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سند توسعه غرب کشور تدوین شد
شهردار استعفا داد

شورای تویسرکان
در آستانه انحالل
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کنگره
شهیدقدوسی
در نهاوند برگزار شد

/عكس :باشگاه خبرنگاران

عبورازمرزهشدار
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معاون فرماندار همدان خبرداد

اجرای شناسنامه ترافیکی مدارس همدان
سرعتگیر صورت گرفته است.
محمدی با بیان اینکه سه مدرسه را برای
سال تحصیلی جاری پیشــنهاد دادهایم،
اظهارکرد :در منطقه شــرا روســتاهای
دشــته ،کوزره و مســلم آباد ایمنسازی
فیزیکــی و نصب تابلو همچنین شــیار
ارزی و خط عابر پیاده نیز انجام پذیرفته
اســت که در بحــث آموزشــی نیز در
روســتای انصاراالمام آموزشهای الزم
داده شــده و اقالم لوازمالتحریر مرتبط با
موضوع ترافیک در اختیار دانش آموزان
قرار گرفته است.
معاون امور زیربنایی شــهرداری همدان
نیز افزود :در شهرداری از  ۲۵شهریور تا
اواسط مهر برنامه کنترل ترافیک در سطح
شهر همدان برقرار است.
عزیزالــه یوســفی بــه اقدامــات انجام
شده در شهرداری اشــاره و عنوان کرد:
مجــوز حفاریها را از  ۲۵شــهریور تا
اواخر مهرماه ممنــوع اعالم و لکهگیری
و آســفالت در حواشــی جــاده مناطق

چهارگانه و ایمنسازیهای الزم صورت
گرفته است.
مدیرعامل ســازمان حمل و نقل ترافیک
شــهرداری نیــز ادامــه داد :آموزش و
پرورش آمار خوبی از تعداد مدارس به ما
دادند بهطوریکه  ۴۸۷مدرســه در نواحی
یک و دو همدان شناسایی و ایمنسازی
 ۱۳۰مدرسه در اولویت کاری امسال قرار
گرفته و تاکنون در  ۱۱۰مدرسه کارهای
اولیه انجام گرفته است.
احســان صباغی عنوان کرد :بــا افتخار
اعالم می کنیم مدرســهای که از حداقل
مسائل ایمنی برخوردار نباشد ،در همدان
نداریــم و مدارس مــا حداقل ممکن را
کسب کردهاند.
وی اظهار داشــت :کار مطالعاتی خوبی
انجــام پذیرفتــه و شناســنامه خوبی از
مدارس تهیه شده است و شرایط مدارس
بــه ریز در این شناســنامه مشــخص و
مسائل ایمنی مدارس توسط کارشناسان
بررسی شده است.

تبریک و تهنیت

جناب آقای

مهندس علی رحمانی فر
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت

مدیرکل اداره غله و خدمات
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اخبار استان را در پایگاه اینترنتی
همدان پیام بخوانید

بازرگانی استان همدان

را تبریک و تهنیت عرض نموده،
امید است در سایه ایزد منان
همواره پیروز و سربلند باشید.
شرکت آرد نوین تویسرکان -مال امیری
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مدیران
منابع فساد
دردستگاههارا
ببندند

همدان رتبه چهارم خودکشی در کشور شد!
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منطقه بندی نامفهوم!

 -۱رحمانــی فضلی ،وزیر کشــور از
وزرایی اســت که چندان محبوبیتی در بین
حامیان دولت و اصالح طلبان ندارد اما راه
حفــظ وزارت و تعامل با نمایندگان را بلد
است و توانســته ازابتدای دولت اول دکتر
روحانی تا کنون وزیر کشور باشد.

دادستان کل کشور:
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معــاون فرمانــدار همــدان گفت:
همــکاری والدیــن دانش آمــوزان در
موضوع سرویس های مدارس بسیار مهم
اســت که باید در جلسات انجمن اولیا و
مربیان نیز این موارد عنوان شود.
رضا زمانی در شورای هماهنگ ترافیک
شهرســتان همدان اظهار کرد :شهریور از
ماههای پر ترافیک کشــور است و آمار
تصادفات و فوتیها در این ماه بسیار زیاد
است که دستگاهها باید توجه بیشتری به
مدیریت این ماه داشــته باشند تا همانند
سال گذشته کاهش آمار تصادفات را در
پی داشته باشیم.
وی با اشاره به فرارسیدن ماه مهر و آغاز
ســال تحصیلی نیز گفت :اولویت کنترل
ترافیک را در روســتاهایی قرار دهید که
روســتا در یک سمت جاده و مدرسه در
ســوی دیگر جاده قرار دارد که نمونه آن
را میتوان در روســتاهای عبدالرحیم و
قرخلر مشاهده کرد.
معــاون فرمانــدار همــدان ادامــه داد:
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یادداشت روز

همزمان با نشست تخصصي توسعه منطقه  3کشور در همدان

خوشبختانه شناســنامه ترافیکی مدارس
انجام شــده که اتفاق خوبی است و ۱۳۰
مدرسه در اولویت کاری شهرداری قرار
گرفتهاند.
به گزارش ایســنا ،وی تأکید کرد :پلیس
راهور در ایــام ابتدائی مهــر و افزایش
تقاضای ســفر ،در گلوگاههــا و موارد
ترافیکی شهرستان حضور داشته باشند تا
ترافیک روان را در پیش رو داشته باشیم.
نماینــده اداره راه و حمل و نقل جادهای
نیــز گزارشــی از ایمنســازی مدارس
حاشــیه راهها عنوان و تصریح کرد :در
سال گذشته  ۴مدرســه توسط اداره راه
ایمنســازی فیزیکی و آموزشــی شده
است.
وی با بیان اینکــه تابلوهایی در محدوده
روســتا نصب کردهایم ،ادامــه داد :ایمن
سازی فیزیکی در روستاهای چشین ،ابرو
و خیرآباد به صــورت نصب تابلو های
محدودیت سرعت ،توقف مطلقا ممنوع،
هشدار نزدیک شدن به مدارس و اجرای

ویژه هفته دولت
درشهرستانهای
رزن ودرگزین
منتشرشد

@bazarehamedan

برای عضو در کانال تلگرام نیازمند 
ی لطف ًا عدد  5را به شماره  09105398964ارسال نمایید.
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امام جمعه همدان:

تهیه غذای نذری از مالی که خمس و زکات آن
پرداخت نشده اشکال دارد

امــام جمعــه همــدان بــا بیــان اینکــه مومنــان بایــد خمــس و زکات مــال خــود را
پرداخــت کننــد ،گفــت :اگــر از مالــی کــه خمــس و زکات آن پرداخــت نشــده در راه
امــام حســین (ع) نــذری داده شــود خــوردن آن نــذری اشــکال دارد.
حجــت االســام حبیــب ا ...شــعبانی موثقــی در مراســم عــزاداری اباعبــداهلل الحســین
(ع) در مســجد مهدیــه همدانبابیــان اینکــه بزرگتریــن و شــاخصترین نعمتــی کــه

ممکــن اســت انســان غیــر معصــوم هــم بــه آن نعمــت دســت پیــدا کنــد حکمــت
اســت و جایــگاه حکمــت نیــز قلــب انســان اســت ،گفــت :انســان در ســیر صعــودی
و نزولــی باالتریــن ظرفیتهــا را در عالــم دارد.
وی بــا بیــان اینکــه قلــب ســرزمینی اســت کــه محصــول ابــدی را در آنجــا
میکاریــم ،گفــت :در ســیر صعــودی زمانــی انســان صعــود میکنــد کــه قلــب
انســان بیتالحکمــت و قلــب آدمــی تبدیــل بــه خانــه خــدا شــود.
بــه گــزارش مهــر ،امــام جمعــه همــدان بــا بیــان اینکــه لقمــان بــه پســرش گفــت
فرزنــدم اگــر میخواهــی در دنیــا و آخــرت عزیــز شــوی دنــدان و چشــم طمــع را
بکــش و دور بینــداز ،ادامــه داد :اگــر کســی میخواهــد ثوابــی از مراســم عــزاداری

اباعبــداهلل (ع) بــه دســت بیــاورد بایــد خــودش مقدمــات آن را فراهــم کنــد و زمینــه
ســاز باشــد
شــعبانی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر کســی  ۴چیــز را داشــته باشــد خیــر دنیــا و آخــرت
را دارد آنهــا را شــامل صداقــت ،امانتــداری ،خــوش خلقــی و نــان حــال برشــمرد
و گفــت :البتــه بــا وضعیــت اقتصــادی کنونــی اگــر نــان حــال نیــز بهدســت بیایــد
وی بــا بیــان اینکــه بــا عشــق بــه اباعبــداهلل (ع) همــه زندگیمــان را در راه امــام
حســین (ع) خــرج میکنیــم امــا اول بایــد بــه واجبــات توجــه کنیــم ،گفــت :از
مالــی کــه خمــس و زکات آن پرداخــت نشــده در راه امــام حســین (ع) نــذری دادن
و خــوردن آن نــذری اشــکال دارد

khabar@hamedanpayam.com

يادداشت روز

منطقه بندی نامفهوم!

خبر
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا:

شهروند کتابخوان
به توسعه شهر کمک میکند

رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان
گفت :شــهر خوب را شــهروندان آگاه میســازند که نسبت به امور
مختلف و مسائل زندگی آگاهی داشته باشند.
رضوان سلماســی در آیین راهاندازی نخستین کتابخانه عمومی سیار
شهری برای نخستین بار در کشور بیان کرد :این کتابخانه با همکاری
لونقل
شــورای شهر و شهرداری همدان بهویژه سازمان مدیریت حم 
بار و مســافر شــهرداری و همچنین اداره کل کتابخانههای عمومی
اســتان به سرانجام رســید.به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی
شــهر همدان؛ وی با بیان اینکه نزدیکی و ارتباط شهروندان و کتاب
موجب بروز اتفاقات مطلوب در جامعه میشود ،افزود :توجه به علم
و علمآموزی چنان در دین ما از جایگاه واالیی برخوردار است که باید
برای کسب آن به دورترین نقاط نیز سفر کرد.
سلماسی تأکید کرد :باید در سطح جامعه از هر شیوهای برای برقراری
ارتباط شهروندان با علم و کتاب استفاده کرد؛ به همین دلیل این مسأله
در کمیسیون فرهنگی به عنوان یکی از اولویتها قرار گرفت.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا با بیان اینکه پایتخت کتاب،
المانهای کتاب و نقاشی دیواری با موضوع کتاب را به صورت جدی
پیگیری میکنیم ،ادامه داد :خوشــبختانه کتابخانه ســیار شهری مورد
استقبال شهرداری و اداره کل کتابخانههای عمومی استان قرار گرفت.
لونقل بار
سلماســی ضمن قدردانی از همت ســازمان مدیریت حم 
و مسافر شــهرداری و اداره کل کتابخانههای عمومی استان برای راه
اندازی این کتابخانه ســیار شــهری ،با بیان اینکه مجوزهای کشوری
برای ایجاد این کتابخانه اخذ شد ،عنوان کرد :در نتیجه با پیگیریهای
صورت گرفته ،راه اندازی این کتابخانه سیار شهری به ثمر نشست.
وی با اشــاره به اینکه ملتی که کتاب نخواند مجبور به کسب تجربه
اســت که در نتیجه انرژی ،وقت و هزینه تلف میشود ،گفت :از این
رو هر میزان که به مطالعه روی بیاوریم نیاز به تجربه کارهایی که قب ً
ال
انجام شده است ،نخواهیم داشت.

عبور از مرزهشدار

آمار خودکشی طی سال های  94تا  97با
شیب مالیم و افزاینده مواجه بوده و و تقریبا
به طور ســالیانه بیش از  5درصد خودکشــی
منجر به مرگ رخ داده است.
کارشناس مسئول برنامه پیشگیری از خودکشی
دفتر سالمت روانی،اجتماعی و اعتیاد وزارت
بهداشــت در کارگاه بازآموزی پیشگیری از
خودکشــی با بیان اینکه آخرین آمار رسمی
اعالم شــده از طرف سازمان بهداشت جهانی
در سال  2018میانگین  10.6خودکشی منجر
به مرگ در هر  100هزار نفر جمعیت را نشان
می دهد اظهار کرد:میزان اقدام به خودکشــی
 20تا  30برابر میزان فوت ناشی از آن بوده و
کمتر از یک درصد است.
به گزارش ایسنا ،مریم عباس نژاد با بیان اینکه
میزان اقدام به خودکشی در زنان باالتر و میزان
فوت در مردان باالتر است افزود:طی  20سال
گذشــته میزان فوت زنان با مردان تقریبا برابر
بوده اما در حال حاضر فوت مردان در کشور
بیشتر است و درکشورهای با درآمد باال زنان
 25درصد موارد فوت را شــامل می شــوند
که این آمار در کشــورهای با درآمد پایین و
متوسط به  40درصد می رسد.
وی بــا بیان اینکــه باالترین میــزان اقدام به
خودکشــی در گروه ســنی  15تا  24ســال
اســت اضافه کرد:در نوجوانی و جوانی اقدام
به خودکشــی بیشتر و فوت ناشی از آن کمتر
است درحالی که در سنین باالی  50سال اقدام
به خودکشی کاهش یافته اما میزان فوتی ناشی
ازآن افزایش می یابد.
وی مسمومیت با ســموم،حلق آویز کردن و
اسلحه گرم را از شایع ترین روش های اقدام
به خودکشــی منجر به فوت در جهان معرفی
کرد و افزود:در ایران اقدام به خودکشی بیشتر
بااســتفاده از روش حلق آویز کردن انجام می
شود و مهمترین پیشگویی کننده برای اقدام به
خودکشی،اقدام قبلی فرد است.
کارشــناس مســئول برنامه پیشــگیری از
خودکشی دفتر ســامت روانی،اجتماعی و
اعتیاد وزارت بهداشــت با بیان اینکه میزان
اقدام به خودکشی از سال  94تا سال گذشته
از  94.09بــه  125.24در صد هزارو میزان
فوت ناشــی از خودکشی از  5.04به 6.23
در صد هزار رسیده اســت عنوان کرد:آمار
خودکشــی طی سال های  94تا  97با شیب
مالیم و افزاینــده مواجه بوده و و تقریبا به
طور ســالیانه بیش از  5درصد خودکشــی
منجر به مرگ رخ داده است.
عبــاس نژاد با بیان اینکه طبق بیانیه ســازمان
بهداشــت جهانی باید ســالیانه  10درصد از
آمار خودکشی در کشور کاهش پیدا کند بیان

شنیدهها

بیشترین نرخ
ایالم
کهکیلویه وبویراحمد
کرمانشاه

کمترین نرخ
خراسان جنوبی
سیستان وبلوچستان
سمنان

خود کشی در هر100هزار نفر جمعیت
باالتراز  10نفر

 3تا  7نفر

 7تا 10نفر

کمتر از 4نفر

خودکشی معرفی شدند.
کرد:حدود  75درصد موارد اقدام به خودکشی
کارشــناس مســئول برنامــه پیشــگیری از
در گروه سنی  15تا  34سال بوده و حدود 50
درصد این موارد متاهل هستند.
خودکشــی دفتر ســامت روانی،اجتماعی و
وی با بیان اینکه در برخی موارد گفته می شود
اعتیاد وزارت بهداشــت با بیان اینکه کمترین
خودکشــی در افراد باهوش و تحصیل کرده
آمار خودکشی متعلق به سیستان و بلوچستان
بیشتر اســت اما آمار سازمان بهداشت خالف
وخراســان جنوبی اســت ادامــه داد :مناطق
جغرافیایی را نباید در خودکشی دخیل دانست
این موضوع را نشان می دهد افزود :حدود 53
اما آمار خودکشی در غرب کشور بیشتر است
درصد موارد اقدام به خودکشــی افراد دارای
و این موضوع به نیاز به بررسی ویژه دارد.
تحصیالت زیر دیپلم و با درک حل مســئله
عباس نژاد با بیان اینکه همدان در سال گذشته
کمتر هستند.
با میزان  9.43درصد هزار
عبــاس نژاد با بیــان اینکه
 73درصد مــوارد اقدام به
رتبــه چهارم فوت ناشــی
از خودکشــی را در کشور
خودکشی ســاکن مناطق
کســب کرده اســت بیان
شهر و حاشیه شهر هستند
کرد:دانشگاه علوم پزشکی
اضافــه کرد:حــدود 33
ابن ســینا وعلوم پزشکی
درصد موارد این اقدام افراد
اسدآباد به عنوان شاخص
خانه دار 11،درصد دانش
ســال  ۹۴اقــدام بــه
اســتان همدان معرفی می
آموز و  8درصد افراد بیکار
خودکشــی  ۹۴در صد
شوند و همدان در وضعیت
هزار ،ســال  ۹۵این آمار
هستند همچنین  82درصد
خوبی قرار دارد و اقدامات
 ۹۹.۴۷در صــد هــزار،
موارد اقدام به خودکشی به
موثری نیــز در این زمینه
سال  ۹۶حدود ۱۰۹.۸۲
وسیله دارو انجام می شود.
انجــام داده اما مجاورت با
وی با بیــان اینکه ســال
در صد هزار بوده که این
شهرســتانی که آمار باالیی
گذشته  100هزار نفر اقدام
آمار در ســال گذشته به
در حوزه خودکشی دارد بر
 ۱۲۵.۲۴در یکصد هزار
به خودکشی در کشور ثبت
آمار استان تاثیر می گذارد.
رسیده است
شــده که  80هــزار مورد
وی با بیان اینکه خودکشی
آن خودکشــی با استفاده
رفتاری با ســبب شناسی
از دارو بــوده اســت بیان
زیستی،روانی و اجتماعی است که برخی از این
کرد:ایالم،کهگیلویه و بویر احمد ،کرمانشــاه،
عوامل فردی و برخی اجتماعی هستند عنوان
لرستان ،گیالن ،زنجان ،همدان ،فارس ،قزوین،
کرد:جنسیت،گروه ســنی،موادمخدر،محرک
آذربایجان شرقی ،اردبیل ،خوزستان ،مازندران،
و الکل،نقــص در محــور هیپوتاالمــوس و
تهران ،بوشهر ،کردستان ،مرکزی و چهارمهال
هیپوفیز،نقص زنتیکی رسپتورهای سروتونین
بختیاری به عنوان استان های پرخطر در حوزه

و نقص در مکانیســم های پیام رسانی داخل
سلولی جز عوامل زیستی خودکشی محسوب
می شوند.
عبــاس نژاد با بیــان اینکه باالتر بــودن آمار
خودکشی در زنان به عوامل زیستی و ژنتیکی
بســتگی دارد گفت:درجوانــان و نوجوانان
مغز تکامل نیافته اســت و قصد قطعی برای
مردن ندارنــد و در اکثر موارد بعد از اقدام به
خودکشی پشیمان می شــوند و یا افرادی با
پیش زمینه ناامیدی وقتی از مواد روان گردانان
به خصوص الکل اســتفاده می کنند با شنیدن
مشکالت دیگران به انجام این کار ترغیب می
شوند.
کارشــناس مســئول برنامه پیشــگیری از
خودکشی دفتر ســامت روانی،اجتماعی و
اعتیاد وزارت بهداشــت با بیان اینکه پخش
اخبــار مربوط به خودکشــی در ذهن افراد
مانــده و یادگیری اجتماعــی ایجاد می کند
ودیدن و شــنیدن این اخبار توســط افراد
مســتعد و ناامید ،موجــب ایجاد هیجان در
فرد برای خودکشــی می شــود افزود :اکثر
افراد خودکشی را نتیجه شکست عاطفی می
دانند اما این مورد به تنهایی برای خودکشی
کافی نیست و فرد حتما دارای مشکل روان
شناختی است .
وی محیط ناامن ،فقروبیکاری ،دسترســی به
روش های خطرناک،شــرایط اقلیمی،ســابقه
خودکشی در نزدیکان،شــبکه حمایتی قوی
اجتماعی،تــاب آوری را از عوامــل محیطی
خودکشی برشــمرد و ادامه داد:حذف قرص
برنج در بعضی از استان ها باعث کاهش آمار
خودکشی خواهد شد.

بدهی شهرداری به آموزش و پرورش شفاف شود
بایــد بدهی شــهرداری بــه آموزش و
پرورش مستندسازی و هزینه مشخص شده
و در قالب تهاتــر بین آموزش و پرورش و
شهرداری مد نظر قرار گیرد.
رئیس کمیســیون خدمات شــهری شورای
شهر همدان در کمیســیون خدمات شهری
همدان با موضوع بررسی برنامههای استقبال
از مهر اظهار کــرد :در ماده  18و ثبتنام از
ســرویس مدارس تأکید بر رعایت ظرفیت
سرویسها شــود تا از بروز تخلف در این
خصوص جلوگیری شود.
علــی فتحی به موضوع عــدم پرداخت پنج
درصد ســهم عوارض نوســازی آموزش و
پرورش از ســوی شهرداری اشــاره کرد و
گفــت :باید بدهــی مستندســازی و هزینه
مشخص شده و در قالب تهاتر بین آموزش
و پرورش و شهرداری مد نظر قرار گیرد.
رئیس کمیســیون خدمات شــهری شورای
شــهر همدان بیان کرد :تاکنــون مقدار قابل
توجهی آســفالتریزی در مــدارس انجام
شــده که جایی ثبت نشــده و باید خدمات
ارائه شــده در قالب فاکتور مستندســازی و
به منظور تهاتر برای بدهی مورد توجه قرار
گیرد.
به گزارش فارس  ،معاون خدمات شــهری
شــهرداری همدان نیز با بیان اینکه هر ساله
ستاد اســتقبال از مهر در شهرداری تشکیل

 -۱درباره عضویت دو نماینده استان در هیأت مدیره چند شرکت از
آنها در فضای مجازی ســئوال شده است .گویا هنوز این دو نماینده
به این سئوالها واکنشی نشان نداده اند .گفتنی است مشخص نیست
با توجه به قائم به شــخص بودن شــغل نمایندگــی ،چگونه برخی
نمایندگان به ادای وظایف این شــغل در میان شغل های دیگر خود
می پردازند.
 -۲شعب احزاب اســتان در حال افزایش است .گویا قرار گرفتن در
ســال انتخابات دلیل افزایش این تحرکات حزبی است .گفتنی است
احزاب اســتان حالت شعبه دارند و بیشتر مجری سیاست های اتخاذ
شده در مرکز هستند.
 -۳فروش برخی میوه ها در استان با اهدای اشانتیون همراه شده است.
گویا این میوه ها به قدری ارزان شــده اند که فروشــندگان حاضرند
در ازای خریــد یک عدد  ،چند عدد نیز رایــگان در اختیار خریدار
بگذارند تا زودتر تمام شوند .گفتنی است هندوانه و خربزه در همدان
این وضعیت را دارند و کشــاورزان آنها امسال از کشت خود سودی
نداشته اند.

خبـر

طرح :اعتماد انالین

 -۱رحمانــی فضلی ،وزیر کشــور از وزرایی اســت که چندان
محبوبیتــی در بین حامیان دولت و اصــاح طلبان ندارد اما راه حفظ
وزارت و تعامل با نمایندگان را بلد است و توانسته ازابتدای دولت اول
دکتر روحانی تا کنون وزیر کشور باشد و به نظر نمی رسد در مجلس
آینــده نیز برای وی اتفاق خاصــی رخ دهد و وی همچنان حداقل تا
 ۱۴۰۰وزیر کشور باشد.
 -۲از جمله اقدامات پر سر و صدای رحمانی فضلی در وزارت کشور
تقسیم بندی کشور به پنج منطقه است.
این اقدام از ســوی وزارت کشــور که مسئول تقسیمات کشوری نیز
هســت در ابتدا با نگاه بدبینانه همراه شد و منتقدان این اقدام را گامی
بســوی حکومت فدرالی قلمداد کردند حکومتی که در آن ایران با ۵
حکومت فدرال اداره می شد.
البته وزارت کشــور این نقد را رد کرد و تقسیم بندی را برای برنامه
ریزی بهتر عنوان کرد اما این نقد همچنان بر سر این تقسیم بندی باقی
است و اقدامات بعدی در راه اندازی دبیرخانه های این مناطق هم بر
این نقد افزوده است.
 -۳هــر نوع حرکتی برای تغییر نوع اداره حکومت در ایران بر خالف
قانون اساسی است و به نظر می رسد در این منطقه بندی این موضوع
نادیــده گرفته شــده و مجلس نیز به وظیفه نظارتــی خود برای پایه
نگذاشــتن نگاه فدرالی به ایران بی توجــه بوده و خوب عمل نکرده
است.
 -۴وزارت کشــور در ایــن تقســیم بنــدی همــدان را در کنــار
کرمانشاه،لرســتان و ایالم در منطقه  ۳قــرار داده و در اقدامی عجیب
دبیری این منطقه را به استان کرمانشاه داده است.
این اقدام یعنی کم کردن از نقش محوری همدان در غرب کشــور از
همان ابتدا نوع نگاه وزارت کشــور به این منطقه را نشان می دهد و
حاکی از این اســت که با این نوع نگاه این منطقه بندی سودی برای
همدان در برنامه ریزی های آینده نخواهد داشت.
 -۵میزبانی از نشست ها و همایش ها زمانی برای مردم قابل پذیرش
است که سودی برای استان داشته باشد و به نفع توسعه استان باشد.
مشخص نیســت جمع شدن مسئوالن اقتصادی و برنامه ریزی منطقه
 ۳در همدان با عنوان نشست تخصصی آمایشی منطقه سه کشور چه
سودی برای استان دارد که میزبانی آن پذیرفته شده است!
 -۶ســندهای آمایش در ایران چندان ثابت نیســتند و عمر آنها با هر
دولتی به پایان می رسد.
در اســتان تا کنون یکبار در دولت مهرورز ســند آمایش تدوین و در
دولت اعتدال هم سند آمایش مجدد تدوین شده است.
با این اوصاف آینده و چشــم انداز ســند آمایش منطقه ای روشن و
مشخص است و به نظر نمی رسد حتی در این دولت هم به آن توجه
جدی شود!
 -۷منطقه بندی وزارت کشور هنوز نامفهوم است و حداقل در مورد
منطقه  ، ۳همدان در جایگاه واقعی خود دیده نشده و به نظر می رسد
تالش شده همدان به عنوان پایلوت ،قطب و محوریت غرب کشور
در این منطقه بندی کمرنگ شود.
با این شرایط میزبانی همدان از نشستهای منطقه  ۳چندان مفهوم نیست
و بهتر است مسئوالن بر خالف جغرافیای منطقه که به همدان جایگاه
و شرایط ویژه داده است ،حرکت نکنند.

همدان رتبه چهارم خودکشی در کشور شد!

shenide@hamedanpayam.com

میشــود افزود :برای تمام بخشهای مرتبط
دســتورالعمل تعریف شده و اقدامات از 25
شــهریورماه آغاز و تا چهــارم مهرماه ادامه
خواهد داشت.
وحید علیضمیر با اشــاره به انجام نقاشــی
دیوار مدارس و زیباســازی مدارس تصریح
کرد :امســال  12مدرســه از  4منطقه هر در
نواحــی یــک و دو آموزش و پــرورش به
منظــور انجام این اقدامات انتخاب شــده و
رنگآمیزی از روز شنبه آغاز خواهد شد.
وی بــه همزمانی آغاز مهرمــاه با هفته دفاع
مقدس اشــاره کرد و ادامه داد :اقداماتی از
جمله نصب بنرهای اطالعرســانی و تبریک
در این خصوص در دستور کار است.
معاون خدمات شــهری شــهرداری همدان
خاطرنشــان کرد :پاکســازی معابر منتهی به
مدارس در روز اول مهر و روز شکوفهها و
انتخاب یک مدرســه در هر منطقه به منظور
نواختن زنگ مهر با حضور اعضای شورای
شهر و مسئوالن شهری از دیگر اقدامات در
این راستاست.
وی به عدم صدور مجوز حفاری به مناسبت
آغاز مهرماه و بازگشایی مدارس اشاره کرد
و یادآور شد :امســال نیز همچون سالهای
گذشــته اهدای گلدان بــه دانشآموزان در
مدارس منتخب را در دستور کار داریم.
علیضمیــر با اشــاره به اقدامــات خوب

ترافیکی با توجه به بازگشایی مدارس اظهار
کرد :ارائــه خدمات رایــگان اتوبوسهای
درونشــهری در روز اول مهر نیز از جمله
اقدامات اســت؛ افزایــش تعــداد ناوگان
اتوبوسرانی و تاکســیرانی در سطح شهر از
دیگر اقدامات خواهد بود.
وی با بیان اینکه تأکیــد بر نظارت کامل بر
ساماندهی ســرویس مدارس در دستور کار
است ،گفت :پایش مدارس به منظور حوزه
مدیریت بحران همچون ســال گذشته انجام
میشود؛ سال گذشته  20مدرسه با جمعیت
 300دانشآموز انجام شد و امسال نیز انجام
پایش  20مدرسه در دستور کار است.
سازمان اتوبوسرانی در هر حالت ورشکسته
شدن است
رئیس ســازمان مدیریــت حملونقل بار و
مسافر شــهرداری همدان نیز در خصوص
واگذاری اتوبوســرانی به بخش خصوصی،
اظهار کرد :هیأت دولت ســال  88واگذاری
ناوگان حمــل و نقل به بخش خصوصی را
مطــرح کرد که در آن زمــان در همدان 50
درصد را به بخش خصوصی واگذار کردیم.
محمد پوروخشــوری بــا تأکید بــر اینکه
سازمان اتوبوسرانی در هر حالت ورشکسته
اســت ،گفت :اگر یارانه شهرداری و بخش
دولتی نباشد این ســازمان ورشکسته است
چراکه هزینه هر سفر برای ما  2هزار تومان

است اما  500تومان اخذ میکنیم.
وی با اشاره به عدم پرداخت یارانه از سوی
دولت از ســال  94به این سازمان ،بیان کرد:
به مردم دوســوم یارانه میدهیم؛ ماهانه 1.5
میلیارد تومان هزینه حمل و نقل بار و مسافر
اســت که بیشــتر آن در بخش اتوبوسرانی
است.
رئیس ســازمان مدیریــت حملونقل بار و
مســافر شــهرداری همدان افزود :راندمان
بخش خصوصی درآمدی بیشــتر از ما دارد؛
نگهداری اتوبوسها ماهانه تقریب ًا  14میلیون
تومان هزینه دارد در حالی که تنها حدود 4
میلیون تومان درآمد برای ما دارد.
رئیس شورای شهر همدان نیز در خصوص
ســرویس مدارس بیان کرد :ســال گذشته
یکهزار و  500ســرویس مدرســه تحت
نظارت ســازمان مدیریــت حملونقل بار
و مســافر شــهرداری بود اما  3هزار و 500
ســرویس خدمات ارائه میکردند و امسال
باید سرویسهای تحت نظارت را به  2هزار
سرویس برسانیم.
کامران گردان در خصوص افزایش دریافت
کرایه نقدی اتوبوس از شــهروندان ،تصریح
کرد :نبایــد این موضوع منجــر به افزایش
تخلف از ســوی رانندگان اتوبوسها شود
بلکه باید عاملی به منظور ترغیب شهروندان
به تهیه کارت بلیت الکترونیکی شود.

تامین نیروی متخصص در مراکز درمانی
تأمین اجتماعی جدی گرفته شود
معاون درمان ســازمان تامین اجتماعی گفت :مسئوالن بهداشتی و
درمانی توجه ویژهای به تامین نیروهای متخصص این ســازمان برای
مراکز درمانی داشته باشند.
مهدی درخشــان در مراسم افتتاح پروژههای بیمارستان غرضی مالیر
با اشــاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی بنابر رسالت اصلی و وظیفه
خود توجه به بیمهشدگان در ابعاد درمانی و بیمهای را عهدهدار است
اظهار کرد :رقم ساالنهای که در کشور برای بیمهشدگان هزینه میشود
معادل یکچهارم تا یک پنجم بودجه کشور است.
به گزارش فارس وی با بیان اینکه طی چند ســال گذشــته در بخش
معاونت درمان ســازمان تامین اجتماعی روی دو محور کار شدهاست
گفت :تامین زیرساختها از مهمترین اولویتها در این بخش بوده که
در عرض چند ســال گذشته معادل حدود  15سال قبل آن ساخت و
ســاز انجام شده و معادل  20سال گذشته نیز تجهیزات پزشکی مراکز
گسترش و یا ارتقا یافته است.
معاون درمان ســازمان تامین اجتماعی کشور با بیان اینکه در کنار آن
توجه به زیرساختهای فناوری نیز از دیگر موارد بوده است تصریح
کــرد :امروز بدون توجه به فناوری اطالعات هیچ خدمتی را نمیتوان
به مردم ارائه کرد.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشــته زیرساختها در حوزه درمان
بسیار گسترش پیدا کرده است افزود :اچ آی تی بیمارستانی مرتب در
حال تکمیل است که در این زمینه بستر خدمات ارائه شده به صورت
الکترونیکی گسترش یافته است.
درخشــان هدف از این طرح را بهرهمندی بیماران و بیمهشــدگان از
خدمات درمانی الکترونیکی دانست و گفت :در کنار این مسائل بحث
نسخه الکترونیکی یکی دیگر از برنامههای ما بوده که طی چهار سال
پیش در بخش مستقیم و غیر مستقیم اجرا شده است.
وی افزود :در حال حاضر دو ســال است که در بخش مستقیم نسخه
الکترونیکی فعالیت میکنیم و بعد از آن هم در بخش غیر مستقیم کار
را آغاز کردهایم که امیدواریم در همه حوزهها بتوانیم پیشرفت کنیم.
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور گفت :برای اجرای نسخه
الکترونیکی غیرمســتقیم نیازمند همکاری سایر نهادها و بهداشت و
درمان هستیم و با جدیت کار را دنبال میکنیم.

مشاهده گونه نادر سیاه گوش
در «آلموبالغ» اسدآباد
معاون فنی حفاظت محیط زیست استان همدان از مشاهده  ۴قالده
گونه کمیاب سیاه گوش به همراه تولههایشان در منطقه حفاظت شده
«آلموبالغ» شهرستان اسدآباد خبر داد.
مهــدی صفی خانــی در گفتگو با مهر اظهار داشــت :مأموران یگان
حفاظت محیط زیســت در حین گشت و کنترل منطقه حفاظت شده
آلموبالغ  ۴قالده ســیاه گوش شامل یک قالده سیاه گوش ماده ،یک
قالده ســیاه گوش نر در حال شکار کبک و دو توله در حال حرکت
مشاهده کردند.
صفی خانی با اشــاره به این اینکه این دسته از پستانداران نقش بسیار
مهمی در برقراری تعادل جمعیت سایر گونههای جانوری دارند افزود:
وجود پستانداران گوشتخوار ،بویژه گربه سانان به دلیل قرار گرفتن در
رأس هرم غذایی در یک منطقه ،نشــان دهندۀ سالمتی یک زیستگاه
بوده و از این رو از ردههای مهم جانوری به حساب می آیند.
وی با بیان اینکه ســیاه گوش ،یکی از هشت گربه سان وحشی ایران
و بسیار نادر و کمیاب است ،عنوان کرد :پیش از این ،در سالهای ۹۵
و قبل از آن ،گونه سیاه گوش در استان همدان در منطقه شکار ممنوع
کرفس رزن و منطقه آلموبالغ دیده شده بود.
صفی خانی اظهار کرد :این در حالی اســت که تعداد دامهای عشایر
مســتقر در منطقه آلموبالغ حدود  ۷هزار رأس اســت که نسبت به
مدت مشــابه سال گذشته به میزان ســه برابر افزایش یافته است و
حــدود  ۱۵۰نفــر چوپان هر روز در منطقه حضور داشــته و با این
وجود شــاهد رشــد گونههای نادر جانوری و گیاهــی در منطقه و
کاهش شــدید تعارضات از جمله آتش ســوزی پوشش گیاهی در
منطقه هســتیم که در نتیجه تعامل عشایر مستقر در منطقه و جامعه
محلی با محیط بانان منطقه است.
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سرانه تخت بیمارستانی اسدآباد
از میانگین کشوری کمتر است
رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســدآباد گفــت:
ســرانه تخــت بیمارســتانی در کشــور  2.6دهــم در  10هــزار نفــر بــوده کــه در اســدآباد
ایــن ســرانه بــه یــک هــم نمــی رســد و از ســرانه تخــت بیمارســتانی کشــور و
اســتانداردهای بیــن الملــل کمتــر اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بهنــام رضــا مخصوصــی در جلســه رســیدگی بــه مشــکالت ایــن
دانشــکده بــا حضــور اعضــای کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس و مســئوالن

شهرســتان اســدآباد ،اظهــار کــرد :بســیاری از نیروهــای دانشــکده بــه علــت بازنشســته
شــدن پرســنل و کمبــود نیــرو شــرکتی هســتند که ایــن نیروهــا کارآیــی الزم را نداشــته
و خواســتاریم یکبــار بــرای همیشــه وضعیــت نیروهــای شــرکتی در مجلــس تعییــن
تکلیــف شــود.
وی با اشــاره به وجود  250نیروی شرکتی در دانشکده اســدآباد تصریح کرد :فاز قدیم
هتلینگ بیمارســتان 128تختخوابی قائم(عج) شهرستان اسدآباد به علت گذشت  25سال
از عمر خود برخی از بخش های آن نیازمند تعمیرات و بازســازی بوده که با اختصاص
اعتبار توسط وزارتخانه می توان نسبت به این امر اقدام کرد.
مخصوصی خاطرنشــان کرد :در حال حاضر دانشــکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد
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دارای  49خانه بهداشــت 13 ،مرکز خدمات جامع ســامت و  7پایگاه بهداشتی بوده و
نزدیک به دو سال است که از دانشگاه علوم پزشکی انتزاع پیدا کرده است.
وی بــا اشــاره بــه ســاخت و احــداث بیمارســتان  128تختخوابــی جدیــد در اســدآباد
تصریــح کــرد :بــا مرتفــع شــدن مشــکل ســند زمیــن عملیــات اجرایــی ایــن طــرح
آغــاز خواهــد شــد.
مخصوصــی کمبــود واحــد پزشــکان را یکــی از دیگــر مشــکالت ایــن دانشــکده
برشــمرد و گفــت :در حــال حاضــر ایــن شهرســتان اســداباد دارای  25پزشــک
متخصــص و  10پزشــک عمومــی در بیمارســتان بــوده و شهرســتان دارای  12واحــد
بــرای اســکان در بیمارســتان را دارد کــه بــه  20واحــد پزشــک دبگــر نیــاز اســت.
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یادداشت

الوند در جمع یاران خود
همچنان نفس میکشد
»»مهدی ناصرنژاد

روزانه چه گرمای نفسگیر تابستان و چه در یخبندانهای سوزناک
زمستان صدها نفر از کوهنوردان ،کوهپیمایان و دوستداران هوای پاک
کوهستانی مسیر قلههای کوه الوند در سرتاسر سمت و سوی شرق تا
غرب همدان را در پیش میگیرند تا اوج لذت دوستی با طبیعت را به
آغوش کشیده و نفس گرفتار خود در قید و بندهای شهرنشینی را در
فضای آزاد و استوار کوهستان رها کنند.
اینان فرزندان راســتین کوه و سالله پایدار اســتواری و ایستادگی و
غرورند که هیچگاه از حریم افتادگی و عزت نفس و آزادگی پا بیرون
نمیگذارند و بر قاعده پایبندی و دوستی و احترام به طبیعت ماندگار
و ثابت قدم هستند.
بیگمان ماندگاری و صالبت و ســینههای ســتبر نسل کوهساران و
قلههای ســرفراز آن نیز به جهت آبروداری و قدرشناســی نوع بشر
از پدیدههای حیاتآفرین خداوندی اســت که کوه را برای الگوی
پایداری و مقاومت و انس با طبیعت برای بشــر آفریده و به ارمغان
آورده است.
اما چه باید کرد و چه میتوان کرد وقتی آدمهایی هم بدون پایبندی
بــه هیچ اصولی عقلی و تربیتی و از روی بیخبری و ســهلانگاری
حریم پاک طبیعت و بر دامنهها و بلندیهای کوههایمان را به سخره
میگیرند و با این پندار غلط و ناروا که فقط خود آنان حق و ســهم
چند ساعت استفاده از زیباییها و پاکیهای کوه و طبیعت را دارند،
خودخواهانه و طلبکارانه پســماند و زبالههــای غیرقابل مصرف و
احیایی خود را در چشمانداز و حریم شخصی طبیعت رها میسازند
و میگذرند ،غافل از اینکه شخصیت خویش را مخدوش میسازند
و در نظر کوه و طبیعت هم بیاعتبار میشــوند و همینان هستند که
اکثــرا ً در کوه و طبیعت به علت ندانــمکاری و ناتوانی در برقراری
ارتباط سالم و سزاوارانه با طبیعت ،دچار حوادث گوناگون میشوند
و هــم خود و هم دیگران و هم هویــت و موجودیت طبیعت را به
دردسر میاندازند.
نمونهاش آتشســوزیهای مرگبار و زیانبــار در مراتع و جنگلها و
بلندیهای درختگیر اســت که اثر زخم و آسیب آن برای همیشه بر
پیکره و رخسار کوه و جنگل و طبیعت و دشت باقی میماند.
گروهی انسان پاک نیت و خوشطینت از بین جوانها و باتجربهها و
افراد زندهدل و آزاده شــهر همدان هم هستند که برای کمتر کسی از
عوام آشنا میباشند و به نوعی گمنامند ولیکن وجودشان منشأ خیر و
خدمت و انسانیت و انساندوستی است.
کار اصلــی این گروه ارزشــمند و داوطلــب و خودجوش یا همان
 NGOو مردمنهــاد به نام «انجمن رفتگــران طبیعت» در همدان به
طور مرتب و منظم پاکســازی طبیعت از زباله و پسماندهای غفلت و
فراموشی آدمهای سهلانگار و بیتوجه است.
تازهترین عملیات پاکسازی کوهستان توسط انجمن رفتگران طبیعت
همدان حدود یــک هفته قبل در ارتفاعات «تاریک دره» از سلســله
کوههــای الوند رقم خورد و دهها کیســه بزرگ زبالــه از ارتفاعات
تاریکدره جمعآوری و منتقل شد.
«امین پیشخور» مسئول کارگروه و برنامههای پاکسازی انجمن رفتگران
طبیعت همدان در این باره به خبرنگار همدانپیام گفت :انجمن از سال
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برنامه پاکسازی در نقاط هدف طبیعت و گردشگری همدان به مرحله
عمل گذاشته شده است.
به گفته وی همزمان با عملیات پاکســازی طبیعت و سالمسازی کوه
الوند و طبیعت زیبای همدان از زباله و پسماندهای آلودهکننده چندین
کارگاه آموزشــی نیز با مشارکت دوســتداران طبیعت تشکیل شده و
اهداف انجمن برای پیشگیری از آلودهسازی و مقابله با آلودگیها برای
دوستداران تبیین شده است.
امین پیشخور همچنین میگوید :یکی از اهداف اصلی انجمن در آینده
اجرای طرح بازیافت با روشهای پیشــرفته و تخصصی برای تبدیل
پسماندها و زبالهها به مواد قابل استفاده است که با این طرح در صدد
دســتیابی به منابع مالی و کمک به افراد معلول و به ویژه تهیه ویلچر
برای افراد ناتوان و نیازمند هستیم.

خبر

احداث بازارچه مبل و منبت
در تویسرکان
فرمانــدار تویســرکان از احــداث بازارچه مبــل و منبت در این
شهرســتان خبرداد و گفت  :تویسرکان باتوجه به اینکه بهعنوان شهر
ملی مبل و منبت گلریز تعیین شــده است آمادگی ایجاد نمایشگاه و
فروشگاه دائمی صنایع مبل ومنبت رادارد .
سید رسول حســینی با تأکید بر این موضوع که صنعت مبل و منبت
تویســرکان و همچنین منبت گلریز اشترمل که نشان ملی منبت را از
آن خود کرده اســت ،اظهارکرد :مبل و منبت این شهرستان از کیفیت
بســیار باالیی برخوردار است ولی متأسفانه از داشتن بازار فروش پر
رونق بیبهره است.
وی در گفتوگو با ایســنا ،تصریح کرد :ایــن امر نتیجه عدم اتحاد
و همبســتگی بین منبت کاران تویســرکانی است که باعث شده که
مبل و منبت تویســرکان به انزوا رفته و آنگونه که باید شناخته نشده
است .
حسینی در ادامه با بیان اینکه باید همه اقشار مردم و مسئوالن تویسرکان
برای توسعه و رونق این شهرستان تالش کنند ،افزود :این امر زیر سایه
فرهنگسازی در حیطه کارهای گروهی امکانپذیر خواهد بود.
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مدیران منابع فساد دردستگاههارا ببندند

شهردار استعفا داد

شورای تویسرکان در آستانه انحالل

کنگره شهید قدوسی درنهاوند برگزارشد

نهاوند معصومه کمالوند-خبرنگار همدان
پیام :کنگره بزرگداشــت مقام شــهید آیت ا...
قدوسی هم زمان با ســالروز شهادت ایشان ،
۱۴شــهریور با حضور دادستان کل کشور در
نهاوند در مصلی شهر نهاوند برگزار شد.
پیش از آغاز مراســم دادســتان کل کشور با
حضور در گلزار شهدای این شهرستان به مقام
شامخ شهدا ادای احترام کرد.
حجت االسالم منتظری ،در کنگره بزرگداشت
شهید آیت ا ...قدوسی در مصلی شهر نهاوند و
در جمع میهمانان این کنگره گفت :امام حسین
(ع) دانشگاهی گشود که نه تنها شهدای کربال
نمره قابل قبول و خوب گرفتند بلکه در طول
تاریخ به تربیت شاگردانی پرداخت که راه آنان
را ادامه دادند.
منتظری با اشــاره به اینکه اگر این مطالب قبل
از انقالب در منبرها مطرح میشد باورش برای
مردم مشــکل بود ،و پیروزی انقالب اسالمی
ایران جلوهای از جلوههای عاشورا و قیام امام
حسین (ع) است و شهید قدوسی پرورش یافته
مکتب اسالم و انقالب بوده و فرزند خود را نیز
در این راه از دست داده است.
وی شهید قدوسی را منشأ خدمات علمی در
زمان خود دانســت و گفــت :زمانی که نظام
قضائی قبل از انقالب دچار مشــکل بود وارد
عمل شد و برای به وجود آوردن نظام قضائی
متناسب با جمهوری اسالمی قدم برداشت.
به گفته منتظری شــهید قدوسی دریک برهه
حساس وارد دستگاه قضائی شد.
وی با بیان اینکه در همین برهه جریان نفاق که
انحرافشان معلوم بود با پیروزی انقالب پیش
ی امام
آمدند تا ســهم خود را ببرند اما هوشیار 
موجب شــد نتوانند بر مرکب مراد خود سوار
شوند.
به گفته منتظری سال  ۱۳۶۰وقتی جریان نفاق
درها و راههای به ســوی خود را مسدود دید
ماجرای ترورهای تیر و شهریور را اجرا کرد.
وی تاکید کرد :تا جایی که در توان داریم باید
خدمت مردم باشــیم با این هزینه های گزاف
ساعت و وقت اداری نباید مطرح باشد چرا که
نظامی که ثمره خون بیش از ۲۵۰هزار شــهید،
۵۰۰هزار جانباز و ایثارگر و آزاده ست.
شــهدایی که هیچ توقع ریاست و..نداشتند اما
حاال هم گرفتار یک عده منفعت طلب شــده
ایم که جلوه های دنیــا آنها را مجذوب خود
کرده اســت.منتظری گفت :در شرایط تحریم
قرار گرفته ایم مانند جنگ و جریان نفوذی که
بر کشور تحمیل کردند و ضربه های بزرگی به
نظام و کشور وارد کرد و امروز هم این جریان
نفوذ در لوای حمایت کشورهای اروپایی بیش
از هزار دانشــمند و عالم و کوچک و بزرگ را
به شهادت رساندند.
دادستان کل کشور گفت :مدعیان حقوق بشر
از وجود جریان نفوذ و نفاق استفاده می کنند
و در لوای خودشان آنها را حمایت می کنند.
روزگاری جریــان نفاق با نفــوذش حادثه و
ترورهای شــهریور و تیر را رقم زدند و امروز
دارند کارهای دیگری در کشور انجام میدهند
و ماهم میدانیم جریان نفوذ دارد چکار میکند،
جریان نفاق هم در خارج هم داخل کشور در
خدمت استکبار تالش می کند کارهای دیگری

هم انجام می دهند و جریان نفوذ در مســائل
فرهنگی و غیرفرهنگی و  ...هم جلوه پیدا کرده
است.
منتظری افزود :بســیاری از این فسادها وقتی
ریشه یابی میکنیم با واســطه هایی به جایی
دیگر برمیگــردد تصور نکنیــد برخی از این
پرونده ها و جریان فساد ریشه اش عادیست.
وی تاکید کرد :دشمن برای ناامید کردن مردم
به هر وسیله ای متوسل می شود.
درباره مذاکره با امریــکا به فرمایش رهبری ،
این مذاکره منتفی اســت و ما با امریکا مذاکره
نخواهیــم کرد ،اما عده ای می آیند می گویند،
اگر میخواهید مشــکالت مردم حل شود باید
مذاکره کنیم.
منتظری گفــت :مردم تصور دارند که فســاد
عمدتا مالی اســت ،اما فسادی که با آن مواجه
هســتیم عمدتا مالی و اختالس و...نیســت ،
دشمن دنبال فســاد اخالقی ،فرهنگی و..است
که منشــا آن هم همین فضــای مجازی رها
شده اســت .از جمله مهمترین وظیفه مجلس
قانونگذاری و نظارت اســت اگر دقیقا نظارت
گام به گام با مجریان داشــته باشند زمینه بروز
فساد از بین می رود.
دادســتان افزود :مدیران اجرایــی بدانند نباید
زمینه ای فراهم شــود مدیر یا کارمندی فساد
کند .منبع وجود فســاد را در دستگاهها ببندند
و نگذارند فســاد بوجود بیاید و به بگیر و ببند
برسد.دستگاه قضایی پیش از این مبارزه با فساد
را داشــت و امروز پر رنگ تر شده است و در
تحقق خواســته رهبری مبارزه با فساد هم در
درون هــم بیرون از قوه قضاییه جدی تر و در
رأس امور قرار گرفته است.
دشــمن تالش می کند فساد را در دستگاهها
بــزرگ تر جلوه دهد طوری کــه بگوید همه
مفســد هستند اما حقیقتا اینطور نیست .تصور
نکنید اکثر مدیران ما فاسدند اتفاقا اعتقاد دارم
اکثریت سالمند.
ما ۱۱هزار قاضی در دستگاه قضا فعالیت دارند
که ممکن است  ۴قاضی فاسد باشند که مبارزه
با قضات فاســد را داریم .انتقاد قوه قضائیه به
معنــی تضعیف و از بین بــردن اعتبار مدیران
نیست .ما هم نظارت داریم هم وظیفه برخورد.

اختصاص 2میلیارد تومان اعتبار
برای آسفالت اسدآباد
فرمانــدار اســدآباد از اختصاص  2میلیارد
تومان اعتبار برای آســفالت و لکه گیری سطح
این شهر خبر داد.
مجید درویشی در شــورای ترافیک شهرستان
اســدآباد ،اظهار کرد :این میزان اعتبار از محل
منابع ملی برای آسفالت و لکه گیری سطح شهر
اختصاص یافته که به زودی پیمانکار کار خود
را در این راستا آغاز خواهد کرد.
وی شــورای ترافیک را یکی از کارگروههای
مهم مدیریت شهری دانست و افزود :کارگروه
ترافیک با جان افراد و انضباط شهری سروکار
داشــته که بایــد در ایــن کارگــروه مدیران
دستگاههای عضو شخصا شرکت کنند تا تعهد

اجرا داشته باشند .به گزارش ایسنا ،درویشی با
تأکید بر پیگیری بحث راهاندازی مرکز معاینه
فنی خودروهای سبک اسدآباد توسط شورای
شهر وشهرداری ،تصریح کرد :در حال حاضر
اســدآباد تنها شهری است که در استان همدان
فاقد مرکــز معاینه فنی بوده و وجود این مرکز
در شهر اســدآباد ضرورت دارد .وی همچنین
با اشاره به چهارراه تویسرکان و حضور تعداد
معــدودی متکدی در این چهارراه ،اضافه کرد:
الزم اســت با تذکر نســبت به جمعآوری این
متکدیان اقدام شــود و در صورت عدم توجه
متکدیان به تذکر ،دستگاههای ذیربط متکدیان
را به کمپ ماده  16تحویل دهند .

دادستان کل کشــور با بیان اینکه دستگاه قضا
معتقد است همه مسئولین از نمایندگان مجلس
گرفته تا وزرا بایــد در حوزههای کاری خود
مبارزه با فســاد را در دستور کار داشته باشند،
مبارزه با فساد تنها وظیفه دستگاه قضا نیست.
در برخی قسمتها ضعف قانون و مشکالتی
وجود دارد که ممکن اســت گردن کلفتها از
آن استفاده کنند و مجلس باید در بحث قانون
گذاری و نظارت اقدام جدی تری داشته باشد.
وی با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس می
گویند؛ آنقدر به کار اجرایی مشــغول شدهاند
که بــه کار اصلی نمی رســند ،گفت :مدیران
دســتگاههای اجرایی باید بــر مجموعه خود
نظارت کنند و نباید زمینهای فراهم شود تا فرد
یا افرادی از موقعیتها سو استفاده کنند.
منتظری افزود :تاکیــد دارم مدیری که پرونده
دارد حتمــا موضوعــی بوده که بازداشــت و
دســتگیر شده صبر کنید تبرئه بشود بعد بیایند
ســنگش را به ســینه بزنند  ،حــق ندارید در
نشــریات و مجامع عمومی از او حمایت کنید
اجازه بدهید اول پاکی او ثابت شود بعد بیایید
دفاع کنید.

مبارزه با مفسدان مردم را امیدوار کرد

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی
هم گفت :قوه قضائیه عدالت و انقالبیگری را
ســرلوحه کار خود قــرار داده و امید مردم در
اجــرای عدالت و حقوق عامــه افزایش یافته
است.
حســن بهرام نیا با تاکید بر اینکه به داشتهها و
مفاخر خود افتخار میکنیم ،گفت :راه ،سیره و
روش شهید قدوســی با خون جدیدی که در
رگهای قوه قضائیه جریان پیدا کرده استمرار
دارد ،گفت؛ امروز صــدور احکام و برخورد
با مفســدان به عنوان یک ســرمایه اجتماعی
محسوب میشــود چراکه باعث شده امید و
اعتماد مردم نســبت به نظــام و قوه قصائیه به
بیش از  ۹۰درصد ارتقا پیدا کند.
وی با تاکیــد بر اینکه مجموعــه قوه قضائیه
عدالــت و انقالبــی گری را ســرلوحه خود
قرار داده اســت ،گفــت :نمایندگان مجلس با
 ۱۰۵امضــا نامهای به رئیــس جمهور و وزیر
دادگستری نوشتهاند که بر اساس آن باید قائل

به تفکیک در شرح وظایف قوا باشیم.
بهرام نیا در پایان تاکیــد کرد :این کنگره باید
هرســاله برگزار شــود و دبیرخانه آن باید به
صورت دائمی فعالیت کند.

سالگرد شــهید قدوسی بنام روز
دادستان در تقویم ملی
امام جمعه نهاوند در کنگره بزرگداشت شهید
قدوسی گفت؛ آیت ا ...رئیسی با اعالم مبارزه با
مفسدین  ،امید را در دل مردم زنده کرده است.
هرچند نباید در کشور اسالمی فسادی باشد اما
در زمان حضرت علی علیه الســام هم دزد و
دست درازی به بیت المال وجود داشت.
حجت االسالم مغیثی امام جمعه نهاوند افزود:
 ۱۴شــهریور سالروز شهادت آیت ا ...قدوسی
به نام روز دادســتان در تقویم ملی کشور ثبت
شود.

مهلت مقاالت تا دیماه

دادســتان نهاوند هم با ارائه گزازشی از روند
اجرایی کنگره گفت :ارســال مقاالت تا دیماه
سالروز شهادت فرزند شهید آیت ا ...قدوسی
مهلت دارد.
ســید هادی مصطفوی هدف از برگزاری این
کنگره معرفی شهید آیت ا ...قدوسی برای نسل
جوان بوده عنوان کــرد و گفت؛قوه قضاییه با
شهدایی مانند قدوسی و بهشتی مسیر عدالت
را اســتوار کردنــد و در دوران فعلی با اقدام
جهادی رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور
اقدامــات مهمی در مبارزه با فســاد و احیای
عدالت و حقوق عامه برداشته شده است.

تمبر اختصاصی شهید قدوسی

در پایان این کنگره از تمبر اختصاصی و المان
شهید قدوســی که توسط شــهرداری نهاوند
طراحی و ساخته شده است رونمایی شد.
شهید آیتا ...علی قدوسی  ۱۲مرداد  ۱۳۰۶در
نهاوند به دنیا آمد.
وی دادســتان کل انقالب اسالمی بود در ۱۴
شهریور  ۱۳۶۰در دفتر دادستانی بر اثر انفجار
یک بمب به شهادت رسید.
شــهید آیتا ...علی قدوســی دامــاد عالمه
طباطبایــی بــود و یکی از فرزنــدان آیت ا...
قدوسی نیز در جنگ ایران و عراق به شهادت
رسیده است.

فرماندار تویســرکان با اشــاره
به شــایعات چند روز اخیر درباره
شورای شهر تویسرکان گفت :تالش
میکنیم که کار به انحالل شــورای
شهر نرسد زیرا اعضای شورای شهر
نمایندگان مردم محسوب میشوند
و باید از این انتخاب صیانت کرد.
سید رسول حسینی اظهار داشت:
بر اســاس قانون ،گمانــه زنیها
و شــایعاتی که در مــورد برخی
اعضای شــورای شهر تویســرکان در برخی محافل مطرح میشود
باید از ســوی نهادهای قضایی و امنیتی تایید و سپس اطالع رسانی
و خبری شود.
وی افزود :بدون تردید دســتگاههای قضایــی و امنیتی حفظ حرمت
شخصی افراد را رعایت میکنند و در صورت اثبات اتهام و مواردی از
این قبیل به صورت رسمی اطالعرسانی میکنند.
حســینی در گفتوگو با تســنیم ،با بیان اینکه همیشــه و در شرایط
مختلف ،شنیدهها و حاشیهها در مورد مجموعههای کاری مانند شورای
شــهر وجود دارد ،تصریح کرد :اینکه به فرد یا افــرادی اتهاماتی زده
شــود با این مساله که اثبات شود آن فرد یا افراد مجرم هستند ،تفاوت
زیادی دارد.
فرماندار تویسرکان تاکید کرد :تالش میکنیم که کار به انحالل شورای
شهر نرسد زیرا اعضای شورای شهر نمایندگان مردم محسوب میشوند
و باید از این انتخاب صیانت کرد.
وی با تاکیــد براینکه تا جایی که قانون به ما اجــازه دهد برای تنویر
افکار عمومی ،خبرهای رســمی در مورد شورای شهر را اطالع رسانی
میکنیم ،ابراز کرد :درباره موضوع استعفای محمد کاظم گمار ،شهردار
وعلی باقری از اعضای شورای شهر تویسرکان نیز بررسی رسمی این
دو استعفا ،روز پنج شنبه و یا نهایت ًا امروز در صحن علنی شورای شهر
تویسرکان انجام میشود.
فرماندار تویسرکان گفت :پیش از این ،سید امراهلل میرزاجانی به عنوان
یکی از اعضای شورای شهر تویسرکان ،درخواست استعفا داده بود که
شــورا با آن موافقت نکرد اما پس از عدم حضور وی دربیش از شش
جلسه رسمی شورا ،بر اساس قانون از شورا کنار گذاشته شد.
حسینی افزود :بر اساس قانون پس از کنار رفتن سید امرا ...میرزاجانی،
نفر اول علی البدل شورای شهر تویسرکان یعنی مریم مرادیه با برگزاری
مراسم رسمی تحلیف وارد این شورا شد.
وی ابراز کرد :در صورت موافقت با استعفای شهردار کنونی در صحن
علنی شورای شــهر ،یک نفر به عنوان سرپرست شهرداری تویسرکان
معرفی و مراحل پیگیری برای انتخاب شهردار جدید تویسرکان انجام
میشود.فرماندار تویسرکان گفت :همچنین در صورت موافقت شورای
شهر با استعفای علی باقری ،علی اسماعیل بیگی به عنوان نفر دوم علی
البدل وارد شورای شهر تویسرکان خواهد شد.

استعفای شهردار تویسرکان پذیرفته شد

گفتنی است شورای شــهر تویسرکان روز پنج شنبه با تشکیل جلسه،
اســتعفای محمد کاظم گمار ،شهردار ســابق تویسرکان را پذیرفت و
"احســان پیری" به عنوان سرپرســت فعلی شــهرداری معرفی شد.
همچنین علی باقری دیگر عضو شــورا که قب ً
ال درخواست استعفا داده
بود ،استعفای خود را پس گرفت.

اعزام  ۹۰نفر از مددجویان مالیر
به مشهد مقدس
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) مالیر از اعزام  ۹۰نفر از مددجویان
زیر پوشش این نهاد به مشهد مقدس در قالب طرح «شوق زیارت» خبر
داد.تیمور کرمیمقدم افزود :یکی از طرحهای کمیته امداد در حمایت از
مددجویان زیر پوشــش این نهاد در اجرای طرح «شوق زیارت» برای
کسانی است که تاکنون به سفرهای زیارتی نرفتهاند.
به گزارش فارس وی با بیان اینکه این طرح چند سال است که در حال
اجراســت افزود :با کمک خیران و نیکوکاران هزینه سفر به مکانهای
زیارتی از جمله قم ،جمکران و مشهد مقدس فراهم میشود.
مدیــر کمیته امداد امام خمینی(ره ) مالیر از اعزام  90نفر از مددجویان
زیر پوشش این نهاد به سفر مشهد مقدس در روزهای گذشته خبر داد
و گفت :این افراد که زیارت اولی بودند به مدت یک هفته به این سفر
معنوی اعزام شدند.

اطالعیه

تبریک و تهنیت

جناب آقای

مهندس علی رحمانی فر
مدیرکل اداره غله و خدمات
بازرگانی استان همدان

انتصاب شایسته جنابعالی در سمت جدید که نشان
از تعهد ،توانمندی و حسن سوابق خدمتی شما دارد
را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ،امید است
در سایه الطاف الهی و با توجه به تجربیات و خدمات
سال های گذشته جنابعالی شاهد رشد و توسعه
هرچه بیشتر استان در آینده باشیم.

مدیریت سیلوی 16هزارتنی شهیدان زارعی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده
نوبت اول شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان سامن

تاریخ انتشار1398/6/16 :

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده نوبت اول شرکت تعاونی مذکور در روز سه شنبه به تاریخ
 98/7/9ساعت  9صبح در محل سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش قدیم سامن برگزار میشود.
بدینوسیله از کلیه اعضا (صاحبان سهام) دعوت میشود در تاریخ و ساعت مقرر در مجمع عمومی فوق
حضور به هم رسانده و یا وکالی خود را با توجه به اساسنامه و آییننامه برگزاری مجامع عمومی به طور
کتبی از بین اعضا شرکت یا خارج از آن تعیین نمایند.
وکالتنامهها به مدت  7روز از ساعت  8صبح مورخ  98/7/2لغایت پایان وقت اداری مورخ 98/7/8
در محل شرکت بررسی و برگه حضور در مجمع صادر میشود حضور عضو و نماینده جهت بررسی
وکالتنامهها ضروری میباشد.
همکارانی که تمایل به عضویت در بازرسی شرکت را دارند ،فرم کاندیداتوری را تکمیل نموده و به مدت
 7روز از تاریخ انتشار به دفتر شرکت تحویل نمایند.
دستور جلسه:
 -1گزارش کتبی هیأت مدیره و بازرسی در مورد عملکرد شرکت در سال 1397
 -2طرح و تصویب صورتهای مالی 1397
 -3تصویب بودجه و تعیین خط مشی شرکت در سال 98
 -4انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل به مدت یکسال مالی
 -5طرح و تصویب اخذ وام از بانکها و بانک تعاون

حسن خانقلی  -رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان سامن

بین الملل
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«جزییات گام سوم ایران»
امروز اعالم میشود

چیزی از برجام باقی نمانده
که بخواهند از آن خارج شوند
نماینده مشکینشهر گفت :ما باید مفاد برجام را نگاه کنیم و هر یک
از بندهایی که آنها کنار گذاشتهاند که البته همه بندها را کنار گذاشتهاند
و چیزی از برجام باقی نمانده اســت و ما هم براســاس تعهداتی که
داشتیم از آن تعهدات خارج شویم.
ولی ملکی اظهارداشــت :من معتقدم بحــث گام به گامی که در عالم
دیپلماســی پیش آمده یک امر بدیهی است اما واقعیت امر این است
که اروپاییها نمیخواهند حرکتی از خودشان نشان دهند و این مسأله
خیلی واضح است.وی افزود :از نظر دیپلماتیک ایران نمیخواهد بهانه
کشــورها بدهد اما آمریکا تحریمها را به حد اشد رساند ضمن اینکه
ترامپ همین دیروز ،سازمان هوا و فضا را هم تحریم کرد.
به گزارش فارس ،وی گفت :اروپاییها هم از آن طرف به ایران میگویند
که شــما تعهدات خودتان را کاهش ندهید ،ما به همه تعهداتمان پایبند
بودیــم ،اما آنها حتی یکی از تعهدات خــود را اجرا نکردند .حداقلش
این است که جلوی فروش نفت ما را آزاد کنند تا بگوییم یک حرکتی
کردهاند .تعهدات دو طرفه است و نمیشود فقط ایران به تعهدات خود
عمل کند .ملکی با تأکید بر اینکه آمریکا ،اروپا ،روسیه و چین قابل اعتماد
نبوده و به دنبال منافع خودشان هستند ،اظهارداشت :ما نیز باید از منافع
خودمان دفاع کنیم ،رفتار روسیه و چین نسبت به آمریکا و اروپا با ما فرق
دارد ،با اینکه حق وتو دارند اما موضع قاطعی نمیگیرند .وی گفت :همه
کشورها به دنبال منافع خودشان هستند و روابطی که چین با آمریکا دارد
خیلی بیشــتر از روابطی است که با ما دارد و مشخص است که حاضر
نیستند روابط تجاریشان آسیب ببیند.

نگرانی نتانیاهو
از گفتوگوی کشورها با ایران
نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به نظر میآید از اظهارات جدید
رئیس آمریکا مبنی بر احتمال دیدارش با حسن روحانی در نیویورک
مضطرب شــده است ،از قدرتهای جهان خواست تا وارد مذاکره با
ایران نشــوند .به گزارش ایسنا ،بنیامین نتانیاهو پیش از سوار شدن به
هواپیما برای ســفر به لندن در جمع خبرنگاران گفت که اکنون زمان
مناسبی برای گفتوگو با ایران نیست.
این اظهار نظر نتانیاهو نشــان دهنده اختالف میان او و دونالد ترامپ
رئیس جمهور آمریکاســت که در پاسخ به سوال خبرنگار کاخ سفید
درباره دیدار روســای جمهوری ایران و آمریکا در حاشــیه نشست
مجمع عمومی ســازمان ملل در نیویورک ،گفــت :هر چیزی ممکن
است!نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش از این نیز از اقدامات جدید
فرانســه برای تماس با ایران به منظور حل موضوع توافق هســتهای
انتقاد کرده بود.

رئیــس جمهــور ،اعالم
کــرد که ایــران گام ســوم
کاهــش تعهــدات برجامی
را بــر خواهد داشــت و در
چارچوب آن سازمان انرژی
اتمی باید هر آنچه کشــور
در زمینــه تحقیق وتوســعه
فناوری هســته ای نیاز دارد،
اقدام کند.
حجــت االســام حســن
روحانی،گفــت :اقدامــات
ایران در چارچوب مقررات
آژانس خواهد بود و مهلت
 ۶۰روزه دیگری پیش روی
اروپاســت و هر زمــان به
تعهدات خــود برگردند ما
هم به تعهــدات برجامی بر
می گردیم.
رئیــس جمهور با ابراز خرســندی از تداوم
برگزاری جلسات ســران قوا گفت :در این
جلســه راجع به مســایل اقتصادی کشــور،
مبارزه با فســاد و حاکم کــردن یک فضای
اعتماد و اطمینان در کشور و مسایل منطقه و
بویژه راجع به مسایل هستهای و گام سومی
که جمهوری اسالمی ایران میخواهد بردارد،
بحث و گفت و گو شد.
روحانی با قدردانی از ایســتادگی و مقاومت
ملت طی  16ماه گذشــته در برابر فشارهای
اقتصادی دشــمنان  ،گفت :ســران قوا تاکید
داشــتند که باید فضای مناسبتری را برای
مردم بوجود بیاوریم و این فضای مناســب
از یک طــرف باید فضای تولیــد و فعالیت
اقتصادی باشد و از طرف دیگر فضایی باشد
که در آن مردم بدانند از طرف نظام و همه قوا
 ،با انحراف ،فســاد و به یغما بردن بیتالمال
مسلمانها  ،برخورد قاطع میشود.
رئیــس جمهــور افــزود :راجع بــه هر دو
مســأله اقتصادی و مبارزه با فســاد  ،درباره
هماهنگیهایی که الزم اســت بین ســه قوه

انجام گیرد ،بحث شد .ما هم در اصول و هم
در فروع نظرات واحد داشــتیم و تاکید شد
که باید در ایــن زمینه همکاری و هماهنگی
بیشتری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه خوشــبختانه منطقه ما مسیر
صلــح و آرامش بهتــری را تجربه میکند و
مردم مسلمان و مقاوم در کشورهای مختلف
پیروزیهای فراوانی را در این ایام به دست
آوردند و انشــاء ا...موفقیــت نهایی از آن
آنهاست ،گفت :نمونه این پیروزی ها را در
این ایام ،در یمن و در لبنان با ایســتادگی و
مقاومت حزباهلل لبنان و پاســخ قاطع آن به
رژیم صهیونیستی ،شاهد بودیم.
رئیــس جمهور در ادامه بــه بحث مذاکرات
هســته ای اشاره کرد و گفت :آمریکاییها از
 16ماه پیش ســه هــدف را دنبال میکردند.
هدف مهم و اولیه آنها تغییر نظام بود و هدف
بعدی ایــن بود که اگر نتوانســتند به هدف
نخست دست یابند  ،نظام را تضعیف کنند و
سومین هدف آنها نیز این بود که مذاکرهای را
به نحوی که خودشان بخواهند بر ما تحمیل
کنند؛ مذاکرهای که توأم با تحریم شــدید بر

ایران باشد تا به این ترتیب قدرت چانه زنی
آنها افزایش یابد.
روحانــی تصریــح کــرد :تردیدی نیســت
کــه آمریکا در سیاســتهای تغییر ،تضعیف
و تحمیــل مذاکره  ،دچار شکســت شــده
و خواهنــد شــد و راهی بــرای آنها وجود
نداردجز اینکه به قانون ،تعهدات و مقررات
بینالمللی برگردند.
وی خاطرنشــان کــرد :به دلیــل اینکه بعد
از خــروج آمریکا 4+1 ،نتوانســته بودند به
تعهدات خودشــان عمل کننــد ،راهی را که
از  4مــاه پیش از طرف جمهوری اســامی
ایران در زمینه برجام ،انتخاب کردیم ،کاهش
تعهدات بود که اعالم شد.
رئیس جمهور اضافه کرد :مرحله اول کاهش
تعهــدات را انجام دادیم بعــد  2ماه به 4+1
فرصت دادیم ،مرحله دوم را هم عمل کردیم
و بــاز  2ماه دیگر به آنها فرصت دادیم ،البته
در هر  2ماه  ،مذاکراتی با کشورهای  4+1و
از جمله اتحادیه اروپا و مخصوص ًا  3کشــور
اروپایی داشــتیم اما چون بــه نتیجه مطلوب
خودمان نرسیدیم ،انشاء اهلل گام سوم از پس

الیحه مقابله با ورود پولهای کثیف به انتخابات
در انتظار تصویب مجلس

بحث بازگشــایی مرز خسروی نیز فردا طی
مراسمی این امر انجام خواهد شد.
وی افزود :با توجه به تجربیات سالهای قبل،
اربعین امسال شرایط بهتر و مطلوبتر است
و امیدواریم زائران ایرانی را در سال جاری با
شرایط راحتتر و سهلتر اعزام کنیم.
وزیر کشــور در پاسخ به سوالی درخصوص
مشــکالت کارگــری اظهــار کــرد :حوزه
کارگــری متولی دارد؛ اما وزارت کشــور از
منظر مسائل سیاســی حوزههای کارگری و
هم از منظر مســائل امنیتــی تالش میکند با

وزیــر کشــور دربــاره نظــارت برای
جلوگیــری از ورود پولهــای کثیــف بــه
انتخابات گفــت :در این زمینه قانون الزم را
در الیحه جامعی که به مجلس تقدیم کردیم؛
پیشبینی کــرده بودیم که همــه هزینهها از
مبــدأ تا مقصد در بحث انتخابات ،حتما باید

آگهی تغییرات شــرکت طلوع نور کبودرآهنگ شرکت تعاونی به شماره ثبت  345و شناسه ملی

 10820020399به استناد صورتجلســه هیأت مدیره مورخ 1397/10/20وتاییدیه شماره26/4485

مورخ 1397/10/23اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان کبودرآهنگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 -1سمت اعضای هیأت مدیره بقرارذیل تعیین گردید :آقای کمال رنجبر به سمت رئیس هیأت مدیره
آقای محمد رنجبر به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای یوسف رنجبر به سمت منشی هیأت مدیره

-2خانم رقیه اسماعیلی به ســمت مدیرعامل تعاونی (خارج از اعضاء هیأت مدیره) به شماره ملی

 4032339120به مدت سه سال انتخاب گردید.

 3-کلیه قراردادها و اســناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک  ،سفته  ،برات و اوراق بهادار

با امضای خانم رقیه اســماعیلی مدیرعامل به اتفاق آقــای کمال رنجبر رئیس هیأت مدیره و در
غیاب ایشــان با آقای محمد رنجبر نائب رئیس و مهر تعاونی دارای اعتباراست  .اوراق عادی و
نامه ها با امضای خانم رقیه اســماعیلی با ذکر سمت و مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
()590738

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

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

آگهي موضوع مــاده  3قانون و مــاده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139860326034000358مورخه  1398/5/9هيأت موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان
منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي حمید محمدی فرزند ابراهیم به شــماره شناسنامه 1
صادره از همدان در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي دیم به مساحت  125406/24مترمربع تحت
پالک  47/56واقع در در همدان مزرعه خراب بخش  4خريداري معالواسطه از حاج تقی آقا محمدی و
غیره محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود،
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد،
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر
خواهد شد(.مالف )834
تاريخ انتشار نوبت اول1398/6/16 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/6/31 :

موسی حنیفه
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو همدان

رئیس کمیته هســتهای مجلس با اشاره به اجرای گام سوم کاهش تعهدات
برجامی بــرای تکمیل رویکــرد مقاومت ،اظهار داشــت :آمریکاییها به کل
سیاســت دشمنی با جمهوری اســامی را در پیش گرفتهاند و اروپا هم پروژه
فشار حداکثری بر ایران را دنبال میکند.محمدابراهیم رضایی با تاکید بر اینکه
گام سوم کاهش تعهدات برجام را باید محکمتر از قبل برداریم ،گفت :سیاست
کاهش تعهدات برجامی ایران بســیار اثربخش بوده است و با ادامه این روند،
قطع ًا طرف مقابل بــه انجام تعهداتش در برجام مجاب میشــود .به گزارش
مهر،رئیس کمیته هستهای کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد :امروز همه
جهانیان به حقانیت جمهوری اسالمی ایران پی بردهاند و تخریب ،تبلیغات منفی
و عمیات روانی دشمنان علیه ایران در حال خنثی شدن است.

تحقیق و توسعه فناوری هستهای
در دستور کار

خبر

جزئیات گام ســوم کاهش تعهدات برجامی و اقدامات ســازمان
انرژی اتمی ،امروز در نشســت خبری سخنگوی این سازمان تشریح
میشود.

پارلمان

4

عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس گفت :اروپا برخالف ادعاهایش
عمال خارج از اراده آمریکا قدمی برنمیدارد و بر این اساس نباید انتظاری غیر
از کاهش تعهدات برجامی از ایران داشته باشند.
محمدحسین فرهنگی ،با اشاره به لزوم اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی
و تکمیل رویکرد مقاومت و اقدام متقابل ایران ،اظهار داشــت :اقدامات ایران
در راســتای کاهش تعهدات برجامی بر اســاس مفاد این توافقنامه است و در
برجام پیشبینی شــده اســت که در صورتی که هر یک از کشورها در اجرای
تعهداتشان کوتاهی کنند ،دیگر کشورهای عضو برجام میتوانند تعهدات خود
را کاهش دهند.
به گزارش مهر،فرهنگی خاطرنشــان کرد :بنابراین در این شــرایط جمهوری
اسالمی حق دارد که بدبینانه به مواضع و اقدامات طرف مقابل نگاه کند.

عضــو کمیســیون امنیتملــی و سیاســتخارجی مجلس شــورای
اســامی،درباره اجرایی شدن گام ســوم کاهش تعهدات برجامی ایران از
 15شــهریور ،گفت :جمهوری اسالمی ســعی کرد گام سوم را بهگونهای
بردارد که تحریک برانگیز نباشــد و به عبارتی مالحظــات دیپلماتیک را
در این گام لحاظ کرد.
حشــمتا ...فالحتپیشه ،با بیان برداشتن گام ســوم واکنش ایران به اقدامات
آمریکا و اروپا بود  ،گفت :آمریکاها نشان دادهاند با اعمال تحریمها سعی دارند
با اســتراتژی مبتنی بر فشار با ایران برخورد کنند که به همین دلیل به نظر بنده
باید گام سوم در مواجه با آمریکا برداشته میشد.
به گزارش تســنیم ،وی اظهار داشــت :به اعتقاد بنده بایــد در گام چهارم از
ظرفیتهای خود در قالب "  "NPTاستفاده کنیم و آنها را فعال کنیم.

خبر

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

اروپا بدون آمریکا قدمی برنمیدارد

گام سوم ایران برای مواجهه با آمریکا بود

براساس یک نظام ملی و حسابداری صورت
بگیرد کــه این الیحه هنوز تصویب نشــده
است ولی امیدواریم اتفاق بیفتد.
به گزارش ایســنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی
در جمع خبرنگاران تصریح کرد :با همکاری
کشــور عراق ویزا را حذف کردیم؛ درمورد
آگهی مزایده نوبت اول

در کالســه اجرایی  970268اجم طی دادنامه صادره از دادگاه عمومی اللجین حکم به تقســیم ماترک متوفی حسین گرشاسبی و تقسیم ثمن حاصله بین
وراث مشارالیه و نیز پرداخت مبلغ  1/000/000ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت صادر شده که یک قطعه زمین فاقد سند ثبتی مطابق ماده  114قانون
اجرای احکام مدنی از طریق مزایده به فروش خواهد رسید.
مشخصات مال غیرمنقول و نظریه کارشناسی:
یک قطعه زمین فاقد اعیانی واقع در اللجین خ مهدیه پشــت درمانگاه خیابان شهیدان شــیرینی  12متری جدیداالحداث (معروف به زمینهای پاشا) به
مساحت  889/07مترمربع طبق یکبرگ کروکی ممهور به مهر دایره ساختمان شهرداری اللجین که به میزان  243/84مترمربع از آن در ضلع شرقی در طرح
معبر  12متری واقع بوده و معبر موصوف فع ً
ال بازگشایی نشده و قطعه زمین به صورت یکپارچه و در تصرف وراث متوفی میباشد با توجه به مساحت ،موقعیت،
کاربری ،قدمت ،تحقیقات و بررســیهای صورت گرفته ارزش هر مترمربع فاقد تفکیکی به مبلغ  5/000/000ریال و ارزش کل ملک بدون کســر تعریضی و
مساحت تقریبی  889/07مترمربع به مبلغ  4/445/350/000ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمتگذاری شده است.
زمان و مکان مزایده :زمان روز چهارشــنبه مورخ  1398/7/3از ساعت  10الی  10:30صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه اللجین واقع در خیابان
مهدیه دادگاه اللجین برگزار خواهد شــد .توضیح اینکه مزایده به صورت حضوری بوده و فروش مال تعرفه شده از قیمت پایه آغاز شده و به باالترین
قیمت پیشــنهادی واگذار خواهد شــد .از برنده مزایده فیالمجلس  10درصد دریافت و الباقی ظرف مدت  30روز قابل وصول خواهد بود .بدیهی است
در صورت انصراف خریداری مبلغ واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد .عالقمندان به شــرکت در مزایــده میتوانند  3روز قبل از تاریخ
برگزاری مزایده به دفتر اجرا مراجعه تا زمینه بازدید فراهم گردد .کلیه هزینههای نقل و انتقال تابع شــرایط عمومی معامالت میباشــد و سایر هزینه
ها (اعم از مبلغ قطعی و غیرقطعی) بعهده برنده مزایده می باشــد.ضمنا جهت جلوگیری از اطاله رسیدگی و اخالل در جلسه مزایده فرد شرکت کننده
در مزایده می بایســت پرینت حســاب بانکی خوش نزد بانک ملی را تا ســقف مبلغ  %10اولیه را به دفتر اجرا تحویل نماید در غیر این صورت و عدم
ارائه پرینت ،از شــرکت فرد خاطی در جلسه مزایده ممانعت خواهد شد .در صورتی که روز مزایده به هر علتی تعطیل گردید مزایده فردای همان روز
و رأس ساعت تعیین شده برگزار خواهد شد( .مالف )205

اجرای احکام مدنی بخش اللجین

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه شهرستان نهاوند

با اســتناد مادتین  14و  15قانون ثبت اسناد و امالک کشور تحدید حدود قستی از پالک  -84اصلی
بخش  2حوزه ثبتی شهرستان نهاوند بنا به درخواست خانم گلین پاژنگ به شماره وارده /2892ن98/
مورخ  1398/6/4به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
خانم گلین پاژنگ که برابر پرونده کالســه شماره  1397114426005000055در راستای قانون
تعیین تکلیف ثبت نام و ســپس برابر رأی شماره  139860326005000174مورخ 1398/3/11
مبنی بر صدور ســند مالکیت مقدار  184/50مترمربع قسمتی از پالک  84اصلی بخش  2حوزه
ثبتی نهاوند تحت ششــدانگ یک باب ساختمان صادر گردیده با توجه به اینکه پالک  84اصلی
بخش  2حوزه ثبتی نهاوند تحدید حدود نگردیده لذا تاریخ تحدید حدود قســمت مورد ثبتنام
خانم گلین پاژنگ از پالک  84اصلی روز یکشــنبه مورخ  1398/7/14ساعت  10صبح میباشد
لذا مراتب به موجب ماده  14و  15قانون ثبت به صاحبان و مجاورین پالک فوقالذکر به وســیله
این آگهی اعالم میشــود روز و ساعت مقرر در آگهی در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند
چنانچــه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشــد
تحدید حدود به عمل آمــده واخواهی طبق ماده  20قانون ثبت به حدود و حقوق ارتفاقی رقبه
مورد تحدید تا یک ماه بعد از تحدید حدود از طریق اداره ثبت اســناد و امالک نهاوند پذیرفته
می شود( .مالف )138
تاریخ انتشار :روز شنبه مورخ 1398/6/16

محمدعلی جلیلوند
رئیس اداره و ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند

بین الملل
واکنش فرانسه به سومین گام برجامی ایران:
سیگنال منفی ندهید!

فردا برداشته میشود.
روحانی با اشــاره به اقدامات
انجــام شــده در زمینه کاهش
تعهــدات در گام ســوم ،
اظهارداشــت :در گام ســوم
ســازمان انرژی اتمی موظف
اســت در زمینــه تحقیــق و
توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور
اســت ،بالفاصله آغــاز کند و
تمــام تعهداتی کــه در زمینه
تحقیــق و توســعه در برجام
مد نظر بــوده را کنار بگذارد
و شــاهد گســترش در حوزه
تحقیق و توسعه در زمینه انواع
ســانتریفیوژهای جدید و هر
آنچه که برای غنیســازی نیاز
داریم را ســازمان انرژی انجام
دهد و شــاهد ســرعت عمل در این زمینه
باشیم.
بــه گزارش فــارس ،وی خاطرنشــان کرد:
البته میدانیم که این کار ،گام بســیار بلندی
است که جمهوری اســامی ایران برمیدارد
برای اینکه مردم مطلع باشــند ،بخش عمده
مذاکرات بــا  5+1و با  6قدرت بزرگ برای
زمانبندی تحقیق و توسعه بود که زمانبندی
تحقیق و توســعه طی ســالهای گوناگون
چگونه باشد.
رئیس جمهــور تصریــح کرد :تمــام این
زمانبندیهایی کــه در برجام مورد تعهد ما
 ،برای تحقیق و توســعه بود ،از روز جمعه
به طور کامل برداشــته میشــود و هر آنچه
که ما از لحاظ فنی و از لحاظ پیشــرفت در
زمینــه تکنولوژی و فناوری هســتهای مورد
نیاز اســت ،با نظارت آژانس و در چارچوب
حرکت صلحآمیز انجــام خواهیم داد و در
عین حــال  2ماه هــم به کشــورهای 4+1
فرصت میدهیم که اگر توانســتیم به توافق
برســیم ،در شــرایط توافق ممکن است به
تعهدات برجامی برگردیم.

الگوی پیشبینی و پیشــگیری نسبت به رفع
مشکالت و موانع و تسهیل در خدمترسانی
و پاسخگویی مناسب اقدام کند.
وی خاطرنشــان کرد :در ایــن حوزه هم
معاونــت اقتصــادی فعــال بــوده و هم
معاونت امنیتی و سیاســی اقدامات الزم را
انجام میدهند و هر زمانی که الزم باشــد
مجموعــه نظرات را جمع بندی کرده و در
دولت ارائه میدهم که اقدامات الزم انجام
شود.
رحمانــی فضلــی در ادامه در پاســخ به
ســوال یکی از خبرنگاران در مورد نظارت
بــرای جلوگیــری از ورود پولهای کثیف
بــه انتخابــات گفت :در ایــن زمینه قانون
الزم را در الیحــه جامعی کــه به مجلس
تقدیم کردیــم؛ پیشبینی کــرده بودیم که
همــه هزینهها از مبدأ تــا مقصد در بحث
انتخابــات ،حتما باید براســاس یک نظام
ملی و حســابداری صورت بگیرد که این
الیحــه هنوز تصویب نشــده اســت ولی
امیدواریم اتفاق بیفتد.
وی در پایان تصریح کرد :چنانچه گزارشات
مســتندی از تخلفات داشــته باشــیم ،حتما
گزارش مســتند را جمعبندی کرده و جهت
برخورد به قوه قضاییه ارائه میکنیم.

آگهی ابالغیه

کالسه های  9700380بشــرح توضیحات ذیل به علت عدم شناسایی متعهدین صادر گردیده است.
لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا مفــاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی
خود اقدام ننماید ادامه عملیات بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما
تعقیب خواهد شد.
متعهد(متعهد):
علی اصغر شــهبازی فرزند علی اکبر تاریخ تولد  1322/10/21 :شماره ملی 3961588724 :شماره
شناسنامه  396به نشانی :شبکه بهداشت نهاوند
الهــه میرزایــی فرزنــد علــی احمــد تاریــخ تولــد 1363/6/29 :شــماره ملــی 3961924211
شــماره شناســنامه  1080بــه نشــانی :نهاونــد میــدان  15خــرداد نمایندگــی ایــران خــودرو کــد
پســتی 6591737955
علی اکبر صدری فرزند جالل تاریخ تولد 1341/7/1 :شــماره ملی  3961727473شماره شناسنامه
 627به نشــانی :نهاوند خیابان حافظ پایین تر از میدان ژاندارمری به سمت گوشه سرآسیاب سمت
راست
احسان شیرزادی فرزند مرادعلی تاریخ تولد 1356/6/7:شماره ملی  3961823219شماره شناسنامه
 118به نشانی :نهاوند زندان نهاوند
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ثبت اسناد و امالک نهاوند

سیاست کاهش تعهدات برجامی ایران
اثربخش است

■ مهر :وزارت خارجه فرانســه در واکنش به سومین مرحله از کاهش
تعهدات برجامی ایران مدعی شــد الزمه تکمیــل روند گفتگوهای
«بیاریتز» ،بازگشــت به اجرای کامل برجام اســت .سخنگوی وزارت
خارجه فرانســه در پاسخ به ســوالی مبنی بر عدم موافقت آمریکا با
(پیشــنهاد پاریس) مبنی بر اعطای معافیت به خریداران نفت ایران و
بازخــورد مذاکرات اخیر ،گفت :همانگونه کــه از گفتگوهای بیاریتز
در نشســت جی 7برمیآید؛ تالشهای جاری از سوی همه بازیگران
دخیل ،در پاســخ به لزوم کاهش تنشها انجام میشود و همانطور که
وزیر خارجه فرانســه نیز گفته است ،روند پایهگذاریشده در بیاریتز
هنوز کامل نشده و کارهای زیادی باقی است.
وی در واکنش به برداشتن سومین گام ایران در راستای کاهش تعهدات
برجامی نیز مدعی شد :فرانسه تالشهایی در راستای کاهش تنشها
داشته و همانطور که ژان لودریان گفت باب (گفتگو) باز شده است.

توصیه و کنایه ظریف به اروپاییها

■ تســنیم :وزیر خارجه جمهوری اســامی ایران در توئیتی نوشت:
"اوفک (دفتر کنترل سرمایههای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا)
چیزی فراتر از یک رئیس زندان نیست .اگر درخواست عفو (مجوز)
کنی ،به جرم گستاخی به انفرادی انداخته خواهی شد و بار بعد ممکن
است که سرنوشت شما چوبه دار باشد .محمدجواد ظریف ادامه داد،
تنها راه از بین بردن تروریســم اقتصــادی (تحریمها) ایاالت متحده
این اســت که سرانجام تصمیم بگیری که خودت را از طناب دار رها
کنی".وزارت خزانهداری آمریکا از قرار گرفتن نام چندین فرد ،شرکت
و کشتی خارجی و ایرانی در فهرست تحریمهای خود به بهانه ارتباط
با برنامههای منطقهای ایران خبر داد.

تغییر موضع و حمله ناگهانی «الحریری» به حزبا...

■ فارس :نخســتوزیر لبنان که حمله پهپادهای اسرائیلی به جنوب
بیــروت را نقض قطعنامه ســازمان ملل خوانده بــود ،در مصاحبه و
مواضعــی کامال جدید ،به حزبا ...حمله کرد و آن را مســئول تنش
معرفی کرد« .سعد الحریری،مدعی شــد :حزبا ...فقط مشکل لبنان
نیست بلکه مشکلی منطقهای است که باید حل شود؛ حزبا ...میتواند
بــه دالیل منطقهای آتش یا جنگی به پا کند که برای لبنان نیســت اما
این جنبش ،دولت را اداره نمیکند.وی درباره اقدام حزبا ...در منهدم
کردن یک خودروی زرهی صهیونیســتی در پاسخ به تجاوزات اخیر
تلآویو گفت :من با حزبا ...در این اقدامات موافق نیســتم .لبنان و
دولتش مسؤولیت تبعات حمالت اخیر حزبا ...به اراضی اسرائیلی را
تحمل نخواهند کرد؛ اسرائیل تالش میکند این سناریو را تبلیغ کند و
بگوید لبنان مسؤول همه آنچیزی است که رخ میدهد ،این به وضوح
در اظهارات نتانیاهو دیده میشود.

اروپا نباید در موضوع ایران گروگان آمریکا باشد

■ ایرنا« :گلوبال تایمز» از روزنامه های دولتی چین نوشت کشورهای
اروپایی در موضوع ایران باید بســیار هوشیار باشند و بدرستی عمل
کنند و سواره نظام آمریکا و گروگان آن کشور نباشند این روزنامه در
مطلبی خاطر نشان کرد آمریکا از یک طرف بر گفت و گوی بی قید و
شــرط با ایران تاکید می کند اما از طرف دیگر آژانس فضایی ایران را
نیز تحریم کرده است این کار در شرایطی انجام شده است که اروپایی
ها به دنبال خط اعتباری برای انتقال پول به ایران هستند .این گزارش
می افزاید :قرار اســت به ابتکار فرانسه یک خط اعتباری  ۱۵میلیارد
دالری برای ایران اختصاص داده شــود این اقدام می تواند به معنای
فاصله گرفتن اروپا از آمریکا باشد و یک پیام بسیار خوب برای کاهش
تنش ها محسوب شود.روزنامه چینی تاکید کرده است این آمریکا بود
که همیشه حرف آخر را در برابر اروپا زده و تالش کرده است بر این
قاره تسلط داشته باشد.

ترامپ :بوریس جانسون میداند چطور پیروز شود

■ ایسنا :رئیسجمهوری آمریکا از توانایی نخستوزیر بریتانیا در اداره
کردن بریگزیت دفاع کرد!
دونالد ترامپ،طی ســخنرانی در کاخ ســفید ،خطاب به خبرنگاران
گفت" :او [نخســت وزیر بریتانیا] دوست من است ،و با تمام توان به
این موضوع میپردازد ،شکی در این نیست".
بوریس جانســون  ،با پیوســتن  ۲۱تــن از نماینــدگان حزب او به
مخالفانش در پارلمان ،با ناکامی مهمی مواجه شد؛ نمایندگان مخالف
او قصــد دارند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را عقب بندازند.ترامپ
طی اظهاراتش گفت" :بوریس میداند چگونه پیروز شود ،در مورد او
نگران نباشید" .بوریس جانســون محافظهکار ،حامی قاطع بریگزیت
اســت و وعده داده تا بریتانیا را در تاریخ سی و یکم اکتبر از اتحادیه
اروپــا خارج کند؛ حتی اگر توافقی برای تعییــن رویه این خروج به
دســت نیاید .مجلس عوام بریتانیا ،روز چهارشنبه در تازهترین اقدام،
رای به عقب افتادن این خروج داده است.
ترامپ پیشتر ،ترزا می ،نخســتوزیر ســابق بریتانیا را به دلیل عدم
تواناییاش در پیشبرد بریگزیت ،مورد نقد قرار داده بود.

آگهي حصر وراثت

آقای ســلطانعلی زیرکی اکبرپور دارای شــماره شناسنامه  601به شــرح دادخواست کالسه
 359/98/112از ایــن حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که
شــادروان قاسم زیرکی اکبرپور به شماره شناسنامه  63در تاريخ  88/4/18در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به-1 :ســلطانعلی
زیرکی اکبرپور فرزند قاســم متولد  1346به شماره شناســنامه  601فرزند متوفی -2قربانعلی
فرجی قاســم فرزند قاسم متولد  1325به شماره شناسنامه  371فرزند متوفی -3مهدی زیرکی
اکبرپور فرزند قاســم متولد  1337به شماره شناســنامه  4051123022فرزند متوفی -4کبرا
زیرکی اکبرپور فرزند قاســم متولد  1328به شــماره شناســنامه  3فرزند متوفی -5شهربانو
زیرکی اکبرپور فرزند قاسم متولد  1339به شماره شناســنامه  436فرزند متوفی -6معصومه
زیرکی اکبرپور فرزند قاســم متولد  1332به شماره شناسنامه  1فرزند متوفی -7مهین زیرکی
اکبرپور فرزند قاسم متولد  1350به شماره شناســنامه  4051135599فرزند متوفی -8منیژه
زیرکی اکبرپور فرزند قاســم متولد  1345به شماره شناســنامه  4051124681فرزند متوفی
-9کوکب مرادی فرزند نجف متولد  1310به شــماره شناسنامه  261همسر متوفی اينك با انجام
تشريفات مقدماتي دبیاتبیرخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

نحوه تقسیم مستمری تامین اجتماعی میان بازماندگان

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی نحوه تقسیم مستمری تامین اجتماعی میان بازماندگان بیمه شده متوفی را تشریح کرد.
محمدحســن زدا اظهار کرد :قانونگذار برای هر یک از بازماندگان ســهام تعیین کرده است .بر این اساس همسر فرد بازنشستهای که
فوت میکند  ۵۰سهم و هر کدام از بازماندگان فارغ از اینکه آن فرزند دختر و یا پسر باشد  ۲۵سهم در مستمری خواهند داشت.
زدا افزود :فرض کنید بازنشســتهای  ۲میلیون تومان حقوق داشته و صاحب یک همسر و یک دختر بوده است .این دو میلیون تومان
به  ۷۵ســهم تبدیل میشــود که  ۵۰سهم متعلق به همسر و  ۲۵ســهم متعلق به فرزند است و اگر تعداد فرزندان بیشتر شود به همین
ترتیب تقسیم میشود.
به گزارش ایسنا ،در ماده  ۸۳قانون تامین اجتماعی میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل  ۵۰درصد مستمری استحقاقی بیمه
شده است و میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل  ۲۵درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است همچنین میزان مستمری
هریک از والدین بیمه شده متوفی معادل  ۲۰درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است.

خبر

شعب ابىطالب
نمونهای ازمقاومت در تحریم
(ع )

»»حسین درخشنده

درتاریــخ روز یکــم محــرم را مصادف با ماجرای شــعب ابی
طالــب(ع) اوردند و واشــاره به دره ای درمیــان دو کوه ابوقبیس
وخندمه(به شکاف میان دو کوه شعب گفته میشود) درمکه دارد که
متاسفانه با تدابیر تاریخ زدایی وسیاست های عربستان سعودی در از
بین بردن آثار گذشته اسالمی که مربوط به صدر اسالم می باشد هم
اکنون در مکان کوه ابوقبیس برج های معروف عربستان که مشرف
برخانه خدا کعبه است  ،ساخته شده است.
دراثر ازارهای مکرر مشــرکان در صدر اســام یعنی درسال هفتم
رســول خدا بنی هاشم ومســلمانان به سبب همین آزار ها به شعب
پناهنده شــدند ودر طول مدت ســه ســال در محاصره اقتصادی
واجتماعی در این مکان به سر میبردند.
این موضوع از جهات مختلف قابل بحث وبررســی است نخستین
دیدگاه این اســت که در پى باالگرفتن قدرت اســام از پس بعثت
پيامبــر (صلى ا ...عليه و آله ) ،قريش پيمان نامه اى نوشــته و طى
آن قرار گذاشــتند با بنى هاشم تكلم نكرده ،با آنان هم سفره نگشته
و همنشــين نشــوند و معامله ای ننمايند وبا اتخاذ این تصمیم رویه
ای را پیش گیرند که مسلمنان از اقدام اعتقادی خود دست برداشته
واز رویه خود از آنچه در حمایت از رســول خدا داشــته اند دست
برداشته و آنان را به گونه اى در فشار قرار دهند كه پيامبر (صلى اهلل
عليه و آله ) را به قريش تحويل نمایند تا مشــرکان آن حضرت را
به قتل برسانند.این موضوع از جهات متعدد در زمان های گوناگون
درمقابلــه اعتقادی لحاظ شــده اســت که در ادامه بــه آن خواهیم
پرداخت.
لذا حضرت ابوطالب (عليه الســام ) بنى هاشــم را به دره اى كه
منتســب به آن حضرت بود برد همچنین این شعب را شعب مولود
نیــز نامیده اند چرا که محل والدت پیامبر نیز همان جا بوده اســت
فاطمه زهرا (ســام اهلل) نیز در این شــعب به دنیا آمده اند قسمت
بیشتر این شــعب هم اکنون در فضای توسعه مسجدالحرام ومحل
اســتراحت حجاج مابین منا ومروه قرار گرفته  ،از بزرگواری های
حضرت ابوطالب میتوان اشاره به این نکته داشت که ایشان اطراف
شــعب را محكم كرده و براى حفظ جان پيامبر (صلى اهلل عليه و آله
) شبانه روز كمر همت بست .آن حضرت شبها با شمشير پروانه وار
به خدمت گرد شــمع وجود پيامبر (صلى اهلل عليه و آله ) مى گرديد
و مى فرمود(( :تا زنده ام دســت از يارى او بر نمى دارم  .او در هر
شب چند بار محل خواب پيامبر (صلى اهلل عليه و آله ) را تغيير مى
داد و عزيزترين فرزند خود يعنى امير المؤ منين (عليه الســام ) را
به جاى آن حضرت مى خوابانيــد ،و روز فرزندان خود و فرزندان
برادرانش را به حفاظت از آن حضرت مى گماشت .
در مدتى كه در شعب بودند بر آن حضرت و مسلمانان بسيار سخت
گذشت  ،تا آنجا كه شــبها صداى گريه اطفال گرسنه بنى هاشم را
ساكنين اطراف شعب مى شنيدند.
پس از دو ســال و چند ماه خداوند موريانه را ماءمور كرد ،و پيمان
نامــه آن را از بين برد بجز اســماء اللهى كــه در آن بود .حضرت
ابوطالب (عليه السالم ) اين خبر را به كفار داد ،و آنان با ديدن چنين
معجزه اى دست از تصميم خود برداشتند و بنى هاشم به خانه هاى
خود بازگشــتند .درس های زیادی از واقعه محاصره شــعب ابی
طالب قابل برداشــت وبحث می باشــد که به نوعی باعث معروف
شدن شعب ابی طالب است.
در زمان های گوناگون درمقابلــه اعتقادی محاصره های اقتصادی
واجتماعــی وفرهنگی را میتوان به مثابه همــان اقدام کفار در بابر
رویکــرد معنوی واعتقادی رســول اکرم ویاران ایشــان وپیروانش
دانست.
به معنای روز آمد هرجا ســران زر و زور یــارای مقابله با نفوذ
اعتقادی معنویت در جوامع بشــری را در خود نمیبینند به تحریم
و انواع محاصره ها روی می اورند اما این روش در نهایت روش
نا کارآمدی اســت وصد البته به شــرط معتقــد ماندن به ارزش
ها واســتواری واســتقامت ورزید بر اعتقاد که مسلما مانند شعب
مولــود خود پیام آور نصرت الهی اســت وحتما نصرت الهی را
در بر دارد.
اما شــرایط کنونی جوامع اســامی در مقابله با تزویر مستکبران
اســام ستیز با شعب ابی طالب دارای تفاوت های است که از آن
میتوان به قوای اســتفاده واتفاقا تســلط جوامع اسالمی بر شرایط
موجــود یاد کــرد وآنها احســاس اتکا به درون وقــوای داخلی
وبریدن چشــم طمع از بیگانه که همــواره از رهنمودهای امامین
انقال ب کامال آشــکار ودر بیانیه گام دوم انقالب از فرمایشــات
رهبر معظم انقالب مورد تاکید فروان اســت وراه شکستن حصر
جز با منحصر ندانســتن خود وعمال فراهم نمودن غلبه برمفاسد
اقتصادی و هم چنین رونق بخشــی بر اعتالی داخلی وداشــتن
وحدت رویه بر رونق تولید وتفکری منطبق به توانش اجتماعی
برای غلبه بر آســیب های متصور از انحصار طلبی کشــورهای
مداخله گر در امور ســایر کشورهاست که با هر بهانه ای به دنبال
آفریدن شعب های دیگراند .
والیت مداری از دیگر برداشت های است که از رفتارهای حضرت
ابی طالب قابل برداشت است که معین پیامبر وامام زمان خود بودن
راه رســیدن ودر نهایت رهایی از تمامی مصائب ظاهری اســت که
این درس نیز ودیعه ای برای تاریخ اســت کــه با آغاز محرم جلوه
ای عاشــورایی می یابد تا جایی که نهضت عاشــورا نیز در برابری
با تحریم زمانه حضرت ابی عبداهلل الحســین (ع) است که درنهایت
قیام عاشورایی در برابر مفاســد حاکمان ظاهری دنیاست که هدف
آن احیایی دین رســول خدا که همان حق گرایی واشــاعه مفاهیم
وارزش های جهان شمول واحیایی امربه معروف ونهی از منکر در
جامعه اسالمی است که نیاز به بحث مفصلی دارد که در مقاالت آتی
به آن اشاره خواهد شد.
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تمام مهدهای کودک شهری مجهز به دوربین هستند

مشاور اجرایی رئیس سازمان بهزیستی کشور از تجهیز تمام مهدهای کودک شهری به دوربین خبر داد و گفت :همه مهدها به جز
روستامهدها و مهدهای حاشیه شهرها مجهز به دوربین هستند .تجهیز مهدهای شهری به دوربین ها تاثیر به سزایی در کاهش کودک
آزاری ها داشته است.
سید منتظر شبر در گفت و گو با ایرنا افزود :به دلیل هزینه بر بودن نصب دوربین ،روستامهدها و مهدهای کودک حاشیه شهرها دوربین
ندارند؛ بنابراین برخی از اســتانداردها را برای آنها کم کردیم تا بتوانند ســرپا باشند از این رو آنها الزامی به داشتن دوربین ندارند اما
مهدهای کودک شهری ملزم به داشتن دوربین هستند.وی گفت :نصب دوربین ها در کاهش موارد کودک آزاری در مهدها و رسیدگی
به شــکایت ها تاثیر داشته است.وی اضافه کرد :برخی مهدها اعتراض کردند و گفتند دوربین هایی که حافظه سه ماهه داشته باشند،
بسیار گران قیمت هستند؛ بنابراین نگهداری فیلم را تا یک ماه الزامی کردیم اما مهدها حتما باید بتوانند سابقه (بک آپ) داشته باشند
تا در صورت لزوم دسترسی داشته باشیم.

کادر درمان
قربانی مشکالت اقتصادی و اجتماعی

خشونت علیه کادر درمانی اتفاق جدیدی
نیســت .موضوعی که نه در ایران و نه جهان،
هیچ آمار مســتندی از آن وجود نــدارد ،اما
حداقل هر هفته خبری از این موضوع منتشر
میشــود .اتفاقی که به نظر میرسد به واسطه
مشکالت اقتصادی و اجتماعی و همچنین با
خدشهدار کردن اعتماد عمومی نسبت به کادر
درمان ،مواجه است.
به گــزارش ایرنا ،هفتهای نیســت که خبری
از خشــونت علیه کادر درمان منتشــر نشود.
خشونت علیه پرســتاران ،کادر پزشکی و به
خصوص نیروهای اورژانس اتفاقی است که
باید منشــا آن را جست و جو کرد .یعنی اگر
قرار اســت همواره از نگاه بیمار به وضعیت
بهداشــتی و درمانی و نظام سالمت نقد وارد
کرد ،بی انصافی اســت که آن طرف ماجرا را
نادیده گذاشــت و به خشــونتها علیه کادر
درمان بی اعتنا بود.
این در شــرایطی اســت که اول باید ریشــه
این خشــونتها را واکاوی کرد و بعد به این
پرداخت که نظام سالمت چه راهکاری برای
مقابله و پیشگیری از این مشکل دارد .هرچند
به نظر می رسد این ماجرا چیزی فراتر از توان
نظام سالمت باشــد و ریشه های آن گسترده
تر است.

آمار دقیقی از خشونت
علیه کادر درمان وجود ندارد

معاون پرســتاری وزارت بهداشت نیز درباره
خشــونت علیــه پرســتاران و کادر درمانی
میگویــد :آمار دقیقی در رابطه با خشــونت
علیــه کادر درمان و به خصوص پرســتاران
وجــود نــدارد و میزان و نوع خشــونت نیز
متفاوت است .امکان دارد برخورد لفظی تند
را خشونت بدانیم و همچنین مشت زدن هم
خشونت است .حتی در جهان هم آمار دقیقی
در ایــن رابطه وجود ندارد ،اما هر ماه حداقل
یک تا دو مورد از خشونت علیه کادر درمانی
گزارش می شود.
مریم حضرتی ادامه می دهد :پرستاران معموال
نفر اول مواجهه با بیمار هستند و گاهی بیمار
از جای دیگری عصبانی است و این موارد را
به شکل خشونت بروز می دهد.
مدیــرکل دفتر نظارت و اعتباربخشــی امور
درمان وزارت بهداشــت هــم در این رابطه
گفت :گزارش خشــونت ها علیه کادر درمان
به قسمت های مختلفی از جمله حراست ها،
بازرسی های دانشــگاه های علوم پزشکی و
حوزه نظارت بر درمان منعکس می شــود و
حتی بسیاری از این موارد اصال گزارش نمی
شوند .در نتیجه آمار مشخصی در این رابطه به
شکل جمع بندی شده وجود ندارد.

خشونت را از همه زوایا بررسی کنیم

یک پرســتار هم درباره یکی از ریشــهها و
علتهای بروز این خشونتها میگوید :یکی
از دالیل این خشونتها و درگیریها با کادر
درمان و به خصوص پرستاران ،این است که
بیماران و همراهان آنها در بســیاری از موارد
اطالعی از اختیارات پرستاران ندارند .به طور
مثال بیمــار درد دارد و همــراه بیمار جهت
دریافت مســکن به ایستگاه پرستاری مراجعه
می کند و بعد پرســتار به دالیل شرایط بیمار
می گوید که باید دارو را پزشک تجویز کند.
در این شرایط نحوه رفتار و بیان پرستار بسیار
اهمیت دارد ،زیرا ممکن است باعث تحریک
همراه بیمار شــود و درگیــری لفظی و از آن
بدتر ،درگیری فیزیکی اتفاق بیفتد.
این پرستار معتقد است که باید برخی مسائل
بــه بیمار و همراه او توضیح داده شــود تا از
وقوع درگیری های لفظی و فیزیکی جلوگیری
کــرد .وی ادامه می دهد :در این وضعیت اگر
به همراه بیمار توضیح داد که به دلیل شرایط
بیمار باید این دارو را حتما با تجویز پزشــک
مصرف کند و در غیر این صورت ممکن است
مشــکلی برای بیمار ایجاد کنــد ،قطعا نتیجه
بهتری کسب می شود.
بنابرایــن بهتر اســت که عالوه بــر آرامش
بخشــیدن به بیمار و همــراه او ،روی نحوه
برخورد و کالم پرستاران و کادر درمان هم کار
کرد .زیرا اگر به دنبال پیشــگیری از خشونت
علیه کادر درمان هستیم ،باید این مشکل را از
همه زوایا بررسی کنیم.

رد پای مسائل اقتصادی و اجتماعی

 ۱۱۵مورد حمله قرار می گیرند ،اما بســیاری
از رســانه ها به این موضــوع نمی پردازند و
منعکس نمی شود.

یک جامعه شــناس معتقد اســت که ریشه
بسیاری از این خشونت ها در مسائل اقتصادی
و اجتماعی نهفته است .او به خبرنگار سالمت
واکنش نظام سالمت
ایرنا میگوید :خشــونت به دو گونه تقســیم در برابر خشونتها
این در شرایطی اســت که نظام سالمت قادر
بندی میشــود .اول اینکه ممکن است ریشه
نیست شرایط اقتصادی یا اجتماعی جامعه را
آن در مسائل و عوامل فردی باشد و دوم اینکه
به شکلی کنترل کند که از بروز این خشونت
ریشــه آن در عوامل اجتماعی است .مسائل
ها پیشــگیری کند .نقش نظام سالمت در این
فردی مثــل اینکه افراد ممکن اســت دچار
زمینه چیــزی جز ارائه
افسردگی ،دو شــخصیتی یا
آموزش هــای عمومی
پارانویا باشند و اگر در شرایط
به مردم و آموزش های
خاصی قــرار بگیرند ،ممکن
تخصصی به کادر درمان
است عصبانی شوند و دست
است.
به خشــونت بزنند .موضوع
اشــتری در این رابطه
اساســی ،شــرایط اجتماعی
می گوید :نظام سالمت
اســت و باید ببینیم شرایط به
یــا اورژانس تنها کاری
چه شــکل اتفاق میافتد که
کــه در ایــن زمینه می
فرد برای بروز خشونت آماده
تواند انجــام دهد ،این
میشود .گاهی افراد در جمع
اســت کــه همراهی و
باید برخی مســائل به
یا گروهی قــرار میگیرند و
همدلی بیشتری با افراد
بیمار و همراه او توضیح
ناخــودآگاه همرنگ جماعت
داشته باشند .مهم ترین
داده شــود تــا از وقوع
میشوند.
مشکل ما در این زمینه،
درگیری هــای لفظی و
ابوذر اشــتری ادامه می دهد:
این اســت که وقتی می
فیزیکی جلوگیری کرد
بروز خشــونت علیــه کادر
خواهیم مشکلی را حل
درمان ممکن اســت نه فردی
کنیم ،طــرف مقابل را
باشــد و نه اینکه در گروهی
هــدف می گیریم .هیچ وقت دانشــگاه های
قــرار گرفته باشــد .در این زمینــه می توان
علوم پزشــکی برای دانشــجویان پزشکی یا
چند نظریه مطرح کرد و بر اســاس تحقیقات
پرســتاری ،دو واحد جامعه شناسی یا مردم
مشــاهده می کنیم که وقتی فرد از شــرایط
شناسی در نظر نمی گیرند .وقتی فرد در نوک
زندگی خود مثل اقتصادی و اجتماعی ناراضی
پیکان نظام ســامت و در اورژانس  ۱۱۵کار
است ،امکان دارد این خشونت را بروز دهد.
عضو هیأت علمــی پژوهشــکده مطالعات
می کند ،باید فرهنگ اقوام مختلف را بشناسد.
اجتماعــی و فرهنگی می گوید :مشــکالت
خدشه دار کردن اعتماد عمومی به
مختلف اقتصادی و اجتماعی ،در هنجارشکنی کادر درمان و افزایش خشونتها
ها نمود پیــدا می کند .به طــور مثال قانون
موضوع دیگری که در زمینه بروز خشــونت
گریزی در قانون های راهنمایی و رانندگی از
علیه کادر درمانی موثر اســت ،خدشــه دار
جمله این موارد اســت .وقتی فرد از شرایطی
کردن اعتماد عمومی نسبت به پزشکان و کادر
که در آن قرار دارد ،رضایت ندارد ،با کوچک
درمانی اســت .بحثی که در بسیاری از موارد
ترین کمی و کاســتی که انتظارش را دارد ،از
مانند موضوع کارتخوان ،یک مطالبه عمومی
کوره در می رود.
و قانونی اســت ،اما از آن طرف ممکن است
ذهنیت عموم را به نوعی خدشه دار کند و در
خشونت علیه کادر درمان در برخی
بروز خشونت ها موثر باشد.
استانها بیشتر است
اشتری در این زمینه می گوید :این موضوع قطعا
نکته جالب این اســت که بروز خشونت در
تاثیر دارد .شاخص سرمایه اجتماعی بر اساس
مراکز درمانی و بیمارستان ها در برخی استان
آخرین مطالعه انجام شــده در کشور حدود ۳۰
ها بیشتر از سایر جاهاست .عسگری ،مدیرکل
درصد است .سرمایه اجتماعی یکی از مهم ترین
دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت
مولفه ها است تا بتوان روابط مردم را پیش بینی
بهداشــت در این رابطه به خبرنگار سالمت
کرد و شکل داد .این موضوع چند زیرشاخه دارد
ایرنا گفت :فراوانی خشونت علیه کادر درمان
که اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و پیوند
در جاهای مختلف کشور متفاوت است و به
اجتماعی از جمله این موارد است.
نظر میرسد مســائل فرهنگی و اجتماعی در
ایــن جامعه شــناس ادامه می دهــد :وقتی
این زمینه تاثیر دارد .به طور مثال این مشــکل
مولفه های ســرمایه اجتماعی از جمله اعتماد
در یزد کمتر و در اســتانهایی مثل لرســتان،
اجتماعی خدشه دار می شود ،هیچ شخصی از
خوزستان و گلستان باالتر است .باید بررسی
آسیب در امان نخواهد بود.
کرد که چرا در برخی استانها میزان خشونت
مدیــرکل دفتر نظارت و اعتباربخشــی امور
علیه کادر درمان باالتر است .این مسائل به کار
درمان وزارت بهداشت هم در این زمینه بیان
فرهنگی بیشتری نیاز دارد و به طور مثال باید
کرد :گاهی جو به سمتی می رود تا نظام ارائه
میزان توقع بیمار و همراه او را در نظر گرفت.
خدمت محکوم شود .به هر حال وقتی اعتماد
عســگری بیان کرد :گاهی این خشونتها و
مردم نســبت به کادر درمانی خدشه دار می
درگیریها در مراجعه اورژانس  ۱۱۵بر بالین
شــود و آســیب می بیند ،اصالح این اعتماد
بیمار یا مصدوم و گاهی در بیمارستانها اتفاق
بسیار دشوار خواهد بود.
میافتد و یک دغدغه مهم محسوب می شود.
بحرانیترین بخش بیمارستان ،اورژانس است
در بســیاری از مواقع ،تکنسین های اورژانس

معموال خشونتها علیه کادر درمان در بخش
اورژانس بیمارستانها بیشــتر اتفاق میافتد.
قســمتی از بیمارســتان که بیمار یا همراه او
شرایط چندان مساعدی از لحاظ روانی ندارد
و نگرانی برای بیمار پررنگتر است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت در این رابطه
میگوید :در بخش اورژانس بیمارستانی خیلی
دقت میشود که از پرستاران با تجربه استفاده
کنیم ،اما به هر حال این موضوع رخ میدهد.
زیرا بیماران یا همراهان آنها گاهی توقع باالیی
دارند و ممکن است خواستههای آنها برآورده
نشود و به همین دلیل عصبانی شوند و دست
به خشونت بزنند.
وی ادامه میدهد :این مسائل بیشتر در بخش
اورژانس بیمارستانها اتفاق میافتد ،زیرا این
بخش ،بحرانیترین قسمت بیمارستان است.
گاهی به بیمار حق میدهیم ،زیرا در شــرایط
بحرانی شدیدی قرار دارد و تاب آوری ندارد.
در نتیجه از لحاظ پزشک و پرستار تالش می
شــود که با تجربه ترین نیروها در اورژانس
حضور داشته باشند.
مدیــرکل دفتر نظارت و اعتباربخشــی امور
درمان وزارت بهداشت معتقد است که وقتی
امنیت کافی وجود نداشــته باشــد ،نیروهای
باتجربــه ترجیح می دهنــد در اورژانس کار
نکنند .عسگری در این رابطه گفت :اگر کادر
درمــان در اورژانس بیمارســتان که خط اول
درمان محسوب می شود ،امنیت کافی نداشته
باشــند ،حداقل اثر این اســت که نیروهای
کارآمد و با تجربه دیگر در اورژانس خدمت
نمــی کنند و از طرفی در صــورت نبود این
امنیت ،نمی توان ســطح خدمت مطلوب را
انتظار داشت.

تالش میکنیم بستر را آرام کنیم

معاون وزیر بهداشــت در پاسخ به این سوال
که آیا می توان بازه زمانی را مشــخص کرد
که میزان این خشــونت ها از آن زمان بیشتر
شــده است ،گفت :خشونت علیه کادر درمان
همواره وجود داشــته و یک مشکل اجتماعی
اســت .تالش وزارت بهداشت این است که
بســتر ارائه خدمــت را آرام کند تــا بیماران
احساس رضایت بیشتری داشته باشند.
حضرتــی ادامه می دهد :البتــه در زمینه تاب
آوری پرســتاران و کادر درمانــی نیز کار می
شود .زیرا معنی پرســتار ،تاب آوری ،عشق،
صبوری و مقاومت اســت .پرستاران یا کادر
درمانی خود را در معرض مشکالت قرار می
دهند و به هر حــال در مواجهه با مصدومان
تصادفات ،دچار آسیب های روحی می شوند.
آنچــه در این زمینه اهمیت دارد ،باال بردن تاب
آوری جامعه و البته کادر درمانی است .زیرا نظام
سالمت به تنهایی قادر نیست مشکالت مختلف
اجتماعی را برطرف کند و شاید کمترین سهم را
در این زمینه داشته باشد ،اما همانند آسیب های
ناشــی از تصادفات رانندگی ،این نظام سالمت
اســت که باید هزینه کم کاری سایر بخش ها
و حوزه های اجتماعی را پرداخت کند .هرچند
آمار دقیقی از خشونت علیه کادر درمانی وجود
ندارد ،اما بر اساس مشاهدات می توان افزایش
این خشونت ها را نسبت به گذشته به خوبی دید
و میزان اهمیت پویشی برای غربالگری سالمت
روان جامعه را بیشتر از قبل احساس کرد.
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جامعه

شماره 3564

ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش
اطالعات :گر طبیبانه بیایی به سر بالینم
به نظر عاشق پرستارش شده
زنگان امروز :نان  2671نفر از زیر سنگ در میآید
اون که روی سنگ میپزن سنگک هست مجید جان
ایسنا :محصول جدید گلکسی هفته آینده از راه میرسد
این مارکو چه میخواهد بیاورد
جمهوری اسالمی :کشاورزان ولی نعمت ما هستند در ادارات به آنها
سخت نگیرید
محصولشون و بخرید چیزای دیگه پیشکشتون
همدانپیام :مقررات دست و پاگیر گریبانگیر صنعت گردشگری
منظورت چیه عوارضی یا پول پارکینگ ؟
اعتماد :توقف  150هزار تن برنج در گمرک را جدی نگیرید
عجب!
مهر :بستن بند کفش با استفاده از دستیار صوتی
معلومه وضعت خوبه برای بند کفشت نیرو استخدام کردی؟
صدای زنجان :زوجها سواد برقراری ارتباط ندارند
پس سالم دادن آنقدر سخت بوده ما نمیدونستیم
اطالعات :تقلبهای علمی و بصری که مشق شب را خط نمیزند
پیش معلماشون پارتی دارن
همدانپیام :منابع طبیعی تشنه مشارکتهای مردمی
آب هست ولی کم است!
اعتماد :سامانه اموال مسئوالن فعال شد
خدا به داد برسه
کیهان :آفت مگس در باغات زیتون قزوین و زنجان مهار شد
خداقوت قهرمان
افکار :امیدوارم بتوانم تحول واقعی را در آموزش و پرورش رقم بزنم
شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه
همدانپیام :ظروف یکبار مصرف در جلسات حذف شود
معلومه از ظرف شستن خوشت میاد
شرق :و هنوز به طارمی بد و بیراه میگوییم
این قصه سردراز دارد

خبر
دادستان کل کشور دستور داد

پرداخت خسارت پرونده های کالهبرداری
رایانه ای با رمز دوم ایستا

دادستان کل کشور ،در مورد پروندههای کالهبرداری رایانهای پس
از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا بخشنامه ای صادر کرد.
به گزارش مهر  ،حجت االســام و المسلمین محمدجعفر منتظری
دادستان کل کشور در بخشــنامهای خطاب به دادستانهای عمومی
و انقالب سراســر کشور اعالم کرد :با توجه به ممنوعیت استفاده از
رمزهای دوم ایســتا در تراکنشهای غیر حضوری ،مقتضی است در
پروندههای کالهبرداری رایانــهای در صورت احراز انجام تراکنش
مجرمانه با رمز دوم ایســتا ،دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر
و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابالغ گردد.
متن بخشنامه به شرح ذیل است
با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره  ۹۷/۱۸۶۷۱۷مورخ ۱.۶.۹۷
و بندهای  ۱و  ۳بخشــنامه شماره  ۹۸/۵۱۶۹۱مورخ  ۲۱.۲.۹۸و شماره
 ۹۸/۱۶۳۵۷۵مورخ  ۱۴.۵.۹۸بانک مرکزی ،ارائه خدمات غیر حضوری
(نظیر تراکنشهای بانکی اینترنتی) در بانکها ضرورت ًا مستلزم استفاده
از رمزهای پویا بوده و از تاریخ  ۱.۳.۹۸هرگونه استفاده از رمزهای دوم
ایستا در تراکنشهای غیر حضوری ممنوع اعالم و ادامه بکارگیری رمز
دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده
و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هر گونه سوءاستفاده از
حســابهای مشتریان به دلیل آسیب پذیریهای امنیتی (ناشی از عدم
اجرای الزامات رمزهای پویا) در سرویسهای بانکی مستقیما به عهده
بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادســرا) ،برای جبران
خسارت مشتریان کفایت میکند».
لذا مقتضی اســت در پروندههای کالهبرداری رایانهای (برداشــت
غیرمجاز از حســابهای بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از
رمزهای پویا تشکیل شده اســت بررسیهای الزم انجام شود و در
صورت احــراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایســتا به لحاظ
عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی،
دســتور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف
به بانک متخلف ابالغ گردد.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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اشتباه گمرک سر سیبزمینی کاران همدان را بیکاله
گذاشت

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همدان گفت :سهلانگاری یکی از گمرکهای
کشــور در ثبت نوع سیبزمینی کشاورزان این استان موجب شــد که صادرکنندگان از
یارانه صادرات محروم شــده و حقشــان از بین برود؛ حقی که بعد از چهار سال هنوز به
آن نرسیدهاند.
علی محمودی اظهار داشــت :ســال  ۹۴به دلیل تولید مازاد ســیبزمینی و جلوگیری از
فساد و ضایع شــدن محصول ،دولت تدبیر و امید تصمیم به پرداخت یارانه صادرات به
سیبزمینی شد.
وی به ايرنا گفت :ســیبزمینی همدان از گمرکهای مختلف کشــور خارج میشود و

ارزیاب یکی از این گمرکها به جای ســیب زمینی تازه ،نوع سیب زمینی شیرین را برای
محمولههای صادراتی همدان انتخاب میکند و این اشتباه در بازه زمانی بهمن تا اسفند ۹۴
صادرکنندگان را از یارانه صادرات این محصول محروم کرد.
این بازرگان و تولیدکننده اســتان همدان رقم یارانه از دست رفته را در حدود سه میلیارد
تومان اعالم کرد و افزود :مکاتبهها و مذاکرههای بسیاری در این رابطه با معاون اول رئیس
جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی توسط استاندار سابق همدان صورت گرفت که هنوز
به نتیجه نرسیده است.
به گفته محمودی ،معاون اول رئیس جمهوری دســتور پرداخت یارانه را به وزارت جهاد
کشاورزی صادر کرده است اما این وزارتخانه به دستورات صادره تمکین نمیکند.
ســیبزمینی شــیرین نه تنها در همدان بلکه در هیچ جای کشورمان تولید نمی شود که

صادرات هم داشــته باشد و همین سند محکمی برای دفاع از کشاورزان این منطقه است
که سرشان بیکاله مانده است.وی از مسئوالن همدان خواستار پیگیری این موضوع شد
و گفت :همدان قطب تولید و صادرات ســیبزمینی کشور به حساب می آید و شایسته
نیست از تسهیالت و کمکهای دولتی بیبهره بماند.
به گفته محمودی سال  ۹۴نزدیک به  ۹۰۰هزار تُن سیبزمینی از کشور صادر شد که ۶۰۰
هزار تُن آن متعلق به کشاورزان همدانی بود.
یادآوری می شــود که شب گذشته نیز در جلســه اعضای شورای گفت وگوی دولت و
بخش خصوصی ،مشکالت سیب زمینیکاران همدانی که سه سال پیش از یارانه صادرات
بینصیب مانده بودند بررسی شد و استاندار به سازمان جهادکشاورزی ماموریت داد حق
از دست رفته کشاورزان این دیار را پیگیری کند.

همزمان با نشست تخصصي توسعه منطقه  3کشور در همدان

خبــر

نبود فضا برای حضور دانشگاهیان مغزها
را فراري ميدهد
»»شکوفه رنجبر

جذب دانشجو بر اساس شناسایی نیازمندیها
رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان نیز در این مراسم گفت :ایجاد بخش
بررسی نیازمندیهای پژوهشی دولتی در دانشگاهها الزم به نظر میرسد
به طوریکه جذب دانشــجو در دانشگاهها باید بر اساس نیازها صورت
گیرد .یعقوب محمدیفر دانشــگاههای منطقــه را دارای ظرفیت ویژه
معرفی کرد و افزود :ظرفیت خاصی در دانشــگاه های این منطقه وجود
دارد و باید در بخش آمــوزش عالی بهره برداری اقتصادی مورد توجه
قرار گیرد به طور مثال اگر اکوسیســتم تحصیلی و دانشــگاهی تاسیس
نکنیم نمیتوانیم از علم بهرهوری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در مجموع بیش از  ۲۲۰هزار دانشجو در دانشگاه های
دولتی ،غیرانتفاعی ،پیام نور ،علمی کاربردی ،آزاد اســامی و فرهنگیان
منطقه سه کشور تحصیل می کنند ،بیان کرد :از چهار میلیون و  ۵۰۰هزار
دانشجوی کشور سهم منطقه سه قابل توجه میباشد به طوریکه در استان
همدان  ۶۰هزار دانشجو در حال تحصیل هستند و در چهار استان غرب
کشور سهم دانشگاه های دولتی بیشتر از دانشگاه های غیر دولتی است.
وی با بیان اینکه در رشته های شیمی ،مهندسی ،علوم پایه ،کشاورزی و
ریاضیات در حوزه  ISIبیشــترین مقاالت ارائه شده است ،ادامه داد :در
رنکینگ دانشگاه ها در  ISCدانشگاه بوعلیسینا در رتبه هشت کشور،
دانشــگاه رازی در بین رتبه  ۱۶تا  ،۲۲دانشــگاه لرستان بین  ۳۱تا  ۴۰و
دانشگاه ایالم نیز بین  ۴۱تا  ۵۰کشور قرار دارند.
وی به نبود اعتماد بین دانشــگاه و صنعت اشاره کرد و گفت :دانشگاه
های ما از بســیاری از مشــکالت صنعت ما بی خبر هستند و صنعت
نتوانسته برای حل مشکالت خود به دانشگاهها اعتماد کند.
دانشگاهها با کمبود بودجه مواجهاند
رئیس دانشــگاه ایالم نیز در ادامه این اظهار نظرها با بیان با اینکه کمبود
بودجه در دانشــگاهها و مراکز علمی از مهمترین چالشها و مشکالت
به شــمار میآید گفت :بر خالف نبود بودجه کافی برای دانشگاهیان اما
گروههای دانشگاهی در منطقه سه کشور عملکرد خوبی را از خود نشان
داده است و در تولید مقاله های علمی به نسبت امکانات منطقه  ۳موفق
عمل کرده است.
وی خواســتار شــکلگیری نگاه منطقهای به تصمیمگیری ها و اجرای
پروژهها در منطقه ســه کشور شد و گفت :در برنامهریزی منطقهای قرار
نیســت یک استان قطب و یا پایتخت شناخته شود و دیگر استانها زیر
مجموعه بلکه باید یک تفکر قطبی و منطقهای شکل گیرد تا مسیر برای
توسعه ایران عزیزمان هموار تر از گذشته شود.
فعالیت  128شرکت دانشبنیان در منطقه سه کشوری
رئیس پارک علم و فناوری همدان با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان نیازمند
همافزایی نیروها است ،گفت :برای توسعه و تقویت این حوزه از اقتصاد
در منطقه  ۳کشــور شامل استان های غربی ،نیازمند همافزایی نیروها در
پارکهای علم فناوری هســتیم با این حال در این منطقه  128شــرکت
دانشبنیان فعالیت دارند.
محمد حســن مرادی تعداد شــرکتهای دانشبنیان منطقه به تفکیک
استانی را چنین عنوان کرد ۴۸ :شرکت دانش بنیان در همدان ۴۵ ،شرکت
در کرمانشاه ۱۹ ،شرکت در لرستان و  ۱۶شرکت در ایالم فعال هستند.
وی با بیان اینکه شــرکتهای دانش بنیان در تعریف پروژههای مشترک
در زمینه کشاورزی ،گیاهان دارویی ،گردشگری و صنایع دستی و توسعه
فناوری های نوین قابلیت دارند ،گفت :شرکت های فناور باید به صورت
هدفمنــد به بخش اقتصاد کمک کرده و عالوه بر بخش تولید در عرصه
بازیابی و صادرات نیز ورود کنند.
اختصاص فضاهای بدون اســتفاده اســتانداری کرمانشــاه به
دانشبنیانها
رئیس پارک علم و فناوری کرمانشــاه نیز در این جلسه با بیان اینکه اگر
به دنبال اثرگذاری هستیم باید برنامه مشترک داشته باشیم ،گفت :پیشنهاد
میشــود فضاهای بدون کاربرد استانداریها در منطقه با الگو قرار دادن
کرمانشاه به شرکتهای دانشبنیان داده شود.

»» غزل اسالمي

در تقسيمبندي آمايشي که سال گذشــته توسط شوراي عالي آمايش
کشور صورت گرفت اســتانهاي همدان ،کرمانشاه ،لرستان و ايالم در يک
منطقه قرار گرفتند .هدف از اين تقســيمبندي اين بود که  4استان در کنار
يکديگر به توسعه برسند .تاکنون  6جلسه با حضور استانداران براي منطقه
 3آمايشي تشکيل شده است که هفتمين نشست روز پنجشنبه در همدان
برگزار شد .اما با اين تفاوت که در اين جلسه تعدادي از مديران اقتصادي و
دانشگاهي ،رؤساي سازمانهاي مديريت و برنامهريزي ،رؤساي صداوسيما و
معاونان اقتصادي استانداران  4استان به همراه معاونان وزير وزارتخانههاي
مرتبط حضور داشتند.
پيش از اين همدان به عنوان استاني انتخاب شده که بايد با کمک سازمانهاي
گردشگري و ميراث فرهنگي  3اســتان ديگر مطالعات گردشگري منطقه
را انجام بدهد و در نهايت به راهکارهاي عملياتي براي توســعه منطقه در
گردشگري را ارائه کند تا علي آقامحمدي ،عضو تشخيص مصلحت نظام که
به عنوان نماينده سازمان برنامه و بودجه کشور که انتخاب شده تا مسئوليت
توسعه اين منطقه را بر عهده داشته باشــد اين راهکارها را در وزارتخانه و
استانها پيگيري کند .شبيه مسئوليت سازمان ميراث فرهنگي همدان اما در
بخش صنعت نيز به عهده استان کرمانشاه ،کشاورزي به عهده استان لرستان
و مطالعات بخش حملونقل و انرژي نيز به عهده ايالم واگذار شده است.
در جلســه روز پنجشنبه سين برنامه به اين شــکل چيده شده بود که در
بخش اول برنامههاي عملياتي در حوزه سرمايهگذاري ،بخش دوم همگرايي
دانشــگاهي ،بخش سوم در حوزه گردشــگري و در بخش چهارم در حوزه
رسانه جمعبنديها و راهکارهاي عملياتي ارايه شوند .اما بخش عمده گزارش
مديران مربوط به پتانسيلها و مشکالت موجود در استان خود بود.
اگر قرار است توســعه منطقه و آمايش سرزمين صورت بگيرد همه مديران
 4اســتان بايد به موضوع ،کارکرد و اهدف آن مســلط باشــند و براي آن
برنامهريزي داشته باشند .درست است که غرب کشور اولين منطقه است که
به صورت پايلوت ،توسعه منطقهاي را آغاز کرده و ممکن است تجربهاي در
اين زمينه وجود نداشته باشد اما کشور منتظر است تا نتيجه اين برنامهريزي
را در منطقه  3آمايشي ببيند .اگر اين طرح موفق شود شوراي عالي آمايش
سرزمين از آن الگوبرداري کرده و در ساير مناطق کشور به اجرا در ميآورد.
در نتيجه انتظار ميرود مديران و استانها به نحو احسن از موقعيت بهوجود
آمده اســتفاده کرده و با همفکري و کمک هم به توسعه استان خود کمک
کنند .اما اگر مديران اســتانها از فضاي به وجود آمده بهدرستي استفاده
نکنند و جلســات آينده نيز بدون ارايه راهکارهاي عملياتي ادامه بيابد اين
ال از توسعه مدنظر
طرح با شکست مواجه ميشود و هر کدام از استانها عم ً
جا ميمانند .اين موضوع را حتي استاندار همدان در پايان جلسه تأکيد کرد
و گفت که اين جلســات ادامه دارد و همه بايد تقســيم کار کنيم تا بتوانيم
راهکارهاي عملياتي براي توســعه منطقه ارايه کنيم .سيدسعيد شاهرخي
تأکيد کرد که در حوزه اطالعرساني نيز بايد وظايف تعريف شود تا بتوانيم از
وقت و فرصتها بهترين استفاده را ببريم.

علي آقامحمدي عضو تشخيص مصلحت نظام
نيز بعد از اينکه سخنان مديران را شنيد گفت :قرار
بوده در اين جلســه مشکالت استاني مطرح نشود،
شما بايد راهکارهاي توسعه در بخشهاي مختلف
و حل مشکالت موجود را بررسي و ارايه کنيد تا
ما هم بتوانيــم آن را به وزارتخانه منتقل و در آنجا
بررســي کنيم و اگر فقط چند مورد از راهکارهاي
عملي که ارايه ميکنيد در اين منطقه عملي شــود
به توسعه استانها و منطقه کمک بزرگي ميکند.
وي در ادامه ســخنان خود چند پيشنهاد داد و گفت
که هر استاني سوغاتي اســتان ديگر را بايد همانند
سوغاتي اســتان خود ارج بنهد .اين قشنگ نيست
کــه به عنوان مثال ســوغاتي کرمانشــاه در همدان
بر روي وانتبار فروخته شــود .مــا بايد در هر 4
اســتان مجتمعهاي فروشگاهي براي فروش و ارائه
سوغاتي  3اســتان ديگر احداث کنيم تا هر استاني
بتواند ســوغاتيهاي خود را در شأن محصول خود
ارايه کنــد .آقامحمدي در ادامه گفت :يکي ديگر از
پيشــنهادها اين است که هر استاني حداقل  30تابلو
تبليغاتي در اختيار  3اســتان ديگر بگــذارد تا آنها
بتواننــد توليدات ،غذا ،محصوالت ،هتلها و مناطق

گردشگري خود را در آنها تبليغ کنند.
امــا آقامحمدي در تمام بخشهاي اين نشســت بر
محور بودن رســانهها در توسعه منطقه تأکيد کرد و
گفت که بايد سازوکار رسانه در اين برنامه توسعهاي
تعريف و مشخص شود تا بتوانيم به اهدافمان دست
بيابيم.
در زماني که قرار شد مديران مرتبط گزارش خود
را ارايه کنند ســيدناصر محمودي مديرکل اقتصاد
و دارايي اســتان همدان در ابتداي ســخنان خود
خطاب بــه آقامحمدي گفت کــه در جمعبندي
کــه در بخش ســرمايهگذاري انجــام دادهايم به
اين نتيجه رســيدهايم که به داليــل مختلف بهتر
است کردســتان جزو منطقه غرب آمايشي باشد.
آقامحمدي هم در پاســخ به اين خواســته استان
گفت :تصميمگيرنده درباره تقسيم مناطق  9گانه،
شوراي عالي آمايش کشور است و ما اين موضوع
را به اين شورا پيشــنهاد ميدهيم شايد تأثيرگذار
باشد و اين خواسته عملي شود.
محمودي در ادامه ســخنان خود پتانسيلهاي استان
همدان در حــوزه ســرمايهگذاري را مطرح کرد و
گفت :همدان بهخاطر دارا بودن شــهرک بنکداران،
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بخش دوم همایش آمایش سرزمینی در حالی در این مراسم با عنوان
همگرایی دانشگاههای منطقه  3کار خود را دنبال کرد که انتظار میرفت
قبل از جمع شــدن اعضا پشــت میزگرد همایش حداقل در چند هفته
گذشته ابتدا مشکالت طرح و سپس با هماندیشی کارشناسان استانهای
ذیربط به تحلیل و چارهاندیشی آن پرداخته شود اما آنچه در این مراسم
جلوه کرد تنها به بیان مشــکالت و برشــمردن پتانسیلها اشاره داشت
در حالی که به نظر میرســید امکان این اتفاق وجود داشــت تا در یک
برنامهریزی مشــخص در کنار عنوان کردن مشکالت به ارائه راهحلها
پرداخت.
در این جلســه رئیس دانشــگاه رازی کرمانشــاه با بیان اینکه نبود فضا
در بهکارگیری اســتعدادهای دانشــگاهی مهم ترین عامل فرار مغزها از
کشور است ،گفت :در ســال  900دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و
 100دانشــجوی دکتری از دانشگاه راضی فارغالتحصیل میشوند اما با
اینکه هزینه تحصیل آنها حدود  20میلیارد تومان میشود کمتر فضایی
برای ارائه مقاله و جذب استعدادهایشــان وجود دارد در نتیجه ساله 30
تا  40دانشــجوی تحصیالت تکمیلی این دانشــگاه به خارج از کشور
مهاجرت میکنند.
محمدابراهیــم اعلمــی آل آقا با اشــاره به همکاری هــای بین المللی
دانشــگاه رازی در مباحث آموزشی و پژوهشــی گفت :دانشگاه رازی
در حال حاضر با دانشــگاه های فنالند ،سوئد ،دانمارک ،ترکیه و عراق
همکاریهای بینالمللی در امور آموزشی و پژوهشی دارد.
وی در خصوص ضرورت های احداث دانشــکده نفت در کرمانشــاه
که ســال  95صورت گرفت ،عنوان کرد :ازآنجایی که گروه مهندســی
شیمی دانشــگاه رازی با صنایع پایین دستی حوزه نفت استان همکاری
داشــته و از سوی دیگر باتوجه به نفت خیز بودن منطقه غرب کشور و
فعالیت شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب دراستان خالء وجود چنین
دانشــکده ای در کرمانشاه احساس می شد که به حمدا..و سال  95این
اتفاق افتاد .وی به تاثیرگذاری راه اندازی دانشــکده نفت بر این صنعت
در استان کرمانشاه اشاره و عنوان کرد :از تاثیرات آن در حوزه باالدستی
میتوان به مطالعه میادین نفــت و گاز به منظور افزایش بهرهبرداری از
مخازن و در حوزه پائین دستی نیز استفاده از ظرفیت صنایع پتروشیمی
ال ای بی بیستون ،اوره ،امونیاک و پتروشیمی پلیمر اشاره کرد.

سند توسعه غرب کشور تدوین شد

ابوالفضل کودهئی افزود راهکار ديگر براي رسيدن به
توسعه صادرات تکمیل تیم فنی و حرفهای و اعزام
آنها به نمایشگاههای بینالمللی است.
وی افزود :ترکیه ،افغانســتان و عــراق در اولویت
صادرات و ارتباط اقتصادی ما قرار دارند.

بخش خصوصی بازوی توانمند توسعه
است

شهرک صنعتي سفال ،نواحيهاي مختلف صنعتي و
اقتصادي و ذخاير و مواد غني در زمينه فناوري مواد
معدني ميتواند با تحت پوش قرار دادن استانهاي
منطقه به توسعه يکديگر کمک کنيم.
وي در ادامــه عنوان کرد که فرش دســتباف غرب
کشور از پتانســيل بااليي برخوردار است به همين
دليل در استان با ايرانيان مقيم خارج از کشور رايزني
کردهايم تا فرش دســتباف را با نقشه بهروز شده و
مخصوص همين منطقه ارايه و به بازارهاي خارجي
صادر کنيم.
وي پيشنهاد داد تا بندر خشک در جهانآباد همدان
که  1800هکتار به آن اختصاص يافته به ســرانجام
برســد تا منطقه غرب کشــور از اين طريق بتوانند
با بندر دريايي ارتباط برقــرار کنند.انتقاد محمودي
اين بــود که اگر ســرمايهگذار بخواهد در اســتان
ســرمايهگذاري کند بايد زيرســاختهاي الزم که
بخش عمده آن ملي است مهيا شود.

همدان محور کشاورزي شود

رضوانيجالل نيز با اعتــراض به اينکه چرا همدان
محــور کشــاورزي در منطقه  3آمايشــي نشــده
گفت :همدان در کشــاورزي ،تعداد و حجم توليد
محصوالت ،آبياري نوين و حتي در تعداد کشاورزان
در کشــور رتبه دار است اما نهتنها محور نشده بلکه
تاکنون در هيچ مطالعه و تحقيق از ما ســؤال نشده
است.
منصور ادامه داد :حتي در بين مديران مدعو در جلسه
رؤساي سازمانهاي جهاد کشاورزي  3استان ديگر
دعوت نشــدهاند .که آقامحمدي گفت :هر استاني
مســئوليت يکي از بخشها را به عهده گرفته و قرار
نيست تمام برنامهريزيها و تحقيقات مربوط به يک
بخش فقط در اســتان مربوطه انجام شود و با ساير
استانها کاري نداشته باشــند .بلکه هنوز در بخش
کشاورزي تحقيقاتي به ما ارايه نشده و به همين دليل
اســت که رؤساي ساير اســتان ها به جلسه دعوت
نشدهاند و شما هم چون در استان ميزبان هستيد از
طريق همدان دعوت شدهايد.
مدیــرکل روابــط اقتصادی خارجی ســازمان
ســرمایه گــذاری خارجی وزارت امــور اقتصادی
و دارایــی هم گفــت :در طرح های بــزرگ ،باید
شاخصهای اقتصادی مشــخص شود و با استفاده
از مشاوران بینالمللی مشکالت طرحهای بزرگ را
برطرف کنيم.

اســتاندار همدان گفت :بخش خصوصی به عنوان
بازویی توانمند در اجرای طرحهای برنامهریزی شده
برای توسعه استان نقش موثری ایفا میکنند و برای
رسیدن به اهداف باید به بخش خصوصی و حضور
آنها در صادرات و تولید توجه کرد.
سید سعید شــاهرخی افزود :سندی تنظیم شده که
در حوزههای گردشگری ،دانشگاه ،اقتصاد و رسانه
محورهای توسعه همدان را مشخص میکند.
شاهرخی گفت :در ســند آمایشی توجه ویژهای در
محورهای توسعه اقتصادی شده است ،اظهار داشت:
پویایی و فعالیت بخشهای کشاورزی و صنعت ما
را به هدفگذاری تعیین شده میرساند.

امور کارساز باشد.
وی افــزود :توســعه تجارت با کشــورهای عراق،
سوریه و لبنان باید کارشناسی شود زیرا سهم ما در
این کشورها بســیار کم است و فعاالن اقتصادی در
این زمینه تجربه دارند و باید از این تجربه اســتفاده
کنیم.
زبر دســت گفت :در زمینه تولید و صادرات بخش
خصوصی تجربههای بســیار دارد که قابل استفاده
است و نباید نسبت به این تجربهها بیتفاوت عمل
شود.
وی تأکید کرد :مالیــات ،بیمه و بانکها راه تنفس
بخــش خصوصــی را گرفتهاند و با ایــن اوضاع
نمیتوان به شکوفایی اقتصادی دست پیدا کنیم.
سرپرســت ســازمان توســعه تجارت کشور
گفت :اســتانهای منطقه  3ظرفیتهای نهفتهای در
صادرات دارند که میتوانند تجارت خارجی کشور
را توسعه داده و متحول کند و سهم  4استان غربی از
بازار عراق باید توسعه یابد.

سند توسعه غرب کشور تدوین شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان
گفت :اســناد توســعهای در بخشهــای گوناگون
گردشگری ،کشاورزی ،صنعت و انرژی تدوین شده
که کار ارزشمندی است.
اسکندر صیدایی بيان کرد :در این نشست تخصصی
کارهای ارزشــمندی صورت گرفته است که سند
گردشــگری ،کشــاورزی ،صنعت ،انــرژی ،امور
زیربنایــی و خدمات منطقه  3تهیه و تدوین شــده
است.
وی با بیان اینکه بررسی شاخصهای منطقه و چشم
انداز افق  ۲۰ســاله از برنامههای کالن این نشست
است گفت :منطقه  3اولین منطقه است که در کشور
شکل گرفته اســت و تاکنون به نتایج خوبی رسیده
است.
منطقه سه دارای تمدن و فرهنگ غنی ،زیرساختهای
خوب گردشگری ،مراکز جامع دانشگاهی و پوشش
غنی جنگلهای زاگرس است و باید به حق واقعی
خود برسد.
معاون اقتصادي استانداري ايالم هم گفت40 :
درصــد منابع بانکهاي بخــش خصوصي از ايالم
خارج ميشــود که بايد براي اين ضعف بانکي حل
شود.
نعمتي افزود :ارتباط سازمان سرمايهگذاري خارجي
با استانها ضعيف است که انتظار داريم اين ارتباط
بيشتر شود.

بخش خصوصی کلید توسعه غرب
کشور است

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
همدان به رفع مشکالت فعاالن اقتصادی این استان
تأکید کرد و گفت :اگر خواهان توســعه همه جانبه
منطقه  ۳در غرب کشــور هســتیم بایــد به بخش
خصوصی بیشتر بها بدهیم.
علی اصغر زبردســت افــزود :بخش خصوصی در
تدوین برنامه آمایشــی نقشی نداشته است در حالی
که توان و ظرفیت این بخش می تواند در پیشــبرد

حمیــد زادبوم توضيح داد :عــراق  ۴۰میلیارد دالر
واردات دارد کــه ســهم ايران  ۲۵درصد اســت
درصورتي که همدان از ايــن  10ميليارد دالر تنها
 115ميليون دالر سهم داشته است .بنابراين بايد در
اين بخش بازنگري شــود و منطقه  3نيز  25درصد
از ســهم صادراتي ايران به عراق را داشته باشد و
حداقل تا  2/5ميليارد دالر افزايش بدهد.
وي گفت :تجــار و بازرگانان بحث تحریم را کنار
گذاشته و به توان و ظرفیت داخلی توجه کنند.
زادبوم به وجود دو رایزن بازرگانی و اقتصادی در
بغداد و بصره گفت :از این فرصت منطقه سه برای
توسعه تجارت استفاده شود.
وی ادامــه داد :بــرای معرفــی و تبلیــغ تولیدات
منطقه  3میتوان هیأتهاي تجاری به کشــورهای
لبنان ،ســوریه و عراق اعزام کرد و یا با دعوت از
کارشناسان این کشــورها تعامل ایجاد کنیم .که ما
آمادگي کامل بــراي انجام و کمک به اين اقدامات
را داريم.
زادبوم تاکید کرد :برگزاری همایشهای مشترک و
یــا میز تخصصی کاال با موضوع لبنیات ،شــیرینی
و شــکالت ،کاشی و ســرامیک و ســنگ که از
ظرفیتهای چهار استان ایالم ،کرمانشاه ،همدان و
لرستان هستند ،راهکاری مهم برای توسعه تجارت
خارجی است.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

در المپیاد استعداد های برتر

گلف بازان همدانی درخشان ظاهر شدند

ورزشــکاران همدانی مدال های طال و نقره مسابقات المپیاد استعداد های برتر رشته
مینی گلف را از آن خود کردند و عملکرد درخشانی از خود بر جا گذاشتند.
رئیس هیأت گلف اســتان همدان با اعالم این مطلب گفت :هیأت گلف همدان عالرغم
سابقه کوتاهی که دارد توانسته در مسابقات مختلف صاحب جایگاه و عنوان باشد.
علی اصغر سالوند افزود :یکی از برنامه های اساسی ما در هیأت توجه به بحث استعدادیابی
اســت و در همین راســتا به صورت رایگان دورههای آموزشي گلف را برگزار کردیم و
تجهيزات آن به صورت رایگان در اختیار عالقهمندان قرار گرفت.

اجرای مسابقات نظارت می کردند .
علی اصغر سالوند ادامه داد :در بخش پسران مینی گلف نیز همدان صاحب یک نشان برنز
شــد و در این رقابت ها که به میزبانی شهر ساری برگزار شد ،آریابد مرعشی از همدان
مدال برنز را کسب کرد
وي خاطرنشان كرد :در ادامه طرح استعدادیابی هیأت گلف ،گلف بازان نوآموز رده سني
 10سال به باال رشتههاي ميني گلف  ،بهكاپ و وودبال كه زيرمجموعه گلف است را به
صورت رايگان فرا ميگيرند.
رئیس هیأت گلف اســتان اظهار داشت:عالقه مندان مي توانند همه روزه به سايت ميني
گلف واقع در ورزشگاه شهيد شمسي پور همدان مراجعه كنند.

وی افزود :خوشبختانه نتیجه این استعدادیابی در المپیاد استعداد های برتر کشورنمایان شد
و ورزشکاران ما به یک مدال طال ،یک نقره و یک برنز دست یافتند.
رئیس هیأت گلف اســتان تصریح کرد :در مسابقات دختران که در شهر اصفهان برگزار
شد پریا سادات حسینی راد و آیدا جهانی دختران گلف باز همدانی درخشان ظاهر شدند
به طوری که مدال طال و نقره این رقابتها به این دو گلف باز همدانی اختصاص یافت و
حتی می توانستیم رتبه سوم را هم در اختیار بگیریم که با یک اختالف امتیاز کیمیا حسین
زاده ورزشکار ما چهارم شد.
وی افزود :مریم باب الحوائجی به عنوان سرپرست و مربی ،تیم همدان را در این مسابقات
همراهی کرد و محمد علی قاســمی و علی فیاض بــه عنوان اعضای کمیته فنی بر روند
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در المپیاد استعداد های برتر کشور

خبـر

جوانان در تکاپوی صدرنشینی

مســابقات فوتبال لیگ جوانان قهرمانی باشگاههای استان یادواره
شهید محسن حججی امروز هفته پنجم خود را دنبال میکند و با انجام
 4بازی باقی مانده از این هفته رقابتهای هفته پنجم به پایان میرسد.
در گروه نخســت این رقابتها دو تیم قعرنشین همدان به مصاف هم
میروند در بازی امروز و در ورزشــگاه شهید شمسیپور آبیپوشان
میزبان میثاق هستند هر دو تیم بدون امتیاز در انتهای جدول هستند و
این یک دیدار حیثیتی برای این دو تیم خواهد بود.
در این گروه دو تیم شهرداری مریانج و شهرداری همدان با  12امتیاز
صدرنشین هستند و یاران کوروش با  9امتیاز سوم است.
اما در گروه دوم لیگ جوانان امروز خانه جوان مالیر یکی از مدعیان
قهرمانی در ورزشــگاه تختی مالیر میزبان اکباتان همدان است .خانه
جوانــان از بازیکنان خوبی ســود میبرد و در بــازی امروز به دنبال
پیروزی و تداوم صدرنشینی است .تیم اکباتان همدان نیز با یک امتیاز
حال و روز چندان مناسبی در جدول ندارد و در این دیدار به دنبال آن
اســت تا با غلبه بر خانه جوان جایگاه خود را ارتقاء داه و امیدهایش
برای ادامه لیگ زیاد شود.
در تویسرکان و در ورزشگاه شهید فرشید هرمزی تیم ستاره سرخ این
شهر میزبان علم و ادب همدان است .ستاره سرخ با  6امتیاز و علم و
ادب با  7امتیاز از مدعیان صعود میباشند و  3امتیاز این بازی میتواند
در سرنوشــت دو تیم تأثیر بسزایی داشته باشد .تیم پیروز همچنان در
کورس قهرمانی و صعود باقــی میماند و تیم بازنده امیدهایش برای
صعود کم رنگ خواهد شــد این دیدار جذاب حکم بازی  6امتیازی
را دارد.
و سرانجام در ورزشگاه جوانان بهار تیم ذوب فلزات این شهر از تیم
پاس همدان پذیرایی میکنــد ذوب با  7امتیاز در صدر جدول جای
دارد و پاس با  4امتیاز به بازیهای باقیمانده امیدوار اســت این بازی
نیز از حساسیت باالیی برخوردار است و تیم پیروز میتواند در جمع
مدعیان باقی بماند .هر دو تیم به پیروزی و کســب  4امتیاز این دیدار
چشم دوختهاند .در این گروه تیمهای خانه جوانان مالیر ،ذوب فلزات
بهار و علم و ادب همدان  7امتیازی هستند و ستاره سرخ با  6و پاس
با  4امتیاز رقابت ســختی را برای صعود دارند و بازیهای باقی مانده
میتواند سرنوشــت این مدعیان را تغییر دهد .با انجام بازیهای باقی
مانده هفته پنجم چهره مدعیان بیشتر نمایان میشود و بازیهای پایانی
با حساسیت باالیی دنبال میشود.

 40مدال حاصل تالش ورزش استان
در المپیاد کشوری
کاروان ورزش همدان در دومین المپیاد استعدادهای برتر ورزش
کشور تاکنون موفق به کسب  40مدال رنگارنگ شده است.
تاکنون  ۲هزار و  ۵۰مدال در بین  ۳۲تیم حاضر در دومین دوره المپیاد
استعدادهای برتر ورزش کشور توزیع شده که همدان با  40مدال در
رتبه  ۲۱رده بندی تیم ها جای دارد.
از مجموع  40مدال کسب شده اگرچه پسران بیشتر از دختران به مدال
رسیده اند اما مدال های بانوان خوش رنگ تر است.
تیم پســران همدان تاکنون  ۲۳نشان رنگارنگ کسب کرده که از این
تعداد فقط سه نشان طال ،هفت نقره و  ۱۳برنز بوده است.
اما دختران ورزشکار همدانی موفق به کسب چهار مدال طال ۶ ،نقره
و  ۲برنز شده اند که به لحاظ ارزش ،بهتر از پسران عمل کرده اند.
درخشش بانوان اغلب در رشته های جودو ،دو ومیدانی و مینی گلف
بود و در این رشته ها بیشترین مدال طال برای استان همدان به دست
آمد .همچنین همدان از استان های پرمدال در بخش بانوان این دوره از
مسابقات به شمار می رود .در مجموع کاروان ورزش همدان در نیمه
دوم جدول توزیع مدال ها قرار گرفته و برای استانی که مدعی حضور
در بین  ۱۰تیم برتر بود ،آمار مطلوبی به شمار نمی رود.
این رقابت ها تا بیســتم شــهریورماه جاری ادامه دارد و امید می رود
همدان حداقل در نیمه اول جدول رده بندی تیم ها قرار بگیرد.

دوومیدانی و شطرنج افتخار استان
»»سلیمان رحیمی

رقابتهای المپیاد استعدادهای برتر کشور
به روزهــای پایانی خود نزدیک میشــود و
ورزشــکاران اســتان همدان در این رقابتها
نتایج نســبت ًا خوبی گرفتند و نســبت به سال
گذشــته وضعیت بهتری در جدول مدالها به
دست آوردند.
البته انتظار از ورزشــکاران استان باالتر از این
بود و آنها میتوانســتند نتایــج بهتری را رقم
بزنند که به دالیلی میســر نشد که امید است
با بررســی عملکرد رشــتههای ورزشــی با
برنامهریزی بهتر سال آینده نتایج بهتری را به
دست آوریم.
همدان در این رقابت در  4رشته ژیمناستیک،
بسکتبال و شطرنج دختران و کشتی آزاد پسران
میزبان بود که متأسفانه سودی از میزبانی نبرد و
به غیر از کشتی در هیچیک از سه رشته دیگر
عنوانی را به دســت نیاورد که این کار نیاز به
کار کارشناسی دارد.
ما باید در رشــتههایی میزبانی میشــدیم که
شــانس مدالآوری داشته باشــیم و تنها یک
برگزار کننده نباشــیم .البته میزبانیها توسط
فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان تقسیم
شده بود و استان زیاد نقش نداشت.
مدیریت ورزش اســتان قبل از آغاز مسابقات
حضــور در جمــع  10تیــم برتر کشــور را
پیشبینی میکرد که متأســفانه درست از آب
در نیامــد و ما باز هــم در انتهای جدول قرار
گرفتیم .هر چند نسبت به سال گذشته جهش
محسوسی داشتیم.
ورزش اســتان در این رقابتهــا تاکنون در
مجموع موفق شــد  10مدال طــا  14مدال
نقره و  16مدال برنــز و در مجموع  40مدال
رنگارنگ کســب کند که با توجه به پتانسیل
ورزش اســتان این تعداد مدال ناچیز است و
بایستی با تالش بیشتر مدالهای بیشتری را به
دست بیاوریم.
همدان در رشــتههای چون شــطرنج پسران،
دوومیدانی پســران و دختران ،گلف ،کشتی و
جودو دختران نتایج خوبی به دســت آورد که
این میتواند نوید روزهای بهتر را بدهد.ما پس
از ناکامی در شطرنج دختران که میزبان بودیم
در شطرنج پسران دست به کار بزرگی زدیم و
علی مجیدی شادان شطرنج باز نوجوان استان

ورزشکار نوجوان
مالیری خوش درخشید
ابوالفضل کولیوند ورزشکار خوش آتیه مالیری
مقام ســوم و مدال برنز دومین المپیاد استعدادهای
برتر ورزش کشــور را در ورزشــهای پهلوانی و
زورخانه ای از آن خود کرد.
ابوالفضــل کولیوند ورزشــکار نوجــوان مالیری
که با مربیگری حســین بشــیری در دومین المپیاد
استعدادهای برتر ورزش کشور در رشته ورزشهای

آگهی تغییرات شــرکت به شور فالح همدان شرکت ســهامی خاص به شماره ثبت 674
و شناســه ملی  10820095395به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1397/07/15تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :سرمایه شــرکت از مبلغ  451000000ریال به مبلغ
 6000000000ریال از محل پرداخت نقدی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح
ذیل اصالح گردید :سرمایه شرکت مبلغ  6000000000ریال منقسم به  6000سهم  1000000ریالی
عادی بانام می باشد.
()590742
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری بهار

آگهــی تغییــرات شــرکت بــه شــور فــاح همــدان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  674و شناســه ملــی  10820095395بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ  1397 /07 /14تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 - 1اعضــاء هیــأت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال
انتخــاب گردیدنــد:
آقــای علــی فــاح بــه کــد ملــی  4050547929آقــای عیســی فــاح
بــه کــد ملــی  4050549964آقــای ابوالفضــل فــاح بــه کــد ملــی
 - 2 4051633578بازرســان شــرکت بــرای مــدت یــک ســال مالــی
بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد:
آقــای مجیــد منتهائــی بــه شــماره ملــی  4051633675بــه ســمت
بــازرس اصلــی آقــای مصطفــی یوســف پــور بــه شــماره ملــی
 4051978877بــه ســمت بــازرس علــی البــدل.
( )590741
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهار

C M

موفق به کســب  3مدال طال از این رقابتها
شد.
مجیدی شادان در شطرنج استاندارد ،سریع و
برقآســا باالتر از رقبای خود قرار گرفت و 3
مدال زرین با ارزش را برای اســتان به دست
آورد در این رشته محمد ارشیا آقا محمدی در
شطرنج ســریع صاحب یک مدال نقره شد تا
جمع مدال شطرنج به عدد  4برسد.
رشــته دوومیدانی بیشتری مدالهای المپیاد را
کسب کرد و کارنامه قبولی گرفت .دوندههای
دختر و پســر استان با کســب  3مدال طال3 ،
مدال نقره و یک مدال برنز مدالآورترین رشته
ورزشی اســتان بودند .دوندگان دختر و پسر
استان برای ورزش استان آبروداری کردند.
برای دوومیدانی ابتدا امیرحسین زندی در 110
متر با مانع افتخارآفرین شــد و نخستین مدال
زرین کاروان اســتان را به دست آورد .پوریا
اســحاق در ماده  200متر دیگر دونده استان
بود که به مدال طال دســت یافــت و در بین
دختران دونده نیز صبا فرمانپور صاحب مدال
طال شد دختران دونده دو مدال نقره نیز کسب
کردند موناباتمانی و نسا نجاری نشان نقره را
به گردن آویختند و محمد حسن الست نیز در
پیادهروی  5000متر پسران صاحب مدال نقره
شد .ماهان فخیمی نیز در پرتاب نیزه تنها مدال
برنز دوومیدانی را به دست آورد تا دوومیدانی

پرمدالترین هیأت استان لقب بگیرد.
هیأت جودو نیــز در ایــن رقابتها موفق
ظاهر شــد و در مســابقات دختران که در
یزد برگزار شــد دو نشــان طال و یک برنز
کسب کرد در این رشته مهسا ربیعی در 60
کیلوگرم و مهشید صفری در  57کیلوگرم به
مدال خوشــرنگ طال دست یافتند و حدیث
قرهگوزلو در  48کیلوگرم صاحب مدال نقره
شــد همچنین نادیا کارپســند به مدال برنز
رسید.
کشــتی نیز با کسب  4مدال رنگارنگ نسبت
به سال گذشــته نمایش بهتری داشت و نمره
قبولی گرفت .امیرحســین ســیف کشتیگیر
نهاوندی استان با غلبه بر تمام حریفان صاحب
نشان طال شــد و امیرحسین عظیمی و عباس
زندی وعظیمی جم به مدال برنز دست یافتند.
دیگر مــدال طالی کاروان ورزش اســتان را
پریا سادات حسینی راد در رشته گلف بانوان
کسب کرد وی آیدا جهانی صاحب یک مدال
نقره شد.
در رشته رزمی یاســمین زنگنه به مدال نقره
دســت یافت و پارســا پیلهوریان مدال برنز
گرفت در رشــته تیر و کمــان نیز در تیمی به
مدال نقره رســیدم و محمدامین زارعی نیز در
انفرادی مدال نقره کسب کرد در بیلیارد آرش
پیرحیاتی ،در کاراته امیر نویدنیا ،در باســتانی

پهلوانی و زورخانه ای به میزبانی ســنندج شرکت
کرده بود توانســت در رشته چرخ تیز مقام سوم و
مدال برنز این مســابقات را کسب و مجوز حضور
در اردوی تیم ملی باستانی کشور را دریافت کند
شــایان ذکر اســت کولیوند از باســتانی کاران با
اســتعداد این شهرستان میباشــد که در مسابقات
استانی و کشوری در رشته چرخ تیز صاحب مقام
و با کســب مدال برنز دومین المپیاد استعدادهای
برتر ورزش کشــور نیز برگ زرین دیگری را در
کارنامه درخشان قهرمانیهای خود به ثبت رساند

انتشار حکم محکومیت قطعی

در پرونده کالسه  980649اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان همدان
طی رأی شماره  9709978112400356مورخ  1397/3/13صادره از شعبه  104دادگاه کیفری
دو شهر همدان آقایحجت ا ..کیهانی دانشمند فرزند حشم 
ت متولد  1356اهل همدان به اتهام
جعل و استفاده از سند مجهول موضوع شکایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به تحمل
چهار ســال و نیم حبس تعزیری و از باب مجازات تکمیلی به اقامت اجباری به مدت دو سال
در شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان و انتشار حکم محکومیت قطعی در روزنامه
همدانپیام محکوم گردیده است(.مالف )909
دادیار شعبه اول احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان همدان

آگهــی تغییــرات شــرکت بــه شــور فــاح همــدان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  674و شناســه ملــی  10820095395بــه
اســتناد صورتجلســه هیــأت مدیــره مــورخ  1397 /07 /14تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد:
 - 1ســمت اعضــای هیــأت مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیــد:
آقــای علــی فــاح شــماره ملــی  4050547929بــه ســمت مدیرعامــل
و عضــو هیــأت مدیــره آقــای ابوالفضــل فــاح شــماره ملــی
 4051633578بــه ســمت رئیــس هیــأت مدیــره آقــای عیســی فــاح
شــماره ملــی  4050549964بــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره
 - 2دارنــدگان حــق امضــاء :
حــق امضــای مجــاز در کلیــه مــوارد اعــم از چــک ســفته بــرات
اوراق بهــادار اســناد تعهــدآور بانکــی و دیگــر قراردادهــا بــا
امضــاء دو نفــر از اعضــای هیــأت مدیــره و بــا مهــر شــرکت
معتبرمــی باشــد.
( )590740
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهار

ابوالفضل کاظمیان ،در تکواندو امیرحســین
نوروزی و در وزنهبرداری پوریا احمدی منفرد
دیگر ورزشــکاران استان بودند صاحب نشان
نقره شدند.
در قایقرانی عرفان نادری به  3نشان برنز دست
یافت و محمد عقیلی نیز چهارمین مدال برنز
را به دســت آورد تا با اوشــلی در کونگفو
سیدآریابد مرعشی در گلف مائی پاک صنعت
در شنا دو مدال ،ابوالفضل کولیوند در باستانی
و کبدی در تیمی سوم شد تا دیگر مدالآوران
برنز استان باشند.
در مسابقات امسال پســران درخشش بهتری
داشــتند و با  7طال 9 ،نفــره و  5برنز کارنامه
قابل قبولی داشتند .اما دختران نسبت به سال
گذشته افت داشتند.
از نظر آماری نیز امســال رشــد قابل توجهی
داشتیم سال گذشــته با  10طال 5 ،نفره و 14
برنــز در مجموع  29مدال کســب کردیم اما
امسال در کسب طال توفیقی نداشتیم و همان
 10مدال را کسب کردیم اما در نقره  14و در
برنز با  16مدال رشد داشتیم.
در حالــی کــه  5روز تا پایــان دومین دوره
مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور وقت
باقی مانده است کاروان ورزش استان در رده
بیستم کشــور قرار دارد که امیدواریم جایگاه
استان در این چند روز بهتر شود.

مسابقات ووشو قهرمانی کشور
در نهاوند آغاز شد

رقابت های ووشو قهرمانی مردان کشور گرامیداشت سالروز شهادت شهید
آیتا ...قدوسی روز پنجشنبه گذشته به میزبانی شهرستان نهاوند آغاز شد.
در این پیکارها  ۳۵۰ووشــوکار از اســتان های مختلف کشور به مدت  ۲روز
در نهاوند به رقابت خواهند پرداخت.این مســابقات در  ۲رده ســنی نوجوانان
و جوانان با حضور تیمهایی از  ۳۲اســتان کشــور آغاز شده است.این دوره از
مسابقات با حمایت فرماندار و نماینده مردم نهاوند در مجلس و مدیرکل ورزش
و جوانان همدان برگزار شــد.نهاوند اکنون در اغلب رشــته های ورزشی جزو
مدعیان کشور به شمار می رود و در رشته ووشو نیز  ۲قهرمان آسیایی داریم.

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بار پیک راه همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 2938و شناســه ملی  10860459264به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1398/03/27و برابر نامه شــماره  75/18030مورخ  1398/05/02اداره کل راهداری و حمل و
نقل جاده ای استان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :بند ز  26ماده  14اساسنامه به شرح ذیل
اصالح گردید :حق امضای مجاز در کلیه موارد اعم از چک و سفته وبروات واوراق اسناد عادی
ونامه های اداری را هیأت مدیره تعیین می کند.
()590737
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

آگهــی تغییــرات شــرکت طلــوع نــور کبودرآهنــگ شــرکت تعاونــی بــه
شــماره ثبــت  345و شناســه ملــی  10820020399بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  1397/10/20وتاییدیــه
شــماره26/4485مورخ 1397/10/23اداره تعــاون کارورفــاه اجتماعــی
شهرســتان کبودرآهنــگ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 -1اعضــاء هیــأت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب
گردیدنــد:
آقایــان کمــال رنجبــر باکدملــی  4031067917و محمــد رنجبــر بــا کدملــی
4031067232و یوســف رنجبــر بــا کدملــی  4031067062همگــی بــه
ســمت اعضــای اصلــی هیــأت مدیــره وآقایــان بیــت الــه رنجبــر باکدملــی
 4032339074و مهــدی رنجبــر بــا کدملــی  4032339422بــه عنــوان
عضــو علــی البــدل هیــأت مدیــره 2- .خانــم فاطمــه شــکوری باکدملــی
 0370206533بــه عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای علــی رنجبرباکدملــی
 4032339171بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالی
انتخــاب گردیدنــد 3- .صــورت هــای مالــی و ترازنامــه ســال مالــی  1396بــه
تصویــب مجمــع رســید.
()590739
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ

خبـر
در مرحله سوم جام حذفی

پاس امروز در اصفهان به میدان میرود
مرحله سوم جام حذفی امروز با انجام یک بازی در شهر اصفهان
دنبال میشــود در این بازی پاس همدان میهمان تیم دســته ســومی
رضوانی اصفهان است.
احمد جمشیدیان سرمربی پاس همدان که رقابتهای جام حذفی را
بازیهای تدارکاتی برای آمادهســازی پــاس در لیگ دو میداند امروز
نیز شــاگردان خود را محک میزند تــا ترکیب نهایی برای آغاز لیگ
به دست آید.
پاســیها هفته گذشــته در جام حذفی علیرغم پیروزی دو بر یک و
صعود به مرحله سوم ضعفهای را نشان دادند که امیدواریم کادر فنی
این ضعف را پوشــش داده و امروز روانتر بازی میکنند این تیم که
از بدنسازی تازه خارج شده نیاز به بازیهای تدارکاتی بیشتر دارد تا
ی جدی برای پاس
انسجام خود را پیدا کند و رقابتهای حذفی آزمون 
است تا توان خود را بیازماید.
پاس در این دیدار دو بازیکن تأثیرگذار خود ابوالفضل زمردی وحسین
جودکی به دلیل اخراج در بازی گذشته در اختیار ندارد و جمشدیان به
سایر بازیکنان فرصت خواهد داد تا خود را نشان دهد.
پاس که درگیر تســویه حســاب با طلبکاران است و فرصت چندانی
ندارد باید مقداری از بدهیهای خود را تسویه کند تا فدراسیون کارت
بازیکنان این تیم را صادر کند و جمشــیدیان که هفته گذشته به دلیل
نداشتن قرارداد نتوانســت روی نیمکت بنشیند در بازی امروز نیز از
روی سکوها تیم خود را هدایت میکند.
جمشیدیان هنوز تصمیم قطعی خود را باقی ماندن در پاس نگرفته و
منتظر حمایت مسئولین است تا شرایط برای ادامه همکاری مهیا شود.
حریف امروز پاس تیم ناآشــنایی اســت و در رقابتهای دسته سوم
کشور حضور دارد .رضوانی اصفهان امروز میتواند نقاط ضعف پاس
را بیشتر نمایان کند تا کادر فنی نسبت به برطرف کردن آن تالش کند.
پاســیها در صورت پیروزی در این بازی بــه مرحله چهارم صعود
خواهد کرد در مرحله چهارم تیمهای لیگ برتری نیز به جمع حذفیها
اضافه میشود تا جام جذفی با جدیت بیشتری دنبال شود.

خانه ورزش روستای جیحون آباد تجهیزشد
خانه ورزش روســتای جیحون آباد با هدف توسعه ورزش,تأمین
اوقات فراغت کودکان,نوجوان و جوانان تجهیزشد.
ملیحــه براز سرپرســت اداره ورزش و جوانان شهرســتان همدان با
اعالم این خبرگفت  :هدف از ایجاد خانه ورزش روســتایی توســعه
ورزش,تأمین اوقات فراغــت کودکان,نوجوان و جوانان در فضاهای
ورزشی که استفاده از این امکانات گامی موثری در ایجاد شور و نشاط
در بین ورزشــکاران جیحون آباد خواهدبود که با تالش و همکاری
اداره ورزش و جوانان استان ،اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان
و هیأت روستایی و عشایری خانه ورزش روستایی جیحون آباد تجهیز
شد .تجهیز خانه ورزش روســتایی جیحون آباد قهاوند شامل تشک
تاتامی ،دارت ومیز شطرنج میباشد.

 3سنگنورد همدانی در اردوی تیم ملی
 3ســنگنورد همدانی به اردوی انتخابی تیم ملی جهت حضور در
سه رویداد مهم بین المللی دعوت شدند.
اردوی انتخابی تیم ملی ســنگنوردی نوجوانــان و جوانان دختر و
پســر در دو بخش سرطناب و بلدر روز گذشته در مجتمع کوهستانی
پلور پیگیری شد.براین اســاس راحیل رمضانی ،متین بیات و محمد
ابولحسنی سنگنوردان دعوت شــده از همدان به اردوی انتخابی تیم
ملی سنگنوردی بودند.این اردو به منظور اعزام به مسابقات بین المللی
اندونزی ،هند و چین برگزارشد.هر سه سنگنورد همدانی سابقه حضور
در اردوهــای تیم ملی را دارند.همچنین راحیل رمضانی و متین بیات
از قهرمانان ارزنده سنگنوردی کشور در رشته های مختلف هستند.
همدان از قطب های اصلی سنگنوردی کشور است.
آگهي حصر وراثت

آقای رسول رشیدی دارای شماره شناسنامه  783به شــرح دادخواست کالسه 113/493/98ح از
این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اقدس ابراهیمی به
شماره شناسنامه  498در تاريخ  98/4/16در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت
آن متوفی/متوفیه منحصر است به-1 :رسول رشیدی به شماره شناسنامه  738پسر متوفیه -2علی
رشیدی به شماره شناســنامه  7862پسر متوفیه -3داوود رشیدی به شماره شناسنامه  6603پسر
متوفیه -4نرگس رشیدی به شــماره شناســنامه  9334دختر متوفیه -5اکرم رشیدی به شماره
شناســنامه  7863دختر متوفیه اينك با انجام تشريفات مقدماتي دبیاتبیرخواست مزبور را در يك
نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر
نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .مالف )117

رئیس حوزه شماره  113شوراي حل اختالف کبودرآهنگ

آگهــی تغییــرات شــرکت حمــل ونقــل بــار پیــک راه همــدان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  2938و شناســه ملــی  10860459264بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ  1398/03/28و
برابــر نامــه شــماره  75/18030مــورخ  1398/05/02اداره کل راهــداری و حمــل
و نقــل جــاده ای اســتان همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد.
 - 1اعضــای هیــأت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب
گردیدنــد:
عبدالناصــر ســبزه ای باکدملــی  4011411639فــرخ لقــا ســبزه ء
باکدملــی  4011385670آرزو قنبــری باکدملــی 2 4000073621
 بازرســان شــرکت بــرای مــدت یــک ســال مالــی بــه قــرار ذیــلانتخــاب گردیدنــد:
یگانــه صوفیــان باکدملــی  4011706991بــه ســمت بــازرس اصلــی پروانــه
نگهــداری باکدملــی  4010074221بــه ســمت بــازرس علــی البــدل  - 3تــراز
مالــی ســود و زیــان شــرکت درســال مالــی گذشــته موردتصویــب قــرار
گرفــت.
()590734
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
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گزیده تحف العقول ،ص ۳۸

واته گلخن به چشمم گلشن آیو

که واته مرده را جان بر تن آیو

شماره 3564

باباطاهر

فناوري

موبایل ارزان قیمت با نمایشگر  5/9اینچی
رونمایی شد

سوءاستفاده از گذرنامه مسافران
برای ثبت گوشی

حجاج ایرانی  ۳میلیون و  ۳۵۲هزار دقیقه
مکالمه داشتند

برنامه های فضایی با اتکا به توانمندی
جوانان ایرانی ادامه می یابد

صندوق نوآوری از حضور در نمایشگاه
 ICTکربال حمایت مالی می کند

مشــخصات موبایل جدید شارپ منتشر شــد .این موبایل ارزان
قیمت ،قابلیت پشــتیبانی از دو ســیم کارت را دارد و نمایشگر آن
 ۵.۹۳اینچی اســت.به گزارش مهر  ،ماه گذشته گزارش هایی درباره
موبایل جدید «شارپ» منتشر شده بود .اکنون رندرها و ویژگی های
این موبایل که  Sharp Aquos Vنام دارد ،فاش شده است .این
دستگاه در نمایشگاه  IFA۲۰۱۹برلین رونمایی می شود.
این موبایل ارزان قیمت قرار اســت در تایوان و اروپا عرضه شود اما
برخالف نمونه های دیگر دارای پردازشــگر قدرتمند اسنپ دراگون
 ۸۳۵اســت .ویژگی های فاش شــده نشــان می دهند این دستگاه
نمایشگر ال سی دی  ۵.۹۳اینچی دارد.

سامانه اطالع رسانی ثبت و رجیستری تلفن همراه (همتا) ،نسبت
به سوءاســتفاده از گذرنامه مسافران برای ثبت گوشی های مسافری
هشدار داد و از مردم خواست مراقب اطالعات هویتی خود باشند.
به گزارش مهر ،با اتصال ســامانه ثبت تلفن همراه مســافری گمرک
به ســرویس گذرنامه ناجا و ضابطهمند شدن واردات مسافری ،نوع
جدیدی از تخلف در حال گســترش اســت که در آن فرد متخلف
از طــرق مختلف همچون خرید اطالعات از آژانسهای مســافرتی
و کاروانهای زیارتی پس از دســتیابی به اطالعات هویتی شــخص
مســافر که به تازگی به کشور ورود داشته است ،ابتدا اقدام به صدور
سیمکارت بنام وی کرده و اقدام به ثبت تلفن همراه مسافری میکند.

حجاج ایرانی در ایام حج امســال بیش از  ۳میلیون و  ۳۵۲هزار
دقیقه مکالمه داشــتند .به گزارش مهر  ،ترافیک مکالمات حج امسال
از  ۱۷تیرماه  ۹۸با اعزام زائران ایرانی به کشــور عربســتان آغاز شد
و تا پایان روز  ۱۲شــهریور بیش از ســه میلیون و  ۳۵۲هزار دقیقه
مکالمه حجاج ایرانی برقرار شد.سهراب آغ بیات سرپرست معاونت
فنی شرکت ارتباطات زیرساخت در این باره گفت :بیشترین ترافیک
مکالمــات حجاج در روز  ۲۳مرداد ماه ســال جاری بود که در این
روز  ۱۰۹هزار و  ۶۹۶دقیقه مکالمه برقرار شــده است و امسال نیز
همانند سال های گذشته این شرکت ظرفیت های ترانزیتی خود را با
اپراتورهای کشور عربستان افزایش داد.

معاون وزیر ارتباطات در خصوص تحریم ســازمان فضایی
ایران توســط آمریکا گفــت :با اتکا به توان بومــی و توانمندی
جوانان متخصص ایرانی برنامه های فضایی را با ســرعت ادامه
خواهیم داد .به گزارش سازمان فضایی ایران مرتضی براری ،رئیس
سازمان فضایی ایران در خصوص تحریم سازمان فضایی ایران توسط
وزارت خزانــه داری آمریکا گفت :دولت آمریــکا در ادامه رویکرد
خصمانه خود علیه ملت ایران ،به تصور ایجاد خلل در مسیر پیشرفت
فعالیتهای صلح آمیز فضایی و پیشبرد اهداف توسعهای کشور ،اقدام
به تحریم یکجانبه سازمان فضایی ایران ،پژوهشگاه فضایی ایران و
پژوهشگاه هوافضا کرد.

صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهــوری از حمایت
بالعوض از شرکتهای دانشبنیان برای حضور در نمایشگاه فناوری
اطالعــات و ارتباطات عــراق (کربال) خبر داد.بــه گزارش اتحادیه
صنعت مخابرات ایران ،صندوق نوآوری و شــکوفایی  ۷۰درصد از
هزینههای اجاره و ساخت غرفه در نمایشگاه  ICTکربال را تا سقف
 ۲۵میلیون تومان به ازای هر شرکت دانشبنیان به صورت بالعوض
پرداخت میکند.ســیاوش ملکی در این بــاره گفت :تخصیص ۲۵
ت دانشبنیان دارای توان
میلیون تومان حمایت بالعوض از هر شرک 
صادراتی متقاضی حضور در نخستین نمایشگاه تخصصی ارتباطات
و فناوری اطالعات در عراق-کربال صورت می گیرد.

گزارش

وعده میراثفرهنگی برای تمرکز توسعه گردشگری در غرب کشور

گردشگري
در کارگروه اربعین سازمان حج اعالم شد

آخرین وضعیت ثبتنام اربعین و زمان
برپایی موکبها

»»مریم مقدم

معاون امور حج و زیارت از ثبتنام بیش از  ۱۸۱هزار متقاضی سفر
اربعین خبر داد و اعالم کرد :موکبها (چادرهای خدماتی) از  ۱۳مهرماه
در مرزها آماده پذیرش زائران هستند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی حج و زیارت ،اکبر رضایی ـ معاون امور
حج و زیارت ـ در کارگروه اربعین با یادآوری اینکه ثبتنام این ســفر
از اول شــهریورماه آغاز شده است ،گفت :تاکنون بیش از  ۱۸۱هزار نفر
نامنویسی کردهاند که بخشی از آنها ثبتنام خود را با واریز مبلغ بیمه و
هالل احمر نهایی کردهاند.
وی هزینه نامنویسی برای اربعین را در سامانه «سماح» رایگان اعالم کرد
و دربــاره مبلغ  ۲۵هزار تومانی که هنــگام ثبتنام اینترنتی از متقاضیان
ســفر اربعین دریافت میشود ،توضیح داد :زائران باید در زمان ثبت نام
هزینههــای بیمه و خدمات درمانی (هــال احمر) را پرداخت کنند که
مبلغ آن به همراه حقالزحمه دفتر خدمات زیارتی حدود  ۲۵هزار تومان
خواهد شــد ،اما در صورت مراجعه نکردن به دفاتر خدمات زیارتی و
ثبتنام شــخصی ،این هزینه ســههزار تومان کمتر میشود و متقاضیان
باید  ۲۲هزار تومان پرداخت کنند.رضایی یادآور شد :طبق مصوبه ستاد
مرکزی اربعین ،نامنویســی از متقاضیان زیارت اربعین حســینی باید از
طریق سامانه «سماح»  /https://samah.haj.irانجام شود .در این
سامانه نحوه عزیمت متقاضیان به مرزها ،مرزهای خروجی و تاریخ رفت
مشخص شده ،بنابراین الزم اســت افراد ثبتنامکننده مشخصات خود
را بهدرســتی وارد کنند.وی تاکید کرد :برای خروج از مرزها متقاضیان
اگرچه به ویزای عراق نیازی ندارند اما مدارکی چون گذرنامه و رســید
اینترنتی ثبتنام (تعهدات بیمه) را همراه داشته باشند .در صورت نداشتن
این مدارک ،از خروج متقاضیان جلوگیری خواهد شــد .همچنین باید
دقت شود در مرز ،مهر ورود و خروج در گذرنامه ثبت شود.
معاون امور حج وزیارت درباره خدماترسانی موکبها به زائران اربعین
گفت :طبق مصوبه ســتاد مرکزی اربعین حسینی موکبهای ایرانی در
مرزهــا از  ۱۳تا  ۳۰مهرماه فعالیت خواهند کرد و موکبهای عراقی نیز
در طول مسیر از تاریخ  ۱۷تا  ۲۷مهرماه به خدمترسانی میپردازند.
حجتاالســام صحبتا ...رحمانــی ـ مدیرکل عتبات ســازمان حج
و زیارت ـ اضافه کرد :تعهدات بیمهای زائرانی که در ســامانه ســماح
نامنویســی کرده و هزینههای مربوط به بیمه را پرداخت کردهاند ،از ۵۰
کیلومتر قبل از مرزها و تا روز بازگشت جریان خواهد داشت.

معاون گردشگری کشور:
پنل گردشگری در نشست تخصصی آمایشی منطقه
 ۳با حضور مســئوالن اســتان های همدان ،کرمانشاه،
لرستان و ایالم در استانداری همدان برگزار شد.
در حالی پایان بخش این نشست پنل گردشگری بود که
بار دیگر شــاهد ارائه گزارش های تکراری از پتانسیل
های استانی توسط مدیران استانی بودیم .
در این نشســت جای ارائــه تحلیل هــا ،راهکارها و
پیشنهادهای کاربردی به واقع خالی بود .
در این نشست معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی،
صنایــع دســتی و گردشــگری گفت :بر اســاس آمار
گرفته شده از ابتدای ســال  ۹۸تا ابتدای مردادماه تعداد
گردشــگران خارجی که به ایران سفر کرده اند نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  ۴۰درصد افزایش داشته است.
ولی تیموری پس از اشــاره به آمار افزود :در این مدت
سه میلیون گردشــگر خارجی با هدف انجام سفر های
زیارتی ،تفریحی و سالمتی به کشور ما سفر کردند.
وی با اشــاره به اینکه یک میلیارد و  ۴۰۰میلیون نفر در
سال  ۲۰۱۸در کل دنیا گردشگری کردند ،اظهار داشت:
این تعداد سفرهای گردشــگری  ۲سال زود تر از پیش
بینی مجامع بین المللی رخ داد.

تکراری شدن مثلث طالیی
مثلثی دیگر میطلبد

وزیر میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و
گردشگری کشور در آخرین برنامه ریزی
های خود به عنوان رئیس پیشــین میراث
فرهنگی همواره بر محور گردشگری بودن
غرب تاکید کرده اســت از نگاه مونسان
تمرکز این وزارتخانه بر غرب کشــور و
توسعه گردشگری در این منطقه افزایش
یافته است.
وی گفت« :تقویت و توسعه گردشگری
غرب کشــور بــا تکیه بــر ظرفیتهای
طبیعتگردی در دستورکار است به همین
منظور قطار گردشــگری ایــن محور از
ابتدای اسفند سال گذشته عملیاتی شده
است" .
علی اصغر مونسان با تاکید بر برنامهریزی
بــرای معرفــی جاذبه های گردشــگری
غرب کشــور به منظور جذب حداکثری
گردشــگر ،افزود« :معرفی ظرفیتها و جاذبه های
استانهای غربی باید در اولویت قرار گیرد».
مونسان یادآور شد« :با وجود داشتهها و ظرفیتهای
بینظیر طبیعی و تاریخی در غرب کشور ،این محور
از مواهب و مزایای صنعت گردشگری بهره چندانی
نبرده اســت ،به همین منظور تمرکز سازمان میراث
فرهنگی بر غرب کشور افزایش یافته تا شاهد توزیع
بیشتر گردشگر در این استانها باشیم».
رئیــس ســازمان میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگری تصریح کرد« :توسعه صنعت گردشگری
عالوه بــر ایجاد درآمد ،زمینه اشــتغال ،که یکی از
دغدغههای مردم این منطقه اســت را در استانهای
غربی کشورمان فراهم میآورد».
معاون رئیسجمهوری ادامه داد« :اقدامات بســیاری
برای حضور گردشــگران در منطقه غرب کشور در
حال برنامه ریزی و انجام است و امیدواریم بتوانیم
غرب کشــور را در حوزه گردشگری هر چه بیشتر
فعال کنیم».
آنچه حائز اهمیت اســت این نکته می باشد که باید
تالش کنیم با یک همگرایــی و همدلی از مجموع

این قابلیتها برای توسعه متوازن و پایدار استانهای
غرب کشور بهره مند شویم.
مدت مدیدی اســت که به لحاظ بینالمللی حوزه
گردشگری ایران دارای یک مسیر تعریف شده است
و آن هم مثلث طالیی اســت ،از این رو احســاس
نیاز کردیم که باید در حوزه مســیرهای گردشگری
تنوع بخشــی داشته باشیم و مسیر دیگری در حوزه
گردشــگری ایران و به ویژه در غرب با طرح مثلث
نقره ای تعریف شود تا گردشگران خارجی بتوانند
مقاصد دیگری برای دیدن در سبد سفر خود داشته
باشند.
در طول ســالهای اخیر ،سفرها بر روی مسیرهای
شــناخته شــده جهانی برنامه ریزی شــده اســت
و ایــن مهم موجب شــده تا برخی اســتانها که از
داشــتن جاذبه جهانی بی بهره اند همواره از غافل
تورهای گردشــگری عقب بماننــد از آنجایی که
ما در غرب کشــور به دنبال تعریف مسیر جدید در
حوزه گردشگری هستیم ،باتوجه به غنای تاریخی-
فرهنگــی و تعدد آثــار میراث ملــی و گزینه های
جهانی که در این منطقه ثبت شــدهاند ،همچنین از
منظرگردشگری سالمت ،طبیعتگردی و نیز از نظر

تنوع فرهنگی این قابلیت را دارد که به مسیر و مقصد
گردشگری جدید تبدیل شود.
معموال تورهای اروپا همان مسیر همیشگی ایران را
میآیند و باتوجه به آنکه چند بار آن مســیر را رفته
اند دور از ذهن نیســت که مسیر برای آنها تکراری
شود .
در سالهای گذشته همدان به عنوان پایلوت برنامه
ملی کشــور در نظر گرفته شــده بود که آن هم به
دلیــل تغییر دولت و به تبع آن تغییرات پیاپی که در
مدیریت سازمان و بخشهای مربوطه شاهد بودیم
به نتیجه نرسید .هرچند اکنون این شهرستان دارای
مطالعات دقیــق و جامع درخصــوص جاذبهها و
داشتههای استان اســت .اگر برنامه ملی در همدان
اجرایی میشــد ،اکنون وضعیت گردشــگری این
منطقه خیلی بهتر میبود.
آنچه که قرار اســت به عنوان برنامه ملی توســعه
گردشگری کشور دنبالشــود میتواند در مقیاس
کوچک به طور مثال در تبریز عملیاتی شود اما تمام
این موارد در حد پیشــنهاد است و باید با مشاوران
برنامه ملی در سطح داخلی و بینالمللی مطرح شود.
معاون گردشگری کشــور پیش از این عنوان کرده

بــود  ،ما قصد داریم یک برنامه عملیاتی
برای توسعه گردشگری کشور بنویسیم و
برای آنکه از عملیاتی شــدن آن برنامهها
اطمینان خاطر کســب کنیم ،یک شهر را
به عنــوان پایلوت بــرای عملیاتی کردن
تعدادی از برنامههــا در نظر میگیریم تا
ببینیــم آیا برنامههای اخذ شــده جواب
میدهد یا خیر .قطعا این مهم یکســری
مطالعات نیــاز دارد .به طور مثال ،زمانی
که همدان به عنوان پایلوت اجرایی شدن
برنامه توسعه گردشــگری ملی انتخاب
شــد ،یکی از شــاخصهای مطرح شده
این بود که همدان از هر لحاظ یک ایران
کوچک اســت .از بعد تاریخی گرفته تا
فرهنگی و طبیعی و  ...انواع گردشــگری
را میتوان در همــدان پیاده کرد بنابراین
به این نتیجه رسیده بودند که اگر بتوانیم
برنامه ملی که برای ایران نوشــته میشود
را در همدان اجرایی کنیم ،این امکان وجود خواهد
داشت که برنامه نوشته شده را بتوانیم در کل کشور
اجرایی کنیم.
درواقع میتوان گفت ،تمام ویژگیهای یک شــهر
و منطقه درنظر گرفته میشــود .اجرایی شدن طرح
توسعه ملی در همدان دوره زمانی داشت که اجرایی
شــدن طرح همدان در ســال  ۹۵تمام شد و اکنون
هیچ برنامه توسعه گردشگری ندارد .در این شرایط
اســت که برنامه ملی گردشــگری کشور در حال
نوشته شدن است و درعین حال توسعه گردشگری
محور شمال غرب ایران را در دست دارد و درواقع
میتوان گفت این طرحها از هم جدا هستند و هیچ
ربطی به هــم ندارند .اما پیشــنهاد دادهایم که یک
استراتژی توسعه مسیر گردشگری برای ما آماده کند
کــه مجموعهای از اقدامات خواهد بود و بتوانیم از
خروجی این استراتژی برای برنامه ملی نیز استفاده
کنیم .امید آن میرود با طرح مسیر منطقی بین همدان
 کرمانشــاه  -کردستان و لرســتان شاهد اجراییشــدن تورها بر اســاس این مثلث ترسیم شده در
غرب کشور باشیم .

 10استان در مسیر گردشگری غرب کشور قرار دارند
تیموری عنوان کرد :توســعه و اشــتغال پایدار دغدغه
فعاالن حوزه گردشگری در دنیا است.
وی اضافه کرد :توسعه گردشگری روستایی شعار سال
 ۲۰۲۱است که اجالس جهانی آن با حضور  ۱۸۰عضو
جهانی به میزبانی مشــترک کردستان و کرمانشاه برگزار
می شود.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری با اشاره به اینکه سال گردشگری از  ۵مهر به
مدت یک سال آغاز می شود ،بیان کرد :آموزش ،مهارت
و اشتغال شعار سال گردشگری سال  ۲۰۲۰است که بر
اساس آن برنامه های گردشگری اجرا می شود.
وی ادامه داد :ســال گذشــته هفت میلیون و  ۸۰۰هزار
گردشگر خارجی از جاذبه های گردشگری ایران بازدید
کردند که نسبت به ســال ماقبل آن این آمار  ۵۲درصد
رشد داشته است.
تیمــوری تاکید کــرد :بیش از  ۸۰درصد گردشــگران
خارجی با اولویت فرهنگی و مذهبی وارد کشــور می
شوند.
وی بیان کرد :گردشگران با سه انگیزه زیارت ،تفریح و
گردشگری سالمت وارد ایران می شوند که درآمد خوبی

از آنها نصیب کشور می شود.
وی افزود :بخش عمده ای از گردشگران از چهار استان
منطقه سه کشور (ایالم ،کرمانشاه ،لرستان و همدان) وارد
کشور می شوند.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری گفت :گردشگری داخلی اولویت ما است و
مزیت فوق العاده ای برای اقتصاد مقاومتی دارد.
وی اظهــار داشــت :اقامتگاه های بومگردی با ســاز و
کار محلی و روســتایی شــکل گرفتند که روند اسکان
گردشگران و توسعه روستاها را تسهیل می کنند.
تیموری تاکید کرد :مسیر گردشگری غرب کشور از دی
ماه  ۹۷آغاز شده است و بر اساس آن  ۱۰استان مشمول
این طرح می شوند.
وی ادامه داد :منطقه ســه آمایشی تنوع اقلیم و فرهنگ
را دارند و شــامل اقوام آذری ،لُــرُ ،کرد ،فارس و حتی
عرب می شود.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری ادامه داد :چهار اثر ثبت جهانی در این منطقه
داریــم که امیدواریم با ثبت جهانی هگمتانه و اورامانت
زمینه های جذب بیشتر گردشگران فراهم شود.

وی گفت :از ابتدای امسال تورهای آشنا سازی به منظور معرفی
جاذبه های گردشگری غرب کشور آغاز به کار کرده اند.
تیموری با اشــاره به اینکه منطقه سه کشور ویژگی های
منحصر به فردی دارد ،عنوان کرد :از سال  ۷۸تا  ۸۰برنامه
ملی توسعه گردشگری با در نظر گرفتن همه شاخصه ها
شکل گرفت و بر اساس مطالعات بین المللی ،همدان به
عنوان پایلوت گردشگری کشور معرفی شد.
وی اظهار داشــت :افق  ۱۵ســاله بعدی برنامه ملی افق
توسعه گردشگری در حال برنامه ریزی است و همچنان
غرب کشور در اولویت گردشگری قرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان نیز
در این نشست گفت :اســناد توسعه ای در بخش های
گوناگون گردشگری ،کشاورزی ،صنعت و انرژی تدوین
شده که کار ارزشمندی است.
اسکندر صیدایی اظهار داشت :در این نشست تخصصی
کارهای ارزشــمندی صورت گرفته اســت که ســند
گردشگری ،کشاورزی ،صنعت ،انرژی ،امور زیربنایی و
خدمات منطقه سه تهیه و تدوین شده است.
وی با بیان اینکه بررســی شاخص های منطقه و چشم
انداز افق  ۲۰ساله از برنامه های کالن این نشست است

گفت :منطقه ســه اولین منطقه است که در کشور شکل
گرفته است و تاکنون به نتایج خوبی رسیده است.
منطقه ســه دارای تمدن و فرهنگ غنی ،زیرســاختهای
خوب گردشــگری ،مراکز جامع دانشــگاهی و پوشش
غنی جنگل های زاگرس اســت و بایــد به حق واقعی

فرهنگ
معاون سازمان امور سینمایی کشور خبر داد:

احداث  ۲۵۰سالن سینما توسط
بخش خصوصی در کشور

معاون ســازمان امور سینمایی کشور از احداث
 ۲۵۰سالن سینما توسط بخش خصوصی در کشور
خبر داد.
بــه گزارش مهــر ،جلســه بررســی ظرفیتهای
شهرســتان نهاوند در راســتای احــداث پردیس
ســینمایی با حضور معاون ســازمان امور سینمایی
کشــور ،مدیرکل ارشــاد اســتان همدان به همراه
شهردار و مدیر ارشاد نهاوند برگزار شد.
رمضانعلی حیدری خلیلی در این جلسه اظهار کرد:
طی سالهای اخیر بیش از  ۲۵۰سالن سینما توسط
بخش خصوصی در کشــور در دست ساخت قرار
گرفته است.
وی بــا اشــاره بــه حمایتهــای مالــی از طــرف
ســازمان امــور ســینمایی کشــور بــرای ســاخت
ایــن پردیسهــا ،گفــت :هنــوز در برخــی
شــهرهای پرجمعیــت کشــور بخــش خصوصــی
توجیــه مالــی بــرای ایجــاد ســینما نــدارد کــه
پردیــس ســینمایی راهــکار خوبــی بــرای ایــن
موضــوع بــود کــه بــه کمــک شــهرداریها اجــرا
خواهــد شــد.
رئیــس ســازمان امــور ســینمایی کشــور ادامــه
داد :طــرح پردیــس ســینمایی امیــد بــا مشــارکت
شــهرداریها در  ۲۰شــهر از اســتانهای کشــور
اجــرا خواهــد شــد کــه بــا اســتقبال شــهرداری
مواجــه شــده و در آینــده اجرایــی میشــود .وی
تصریــح کــرد :پردیــس ســینمایی امیــد حداقــل در
 ۳ســالن بــا مشــارکت شــهرداری نهاونــد در ایــن
شــهر اجــرا میشــود.
خود برسد.
در این نشست مدیران کلیدی استان های ایالم ،لرستان،
کرمانشاه و همدان عضو هستند.
گفتنی است نشست تخصصی آمایشی منطقه سه کشور
درباره ســرمایه گذاری ،گردشگری و توسعه رسانه ای
بحث و تبادل نظر کردند.
اســتاندار همدان در پایان برگزاری این نشست گفت :
امروز وقت آن رسیده است که عملیاتی رفتار کنیم و باید
برای انجام برنامه ها تقسیم کار صورت بگیرد .
سعید شــاهرخی عنوان کرد  :برای دستیابی به خروجی
مناســب باید زمان بندی برای انجــام کارها رقم خورد
و این تقســیم کار بین شهرستانها و استانهای مختلف با
توجه به پیش بینی مسئولیتها باید انجام شود.
وی همچنین تاکید کرد  :در حوزه اطالع رســانی باید
یک وظایف مشــترک تعریف شــود تا از وقت بهترین
استفاده شود
اســتاندار در پایان اظهار امیدواری کرد  :شاهد عملیاتی
شدن نتایج گفتگوی نشست تخصصی آمایش منطقه ۳
کشور باشیم
علی آقا محمدی در ادامه در زمینه کارهای رسانه ای در
این نشست های تخصصی گفت  :الزم است برنامه های
کارشناسان تدوین و بین مدیران توزیع شود تا بدانیم چه
کارهای مهمی در این زمينه قابل اجراست.
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