
اهدای گل به حافظان امنيت

 دختران عضو اتحادیه انجمن های اســامی دانش آموزان استان همدان با اهدای 
گل به مأموران راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی از زحمات آن ها تقدیر کردند.

به گزارش فارس، مدیر مرکز خواهران اتحادیه انجمن های اسامی دانش آموزان استان 
همدان با بیان این که امنیت و آسایش کنونی ما ناشی از زحمات شبانه روزی نیروی 
انتظامی است، گفت: بر خود و دانش آموزان عضو اتحادیه الزم دانستیم تا از زحمات 

عوامل راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی تشکر و قدردانی کنیم.
فاطمه خوش ســاعد، افزود: این جمع به نمایندگی از تمــام دانش آموزان انجمن در 
میدان مرکزی حضور پیدا کرده بودند و عاوه بر اهدای گل به ماموران، بادکنک هایی 

با شعار »اقتدار پلیس امنیت من است« را در بین کودکان توزیع کردند.
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ایران با عراق، 
کامبوج، بحرین 
و هنگ کنگ 
همگروه شد

بلوارهاي استان 
بيشترین خطر 
تصادف را دارند

دریافت عوارض 
در آزادراه ساوه 
ممنوع شد

ابراهيم مولوی 
به شورای 
شهر همدان 
بازمی گردد؟

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نيازمندی های روزنامه در تلگرام
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تجلی رویکرد جدید 
در فرهنگ استان

 ۱- سرانجام پس از مدتها چالش ، تودیع 
و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسامی 
استان صبح امروز در سالن شهید آوینی برگزار 
خواهد شد تا این بار احمدرضا احسانی این 

مسئولیت را برعهده بگیرد...

جشنواره ایده های گردشگری در ایستگاه پایانی 
8
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تبریک و تهنیت

دکتر علی صیفی یار 
مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان رزن

برادر ارجمند جناب آقای 

دکتر احمدرضا احسانی
 بدینوسيله انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان همدان

 را صميمانه تبریک و تهنيت عرض نموده
 اميد است در سایه الطاف الهی در راه خدمت 

همواره موفق و سربلند باشيد.

نهاوند-کمالوند-خبرنگارهمدان پیــام:   
جشــنواره فرش اســتان همدان روز گذشته 
بــه میزبانی نهاوند برگزار شــد تا بخشــی از 
توانمندی این اســتان در صنعت فرش در سه 
شهرستان نهاوند، تویسرکان و مایر به نمایش 

گذاشته شود.
این نخســتین جشنواره فرش استان بود که در 
نهاوند برگزار شــد و جشنواره دوم به میزبانی 

کبودراهنگ برگزار خواهد شد.
 صادرات فرش اســتان به روســیه 

ادامه دارد
رئیس صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان 
در جمع فعاالن و پشتیبانان و کارشناسان فرش 
اســتان، گفت: در بحث صادرات فرش، یک 
زمانــی فرش وارد بار انداز همدان می شــد و 
از این منطقه به کل دنیا ارســال می شد. شاید 
ضعف من بود که این شرایط در زمان ما رشد 
نکرد.حمیدرضا متیــن از ادامه صادرات فرش 
استان به روسیه که با قیمت مناسبی به روس ها 
فروخته می شــود خبــر داد و گفت: هرچند 
برخی مشــکات ارزی هــم در این باره حل 

نشده است.
کبودراهنگ میزبان بعدی جشن فرش

وی با اشاره به میزبانی کبودراهنگ در جشنواره 
دوم فرش و با بیان این که آمار پیله وری استان 
باالست، گفت: از فرش بافان حمایت می کنیم 
و آموزش در تمامی دوره ها برگزار می شود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان 
درباره افزایش هزینــه ها هم گفت: مواد اولیه 
فرش بافی)در جنگ اقتصادی نابرابری که آغاز 
شد و هنوز هم ادامه دارد( افزایش یافته است 

و بازار فرش دســتباف مقداری به رکود رفت 
اما همچنان بازار فروش خارجی نسبت به سال 

۹۵و ۹۶ افزایش داشته است.
 بازار فروش مشکل عمده 

متین، ادامه داد: از موضوعات پیچیده در حال 
حاضر بازار فروش است. وقتی بافنده روستایی 
که فرش تولیدی را بــرای فروش به بازار می 
آورد، نباید کســی به نام خریــدار که به دنبال 
سودجویی است برای تولید کننده ضرر ایجاد 
کند. قیمت ها را غیرمنطقی نبندیم. نبود جایگاه 
فرش و بازار فروش آن در ایجاد خا و ضعف 
در کاهــش فروش فرش دســتباف تاثیرگذار 

است.
 تصمیمات غلط دولت های گذشــته، 

فرش ایران را به تاراج داد
فرماندار نهاوند، گفت: بایی که صنعتگران با 
تصمیمات اشــتباه در گذشته سر فرش آوردند 

از تصمیمات غلط دولت های گذشــته کمتر 
نبود و تولید وقتی به ســلیقه تولید کننده باشد 
در انبارها خــاک میخورد. بازاریابی در مرحله 

نخست باید تأمین شود.
مراد ناصری تصریح کرد: این نمایشگاه سبب 
رو در رو شدن تولید کننده ها و متولیان فرش 
شــد و این دیدار،  حلقه مفقوده این صنعت با 

بافندگان بود.
 به اسم نیروی ارزان، رقیب تراشیدیم

وی گفت: در گذشــته برخی تولید کننده ها و 
صنعتگران برای این که قیمت تمام شده فرش 
را کاهــش دهند، از کارگــران چینی و هندی 
استفاده کردند و هنر هزار ساله بافندگان ایرانی 
را بــدون هیچ بهایی به تاراج هندی ها و چینی 

ها دادند.
ناصــری با بیان این که این کارگران در کارگاه 
های کشــور به اسم نیروی ارزان به کار گرفته 

می شــدند، ادامه داد: این افــراد زمانی که به 
کشورشــان مهاجرت کردند این هنر را انتقال 
دادنــد و بــازاری راه انداختنــد و حاال هم با 
قیمت تمام شــده حداقلی، رقیب بازار فرش 

ایران شده اند.
 کپی برداری مانع دیگر

فرماندار نهاوند، تاکیــد کرد: کپی برداری مانع 
دیگریســت و طرحی که دســت به دست می 
چرخد و تصور می کنیم مشــکلی نیست، بی 
اطاع از فــرش و بازار و... بــه بازار فروش 

عرضه می کنیم.
ناصــری با بیــان این که صنعــت و معدن در 
شهرســتان کم نگذاشــت، تصریــح کرد: این 

صنعت نیاز به حمایت دارد.
 تســهیالت ۳ میلیاردی برای فعاالن 

فرش
ناصــری در بحــث ارائه تســهیات و ایجاد 
اشــتغال در این حوزه گفــت: پرداختی ها در 
نهاوند کمتر از 3 میلیارد در سال ۹۷ بوده است 
که با ۱۰ تومان حداقل بــرای یک نفر کارگاه 

تولیدی با راستی آزمایی ایجاد شده است.
+پیشنهاد تدریس رشته فرش در دانشگاه

بیژن ترابیان، رئیــس صنعت معدن و تجارت 
نهاوند، پیشــنهاد تدریس رشــته فرش را در 
دانشــگاه های نهاوند مطرح کرد و گفت: ۹۹ 
درصد تولیدات فرش نهاوند توســط اتحادیه 
مرکزی فــرش ایران در تهران به کشــورهای 
آمریکا، آلمان، کانادا و کشورهای عربی صادر 

می شود.
این جشــنواره با معرفی و تجلیل از فعاالن و 

پشتیبانان فرش استان پایان یافت.
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هرروز 

استان همدان

درجشنواره فرش نهاوند مطرح شد

تصميمات غلط فرش را به تاراج هندی و چينی ها داد
■ متين: صادرات فرش به روسيه ادامه دارد               ■ کبودراهنگ ميزبان جشنواره دوم

پایتخت گردوی کشور 
پتانسیل تبدیل به 
قطب گردشگری را 

دارد

 فرماندار شهرســتان تویسرکان، گفت: تویسرکان با 
بهره مندی از امکانات طبیعی و جاذبه های توریســتی 
مــی تواند به بهترین منطقه جذب گردشــگر در غرب 

کشور تبدیل شود.
سیدرسول حســینی، افزود: اگر این امکانات طبیعی به 
طور صحیح مورد بهره برداری قرار گیرد و این شهرستان 
به نحو مطلوب در کشــور و حتی در سطح جهانی به 
عنوان شهرستان توریست پذیر شناسانده شود، پتانسیل 
جذب گردشــگر و تبدیل شــدن بــه بزرگترین قطب 

گردشگری غرب کشور را دارد.
وی در ادامه عنوان کرد: در نوروز امســال، ۱33 هزار و 
33۷ نفر از جاذبه های گردشگری و بناهای تاریخی و 
فرهنگی شهرستان تویســرکان بازدید کردند و در ایام 
عید فطر امسال نیز شاهد بازدید 42 هزار و ۵۰۰ نفر از 
جاذبه های گردشگری این شهرستان بوده ایم و این امر 
بیانگر ظرفیت باالی این شهرستان برای جذب گردشگر 
و رونق بخشیدن به اقتصاد خانوارهای تویسرکان است.

رسولی بیان کرد: شهرســتان تویسرکان از قابلیت ها و 
توانمندی های بســیاری برخوردار است و می تواند با 
برخورداری از 22۱ اثر تاریخی، فرهنگی و گردشگری 
و وجود باغ شــهر ســرکان که در نوع خود بسیار زیبا 
و دلنشین اســت، تعداد گردشگران بیشتری را به خود 

جذب کند.

احسانی پس از 5 ماه مدیرکل فرهنگ و ارشاد شد

انتصاب در حساس ترین دستگاه فرهنگی
■ مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد: سیستم ارشاد برنامه ریزی می خواهد

بی احتياطی شهرداری
 مدرسه را آتش زد

■ 100 ميليون تومان خسارت وارده بر اثر بی توجهی برش تابلو روان
■ 137 مسئول حادثه رخ داده نيست 

■ شهرداری شبانه تابلو روان فرزانگان ماندگار را برید

پاسکاری برای یک تصمیم سرانجام مثبت 
نخواهد داشت 

محال است نورمحال بماند!
3
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در نشست ساالنه هیأت امنای 
بنیاد بوعلی سینا مطرح شد

وزیر فرهنگ: 
در فرهنگ 

و تمدن ایرانی مشابه 
ابن سينا نداریم

■ استاندار: کنگره جهانی بوعلی را 
سال آینده برگزار می کنیم

■ آیت ا.. محمدی به مدت 4سال 
به ریاست بنیاد انتخاب شد
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تجلی رویکرد جدید در فرهنگ استان
 ۱- سرانجام پس از مدتها چالش ، تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسامی استان صبح امروز در سالن شهید آوینی برگزار خواهد 

شد تا این بار احمدرضا احسانی این مسئولیت را برعهده بگیرد.
مسئولیتی که آغاز آن از امروز است اما پایان آن زمان مشخصی ندارد و 

بستگی به عملکرد احسانی در این سمت خواهد داشت.
2- پس از استعفای پر بحث و راز درویش نژاد از مدیرکلی فرهنگ و 
ارشــاد اسامی، انتظار بر آن بود که با توجه به جایگاه فرهنگی استان 
همدان در کشــور و شرایط توسعه فرهنگی استان که فعالیت مدیری 
توانمند را ضروری می کند، دوران سرپرستی در این اداره کل کوتاه تر و 
تکلیف مدیر کل آن زودتر مشخص می شد تا استان از این بی تکلیفی 

متحمل آسیب نشود.
3- انتخابــات مجلس در اســفندماه و تاکید وزیر کشــور بر تعامل 
اســتانداران با نمایندگان از دالیل کند و طوالنی شــدن انتصابات در 
استان است و این موضوع به نوعی منجر به جنگ قدرت برای پیروزی 
در هر انتصابی شده و در این شرایط فردی که قدرت رایزنی بیشتری 

داشته باشد، می تواند مدیریت را تجربه کند.
با این اوصاف بهتر اســت سازوکاری بهتر برای تعامل، اندیشیده شود 
تا در انتصاب های بعدی بر اســاس آن عمل شــده و زیانی متوجه 

توسعه استان نشود. 
4- گزینه های بومی و غیر بومی بســیاری بــرای تصدی مدیرکلی 
فرهنگ استان از معاونان این اداره کل تا مدیرکل فرهنگ کهکیلویه و 
بویر احمد مطرح بود و برخی شــیفتگان! نیز نام خود را برای تصدی 
این ســمت مطرح می کردند اما در نهایت این احسانی بود که با قرار 
گرفتن بین گزینه ها در هفته های آخر، توانست با شکل گرفتن رایزنی 
ها و البی های ســنگین، سمت مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسامی را 

دریافت کند.
این مهم نشــان می دهد، احســانی از قدرت رایزنی باالیی برخوردار 
اســت که در صورت اســتفاده صحیح از آن مــی تواند در مدیریت 

فرهنگی استان موثر و دارای توفیق باشد.
۵- درباره انتصاب احسانی برخی بر نقش پر رنگ استاندار کرمانشاه 
که دایی وی عنوان می شود، تاکید دارند و احسانی را الشتری معرفی 

و عاملی بر پر رنگی غیربومی بودن آن عنوان می کنند.
با این حال گویا محل تولد و ســوابق فعالیت های  احسانی در استان 

همدان است و سفارش بازوند هم می توانسته زودتر انجام شود.
۶- انتصاب احســانی از درون مجموعه فرهنگ و ارشاد اسامی نیز 
اقدامی مثبت و در راستای توجه به منابع و سرمایه های انسانی سازمان 
های استان است که به طور قطع تاثیر مثبتی بر مجموعه خواهد داشت.

البته احســانی کار ســختی در پیش دارد و در شــرایط تحریم، باید 
اداره کلی را مدیریت کند که انتظار اهالی فرهنگ و هنر از آن بســیار 
است و رضایتمندی آن ها مهمترین ماموریت مدیرکل فرهنگ خواهد 

بود.
۷- احســانی را می توان انتخاب استاندار و تیم مدیریتی ارشد استان 
دانست. هر چند وی رایزنی هایی با نمایندگان و وزارتخانه نیز داشته 
اما نحوه انتخاب و معرفی نشــان از اعتماد استاندار به وی و تاکید بر 

گزینه نهایی بودن او داشته است. 
بــه همین دلیل از این پس اقدامات فرهنگی اســتان و رویکرد جدید 
فرهنگی اســتان، تجلی نگاه فرهنگی استاندار بیش از گذشته خواهد 

بود. 
حال باید دید در دوره جدید و با استانداری که سعی دارد برنامه محور 
حرکت کند، فرهنگ اســتان تا چه میزان در دستیابی به شاخص های 

مدنظر موفق عمل خواهد کرد.
به نظر می رســد دوران خوبی برای فعالیت فرهنگی و توسعه آن در 
استان، دوباره آغاز شده مگر آن که توان موثرین پس از تاش بسیار و 

سنگین برای انتصاب، پایان یافته باشد.

۱- برخی از احزاب اصاح طلب استان از پیگیری خود برای انتصاب 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی خبر داده اند. گویا تاش آن ها ثبت 
این انتصاب به نام خود اســت. گفتنی اســت، سیاسی کاری فرهنگی 

اثرات زیان باری به دنبال خواهد داشت.
2- وسعت مناطق حفاظت شده استان افزایش یافته است. گویا پس از 
پیشنهاد این موضوع، شورای عالی حفاظت محیط زیست به ریاست 
رئیس جمهور با آن موافقت کرده است. گفتنی است، افزایش وسعت 
مناطق در صورت افزایش نیافتن محیط بان ها تنها سختی کار محیط بانی 

در این مناطق را بیشتر خواهد کرد.
3- بــرای جذب گردشــگران چینی با توجه به لغو ویزای ســفر به 
ایران در اســتان تاکنون برنامه ای مشاهده نشــده است. گویا این در 
شرایطی است که پیش بینی می شود با اتخاذ این تصمیم سونامی زرد 
گردشــگران چینی رخ دهد. گفتنی است سفر گردشگران خارجی به 
همدان بسیار کم است و لغو ویزا برای گردشگران چینی می تواند این 

آمار را بهبود بخشد.

»ابراهيم مولوی« به شورای شهر همدان 
بازمی گردد؟

 بــه دنبــال غیبــت طوالنــی ســخنگوی شــورای شــهر همــدان، 
اعضــای شــورا، عضــو علی البــدل را بــه عنــوان جایگزیــن موقــت 
ــه  ــوی ب ــم مول ــا پــس از بازگشــت ابراهی ــد. ام وی انتخــاب کردن
ــانه ها  ــوژه داغ رس ــاری او س ــا برکن ــدن و ی ــر مان ــورا بحــث ب ش

شــد.
ــدارک  ــه م ــوی و ارائ ــاه از بازگشــت مول ــک م ــس از حــدود ی  پ
پزشــکی وی بــه کمیســیون پزشــکی بنیــاد شــهید و امــور 
ــاد، شــورای شــهر  ــن نه ــدارک از ســوی ای ــد م ــران و تأیی ایثارگ
همــدان رأی بــر مخالفــت و موجــه نبــودن غیبــت مولــوی داده و 

ــد. ــی ش ــناس ماندن ــواد گیاه ش ــاف ج ــن اوص ــا ای ب
ــبز  ــی س ــر صندل ــناس ب ــون گیاه ش ــته تاکن ــال گذش ــاه س از آذرم
ــار  ــق اخب ــروز طب ــا ام ــود، ام ــه زده ب ــدان تکی شــورای شــهر هم
منتشــر شــده در فضــای مجــازی »ابراهیــم مولــوی« بــا رأی 
هیــأت حــل اختــاف وزارت کشــور بــار دیگــر بــه شــورای شــهر 
بازمی گــردد و بدیــن ترتیــب عضویــت گیاه شــناس در شــورا 

لغــو خواهــد شــد.
ــاره در  ــدان در این ب ــهر هم ــورای ش ــس ش ــردان، رئی ــران گ کام
ــوز  ــر هن ــن خب ــت ای ــرد: صح ــد ک ــنا، تأکی ــا ایس ــو ب گفت وگ
ــورا  ــه ش ــداری ب ــوی فرمان ــز از س ــتوری نی ــده و دس ــام نش اع
مبنــی بــر بازگشــت ایشــان ابــاغ نشــده و در حــال حاضــر خبــر 

ــت. ــازی اس ــای مج ــام در فض ــد اع در ح
وکیل ابراهیم مولوی نیز گفت: سه شــنبه گذشــته با وجود فشارهای 
موجــود مبنی بر این که پرونده در دســتور کار قــرار نگیرد، با ارائه 
مستندات و مدارکی که  حاکی بر حقانیت ابراهیم مولوی بود و با رأی 
همه اعضای شورای حل اختاف کشور، وی می تواند به پست خود 

در شورای شهر بازگردد.
مسعود پورصالحی با اشاره به حضور جواد گیاه شناس در شورای شهر 
در طول این مدت، اظهار کرد: طبق قانون قضایی کشور با وجود قطعی 
نشدن حکم سلب عضویت مولوی، شورا اجازه ورود هیچ جایگزینی 
به جای ابراهیم مولوی را نداشته اما با وجود غیرقانونی بودن این کار 
و قطعیت نداشتن حکم مولوی شورا اجازه ورود او را به صحن صادر 
کرد و از ورود مولــوی با وجود جانباز بودنش به بهانه های واهی و 

غیرمستند جلوگیری به عمل آمد.
ــورای  ــوی ش ــادره از س ــه رأی ص ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک وی عن
حــل اختــاف کشــور و ابــاغ ایــن حکــم حداکثــر تــا ۷2 ســاعت 
ــه پســت خــود بازگــردد و جــواد  ــد ب ــوی بای ــم مول دیگــر ابراهی

ــود. ــارج ش ــورای خ ــناس از ش گیاه ش
مــن برگشــتمابراهیم مولــوی، بیــان کــرد: بنــده از همیــن امــروز بــه 
ــه صــورت رســمی در مراســم خاصــی در  شــورا بازگشــتم امــا ب
روز یکشــنبه هفتــه آینــده در صحــن شــورا حضــور پیــدا خواهــم 

کــرد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه رأی شــورای حــل اختــاف مرکــزی 
وزارت کشــور امــروز بــه شــورای شــهر همــدان ابــاغ می شــود، 

تأکیــد کــرد: ایــن رأی قطعــی اســت و جــای اعتــراض نــدارد.

دریافت عوارض در آزادراه ساوه ممنوع شد

 دادســتان عمومی و انقاب شهرســتان همدان، گفت: دریافت عوارض در آزادراه همدان-
ســاوه )آزادراه کربا( از اول مرداد سال جاری در صورت ارائه نشدن مجوز مجلس برای گرفتن 

عوارض، متوقف می شود.
حســن خانجانی، تاکید کــرد: به متولیان آزادراه همدان-ســاوه تا پایــان تیر مهلت 
داده شــده تا مجوز مجلس شورای اسامی را برای دریافت عوارض در این آزادراه 

دهند. ارائه 
وی در گفت وگو با ایرنا، اضافه کرد: چنانچه در مهلت تعیین شده نسبت به ارائه مجوز مجلس 

شــورای اســامی کوتاهی و کم کاری کنند، از اول مرداد ســال جاری دریافت عوارضی در این 
آزاد راه متوقف می شــود.وی بیان کرد: این حکم مبنــای قانونی دارد و نمی توان از اجرای قانون 
خودداری کرد.آزادراه همدان-ســاوه یکی از پر ترافیک ترین جاده های اســتان همدان به شمار 
می رود که همواره باال بودن میزان دریافت عوارضی، محل مناقشه بین مسئوالن و مردم با بخش 
خصوصی بوده است.دریافت باالی عوارضی از این مسیر بارها منجر به درگیری و نزاع رانندگان 

خودروهای گذری با عوامل و متولیان بخش خصوصی شده است.
همچنین باال بودن میزان عوارضی در این آزادراه، استقبال اندک دارندگان کامیون از این مسیر و 
تردد از جاده قدیم همدان-تهران شده که این وضعیت میزان حوادث رانندگی را در جاده قدیم 

افزایش داده است.

اکرم چهاردولی «

 طوالنی شــدن انتصاب مدیرکل برای 
مهم ترین مجموعه ای که مدیریت فرهنگی 
و هنری استان را در اختیار دارد، به انتقادها 
و نگرانی هایی کشیده شد که برای استاندار 

به یک تعلل تعبیر می شد.
اما ســرانجام گویا قرعه به نام احمدرضا 
احســانی چهره کمتر دیده و شناخته شده 
در رسانه ها افتاد و حکم وی روز دوشنبه 
ابالغ شد تا اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
این بار با یک تجربه و آزمون جدید مواجه 

شود.
گرچه جامعــه فرهنگی و هنری هنوز برای 
تلفظ روان نام احسانی خو نگرفته است اما 
قطعا مصالح و دالیــل کافی و وافی برای 
این انتصاب وجود دارد که روزهای آینده 

در رسانه ها مطرح خواهد شد.
وی هنگام ابالغ این حکم، رئیس هنرستان 

هنرهای زیبا این اداره کل بوده است.
احســانی متولــد 1350 همــدان دارای 
تحصیالت دکترای مدیریت اســتراتژیک، 
فوق لیســانس و لیســانس علوم سیاسی و 
هم چنین مدرک ســطح 1 حوزه با گرایش 

حقوق اسالمی است.
از پســت های اجرایــی وی می تــوان به 
عضویــت در شــورای علمی دانشــنامه 
فرهنگ، تمدن و مشاهیر استان همدان، ناظر 
تاریــخ اجتماعی همدان،  علمی مجموعه 
ارشاد  مشــاور مدیرکل، رئیس فرهنگ و 
اسالمی شهرســتان فامنین، رئیس فرهنگ 
بهار، مسئول  و ارشاد اسالمی شهرســتان 
تحول اداری، مسئول دفتر طرح و توسعه و 
برنامه ریزی، مسئول آموزش نیروی انسانی، 
رئیس اداره هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان همدان اشاره کرد.
احسانی مســئول دبیرخانه شورای فرهنگ 
عمومی اســتان همدان بود کــه به عنوان 
لوح  توانست  کشــوری  نمونه  کارشناس 

تقدیر از وزیر وقت را دریافت کند.
وی کــه از حامیان دولت تدبیــر و امید 
اســت از محققینی است که سابقه ۲0 سال 
آموزش  مراکز  و  دانشــگاه ها  در  تدریس 
عالی و دوره هــای ضمن خدمت کارمندان 
پژوهشــگر و محقق مباحــث فرهنگی و 
اجتماعی همکاری با موسســات تحقیقاتی 
و علمی را نیز در کارنامه دارد.بر اســاس 
اعالم روابط عمومی این اداره، مراسم تودیع 
و معارفه مدیر کل جدید امروز ســاعت 9 
صبح در مجتمــع آوینی همدان برگزار می 

شود.
ــد  ــرکل جدی ــا مدی ــتا ب ــن راس در همی
آن  در  کــه  داشــتیم  گفت وگویــی 
حــوزه  ایــن  در  اولویت هایــش  از 

پرســیدیم.
احسانی معتقد است، اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان سال هاســت که از نبود 
برنامه ریزی در سیســتم کاری رنج می برد 
بنابراین بر اســاس برنامه ششم توسعه و 
اسناد باالدستی برنامه های خود را در این 

حوزه تنظیم کرده است.

ســاماندهی نیروی انســانی و استفاده از 
فرهنگ  اداره کل  رسیدن  توانمند،  نیروهای 
و ارشاد استان به جایگاه واقعی، استفاده از 
مطبوعات استان در اتاق فکر مجموعه، از 
جمله مواردی اســت که مدیرکل جدید بر 

آن تاکید دارد.
 در حــوزه فرهنــگ و ارشــاد چه 
موضوعاتــی را در اولویت قرار خواهید 

داد؟
متاســفانه نبود برنامه ریزی در سیستم کاری 
ارشاد موضوعی است که سال هاست اداره کل 

فرهنگ و ارشاد استان از آن رنج می برد.
بنابراین طبق برنامه ۵ ســاله ششم توسعه و 
اســناد باالدســتی و موضوعات فرهنگی و 
هنری برای استان برنامه ای تنظیم کرده ایم که 

در چند روز آینده ارائه خواهد شد.
ایــن برنامه اهداف و چشــم انداز فرهنگ و 
هنر اســتان را در راســتای توسعه مشخص 
می کند و طبق برنامه مشــخص خواهد شد 
که شــاخص ها در چه وضعیتی قرار دارند. 
انشاا... در آینده اگر امکانات اجازه بدهد تمام 
تاشــمان را می کنیم که به اهداف برشمرده 

برسیم .
ساماندهی نیروی انسانی از دیگر موضوعاتی 
است که مد نظر قرار خواهد گرفت، متاسفانه 
در ســال هــای اخیر مقــداری انگیزه کاری 
همکارانمــان کاهش یافته اســت و به نوعی 
انگیزه کار در ارشــاد وجود نــدارد؛ بنابراین 
حتما بایــد دنبال کادرســازی باشــیم و از 
نیروهایی که شایســته، متخصــص و متعهد 
هســتند و در ایــن گردونه بازی بــه آن ها 

فرصتی داده نشده، استفاده کنیم.
مــورد دیگر جایــگاه فرهنگ و هنر اســتان 
است. متاســفانه اداره کل با توجه به شرایطی 
که در چند سال گذشــته داشته جایگاه خود 
را تقریبــا به عنوان متولــی فرهنگی و هنری 
از دســت داده است. ما یک دستگاه فرهنگی 
هستیم که باید سایر دستگاه های فرهنگی را 
راهبری و هدایت کنیم. متاسفانه این جایگاه 
در حــال حاضر دچار نقصــان، عیب و ایراد 
است  و حتما باید جایگاه ارشاد در استان را 
بــه عنوان متولی اصلی فرهنگ و هنر در نظر 

داشته باشیم.
ضعف هایی کــه داریم رفع کنیم تا ارشــاد 
از نظر اعتبارات جایــگاه خود را پیدا کند و 
انشــاا... به ســمت اجرای برنامه های فاخر 

حرکت کنیم.
 از ســوی دیگر، همدان در غرب کشور به 
عنــوان "پایتخت تاریخ و تمدن" شــناخته 
می شــود اما این عنوان در حد حرف مانده 
اســت. آنچه که به عهده اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسامی اســت در کنار امور دیگری 
چون گردشگری، میراث فرهنگی و... سایر 
دســتگاه هایی که در عرصه ی فرهنگی کار 
می کنند، باید مدون شــود و تاش خواهیم 
کرد بــا برنامه ریزی و اجــرای برنامه های 
فاخر و در شــان پایتخت تاریخ و تمدن در 
غرب کشور جایگاه خودمان را پیدا کنیم و 
مرکزیت فرهنگی و هنری را در بین اســتان 
های غرب کشور در درجه اول پیدا کنیم و 

در درجه دوم در کشــور حرفی برای گفتن 
باشیم . داشته 

ما پتانســل هایی قــوی داریم و صاحب نظر 
در این حوزه ها نیز کم نداریم. افراد برجسته 
ای در سراســر کشور و در همه زمینه ها اعم 
از هنر، شــعر، ادبیات، هنرهای تجسمی تئاتر 
و... داریم که این ها باید شناسایی شوند و به 
آن ها میدان داده شــود و همه گروها پای کار 

بیایند و شرایط را فراهم کنیم. 
کار حمایتــی و نظارتــی خواهد بود و گروه 
ها برنامه ارائه دهند و ما هم کمک می کنیم.

 با زمزمه انتصاب شما در رسانه ها 
برخی ها می پرســند، چطور شد شما 
برای این مســئولیت انتخاب شدید با 
توجه به این که چندان شــناخته شده 

نیستید؟
من مدت 24 سال در حوزه فرهنگ کار کرده 
ام و از ابتدا یا آغاز به کارم در وزارت فرهنگ 
و ارشــاد بوده ام. همزمــان در مراکز علمی و 
دانشگاهی تدریس می کردم و مدرس نمونه 

بوده ام و 2۰ سال سابقه تدریس دارم. 
در رشــته مدیریت و برنامه ریــزی فرهنگی 
تدریس می کنم. در دوره ای که در اداره بودم 
و پست داشتم مشاور مدیر کل و مسئول دفتر 
طرح توســعه و برنامه ریــزی بودم. در چند 
سال گذشته شــرایط مناسبی برای حضور ما 
فراهــم نبود، علیرغم این که دوســتان لطف 
داشتند و عاقه مند بودند ما به مجموعه اضافه 
شویم. لذا سعی کردم کار پژوهش و تحقیقی 

انجام بدهم.
اما اگــر منظــور آن عده از شــناخته نبودن 
اینجانب این اســت که در ساختمان اداره کل 
نبوده ایم؛ بله نظر شما و آن چیزی که دوستان 
به عنوان حربه یا نقطه ضعف می دانند و از آن 
نام می برند و گفته می شود خارج از مجموعه 
بوده ام، خیلی متوجه موضوع نمی شــوم چرا 
که اگر کسی از خارج از مجموعه آمده باشد 

به او می گویند خارج از سازمان!!
این در حالیست که طی چند سال اخیر حتی 
پســت های معاونت و سایر پست ها به بنده 
پیشنهاد شد، اما نپذیرفتم بنا به دلیل شخصی 
خودم و شاید شــرایط هم فراهم نبوده و لذا 

سعی کردم کنار بکشم.
ما مجتمع ها و ســاختمان هــای مختلفی در 
داخل شهر داریم و حال اگر منظور آن عده از 
منتقدین این باشد که باید از چهارراه تختی و 
اول بلوار مفتح مدیری بیاید تا شــناخته شده 
و معروف باشــد؛ خیر، من از آن ســاختمان 

نیامده ام.
 بــه دلیل این که در حوزه رســانه 
حضور چندانی نداشــتید و کمتر دیده 

شــده اید؛ از این پس تعامل شــما با 
رسانه ها چگونه خواهد بود؟

قطعا رســانه ها از اصلی ترین ارکان توسعه 
در جامعه هســتند. با توجه به اینکه خودم را 
کارشناس توســعه می دانم و تحصیاتم در 
لیسانس و فوق لیســانس علوم سیاسی است 
و پایان نامه دوره ارشــد و دکترایم به حوزه 
توســعه مربوط اســت به هر حــال طلبه یا 
دانشجوی عرصه توسعه هستم؛ معتقدم که در 
روند توسعه این رســانه و مطبوعات هستند 
که نقش اصلی را ایفا می کنند و اگر بخواهیم 
برش استانی داشته باشیم قطعا در همه زمینه 
ها توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، صنعتی 

یکی از ارکان توسعه رسانه ها هستند.
شاید یکی از معانی توسعه، دموکراسی است 
یا حکومت مردم بر مردم که از ارکان اساسی 
آن باز هم مطبوعات هســتند کــه می توانند 
نقش کمک کننده داشته باشند و از طریق نقد 
تاش کنند ریل گذاری کنند و نقاط ضعف را 
مطرح کنند. قطعا من در نظر دارم مطبوعات 
را در کنار اتاق فکری که خواهیم داشــت به 
مشاوره و راهنمایی بگیرم. سعی می کنیم در 
حوزه رســانه وظایفی که بر عهده ماست به 

نحو احسن انجام بدهیم.
 ارتباط با سایر گروه ها و هنرمندان 
چقدر در اولویت کاری شما قرار دارد؟ 

قطعــا در موضع مدیریت بایــد دایره و چتر 
حمایتی ارشاد آنقدر گســترده باشد که همه 

گروه ها را شامل شود.
فارغ از هرگونه تعلق خاطر گرایش سیاسی، 
جنــاح بندی و فکر و اندیشــه وظیفه ما این 
است که در حوزه فرهنگ همه را زیر پوشش 
داشته باشــیم و تا زمانیکه در قالب قانون و 
مقرارات و ضوابط کشور و وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســامی کار بکنند قطعا مورد حمایت 

اداره کل خواهند بود. 
  و سخن پایانی؟

از زحمات شــما تشــکر می کنم و امیدوارم 
که با دوره ای که آغاز می شــود با هماهنگی 
و همــکاری همــه اصحاب فرهنــگ و هنر 
مطبوعــات، هنرمندان فرهنگیــان و به ویژه 
همکاران خودم در اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
استان و... مسئوالن ارشد و نمایندگان مجلس 
بتوانیم این پروسه توسعه فرهنگی استان را که 
مغفول مانــده به حرکت واداریم و جایگاهی 
که همدان شایسته و بایسته آن هست و الیق 
آن اســت همه با هم و بــا کمک هم فارغ از 
همه مسائل حاشــیه ای پیش ببریم و زمانی 
که این امانت را تحویل می دهیم بتوانیم ادعا 
کنیم که موفق شده ایم و آنوقت سرمان را باال 

بگیریم تا در آینده روسفید باشیم.

احسانی پس از 5 ماه 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد شد

انتصاب 
در حساس ترین 
دستگاه فرهنگی
■ مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد:سيستم ارشاد
برنامه ریزی می خواهد

یادبود
 مراسم سالگرد درگذشت همسر شهید و ام الشهداء، حاجیه خانم 
زهــرا چرچی خواهر گرامی محمدابراهیم الهی تبار، معاون سیاســی 
امنیتی و اجتماعی اســتانداری کرمانشاه، امروز در مسجد مهدیه واقع 

در خیابان مهدیه همدان برگزار می شود. آسیب های 
اجتماعی زیادی 
در سراهای 
دانشجویی وجود 
دارد
 معاون امور دانشجویان داخل سازمان 
امور دانشــجویان با بیان این که با توجه به 
آسیب های موجود در سراهای دانشجویی، 

جلوگیری و کاهش این آســیب ها وظیفه 
همه ما است، گفت: آسیب های اجتماعی 
زیادی در سراهای دانشجویی وجود دارد.

محمدرضا علم در نخســتین همایش ملی 
زندگی دانشــجویی، فرصت ها و آسیب 
ها در دانشگاه بوعلی سینا، با اشاره به این 
که برگزاری این همایش کار نویی اســت، 
عملکرد دانشــگاه بوعلی را در برگزاری 
همایش تحسین کرد و افزود: به خود می 
بالم که دانشــگاهی متولی برگزاری برنامه 
ای با عنوان دغدغه های زیست دانشجویی 

شده است.

وی با اشــاره به مورد توجه قرار گرفتن 
ابعاد مختلف زیســت دانشجویی و تنوع 
ابعــاد مختلف در این همایش، ادامه داد: 
امروز زیســت دانشــجویی یک جریان 
پیچیده، ســخت و همراه با ظرافت های 
خاص خود است که باید به آن بپردازیم 
و آســیب های آن را به درستی بشناسیم 

و کاهش دهیم.
به گــزارش ایســنا، علم با بیــان این که 
متأسفانه آسیب های این حوزه کم نیستند 
و به دنبال کاهش این آســیب ها هســتیم، 
عنوان کرد: در سراهای دانشجویی افکاری 

مانند خودکشــی ها، اختــاالت روحی، 
روانی، بهداشت جســمانی و روانی و ... 
وجود دارد که بــرای ما نگرانی ایجاد می 
کند و وظیفه داریم تا آن ها را کاهش دهیم. 
وی تأکید کرد: در مجموعه دانشجویی باید 
بتوانیــم فرآیندی در پیــش بگیریم که با 
دادن مســئولیت های مدنی و اجتماعی به 

دانشجویان آنها را جامعه پذیر کنیم.
علم با اشاره به این که مشکات اختالی، 
روحــی، روانــی و موادمخــدر در کمین 
دانشــجویان اســت، ادامه داد: نیم نگاهی 
باید داشته باشیم که در این سراها افراد را 

جامعه پذیر کنیم و این رسالت ما است و 
آنچنان که شایســته است مورد توجه قرار 

نگرفته است.
وی تصریح کرد: حاصل این همایش باید 
به ارائه راهکارهای عملی برای بهبود سطح 
کیفی فرهنگی، فکری، اجتماعی، شخصیتی 
دانشجویان و ارائه راهکار عملی برای یک 
زیســت بهتر و ارتقای کیفی سطح سراها 

بینجامد.
سازمان  داخل  دانشــجویان  امور  معاون 
امور دانشــجویان، عنوان کرد: سعی کنید 
از دانشــجویان دکترا که در این همایش 

شرکت کردند تیم فکری فرهنگی بچینند 
تا از راهکارهای ارائه شــده راهکارهای 
عملی تهیه کرده و در اختیار دانشــگاه ها 
قرار بگیــرد و از این طریق باید نقشــه 
راه بایســته های زیســت دانشجویی به 
دانشــگاه ها بدهیم تا زحمت شما را مانا 

کند.
وی با انتقاد از نبود مقاالتی در حوزه جنبش 
سیاسی دانشجویی، تأکید کرد: انتظار داشتم 
در این حوزه هم مقاالتی را مشــاهده کنم 
چرا که جنبش سیاسی دانشجویی بُعدی از 

افراد است اما موردی نبود.

اهدای عضو نوجوان مالیری
 4 نفر را نجات داد

 رئیس مجمع خیران ســامت شهرســتان مایــر از اهدای عضو 
نوجوان ۱3 ساله مایری به چند بیمار خبر داد.

عبــاس آذرهمایون با بیان این که تا کنون 2۶ مــورد اهدای عضو در 
شهرستان مایر انجام شده است، از نخستین اهدای عضو در سال جاری 
خبر داد و افزود: اعضای بدن یک نوجوان ۱3 ساله به چند بیمار، جانی 

دوباره بخشید.
وی در گفت وگو با فارس، تصریح کرد: اعضای بدن محمدپارسا 
چهاردولی شــامل قلب، کلیه و کبد که چند روز گذشــته بر اثر 
ســانحه تصادف دچار مرگ مغزی شــده بود، به بیماران نیازمند 

اهدا شد.
رئیس مجمع خیران ســامت مایر، افزود: مراســم ختم این نوجوان 

امروز در روستای جیجانرود شهرستان مایر برگزار می شود.
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مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

یادداشت

نماینده مالیر:
دانشگاه آزاد مالیر کارآفرین می شود

ــا  ــت: ب ــامی، گف ــورای اس ــس ش ــر در مجل ــردم مای ــده م  نماین
پیگیــری هــای انجــام شــده بــه زودی روح ا... دهقانی فیروزآبــادی، 
معــاون تحقیقــات و نــوآوری دانشــگاه آزاد اســامی بــه منظــور فراهــم 
ــن در واحــد دانشــگاه آزاد اســامی  ــات دانشــگاه کارآفری آوردن مقدم

ــد. ــی کن ــن شهرســتان ســفر م ــه ای ــر ب مای
ــا  ــود ب ــر خ ــت اخی ــزود: در نشس ــواه، اف ــد آزادیخ ــام اح حجت االس

طهرانچــی، رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی و معــاون وی ضمــن تشــریح 
ــات و  ــاون تحقیق ــر، از مع ــت مای ــل و منب ــژه مب ــای وی ــت ه ظرفی
نــوآوری دانشــگاه آزاد اســامی مســاعدت در زمینــه آمــوزش، پژوهــش 
و ســرمایه گذاری در صنعــت مبــل و منبــت را خواســتار شــدیم و قــول 
ــت  ــا محوری ــر ب ــل دانشــگاه آزاد اســامی مای ــاره تبدی همــکاری درب

ــن داده شــده اســت. ــه دانشــگاه کارآفری "منبــت" ب
وی در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره ایــن دانشــگاه کارآفریــن، توضیــح 
داد: بایــد محوریــت آمــوزش در مقاطــع مختلــف ماننــد پژوهــش هــا و 
ــوب،  ــه چ ــد و در زمین ــر باش ــت مای ــوع منب ــا موض ــا ب ــه ه پایان نام

رنــگ، طراحــی، بســته بندی و برندینــگ بتوانیــم شــرایط خوبــی ایجــاد 
کنیــم.

ــن  ــه تأمی ــرد مجموع ــه عملک ــن ک ــان ای ــا بی ــه ب ــواه در ادام آزادیخ
اجتماعــی اســتان و شهرســتان مایــر رضایت بخــش اســت و مــا پیگیــر 
تمامــی امــور در ایــن حــوزه هســتیم، اظهــار کــرد: بــا وجــود مشــکات، 
کار در مجموعــه تأمیــن اجتماعــی بــه خوبــی پیــش مــی رود و مــا نیــز 
در مجلــس پیگیــر امــور در ایــن حــوزه هســتیم و هــم در برنامــه ششــم 
توســعه و هــم بودجــه ســاالنه بــرای احقــاق حــق ایــن ســازمان تــاش 

کرده ایــم.

مردم پشتيبان دستگاه قضایی در مجازات 
خيانت کاران اقتصادی هستند

مهدی ناصرنژاد «

 وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشورمان روز سه شنبه 
)2۵ تیرماه( در آیین گشــایش یادواره ای به نام و بزرگداشت شهدای 
گرانقدر و مظلوم انقاب اســامی و 8 سال دفاع مقدس که با اهتمام 
جامعه پزشکی در تهران برگزار شد، حرف های دردناکی از واقعیت های 
پشــت پرده تأمین دارو و تجهیزات پزشــکی برای بیماران بدحال بر 
زبان آورد که وجدان هر شــنونده با شرف را به طغیان وا می داشت. 
موضوع اصلی ســخنان دکتر سعید نمکی سوء استفاده عده ای از خدا 
بی خبر و خیانتکار از ســهمیه ارز دولتی یا همــان ارز 42۰۰ تومانی 
برای واردات تجهیزات حیاتی و مورد نیاز پزشــکی بود که چگونه به 
جای تجهیزات و برخی قطعات قابل اســتفاده در جراحی های بزرگ 
برای نجات جان بیماران قلبی و صعب العاج، کاالهای گران قیمت و 
مشتری پسند نظیر کابل مسی یا مواد نیروزای تاریخ گذشته و مسموم 
جهت اســتفاده ورزشکاران ناآگاه وارد می سازند و کوچکترین توجه 
یا احســاس مسئولیت و ِعرق ملی برای کمک به هموطنان خود و یا 
تقویت بنیه دفاعی و پایداری کشــورمان در این برهه دشوار از جنگ 

اقتصادی با دشمنان را ندارند.
البته یادمان باشــد که پیش از این وزیر بهداشــت و درمان و آموزش 
پزشکی کشــورمان به خاطر چنین افشــاگری ها و ایستادگی مقابل 
جریان های خیانتکار و فاسد برای سوء استفاده از بیت المال و حق الناس 
که بخشــی از آن ارز دولتی به بهانه کذب واردات تجهیزات پزشکی 

است، تهدید به مرگ شده است.
واقعاً با توجه به حقیقت های تلخی که از زبان یکی از مسئوالن ارشد 
کشــورمان مطرح می شــود، باید پذیرفت که تروریست های اقتصاد 
جهانی و عوامل داخلی آنان که به عنوان هموطن ایرانی و مســلمان 
و احیاناً سرباز انقاب و مدافع خون پاک شهدا، خود را بین مردم جا 
زده اند، از هر قاتل بالفطره و جاســوس اسرائیلی و یا آن دشمن دندان 
مســلح و جیره خوار آمریکایی که در دفاع مقدس لوله اسلحه اش را 
روی قلب سربازان جانباز وطن می فشرد، کثیف تر و خطرناک تر است. 
در هر کشــاکش جنگی و یا تروریســتی و همچنین مبارزه آشکار با 
دشمن، ماهیت طرف مقابل مشخص است و در جنگ های رویاروی 
می توان چهره واقعی دشــمن را تشخیص داد، اما آن عنصر پلیدی که 
کنار سفره انسان و در این معنا سفره انقاب و جامعه اسامی و باالتر 
از همه سفره بی ریای شهدای این مرز و بوم می نشیند و نمک می خورد 
و نمکدان می شــکند و خیانت می کند، به مراتب خبیث تر از دشمن 

خارجی و هر گونه تهدید از جانب بیگانگان می باشد.
چگونــه می توان قبول کرد در حالی کــه بیش از 8۰ میلیون جمعیت 
یک کشور به لحاظ تحریم های اقتصادی غیرانسانی و نفرت بار دولت 
جهان خواری به نام آمریکا و متحدان بیچاره اش در سختی و ُعسرت 
زندگی  می کنند و هزاران بیمار دردمند در بیمارستان ها هفته ها و ماه ها 
دردمندانه انتظار نوبت یک قطعه شــفابخش برای هر قسمت از بدن 
رنجــور خود یا پنس گرانبهایی به نام باتری قلب را به جان می خرند، 
معدودی آدم حیوان صفت و دنیا طلب پول و ســرمایه کشــور را به 

جیب می زنند و مثل موش توی سوراخ های خود پنهان می شوند.
در ایــن گونه موارد غیرقابل تحمل فقــط مجریان قانون و همراهانی 
همیشــگی و یار و یاور مردم هســتند که می تواننــد یقه مجرمان و 
خیانتکاران را بگیرند و قدرتمندانه و بدون گذشــت و چشم پوشــی 
آنان را مجازات کرده و حق مردم را احیا نمایند. وقایع چند ماه گذشته 
در کشــورمان و برخورد قاطعانه مقامات قضایی با مشتی تروریست 
اقتصــادی باعث کاهش التهاب عمومی و تســکین آالم قشــرهای 
زحمتکش جامعه اسامی شده است. قطعاً تداوم این خیزش مقدس 

جامعه را به ساحل آرامش و امنیت اقتصادی نزدیک می سازد.

مریم مقدم «

 ســال گذشــته در شــرایطی که 
همدان و مســئوالن میراث فرهنگی و 
گردشــگری و مدیریت شهری همدان 
خود را برای برگزاری جشــن همدان 
ساخت  مجوز  می کردند،  آماده    ۲01۸
برجی دوقلــو در عرصه  بنای تاریخی 
»آمریکایی هــا« صــادر و نخســتین 

اقدامات آن نیز انجام شد.
باتوجه به درخواســت اســتاندار 
و  فرهنگــی  فعــاالن  و  وقــت 
همــکاری کمیتــه امــداد امــام 
این  همــدان  اســتان  خمینی)ره( 
و  شــد  متوقف  ســال  یک  پروژه 
پروژه  پیمانکار  لودرهــای  اکنون 
برج هــای دوقلــو در چندمتــری 
»نورمحــال«  تاریخــی  عمــارت 
تیز  را  سرپنجه های شــان  همــدان 
کرده انــد و پس از گذشــت پنج 
روز از آغــاز کار گودبرداری در 

همدان،  نورمحال  عمــارت  عرصه  
به صورت رســمی، ایــن بار پای 
شــهردار  درخواســت  و  رفاقت 
اعضای شــورای شــهر  همدان و 
نورمحال  زخــم  تا  آمد  میــان  به 

نشود. عمیق تر 
بنابراین شورای اسالمی شهر همدان با 
توجه به حواشی و انعکاس های رسانه 
ای این موضوع بر این شد تا بیست و 
اسالمی  شورای  علنی  هشتمین صحن 

را با حضور شهردار و فرماندار همدان، 
راه  مدیرکل  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
و شهرسازی اســتان همدان، مدیرکل 
امداد و رئیس دیوان محاسبات  کمیته 
اســتان همدان و اصحاب رســانه و 

فعاالن فرهنگی اختصاص دهد.
۲5 تیرماه جلســه صحن شورای شهر 
همدان با موضوع چاره اندیشــی برای 
جلوگیری از ســاخت و ســاز کمیته 
امداد در حریــم عمارت نورمحال باز 

هم بی نتیجه مانــد و فرماندار همدان 
تصمیم گیــری را به جلســه روز بعد 
موکول کرد، کمیته امداد هم تنها 3 تا 
4 روز دیگر برای ارائه پیشنهاد فرصت 

داد.

پاسکاری برای یک تصمیم سرانجام مثبت نخواهد داشت 

محال است نورمحال بماند!

شورا موضع خود 
درباره مخالفت با ساخت 
و ساز در حریم نورمحال 

را اعالم کرده است

 کامران گردان با اشــاره به موضوع 
نورمحال و درخواســت اعضای شورا 
برای حضور مسئوالن مرتبط به منظور 
بررسی این موضوع، اظهار کرد: شورا 
موضع خود درباره مخالفت با ساخت 
و ســاز در حریم نورمحــال را اعام 
کرده اما تابع تصمیم قانونی در این باره 

هستیم. 
گــردان با تأکید بر ایــن که در صورت 
انتخاب بدترین گزینه و ســاخت برابر 
پروانــه اعام شــود، قانــون رعایت 
می شــود، تصریح کرد: اقدامات کمیته 
امداد بر اساس قانون و پروانه کار است 
اما حساســیت هایی در بحث نورمحال 
وجود دارد و امیدواریم بتوانیم تصمیم 
عقانی بگیریــم و در غیر این صورت 

ضوابط قانونی اجرایی می شود.

دو راهکار، زمين معوض
 و فضای سبز 

 مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری همدان، نیز گفت: 
سال گذشــته آغاز جلسات با موضوع 
نورمحال تشکیل شــد که در آن زمان 
دو موضوع حفظ میراث و حفظ منافع 

کمیته امداد مطرح بود.
علــی مالمیــر با بیــان ایــن کــه آن زمان 
دو پیشــنهاد از منظــر مصلحت ســنجی 
مطــرح شــد، تصریــح کــرد: یــک 
پیشــنهاد در اختیــار قــرار گرفتــن 
زمیــن معوضــی بــه کمیتــه امــداد، 
متناســب بــا ارزش و تراکــم زمیــن در 
نقطــه دیگــری بــود کــه زمیــن جنــب 
نورمحــال نیــز تبدیــل بــه فضــای ســبز 

شــود.
وی پیشــنهاد دوم را بهبــود حداقل 
ساخت و ســاز و تغییراتی در طرح 
برشــمرد و افزود: کمیتــه امداد نیز 
بــا این پیشــنهاد موافقــت نکرد که 
برای کاهش  ارائه طرحی  خواســتار 
ارتفاع و زیربنا از کمیته امداد شدیم 
که با ارائه طــرح کمیته امداد نظر بر 
کاهش ارتفاع تا نصف شد اما کمیته 

نپذیرفت. امداد 

حفظ بنای تاریخی نورمحال به عنوان یک سرمایه ملی ضروری است
 رئیس کمیســیون اجتماعی و فرهنگی شــورای شهر همدان نیز با اشاره به پیگیری ها در یک سال گذشــته درباره این موضوع، خاطرنشان کرد: 

درخواست چاره اندیشی در این راستا را داریم چراکه نورمحال یک سرمایه اجتماعی و فرهنگی است.
رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر همدان، یادآور شد: تذکر داده ایم پیش از این که دیر شود تصمیمی توسط مدیران ارشد در این باره 

اتخاذ شود که نشد و هفته گذشته متوجه شدیم ساخت و ساز آغاز شده است. 
وی با بیان این که دادســتانی نیز قانونی بودن اقدام کمیته امداد را تایید کرده، گفت: با این وجود باز هم کمیته امداد و پیمانکار به امید چاره اندیشــی 

برای این موضوع با توقف کار، همکاری کردند اما نباید کمیته امداد بیش از این متضرر شود.

نورمحال ثبت ملی شده، واجد ارزش ميراثی و متعلق به همه نسلهاست
 فرماندار همدان نیز در این جلسه با بیان این که نورمحال مجموعه تاریخی ثبت ملی شده، واجد ارزش میراثی و متعلق به همه نسلهاست، تصریح 

کرد: در کنار این موارد زمین کمیته امداد نیز یک ملک متعلق به محرومان است و عواید آن نیز برای محرومان استان و کشور است.
حسین افشاری با تأکید بر این که آنچه در گذشته در این باره اتفاق افتاده قابل برگشت به عقب نیست، گفت: دنبال مقصر نیستیم، آنچه اتفاق افتاده 

ماحصل تاش و تصمیمات مدیران وقت بوده است.
فرماندار همدان با اشــاره به مجوز قانونی کمیته امداد در ســاخت و ساز در مجاورت عمارت نورمحال، افزود: مجموعه عظیم مربوط به کمیته امداد 
بوده که حدود ۷۰ درصد به عنوان پارک و 3۰ درصد مجوز و تغییر کاربری داده شد؛ از 3۰ درصد نیز تصمیم بر ایجاد ۷۰ درصد پارک و 3۰ درصد 

دو بلوک ساختمانی شد.
افشاری با بیان این که خوب بود متولیان امر، آن زمان تصمیم می گرفتند فضای اطراف نورمحال را تبدیل به پارک و فضای سبز کنند، ادامه داد: باید از 

امروز چاره اندیشی کنیم که هم موضوع میراثی و هم عواید محرومان حفظ شود؛ آمادگی داریم درباره پیشنهادات وارد مذاکره شویم.
وی با تأکید بر این که اعضای کمیسیون ماده ۵ در زمان خود بر اساس مصالح مجوز ساخت و ساز را صادر کردند، اظهار کرد: اگر راهکاری وجود 
داشته باشد طی یک هفته پیشنهاد عملی و اجرایی داشته باشیم که منافع کمیته حفظ شود و آن راهکار را جایگزین راهکار گذشته کنیم، در غیر این 

صورت راهکار پیشین قانونی و قابل اجراست.

صبر بيش از این جایز نيست
 مدیرکل کمیته امداد همدان نیز بیان کرد: فارغ از مسائل مترتب از ارزش تاریخی بر این ملک و قوانین و مقرارت حاکم بر این عمارت، روال کار 

طبق قانون پیشرفته است، اقدامات منطبق بر قانون بوده، دو طرف موضوع نیز نهادهای حاکمیتی هستند و موضوع شفاف است.
پیمان ترکمانه با بیان این که 2۰ هزارمتر زمین نورمحال متعلق به کمیته امداد بوده و سال های بسیاری در اختیار این نهاد بوده است، ادامه داد: عمارت 

نورمحال نیز متعلق به کمیته امداد بوده و هزینه های بسیاری نیز بابت نگهداری داشته است.
مدیرکل کمیته امداد همدان یادآور شد: از ۷۰ درصد مجوز ساخت که به جهت همکاری کمیته امداد در واگذاری بخشی از زمین برای ساخت پارک 
داده شد، باز هم ۷۰ درصد رفته در حالی که نقشه اولیه ساخت بنا در این ملک از لحاظ ارتفاع و ساخت بنا بسیار بیش از این بود.ترکمانه با تأکید بر 
اینکه کمیته امداد بیش از آنچه تکلیف داشــته با شــهرداری و سایر نهادها همکاری داشته که در رسانه ها به این موارد اشاره نمی شود، گفت: موضوع 

نورمحال از طریق محاکم پیگیری شد اما منجر به صدور حکم نشد و موضوع به میراث فرهنگی اطاع داده شد.
وی در ادامه گفت: برخی رسانه ها موضوع شکایت کمیته امداد از شهرداری را مطرح کرده بودند که اینگونه نبود؛ برابر قانون هیچ نهادی اجازه شکایت 

از نهاد دیگر را ندارد و برابر حکمیت حل می شود. 
مدیرکل کمیته امداد همدان با بیان این که یک سال از حق کمیته امداد گذشته و اگر کمیته امداد بنای شکایت داشت یک سال پیش این کار را می کرد، 
افزود: کمیته امداد به حرمت مردم و به جهت این که نخواستیم منشأ اختاف در استان باشیم، شکایت نکرده ایم و در حال حاضر نیز مدت زمانی که 

کمیته امداد در این موضوع داده در حال انقضاست.
مدیرکل کمیته امداد همدان با بیان این که اگر جمع بندی ها و پیشــنهادات طی دو ســه روز آینده صورت گیرد استقبال می کنیم، خاطرنشان کرد: صبر 

بیش از این جایز نیست. 

این بنای تاریخی متعلق به نسل های آینده باید حفظ شود
 مدیرکل دیوان محاسبات همدان  یادآور شد: زمانی باید کار درباره نورمحال رفع می شد که نه این بنا با آن زیبایی در خطر باشد و نه کمیته امداد 

متضرر شود. کمیته امداد صد در صد آنجا حق دارد اما باید کاری کنیم این بنای تاریخی که متعلق به نسل های آینده است، حفظ شود.
حاتم نیکخو گفت: باید دستورالعمل ها در حفظ حریم از کاربری، ارتفاع و منظری اعام شود. در موضوع نورمحال ضربتی کار را انجام دهیم چرا که 

کمیته امداد تا کنون سه برابر بیشتر ضرر کرده و این صبر و حوصله از مردمداری و همراه بودن این نهاد با حاکمیت است.
وی با تأکید بر این که درباره تصمیم اتخاذ شده دی سال های گذشته اکنون نباید دنبال مقصر باشیم، پیشنهاد کرد: ساختمان قبلی کمیته امداد در سعیدیه 

به عنوان معوض به کمیته امداد داده شود.
نیکخو همچنین با تقدیر از رسانه ها در پیگیری موضوع نورمحال، یادآور شد: اگر رسانه ها این موضوع را پیگیری نمی کردند، این امر منجر به حصول 

نتیجه نمی شد.

شهردار: نماینده ميراث فرهنگی نقشه ها را 
تایيد کرده است

 شــهردار همدان نیــز با بیان این که نیت همــه حفظ بافت های با 
ارزش شهر است، یادآور شد: کسی به دنبال از بین بردن ساختمان های 

واجد ارزش تاریخی و قدیمی نیست.
عباس صوفی با اشــاره به پیشنهاد شــهرداری در سال های گذشته به 
کمیته امداد، مبنی بر ســاخت در زمین مجــاور نورمحال، اظهار کرد: 
مراحل بر اســاس قانون طی شده و نقشه ها به کمیسیون ماده ۵ ارسال 
و کمیسیون بررسی شده است. مهمترین موضوع این است که نماینده 

میراث فرهنگی نقشه ها را تایید کرده است.
شهردار همدان با بیان این که بارها درخواست اعام نظر رسمی میراث 
فرهنگی دربــاره حریم نورمحال را کرده ایم، افــزود: آن زمان میراث 
فرهنگــی مجوز را صادر کرده و االن میراث رســمًا اعام کند آیا این 

ساختمان در حریم هست یا خیر.
وی ســازمان میراث فرهنگــی را متولی قانونی صــدور مجوز برای 
ملک های ارزشی و بافت های قدیمی دانست و افزود: بارها درخواست 
اعام نظر از میراث فرهنگی کرده ایم که تاکنون اعام نظر نکرده اند اما 
بر اســاس احترام به شهروندان و دغدغه مندان جلوی ساخت و ساز را 

گرفتیم تا با عقانیت موضوع حل شود.
صوفی بــا تأکید بر اینکه خــارج از بحث اعام نظر رســمی میراث 
فرهنگی، اعتقاد داریم به صورت تعاملی این موضع حل شود، تصریح 
کــرد: حل این موضوع باید اتفاقی برای بافت واجد ارزش شــود، نه 
موجب ضرر و زیان برای کمیته شــود اما باید همه دســت اندرکاران 

وارد کار شوند.
شــهردار همدان با تأکید بر حل این موضوع با عقانیت، خاطرنشــان 
کــرد: اکنون اینگونه صحبت می کنیم چون مجوز صادر شــده و حقی 
برای کمیته ایجاد شــده و اگر صادر نشــده بود گویش ما به گونه ای 

دیگر بود.
وی خطاب به مدیرکل میراث فرهنگی، گفت: حس مســئولیت به این 
پروژه را بیشتر کنید و برای حل آن وارد شوید، نگاه ما به این موضوع 
مثبت اســت؛ پس از سال ۹۶ نقشه ها را تایید کرده اید و مدیرکل وقت 

گفته ساخت و ساز آنجا بامانع است.
صوفــی با تأکید بر این کــه ما در کنار میراث فرهنگی هســتیم اما 
میراث فرهنگی نســبت به مجوزی که داده مســئولیت پذیر باشــد، 
اظهار کرد: ما مشــکلی با میراث فرهنگی نداریم و پرداختن به این 
موضوعــات به این دلیل اســت که باید بدانیم کجای کار هســتیم، 

سپس کار انجام دهیم.
وی با بیان این که هیچ مشکلی نیست که حل نشود، ادامه داد: دغدغه 

همه شهروندان و مسئوالن حفظ فضاهای تاریخی است. 
مدیــرکل راه و شهرســازی همدان نیــز تصریح کرد: بــه عنوان دبیر 
کمیسیون ماده ۵، آمادگی پیگیری هر تصمیمی مبنی بر تغییر کاربری با 

حفظ ضوابط شهرسازی را داریم.
حسن ربانی ارشــد با بیان این که در بحث فضای سبز که در مدیریت 
شهری به شهرداری واگذار می شود مالکیت با دولت خواهد بود، ادامه 
داد: در صورتــی که در نقطه ای این امــر صورت گیرد باز هم با حفظ 
مالکیت دولت انجام خواهد شــد؛ به تصمیم جلســه درباره نورمحال 

احترام می گذاریم.
مدیرکل دیوان محاســبات همدان نیز خاطرنشــان کرد: کشورهایی با 
تاریخ چندین ساله برای خود تاریخ می تراشند تا میراث فرهنگی داشته 

داشته باشند اما میراث فرهنگی ما مغفول مانده است.

۱۰ تن
فصل بهار 
در همدان 
غرق شدند

 ۱۰ تــن از آغاز ســال جاری تا پایان 
خرداد در این استان غرق شدند.

مدیرکل پزشــکی قانونی همدان، گفت: 
غرق شدگان در فصل بهار امسال از نظر 
جنسیت شامل پنج مرد و پنج زن هستند.

علی احســان صالح در گفت وگو با ایرنا، 
اظهار داشت: در ســه ماهه نخست سال 
گذشته 2 تن شــامل یک مرد و یک زن 
غرق شدند که امسال این آمار روند رو به 

رشدی داشته است.
وی خاطرنشــان کرد: دوشنبه گذشته نیز 
پســری ۱2 ســاله در یکی از روستاهای 
کبودراهنگ به دلیل بی احتیاطی در استخر 

دپوی آب زمین کشاورزی غرق شد.
شــدگی  غرق  گفــت:  احســان صالح، 
زمانی اتفاق می افتد که مجاری تنفســی 
به وســیله هر نوع مایعی مســدود شود 
یــا مایعی به داخل ریــه و حبابچه های 

آن راه پیــدا کند. قطــع تنفس و کمبود 
اکســیژن اصلی ترین علت مرگ در اثر 

غرق شدگی است.
وی افــزود: هنــگام شــنا کــردن یا 
بازی در آب عواملی مانند خســتگی 
و  محیط  بــه  نبودن  آشــنا  و ضعف، 
آب هــای عمیق، مهارت نداشــتن در 
شــنا، تشــنج و توقف بیــش از حد 
مجاز در زیر آب باعث می شــود که 

فــرد برای تنفس به راحتی به ســطح 
بیفتد. اتفاق  و غرق شدگی  نیاید  آب 

با  همدان  قانونــی  پزشــکی  مدیرکل 
این کــه هنگام غرق شــدگی  بیــان 
دچار  اکســیژن  کمبود  دلیــل  به  فرد 
اســترس و هراس می شود و به طور 
خود  جان  نجــات  برای  غیرطبیعــی 
ادامه داد: نخســتین و  تاش می کند، 
فرد  یک  نجات  برای  کار  حیاتی ترین 

در حال غرق، خــارج کردن هر چه 
است. آب  از  او  سریع تر 

احسان صالح، اضافه کرد: پس از این کار 
حتی اگر فرد شــرایط عادی داشته باشد 
باید بــه اورژانس منتقل شــود. افزایش 
ضربان قلب و تنفس، اضطراب و کاهش 
هوشــیاری از جمله نشانه هایی است که 
اغلب پس از نجات فرد به وجود می آید 

که باید آن ها را کنترل کرد.

روشنایی محور سه راهی آجين 
راه اندازی شد

 بخشــدار پیرسلمان، گفت: مشــکل  روشنایی محور سه راهی 
آجین مرتفع و روشنایی این محور راه اندازی شد.

محسن عزیزی، اظهار کرد: نصب ۱۱ عدد پایه چراغ روشنایی برای 
تسهیل تردد و عبور و مرور رانندگان در سه راهی آجین انجام شد 
که این امر در جلوگیری از تصادفات و تردد مســافران در منطقه 

نقش موثری دارد.
وی با بیان این که ســه راهی آجین به علت قرار گرفتن در مســیر 
شهرســتان های سنقر و کنگاور و راه ارتباطی به روستاهای بخش 
پیرســلمان یکی از راه های مهم به شــمار می رود، افزود: اصاح 
هندســی و اصاح و ترمیم پل ســه راهی از مشکات عمده این 
محور بــوده که در کمیته برنامه ریزی نیز مصوب شــده و نیاز به 

مرتفع شدن مشکل دارد.
عزیزی در گفت وگو با ایســنا، عنوان کرد: مشــکل مرتفع شــدن 
روشنایی محور سه راهی آجین یکی از مطالبات و نیازهای ضروری  
در بحث  تســهیل در تردد این محور بــود که به همت راهداری، 

شرکت برق و پیگیری های بخشداری پیرسلمان به انجام رسید.
وی  در ادامه با اشــاره به آغاز فاز دوم ادامه طرح ســنگفرش 
روستای هدف گردشگری حبشی بخش پیرسلمان، خاطرنشان 
کــرد: تا پایــان فصل کاری ســال جاری فاز دوم ســنگفرش 
روســتای هدف گردشگری حبشــی تکمیل و به بهره برداری 

رسید. خواهد 
بخشدار پیرســلمان یکی از مطالبات اساسی این بخش را احداث 
راهدارخانــه عنوان کرد و گفت: در حــال حاضر با پیگیری های 
انجام شــده زمین الزم برای ساخت راهدارخانه در منطقه کلیایی 
بخش واگذار شده و با اجرای طرح احداث ساختمان راهدارخانه، 

بخش پیرسلمان نیز دارای راهدارخانه خواهد شد.
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مجلس سیاست های كلی انتخابات را »قانون« نكرد
 فعاليت های زودهنگام انتخاباتی 

رصد می شود
 رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان با بیان این 
که انتظار می رفت سیاســت های اباغی مقام معظم رهبری در حوزه 
انتخابات به قانون تبدیل شــود، گفت: مجلس نســبت به این مسأله 

کوتاهی کرد و در زمان الزم این قانون را تدوین نکرد.
حجت االسام جال مرادی به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان، 
اظهار کرد: قوانین مصوب در مجلس شورای اسامی، مصوبات هیأت 
دولت و قوانین پیش از پیروزی انقاب توسط شورای نگهبان بررسی 

می شود تا مغایرتی با دین مبین اسام نداشته باشد.
وی در گفت وگــو با فــارس، با بیان این که ســامت همه قوانین و 
مصوبات را شــورای نگهبان تضمین می کند، افــزود: عاوه بر این، 
شــورای نگهبان جمهوریت نظام را بر اســاس اصل ۶ قانون اسامی 
تضمین می کنــد و  برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری، مجلس 
شورای اسامی، مجلس شورای خبرگان، رفراندوم ها و همه پرسی ها 

زیر نظر شورای نگهبان صورت می گیرد.
 وظایف دفاتر شــورای نگهبان در اســتان نظارت بر 

اجرای انتخابات است
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با اشاره 
به این که وظایف دفاتر شــورای نگهبان در استان نیز بر اساس اصل 
۹ قانون اساســی یعنی نظارت بر اجرای انتخابات است، تصریح کرد: 
طبیعی اســت ۱2 عضو شورای نگهبان امکان بررسی همه استان ها را 
ندارنــد و به همین دلیل و بر اســاس قانون و نظر مقام معظم رهبری 

دفاتر نظارت و بازرسی در استان ها ایجاد شده است.
وی با اشــاره به این که دفاتر نظارت و بررسی، آموزش ها و کارآمدی 
نظارت شــورای نگهبان در اســتان ها را محقق می کننــد، ادامه داد: 
انتخابات مســأله ای همیشگی است و باید به طور مداوم به روزرسانی 
شــود و ناظران باید به خوبی قانون و نظارت بر آن را بشناسند و اگر 

تغییری در قوانین رخ دهد، از آن مطلع شوند.
 احراز هویت در انتخابات پیش رو الکترونیکی است

مرادی تصریح کرد: به طور مثال آنچه تاکنون مطرح شده است، نشان 
می دهد احراز هویت در انتخابات پیش رو الکترونیکی اســت و باید 

ناظران شورای نگهبان آموزش الزم در این حوزه را دریافت کنند.
وی با بیان این که برای احراز صاحیت نامزدها، هیات ها از ماه ها قبل 
تشکیل می شوند، ادامه داد: باید افراد صاحب صاحیت در این حوزه 

برگزیده شوند تا بتوانند به خوبی قانون را اعمال کنند.
 شورای نگهبان نبض نظام مقدس جمهوری اسالمی

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با اشاره 
به این که در طول 4۰ ســال گذشته شورای نگهبان اعتماد و اطمینان 
را به مردم داده اســت، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری از شورای 

نگهبان به عنوان نبض نظام مقدس جمهوری اسامی یاد کردند.
وی با بیان این که انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفندماه سال جاری 
برگزار می شود، گفت: تقویم انتخابات مجلس شورای اسامی توسط 

وزارت کشور و با هماهنگی شورای نگهبان اعام شده است.
مرادی با اشــاره به این که ۶ ماه قبل از ثبت نام افراد دارای مسئولیت 
باید استعفا دهند، اظهار کرد: این استعفا کاندیداهای احتمالی مجلس را 
مشخص می کند، این افراد می توانند اعام کنند که قصد کاندیداتوری 

دارند اما اگر وارد حوزه تبلیغات شوند، تخلف انجام داده اند.
وی بــا بیان اینکه اگر فعالیت کاندیدها در فضای مجازی نیز مصداق 
تبلیغات زودهنگام باشد، تخلف محسوب می شود، افزود: این موارد را 

به مراجع قانونی و قضایی معرفی می کنیم.

آیت ا... جنتی ابقاء شد

 در انتخابات هیأت رئیسه شورای نگهبان، آیت ا... احمد جنتی برای 
یک سال دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان ابقاء شد.

به گزارش ایسنا، انتخابات هیأت رئیسه شورای نگهبان با حضور فقها 
و حقوقدانان این شــورا برگزار شــد.در جریان این انتخابات آیت ا... 
احمد جنتی با رأی اکثریت اعضا برای یک ســال دیگر به عنوان دبیر 
شــورای نگهبان ابقاء شد.همچنین در این جلسه، انتخابات قائم مقام 
دبیر شورای نگهبان نیز برگزار و طی آن عباسعلی کدخدایی به مدت 
یک سال دیگر به عنوان قائم مقام دبیر از سوی اعضای شورای نگهبان 
انتخاب شد.در جلسه امروز همچنین کدخدایی با رأی اعضای شورای 

نگهبان برای دوره یک ساله پیش رو، به عنوان سخنگو ابقا شد.
بر اساس آیین نامه داخلی شورای نگهبان، انتخابات هیأت رئیسه این 
شــورا هر ساله برگزار و طی آن هیأت رئیسه جدید برای فعالیت یک 

ساله انتخاب می شوند.
ماموریتم در گام دوم انقالب اجرای عدالت و 

مبارزه با فساد است
 رئیس قوه قضائیه، گفت: در 4۰ ساله پس از پیروزی انقاب اسامی 
اقدامات زیادی انجام گرفته، گام های بســیاری برداشــته شده و تاش 
بسیاری صورت گرفته اما امروز پس از 4۰ سال با نگاهی به آنچه انجام 
شده و نگاه به اهداف، می بینیم که وضع موجود با وضع مطلوب متفاوت 
است.به گزارش ایسنا، آیت ا... سیدابراهیم رئیسی با اشاره به موضوع گام 
دوم انقاب، اظهار کرد: ماموریت بنده در گام دوم انقاب اجرای عدالت 
و مبارزه با فساد اســت. وی اظهار کرد: همه کسانی که در جای جای 
حکومت و نظام ایفای نقش می کنند باید از ملکه عدالت بهره مند شوند 
وگرنه جامعه مزه شــیرین عدالت را نخواهد چشید. اگر امام مسلمین 
در باب هدایت جامعه ســخن بگوید و امر کند اما یک مجری، قاضی 
و خدمتگذار آنطور که باید عمل نکند، در همان حوزه مشکات جدی 
ایجاد می شــود. رئیس دســتگاه قضا،س بیان کرد: اگر بر اساس قانون 
بخواهیــم ماکی را برای اجرای عدالت تعریف کنیم که در میدان اجرا 
بخواهد عمل کند، ماک دیگری در دست نداریم و بهترین معیار برای 

اجرای عدالت این است که فعًا بر اجرای قانون توافق کنیم.

آمریکا باید فروش سالح
 به صدام های جدید را متوقف کند

 وزیــر امور خارجه تاکیــد کرد: ما هیچ گزینه ای جز اینکه خودمــان ابزار دفاعی را 
بســازیم، نداشتیم. حاال شاکی اند. ایاالت متحده به جای حاشیه رفتن، باید فروش ساح 

به صدام های جدید را متوقف کند.
به گزارش اداره کل اطاع رســانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، »محمدجواد 
ظریف« بعداز ظهر چهارشــنبه با انتشــار عکس هایی از ویرانی های جنگ در خرمشهر، 
یمن و غزه با تســلیحات و حمایت آمریکایی ها در حســاب توییتری خود نوشت: طی 
هشت سال، صدام بارانی از موشک ها و بمب های تامین شده توسط شرق و غرب را بر 

سر شهرهای ما ریخت. در این حال، هیچکس، هیچ ابزاری برای دفاع به ما نفروخت.

وی ادامه داد: ما هیچ گزینه ای جز اینکه خودمان ابزار دفاعی را بســازیم، نداشتیم. حاال 
شــاکی اند. ایاالت متحده به جای حاشیه رفتن، باید فروش ساح به صدام های جدید را 

متوقف کند.
محمدجواد ظریف پیشــتر در گفت وگو با »ان بی ســی نیوز« در پاسخ مبنی بر اینکه اگر 
این تحریم ها برداشته شــود، فرصت برای مذاکره بیشتر می شود، و مجری پرسید: حتی 
اگر برنامه موشکی ایران هم روی میز باشد؟ گفته بود: اجازه دهید با چیزی شروع کنیم 
کــه پیش تر روی آن توافق کرده ایم و ببینیــم که چه کار می توانیم انجام دهیم و بعد اگر 
می خواهید درباره برنامه موشکی صحبت کنید در آن صورت باید درباره میزان ساحی 
که به منطقه ما فروخته می شــود هم گفت و گو کنیم. ایران سال گذشته در مجموع ۱۶ 
میلیارد دالر هزینه نظامی داشــت. کشــور ما 82 میلیون نفر جمعیت دارد و حدود یک 

میلیون نیروی مسلح و تنها ۱۶ میلیارد دالر هزینه کردیم.
این اظهارات در حالی بود که خبرگزاری آسوشیتدپرس با تقطیع سخنان ظریف، خبر به 
گونه ای منتشــر کرد که گویا ایران آماده مذاکره با آمریکا بر مسائل موشکی است. دونالد 
ترامپ و مایک پمپئو، رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا هم با استناد به این خبرسازی 
مدعی شــدند که ایرانی ها برای اولین بار برای گفت وگو درباره برنامه موشکی خودشان 

ابراز آمادگی کرده اند.
علیرضا میریوســفی، سخنگوی دفتر نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل نیز، فضاسازی 
رســانه ای درباره آمادگی ایران برای گفت وگو در خصوص برنامه موشــکی را تکذیب 
و تاکید کرد »برنامه موشــکی ایران تحت هیچ شــرایطی و با هیچ کشوری قابل مذاکره 

نیست«.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت سوم 98/4/27(

روابط عمومی اداره کل زندانهای استان همدان

  اداره کل زندانهای استان همدان در نظر دارد ارائه خدمات خودروئی اداره کل و بازداشتگاه ، زندان مرکزی همدان، اردوگاه کاردرمانی، کانون اصالح و تربيت ، زندان مالیر ،زندان 
نهاوند  و زندان تویسرکان را برای مدت 10 ماه شمسی از مورخه 1398/4/1 الی 1399/1/31 از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از موسسه های واجد شرایط که دارای سوابق 
مرتبط در این زمينه و صالحيت الزم از مراجع رسمی کشور می باشند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی تا ساعت 9:30 روز یکشنبه مورخه 

98/5/6 به آدرس http://setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
)در صورت تمایل به دریافت اسناد بصورت دستی به آدرس همدان- ابتدای خيابان هنرستان اداره کل زندانهای استان همدان – اداره امور مالی و پشتيبانی مراجعه شود.(

آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه بصورت دستی)به دبيرخانه اداره کل( و بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت   ) ستاد (: ساعت 9:30 مورخه 98/5/16 روز چهارشنبه  و زمان 
بازگشائی ساعت 10:00 صبح روز پنجشنبه مورخه 98/5/17 در محل سالن جلسات اداره کل زندانها می باشد.
مبلغ برآورد اوليه: 6.703.260.000 ریال )شش ميليارد و هفتصد و سه ميليون و دویست و شصت هزار ریال(

در صورت هرگونه ابهام در خصوص مبلغ برآورد در ميزان تعيين شده و یا هرگونه ابهام دیگری به اداره امور مالی و پشتيبانی مراجعه فرمائيد.
خودروهای مورد نياز : مينی بوس ، خودروی سواری ، خودروی ون و سه نفر راننده )بشرح مورد اشاره در اسناد مناقصه(

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 335.163.000 ریال می باشد که بصورت یکی از بندهای ماده 4 آئين نامه تضمين معامالت دولتی از طرف پيمانکار ارائه می گردد.
جهت واریزوجه نقد  حساب جاری شماره 2171315610007 تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندانهای استان همدان معرفی می گردد. الزم به ذکر است شرکت کنندگان می بایست 
به  را  خود  اسناد  و  نمایند  بارگذاری  و  ثبت   http://setadiran.ir آدرس  به  دولت  الکترونيکی  تدارکات  سامانه  در  را  الف- ب-ج(  پاکت  هر سه  مناقصه)محتویات  اسناد  کليه 

دبيرخانه اداره کل تحویل نمایند.
■ توجه: در صورت عدم درج اسناد در سامانه فوق قيمت پيشنهادی فاقد اعتبار می باشد.

الزم به ذکر است اطالعات فوق در پایگاه ملی مناقصات به آدرس htpp.iets.mporg.ir ثبت شده است.
جهت اطالعات بيشتر با شماره تلفن 08138260752  اداره امور مالی و پشتيبانی اداره کل تماس حاصل  فرمائيد.

)م الف 621(

 نشست ساالنه هیأت امنای بنیاد علمی 
و فرهنگی بوعلی ســینا به ریاســت وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســامی و رئیس هیأت 
امنــای این بنیاد )روز سه شــنبه 2۵ تیرماه 
۱3۹8 خورشیدی( در دفتر وزیر در تهران 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
بنیاد بوعلی ســینا، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســامی در این نشست گفت: نکته ای که 
الزم است یادآور شوم و در دستور جلسه 
اســت این است که از جناب آقای آیت ا... 
محمدی همچنــان بخواهیم که باز هم آن 
مسئولیت و محبتی که در بنیاد بوعلی طی 
این مدت داشتند، همچنان داشته باشند و 
این مسئله را اولین مصوبه خود قرار دهیم. 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی پس از 
رأی گیری و اتفــاق آرای اعضای حاضر 
در جلســه مبنی بر انتصاب 4 ساله آیت ا... 
غیاث الدین طه محمدی به ریاســت بنیاد، 
افزود: ابن سینا ســرمایه ای نه کم بدیل به 
نظر من باید گفت بی بدیل در ایران، اسام 
و تشــیع است و ما مشابهش را نداریم. ما 
شخصیت های مختلفی را در فرهنگ ایرانی 
خودمان داشــتیم و داریم کــه مثًا برخی 
از این شــخصیت ها از لحاظ ویژگی هایی 
ممکن است تفاوتها و تمایزهایی و یا حتی 
امتیازهایی داشــته باشند. اما ترکیبی که از 
لحاظ شناخته شــدگی جهانی در ابن سینا 
وجود دارد به گســتره ای از شرق تا غرب 
عالم از شمال تا جنوب عالم، ابن سینا یک 
شخصیت شــناخته شده و تعریف شده و 
بدون نیاز به معرفــی دارد. خیلی اتفاقات 
در روابط فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی و 
جهانی ما می تواند از طریق ابن سینا اتفاق 
بیفتــد. و این گنج و گنجینه ای اســت که 
هنوز از جهت اســتفاده هایی که می توانیم 
از او ببریم ســر به مهر است. و آن جوری 
که باید و شــاید از او بهره نبرده ایم. همه 
اینها بــرای کل ایران، برای اســام، برای 
تشیع، برای حکمت شرقی و فلسفه شرقی 

سرمایه ای است که مشابه آن را نداریم. 
رئیس هیأت امنای بنیاد بوعلی ســینا در 
ادامــه گفت: با شــناخت اجمالی که من 
دارم، در همــدان با اینکه پر از مشــاهیر 
و مفاخر اســت و شــخصیت های کمی 
نداشــته و ندارد؛ رأس قله مشــاهیر و 
مفاخرش ابن سیناســت. نمی شود در قله 
مفاخر همدان  برای  ابن ســینا مشــابهی 
پیدا کرد و بقیه فاصله زیادی با ابن ســینا 
دارند. کل ایران او را می شناســند. شما 
در حوزه گردشــگری هیچ شــخصیتی 
مثل ابن ســینا ندارید که از بچه کوچک 
تا فرد کهنســال، زن، مرد، باســواد، کم 
سواد و... چنین شخصیتی داشته باشد که 
بخواهید او را به عنوان قطب مطرح کنید 
و مخاطــب این نــگاه بخواهد با همدان 
ارتباط برقرار کند. نمــاد هویت همدان 

واقعًا می تواند ابن سینا باشد. 
صالحــی افــزود: بــا توجه بــه انرژی و 
انگیــزه ای که جنــاب آقای اســتاندار در 
ســطح ملی دارند، و با کمک  ریاست بنیاد 
و امکاناتی که در اســتان هست، در طول 
دو ســالی که از دولت باقی است کارهای 

اساسی انجام شود. 
 از تهمت ها به بوعلی، انســان 

شرم می کند
رئیس بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا نیز 
درباره عظمت شیخ الرئیس بوعلی گفت: ما 
در میــان مفاخر خودمان به تعبیر حضرت 
امام شــخصیتی مثل بوعلی ســینا نداریم. 
معرفی این شــخصیت جهانی به جهانیان 
ضعیف بوده است. االن هم آن گونه که باید 
نمی توانیــم قدمی برداریم و خدمت کنیم، 
چون نه تنها طبش و فلسفه اش، بلکه باید 
جامعیتش به دنیا معرفی شــود. اما از نظر 
امکانات و اعتبار مالی دست و بالمان بسته 

است و از این نظر رنج می بریم. ما بر خود 
واجب می دانیم آنچه را هیأت امنا تصویب 
کند، عاشقانه عمل کنیم ولی از طرفی بدون 

امکانات الزم کارها پیش نمی رود.
آیت ا... طه محمدی  با اشــاره به تخریب 
چهــره بوعلــی در طول تاریــخ، گفت: 
شخصیت بســیاری از مفاخر ما به دالیلی 
تخریب شده و جناب شیخ الرئیس هم کم 
تخریب نشده اســت و این ظلم فاحشی 
است که اول در حق بوعلی و بعد به مردم 
و مکتب و دین شــده اســت. انسان شرم 
می کند نســبت های ناروایــی که به چنین  
شــخصیت های بزرگی داده اند، بیان کند. 
اما خدا را شــکر می کنم در طول این ۱۵ 
سال گذشته نســبت های ناروا را از چهره 
شخصیت ابن سینا و ســایر بزرگان بزرگ 

زدوده ایم. 
 کنگره جهانی بوعلی را شهریور 

99 برگزار می کنیم
استاندار همدان و عضو هیأت امنای بنیاد 
بوعلی سینا در این نشســت گفت: اجازه 
می خواهم در جمع شما و در محضر اساتید 
از حضرت آیت ا... محمدی به واسطه همه 
الطاف و و بزرگواری هایی که در اســتان 
همدان، در همه امور داشــتند تشــکر و 
سپاسگزاری داشــته باشم. خصوصاً اینکه 
ســالیان سال اســت که در خدمت ایشان 
هســتیم و نگاه ویژه ای به بحث بوعلی و 
این بنیــاد دارند و در جهت بوعلی پژوهی 
و اقداماتی که آنجا داشــتند همیشه بخش 
اعظمی از زحمت کار را ایشان کشیدند و 
از پذیرش این مسئولیت توسط ایشان من 

نیز تشکر می کنم.
سید ســعید شــاهرخی در مورد اهمیت 
معرفی شــخصیت ابن سینا نیز گفت: همه 
باید به دنبال راهکارهایی باشیم که بتوانیم 
در جهت معرفی ابعاد شــخصیت علمی، 
عرفانــی و ابعــاد مختلف وجــودی این 
شــخصیت بارز قدم برداریم. یقیناً سهم و 
مسئولیت استان همدان و مسئولین آن در 
این زمینه بســیار سنگین است. من هم باز 
تأکید می کنم که همدان هم مفاخر بســیار 
زیادی دارد و هم جاذبه های بسیار زیادی 
که معرف فرهنــگ و هنر و علم و میراث 
استان همدان است. اما آن چیزی که خیلی 
برجســته خودنمایی می کنــد حضور و 
وجود شیخ الرئیس و آرامگاه مبارکش در 
اســتان همدان است که آوازه جهانی دارد. 
خیلی ها از سراسر کشور به قصد دیدار و 
زیارت آرامگاه بوعلی به همدان تشــریف 
می آورند؛ بنابراین رســالت ما، رســالت 

سنگینی است. 
اســتاندار همــدان و عضو هیــأت امنای 
بنیاد بوعلی ســینا افزود: پیشنهاد خود من 
این اســت که اگر بتوانیم یک رویداد ملی 
و یا بین المللی در شــهریور سال بعد در 
استان همدان داشته باشــیم و بتوانیم هم 
فرهیختــگان و عاقه مندانی که در ایرانند، 
در همــدان جمع کنیم و هم میهمانانی که 
به صورت ویژه از کشورهایی که عاقه مند 
هستند دعوت کنیم و کنگره بین المللی در 
اســتان همدان، برای پاسداشت شخصیت 

این عالم وارســته و معرفی هر چه بیشتر 
او داشته باشیم.

امیدواریــم بتوانیم بخشــی از اعتبار آن را 
که در اســتان قابل اجراست، تأمین کنیم و 
انشاءا... یک برنامه عملیاتی دو ساله برای 
ارتقای جایگاه شایسته ابن سینا تهیه و اجرا 

کنیم.
 تا بودجه نباشــد، کاری به ثمر 

نمی رسد
حســن بلخــاری، رئیس انجمــن آثار و 
مفاخــر فرهنگی و عضو هیأت امنای بنیاد 
بوعلی ســینا نیز گفت: متشکرم از جناب 
آقای آیت ا... محمدی که الحمدا...پذیرفتند 
مجدداً مســئولیت ریاست بنیاد را بر عهده 

داشته باشند.
ابن ســینا رســاله ای دارند به نام رســاله 
معراجیه که یکی از شــاگردان ایشــان با 

عنوان معراج نامه هم ترجمه کرده  اســت. 
بحث بســیار زیبایی دارد با عنوان تأویل 
معراج و تمامی مراحل معراج را با استناد به 
سیر عقل تفسیر می کند که بسیار زیباست. 
االن بنیــاد ســعدی را داریم کــه ظاهراً 
بودجه مســتقل دارد. در بنیاد بوعلی سینا 
هم تا مســئله بودجه حل نشود کار به ثمر 
نمی نشیند که باید به طریقی حل شود پس 
یا باید مثل بنیاد ســعدی باشد یا استاندار 

محترم و فرهنگ دوست همدان، بخشی از 
بودجه را که رســماً باید یک عددی باشد 

فراهم کنند.
را  ابن ســیناپژوهی  ساختمان   

خوابگاه کردند
غامرضــا اعوانی، عضو هیأت امنای بنیاد 
بوعلی سینا نیز در مورد انتخاب رئیس بنیاد 
گفت: آیت ا...محمدی در زمینه ابن ســینا، 
ســابقه ای طوالنی دارند و کارهای زیادی 
انجام داده اند. با پشــتکاری که در ایشــان 
بهترین و مناسب ترین  سراغ داریم مسلماً 

گزینه برای مدیریت بنیاد هستند.
عضو شورای علمی بنیاد بوعلی درباره تأثیر 
جهانی فلسفه ابن سینا، افزود: فرهنگستاِن 
فرهنگســتان های جهان داریــم که ۹2۰ 
فرهنگســتان جهان در آنجا عضو هستند. 
اینها در صدد چاپ ابن سینای التین بودند. 
ابن ســینای التین هفت بار تصحیح شــده 
است. نه اینکه هفت بار تکرار شده باشد. ما 
کار گردآوری نسخ ابن سینا را در مؤسسه 
حکمت و فلسفه آغاز کردیم ولی متأسفانه 
در ایران کار ادامه پیدا نمی کند.  مثًا همان 
ساختمانی که برای ابن سینا تهیه کردیم، به 
خوابگاه تبدیل کردند و متأسفانه کارهای ما 

به گونه ای است که ادامه دار نیست.
بین الملل  استانداردهای  حد  در   

کار شود
رئیــس ســازمان فرهنــگ و ارتباطات و 
عضو هیأت امنــای بنیاد بوعلی نیز گفت: 
از دوستان بنیاد بوعلی، مخصوصاً حضرت 
آیت ا... محمدی خیلی تشــکر می کنم، که 
از همــان روز اولی که در خدمت ایشــان 
بودیــم، متوجه این شــیفتگی نســبت به 
مرحوم ابن ســینا در ایشان شدم و بخاطر 
همه ایــن زحمات و تاش ها و دفاع هایی 
که در برابر این همه تخریب انجام دادند، 

تشکر می کنم.
شــناخت  ظرفیــت   

بوعلی سیناشناسی الزم است
یوسف شاه حسینی عضو هیأت امنای بنیاد 
بوعلی سینا در ادامه گفت: ما اصطاحی در 
حوزه اقتصاد با عنوان وضعیت فاکت به 
کار می بریم. در بنیاد بوعلی ســینا در طی 

ســال از نظر مالی با مســائل ریز و جزئی 
اینقدر درگیرند که این آرمان های قشنگ 
و زیبا، معموالً در همان صحبت های جلسه 
هیأت امناء تمام می شود. طرح اولیه ظرفیت 
شــناخت بوعلی سیناشناسی موردی است 
که به ما کمک می کنــد که در کجای دنیا 
و توسط چه کسانی و چه امکاناتی در این 
زمینــه وجود ارد و این یک دایره المعارفی 
برای دسترسی به بوعلی سیناشناسی شود. 
حتی در کشــور خودمان نیــز اطاعات 
درستی در مورد بوعلی سیناشناسی نداریم.

نکتــه دوم این اســت که طــرح همیاران 
سینوی ایجاد کنیم، این طرح دو بخش را 
برای ما فعالی می کند. یک بخش مربوط به 
تأسیس انجمن ابن سیناپژوهان جهان است 
که اولین شــخصیت آن آقای دکتر اعوانی 

است.
بنــا برایــن بــا حمایت های مشــخص 
اســتانداری و وزارت ارشاد یعنی این دو 
جایی که مطرحند، جریان جدیدی در این 

زمینه ایجاد شود.
 ترجمه یــک صفحه قانون 20 

ساعت زمان می خواهد
محمدحســین نیکنام نماینده فرهنگستان 
علوم پزشکی نیز گفت: برای بخش توسعه 
و تعمیق فرهنگی که جــزو وظایف بنیاد 
اســت زمینه خیلی خوبی فراهم اســت 
و بایــد از این زمینه در خارج از کشــور 
اســتفاده کرد. دوســتان می گفتند که یک 
صفحه قانون برای ترجمه بیســت ساعت 
طول می کشد که در این زمان یک پزشک 
چند مریــض می تواند ببینــد. منتهی این 
طــرح درآمدزا خواهد بود و می گفتند اگر 
چاپ شود میلیاردها تومان را متوجه بنیاد 
می کند. من عدد نمی گویم و شــاید دقیق 
نباشــد ولی نوعی ســرمایه گذاری است 
و درآمدها را متوجــه کارهای بعدی بنیاد 
می کند و انتشــارات سروش هم عاقه مند 

به سرمایه گذاری است.. 
آرمان شــهر  جهانی  کرســی   

بوعلی دایره کرده ایم
محمــد بهــرام زاده که بــه نمایندگی از 
بنیاد ایرانشناســی در این نشست حضور 

داشت، گفت: ریاســت بنیاد ایرانشناسی 
از مجموع ظرفیت هایی که در اختیار بود 
بعاوه ظرفیت های سازمان فرهنگی اکو، 
استفاده کردند و برنامه ای را با همکاری 
برنامه اسکان سازمان ملل متحد به عنوان 
بوعلی"  آرمان شــهر  "کرســی جهانــی 
پیگیــری کردیــم. بنابراین از اســتاندار 
همــدان کــه در واقع تمشــیت اصلی 
هماهنگــی بــرای این پــروژه بزرگ به 
ایشــان مربوط می شود تقاضا دارم یاری 
بفرمایند که بتوانیم ان شــاءا... این کرسی 
جهانی را در ســازمان ملل متحد در کنار 
دو سند بزرگ دیگر که در آنجا در حال 
رونمایــی هســتیم و به انجــام خواهیم 

رساند، دایر کنیم. 
 بــا این بودجه هــا، عماًل کاری 

پیش نمی رود
 در ابتــدای این نشســت تــوکل دارائی، 
رئیس روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد 
بوعلی سینا گزارشی از  فعالیت های انجام 

شده و مشکات پیش رو ارائه کرد.
رئیس روابط عمومــی و امور بین الملل 
بنیــاد بوعلی ســینا در آغاز با اشــاره به 
گذشــت ۱4 ســال از مصوبه تشــکیل 
بنیــاد بوعلی در شــورای عالی انقاب 
فرهنگی گفت: سه رسالت مهم شناخت 
آثار، رساله ها و  و بزرگداشــت، معرفی 
کتــب و معرفی و بزرگداشــت متفکران 
فرهنگ و تمدن ایران و اســام بر عهده 

بنیاد گذاشته شده است.
اما متأسفانه در طول این سال ها روزمرگی 
و حاشیه سازی و باتکلیفی حتی در زمینه 
مکانی مناســب برای استقرار و کمک های 
اندک؛ بنیاد را در دست یابی به هدف نشر 

آثار شیخ الرئیس ناکام گذاشته است. 
با بودجه 2۰۰ میلیونی و درگیر شــدن با 
هزار اما و اگر و پیچ وخم های اداری بودجه 
و...، تعطیلی و رکود، سرنوشت حتمی بنیاد 

خواهد بود.
توکل دارائی با اشــاره به جذب نشــدن 
بودجه ســال ۹۷ این بنیاد و کمبود بودجه 
برای بقای آن، اضافه کرد: ســال ۱3۹۷ نام 
بنیاد بر ای نخستین بار در فهرست کمک 
بگیران از ردیف ســازمان برنامه و بودجه 
و اما ذیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشــور قرار گرفت. 
اما از مبلغ پانصد میلیــون تومان مصوب 
مجلس، تنهــا 2۵ میلیون تومــان آن هم 
برای خرید کتاب از انتشارات بنیاد، جذب 
شــد و بودجه نهایــی تخصیصی که 2۰۰ 
میلیون تومان بود از طرف میراث به خزانه 

برگشت داده شد.
در سال های گذشته استاندار وقت همدان 
چندین بار در جلسات ساالنه هیأت امناء 
قول کمک هایــی تا حد بیــش از 2 تا 3 
میلیارد تومان داده بود، که حتی یک ریالش 

نیز اختصاص داده نشد.

در نشست ساالنه هیأت امنای بنیاد بوعلی سینا مطرح شد

وزیر فرهنگ: در فرهنگ 
و تمدن ایرانی مشابه ابن سینا نداریم

■ استاندار: کنگره جهانی بوعلی را سال آینده برگزار می کنيم
■ آیت ا.. محمدی به مدت 4سال به ریاست بنياد انتخاب شد

شــخصیت بســیاری از 
مفاخــر مــا بــه دالیلی 
تخریــب شــده و جناب 
شــیخ الرئیــس هم کم 
تخریب نشده است و این 
ظلم فاحشی است که اول 
در حق بوعلــی و بعد به 
مردم و مکتب و دین شده 
است. انسان شرم می کند 
که  ناروایی  نســبت های 
به چنین  شــخصیت های 

بزرگی داده اند، بیان کند
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سفره ها با پایان  پدرساالر  جمع شد!!
 روزگاری نه چندان دور، مردم اعتقاداتی داشــتند. »سفره« و کنار 
هم نشســتن را مایه خوشبختی و با هم بودن را قوت قلب و باعث 
نزدیک شــدن خانواده ها به هم می دانســتند. برای سفره یی که پهن 
می شد و غذایی که در آن قرار می گرفت، احترام خاصی قائل بودند 
و حریم سفره را پاس می داشتند. یادش بخیر، زمانی که این تصاویر 
را در قالب ســکانس  هایی از سریال پر مخاطب »پدر ساالر« از قاب 

رنگی تلویزیون تماشا می کردیم. 
برخی از کارشناســان و جامعه شناسان اجتماعی معتقدند که سال ها 
پیــش زمانی که مرحوم »اکبر خواجویی« ســریال به یاد ماندنی پدر 
ســاالر را به زیبایی تهیه کنندگی و کارگردانــی کرد، تمام دغدغه و 
فکرش شرایط روزهایی بود که ما در حال تجربه آن هستیم. شرایطی 
که این روزها در جامعه به ویــژه بین دختران جوان رواج پیدا کرده 
و ســبک زندگی بســیاری از خانواده ها با سبک و سیاق زندگی در 
روزگار نه چندان دور تفاوت از زمین تا آســمان دارد. خواجویی در 
این سریال روی موضوعاتی دست گذاشت، که دغدغه این روزهای 

مردم است.
مجموعه پدرســاالر از آن گروه سریال هایی اســت که نه تنها یک 
 بار بلکه به دفعات، بهتر اســت از رســانه ملی پخش شود، چراکه 
هر بــار مخاطب خاص خودش را دارد. این ســریال نه تنها تاریخ 
مصرف رســانه یی ندارد بلکه کارگردان به شیوه یی داستان را روایت 
کرده کــه انگار با موضوعات روزمره مــردم در دهه ۹۰ هم منطبق 
اســت. اما یکی از بخش های مهم و تاثیرگذار ســریال پدرساالر که 
بــا هر بار پخش پیام مهمی را به جامعه منتقل می کند، نوع و شــیوه 
دورهمی هــای خانوادگی و احترام به خانواده اســت، همه اعضای 
خانواده از کوچک و بزرگ، دختر و پســر، نوه و نتیجه کنار ســفره 
غذا نشســته اند، سفره ی ای که هر چند وقت یک  بار در خانه بزرگ 
خانواده بر پا می شــود، هیچ کدام از اعضای خانواده به غذاها دست 
نمی زننــد تا بزرگ خانواده بر ســر ســفره حاضر شــود و همه به 
احترام پدر بزرگ غذا خوردن را آغاز کنند. با اشــاره به این سکانس 
خاطره انگیز، می خواهیم از کمرنگ شــدن حرمت و حریم یک ابزار 
ارتباطی بگوییم، وســیله یی که بساط پیوند میان خانواده ها را فراهم 
می کرد، وســیله یی که این روزها توسط بسیاری از ما مورد بی مهری 

قرار گرفته و هر چه می گذرد، این بی مهری ها بیشتر می شود.
روزگاری نه چندان دور، مردم اعتقاداتی داشــتند. »سفره« و کنار هم 
نشستن را مایه خوشبختی و با هم بودن را قوت قلب و باعث نزدیک 
شدن خانواده ها به هم می دانســتند. برای سفره یی که پهن می شد و 
غذایــی که در آن قرار می گرفت، احترام خاصی قائل بودند و حریم 
سفره را پاس می داشــتند. یادش بخیر، زمانی که این تصاویر را در 
قالب ســکانس  هایی از سریال پر مخاطب »پدر ساالر« از قاب رنگی 
تلویزیون تماشــا می کردیم. این روزها در بسیاری از خانه ها نه تنها 
از ســفره و دور هم بودن خبری نیست بلکه رخنه الگوهای خوردن 
و آشــامیدن غربی در بین خانواده های ایرانی بســیاری از ارتباطات 
عاطفی و کامی را از بین برده اســت. در بســیاری از میهمانی های 
خانوادگی، دیگر از پهن  شــدن ســفره خبری نیست، دور هم جمع 

می شوند اما انگار از هم دور هستند.
بسیاری از خانواده ها در میهمانی های خود برای پذیرایی از میهمانان 
و صرف غذا از »ســفره« اســتفاده نمی کنند و به جای آن از فرهنگ 
غربی به نام »سلف سرویس« برای پذیرایی استفاده می کنند. فرهنگی 
کــه تا پیــش از این تنها بــرای پذیرایی در هتل ها، رســتوران ها و 
مراســم های گوناگون استفاده می شــد اما این روزها از خانه های ما 

سر در آورده است.
استقبال زنان و دختران جوان برای پذیرایی از میهمانان با این روش 
باعث شــده تا پای سفره از خانه ها برچیده شود و خبری از دور هم 
بودن، نشســتن بزرگ خانواده در باالی ســفره و صفا و صمیمیت 
گذشته نباشد. استقبال از فرهنگ غربی پذیرایی با استفاده از غذاهای 
فرنگی و آماده، رنگ و بوی غرب زدگی را به طور کامل به خانه های 
ایرانی آورده اســت. بسیاری از دختران و زنان جوان استفاده از این 
روش را بــا صرفه تر و بدون زحمــت و راحت می دانند و به همین 
دلیل اســتفاده از این فرهنگ غربی روز به روز در بین خانواده های 

ایرانی بیشتر می شود.
بی شــک اگر این روند ادامه داشته باشــد و برای پاسداشت حرمت 
سفره که همیشه یادآور دور هم بودن خانواده هاست، برنامه یی شایسته 
تدبیر و اجرا نشــود، در آینــده  ای نه چندان دور به تدریج فاصله ها و 
کدورت ها در خانواده ها زیاد می شود. چراکه »سفره« در فرهنگ ایرانی 
همواره نماد نزول رحمت  الهی، محل جمع شــدن خانواده و محفلی 
برای محبت و صفا و ادب و احترام بوده اســت، محفلی که هیچ کس 
کدورت، مشــکات و گایه های خود را پــای آن نمی آورد. به قول 

بزرگ ترها »سفره حرمت دارد«.
* سارا احمدی

اعتماد: ما را به سخت جانی اوین گمان نبود 
 مگه نمی دونید نون جو می خوره 

همدان پیام: جدال بر سر تعطیلی مدرسه طبیعت 
 دعوا نداره در همه مدارس درخت بکارید

ایرنا: رسیدن به مقصد در شرایط جنگی 
 وسیله نقلیش چیه؟؟

ایرنا: گفت وگوهای بیشتر با رسانه ها در راه است
 راهش چیه ریل،  شوسه، هوایی؟؟

اعتماد: دوچرخه درک ما را از شهر تغییر می دهد 
 به احتمال زیاد وزن کم کردی شهرو زیبا می بینی 

ایران: پیشنهاد تغییر نام استان گلستان به هیرکانی 
  نکنه دیگه درش گل نمی کارن؟؟

اعتماد: تعلق خاطر به خودرو را کم کنیم 
 وسیله نقلیه چهارپایی بگیرید

همدان پیام: وقتی پذیرایی بلد نیستیم 
 برید آموزش سفره آرایی 

کیهان: مشــکل دولت روحانی این بود که تمام تخم مرغ هایش را در 
سبد برجام گذاشت 

 می خواست تخم مرغ هاش چند برابر بشه 
همدان پیام: شهر هوشمند چیست؟

 همان که با درصد میره زیر رادیکال 
همشهری: ساختار بودجه جراحی می شود 

 پزشکش از کجا میاد 
اعتماد: تصمیم  گیران پوشش زنان 

 اول پول چادر به زنان بدن بعد تصمیم بگیرن 
ایران: آرزویم بازگشت شعر به بطن زندگی مردم است 
 همه شاعر بشن با این همه پول کی بره خرید؟؟

همدان پیام: تحقق اشتغال ۱4۰۰ نفری در اسدآباد تا سال ۱4۰۰
 می خوای بگی ریاضیت خوبه؟؟

همشهری: پرده خوانی زنگنه از تحریم های نفتی 
 حتمًا می ره کالس تابستونی !!

درخواست از وزیر رفاه برای واگذاری مسکن 
مهر به بازنشستگان

 رئیس کانون عالی بازنشســتگان و مستمری بگیران سازمان تامین 
اجتماعی با بیان این که با توجه به مشکات گرانی مسکن و اجاره بها، 
با ارســال نامه ای از وزیر رفاه درخواســت کرده ایم تا مسکن مهر به 
بازنشســتگان واگذار شــود، گفت: کانون عالی بازنشستگان آماده و 

درخدمت مدیریت عالی و پرسنل سازمان برای مدیریت امور است.
به گزارش مهر، علی اصغر بیات، با بیان این که سازمان تامین اجتماعی 
از دولت طلبکار است و ما در قالب تجمعی به عنوان مطالبه گر خواستار 
بازگرداندن پول کارگران و بازنشســتگان شده ایم، تاکید کرد: اعضای 
کانون ها به طور مرتب با نمایندگان مجلس در حال رایزنی و گفت وگو 
هســتند و همسان ســازی حقوق یکی از تکالیف قانونی برنامه ششم 

توسعه است. 
وی همچنین به گرانی مســکن و اجاره بها و فشار آن به بازنشستگان 
اشاره کرد و افزود: خطاب به وزیر نامه ای نوشته ایم تا مسکن های مهر 

در قالب اجاره به شرط تملیک به بازنشستگان واگذار شود.

بيمه سالمت چقدر از هزینه داروهای
 ام. اس را می پردازد؟

 رئیس گروه دارو دفتر خدمات تخصصی ســازمان بیمه ســامت 
با اشــاره به خدمات دارویی این ســازمان بیمه گر به مبتایان ام. اس، 
گفــت:2۱ هزار و ۶۷۹ بیمــار ام.اس در ســال ۹۷ داروی تخصصی 
دریافــت کرده اند که از این تعداد ۷ درصد مربوط به داروهای وارداتی 

بوده است.
نوشین جزایری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این که در حال حاضر 
۱۷ قلم دوز داروی تخصصی بیماران ام.اس تحت پوشش بیمه سامت 
اســت، بیان کرد: بیماران ام.اس عاوه بر داروهای تخصصی و بسته 
خدمت ام.اس، می توانند از سایر داروهای تحت پوشش بیمه نیز همانند 

سایر بیمه شدگان طبق ضوابط اباغی سازمان بهره مند شوند.
وی ادامه داد: هزینه کرد ســازمان بیمه سامت بابت داروی تخصصی 
بسته خدمتی در سال ۹۷، بالغ بر هزار و 8۵3 میلیارد ریال بوده که 238 
میلیارد ریال از این مبلغ مربوط به داروهای وارداتی اســت. به عبارت 
دیگر داروهای وارداتی حــدود ۱3 درصد از مجموع هزینه داروهای 

تخصصی این بیماران را به خود اختصاص داده است.
رئیس گــروه دارو دفتر خدمات تخصصی ســازمان بیمه ســامت، 
همچنین گفت: فرانشیز تمام داروهای تخصصی بیماران خاص بین پنج 
تا ۱۰ درصد اســت. به استثنای 3 قلم از این داروها که وارداتی بوده و 
از فرانشیز 4۰ درصد برخوردار هستند و همزمان نوع تولید داخل این 
داروها نیز موجود و با فرانشــیز پنج درصد تحت پوشش بیمه است. 
بیمه شدگان می توانند در صورت تمایل نوع تولید داخل این داروها را 
با فرانشیز پنج درصد و یا نوع وارداتی را با فرانشیز 4۰ درصد دریافت 
کنند.وی افزود: بسته خدمتی بیماران ام. اس بر اساس مصوبات اباغی 
از ســوی شورای عالی بیمه به همراه بیماری های خاص تعیین شده و 

سازمان موظف به اجرای آن است.
جزایری در پایان گفت: پوشــش داروها بر اســاس نوع ژنریک انجام 
می شود و بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه، پوشش داروهای وارداتی 
بیماران خاص با تثبیت قیمت در تعهد تا پایان برنامه ششــم توســعه 

تداوم می یابد.

ردپای زندگی الکچری در سلول های اوین
 سخنگوی قوه قضائیه درباره گزارش زندگی الکچری در اوین با بیان اینکه تضادها در اظهار نظر درباره اوین زیاد است، می گوید: 

یک بار می گویند زندان اوین، مخوف است و زمانی می گویند زندان الکچری است. 
غامحســین اســماعیلی، معتقد است: اوین نه یک جای مخوف و وحشــتزا و نه الکچری است.  ماموران و کادر این زندان در 
تاش هســتند تا در حوزه زندانبانی با ارائه خدمات مناسب، زمینه اصاح و تربیت مجرمان و بازاجتماعی شدن آن ها را فراهم 

کنند.
وی زندانیــان اوین را بیشــتر مجرمان اقتصادی و مالی می داند و می گوید: محکومان مالــی دیات، تصادفات، مهریه و مانند آن 
را داریم. بســیاری از این افراد نباید در زندان باشــند. در ارتباط با محکومان مالی، تنبیه مطرح نیســت بلکه الزام قانونی برای 
بازداشــت او تا پرداخت مال مطرح اســت. اوین یک زندان معمولی اســت و رفتن من به آنجا هم مربوط به موضوعاتی از این 

دست نبود.

افزایش آمار کودک آزاری در کشور
 رئیس اورژانس اجتماعی کشور از افزایش آمار کودک آزاری خبر داد و گفت: هشت درصد از مداخات اورژانس اجتماعی مربوط 
به کودک آزاری اســت که ۵۰ درصد آن کودک آزاری مربوط به غفلت و بی توجهی، 3۰ درصد از نوع آزار عاطفی و روانی، ۱۵ تا ۱۶ 

درصد آزار جسمی و سه تا چهار درصد آزار جنسی است.
به گزارش ایسنا رضا جعفری، اظهار کرد: یکی از سیاست های اصولی و راهبردی دولت در این سال ها اورژانس اجتماعی بوده است 

و براین اساس در تمامی شهرهای باالی ۵۰ هزار نفر پایگاه خدمات اجتماعی داریم.
وی با بیان این که خانه امن یک الگوی اجتماعی است و رویکرد ضد خشونت دارد، گفت: در خراسان جنوبی ۱۰ مجموعه اورژانس 

اجتماعی فعال است.
جعفری، ادامه داد: در سال گذشته اورژانس اجتماعی در 8۰۰۰ مورد اقدام به خودکشی مداخله کرد و مانع از موفقیت در این آسیب 

اجتماعی شد.

ایجاد درآمدهای پایدار راهی برای جلوگيری 
از شهرفروشی

 معاون عمران و توســعه امور شــهری و روستایی وزارت کشور، 
گفت: باید با روش های جدید درآمدهایی را برای شهرداری ها ایجاد 

کرد تا دیگر شاهد فروش تراکم و شهرفروشی نباشیم.
 به گزارش تســنیم، مهدی جمالی نژاد، اظهار داشت: با توجه به اینکه 
شــهرداری ها نهادهای مســتقل عمومی غیردولتی هستند و مدیریت 
درآمدها با هزینه همراه اســت، یکی از مهمترین مشکاتی که به ویژه 
شــهرهای کوچک و میانی با آن مواجهنــد موضوع درآمدهای پایدار 

است. 
وی ادامه داد: شــهرداری های کوچک باید بــا روش های نوآورانه و 
خاقانه مدیریت درآمدها را داشته باشند، بدون شک وصل درآمدهای 
شــهرداری ها به درآمدهای دولتی کار اشتباهی بوده و باید وابستگی 

شهرداری ها را از درآمدهای دولتی جدا کرد.

شکوفه رنجبر «

 امسال دومینوی آتش سوزی انگار از مراتع 
گذشته و با عجین شدن بی احتیاطی ها به جان 

مدارس شهر افتاده است.
ماجرا از این قرار است که بامداد روز چهارشنبه 
در اثــر بی احتیاطی ماموران ۱3۷ شــهرداری 
همدان، تن یکی از مدارس شــهر زخمی شده 

و نیمه سوخته به حال خود رها شده است.
در تماس تلفنی که موســس این مدرســه با 
دفتر روزنامه همدان پیام داشت، از رخداد این 
حادثه خبر داد و گفت: بی توجهی ماموران ۱3۷ 
شهرداری که شبانه اقدام به برش تابلوی سر در 
مدرسه کرده بودند، موجب شعله ور شدن آتش 
و حادثه در مدرســه فرزانگان ماندگار شــده 
اســت.مرضیه محبت پور، در ادامه شــرح این 
ماجرا افزود: برداشــته شدن تابلو بدون اطاع 
قبلی به مدیر مدرسه و در حالی اتفاق افتاده که 
امروز پــس از اطاع از حادثه و پیگیری آن از 
شهرداری با پاسخ های بی ادبانه و دور از احترام 
مدیران واحد ۱3۷ این ســازمان مواجه شدیم. 
وی افــزود: در اثر اصابــت تکه های گداخته 
شده آهن تابلو به چمن های مصنوعی محوطه 
مدرسه، سبب آتش سوزی شده و امتداد شعله ها 
نیز بــه کابین نگهبانی رســیده و باعث ایجاد 
آسیب گردیده است.وی از نتایج پیگیری های 
خود گفت: در حال حاضر ۱۰۰ میلیون تومان 
خسارت به مدرسه وارد شده و آتش نشانی نیز 
دلیل این حادثــه را در اثر بی احتیاطی ماموران 
۱3۷ تایید کرده و همچنین نیروی انتظامی نیز 
در این باره گزارشــی ارائه کرده که پیوست به 
مســتندات دیگر در اختیار روزنامه همدان پیام 
قرار داده ام.موســس مدرسه با بیان این که این 

حادثه تاسیسات ســاختمانی و برق مدرسه را 
تحت تاثیر قرار داده اســت، افــزود: ابهام در 
این که چه ارگان و افرادی مســئولیت اجرای 
برش تابلو آن هم شــبانه را به ۱3۷ داده است 
برای مدیر، هیأت امنــا و والدین دانش آموزان 
این مدرسه به قدری پر رنگ است که به دنبال 
تشکیل پرونده قضایی این حادثه و پیگیری از 
طریق دادستانی هستیم.محبت پور همچنین در 
پاســخ به این سوال که آیا شــهرداری اخطار 
قبلی و اطاعی از مشکل دار بودن تابلوی روان 
این مدرسه داده است یا خیر؟، عنوان کرد: در 
تاریخ ۹8/3/2۵ نامه ای از شــهرداری به دست 

ما رسیده مبنی بر ایجاد 
آلودگی  و  مزاحمــت 
تابلــوی روان  نــوری 
مدرسه برای همسایگان 
و اهالــی محله که پس 
از مراجعــت نماینــده 
زیبا  سازمان  به  مدرسه 
منظر شهری ارجاع داده 
شده است.وی افزود: بنا 
مسئوالن  نظر  اظهار  بر 
سازمان زیبا منظر شهری 
شهرداری، المپ مهتابی 
جزو آلودگی های نوری 
نمی شــود  محســوب 
و تنهــا از نماینده این 
مدرســه خواسته شده 
تا شــب ها ایــن تابلو 
پس  که  باشد  خاموش 
از ایــن اخطــار دیگر 
بــه هیچ عنــوان از این 

تابلو روان اســتفاده نشد.این در حالی است که 
مدیر مرکز ۱3۷ شهرداری همدان که به اظهار 
نظر موسس مدرسه فرزانگان  ماندگار، کوتاهی 
از جانب این ســازمان اتفاق افتاده اســت، به 
خبرنگار ما گفت: شهروندان در جریان باشند 
که ۱3۷ تنها سامانه رسیدگی به شکایات آن ها 

است.محمد گلشن در تشریح این حادثه، عنوان 
کرد: نیرو های ۱3۷ اجــازه هیچ عمل اجرایی 
را ندارد و بر همین  اســاس برش تابلوی روان 
مدرسه فوق هم بر اساس شکایت های مردمی 
رســیده و توســط ماموران اجرایی شهرداری 

منطقه 2، اتفاق افتاده است.

 دومین جلسه رسیدگی به پرونده محمدعلی 
نجفی به صورت علنی روز گذشته برگزار شد.
در آغاز جلسه دادگاه قاضی محمدی کشکولی 
با اشــاره به این که این دادگاه با مجوز ریاست 
قوه قضاییه به صورت علنی برگزار می شــود 
و انتشــار مطالب آن بر اساس ماده 3۵2 آیین 
کیفری با محدودیت های پیش بینی شده آزاد 
است، گفت: مطالبی در فضای مجازی از دادگاه 
نخست منتشر شــد که به روایت خبرنگاران 
حاضر در جلســه بــود و مــواردی را متذکر 
می شــوم. بر اســاس ماده 3۵4 آیین دادرسی، 
افرادی کــه در نظم دادگاه اختال ایجاد کنند، 
قاضی می تواند آن ها را اخراج کند و از یک تا 

۷ روز به حبس محکوم کند.
حاجی لویی یکی از وکای میترا استاد در این 
دادگاه، گفت: در جلســه گذشــته مواردی در 
پرونده بیان شد که باعث حواشی شد؛ متاسفانه 
پس از جلسات دادگاه عنوان مهدورالدم بودن 
مقتوله تیتر همه روزنامه ها شد و آبروی خانواده 

و اولیای دم خدشه دار شد.
در ادامه بررســی جلسه دادگاه، وي با بیان این 
که پیشتر گفته شده بود میترا استاد، پرستو است، 
گفت: آقای نجفی گفته بود ایشان پرستو بوده 
و می خواسته اطاعات شخصی مرا به خبرنگار 
بدهد. از طرفی اولیای دم می گوید، شما 4۰ سال 
اســت در پست های سیاسی بوده اید از ما بهتر 
می دانید نهاد اطاعاتی، اطاعات را طبقه بندی 
می کند و کار خبرنگار انتشار اخبار است. البته 
ما می دانســتیم استاد چه چیزی می خواسته به 
آن خبرنگار بگوید و مطالبی را که آقای نجفی 
می گوید، از ســوی وکیل معزول شان به ایشان 

یاد داده شده است.
قاضی محمدی کشــکولی درباره حاضر نبودن 
اولیای دم در دادگاه گف: درباره یکی از وکای 
آقای نجفی باید بگویم، علیزاده به درخواست 
نجفی، عزل شــده و در دادگاه حضور ندارد. 
اولیای دم مهیار صفری و ولی ایشان، جهانشاه 

صفری در دادگاه حضور دارند.

ســپس مهیار صفــری فرزند میترا اســتاد به 
درخواســت قاضی در جایگاه حضور یافت و 
در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر این که درباره 
قتل مادرتان شکایتی دارید؟ اظهار داشت: بله 
تقاضای قصــاص خون مــادرم را دارم. ولی 
قهری مهیار صفری )پسر میترا استاد( به جایگاه 
فراخوانده شــد و خطاب به دادگاه گفت: من 
تنهــا مطالبی را عنوان می کنم که از خود مهیار 
شنیده ام، درخواست مهیار ایجاد عدالت است 

و تقاضای قصاص دارد.
وی در پاســخ به سوال قاضی مبنی بر این که 
مطلبی برای طرح در دادگاه ندارد؟ گفت: تنها 
تقاضای قصاص را با توجه به درخواست پسرم 

مطرح می کنم و سخن دیگری ندارم.
در ادامه جلســه قاضــی از محمدعلی نجفی 
درخواســت کرد به جایگاه بیاید و خطاب به 
وی گفت: مراقب اظهارات تان باشید و هر جا 

آمادگی دفاع نداشتید، اعام کنید.
نجفی با بیان این که بخش هایی از کیفرخواست 
که توسط نماینده دادستان خوانده شد غیردقیق 
بود، گفت: همچنین سخنان وکیل خانواده که با 
تذکر قاضی پرونده همراه بود و این که وکیل 
خانواده مرحومه حق توهین و یا طعنه درباره 
دوران وزارت مــن در آمــوزش و پرورش را 

ندارند، را قبول ندارم.
وی درباره وقوع حادثه گفت: وقتی ایشــان به 
حمــام رفته بود، به فاصله یک دقیقه پس از او 
رفتم. از درِ حمام تا وان، فاصله یک متر است. 
فکر می کردم ایشان در وان هستند. می خواستم 
بــا او صحبت کنم تــا در مورد طاق تصمیم 
قطعی بگیریم. حتی اگــر او مخالفت می کرد، 
می خواستم با خانواده اش صحبت کنم تا همان 

روز کار را تمام کنم.
نجفی ادامه داد: نمی دانم چطور بود که ایشان 
وارد وان نشــده بود، لباس هایشان را درآورده 
و بــه حمام رفته بودنــد. از در حمام که وارد 
شــدم، با ایشان سینه به سینه شدیم. بالشت را 
کنار زدم که به ایشــان نشان دهم ممکن است 

کارمان به اینجا کشیده شود. نمی دانم چرا ایشان 
تا اســلحه را دیدند، هل شدند. دو دستش را 
روی شــانه من گذاشت، نمی خواست مرا ُهل 
دهد اما تعادلم از دست رفت و به عقب رفت و 
یک گلوله شلیک شد. احتماالً آن گلوله هم به 
دیوار خورد. وقتی این اتفاق افتاد، ابتکار عمل 
از دستم خارج شــد. با توجه به این که هنوز 
دســتم روی ماشه بود، اسلحه را به سمت باال 
بردم تا شلیک نشود، اما ایشان دو دستی، دست 
راست مرا گرفته بود و حتی من بارها گفتم که 
دســتم را ول کن. فکر می کردم سه چهار تیر 
شلیک شده است اما در آگاهی گفتند پنج تیر 

شلیک شده است.
وی با اشاره به دستنویس پس از حادثه، توضیح 
داد: از روی خطــم معلوم اســت که با عجله 
نوشــته ام. مهدورالدم را در دفاعیه ابداً و اصًا 
مطرح نکردم. در بازجویی ها هم این نکته قابل 

مشاهده است. 
نجفی در ادامه با اشــاره به اســلحه ای که در 
خانه اش داشــت، توضیح داد: در سال ۶۰ در 
زمانــی که ترورهای کــور در خیابان ها انجام 
می شد، مطرح شد که شخصیت های نظام برای 
دفاع از خود اسلحه به همراه داشته باشند و من 
نیز در اواخر سال ۶۰، زمانی که مرحوم شهید 
رجایی رئیس جمهور و باهنر نخست وزیر بود، 
وزیر فرهنگ و شورای عالی بودم که در حال 
حاضر این ســمت به وزیر علوم محول شده 

است.
وي افزود: چند ماهی از واگذاری این اسلحه 
به مسئوالن گذشته بود که فضای کشور آرام 
شــد و دیگر اســلحه را همراه خود نبردم. 
در تمام این ســال ها حراست محل خدمتم 
و ســرتیم برادران محافــظ من کارت حمل 
اســلحه را تمدیــد می کردنــد و گمان من 
این بود کــه مانند گواهینامــه، مجوز حمل 
اسلحه ۱۰ ساله اســت. آخرین بار حراست 
ریاست جمهوری کارت اسلحه را تمدید کرد 
و چون نه اســلحه و نه کارت آن به درد من 

نمی خورد، آن را به همراه نداشتم.
وکیــل نجفی با بیــان این که مــن وکالت 
چهره ای سیاســی را بر عهده گرفته ام که او 
را به پاک دستی می شناسند، گفت: مردم طی 
4۰ سال نقطه منفی از او به یاد ندارند، رفتار 
آرامی دارد که این آرامش در کیفرخواســت 
نیز آمده است. شــخصیت آرام و متین وی 
و لبخندی که همیشه برچهره دارد بخشی از 

شخصیت وی است.
وي، با تاکید بــر این که پرونده دارای نواقص 
عدیده ای اســت که بخشی از این نواقص در 
جریان دادگاه در حال برطرف شــدن اســت، 
گفت: این پرونــده از پرونده های مهم جنایی 
است و سواالت پاسخ داده نشده زیادی در آن 
مطرح است. یکی از نواقص پرونده نوع ساح 
بوده است. ساحی که در صحنه قتل شماره اش 
ثبت شــده B۵۲۰CZ بوده و ســاحی که 
مجوزش را موکل داده B۵۳۰CZ بوده است.
وی افزود: ما شــاهد ۵ پوکــه در محل حادثه 
بوده ایم، اما ۹ تیر شــلیک شــده است .تیر از 
سقف به سمت دیوار کمانه نمی کند. همچنین 
بر اساس تیم بررسی صحنه جرم گلوله به سینه 
به صورت مدور وارد شده، اما بر اساس گفته 
پزشکی قانونی گلوله که در قفسه سینه مقتوله 
بوده حرکت بیضوی داشته که این دو از زمین 
تا آسمان با هم متفاوت است. این تضادها نشان 

می دهد پرونده دارای ابهاماتی است.
پــس از پایان جلســه ســه ســاعت و نیمه 
رسیدگی به اتهامات محمدعلی نجفی، قاضی 
محمدی کشکولی ادامه رسیدگی به این پرونده 

را به دوشنبه )3۱ تیرماه( موکول کرد.
در جلسه بعدی قرار است ادامه دفاعیات متهم، 
نظر کارشناس اسلحه و ادامه دفاعیات وکای 

متهم اخذ شود.
نخستین جلســه محاکمه محمدعلی نجفی، 
شهردار اســبق تهران به اتهام قتل میترا استاد 
همسر دومش، شنبه 22 تیرماه به صورت علنی 
در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به 

ریاست قاضی کشکولی برگزار شد.
گفتنی اســت، در ۷ خرداد امسال، همسر دوم 
نجفی، میترا استاد، به ضرب گلوله کشته شد. 
نجفی ساعاتی پس از حادثه با مراجعه به پلیس 

آگاهی تهران، به قتل همسرش اعتراف کرد.

بی احتیاطی 
شهرداری
 مدرسه را آتش زد
■ 100 ميليون تومان خسارت وارده بر اثر بی توجهی برش تابلو روان
■ 137 مسئول حادثه رخ داده نيست 
■ شهرداری شبانه تابلو روان فرزانگان ماندگار را برید

گزارش رئیس دادگاه دوم:

نجفي قصاص مي شود؟
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اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی 
شد

 شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعــام کرد که اتصال کارت 
بانکی به کارت ســوخت اجرایی نمی شود و کارت بانکی زمانی قابلیت 
اجرایی دارد که ســهمیه بندی اعمال شود و در حال حاضر نیز برنامه ای 

برای سهمیه بندی بنزین وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، استفاده از کارت سوخت شخصی از تاریخ 2۰ مردادماه 
اجباری شــده است و طبق اعام شرکت ملی پخش فرآورده نفتی برای 

تامین کارت ســوخت هیچ مشکلی وجود ندارد و همه افرادی که به هر 
عنوانی کارت سوخت ندارند، می توانند با مراجعه به پلیس +۱۰ تقاضای 

صدور کارت کنند.
همچنین طبق اطاعیه شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی در نهم 
خردادماه، آن دسته از صاحبان خودروها که کارت هوشمند سوخت خود 
را گم کرده و بر اســاس فراخوان پیشین شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران، نســبت به درج اطاعات خود در سامانه دولت همراه اقدام 
و با طی کردن فرایند الزم، شــماره حساب کارت اعتباری خود را ثبت 
کرده اند، نیازی به ثبت نام مجدد ندارند و کارت هوشمند سوخت آن ها بر 

اساس ثبت نام انجام شده، صادر می شود و توسط شرکت پست جمهوری 
اسامی ایران به آن ها تحویل داده خواهد شد.

هزینه صدور کارت ســوخت المثنی برابر تعرفه مصوب، هنگام دریافت 
کارت به مأموران شرکت پست جمهوری اسامی ایران پرداخت خواهد 
شد. همچنین اگر عده ای از هموطنان که کارت هوشمند سوخت خود را 
گم کرده اند و در فراخوان پیشین نسبت به ثبت نام از طریق سامانه دولت 
همراه اقدام نکرده اند، می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ یا ســامانه 
دولــت همراه )به ترتیبی که متعاقباً اعام می شــود( برای صدور کارت 

هوشمند سوخت المثنی اقدام کنند.

اجرای طرح  تشویقی مدیریت مصرف برق در همدان
نيازمند صرفه جویی در مصرف برق هستيم

 طبق آمار 4۰ درصد مشــترکان برق اســتان همدان را کشاورزان 
تشــکیل می دهند که در راستای مدیریت مصرف برق طرح تشویقی 
برای این گروه در نظرگرفته شده و تاکنون ۵۶۰3 کشاورز دراین طرح 

ثبت نام کرده اند.
مشترکین بخش کشاورزی می توانند با موکول کردن مصرف برق خود 
به ســاعات غیر پیک و با صرفه جویی، ســهم عمده ای در کمک به 

صنعت برق و اقتصاد جامعه داشته باشند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با 
بیان این که نیازمند صرفه جویی در مصرف برق هستیم، اظهار داشت: 
در روزهایی که دما باال رفته و هوا گرم می شود از حداکثر ظرفیت خود 

برای صرفه جویی و کاهش مصرف استفاده می کنیم.
لیدا یوســفی با بیان این که مشــترکان باید در ســاعات اوج مصرف 
مراعات بیشتری در استفاده از وسایل برقی داشته باشند، به مهر گفت: 
ســاعت اوج مصرف روز ۱2 تا ۱۶ و ساعت اوج مصرف شب 2۰ تا 
24 است که درخواست شده در این ساعات از وسایل پرمصرف برقی 

استفاده نشود.
وی با بیان این که اســتفاده از اتو، جاروبرقی، ماشــین لباسشــویی 
و سشــوار و مــواردی از این قبیل را می توان در ســاعات اولیه روز 
انجام داد، ادامه داد: مشــترکین در ساعت های اوج مصرف نیز وسایل 
سرمایشی را مدیریت کنند و حتی المقدور از کولر گازی استفاده نکنند 

و کولرآبی را روی دور کند، قرار دهند.
یوسفی همچنین با اشاره به طرح های تشویقی وزارت نیرو در راستای 
مدیریت مصــرف، اظهار کرد: این طرح ها برای مشــترکین مختلف 
وجود دارد.وی به طرح تشویقی کشاورزان که از چاه آب کشاورزی 
برخوردار هســتند اشاره و با بیان این که ۵۶۰3 کشاورز امسال در این 
طرح ثبت نام کرده اند، گفت: امیدواریم کشــاورزان به تعهدشان عمل 
کنند. وی با بیان این که این کشــاورزان باید در 4 ســاعت اوج بار 
موتور چاه کشاورزی خود را به مدت 3۱ روز خاموش کنند، عنوان 
کرد: اگر کشاورزان در دوره زمانی مشخص شده موتور چاه خود را 
مطابق تفاهم نامه امضا شده در ساعات اوج بار روز یا شب خاموش 
کنند، بهای صورتحســاب برق مصرفی آن ها بخشوده خواهد شد و 
عاوه برآن متناســب با میزان کاهش مصرف از پاداش نیز برخوردار 

می شوند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان، 
افزود: برای صنایع وابســته به کشــاورزی مانند زنبورداری، شیات، 
کارخانه های آرد، ذرت خشــک کنی، تصفیه خانه ها و ســردخانه های 
عمومی طرح های دیگری دارند که اگر این صنایع ۵ روز کاری متوالی 
به میزان ۱۰ درصد مصرف خود را در ســاعات اوج کاهش دهند، از 

پاداش بهره مند خواهند شد.
 ۵ طرح تشویقی برای واحدهای صنعتی 

در نظر گرفته شد
یوسفی با بیان این که ۵ طرح تشویقی برای واحدهای صنعتی در نظر 
گرفته شده است، افزود: این طرح ها شامل ذخیره عملیاتی، جابجایی 
روز تعطیل، کاهش بار ســاعات اوج، تعطیات و تعمیرات سالیانه و 

ساعات کار برنامه ریزی شده است.
وی ادامه داد: واحدهای صنعتی مشــمول در دوره زمانی آغاز تیر تا 
پایــان مرداد با عمل به تعهدات خــود، می توانند از مزایای طرح های 

تشویقی وزارت نیرو بهره مند شوند.

پول خوب، پول کاغذی را می بلعد!؟
 خزانه خالی و کســری بودجه در دوره ایلخانیان در حدود سال 
۶۹3 ه.ق موجب شــد پنجمین پادشاه ایلخانی دستور دهد مردم زر 
و ســیم خود را تحویل چاوخانه دهند و به جای آن چاوه یا همان 
پــول کاغذی بگیرند، اما این فرمان بافاصله بر اثر مقاومت شــدید 

مردم لغو شد.
بررسی تاریخ انتشار اسکناس نشان می دهد، پذیرش این ابزار جدید 

مبادله با مقاومت مردم روبه رو بوده است نه حکومت.
هرچند دلیل جایگزینی اســکناس با پول فلزی را تســهیل مبادالت 
می گویند، اما دولت ها از همان آغاز با هدف جبران کسری بودجه و 
کنترل بر مبادالت پولی از انتشــار اسکناس حمایت کردند. در مقابل 
مردم حاضر نبودند پول های فلزی که به ذات خود ارزش دارند را به 

دولت بدهند و کاغذ بگیرند.
اما با توســعه و پیشــرفت شــبکه اینترنت و تکنولوژی، حاکمیت 
دولت ها در حال کاهش اســت و از طرفی اهمیت ارزش ذاتی پول 
برای مردم کاهش یافته اســت. انتظار مردم از پول خوب این است 
کــه ارزش دارایی آن ها را حفظ کند، قابل کنترل و ردیابی توســط 
دولت ها نباشد، اما از امنیت باال برخوردار باشد. ارزهای مجازی این 

نیازها را تقریبا برآورده می کند.
اطاعیه بانــک مرکزی دربــاره ارزهای مجازی یــا »رمز ارزهای 
جهان روا« هر چند با اســتناد به قانون مصــوب در نیم قرن پیش و 
با همان اســتراتژی تکراری مدیران دولتی، ســعی در هشدار و رفع 
مســئولیت و مقابله با نادیده گرفتن ایــن تکنولوژی جدید حکایت 
دارد و هرگونه ضرر و زیان ناشــی از آن را متوجه استفاده کنندگان 
می داند، اما جای امیدواری است که بانک مرکزی پذیرفته است باید 
موضوع اســتخراج رمز ارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون 
اقتصادی دولت بررســی و پس از اتخاذ تصمیمات الزم، ضوابط آن 

را اباغ کند.
در ایــن شــرایط بانــک مرکــزی بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنــد 
کــه هیچ کــدام از تجربه هــای مقابلــه دولــت بــا پدیده هــای 
ــت منتهــی  ــه نتیجــه دلخــواه دول ــوژی ب ــر تکنول ــی ب ــد مبتن جدی
ــبکه های  ــر بســتر ش ــا ب ــن پدیده ه ــر ای ــژه اگ نشــده اســت. به وی
ــازی  ــای مج ــر فض ــا ب ــارت دولت ه ــد. نظ ــی باش ــازی مبتن مج
حداقلــی اســت و اصــوالً امــکان کنتــرل آن هــا بــه صــورت کامــل 
ــل  ــت و غیرقاب ــط دول ــودن توس ــرل نب ــل کنت ــدارد. قاب ــود ن وج
ردگیــری بــودن، حفــظ ارزش دارایــی و حتــی افزایــش آن از دالیل 

ــان اســت. ــرای متقاضی ــت ارز مجــازی ب عمــده جذابی
ــد  ــت آن می توان ــل جذابی ــن دالی ــده گرفت ــاس، نادی ــن اس ــر ای ب
ــا و  ــی تقاض ــا وقت ــد و ت ــر کن ــده را بی اث ــوب ش ــط مص ضواب
ــایه  ــته باشــد، در س ــی وجــود داش ــن ارزهای ــرای چنی ــرش ب پذی
یــک قانــون و ضوابــط بــد می توانــد بــرای کاهبــرداران بهشــتی 
ــردم،  ــل م ــایه جه ــدون و در س ــن م ــه دور از قوانی ــه ب ــازد ک بس
ــت  ــه نتیجــه آن در نهای ــد ک ــردم بدهن ــه م ــه ب ــای مکاران وعده ه

ــت. ــد گرف ــراها را خواه ــت و دادس ــن دول دام
با توجه به شــرایط اقتصادی و کاهش ارزش پول، در صورت توجه 
نداشــتن الزم دولت، ارزهای دیجیتــال می توانند جایگاه یک »پول 

خوب« را در ایران به دست بیاورند.
هرچند »پول« بودن، یک جایگاه حقوقی اســت و پول بودن ارزهای 
مجازی منوط به پذیرش جایگاه حقوقی آن از ســوی دولت ها است 
و تاکنون هیچ دولتی حتی ژاپن این ارزها را به عنوان پول به رسمیت 
نشــناخته  است، اما شرایط اقتصادی این کشــورها، ثبات اقتصادی، 
ارزش پول، وجود راه های متفاوت و پربازده برای ســرمایه گذاری، 
جذابیت و شــرایط این کشورها برای گســترش استفاده از ارزهای 

مجازی را متفاوت از ایران کرده است.
بعید به نظر می رســد که در شرایط فعلی، ارزهای مجازی بتوانند به 
عنوان یک »پول خوب« مطرح شوند و جای پول کاغذی را بگیرند، 

اما اثرات پولی بر اقتصاد کان خواهند گذاشت.
* سعيد رجبی

آگهی مناقصه عمومی  )مرحله اول( نوبت دوم 

روابط عمومي شرکت آب و فاضالب روستائی  استان همدان 

مدت اجرا   شهرستانروستا/مجتمععنوان پروژه
)ماه( 

شاخص مبلغ اولیه    )ریال(
تعدیل

مبلغ ضمانتنامه 
)ریال(

تهیه مصالححداقل رتبه

تامين و ارتقا کنترل کيفی،بهربرداری 
نگهداری و اصالح و بازسازی 
تاسيسات و ایستگاه پمپاژ   

پيمانکارآب581.550.000ندارد1211.630.546.612تویسرکانروستاهای

شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذیل را طبق نقشه و مشخصات فنی موجود براساس قيمت 
پيشنهادی از طریق برگزاری مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونيکی دولت بصورت یک مرحله ای به پيمانکاران واجد شرایط و دارای تجربه و سوابق کافی و 

مفيد در امور مربوطه که تمایل همکاری دارند واگذار نماید .
 نوع ، کيفيت و کميت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

 ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت 90روز معتبر بوده و برای 90روز دیگر قابل تمدید باشد.
 تضمين شرکت در مناقصه)فرآیند ارجاع کار(: طبق آیين نامه تضمين معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659/ه مورخ 1394/09/22 هيأت وزیران

مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و مناقصه گران در صورت نبود عضویت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نام در سایت فوق االشاره و دریافت گواهی امضا الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه 

انجام دهند.
 کليه واجدین شرایط می توانند  اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکر از مورخه 98/4/25 تا مورخ 98/4/29 دریافت و با توجه به مندرجات 
اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف، ب و ج را تهيه و تا ساعت 19 مورخ 1398/5/9 نسبت به بارگزاری اسناد به صورت فایل PDF در سامانه اقدام نمایند. 
در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( در پاکت مهر و موم شده تا ساعت 12 مورخ 1398/5/9 به دبير خانه شرکت الزامی می باشد .

 بازگشائی پاکات پيشنهادی در روز پنج شنبه مورخ 1398/5/10 راس ساعت 9 در محل کميسيون معامالت این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می شود.
  متقاضيان جهت دریافت اطالعات بيشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  32516900-081 تماس حاصل نمایند .

 الزاميست پيمانکار بر اساس صالحيت و ظرفيت کاري مورد تائيد از مراجع ذیصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم که درصورت تخلف ، ضمانت نامه شرکت در 
مناقصه وي ضبط مي گردد .

 به پيشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده های کمتر از ميزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنين پيشنهادات مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتی که خارج از 
موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

 تبيعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی )HSE( الزامی است.
 ورود پيشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کميسيون مجاز می باشد.

 برنده باید دارای کد معامالتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمی باشد .
 آدرس شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان : بلوار آیت ا.. کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک یک

www.iets.mporg.ir :  پایگاه اطالع رساني مناقصات کشور 
www.Abfarhamedan.ir  :   شرکت آب و  فاضالب روستائی استان همدان 

شماره مناقصه : 983012
روزپنجشنبه مورخ :1398/4/27

بدون آب ، كتاب زندگی را باید بست
کارت دانشجویی زهرا پارسایی فرزند اميرارسالن به شماره ملی 
3860723529 رشته روانشناسی دانشگاه بوعلی سينا به شماره 
دانشجویی 9332273025 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهی مزایده اجاره  

اداره کل بهزیستی استان همدان

آدرس تضمينمبلغ پایه یک ساله متراژعنوان ردیف
فروشگاه شماره 1 ) 1

اسپرت کالسيک ( 
مالیر  خ شهدا اداره بهزیستی 35138/000/0006/900/000

فروشگاه اسپرت کالسيک فعلی 
فروشگاه شماره 2 ) بيمه 2

ایران (
مالیر  خ شهدا اداره بهزیستی 29132/000/0006/600/000

نمایندگی      بيمه ایران

فروشگاه شماره 3 ) 3
نمایندگی ماجيکار(

مالیر  خ شهدا اداره بهزیستی 29132/000/0006/600/000
نمایندگی ماجيکار اسپرت خودرو 

فروشگاه شماره 4) 4
عکاسی (

مالیر  خ شهدا اداره بهزیستی زیر 2560/000/0003/000/000
زمين  فروشگاه اسپرت کالسيک 

) عکاسی (
زیر زمين ستاد بهزیستی 5

همدان 
همدان ميدان جهاد جنب بانک 80888/000/00044/400/000متر تقریبی

کشاورزی زیر زمين اداره بهزیستی

ــاره  ــرداری   اج ــره ب ــر دارد به ــدان  در نظ ــتان هم ــتی اس  بهزیس
ــن  ــر زمي ــاب  زی ــک ب ــر و ی ــتان مالی ــگاه  شهرس ــاب  فروش 4 ب
ــناد  ــدرج در اس ــات من ــا جزئي ــی و ب ــاری عموم ــری تج ــا کارب ب
ــدارکات  ــا بهــره گيــری از ســامانه ت ــل  ب ــده طبــق جــدول ذی مزای
ــده  ــماره مزای ــا ش ــت   www.setadiran.ir   و ب ــی دول الکترونيک

ــد . ــذار نمای ــی واگ ــورت الکترونيک ــه ص 5098000103000005 ب

زمان انتشار در سایت: ساعت 14 روز سه شنبه 1398/4/25 مهلت دریافت اسناد مزایده ساعت 14 
روز سه شنبه  1398/4/25

تاریخ بازدید : از 1398/4/25 لغایت 1398/5/5  آخرین مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : ساعت 14 
روز  یکشنبه 1398/5/6

زمان بازگشایی : ساعت 10 روز دوشنبه1398/5/7زمان اعالم به برنده : 1398/5/8
 قيمت پایه طبق جدول  اعالم گردیده  و مبلغ تضمين  طبق  جدول فوق  ضمانت نامه معتبر بانکی 
دارای اعتبار  سه ماهه و یا واریز نقدی  به حساب شماره 2173455628006  به نام تمرکز وجوه 

سپرده 
 اعتبار آگهی 90 روز می باشد .

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات  الکترونيکی دولت می باشد و کليه مراحل فرایند 

مزایده شامل دریافت اسناد مزایده  پرداخت تضمين شرکت در مزایده ) ودیعه( ، ارسال پيشنهاد 
قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد . 

2- کليه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه 
مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد 

3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونيکی ) توکن ( 
با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :

4- مرکز پشتيبانی و راهبردی سامانه : 021-41934 
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سایت سامانه) www.setadiran.ir  (  بخش " ثبت 

نام / پرو فایل مزایده گر" موجود است .
) م الف 615(

 بیشــترین تعداد تصادفات در بلوارهاي 
اســتان و کمترین تصادفات در تقاطع ها رخ 

داده است. 
رئیس پلیــس راهنمایي و رانندگي اســتان 
همدان در کارگروه همتــا، گفت: بلوارها با 
232 مورد بیشــترین و تقاطع ها با 4۷ مورد 
کمترین سهم تصادفات در 3 ماه نخست سال 

۹8 را به خود اختصاص داده اند.
علي فکري، ادامــه داد: در تصادف هاي رخ 
داده در 3 ماه نخست ســال جاري 2۶2 نفر 
عابــر پیاده مجــروح وجود داشــته و جمع 

مجروحان ۶32 نفر بوده است.
به گفته وي، تعــداد فوتي تصادفي در 3 ماه 
نخست ســال ۹8 با ۱۷ نفر نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته 2 نفر اضافه شده است 
امــا در مجروهان با ۱4 درصد کاهش مواجه 

بوده ایم.
فکري افــزود: همدان بــا ۵۹ درصد از کل 
فوتي هاي تصادفات از ســال ۹۵ تا ۹۷، رتبه 
نخست را در بین ۹ شهرســتان استان دارد، 
اما تویسرکان بیشترین تصادفات استان را به 
خود اختصاص داده که در این بخش همدان 

رتبه دوم استان را دارد.
به گفته وي، همــدان ۱4۰ نفر )۵۹ درصد( 
متوفیان تصادفات در 3 سال را داشته که این 
عدد در مایر 3۱ نفر )۱3/4( و در نهاوند ۱8 

نفر )۷/۶( است.
طبق آمــار رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي 
استان همدان، جمع فوتي هاي استان در سال 
۹۵، 82 نفر اســت که این آمار در ســال ۹۶ 
بــه ۷۶ نفر و در ســال ۹۷ به ۶۱ نفر کاهش 

یافته است. 
وي با اشاره به آمار متوفیان سرنشین خودرو 
و پیاده با خودرو در درون شــهر در 3 سال، 
ادامه داد: تویسرکان با 2۰ نفر فوتي رتبه اول، 
همــدان با ۱8 نفر، اســدآباد ۱4 نفر، نهاوند 
۱4 نفر، بهار ۶ نفــر و مایر، کبودراهنگ و 
فامنیــن با هیچ فوتي در رتبه هاي بعدي قرار 

گرفته اند. 
وي موتورســواران را خطرآفرین ترین دسته 
از رانندگان اســتان مطرح کرد و با بیان این 
کــه ۱۰۰ درصــد متوفیــان تصادفات رزن 
در 3 ســال گذشــته توســط موتورسواران 
صورت گرفته اســت، افــزود: فامنین با ۶۷ 
درصــد، کبودراهنگ بــا ۶۰ درصد، مایر 
48 درصد، بهار 44 درصد، تویســرکان 4۰ 
درصــد، اســدآباد 34 درصد، همــدان 24 
درصد و نهاوند با ۶ درصد متوفیان توســط 

موتورسواران در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
فکري با اشــاره به کسب رتبه نخست استان 
همــدان با ۱4 درصد کاهــش در تصادفات 
فوتي در ســال ۹۷، گفت: در این مدت 238 
هــزار و 28۱ برگ جریمــه صادر و تحویل 
افــرادي که قوانین راهنمایــي و رانندگي را 
رعایت نکرده اند، داده شــده که ۱۱ هزار و 
۹3۰ مورد مربوط به اســتفاده از تلفن همراه 

است.
رئیــس پلیس راهنمایی و رانندگي اســتان 
همدان با اشــاره بــه توقیف 3 هزار و۶۱۵  
موتور ســیکلت و 3 هــزار و 83 خودرو، 
بیان کرد: ۱2۱ جلــد گواهینامه رانندگاني 

که بیش از 3۰ نمره منفي دارند را گرفته ایم 
که بار اول 3 ماه حق رانندگي ندارند و اگر 
در ایــن فاصله رانندگــي و تصادف کنند، 
حق بیمه به آن هــا تعلق نمي گیرد. توقیف 
گواهینامــه این افراد بــار دوم ۶ ماه و بار 

سوم یک سال است.
معــاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار 
همــدان، گفــت: تخلــف در رانندگي باید 
طوري ثبــت و کاربردي شــود که حتي در 
گزینش ها هم اســتفاده و بــراي افراد امتیاز 

مثبت یا منفي محسوب شود.
محمودرضا عراقي در پاســخ به درخواست 
پلیس راهور بــراي تعجیل در تدوین برنامه 
جامع ۵ ســاله کاهش تلفات، گفت: شوراي 
ترافیک شهرستان ها باید عاوه بر طرح جامع 
خودشــان، فکر کنند که چه برنامه هایي اجرا 
کنند تا حوادث و تصادفات را کاهش بدهند.

وي ادامه داد: شهرداري براي نصب دوربین 
در جاده گنجنامه کمک کند.

 اختصاص خیابان ها به افراد موردنظر
مدیــرکل دفتر فنــي اســتانداري همدان، 
گفت: ادارات براي ســاماندهي کارت هاي 

ترافیــک طــرح و برنامــه بنویســند و به 
کنند. ارائه  دبیرخانه 

کیــوان کاظمــي: ادامــه داد: یــک ســري 
کارت پــارک حاشــیه رایگان به افــراد داده 
شــده که اگر بپذیرید در همین جلسه حذف 
همه کارت ها براي همه افراد مصوب شــود، 
اما مســئوالن مربوطه در شهرداري نپذیرفتند 
و گفتنــد که گزارشــي از آن هــا تهیه و در 
جلسه اي اختصاصي ارائه و سپس تصمیمات 

الزم گرفته شود. 
عراقي، معاون عمراني اســتاندار در انتقاد به 
ایــن صحبت گفت: من که معــاون عمراني 
هســتم کارت پارک رایگان نــدارم. این چه 
افرادي هســتند که از این کارت ها اســتفاده 
مي کنند؟ مگر پرداخــت 2 هزار تومان براي 
یک ساعت زیاد است که این کارت ها وجود 

داشته باشند؟
کاظمي هم گفت: وجود کارت پارک حاشیه 
رایــگان، خیابان ها را براي یک ســري افراد 
محــدود، اختصاصي مي کند و کســاني که 
یکي دو ســاعت نیاز به پارک دارند جا پیدا 

نخواهند کرد.

رئیس پلیس راهور استان در کارگروه همتا:

بلوارهاي استان 
بیشترین خطر تصادف را دارند

■ متوفيان تصادفات رو به کاهش است
■ مدیرکل فني استانداري: کارت پارک رایگان خيابان ها را براي یک سري افراد اختصاصي مي کند

حاشیه  کارت پارک  وجود 
رایگان، خیابان ها را براي 
محدود،  افراد  سري  یک 
اختصاصــي مي کنــد و 
کساني که یکي دو ساعت 
نیاز به پارک دارند جا پیدا 

نخواهند کرد

کانال خبری                

 در تلگرام

همراهتان 

هستيم

@Hamedanpayam



C M Y K

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

پنجشنبه  27 تیرماه 1398  شماره 3523

7

 مســابقات فوتبــال قهرمانــی نوجوانان 
باشگاه های استان یادواره شهید امیر امیرگان 

از فردا کلید می خورد.
این رقابت ها که قرار بود از هفته گذشته آغاز 
شــود، به دلیل تکمیل نشدن مدارک تیم ها با 
یک هفته تعویق از فردا در همدان و ســایر 
شهرستان ها آغاز می شود. در این رقابت ها ۱۰ 

تیم شــرکت دارند که در دو گروه مسابقات 
خود را برگزار می کنند.کمیته مسابقات هیأت 
فوتبال، برنامه جدیــد این رقابت ها را اعام 
کــرد که بر همین اســاس فــردا جمعه 28 
تیرماه تیم نوجوانان ســتاره سرخ تویسرکان 
در ورزشگاه شــهید هرمزی این شهر میزبان 
نوجوانــان پاس همدان اســت. این بازی از 

گروه اول ایــن رقابت ها می باشــد.فردا دو 
دیدار هم در همدان برگزار می شود و در آغاز 
گروه دوم تیم شهرداری مریانج پذیرای میثاق 
همدان خواهد بود و ســپس از گروه نخست 
مســابقات تیم پدیده ســرخ همدان از تیم 
نوجوانان آبی پوشان همدان پذیرایی می کند. 
این دیدارها در ورزشــگاه شهید شمسی پور 

برگزار می شــود.از گــروه دوم این رقابت ها 
یک بازی نیز در اســدآباد برگزار می شود. در 
این دیدار تیم فاتح اسدآباد میزبان نوجوانان 
اکباتان همدان در ورزشــگاه شهید راحمی 
خواهد بود. تیم های مهر اللجین از گروه اول 
و یاوران مایر از گــروه دوم در این هفته با 

قرعه استراحت روبه رو هستند.

 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود: ۱4:۱۵

 ساعت خروج: ۱4:3۵

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

خبـر تحلیل

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

چرا جمشيدیان در پاس نمی ماند 
 این روزها پاس آبستن حوادث بسیاری است و این تیم در خواب 
زمستانی به سر می برد و هیچ حرکتی که نشان از حیات این تیم باشد، 
به چشــم نمی خورد. هر روز از این تیم خبری به گوش می رسد، یک 
روز عباس صوفی، رئیس هیأت فوتبال استان خبر از ابقای جمشیدیان 
در پاس می دهد و بافاصله در کمتر از 24 ســاعت احمد جمشیدیان 

اعام کناره گیری می کند.
حرکت جمشیدیان که فصل موفقی را در پاس سپری کرد کامًا منطقی 

و حرفه ای به نظر می رسد و نمی توان به وی خرده گرفت.
جمشــیدیان سال گذشته با پاس نخســتین تجربه مربیگری خود را 
ســپری کرد و کســب نتایج خوب باعث شد تا جایگاهی را در بین 
مربیان پیدا کند. در این که جمشــیدیان بــه پاس و همدان بدهکار 
است، شــکی نیســت. زیرا او با پاس توانســت خود را در دنیای 
مربیگری به اثبات برســاند و حاال باید با ماندن در پاس و ادامه کار 

دین خود را ادا کند.
سرمربی فصل گذشته پاس تمایل چندانی به جدایی ندارد بلکه قصد 
دارد تا با این حرکت خود مسئوالن را مجاب به حمایت بیشتر از پاس 
کند. جمشــیدیان به خوبی می داند کــه کناره گیری از پاس نمی تواند 
آینده مربیگری وی را تضمین کند و نیاز دارد تا همچنان کسب تجربه 

نماید و پاس بهترین مکان برای رسیدن به مقصود است.
وی اعــام جدایی از پاس کرد و دالیــل کامًا منطقی نیز ارائه داده 
اســت. جمشیدیان به خوبی می داند که امسال دیگر با وعده و وعید 
نمی توان، تیم بست و برای حضور پرقدرت پاس در لیگ دسته دوم 
باید این تیم را در حد توقعات هواداران راهی مســابقات کرد. تیمی 
که حتی یک دفتر برای امور اداری خود ندارد، چگونه می تواند موفق 
باشــد؟ هیأت مدیره این تیم هنوز پس از گذشت ماه ها باتکلیفی، 
نتوانســته است خط و مشــی و آینده این تیم را ترسیم کند. بدهی 
3 میلیــاردی پاس برای این تیم معضلی اســت که کســی را یارای 
حل آن نیســت. پاس با این بدهی حق ثبت قــرارداد ندارد و کادر 
فنی و بازیکنان فصل گذشــته حــدود ۵۰ درصد از قرارداد خود را 
طلــب دارند. بازیکنان این تیم یکی پــس از دیگری راهی تیم های 
دیگر می شــوند. متولیان ورزش و اعضای هیأت مدیره هر کس ساز 
خود را کوک می کند و برای رســیدن بــه مقاصد خود از پاس مایه 
می گذارند. اگر این دوســتان واقعًا دلشان برای پاس می سوزد، چرا 

قدم های محکمی برنمی دارند؟
حدود ســه ماه است که در بوق و کرنا می کوبند که قصد خرید امتیاز 
تیم شهرداری تبریز را داریم در حالی که عمًا هیچ کاری انجام نشده 

و فقط احساسات هواداران را به بازی گرفته اند.
اگر این دوســتان انرژی خود را که صرف بازار گرمی و خرید امتیاز 
می کنند، از همان آغاز ســال روی تیم دســته دومی زوم می کردند و 
مشــکات این تیم را حل و بدهی ها را تسویه می کردند، اآلن پاس با 

خیالی راحت تمرینات آماده سازی خود را آغاز می کرد.
احمد جمشــیدیان حق دارد که با دیدن این نامایمات اعام کند که 
کنار می کشــد هر چند قلباً عاقه مند اســت که باز هم با پاس ادامه 
بدهد. اما مشــکات پیش روی پاس باعث شده که وی آهنگ جدایی 

سر بدهد.
پاس سال گذشته دیر آغاز کرد و با گذشت چند هفته از رقابت ها تازه 
سر و شکل گرفت که اگر این تیم در آغاز مسابقات با قدرت و آمادگی 
قدم به رقابت ها گذاشته بود، اآلن پاس یکی از تیم های صعود کننده به 
لیگ یک بود. این تیم با جمشیدیان نتایج خوبی رقم زد و هوداران را 
راضی کرد اما افسوس امتیازات از دست رفته در آغاز فصل باعث شد 

علی رغم شایستگی از صعود باز بماند.
امسال نیز همین تراژدی برای پاس در حال تکرار است. در حالی که 
کمتر  از دو ماه تا آغاز مسابقات مانده، پاس فقط یک اسم روی کاغذ 

است و وجود خارجی ندارد.
هنوز کادر مربیان این تیم نامعلوم است و حتی جایگاه این تیم معلوم 
نیست. آیا متولیان ورزش استان به قول خود عمل می کنند و امتیاز لیگ 
یکی شهرداری تبریز را خریداری می کنند؟ آیا بدهی های سرسام آور 
پاس تسویه می شود؟ و بسیاری از سواالت دیگر که در ذهن هواداران 

است.
اگر مســئوالن استان صادقانه برخورد کنند و تاش خود را برای رفع 
مشکات این تیم انجام دهند، می توان احمد جمشیدیان را راضی کرد 
تا دوباره هدایت پاس را در دست بگیرد. به امید روزهای آفتابی پاس 

بزرگ همدان 

المپياد ورزش های همگانی دانشجویان 
در همدان

 چهارمین المپیاد ورزش های همگانی ویژه دانشــجویان پســر در 
دانشگاه بوعلی برگزار می شود.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 
چهارمین المپیاد ورزش های همگانی ویژه دانشــجویان پسر از تاریخ 
سوم تا هشــتم مردادماه در دانشگاه بوعلی همدان برگزار می شود که 
هدف اصلی از برگزاری المپیاد ورزش های همگانی توســعه ورزش 
همگانی و همه گیر کردن ورزش در جامعه تحصیلکرده دانشــگاهی 

است.
مهرداد عنبریان، ورزش همگانی را بستری برای مشارکت دانشجویان 
در فعالیت های ورزشــی دانســت و افزود: این المپیاد در ۹ رشته در 
بخش پســران شــامل والیبال چهار نفره، بســکتبال، فوتبال، آمادگی 

جسمانی، فریزبی، طناب زنی و پرتاب دارت برگزار می شود.
وی تعداد شرکت کنندگان در این المپیاد را یک هزار و ۵۰۰ ورزشکار، 
مربی و سرپرست از ۱33 دانشگاه و 3۱ استان خواند و با اشاره به این 
که در این المپیاد ۱3۰ نفر به عنوان داوطلبان دانشجو شرکت می کنند، 
بیان کرد: از همدان پنج تیم 3۰ نفره از دانشــگاه بوعلی، صنعتی، پیام 

نور و علمی کاربردی شرکت کردند.
عنبریان گفت: در روز چهارم مردادماه افتتاحیه مراسم المپیاد در سالن 

امام علی)ع( دانشگاه بوعلی برگزار می شود.

آغاز رقابت های بوکس قهرمانی کشور 
نوجوانان در لرستان

 رقابت های بوکس قهرمانی کشــور نوجوانان در خرم آباد لرستان 
در حال برگزاری اســت و با معرفی نفرات صعود کننده به دور نیمه 

نهایی به کار خود ادامه می دهد.
بوکسورهای شایسته همدانی در اوزان ۷۰ و ۷۵ و 8۰ پس از شکست 

دادن حریفان خود راهی دور سوم این مسابقات شدند.
امیرحسین ضیا شفیع، امیرحســین رنجبران و محمد قاسمی با صعود 
به دور بعدی این مسابقات در صورت شکست حریفانشان در مبارزه 

امروز، مدال خود را قطعی می کنند.
ورزشکاران همدان برای شکست حریفان در سه وزن یاد شده، بسیار 
با روحیه هســتند و امیدوارند بتوانند نمایندگانی شایسته برای استان 
باشــند.قرار است ۱8 تا 2۰ بوکسور از طریق این رقابت ها به اردوی 

تیم بوکس نوجوانان دعوت شوند.
مسابقات فوق روز جمعه با شناخت بهترین ها به پایان می رسد.

عليرضا دبير رئيس فدراسيون کشتی شد

 با رای اعضای مجمع فدراســیون کشــتی، علیرضا دبیر به عنوان 
رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد.

به گزارش ایســنا، مجمع انتخاباتی فدراســیون کشــتی به ریاست 
محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش 
و جوانان، کیکاووس سعیدی سرپرست دبیر کلی کمیته ملی المپیک، 
اسبقیان و اعضای مجمع فدراسیون کشتی در سالن فارسی آکادمی ملی 
المپیک برگزار شد که در پایان دور دوم، علیرضا دبیر با 3۱ رای از 43 
رای ماخوذه به عنوان رئیس فدراســیون کشتی انتخاب شد. نصیرزاده 

هم در دور دوم ۱2 رای داشت.
ســیداصغر آزوره، جاســم امیــری، حمیــد بنی تمیــم، علی اکبــر 
جیره ســرایی بازارکرد، محمدرضا صالحــی، عبدالمهدی نصیرزاده و 

علیرضا دبیر ۷ نامزد ریاست فدراسیون کشتی بودند.

براتی داور CAS شد

 )CAS( احمدرضا براتی به عنوان داور دادگاه بین المللی ورزش 
منصوب شد.

فدراســیون فوتبال اعام کرد، با تصمیم شــورای بین المللی داوری 
ورزش )ICAS(، احمدرضــا براتی رئیــس کمیته حقوقی و تدوین 
مقررات فدراســیون فوتبال کشورمان به عنوان داور دادگاه بین المللی 

ورزش )CAS( در لوزان سوئیس منصوب شد .
دادگاه داوری ورزش )CAS( دارای دو فهرســت جداگانه از داوران 
است که شامل داوران ویژه فوتبال و داوران سایر رشته های ورزشی 
می باشد و با تصمیم )ICAS( نام احمدرضا براتی در هر دو لیست 

داوران ویژه فوتبال و داوران عمومی قرار گرفته است.
دادگاه عالــی ورزش، باالترین نهاد حل و فصل اختافات ورزشــی 
و مرجع رســیدگی به شکایت از آرای صادره توسط نهادهای ملی و 
بین المللی ورزشی در جهان است و مقر این دادگاه در لوزان سوئیس 

است.

وجود 11 طرح نيمه تمام ورزشی در نهاوند

 برای تکمیل ۱۱ طرح نیمه تمام ورزشــی در نهاونــد به ۱۶ میلیارد تومان بودجه نیاز 
داریم.

رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند با اعام این مطلب به فارس، گفت: به منظور تکمیل 
۱۱ طرح نیمه تمام ورزشــی در شهرســتان نهاوند شامل زمین چمن، سالن های ورزشی، 

استخر سرپوشیده و خوابگاه ورزشی ۱۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
مهرداد سعدی نژاد، افزود: این پروژه ها شامل چهار زمین چمن در شهرهای برزول، گیان، 
فیروزان و روستای زرامین سفلی با چهار سالن ورزش باستانی، یک استخر سرپوشیده و 

خوابگاه ورزشکاران است.
وی با اشــاره به زمان آغاز برخی از طرح ها از ســال 8۶، اضافه کرد: از آن جا که متوسط 
پیشــرفت این طرح ها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است، تخصیص اعتبار مورد نیاز برای تکمیل 

آن ها از نیازهای مبرم شهرستان است.
رئیــس اداره ورزش و جوانان نهاوند، تصریح کــرد: تکمیل این طرح ها بخش عمده ای 
از کمبود فضای ورزشــی شهرستان را برطرف و سرانه ورزشی به حد استاندارد نزدیک 

می شود، سطح زیربنای این طرح ها 2۵ هزار و ۵۹۷ مترمربع است.
وی با بیان این که تاکنون برای اجرای این طرح ها از محل اعتبارات ملی و اســتانی بیش 
از ۱2 میلیارد تومان هزینه شــده است، گفت: ساخت خانه باستانی در مجموعه ورزشی 

علیمرادیان با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، پروژه استخر بانوان و خوابگاه ورزشکاران هر 
کدام با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد از مهم ترین طرح ها است.

سعدی ن ژاد، گفت: امیدواریم با پیگیری هایی که از سوی مسئوالن استان صورت می گیرد 
این طرح ها در هفته دولت به بهره برداری برسند.

رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند تکمیل خوابگاه ورزشکاران را مهم ترین اولویت 
ورزشــی شهرستان دانســت و افزود: با توجه به اســتعدادهای خوب ورزشی که در 
شهرســتان وجود دارد، خوابگاه ورزشــی برای میزبانی مســابقات ورزشی یکی از 
نیازهای شهرســتان اســت که امیدواریم با تخصیص اعتبار مورد نیاز در هفته دولت 

افتتاح شود.

آگهی دعوت از بستانکاران و بدهکاران شرکت در حال تصفيه صنعتی 
سرد و گرم یخ ریزان غرب 

در پرونده کالســه 9609988110900635 شــعبه نهم دادگاه حقوقی همدان که منتهی به صدور دادنامه شماره 
9709978110901121 مورخ 1397/10/18 گردیده حکم ورشکســتگی شرکت صنعتی سرد و گرم یخ ریزان غرب 
به شــماره ثبت 1292 مقيم همدان صادر گردیده است. لذا در اجرای مواد 462 قانون تجارت و ماده نظامنامه امور 

ورشکستگی آگهی می شود که:
1- اخطار به کليه بستانکاران شرکت ظرف مهلت های زیر از تاریخ نشر آخرین اعالن، اشخاص حقيقی و حقوقی که 
ادعایی یا طلبی نســبت به شرکت مذکور دارند اسناد طلب خود را با سواد مصدق شده آن را به  انضمام فهرستی 
که کليه مطالبات آنها را تعيين می نماید به دفتر محترم شــعبه دوم دادگاه حقوقی همدان تســليم کرده و قبض 

دریافت دارند.
2- طلبکاران مقيم در مقر دادگاه همدان یک ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن 

3- طلبکاران در سایر نقاط ایران دو ماه از تاریخ نشر اعالن 
4- طلبکاران مقيم در خارجه سه ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن 

5- اخطار به بدهکاران شــرکت ظرف مهلت های فوق از تاریخ نشر اعالن خود را معرفی کنند و متخلفين از این 
اخطاریه به معادل بيست و پنج درصد دین به نفع صندوق دولت محکوم خواهند شد.

6- اخطار به کســانی که به هر عنوان اموال شرکت در دست آنهاست که اموال را در ظرف مدت های مقرر فوق از 
تاریخ نشر آگهی در اختيار مدیر تصفيه بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد 

مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.)م الف 549(
مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه صنعتی سرو و گرم یخ ریزان غرب 

علی هاشم کریمی 

آگهی دعوت از بستانکاران و بدهکاران شرکت در حال تصفيه آرین ستایش غرب 
در پرونده کالســه 9809988130200021 شــعبه هفتم دادگاه حقوقی همدان که منتهی به صدور دادنامه شماره 
9809978116700072 مورخ 1398/1/25 گردیده حکم ورشکســتگی شرکت آرین ستایش غرب به شماره ثبت 
6528 مقيم همدان صادر گردیده اســت. لذا در اجرای مواد 462 قانون تجارت و ماده نظامنامه امور ورشکستگی 

آگهی می شود که:
7- اخطار به کليه بستانکاران شرکت ظرف مهلت های زیر از تاریخ نشر آخرین اعالن، اشخاص حقيقی و حقوقی 
که ادعایی یا طلبی نسبت به شرکت مذکور دارند اسناد طلب خود را با سواد مصدق شده آن را به  انضمام فهرستی 
که کليه مطالبات آنها را تعيين می نماید به دفتر محترم شــعبه دوم دادگاه حقوقی همدان تســليم کرده و قبض 

دریافت دارند.
8- طلبکاران مقيم در مقر دادگاه همدان یک ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن 

9- طلبکاران در سایر نقاط ایران دو ماه از تاریخ نشر اعالن 
10- طلبکاران مقيم در خارجه سه ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن 

11- اخطار به بدهکاران شــرکت ظرف مهلت های فوق از تاریخ نشر اعالن خود را معرفی کنند و متخلفين از این 
اخطاریه به معادل بيست و پنج درصد دین به نفع صندوق دولت محکوم خواهند شد.

12- اخطار به کســانی که به هر عنوان اموال شرکت در دست آنهاست که اموال را در ظرف مدت های مقرر فوق از 
تاریخ نشر آگهی در اختيار مدیر تصفيه بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد 

مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.)م الف 547(
مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه آرین ستایش غرب

علی هاشم کریمی 

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  10599 ب ــی دارای شــماره شناس ــه جالل ــم فاطم خان
ــت  ــوزه درخواس ــن ح ــه 113/327/98ح از ای ــت کالس دادخواس
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضي ــوده و چني ــت نم ــی حصروراث گواه
ــخ 96/10/23  ــنامه  8384 در تاری ــماره شناس ــه ش ــی ب ــادی بقال ه
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حين الفــوت 
ــه شــماره  ــی ب ــه: 1-رضــا بقال آن متوفی/متوفيــه منحصــر اســت ب
شناســنامه 236 پســر متوفــی 2-جــواد بقالــی بــه شــماره 
شناســنامه 4020040321 پســر متوفــی 3-مــژگان بقالــی بــه شــماره 
ــماره  ــه ش ــی ب ــپيده بقال ــی 4-س ــر متوف ــنامه 13839 دخت شناس
شناســنامه 4020198993 دختــر متوفــی 5-اکــرم بقالــی بــه شــماره 
ــماره  ــه ش ــان ب ــه بقائي ــی 6-فرزان ــر متوف ــنامه 1616 دخت شناس
ــماره  ــه ش ــی ب ــه جالل ــی 7-فاطم ــر متوف ــنامه 234 دخت شناس
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــی این ــر متوف ــنامه 10559 همس شناس
مقدماتــي درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــي مي نمایــد تــا 
هــر کســي اعتراضــي دارد و یــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف یــک مــاه تقدیــم دارد واال 

ــف 69( ــد. )م ال ــد ش ــادر خواه ــي ص گواه
رئیس حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف کبودراهنگ

ورزش محالت 
منبع غنی 

از نخبه های 
ورزشی است

 ورزش محــات منبع غنــی از نخبه های 
ورزشی اســت که با بها دادن به آنان می توان 
پشــتوانه خوبی بــرای ورزش قهرمانی ایجاد 

کرد.
مدیــرکل ورزش و جوانــان همدان در جمع 
اعضای کمیتــه ورزش محات همدان، اظهار 

داشت:. ورزش محات همدان از برترین های 
کشور اســت و در ســال های گذشته شاهد 
مســابقات و برنامه های گسترده در این حوزه 

بوده ایم.
محسن جهانشیر، افزود: دستگاه ورزش همدان 
حمایــت از ورزش محــات را وظیفه خود 
می داند و با این کــه این حوزه تحت نظارت 
شــهرداری همدان فعال اســت  اما هرگونه 
حمایت را خواهیم داشت و آمادگی داریم طی 
تفاهم نامه ای با شهرداری همدان نسبت به ارائه 
سانس های ورزشگاه شــهید مفتح به فوتبال 

محات اقدام کنیم.
وی بیان کرد: اقدام دســت اندرکاران ورزش 
محات ماندگار و قابل تحســین اســت و به 

وجود چنین افرادی که بدون چشم داشت در 
راستای توسعه ورزش گام بر می دارند، افتخار 
می کنیم. رئیس ورزش محات همدان نیز در 
این نشســت گفت: توسعه ورزش محات با 
حداقل امکانات در حال رشد و توسعه است.

ســعید پناه آبادی، افزود: هــم اکنون با کمبود 
مکان برای تمرین و مســابقه مواجه هستیم و 
از دســتگاه ورزش اســتان می خواهیم نسبت 
بــه واگذاری فضــا برای برگــزاری برنامه ها 

مشارکت کند.
وی با اشــاره به توجه ویژه به توسعه ورزش 
بانوان خانــه دار، گفت: هم اکنــون در نقاط 
مختلف شــهر نســبت به برگزاری ایستگاه 

ورزش صبحگاهی بانوان اقدام کرده ایم.

رئیــس ورزش محــات همدان خواســتار 
مشارکت آموزش و پرورش در توسعه ورزش 
محات شــد و افزود: حیاط مدارس بهترین 
مکان برای برگــزاری ورزش های عمومی و 

همگانی برای خانواده ها به ویژه بانوان است.
پناه آبادی با تاکید بر این که اســتفاده از سالن 
شــهدای خضر حق تیم های این منطقه است، 
گفت: زمین این سالن را اهالی این منطقه اهدا 
کرده اند و اکنون این حق را دارند که ساعاتی 

از روز به آن ها اختصاص یابد.
وی با بیان این کــه ورزش محات با حدود 
۱۰ هزار ورزشــکار آمــاده هرگونه همکاری 
با دستگاه ورزش اســت، گفت: نیاز ما ایجاد 

ساختاری قانونمند و رسمی است.

لیگ نوجوانان استان فردا آغاز می شود

 مرحلــه مقدماتی مســابقات فوتبال جام 
جهانی 2۰22 قطر و جام ملت های آسیا 2۰23 
چین، روز گذشــته در کواالالمپور مالزی مقر 
کنفدراسیون فوتبال آسیا قرعه کشی شد و تیم 

های آسیایی حریفان خود را شناختند.
در این قرعه کشی تیم ملی ایران در گروه سوم 
با تیم های عراق، بحرین، هنگ کنگ و کامبوج 
همگروه شــد و عراق به عنوان گربه سیاه تیم 
ملی بار دیگر با ما همگروه شد. تیم ملی فوتبال 
ایران برای سومین صعود پیاپی به جام جهانی 

باید کارش را به زودی آغاز کند.
* گروه بندی انتخابی جــام جهانی و جام 

ملت های آسیا به شرح زیر است:
گروه 1: گوام- مالدیو- فیلیپین- سوریه- چین

گروه ۲: 
نپال- کویت- چین تایپه- اردن- استرالیا

گروه 3: 
کامبوج- هنگ کنگ- بحرین- عراق- ایران

گــروه 4: ســنگاپور- یمــن- فلســطین- 
ازبکستان- عربستان

گروه 5: 
بنگادش- افغانستان- هند- عمان- قطر

میانمار- تاجیکستان-  گروه ۶: مغولســتان- 
قزاقستان- ژاپن

گروه ۷:
 اندونزی- مالزی- تایلند- ویتنام- امارات

گروه ۸: سریانکا- ترکمنستان- کره شمالی- 
لبنان- کره جنوبی

از هر گــروه تیم هــای اول و چهار تیم دوم 
برتر به صورت مســتقیم به مرحله نهایی راه 

پیدا می کنند تا در مجموع ۱2 تیم در دو گروه 
مرحله نهایــی انتخابی جام جهانی 2۰22 قطر 
را برگــزار کنند. برای انتخابی جام ملت   های 
آسیا هم 24 تیم به مرحله دوم راه پیدا می کنند.

جام جهانی 2022 قطر وجام ملت های آسیا 2023 چین قرعه کشی شد

ایران با عراق، کامبوج، بحرین و هنگ کنگ 
همگروه شد

بانوی همدانی در کارگاه مدرسی فوتبال آسیا
 کنفدراســیون فوتبال آسیا از معصومه 
شکوری مدرس همدانی برای حضور در 

کارگاه مدرسان داوری دعوت کرد.
ــیا  ــان داوری آس ــی مدرس کارگاه آموزش
ــا اول شــهریورماه امســال  از 3۰ مــرداد ت
در کواالالمپــور مالــزی برگــزار می شــود. 
ــه منظــور حضــور  ــه شــکوری ب معصوم
مدرســان  آموزشــی  کارگاه  ایــن  در 
ــی رود. وی  ــزی م ــه مال ــیا ب داوری آس

فروردین مــاه امســال بــرای نخســتین بــار 
ــه عنــوان یــک بانــوی همدانــی موفــق  ب
بــه اخــذ مجــوز مدرســی داوری فوتبــال 

ــد. ــیا ش ــاره آس در ق
دبیر هیأت فوتبال اســتان، گفت: معصومه 
شکوری از داوران برجسته فوتبال همدان 
از ســال ۹۵ به عنوان ناظر ای.اف.ســی 

پذیرفته شده بود.
کنفدراســیون  افزود:  بوجاریــان،  مهدی 

فوتبال آســیا در ســال میادی جاری با 
ارسال نامه ای، حضور معصومه شکوری 
در فهرست مدرسان داوری آسیا را اعام 

کرد.
با اعام کنفدراسیون فوتبال آسیا فقط این 
بانوی داور همدانی از کشورمان توانست 
با موفقیت، آزمون های الزم را پشــت سر 
بگذارد و به عنوان مدرس داوری آسیا در 

سال جاری میادی انتخاب شود.

قضاوت داوران استان در ليگ های کشوری 
 از ســوی فدراســیون فوتبال، برنامه این هفته مسابقات لیگ برتر 
فوتسال، لیگ ســاحلی و لیگ مناطق فوتسال اعام شد و تعدادی از 
داوران استان همدان نیز برای قضاوت در این مسابقات دعوت شدند.

مســابقات لیگ برتر فوتسال رده ســنی نوجوانان کشور به صورت 
مجتمع در اصفهان برگزار می شــود. داود فروتن، داور اســتان برای 
قضاوت به این رقابت ها دعوت شد. این مسابقات از روز گذشته آغاز 

و تا عصر جمعه ادامه دارد.
همچنین در لیگ برتر فوتســال بزرگساالن کشور که روز گذشته در 
کرمانشــاه برگزار شد، حمیدرضا قدسی راغب داور خوب همدانی به 
عنوان داور ســوم دیدار شاهین کرمانشاه مقابل سوهان قم را قضاوت 

کرد.
در مســابقات مجتمع فوتسال لیگ برتر رده ســنی نوجوانان که در 
شهرستان ســاوه برگزار می شود، ســجاد ابوالفتحی داور استان برای 
قضاوت در این رقابت ها که امروز و فردا انجام می شود، دعوت شده 

است.
همچنین در مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی بانوان که در شهرستان 
ســاری برگزار می شود، مهرنوش عجمی داور همدانی برای قضاوت 
در این رقابت ها دعوت شــده است که این مسابقات نیز تا روز شنبه 

ادامه دارد.



 

C M Y K

 

فناوري

گزارش 

گردشگري

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائی:سيده ثريا جاللی

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 )ويژه(                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                )34586731 - 081(

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتی
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهی
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراک
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پیش بیني وضع هوا: 
  صاف تا کمی ابري - وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزیک تهران «

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سیاسي، فرهنگي، اقتصادي

پنجشنبه  27 تیرماه 1398  15 ذی القعده 1440  18 جوالی 2019  شماره 3523

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               04:35  
خورشيد         06:15                   طلوع 
اذان ظهر                      13:22
غروب خورشيد              20:29

اذان مغرب                   20:48 
نيمه شب شرعي           00:33

تپه
گل  هار
 ب

باد
د  آ

   اس
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

اهن
ود  ر

 کب
وند

نها
   

ان
رک

يس
 تو

الير
 م

  ان
مد

ه
ان

ست
هر

ش

32 37 37 37 38 36 38 39 35 37 36

16  15  16  14  17  15  16  16  17  16 14
25 20 20 35 25 25 35 35 30 30 35

اپل و گوگل از ایموجی های جدید 
رونمایی کردند

 اپل و گوگل از ایموجی های جدید خود رونمایی کردند. این ایموجی 
ها شــامل حیواناتی جدید، سگ های راهنما و ویلچر هستند.به گزارش 
مهر، کنسرسیوم »یونی کد« )Unicode( از ایموجی های جدید 2۰۱۹ 
رونمایی کرد. گوگل و اپل نسخه هایی از کاراکترهای ایموجی مخصوص 
خود را رونمایی کرده و حدود ۶۰ ایموجی جدید به مجموعه های خود 
اضافه می کنند.در این مجموعه ایموجی کاراکترهایی مانند ســگ های 
راهنما، ویلچر و اعضای بدن مصنوعی دیده می شود. عاوه بر آن ایموجی 
هایی با محوریت هند نیز دیده می شــود مانند یک معبد هندو و لباس 
ساری. از سوی دیگر حیواناتی مانند خرس تنبل، سمور دریایی و فامینگو 

نیز به فهرست ایموجی افزوده شده اند.

حمایت از پروژه های دغدغه محور توسط 
صندوق نوآوری و شکوفایی

 معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در این 
صندوق مدل های سرمایه گذاری مختلفی برای حمایت از پروژه های 
دغدغه محور کشــور تعریف شده است.به گزارش ایسنا ، علی ناظمی 
درباره برنامه های صندوق نوآوری و شــکوفایی برای سرمایه گذاری 
روی طرح هــا و پروژه ها گفت: یکی از برنامه های صندوق نوآوری و 
شکوفایی با عنوان »هم سرمایه گذار« است که به وسیله آن پروژه های 
دغدغه محور کشــور که از ریســک باالیی برخوردار اســت، توسط 
صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت می شوند.ناظمی گفت: در مدل 
هم ســرمایه گذار، به ازای هر واحد ســرمایه گذاری شرکت، صندوق 

نوآوری و شکوفایی 4 واحد روی پروژه سرمایه گذاری می کند.

راه اندازی نخستين مرکز دانشگاهی 
شتابدهی تخصصی دیجيتال سالمت

 مدیر شــتاب دهنده دانشــگاه علوم پزشــکی ایران از راه اندازی 
نخستین مرکز شتابدهی و نوآوری تخصصی دیجیتال سامت در این 
دانشگاه خبر داد. به گزارش دانشگاه علوم پزشکی ایران، دبیر شورای 
سیاستگذاری و مدیر شتاب دهنده دانشگاه علوم پزشکی ایران با اعام 
این خبر، گفت: مراحل هدف گذاری، طراحی، اجرا و آماده ســازی آن 

انجام شده و مرکز شتابدهی دانشگاه آماده بهره برداری است.
امید پورنیک، اظهار داشــت: عمده تمرکز ما بر حمایت از کســب و 
کارهای مبتنی بر فناوری اطاعات و ارتباطات در حوزه سامت است 
و تیم های درون و برون دانشگاهی که ایده های نو و خاقانه در بحث 

دیجیتال سامت داشته و نیاز به حمایت دارند.

رباتی که با نيروی ارتعاش حرکت می کند
 محققــان رباتی ابداع کرده اند که بــا دریافت انرژی منابع درحال 
ارتعاش، نیروی الزم برای حرکتش را تامین می کند.به گزارش ایسنا، 
برای توسعه ربات هایی که بتوانند در بدن انسان کار کنند، چالش هایی 
وجود دارد. یکی از این چالش ها کشف منبع نیرو است زیرا نمی توان 
باتری بزرگی به آن ها متصل کرد. محققان دانشگاه جورجیا تک یک 
ربات مسواکی )bristle-bot(چابک بسیار کوچک ابداع کرده اند که 
با دریافت انرژی ارتعاش طیف مختلفی از منابع )از اولتراساوند گرفته 
تا یک بلندگو در نزدیکی فرد( می تواند حرکت کند. برای این منظور 
محققان یک محرک پیزوالکتریک کوچک را در بدنه ای از جنس پلیمر 
قرار دادند که پاهای مسواک مانند آن زاویه دار هستند و در واکنش به 

ارتعاشات در جهتی خاص واکنش نشان می دهند.

سيارکی که قرار بود به زمين بخورد گم شد
 در حالی که ستاره شناسان از احتمال برخورد یک سیارک به زمین 
در شهریورماه خبر داده بودند، بررسی های جدید آژانس فضایی اروپا 

نشان می دهد که این سیارک هنوز در فضا رویت نشده است.
به گزارش مهر، سیارک یاد شــده QV۸۹ 2۰۰۶ نام دارد و احتمال 
برخورد آن با کره زمین به نگرانی های عمومی در این زمینه دامن زده 
بود، آژانس فضایی اروپا تایید کرده که علیرغم پیگیری موضوع هنوز 

سیارک یاد شده را در آسمان رویت نکرده است.
سیارک QV۸۹ 2۰۰۶ نخستین بار در آگوست سال 2۰۰۶ و در زمان 
عبور از نزدیکی کره زمین شناسایی شد. در آن زمان ستاره شناسان با 
بررسی خط سیر آن بدین نتیجه رسیدند که QV۸۹ 2۰۰۶ به احتمال 
یک در هفت هزار در ۹ سپتامبر سال 2۰۱۹ به زمین برخورد می کند.

رئیس كمیسیون گردشگری شورای شهر همدان اعالم كرد

ایجاد »کمپ های اقامتی« و »اورژانس 
گردشگری« در ورودی های همدان

 رئیــس کمیســیون اقتصاد، 
گردشــگری  و  ســرمایه گذاری 
شــورای اسامی شــهر همدان 
از ایجــاد کمپ هــای اقامتی در 
ورودی های شهر همدان خبر داد 
و گفت: به منظــور جلوگیری از 
چادرهای  جمع آوری  و  ترافیک 
مســافران در پارک ها، کمپ های 
احــداث  همــدان  در  اقامتــی 

می شود.
حســین قره باغی، طرح ایجــاد کمپ های اقامتی در شــهر همدان را 
ضروری دانســت و اظهار کــرد: طرح مذکور به منزله حفظ ســیمای 
عمومی شــهر و به منظور ســاماندهی نصب چادرهــا در مکان های 
عمومی ایجاد شــده و درنظر داریم مســافران پیش از ورود به داخل 

شهر اسکان یابند.
وی در ادامــه از تصویب مصوبه جانمایــی طرح کمپ های اقامتی در 
کمیسیون گردشگری و سرمایه گذاری شــورای شهر همدان خبر داد 
و تصریح کرد: پیشنهاد شــده این کمپ ها در زمین هایی که متعلق به 

فضای شهری بوده و مختص فضای کمپ هستند، احداث شود.
 راه اندازی »اورژانس گردشگری« در همدان

عضو  شورای شهر در ادامه راه اندازی »اورژانس گردشگری« در همدان 
را یکی دیگر از تصمیمات شــورای شــهر اعام کرد و گفت: چندی 
پیش بحث راه اندازی »پلیس آفیس« گردشــگری در همدان مطرح شد 
که در پی تحقیقات انجام شده قرار به راه اندازی »اورژانس گردشگری« 

در سه ورودی اصلی شهر همدان شد.
وی همچنین ادامه داد: جانمایی مناســب این ســاختمان، راهنمایی 
مطلــوب را برای بازدیــد گردشــگران از مکان هــای تفریحی و 
گردشــگری این شــهر مهیا می ســازد و هدف اصلــی راه اندازی 
اورژانس گردشــگری، ارائــه هر چه بهتر خدمات گردشــگری به 

است. مسافران 
قره باغــی اجرای این طرح را با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی 
شــهرداری همدان اعام و تصریح کرد: در اجــرای این طرح میراث 
فرهنگی نقشــی نداشــته و راه اندازی اورژانس گردشــگری کامًا با 

تصمیم شورای شهر همدان بوده است.
وی در پایان یادآور شــد: فاز نخســت اجرای طرح در میدان سردار 
شهید همدانی تا مسیر دانشــگاه پیام نور مقرر شده و پس از اقدامات 

نهایی در دو ورودی دیگر شهر همدان نیز عملیاتی می شود.

■ حدیث:
امام صادق )ع(:

عوامل نجات بخش، عبارت  اند از: اِطعام کردن، سالم کردن به همگان، و نماز خواندن در شب، 

هنگامی که مردم خفته  اند.         
کافي: ج4 ص51 ح5

■ دوبيتي:
دلم از عهد و پيمان بر نگرده سرم چون گوی در ميدان بگرده  

نشينم تا که این دوران بگرده اگر دوران به نااهالن بمانه  
باباطاهر

از حضور مدیران سابق گردشگری تا منتخبین کشوری  

جشنواره ایده های گردشگری در ایستگاه پایانی 

دیزی اللجین

اســتان  شــهرهای   
همــدان هــر کــدام به 
هــای خاصی  ویژگــی 
معروف هستند. در یکی 
خرید،  گردو  شــود  می 
یکی هــوای درجه یکی 
به صنایع  دارد و شهری 

دستی معروف است. اللجین از شهرهای شهرستان بهار، در فاصله 2۵ 
کیلومتری همدان قرار دارد. اللجین اگرچه به شهر سفال معروف است 
اما ویژگی دیگری هم دارد که جذابیتش را بیشــتر کرده است. در این 
شــهر می توانیم دیزی هایی بخوریم که در سطح ایران زبانزد است. 
دســتور پخت دیزی اللجین مانند آبگوشت است اما برای رسیدن به 
طعم مطلوب آن، الزم اســت ریزه کاری هایــی در زمان پخت رعایت 
شــود. نخود، گوجه فرنگی، فلفل، سیب زمینی، گوشت و آب ترکیبات 
اصلی دیزی هســتند. البته متناسب با ذائقه های مختلف، می توان این 
ترکیب را اضافه یا کم کرد. ترکیب یاد شــده درون ظرف دیزی تک 
نفره که از جنس ســفال است، بار گذاشته می شود. پیشنهاد جدی ما 
به شــما در این تابســتان، دیدن اللجین، خرید سفال و خوردن دیزی 

این شهر است.

وقت قصه، من را صدا کن
 

"وقت قصــه، من را   
برای  کتابــی  صدا کــن" 
نویسنده  قلم  به  نوجوانان 
مطرح همدانی »محمدرضا 
یوســفی« اســت. او سال 
هاست به عنوان نویسنده و 
کودک  ادبیات  نظریه پرداز 
و نوجوان فعالیت می کند. 
این نویســنده مطرح یک 

بار هم نامزد دریافت جایزه معتبر »هانس کریستین اندرسون« شده 
است. داســتان این کتاب با ماجرای نوجوانی به نام سهراب آغاز 
می شــود که پدربزرگش را از دســت می دهد و پس از آن پدرش 
بهزاد، تصمیم به جدایی از مادر ســهراب یعنی فریبا می گیرد. پدر 
قصد دارد تــا به همراه ماه بانو، مادر خودش به خارج از کشــور 
هجرت کند و ســهراب در دو راهی ماندن و رفتن و دل کندن از 

مادرش دست و پا می زند.
در فراز و فرودها و کشــمکش های داستان اشــاره های زیادی به 
داســتان های قدیمی و معروف ایران مثل ماه پیشانی، حسن کچل، 
نمکی، گنجشگک و نخودی پیدا می شود. آن ها سهراب را همراهی 
می کنند تا بتواند از این کشــمکش درونی اش نجات پیدا کند. حتی 
سیمرغ شاهنامه نیز به فراخور داستان پایش به فرودگاه باز می شود 

تا پایان داستان را آن طور که باید رقم بزند.

ما همه با هم هستیم

فیلمســاز  تبریزی  کمال 
فیلــم  دو  اســت.  مهمــی 
مارمولک  یعنــی  کمدی اش 
و لیلــی بــا مــن اســت از 
موفق ترین آثــار کمدی پس 
از انقاب هستند و فیلم های 
معناگرایش مثل یک تکه نان 

و گاهی به آســمان نگاه کن هم نگاه نوعی به مقوله معنویت داشــته اند. 
به همین دلیل هر فیلمی از او می تواند حساســیت برانگیز و دیدنی باشد. 
حساسیت »ما همه با هم هستیم« از عنوان آن آغاز می شود و با فیلمنامه پر 
از ایهام و بازیگران مشهورش ادامه می یابد. داستان فیلم در بستری کمدی 
روایت می شود و قصه یک شرکت هواپیمایی است که در حال ورشکست 
شدن است، رئیس شرکت )لیا حاتمی( پیشنهاد می دهد که یک هواپیمای 
خراب از شــرکت با چند مسافر را به داخل خلیج فارس بیندازند تا بتوانند 
پس از کشته شدن مسافران از بیمه پول دیه و خسارت آن ها را بگیرند. او 
سراغ یکسری افراد می رود که از زندگی خسته شده و دنبال مرگ هستند، 
خلبان هواپیما )مانی حقیقی( و میهمانداران نیز جزو این افراد هستند. این 
فیلم هم اکنون در سینماهای همدان در حال اکران است. به نظرم به دیدنش 

می ارزد.

شهر قشنگ

 هفده هجده سال پیش، زمانی که شبکه های ماهواره ای 
و دنیای مجازی آنقدر وقت مردم را نگرفته بود، شبکه سه 
هر شب سریالی طنز پخش می کرد به نام شهر قشنگ. شهر 
قشنگ داستان تحریریه هفته نامه ای بود که در آن هر قسمت 
اتفاقات خاصی رخ می داد. فتحعلی اویسی سردبیر هفته نامه 
بود که هر روز با شعار معروف »کشتی به گل نشسته« مجله 
را اداره می کرد. هفته نامه ای که اگرچه خواننده ای نداشت 
اما طرفداران بسیاری در شبکه سه پیدا کرده بود چون زبان 
طنــزی متفاوت از کارهای مهران مدیری و مهران غفوریان 

داشت.
داســتان این سریال را ســروش صحت می نوشت و امیر 
جعفری، لیلی رشــیدی، فامک جنیدی، مریم ســعادت 
و بیژن بنفشــه خواه در آن بازی مــی کردند. در این روزها 
دیدن دوباره یک سریال طنز آبرومند فرصت غنیمتی است 
که نباید به این راحتی از دســت برود. پیشــنهاد ما به شما 
دیدن دوباره این ســریال خاطره انگیز است. شهر قشنگ را 
شــبکه آی فیلم هر روز در ساعت های هشت صبح، چهار 

بعداز ظهر و دوازده شب پخش می کند.

پیشنهاداتی برای داشتن آخر هفته ای جذاب تر

از دیزی اللجین تا شهر قشنگ
کتاب  نوجوان

تلویزیون

فیلمغذا

 در دهــه هاي اخیر، گردشــگری به 
عنوان گســترده ترین صنعــت خدماتي 
مطرح بوده است و همه مقاصد در رقابتي 
تنگاتنگ بــراي بهره گیري از مزایاي این 
صنعت بوده اند. نگاهي به تاریخ شــهر 
همدان  و آثار باقي مانده از دوران گذشته 
همچنین مناظر طبیعي زیباي اطراف این 
شهر همه نشان از استعداد بالقوه این شهر 
در جذب گردشــگر داخلــی و خارجی 
است که این مهم، پیشــنهاد دهندگان و 
مجریان  "جشــنواره ایده برتر شــهری" 
را بر آن داشــت تا بتواننــد با گردآوری 
ایده های برتر مســیر دستیابی به جایگاه 
مطلوب گردشگری را برای  همدان رقم 

زنند. 
2۶ تیرمــاه مراســم اختتامیه نخســتین 
جشــنواره ایده برتر شــهری با حضور 
فعــاالن حوزه گردشــگری و صاحبان 
رتبه ایده های برتر که از دیگر اســتان 
بودنــد، در محل همایش های  ها آمده 
بین المللی و قرآنی شــهر )تاالر قرآن( 
برگزار شــد. آنچه در این مراسم قابل 
کنندگان  برگــزار  دعوت  بــود،  توجه 
رویداد از مدیرکل اسبق میراث فرهنگی 
استان همدان بود که در حال حاضر در 
این سمت در اســتان مرکزی در حال 
در حالی  ایزدی  علیرضا  است.  خدمت 
ســخنران اصلی برنامه بــود که با قرار 
گرفتن پشت تریبون، تورقی به حواشی 
دوران مدیریت خــود زد و مروری بر 
تیترهــای رســانه ای آن روزهــا کرد. 
گردشــگری  محوریت  با  برنامه  گرچه 
اجرا می شــد اما توصیــه های ایزدی 
در زمینه داشــتن وفــاق بین مدیران و 
همشهریان بیانگر موارد دیگری بود که 

در متن سخنان وی مشهود بود. در این 
برنامه جای معاون عمرانی اســتاندار و 
مدیــرکل میراث فرهنگی کــه از افراد 
تاثیرگذار و پای کار حوزه گردشــگری 

بود.  هستند، خالی 
نتایج کارشناســانه جشــنواره ایده های 
برتر شــهری می تواند بــه کمک بهبود 
عملکرد شــهرداری در مدیریت شهری 
بیاید. شهردار همدان با تاکید بر ضرورت 
شهرداری  خدمات  کیفیت  بروزرســانی 
گفت: ایده های برتر شــهری درصورت 
بررســی و تحلیل راهکارهــا، می تواند 

چراغ راهی برای توسعه شهری باشد. 
عبــاس صوفی همچنین گفــت: همواره 
در اجرای پروژه های شهری در همدان، 
اجرای طرح ها از ســمت و سوی شیوه 
های سنتی خارج شده و بر اساس اصول 
علمی اجرا می شــوند. پس شهر نیازمند 

طرح های به روز است .
وی اظهــار داشــت: این جشــنواره به 
شــهرداری همدان کمک می کنــد تا با 
بهره گیــری از ایده های برتــر در حوزه 
مدیریــت شــهری ســطح رضایتمندی 

شهروندان را باال ببرد.
 یک مدیریت شــهری موفق از 

ایده های مردمی استفاده می کند
رئیس جشنواره ایده برتر شهری، گفت: 
ایده پردازی خوراک ذائقه است به طوری 
کــه با دریافت ایده شــهروندان می توان 

سطح ذائقه آن ها را تشخیص داد.
حسین قراباغی، اظهار کرد: در ایده هایی 
که از ســوی مدیریت شــهری اجرا می 
شــود، می توان از نظرات شهروندان و 
هنرمنــدان بهره کافی برد و فکر آن ها را 

در طراحی های شهری دخالت داد.

وی اضافــه کــرد: پرداختن بــه نظرات 
نتایج  شــهری  برنامه ریزی  در  مردمــی 
مثبت همراه دارد، زیرا این مردم هســتند 
که می خواهند در شــهر سکونت کنند، 
برای نمونه ممکن است مردم نوع خاصی 
از نورپردازی را بپســندند، اما هنرمندان 
آن شــیوه نورپردازی را رد کنند که باید 
اولویت با نظر مردم باشــد و اجرای این 
نــوع نگرش تنها با برگزاری جشــنواره 
های مردمــی مانند دریافت ایده ها برای 

شهر برتر ممکن است. 
رئیس جشنواره ایده برتر شهری، افزود: 
ارائه ایده از طــرف مردم حتی اگر اجرا 
هم نشــود دســتاوردش این اســت که 

مســئوالن با ذائقه مردم آشنا می شوند و 
یک مدیریت شهری موفق آن است که به 
نوعی در طراحی، تدوین، اجرا و نظارت 
بر سیاســت های شــهری بتواند از ایده 

مردمی استفاده کند.
کامران گردان، رئیس شورای اسامی شهر 
همدان درباره برگزاری جشنواره ایده برتر 
شــهری گفت: برگزاری این جشنواره، در 
راســتای جذب مشــارکت مردمی برنامه 
ریزی شده است و معتقدیم بدون مشارکت 
نخبگان و ایده پردازان، در مدیریت سیمای 

شهری موفق نخواهیم بود. 
دفتر  کمیته گردشــگری  اســاس  براین 
مطالعات و پژوهش های شورای اسامی 

شــهر همدان با هدف ترغیب و هدایت 
ایده های نو و خاقانــه صاحب نظران، 
شهروندان  و  پژوهشــگران  کارشناسان، 
عاقه مند به خلق طرح های کاربردی در 
جهت جذب طرح های خاقانه پرداخت 

که قابل تحسین است . 
2۵8 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد 
رئیس کمیته داوران جشــنواره ایده برتر 
شــهری، گفت: طرح ایده برتر شــهری 
مطالعات  مرکــز  گردشــگری  کمیته  به 
و پژوهش های شــورای اســامی شهر 

همدان پیشنهاد شد. 
مسعود ملکی، افزود: پس از این پیشنهاد 
در جلســات تخصصی موضوعات مورد 

نیاز شهری بررسی و فراخوان اعام شد 
و ســپس ایده های متعدد بــه دبیرخانه 
رســید و در مجموع 2۵8 اثر به دبیرخانه 
جشــنواره ارائه شــده و بررسی آثار در 
چهار مرحله توسط کمیته داوران صورت 

گرفته است.
ــردازی  ــه تشــریح محورهــای ایده پ وی ب
ــن محورهــا  ــادآور شــد: ای پرداخــت و ی
ــبانه در  ــگری ش ــت گردش ــامل تقوی ش
از  بهره گیــری  همــدان،  شــهر  کهــن 
ــت  ــمند در مدیری ــهر هوش ــت ش ظرفی
ــه روز و  ــات ب ــیوه های تبلیغ ــهری، ش ش
طراحــی و تجهیــز ورودی هــای ســه گانه 

ــود. ــدان ب شــهر هم

دفاع مقدس در دانشنامه 
استان همدان مستند 

و پر محتوا باشد
 مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور گفت: 
بخش دفاع مقدس باید در دانشنامه استان همدان مستند و 
پر محتوا و در شان رزمندگان همدان باشد.علیرضا تکلو 
در هجدهمین نشست کمیته آموزش، پژوهش و اسناد 
دفاع مقدس استان افزود: بخش دفاع مقدس در دانشنامه 
استان همدان باید مستند و پر محتوا و در شان رزمندگان 
همدان باشد.وی با بیان اینکه یکی از موارد ضروری در 
این بخش، ارسال مقاالت تخصصی از سوی دستگاه ها 
به بنیاد حفظ آثار در قالب اســتاندارد تعیین شده برای 
درج در دانشنامه است که باید به صورت جدی پیگیری 
و عملیاتی شود، گفت: رزمندگان استان همدان در جبهه 
های نبرد و مردم شهید پرور شهرستان های تابعه استان 
در پشتیبانی از جبهه ها در سال های دفاع مقدس، ایثار 
و رشــادت های بسیار از خود به جای گذاشتند که این 
فداکاری ها باید به نحو شایسته، مستند، پر محتوا و در 
قالب های مختلف علمی و ادبی در دانشنامه استان که 
به همت دستگاه های متولی به خصوص حوزه هنری 
استان و همکاری ادارات و نهادها در حال تدوین است، 
گنجانده شــود.به گزارش مهر، رئیس کمیته آموزش، 
پژوهش و اسناد دفاع مقدس استان همدان اضافه کرد: 
یکی دیگر از وظایف این کمیته، شناسایی، جمع آوری و 
برنامه ریزی برای نگهداری اصولی و مطلوب اسناد دفاع 
مقدس در استان اســت که امیدواریم در پی هماهنگی 
های صورت گرفته و مصوبات قبلی، فایل دیجیتال اسناد 

به بنیاد حفظ آثار ارسال شود.


