمت زیست محیطی» در کشور سوئیس
منتشــر شده است ،یک رابطه معنادار و عمیق میان استفاده کودکان و
نوجوانان از گوشیهای همراه و ابتالی زودهنگام به بیماری فراموشی
و آلزایمر وجود دارد و این بدان معناســت در صورتی که خانوادهای
موبایل را در سنین پایین در اختیار کودکانشان میگذارند ،باید عواقب
و آسیبهای احتمالی آن را نیز در نظر بگیرند.
نتایج این تحقیقات که برروی  ۷۰۰نوجوان در سنین بین  ۱۲تا  ۱۷سال
صورت پذیرفته ،نشان میدهد که حافظه تصویری و ذهنی این افراد به
طور قابل توجهی پس از مدتی استفاده طوالنی از موبایل کاهش یافته
است .محققان در این پژوهشها از آزمایشهای پرتونگاری EMR
 radiationبرروی مغز افراد مورد آزمایش استفاده کردهاند.
این پژوهشها همچنین یک نتیجه جالب دیگر نیز داشــت و آن هم
این بود از آنجا که افراد راستدســت معموال هنگام تماس و مکالمه،
گوشــی را برروی گوش ســمت راســت خود میگذارند ،بیشتر در
معرض ابتال به فراموشی و از دست دادن حافظه قرار میگیرند.
اســتفاده از موبایل و دستگاههای الکترونیکی متصل به اینترنت شامل
مکالمات تلفنی ،ارســال و دریافت پیام کوتــاه ،بازیهای آنالین و
آفالین ،اعتیاد به شبکههای اجتماعی و چت در پیام رسانها میشود
کــه این روزها نوجوانان و جوانان بســیاری را درگیر کرده و به یک
معضل اجتماعی تبدیل شــده اســت که به گفته پزشــکان ،سالمت
نسلهای آینده را به شدت به مخاطره خواهد انداخت.

خبـر

هزینه ۱۶هزار تومانی برای ثبتنام
از وراث مشمولین متوفی سهام عدالت
تعرفه ارائــه خدمات برای
ثبتنام از وراث مشمول دریافت
ســهام عدالت بدون محاســبه
مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۶۸۰
تومان تعیین شد که با احتساب
مالیات بــر ارزش افزوده ،هزینه
نهایی ۱۶هزارتومان است.
به گزارش مهر ،کمیسیون تنظیم
مقــررات ارتباطات به اســتناد
تکالیف تعیین شــده در بند پ
ماده  ۶۷قانون برنامه پنج ســاله ششم توســعه اقتصادی تعرفه ارائه
خدمات برای ثبت نام از وراث مشمول دریافت سهام عدالت در دفاتر
پســتی ،دفاتر پیشــخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری
اطالعات روستایی را  ۱۴۶۸۰تومان تعیین کرد.
البته این تعرفه بدون محاســبه مالیات بر ارزش افزوده بوده و در زمان
عرضه خدمت در دفاتر بر اساس قوانین و مقررات میزان مالیات مربوطه
محاسبه و به این مبلغ افزوده می شــود.بنابراین با احتساب مالیات بر
ارزش افــزوده  ۹درصدی ،جمع تعرفه ای که باید وراث برای ثبت نام
بپردازند به  ۱۶هزار تومان میرسد.بر اساس این گزارش؛ عملیات تقسیم
و اختصاص ســهام عدالت مشموالن فوت شده سهام عدالت به وراث
قانونی این مشــموالن از روز شنبه ( ۱۶تیرماه) آغاز شده بود اما پس از
گذشت  ۶روز ســازمان خصوصی سازی اعالم کرد ثبت نام از وراث
مشموالن فوت شده سهام عدالت به دلیل نقص مدارک دریافتی از سوی
دفاتر پیشخوان دولت ،به صورت موقت متوقف شده است.

فراخوان مناقصه

هشـدار به
خریداران
ایرانی امالک
در کشورهای
همسایـه!

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد
تجاری -صنعتی انزلی بــه افرادی که به
منظــور ســرمایهگذاری در حوزه امالک
در کشورهای همســایه سرمایهشان را از
کشور خارج میکنند ،هشدار داد.
رضا مسرور با اشاره به اینکه اخیرا تعداد
زیادی از افراد ســرمایه خود را از کشور

صبح با آخر شــب گذشــته فرق داشت و
قيمتها ممكن بود در يك ســاعت نوسان
داشته باشد .البته با اين تفاوت كه آن زمان
پول داشتيم اما حاال پول و شغل هم نيست.
مــا ديگــر نميتوانيم به آينــده فكر كنيم
فقط درگير همين امروزمان هســتيم .حتي
آن زمان وحشــتزده نبوديــم اما حاال از
گرسنگي واقعي در آينده نگرانيم.
زاهدي ،دختر جوان ديگري كه حدودا ً ماهي
 2ميليون تومان درآمد دارد ،ميگفت :ديگر
بيرون هم نميتوانيم برويم وقتي حســاب
ميكنيم ،ميبينيم اگر ك ً
ال خانه بمانم و جايي
نروم به نفعمان اســت؛ چون واقع ًا پولش را
نداريم .يك خيابــان رفتن حداقل  20هزار
تومان هزينــه دارد كه امروز افرادي در حد
درآمدي ما ديگر چنيــن پولهايي ندارند؛
چون ما ديگر دغدغه تفريح و گشتن نداريم،
بلكه دغدغهمان بيشتر سير كردن شكممان
است .نميدانيم آينده چه ميشود .نگران و
وحشتزدهايم.
سوري هم ميگفت :تا ماه پيش پوشك بچه

ميخريــدم  28هزار تومان امــا رفتم ديدم
همانها شده  38هزار تومان كه مجبور شدم
مــارك بيكيفيتتري كه حتي تعدادش هم
كمتر بود را همان  28هزار تومان بخرم.
يكــي از توليدكننــدگان همداني ميگفت:
توليدمان پايين آمــده و پايينتر هم خواهد
آمد؛ چون مواد اوليه يا نيســت يا به شدت
گران شــده و قيمتها با يك ســاعت قبل
يكسان نيست.
وي ادامه داد :ما ديگــر نميتوانيم با جايي
قرارداد ببنديم و سفارش كار بگيريم؛ چون
به هيچ وجه نميتوانيم قيمت چند ماه ديگر
را بــا امروز مقايســه كنيم .اگــر مانند قبل
قراردادهاي چند ماهــه ببنديم ،قطع ًا پولي
كه بابت ســفارشها دريافت ميكنيم ،کمتر
از هزينه توليد همانها ميشــود و اين براي
توليدکننده امكانپذير نيست.
توليدكننده ديگري هم ميگفت:ميخواستم
در نمايشــگاه عمان شــركت كنم اما ديدم
توجيه اقتصادي ندارد .در همين نمايشــگاه
پارســال با دالر  3هزار و  800تومان غرفه

گرفتم اما امســال با دالر  8هزار و  300بود
كه نتوانستم.
توليدكننــده ديگري هم ميگفت :مشــكل
تهيه مواد اوليه داريم .تا سال گذشته خريد
 5-6ماهه با چك ميكرديم كه يواش يواش
خريد چكي حذف شــد و بــا پول نقد كار
ميكرديم اما حاال پول نقد هم ميدهيم ،مواد
اوليه نميفروشند كه كارمان راه بيفتند.
يك مدرس اقتصاد گفت :شــرايط خاص
سياسي و اقتصادي در كشور حاكم است
و مردم مخصوصا قشــر متوسط به پايين
بايد بيشــتر حواسشــان به داراييهايشان
باشــد .حتــي ممكن اســت الزم شــود
ميهمانيهــا و تفريحاتي هــم كه تا پيش
از اين داشــتند را حذف يــا كمتر كنند.
احتماالً بعــد از اعمال تحريمها ،قيمتها
باالتــر از اين بــرود و بيــكاري افزايش
يابــد .مخصوص ًا قشــر ضعيفتر جامعه
براي هزينههايشان برنامه و دقت بيش از
پيش بايد داشته باشــند .به هر حال اينها
واقعيات جامعه امروز است.

خارج و در حوزه امالک در کشــورهای
همسایه سرمایهگذاری میکنند ،گفت :این
افراد در ســایر کشورها بهویژه کشورهای
همجوار در حوزه امالک ســرمایهگذاری
میکننــد و کار تــا جایی پیــش رفته که
تعداد امالک خریداری شــده در سال ۹۶
در قیاس با سال  ۹۵دو برابر شده است.
وی ادامه داد :افــرادی که میخواهند در
حوزه امالک در ســایر کشــورها بهویژه
کشورهای همسایه ســرمایهگذاری کنند
بایــد وضعیت اقتصادی آنهــا را نیز در
نظر بگیرند ،خاطرنشــان کــرد :برخی از
این کشورها دارای بدهی خارجی هستند
کــه به صورت موردی یکــی از آنها در
سال گذشته نســبت به سال  ۲۰۰۱بدهی
خارجیاش به بیــش از  ۱۰برابر افزایش

یافته است.
این کارشــناس اقتصادی با تاکید بر اینکه
مــردم نبایــد صرفا رونق اقتصــادی این
کشــورها را در برهه زمانی کنونی در نظر
بگیرند،به ايســنا گفت :رونــق اقتصادی
کنونی این کشــورها در شــرایطی پیش
آمده اســت که تا چند ســال دیگر زمان
بازپرداخــت وامهای خارجی آنها ســر
میرسد و با مشــکالت اقتصادی روبهرو
خواهند شد.
مســرور افــزود :ایــن کشــورها
بدهیهــای خارجــی زیــادی دارنــد و
طــی دو تــا ســه ســال آینــده ارزش پــول
ملــی آنهــا نســبت بــه دالر کاهــش  ۴۰تــا
 ۵۰درصــدی خواهــد داشــت ،بنابرایــن
بــا توجــه بــه اینکــه پیشبینــی میشــود

طــی ســه ســال آینــده بــا بحــران
اقتصــادی روبــهرو شــوند افــرادی کــه
قصــد ســرمایهگذاری در ایــن کشــورها
را دارنــد بایــد شــرایط آتــی کشــور
مقصــد را نیــز در نظــر بگیرنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت امــاک
در حــال حاضــر در ایــن کشــورها دارای
حبــاب اســت ،بیــان کــرد :در چنــد ســال
آینــده ایــن حبــاب شکســته خواهــد شــد
و ارزش ســرمایه افــراد  ۳۰تــا  ۴۰درصــد
کاهــش مییابــد .متاســفانه بســیاری از
ســرمایهگذاران در حــال حاضــر فریــب
تبلیغــات مختلــف از جملــه تبلیغــات
ماهــوارهای را میخورنــد و بــه طــور
حتــم طــی ســالهای آتــی دچــار
خســارت و ضــرر و زیــان میشــوند.

نوبت دوم

(م .الف )1749

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومی احداث بندهای رسوبگیر طبق جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1397/5/3می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت 14/15روز دوشنبه مورخ 1397/5/7
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 14/15روزچهارشنبه مورخ 1397/5/17
حجم عملیات ( ) m3
ردیف

موضوع پروژه

شهرستان

بندهای خشکه
چین

بندهای گابیونی

بندهای مالتی

مبلغ برآورد اولیه
( ریال )

مدت اجرا ( ماه)

مبلغ تضمین
شرکت در مناقصه
( ریال )

رتبه و پایه پیمانکار

1

احداث بندهای رسوبگیر در حوزه کنجوران

تویسرکان

1000

1000

1000

7/420/218/224

8

372/000/000

حداقل  5کشاورزی با آب

2

احداث بندهای رسوبگیر در حوزه باشقورتاران

کبودراهنگ

1500

1100

732

7/414/600/220

8

371/000/000

حداقل  5کشاورزی با آب

3

احداث بندهای رسوبگیر در حوزه ایالنلو

کبودراهنگ

1805

1300

157

7/246/085/440

8

363/000/000

حداقل  5کشاورزی با آب

4

احداث بندهای رسوبگیر درحوزه نعمت آباد

اسدآباد

434

2363

0

6/003/713/477

8

301/000/000

حداقل  5کشاورزی با آب

5

احداث بندهای رسوبگیر درحوزه کالن پاتپه

مالیر

1000

1000

1400

8/586/567/972

8

430/000/000

حداقل  5کشاورزی با آب

6

احداث بندهای رسوبگیر در حوزه قره کند

اسدآباد

744

1307

565

5/803/301/174

7

291/000/000

حداقل  5کشاورزی با آب

7

احداث بندهای رسوبگیر در حوزه دره میرزا

نهاوند

800

474

950

5/060/270/154

7

255/000/000

حداقل  5کشاورزی با آب

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  8/30روز پنجشنبه مورخ 1397/5/18اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت
اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس :همدان – بلوار فلسطین -اداره کل منابع طبیعی و آبخیـزداری اسـتان همدان-
امور قراردادها تلفن  08134222288اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-41934 :
دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان

خودرو

خدمات پس از فروش خودرو
به مشکل خورد

یک کارشــناس صنعت خودرو از توقف حجم قابل توجهی
قطعــات یدکی خودرو در گمرکات خبر داده و هشــدار داد که
تاخیر پیش آمده در ترخیص این قطعات ،باعث ایجاد اختالل در
ارائه خدمات پس از فروش به خودروها شده است.
یک کارشــناس صنعت خودرو افزود :نزدیک به دو ماه است که
برخی از قطعات یدکی مورد اســتفاده در شبکه خدمات پس از
فروش خودرو در گمرکات متوقف شده و امکان ترخیص ندارد.
وی با بیان اینکه دلیل این وضعیت مقررات داخلی گمرک است،
به ايســنا گفت :این در حالی اســت که تاوان مقررات گمرکی
را نباید مصرفکننــدگان و دریافتکنندگان خدمات خودرویی
بدهنــد .توقف حجم قابــل توجهی از قطعــات یدکی وارداتی
در گمرک و عدم ترخیص آنها باعث کمبود و کســری قطعات
و ایجاد مشــکل در ارائــه خدمات پس از فــروش خودرو به
مصرفکنندگان شده است.
این کارشــناس صنعت خودرو افزود :در شــرایط خاص فعلی
چنین وضعیتــی به معنای خودتحریمی اســت و به هیچ عنوان
پذیرفته نیســت که از یک ســو میلیاردها تومان قطعه در گمرک
متوقف شــود و از ســوی دیگر نمایندگیهای خدمات پس از
فروش خودرو دچار کمبود قطعه باشند.
وی خاطرنشــان کــرد :امیدواریــم در چنین شــرایطی گمرک
نســبت به ترخیص هرچه ســریعتر قطعات یدکی اقدام کند تا
مصرفکننــدگان بیش از این برای تعمیــر خودروی خود دچار
مشکل نشوند.
به گزارش ایســنا ،پیــش از این نیز دبیر انجمــن صنایع همگن
قطعهســازی از توقف مــواد اولیه و قطعات مــورد نیاز صنایع
قطعهسازی در گمرک خبر داده بود.
آرش محبینــژاد در این رابطه اظهــار کرده بود :حجم زیادی از
مواد اولیه و قطعات نیم ســاخته قطعهســازان در گمرک مانده و
امکان ترخیص ندارد .این وضعیت باعث ایجاد مشکل در فرایند
تولید قطعهسازان و در نتیجه خودروسازان خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرده بود :در این شرایط بخشی از راهکار برای
حل این مشکل به گمرک مربوط است که با بازنگری در قوانین
و مقررات داخلی خود ،ســهولت و ســرعت عمل بیشتری در
ترخیص مواد اولیه صنایع ایجاد کند.

خبرکوتاه

افت  ۲۷درصدی سرمایهگذاری خارجی

ایسنا :حجم کل ســرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت ،معدن و
تجارت طی دوماهه سال جاری معادل  ۳۳میلیون  ۴۴۱هزار دالر بوده
که در قیاس با رقم  ۴۳میلیون و  ۲۶۴هزار دالری مدت مشــابه سال
قبل با افت  ۲۷درصدی روبرو شده است .وضعیت طرحهای صنعتی،
معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی به گونهای
اســت که تعداد این طرحها تا پایان اردیبهشتماه سال جاری هشت
مورد بوده و این درحالی است که تعداد پروژهها در مدت مشابه سال
گذشته چهار مورد بوده است.

قیمت نفت تا کریسمس  ۸۰دالر میشود
مهر :مدیر اجرایی ارشد روسنفت ،ایگور سچین ،پیشبینی کرد که تا
پایان سال جاری ،قیمت نفت برنت به هر بشکه  ۸۰دالر برسد .سچین
اضافه کرد :بودجه این شرکت در سال جاری ،بر اساس قیمتی بسیار
پایینتر ،هر بشکه  ۶۳دالر بسته شده است ،پس تعجبی ندارد که من
از وضعیت کنونی قیمتها خوشحال باشم.

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي نوبت دوم

اداره كل پست استان همدان در نظر دارد انجام امور خدماتی و باربری ساختمان های تابعه اداره کل پست
استان همدان را مطابق با شرايط عمومي  ،طرح قرارداد و مشخصات فني از طريق مناقصه عمومي یک مرحله
اي به بخش خصوصي واگذار نمايد  .لذا نمايندگان كليه اشخاص حقوقي كه موضوع اصلي فعاليت آنها تامین نیروی
انسانی بوده و داراي مجوز الزم از مراجع ذيصالح مي باشند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
به آدرس  www.setadiran.irبه شماره ثبت  200971552000002 :اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
-1مهلت دريافت اسناد مناقصه  :به مدت  7روز از مورخه 97/05/02تا پایان وقت روز
دوشنبه مورخه  97/05/08می باشد.
-2مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه  :از مورخه  97/05/09تا پایان وقت دوشنبه مورخه
 97/05/22می باشد.
-3سپرده شركت در مناقصه  :ارائه ضمانت نامه بانكي از يكي از بانك ها و موسسات مالي
تحت نظارت بانك مركزي با اعتبار سه ماهه و قابل تمديد به مبلغ 290/000/000ريال در وجه
اداره كل پست استان همدان
-4زمان بازگشايي پیشنهادات (الف،ب،ج) روز شنبه مورخه  97/05/27در محل اداره کل
پست استان همدان واقع در همدان کیلومتر  5بلوار سردار شهید همدانی می باشد.
 -5اداره کل پست استان همدان با هر تعداد پیشنهاد ارائه شده از سوی مناقصه گران
نسبت به بازگشایی پیشنهادات ارسالی اقدام خواهد نمود.
-6مناقصه گزار در انتخاب مناسب ترين قيمت اختيار تام دارد.
-8به پیشنهادهای که فاقد مهر و امضاء مجاز  ،مشروط و مخدوش و به پیشنهاد هایی که
بعد از انقضای مهلت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

همیشه،همه جا با پست ایران

روابط عمومي اداره كل پست استان همدان

Y K

پومسه همدان جزو برترينهای کشور است
دبیر هیأت تکواندو اســتان همدان با اشاره به رشد خوب رشته
پومســه در همدان گفت :پومسه همدان جزو سه استان برتر کشور
است.
امیر فرنیا با بیان اینکه در رشــته پومســه از قهرمانان آسیایی و جهانی
برخوردار هستیم ،اظهار کرد :مهدی صمدیان مربی تیم ملی کشورمان با
افکاری بسیار امیدوارانه توانسته این مسیر را روشنتر از قبل هموار کند
و از افراد تاثیرگذار در پومسه استان و کشور باشد.

پیشخوان
وی با بیان اینکه میزبانی از مســابقات سال گذشته قهرمان کشوری
پومســه مورد تقدیر فدراســیون تکواندو قرار گرفت ،عنوان کرد:
حضور مســتمر داوران ما در لیگهای معتبر کشــوری و مسابقات
بینالمللی نشان از دیگر موفقیتهای ما در این عرصه است .
دبیر هیأت تکواندو استان همدان در گفتوگو با فارس با بیان اینکه
بدون تردید هر مجموعهای دچار ضعف و کمبود اســت ،ادامه داد:
تالش کردیم در بعد ورزش قهرمانی و همگانی در تکواندو ،جوانان
و مربیان فهیمی را به ورزش کشــور بشناسانیم که این میتواند از
موفقیتهای هیات ما محسوب شود.

وی با بیان اینکه تمام اهتمام و تالش ما در هیات تکواندو این است
که فضای صمیمــی قابل احترامی را بین تکوانــدوکاران و مربیان
استان ایجاد کنیم ،افزود :همیشه دنبال این بودهایم که در هیات نظم
و همدلــی حرف اول و آخر را بزند ،چون بــر این باوریم در این
فضاســت که میتوان قهرمانان و مربیان نامی را به تکواندو کشور
عرضه کنیم.
فرنیا با اشاره به خواستههای هیات تکواندو تصریح کرد :مهمترین و
تکراریترین خواسته ما تامین منابع مالی برای حضور ورزشکاران
در مسابقات کشوری و لیگ است.

نمایندگان همدان گرم حضور در لیگ  2فوتبال میشوند

خبـر

 12والیبالیست از همدان به رقابت های
کشوری اعزام شدند

 12بانوی والیبالیست در ترکیب تیم منتخب این استان به مسابقات
قهرمانی کشور اعزام شدند.
رئیس هیات والیبال همدان گفت :مســابقات والیبال بانوان قهرمانی
کشــور در رده سنی جوانان از فردا پنجشنبه و به میزبانی استان گیالن
برگزار می شود.
کریم ملکی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت :تیم منتخب همدان در
این دوره از رقابت ها را سیده پریا مصطفوی ،مائده صباحی شکیب،
هانیه مسیحی ،پریا بیات ،غزل حسینی نیا ،هستی پرویزی ،مائده بیات،
صدف نوروزی ،کیمیا اسکندرپور ،زینب عرب ،هیوا حیدری و فاطمه
مرادی تشکیل می دهند.
ملکــی افزود :لیال عادلی نیا و آرام طاهری مربیان تیم منتخب همدان
هســتند ضمن اینکه شیرین سعادتی سرپرستی والیبال همدان در این
دوره از مسابقات را برعهده دارد.
رئیس هیأت والیبال همدان بیان کرد :مســابقات والیبال قهرمانی رده
سنی جوانان دختر کشور با نام «یادواره شادروان بانو نامدار» و در سه
دسته تا هشتم مردادماه برگزار می شود.
وی خاطرنشــان کرد :رقابت های دسته  2به میزبانی استان گیالن در
شــهر رشت برگزار می شود و تیم های گیالن ،کردستان ،قم ،زنجان،
ایالم ،آذربایجان غربی ،ســمنان ،کرمان ،همدان و یزد در این دوره از
بازی ها حضور دارند.
وی یادآور شــد :تیم همدان در آمادگی مطلوب به سر می برد و آماده
نبرد جانانه با حریفان قدرتمند خود است.

تصمیمی برای تفکیک بخش جوانان
از ورزش گرفته نشده است
معــاون حقوقی ،امور مجلس
و هماهنگی اســتان های وزارت
ورزش و جوانــان گفت :تاکنون
تصمیمــی بــرای تفکیک بخش
جوانان از ورزش در کشور گرفته
نشده است.
به گزارش ایرنــا ،امیر رضا خادم
در نخســتین دوره دانش افزایی،
مهارت آموزی ملی ،کارگاه های
تربیت مربی گزارش نویسی به میزبانی البرز افزود :باید تالش کرد تا
طبق چارچوب و قوانین موجود ،برنامه ریزی و ساماندهی عملکرد و
سیاســت های ورزش و جوانان برای هر  2حوزه به بهترین نحو و با
تالش همگان صورت گیرد.
وی با اشاره به موضوع اشتغال جوانان اظهار داشت :وزارت ورزش و
جوانان با  2بانک صندوق کارآفرینی امید و رسالت ،تفاهم نامه هایی
را در حوزه اشتغال جوانان منعقد کرده که تاکنون نیز تسهیالت خوبی
به متقاضیان پرداخته شده است.
مدیر برنامه اشــتغال فراگیر وزارت ورزش و جوانان گفت :معاونت
جوانان وزارت ورزش و جوانان موظف است تا هر هفته در شورای
معاونین ،نظارت ویژه ای بر گزارش عملکرد و مسایلی که در موضوع
تســهیالت در استان ها رخ می دهد داشته باشد و گزارش جامعی از
این اقدامات را ارائه دهد.
خادم گفــت :با توجه به تعامــل وزارت ورزش و جوانان با وزارت
کار ،هفته گذشته وزارت ورزش و جوانان به لیست دستگاه هایی که
می توانند از اعتبارات ماده  ١٨که  ٣٠هزار میلیارد تومان تســهیالت
بانکی اســت ،استفاده کنند اضافه شد ،که این مصوبه به استان ها هم
ارسال شده است.
وی ادامــه داد :وزارت ورزش و جوانان از ســهم چشــمگیری در
اعتبارات اشتغالزایی روســتایی برخوردار است و به همین منظور از
طرح هایی که جامع باشند استقبال خواهیم کرد.

t

هوالباقی
جنابآقاي

مهندس محمدناصر نيکبخت
استاندارمحترماستانهمدان

بدينوسيله با نهايت تأسف و تأثر مصيب وارده
را خدمت حضرتعالي و خانواده محترم تسليت
عرض نموده و از درگاه خداوند متعال براي آن
مرحوم غفران واسعه الهي و براي جنابعالي و
بازماندگانصبرجميلمسألتمينماييم
شهرداري و اعضاي شوراي شهر صالح آباد

شهرداری باثبات ،پاس خانهتکان

C M
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آغاز رقابت های شطرنج جام
ملت های آسیا در همدان
بیستمین دوره مسابقات شطرنج جام
ملت های آسیا از روزجمعه(دیروز) با
رقابت هــای بخش رپید بــه میزبانی
همدان آغاز شد.
رئیس هیات شــطرنج همــدان در این
باره به خبرنگار ایرنا گفت :مســابقات
بخــش ریپد با حضور  12تیم آقایان و
هشت تیم بانوان برگزار می شود.
احمد علی بابایی افزود :تیم های مردان
عراق و سوریه و زنان سوریه در بخش
ریپد حضور نخواهند داشت.
وی بیان کرد :در دور نخســت بخش
ریپد تیــم هــای هند با بنــگالدش،
ازبکستان با چین ،ویتنام با عراق ،ایران
با قزاقستان ،لبنان با تیم دیگری از ایران
و عمان با تیم ســوم ایران رقابت می
کنند.
علی بابایی خاطرنشان کرد :سه تیم از
ایران در این دوره از پیکارها در بخش
ریپد حضور دارند.
همــدان روزهای چهارم تا ســیزدهم
مردادماه جــاری میزبــان رقابتهای
شــطرنج جام ملتهای آســیا در دو
بخش مردان و بانوان است.
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شنبه

 6مردادماه 1397

شماره 3250

ورزشی

varzesh@hamedanpayam.com

خبـر
برای نخستین بار در کشور؛

ساختار عضالنی ورزشکاران صبحگاهی
همدان غربالگری شد

2

اردوی تیم ملی چوب کشی
در همدان تشکیل شد

کمتر از یک ماه دیگر فصل جدید لیگ
دسته دوم فوتبال باشــگاههای کشور آغاز
خواهد شد.
دو تیم پاس و شــهرداری همدان همچون
فصل گذشته دو نماینده استان همدان در این
دســته از مسابقات هستند و برای حضوری
مقتدرانــه در این رقابتها ،این روزها خود
را گــرم حضور در لیگ دســته دوم فوتبال
میکنند.
پاســیها که در گیرودار خرید امتیاز بودند
خیلی دیرتر از شــهرداری اســتارت کار
را زدنــد و بعــد از خرید امتیــاز یک تیم
مشــهدی ،بــا روی کار آوردن غالمرضا
عنایتی به عنوان سرمربی و سیاوش اکبرپور
به عنوان دســتیار آقای گل سابق لیگ برتر
فوتبال ایران ،در جســتوجوی رویاهای
خود خواهند بود.
اگرچه پاســیها کار را دیر آغاز کردهاند و
تازه از شــنبه آینده ب ه طور جدی تمرینات
پیشفصل این تیم در تهران آغاز میشود ،اما
این به آن معنا نخواهد بود که شاگردان رضا
عنایتی آنطور که باید خود را آماده مسابقات
نخواهند کرد.
سال گذشته پاس همدان با مربیگری عباس
سرخاب از آن دســت تیمهای دسته دومی

بود که خیلی زود کار را شــروع کرد اما به
هفته ششم نکشیده سرخاب بهدلیل کسب
نتایج ضعیف از کار برکنار شــد تا باقرینیا
جای او را پر کند.
در گام اول عنایتی  9بازیکن بومی همدان را
برای حضور در ترکیب پاس انتخاب کرده
است .ســیدجمال معصومی ،رضا کاشفی،
میثم زمانی ،مرتضی کرمی ،امین کاشــفی،
محسن لطفی و محسن وفایی بازیکنان بومی
و با ســابقه همدان مورد رضایت سرمربی
جدید پاس قــرار گرفتهاند و امیر علیدادی
و ابوالفضــل زمردی بازیکنان زیر  23و 25
ســال فصل قبل پاس نیز رضایت عنایتی را
جلب کردهاند.
با این حال خریــد بازیکنان دیگری ظرف
روزهــای آینــده در دســتور کار عنایتی و
اکبرپور خواهد بود تا بعد از مشکیپوشــان
کــه تجربه خوبــی در عرصــه مربیگری
برای این دو یار غار اســتقاللی نبود ،پاس
همدان روزهای خوبی را برای گلزنان سابق
استقالل رقم بزند.
به گزارش فــارس  ،کمــی آنطرفتر اما
شــهرداری با هدایت بابک صمدیان خیلی
زود کار خود را آغاز کــرد .آنها در مرحله
اول تســتگیری از بازیکنــان محالتی و

بومی را در دســتور کار قرار دادند و سپس
ماموریــت تمدید و حفــظ بازیکنان فصل
گذشته را مدنظر قرار دادند و در نهایت تیم
بابک صمدیان اســکلت فصل قبل خود را
حفظ کرد و شاهد تغییرات آنچنانی در این
تیم نبودهایم.
قرارداد  9بازیکن شــهرداری برای حضور
در فصل جدید رقابتهای لیگ دســته دوم
کشور منعقد شــده و کاظم صالحی ،هادی
بلوری ،مصطفی قیصری ،پیمان احتظاظی،
حامد میرزایی ،رضا کوهی ،مهدی توکلیان و
امین سوهانیان بازیکنان موثر فصل قبل تیم
فوتبال شــهرداری همدان امسال هم با این
تیم خواهند بود.
بــا تصمیم کادرفنی تیم فوتبال شــهرداری
همدان ،نفراتی چــون احمد فالح بازیکن
سابق شاهین بوشهر ،حسین کاظمی بازیکن
ســابق الوند و پاس و قاسم گرامی بازیکن
سابق پرســپولیس و صبای قم به عضویت
این تیم درآمدهاند.
حال باید منتظر ماند و دید پاس با غالمرضا
عنایتی و شهرداری با بابک صمدیان امسال
چــه نتایجی در لیــگ دســته دوم فوتبال
باشــگاههای ایران رقم خواهند زد .صعود،
ابقا یا سقوط؟

مدال برنز دوومیدانی جایزه بزرگ انگلستان
به دونده ایرانی رسید
در جریــان برگزاری مســابقات
دوومیدانــی جایــزه بــزرگ که در
انگلســتان جریان دارد حسن تفتیان
سریع ترین دونده ایران با ثبت باثبت
زمان 74.20ثانیــه در200مترموفق به
کسب مقام سوم شد.
به گزارش ایرنا ،در این رقابت دونده

ای از کانــادا با ثبت زمان  20.59مقام
نخســت کســب کرد و دونده کشور
میزبــان هم با  20.62ثانیــه به عنوان
دومی و مدال نقره رسید.
سومی تفتیان در مسابقات جایزه بزرگ
لندن در حالی به دســت آمد که وی
چند روز پیــش در در جریان مرحله

تغييرات شرکت خانه صنعت و معدن استان همدان موسسه
غيرتجاري به شماره ثبت  145و شناسه ملي 10820008422

صورتجلسه هيأت مديره به مورخ  1396/11/1تصميمات ذيل اتخاذ شد:
-1اعضاي اصلي هيأت مديره به قرار ذيل براي مدت دو سال انتخاب گرديدند:
علياکبر فالح به شماره ملي  3872813153عضو اصلي هيأت مديره
عليرضا زارعي با کد ملي  4050546396به عنوان نايب رئيس هيأت مديره
علي شفيعي به شماره ملي  4030109047عضو اصلي هيات مديره
محمدرضا جعفري با کد ملي  3874770745به عنوان رئيس هيأت مديره
داوود مسگري با کدملي  4050963337به عنوان منشي هيأت مديره
مومنعلي خزايي به شماره ملي  3962038297عضو اصلي هيأت مديره
صادق ميش مست هراتي با کد ملي  3871007528به عنوان خزانهدار هيأت مديره
حميدرضا رهبر به شماره ملي  2753494789عضو عليالبدل هيأت مديره
نصرتاله ابراهيمي مفتخر به شــماره ملي  4050974517عضو عليالبدل هيأت
مديره
.2بازرسان شرکت براي مدت يک سال مالي به شرح ذيل انتخاب گرديدند:
آقاي پوريا حاتميان به شماره ملي  3873953161به عنوان بازرس اصلي
آقاي محمدرضا مدديان به شماره ملي  3873917084به عنوان بازرس علي البدل
.3صورتهاي ملي منتهي به مورخ  1396/10/30مورد تصويب قرار گرفت
.4روزنامه محلي همدانپيام به منظور درج آگهيهاي شرکت انتخاب گرديدند.
با ثبت اين مســتند تصميمات انتخاب روزنامه گثيراالنتشار ،تصويب رازنامه و
صورتهاي مالي ،انتخاب و تعيين سمت هيأت مديره ،انتخاب بازرس انتخاب شده
توسط متقاضي در ســوابق الکترونيک شخصيت حقوقي مرقوم ثبت آگهيهاي
سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد( .مالف )1617
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري همدان

آگهي حصر وراثت

کارت دانشجويي امين محمدخاني فرزند عليرضا به
شماره شناسنامه 3860498347رشته مهندسي
عمران  -نقشهبرداري موسسه عمران توسعه به شماره
دانشجويي  9515361022مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميشود.

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

آقاي وحيد اصغري دارای شــماره شناسنامه  42295به شرح دادخواست کالسه
414/97ش112ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان احمد اصغري به شماره شناسنامه  1658در تاريخ  97/4/31در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر
است به-1 :فريد اصغري فرزند احمد به شماره شناسنامه 0016204859متولد1372
فرزند متوفي -2نسرين اصغري فرزند حسن به شماره شناسنامه 2117متولد1348
همســر متوفي -3وحيد اصغري فرزند احمد به شماره شناسنامه0080790704
متولد 1366فرزند متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را
در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد
او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر
خواهد شد( .مالف )353

رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف اللجين

یازدهــم «دایموند لیــگ» در مرحله
مقدماتی ماده  100متر از رســیدن به
فینال باز مانده بود .تفتیان پیش از این
توانسته بود در سال  2012مدال طالی
جوانان آسیا قهرمانی جوانان آسیا و در
سال  2017نیز به عنوان قهرمانی بازی
آسیا دست پیدا کند.
آگهي مزايده

نظر به اينکه به موجب دادنامه شماره  9509978110200521مورخ  95/5/30صادر
از شــعبه دوم دادگاه حقوقي همدان حکم ورشکستگي شرکت در حال تصفيه
پوشين پا (ثبت  )2673صادر و قطعيت يافته است لذا در اجراي مواد  457الي 510
قانون تجارت در امور ورشکستگي و ماده  6نظامنامه قانون مذکور و هم چنين مفاد
آييننامه اجراي اسناد رسمي الزم االجراي ثبت اسناد مصوب ( 1387/6/11مواد
 122و  126و  )129ملک و اموال شرکت در حال تصفيه شامل
 -1ششدانگ يک باب کارخان ه به مساحت  2100مترمربع واقع در شهرک صنعتي
بوعلي خيابان  16که کارشناس رسمي دادگستري بهاي آن را مبلغ 5/255/000/000
ريال ارزيابي نموده اســت .امتيازات کارگاهي شامل حق االمتياز و انشعاب برق
حقاالمتياز و انشعاب گاز شهري
 -2ماشينآالت جوراب بافي و لوازم و تأسيسات که قدمت آنها حدودا ً  15سال بوده
و در حال حاضر فاقد فعاليت توليد ميباشد که کارشناس رسمي دادگستري بهاي
آنها را مبلغ  354/000/000ريال تعيين و اعالم نموده است.
با توجه به موارد فوق ارزش کل کارخانه و ماشــينآالت و تأسيســات طبق نظر
کارشناسان مبلغ  5/609/000/000ريال تعيين گرديده است.
شرايط مزايده :مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابي کارشناس (پايه) شروع و به باالترين
قيمت پيشنهادي فروخته ميشود متقاضيان شرکت در مزايده بايد  5درصد مبلغ
پايه را به حساب  0111811923006نزد بانک ملي دادگستري واريز و اصل فيش را
در جلسه مزايده ارائه نمايند فروش ک ً
ال نقدي يا توافق با هيأت تصفيه بوده و تمامي
هزينهها (هزينه آگهي ،کارشناســي -آب و برق و گاز و نيز ماليات نقل و انتقال
و هزينه عوارض شــهرداري) بر عهده برنده مزايده خواهد بود بديهي است برنده
مزايده کسي تلقي ميگردد که بيشترين قيمت را پيشنهاد و ظرف يک ماه مبلغ را
تأديه نمايد در غير اين صورت مبلغ  5درصد واريزي به نفع شرکت در حال تصفيه
ضبط خواهد شد  5درصد واريزي ســاير متقاضيان در مورخ  97/5/22مسترد
ميگردد .شرکت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و خريداران ميتوانند در
وقت مقرر در محل انجام مزايده حاضر و در جلسه شرکت نمايند.
زمان و مکان اجــراي مزايده :مزايدههاي فوقالذکر که در روز يکشــنبه مورخ
 97/5/21رأس ساعت  10صبح در محل دفتر تصفيه شرکت واقع در همدان ،خيابان
بوعلي روبروي اداره دارائي طبقه دوم دفتر تصفيه برگزار ميگردد.
شرکت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و خريداران ميتوانند در وقت مقرر
در محل انجام مزايده حاضر و در جلسه شرکت نمايند.
زمان و مکان اجراي مزايده :مزايدههاي فوقالذکر در روز يکشنبه مورخ97/5/21
رأس ساعت  10صبح در محل دفتر تصفيه شرکت واقع در همدان ،خيابان بوعلي
روبروي اداره دارائي طبقه دوم دفتر تصفيه برگزار ميگردد.
متقاضيان محترم جهت کســب اطالعات بيشتر از ساعت  9صبح الي  12ظهر با
شماره تلفن  )081(38265729تماس حاصل نمايند و با هماهنگي مدير تصفيه از
تاريخ نشر آگهي از ملک مورد مزايده بازديد به عمل آورند(.مالف )1782

مدير تصفيه
علي هاشم کريمي

نخســتین اردوی آماده سازی تیم ملی
چوب کشــی مردان ایران بــا حضور 20
ورزشکار در هفت وزن در همدان تشکیل
شد.رئیس هیات ورزش های سنتی و بومی
محلی همدان در گفت و گو با ایرنا گفت:
این اردو به میزبانی پایگاه ورزش قهرمانی
و استعدادیابی ورزشــی همدان برپا شده
است .مهرداد نادری فر اظهار داشت :رضا
بربط مربی تیم ملی و اهل اســتان همدان
هدایت این تیــم را برعهده دارد و اردوی
آماده ســازی به مدت  2روز پیگیری می
شود.وی خاطرنشان کرد :نفرات منتخب
ایــن اردوی آماده ســازی قرار اســت به
مسابقات چوب کشی قهرمانی جهان اعزام
شوند.مسابقات جهانی عشایری به میزبانی
کشور قرقیزستان برگزار خواهد شد.چوب
کشــی یکی از ورزش های بومی محلی
کشور است که همدان یکی از قطب های
اصلی آن به شمار می رود.

3

جهانبخش رکورد فوتبال
ایران را شکست
هافبک تیم ملی فوتبال ایران با قرادادی
پنج ســاله به برایتون انگلیس پیوست تا
گرانقیمت ترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران
لقب بگیرد و رکورد جدیدی را برای خود
ثبت کند.
آگهي مزايده

نظر به اينکه به موجب آگهي تغييراتي ثبتي شماره 139530426778003098
صادره از اداره ثبت اســناد همدان حکم انحالل شرکت در حال تصفيه تعاوني
محلــي ( 39ثبت  )953اعالم گرديد لذا در اجراي مــواد  223الي  225قانون
تجارت در امور انحالل و همچنين مفاد آييننامه اجراي اســناد رســمي الزم
االجراي ثبت اســناد مصوب ( 1387/6/11مواد  122و  126و  )129امالک شرکت
در حال تصفيه شامل:
 -1ششدانگ سه دهنه مغازه (ساختمان ســابق تعاوني محلي  )39حدودا 200
مترمربع که فاقد سابقه تجاري در شهرداري بوده و به عنوان محل شرکت تعاوني
داراي سابقه  20ساله ميباشــد .که کارشناس رسمي دادگستري بهاي عرضه و
اعيان و سابقه استفاده از آن به عنوان شرکت تعاوني و حق االمتياز برق بهاي آن
را مبلغ  7/000/000/000ارزيابي نموده است.
شــرايط مزايده :مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابي کارشناس (پايه) شروع و به
باالترين قيمت پيشنهادي فروخته ميشــود متقاضيان شرکت در مزايده
بايد  10درصد مبلــغ پايه را به حســاب  0111033381001نزد بانک ملي
دادگســتري واريز و اصل فيش را در جلســه مزايده ارائه نمايند فروش
ک ً
ال نقدي يا توافق با هيأت تصفيه بــوده و تمامي هزينهها (هزينه آگهي،
کارشناســي و ماليات و نقل و انتقال و هزينه عوارض شــهرداري و ساير
ادارات در خصوص نقل و انتقال) بر عهده برنده مزايده خواهد بود بديهي
اســت برنده مزايده کسي تلقي ميگردد که بيشــترين قيمت را پيشنهاد
و ظرف يک مــاه مبلغ را تأديه نمايد در غير ايــن صورت مبلغ  10درصد
واريزي به نفع شــرکت در حال تصفيه ضبط خواهد شد  10درصد واريزي
ساير متقاضيان در مورخ  97/5/22مسترد ميگردد.
شرکت در جلســه مزايده براي عموم آزاد است و خريداران ميتوانند در وقت
مقرر در محل انجام مزايده حاضر و در جلسه شرکت نمايند.
زمان و مکان اجراي مزايده :مزايده فوقالذکر که در روز يکشــنبه مورخ
 97/5/21رأس ســاعت  11صبــح در محل دفتر تصفيه شــرکت واقع در
همدان ،خيابــان بوعلي روبروي اداره دارائي طبقه دوم آزمایشــگاه نور
دفتر تصفيه برگزار ميگردد.
متقاضيان محترم جهت کســب اطالعات بيشتر از ساعت  9صبح الي  12ظهر
با شــماره تلفن  )081(38265729تماس حاصل نمايند و با هماهنگي مدير
تصفيه از تاريخ نشــر آگهي از ملک مورد مزايده بازديد به عمل آورند(.مالف
)1780

مدير تصفيه
علي هاشم کريمي

تغييرات شرکت خانه صنعت و معدن استان همدان موسسه
غيرتجاري به شماره ثبت  145و شناسه ملي 10820008422

صورتجلسه هيأت مديره به مورخ  1396/11/30تصميمات ذيل اتخاذ شد:
.1اعضاي هيأت مديره به قرار ذيل تعيين گرديد:
محمدرضا جعفري با کد ملي  3874770745به عنوان رئيس هيأت مديره
عليرضا زارعي با کد ملي  4050546396به عنوان نايب رئيس هيأت مديره
صادق ميش مســت هراتي با کد ملي  3871007528به عنوان خزانهدار هيأت
مديره
داوود مسگري با کدملي  4050963337به عنوان منشي هيأت مديره
هيربد با کد ملــي  3255745195به عنوان دبيرخانــه صنعت و معدن
اســتان همدان (خــارج از هيأت مديره بر اســاس تبصــره ماده 24
اسناســنامه) .2دارندگان حق امضاء :امضاي کليه اسناد مالي ،چکها و
اوراق رســمي و بهادار و قراردادهاي تعهدآور طبق ماده  27اساسنامه
بر عهده رئيس هيأت مديره خزانهدار با مهر خانه صنعت و معدن اســتان
همدان ميباشــد و اوراق و مکاتبات عــادي و روزمره و اداري با امضاي
رئيــس هيأت مديره با دبيــر همراه با مهر خانه صنعت و معدن اســتان
همدان معتبر ميباشد.
مستند تصميمات تعيين سمت مديران ،تعيين دارندگان حق امضاء انتخاب شده
توسط متقاضي در ســوابق الکترونيک شخصيت حقوقي مرقوم ثبت آگهيهاي
سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد( .مالف )1618
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري همدان

برای نخستین بار در کشور ورزشکاران صبحگاهی همدان تحت
پوشش طرح پیکرســنجی و غربالگری ساختار اسکلتی  -عضالنی
قرار گرفتند.
رئیس کمیته استعدادیابی هیات ورزش های همگانی همدان گفت:
این طرح بــا انعقاد تفاهم نامه بین مرکز تخصصی اســتعدادیابی و
مشاوره ورزشی با کمیته ورزش صبحگاهی اجرایی شد.
بهروز حاجیلو در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت :در راستای اجرای
این طرح تمامی ایستگاه های ورزش صبح گاهی همدان می توانند
نسبت به معرفی مربیان و ورزشکاران خود برای غربالگری ساختار
اسکلتی و عضالنی اقدام کنند.
حاجیلو افزود :پیکر ســنجی و شناســایی ناهنجاریهای عملکردی،
ارزیابــی ترکیب بدنــی (درصد چربی و عضله بــدن) ،ارائه برنامه
تمرینی مناســب با شــرایط جسمانی ،ســن و جنس و ارائه برنامه
تمرینی و تغذیهای مناسب جهت کسب وزن ایده آل و تناسب اندام،
از اهداف اصلی اجرای این طرح است.
رئیــس کمیته اســتعدادیابی هیات ورزش هــای همگانی همدان
خاطرنشــان کرد :تمامی مولفه های پیکر ســنجی و غربالگری بر
روی ورزشکاران صبحگاهی با دقت تمام انجام شده و اطالعات
آن به صورت فــرم در اختیار افراد قرار می گیــرد؛ ضمن اینکه
یک نســخه از آن جهت پرونده ســامت در بایگانی مرکز قرار
می گیرد.
وی یادآور شــد :چاقی یا اضافه وزن که بیماری خاموش نیز نامیده
می شــود ،یکی از معضالت زندگی کنونی اســت که به دلیل تغییر
سبک زندگی رخ داده است و افراد زیادی در خطر آن قرار دارند.
حاجیلو افزود :از سوی دیگر شیوع ناهنجاری های اسکلتی در عصر
حاضر که ناشی از عادت های غلط روزمره و وضعیت های نامناسب
بدنی است ،افزایش یافته اند.
وی یادآور شــد :در راستای پیشگیری و اصالح این ناهنجاری ها و
عوارض جســمانی ،هیات ورزش های همگانی استان اقدام به راه
اندازی مرکز تخصصی استعدادیابی و مشاوره ورزشی کرد تا ضمن
اطالع رسانی عمومی از خطرات چاقی و افزایش وزن ،ارزیابیهای
الزم و ارائــه راهکارهــای تمرینی و تغذیه ای را زیر نظر اســاتید
دانشگاهی و مربیان مجرب استان انجام دهد.
آگهي مزايده

نظر به اينکه به موجب دادنامه شــماره  9609978111600892مورخ 96/9/18
صادره از شــعبه چهاردهم دادگاه حقوقي همدان حکم ورشکستگي شرکت در
حال تصفيه شــاخ طاليي (ثبت  )198صادر و قطعيت يافته است لذا در اجراي
مواد  457الي  510قانون تجارت در امور ورشکســتگی و ماده 6نظامنامه قانون
مذکور و هم چنین مفاد آييننامه اجراي اسناد رسمي الزم االجراي ثبت اسناد
مصوب ( 1387/6/11مواد  122و  126و  )129امالک شرکت در حال تصفيه شامل:
شــش دانگ يک واحد گاوداري به مســاحت  5000مترمربع
-1
پالکهاي ثبتــي  12/246و  12/22و امتيازات آن واقــع در پليس راه همدان
تهران -جاده کارخانه قند حسينآباد سمت چپ جاده جديداالحداث که شامل
امتيازات کارگاهي شامل حق االمتياز و انشعاب برق با ترانس هوايي حقاالمتياز
و ارزش يک حلقه چاه ميباشد.
با توجه به موارد فوق الذکر کارشــناس رســمی دادگستری
-2
کل بهای عرصــه و اعیان و حق االمتیازات (پــاک  12/246و )12/22را مبلغ
 6/250/500/000ریال ارزیابی نموده است .
شرايط مزايده :مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابي کارشناس (پايه) شروع و به باالترين
قيمت پيشنهادي فروخته ميشــود متقاضيان شرکت در مزايده بايد  5درصد
مبلغ پايه را به حساب  0111812485005نزد بانک ملي دادگستري واريز و اصل
فيش را در جلســه مزايده ارائه نمايند فروش ک ً
ال نقدي يا توافق با هيأت تصفيه
بوده و تمامي هزينهها (هزينه آگهي ،کارشناسي -آب و برق و گاز و نيز ماليات
نقل و انتقال و هزينه عوارض شهرداري) بر عهده برنده مزايده خواهد بود بديهي
است برنده مزايده کسي تلقي ميگردد که بيشترين قيمت را پيشنهاد و ظرف
يــک ماه مبلغ را تأديه نمايد در غير اين صــورت مبلغ  5درصد واريزي به نفع
شرکت در حال تصفيه ضبط خواهد شــد  5درصد واريزي ساير متقاضيان در
مورخ  97/5/23مسترد ميگردد.
شرکت در جلســه مزايده براي عموم آزاد است و خريداران ميتوانند در وقت
مقرر در محل انجام مزايده حاضر و در جلسه شرکت نمايند.
زمــان و مکان اجراي مزايده :مزايدههاي فوقالذکر که در روز دوشــنبه مورخ
 97/5/22رأس ســاعت  10صبح در محل دفتر تصفيه شرکت واقع در همدان،
خيابان بوعلي روبروي اداره دارائي طبقه دوم دفتر تصفيه برگزار ميگردد.
متقاضيان محترم جهت کســب اطالعات بيشتر از ساعت  9صبح الي  12ظهر با
شماره تلفن  )081(38265729تماس حاصل نمايند و با هماهنگي مدير تصفيه
از تاريخ نشر آگهي از ملک مورد مزايده بازديد به عمل آورند(.مالف )1784

مدير تصفيه
علي هاشم کريمي

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139760326034000305مورخه  1397/4/25هيأت اول/دوم
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و
بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي رضوانيان فرزند حميدرضا به شماره شناسنامه
 15787صادره از همدان در ششــدانگ يك باب دامداري (گوسفند داشتي) به
مساحت  4761/93مترمربع پالک 1222فرعی از  41اصلی واقع در اراضي روستاي
گنبد بخش  4همدان حوزه ثبت مالک همدان ناحيه دو خريداري از مالك رسمي
معالواسطه آقاي نبياله آقامحمدي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي كه اشخاص نسبت
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )1723
تاريخ انتشار نوبت اول1397/5/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/5/21 :
موسی حنیفه

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو همدان

روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
www.HamedanPayam.com
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همدان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 2018

شماره 3250

خبـر

انسانها در مراسم ختم خودشان
حضور مییابند!

یک آیندهنگر و دانشــمند انگلیســی مدعی شــد که تا چند دهه
ن با ماشینها ،به
دیگر،ممکن است انسانها بتوانند به وسیله ادغام ذه 
نوعی "جاودانگی" دست یابند.
به گزارش ایســنا " ،ایان پیرســون" به تازگی اظهار کرده است که تا
دهههای آتی ،بدن ما پس از مرگ از طریق رباتهایی که ظاهر انسانی
دارند( ،)androidبه زندگی خود ادامه خواهد داد.
این به این معنا اســت که اختیار ذهن انســانها بیش از این دســت
خودشــان نخواهد بود.وی معتقد اســت ،رســیدن بــه "جاودانگی
الکترونیکی" نیاز به برنامهریزیهای دقیق دارد و مغز ما برای اهدافی
که از کنترل خودمان خارج است ،مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

احتمال نابودی حس بویایی ماهیها!

آرزوی داشتن دست سوم محقق شد

آموزش رایانه برای درک احساسات انسان

محققان دانشگاه اکســتر( )Exeterبا مطالعه اقیانوسهای اروپا
دریافتند که ماهیها در پی افزایش ســطح اسیدی دریاها ،در حال از
دست دادن حس بویایی خود هستند.
به گزارش مهر  ،چند ســال پیش ،یک مطالعه در دانشگاه بریتانیایی
"اکستر" انجام شد که نشان داد افزایش روند رو به رشد اسیدی شدن
آب اقیانوسها به بویایی ماهیها آسیب میرساند.
در حال حاضر تحقیقات جدید این یافته را تقویت میکند و میتواند
به این معنی باشد که اکوسیستم دریایی در معرض خطر است.
آب دریا با جذب کربن دیاکسید( )CO2از جو ،اسیدیتر میشود.
بنابراین ،با افزایش سطح  CO2در اتمسفر ،اسیدی شدن اقیانوسها
نیز افزایش مییابد.

محققــان ژاپنی یک بــازوی رباتیک تولید کردهانــد که با کنترل
فعالیتهــای مغزی ،قادر اســت مانند دســت ســوم عمــل کند و
کارهای کاربر را انجام دهد .به گزارش ایســنا ،اگر تاکنون در آرزوی
ی پیچیده خود را با آن انجام
داشتن دســت ســوم بودهاید که کارها 
دهید،دانشمندان این آرزو را محقق کردند.محققان ژاپنی موفق شدند
یک بازوی رباتیــک تولید کنند که با کنترل ذهن کاربر قادر اســت
در انجام کارهــا ،به وی کمک کند.تولید کنندگان این بازوی رباتیک
معتقدنــد که این ربات میتواند انقالبی در کار ســاخت و ســاز و
کارخانهها باشد.مهندسان موسسه تحقیقات پیشرفته مخابراتی "کیوتو"
نشان دادند که برخی از مردم میتوانند آموزش داده شوند تا با استفاده
از مغزشان ،از این بازوی سوم استفاده کنند.

پژوهشــگران دانشــگاه "ام.آی.تی" موفق شــدند مدل یادگیری
ماشینی جدیدی را برای درک احساسات انسان ابداع کنند.
به گزارش ایرنا  ،پژوهشگران دانشگاه "ام.آی.تی"( ،)MITیک مدل
یادگیری ماشــینی ابــداع کردهاند که میتواند به رایانهها در تفســیر
احساسات طبیعی انسان کمککند.
در حوزه "محاســبه عاطفی" ،رباتها و رایانهها ،حالتهای چهره
را تحلیل میکنند ،به تفســیر احساسات میپردازند و براساس این
اطالعات ،واکنش نشــان میدهند .کاربردهای این روش ،بررسی
ســامت افراد ،ســنجش عالقه دانشآموزان ،کمک به تشخیص
نشانههای بیماریهای خاص و گســترش همکاری مفید رباتها
است.

جوانان ایرانی توانایی ساخت
تاکسی هوایی را دارند

دبیر ســتاد توســعه صنایع و فناوریهای دانشبنیــان هوایی و
هوانــوردی معاونت علمی گفــت :متخصصان و مهندســان ایرانی
توانمندی طراحی و ساخت تاکسی هوایی را دارند.
به گــزارش مهر  ،منوچهر منطقی در خصــوص توانمندی ایران در
خصوص ساخت تاکسی هوایی ،بیان کرد :هواپیماهای مسافربری به
دو گروه تقســیم میشوند ،یک گروه از آنها هواپیمای مسافربری زیر
 ۵۰نفر هستند.
 ۲۰نفر و یک گروه دیگر هم هواپیمای باالی 
وی افزود :در زمینه هواپیماهای مســافربری زیر  ۲۰نفر ،اتفاق ًا خیلی
از گروههای مهندسی کار میکنند .آنها قادر هستند خود طراحی کنند
و هواپیما بسازند.

گزارش
خبـر

مهمترین قطبهای تولید مبل و منبت کشور نیازمند بازار دائمی و برند

همدان  2018بهانه توسعه
بازار مبل تویسرکان شود

مکاتبه با وزیر حج عربستان برای حل مشکل
ارتباطاتی زائران کشورمان

تخفیف  ۵۰درصدی فروشگاه های اینترنتی
به حجاج
با برخــی از مراکز
خریــد و فــروش که
به شــکل اینترنتی در
کشور شناخته شده اند
هماهنگ کــرده ایم که
برای خرید ســوغات
تا  ۵۰درصد به حجاج
تخفیف دهند.
نماینــده مقــام معظم
رهبری در امور حج و
زیــارت در این برنامه
گفت :آنچه که در توافق نامه میان ایران و عربستان امضاء شده تضمین
امنیت ،عزت و حفظ کرامت زائران ایرانی از ســوی وزیر حج عربستان
اســت.طبق این توافق نامه ،ایرانیان در انجام مراسم و برنامه ها در محل
اسکان خود آزاد هستند و می توانند برنامه های خود را بر اساس آنچه
که طراحی شده دنبال کنند.
قاضی عســکر با اشــاره به اهمیت و جایگاه حج عنوان کرد :سفر حج
ویژگی هــای خاصی دارد که در هیچ جای دیگر دنیا قابل دسترســی
نیســت .انسان در این سفر مورد بخشش خداوند قرار خواهد گرفت و
به خیر دنیا و آخرت دســت می یابد و دعای او مستجاب خواهد شد،
بنابراین آمادگی علمی و جسمی و روحی الزمه این سفر معنوی است.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در ادامه برنامه یادآور شد :ما با
برخی از مراکز خرید و فروش که به شــکل اینترنتی در کشور شناخته
شــده اند هماهنگ کرده ایم که برای خرید ســوغات تا  ۵۰درصد به
حجاج تخفیف دهند .تاکید ما به فروشگاه ها ،عرضه کاالهای ایرانی و
کاالهایی است که حجاج به عنوان سوغات نیاز دارند.

تویسرکان و ایجاد فروشگاهها و نمایشگاههای متعدد
و دائــم مبل و منبت و حتی ایجــاد بازارهای عرضه
منبت در این شهرستان  ،میتواند به روند اشتغالزایی
این هنر و صنعت در تویســرکان سرعت و کیفیت
ببخشــد و حال با همزمانی همدان  2018می توان از
معرفی برند مبل منبت تویسرکان در عرصه بین المللی
با استفاده از اعمال نظر کارشناسان مطرح در این زمینه
بهره برد.
شواهد موجود در بازار مبل و منبت تویسرکان بیانگر
آن است که تولید مبل منبت در شهرستان تویسرکان
از قدمت باالیی برخوردار است و اشتغالزایی باالی
نیز در شهرستان دارد .طرحهای بازار پسند ،اصیل و
جذاب با قیمت تمام شده مناســب از دیگر مزایای
تولیدات صنایع مبل و منبت در تویســرکان به شمار
میروند.

اشترمل ،دهکده مبل و منبت کشور با 490
کارگاه
و اما در سراسر شهرستان تویسرکان  ،عمده کارگاه
های مبل و منبت این منطقه در روســتا ها متمرکز

اســت و در این میان تعداد کارگاه ها در اشترمل،
جیجانکوه ،سید شــهاب و عین آباد بیشتر از سایر
روســتاها اســت به گونه ای که تنها در روستای
اشــترمل  490کارگاه فعال وجود دارد که تعدادی
از این کارگاهها خانگی است.
 40درصد از اهالی روســتای اشترمل یعنی در حدود
یک هزار و  874به صنعت دســت منبت کاری روی
آورده اند که  35نفر از این تعداد از بانوان روســتایی
هستند و این خود یک ظرفیت حایز اهمیت است .
در کنار عمــده خانه های این روســتا کارگاه های
کوچک مبل و منبت را مشاهده می کنیم ،حتی شده
در یک اتاق دو در چهار و شــاید هم کوچکتر اهالی
دســت به کار شده و آستین های همت خود را برای
تحقق تولید ملی باال زده انــد و از آن جا که کارگاه
ها در نزدیکی محل کارشان است اعضای خانواده با
سرپرستان خود همسو و هم کار می شوند و فرزندان
هــم از همین دوران کودکی مبل ومنبت کاری را می
آموزند و همچون فردی کارآفرین تربیت می شوند.
متولیان امور در شهرســتان تویسرکان بر این باورند

≡≡سینما
■ قدس .�������������������� .............................1فيلشاه
■ قدس...�����������������2تگزاس  -چهارراه استانبول
■فلسطین���������������������������������1خجالت نکش -خوک
فلسطين �����������������������������2عصباني نيستم  -التاري
■ سينما کانون����������خجالت نکش  -لونه زنبور
■بهمن مالير�����������.لونه زنبور  -به وقت شام
■ فرهنگ کبودراهنگ������������������به وقت شام
اختتامیه هفتمین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی در دانشگاه بوعلی همدان برگزار شد.

 ،صنعــت مبل و منبت به عنوان یکــی از مهمترین
محورهای رونق اقتصادی و ایجاد فرصت های متنوع
شغلی در تویسرکان باید به جایگاه اصلی و در خور
شــان خود برسد و چه زمانی مناسب تر از امسال که
همــدان  2018به عنوان یک رویــداد جهانی مطرح
اســت .به نظر می رسد در گذشــته در زمینه معرفی
تولیــدات صنایع مبل و منبت تویســرکان کم کاری
صورت گرفته و تویســرکان با وجــود برخورداری
از بیشــترین میزان کارگاه و تولیدگر در این بخش،
بیشترین بهره وری در این حوزه را ندارد.
این در حالی است که صنعت مبل و منبت به عنوان
یکی از نقاط قوت تویسرکان باید به طور مستمر و
پایدار رشــد و رونق پیدا کند و اکنون نیز مسئوالن
دســتگاه های مختلف اجرایی باید نسبت به نهادینه
ســازی این نوع نگاه دغدغه داشــته باشند و برای
رو به توســعه هدایت کردن شهرستان های دارای
ظرفیت متولیان امور باید به ایجاد بازارهای دائمی ،
اختصاص برند و حمایت از کاالی ایرانی را در راس
برنامه ریزیها بیاندیشند .

ایجاد  ۲هزار قطب
بـومگردی

سینـما

■ اندیشه رزن ������������������������������������������فيلشاه

مطالبات عیدانه کتاب
هفته آینده پرداخت می شود

»»مریم مقدم

رویدادهای گردشگری بین المللی در شهر همدان
ســال  2018را نه تنها برای استان بلکه برای ایران
متمایز رقم خواهــد زد  .این مهم در صورتی محقق
میشود که شناسایی فرصت ها رنگ و رویی جدی تر
به خود گیرد  .در میان ظرفیت های تولیدی در استان
همدان چند صباحی است که پرداختن به موضوع مبل
و منبت در تویسرکان جدی تر شده است  .گرچه این
مهم ریشه در تاریخ تویسرکان دارد و گرچه شهرستان
مالیر توانست گوی سبقت را در کسب عنوان ملی در
حوزه تولیدات منبت ربود اما همچنان کارشناســان ؛
بازار عرضه و تقاضا بر این باور هستند که تویسرکان
از مهمترین قطبهای تولید مبل و منبت کشور است
پــس حاال با توجه به اهمیــت رویداد های جهانی
گردشگری همدان در ســال  2018می طلبد در این
زمینه تولیدکننــدگان این هنر صنعت و متولیان امور
مرتبط در استان بر روی متمایز مدیریت کردن پتانسیل
تولید مبل منبت در تویســرکان جدی تر و با برنامه
ورود پیدا کند.
در حال حاضر در کل کشــور حدود  ۵۰هزار واحد
صنفی تولیــدی در صنعت مبلمان فعال هســتند و
برای بیش از  ۱۱۷هزار نفــر در این کارگاهها امکان
اشتغال زایی فراهم شــده است .این مساله در حالی
اســت که مهمترین فعاالن بــازار و صنعت مبلمان
ایران کارگاههای کوچکی هستند که در گوشه و کنار
شهرســتان هایی همچون تویسرکان و مالیر به کار
مشغولند.
شهرستان تویســرکان در  ۸۵کیلومتری مرکز استان
همــدان به عنــوان قطــب تولید مبــل و منبت در
کشــور شناخته میشود .تبدیل شــدن تویسرکان به
الگو و قطب تولید موفــق مبل و منبت بی ارتباط با
برخورداری این شهرستان از درختان بیشمار گردو
نیست .تویسرکان با برخورداری از کارگاههای متعدد
و فعاالن پر شــمار یکی از مهمترین قطبهای تولید
مبل و منبت در کشور است.
شهرســتان تویســرکان از بیش از هفت هزار و 747
کارگاه تولید مبل و منبت و بیش از هشت هزار شاغل
در این بخش برخوردار است.
ضرورت اختصاص نشــان جهانــی مبل و منبت به

عک
س
روز

مشــکلی در خصوص فضای مجازی عربســتان بوجود آمده است
که ما مکاتبهای با وزیر حج عربستان برای حل این مشکل داشته ایم تا
زائران بتوانند با خانوادههای خود در ارتباط باشند.
رئیس ســازمان حج و زیــارت در بدو ورود به مدینــه گفت و گو با
خبرنــگاران با بیان اینکه تا امروز بیــش از  15هزار نفر از زائران وارد
مدینه شــده و بیش از  5هزار زائر نیــز از مدینه به مکه میروند اظهار
کرد :پروازهای مدینه قبل از  27تیر آغاز شده است و تا  19مرداد ادامه
مییاید .پروازهای مدینه بعد هم از هشــتم مــرداد آغاز و تا  24مرداد
ادامه مییابد.
به گزارش ایســنا  ،حمید محمدی درباره کیفیت خدمات ارائه شده به
زائران کشــورمان تصریح کرد :مجموعه خدمات ارائه شــده به حجاج
رضایت بخش بوده اســت و ما هم ســعی میکنیم که بهترین خدمات
را بدهیــم .با وجود گرما و برخی محدودیتها  ،تالش بعثه مقام معظم
رهبری و سازمان حج ارائه بهترین خدمات به حجاج است.
محمدی در ادامه با اشــاره به پیشبینی هــای الزم برای ارائه خدمات
پزشکی و درمانی به زائران خاطرنشان کرد :در مدینه  2درمانگاه وجود
دارد که حجاج میتوانند به این درمانگاهها مراجعه کنند .در مکه در هر
مجموعه هتل یک مطب داریم  .درمانگاه و بیمارســتان مرکز پزشــکی
ایران هم در مکه وجود دارد .در عرفات و منا هم بیمارستان دایر است.
عالوه بر این ،پزشــکان هم در مجموعه هتلها حضور دارند .در مکه و
مدینه مراکز پزشکی ما در صورت نیاز هماهنک میکنند که از خدمات
پزشــکی عربستان استفاده شــود  .در منا و عرفات حجاج میتوانند به
درمانگاههای عربستان مراجعه کنند که این خدمات رایگان است.

فرهنگ

عكس :ايسنا

 ۲هزار قطب بــوم گردی با  ۱۶هزار فرصت
شغلی در مناطق مختلف کشور ایجاد میشود.
رئیس ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری با اعالم اینکه  ۲هزار قطب بوم گردی
با  ۱۶هزار فرصت شغلی در مناطق مختلف کشور
ایجاد میشــود؛ گفت :تاکنون از این تعداد ۶۰۰
منطقه ایجاد شــده و مابقی نیــز در حال اجرایی
شدن است .رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری کشور اضافه کرد :روستائیان
میتوانند با صــرف اندک هزینه منازل خود را به
محل اقامت گردشگران تبدیل کنند و دولت نیز در
قالب طرح اشتغال روستایی و با ارائه تسهیالت ۶
درصدی از آنها حمایت میکند.
به گزارش ایلنا ،مونسان ادامه داد :دولت از سرمایه
گذاران بخش گردشــگری حمایت کرده و برای
طرح های گردشــگری از محل صندوق توسعه
ملی نیز تســهیالت  ۱۴درصدی بدون ســقف و
محدودیت پرداخت میکند.

مدیرعامل موسســه خانه کتاب از واریز یارانه
حمایتی طرح عیدانه کتاب به حســاب کتابفروشان
در هفته آینده خبر داد.
به گزارش ایرنا  ،نیکنام حســینی پور گفت :یارانه
حمایتی از کتابفروشــی ها با همــکاری معاونت
فرهنگی و معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی به حساب کتابفروشی های
عضو این طرح واریز می شود.
وی افــزود :طــرح عیدانــه کتــاب بــا شــعار
«کتــاب عیــدی دهیــم» از  22اســفند مــاه  96در
شهرســتانها و از  25اســفندماه در تهــران آغــاز
بــه کار کــرد و بــا مشــارکت  793کتابفروشــی تــا
 15فروردیــن مــاه  1397اجــرا شــد.
بــه گفتــه حســینی پــور در طــرح عیدانــه کتــاب،
اســتانهای تهــران بــا 123کتابفروشــی ،اصفهــان
بــا  92کتابفروشــی ،خراســان رضــوی بــا 93
کتابفروشــی ،گیــان بــا  24کتابفروشــی و قــم بــا
 86کتابفروشــی بــه ترتیــب بیشــترین خریــداران
کتــاب را از آن خــود کردنــد.
وی گفــت :فــارس بــا  40کتابفروشــی ،آذربایجــان
شــرقی بــا  30کتابفروشــی ،مازنــدران بــا 24
کتابفروشــی ،خوزســتان بــا  21کتابفروشــی و
همــدان بــا  17کتابفروشــی نیــز جــزو اســتان
هایــی بودنــد کــه کتــاب هــای بیشــتری در ایــن
فروختنــد.
یکــی از مشــوقهایی کــه وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی بــرای افزایــش ســرانه مطالعــه
در جامعــه در نظــر گرفــت طرحهــای خریــد
عیدانــه ،تابســتانه و پاییــزه کتــاب اســت.
در ایــن طــرح کتابفروشــی هــا بعــد از ثبــت
نــام در ســامانه طــرح ،کتابهــای خــود را بــا
 20درصــد تخفیــف در اختیــار خریــداران قــرار
میدهنــد و فرهنــگ و ارشــاد مبالــغ ایــن 20
درصــد تخفیــف را بــه صاحبــان کتابفروشــیها
برگشــت میدهــد.

بین فعالیتهای فرهنگی
استانها تفرق و گسستگی
وجود دارد
گسســتگی و تفرق بین فعالیتهای فرهنگی از
مهمترین آسیبهای دســتگاههای اجرایی به ویژه
دستگاههای فرهنگی است.
قائــم مقــام وزیــر ارشــاد گفــت :بیــن فعالیتهــای
فرهنگــی اســتانها تفــرق و گسســتگی وجــود
دارد و هماهنگــی و انســجام بیــن دســتگاههای
فرهنگــی وجــود نــدارد .فعالیتهــای فرهنگــی
بــرای اثربخــش بــودن بایــد دارای انســجام
بخشــی و هماهنگــی باشــد.
بــه گــزارش ایلنــا ،حســین انتظامــی بــا بیــان
اینکــه جشــنواره رضــوی بزرگتریــن رویــداد
فرهنگــی کشــور اســت ،گفــت :ایــن جشــنواره
از نظــر ســاختار شــبکهای در سراســر کشــور بــا
تنــوع موضوعــی و گســترده اســت.
قائــم مقــام وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
افــزود :مردمــی بــودن از مهمتریــن امتیــازات
ایــن جشــنواره اســت و دولــت و نهادهــای
حکومتــی فقــط در زمینــه ریلگــذاری و
ســاماندهی آن اقداماتــی انجــام مــی دهنــد.
در حــوزه دیــن هــر چــه قــدر فعالیتهــای
مردمــی بیشــتر باشــد توفیــق بیشــتری
خواهیــم داشــت.
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