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رد استانی
شدن انتخابات

بازنگري طرح جامع شــهر همدان بیش
از  2سال اســت که در دست مطالعه است،
درصورتي که قرار بوده این مطالعه در عرض
یک سال به پایان برسد.

دختران
دودی!

به استقبال مسافران با کارتن
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شهرداری مالیر راهکاری دارد؟

پیادهراه
در ُقرق
پرندهفروشان

نمایش
خودروهای
کالسیک
در پیادهراه
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قوچم پس از تالوار منبع جدید تامین آب همدان

پس از کوه خواری مرتع و زمین خواری

هزار میلیارد دیگر
اعتبار الزم است

يادداشت روز

رودخانهخواری به دیار هگمتانه رسید
■ نهاوند در صدر آمار کبودراهنگ و فامنين آخر ليست

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت استان همدان طغیان پروانهها را بیخطر
اعالم کرد و گفت :در روزهای اخیر شــاهد افزایش و طغیان پروانهها نه تنها در
اســتان همدان بلکه در سطح کشور هستیم که خوشــبختانه این موضوع نگران
کننده نیست.
ســیدعادل عربی در گفتوگو با ایســنا ،افزود :یکی از عوامل افزایش و طغیان
پروانهها را میتوان بارندگیهای شدید اخیر اعالم کرد چرا که شرایط مناسبی را
برای محیط زیست پروانهها و تولید مثل آنها به وجود آورده است.
وی با اشاره به تولید مثل پروانهها تصریح کرد :بارش فراوان باران ،محیط زیست
مناسبی را برای تولید مثل پروانهها به وجود آورده است به طوریکه اکنون شاهد
افزایش تعداد آنها به ویژه در مزارع و باغها هستیم.
عربی بابیان اینکه این طغیان نگران کننده نیست ،خاطرنشان کرد :طغیان پروانهها
نه تنها نگران کننده نیســت بلکه چرخه غذایی پرندگان نیز تأمین شده و غذای
پرندگان در سالجاری شرایط بهتری نسبت به سال گذشته خواهد داشت.
وی یادآور شد :با تأمین چرخه غذایی پرندگان ،وضعیت جوجه آوری هم نسبت
به سالهای گذشته از وضعیت مناسبی برخوردار خواهد بود.
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان نیز در گفتوگو با ایسنا ،با
بیان اینکه رفتار انسانها در طبیعت موثر است ،اظهار کرد :پروانهها همانند سایر
گونههای حشرات نقش خود را در طبیعت ایفا میکنند.
مهدی صفیخانی در پاسخ به این سوال که آیا هجوم پروانهها به شهرها آسیب زا
است ،گفت :پروانهها ،گونههای جانوری آسیبزایی نیستند و نباید حساسیت و
نگرانی در این زمینه ایجاد شود.

وزیرفرهنگوارشاداسالمیدردیداررئیسبنیادبوعلیسینا:

بنیاد بوعلی بایستی در مورد ابنسیناپژوهی مرجعیت داشته باشد
دیدار رئیس بنیاد بوعلیســینا با وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی بر مرجعیت این
بنیاد در ابنسینا پژوهی کشور تأکید کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امور
بینالملل بنیاد بوعلیسینا ،عباس صالحی،
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی و رئیس
هیأت امنای بنیاد بوعلیسینا در این دیدار
گفت :بایســتی بنیاد بوعلیسینا در زمینه
ابنسیناپژوهی حالت مرجعیت ملی پیدا
کند و نام بوعلیســینا با نام بنیاد تداعی
ذهنــی پیدا کنــد .بنابراین اگــر تاکنون
به هر دلیلــی این اتفاق نیفتاده اســت،
بایستی در این زمینه تسریع و اقدام شود.
مجموعههــای زیادی در دانشــگاههای
وزارت علــوم و وزارت بهداشــت و
درمــان و نیز در حوزههــای علمیه ،و یا
افراد شخصی به صورت پراکنده ،درباره
بوعلی کار میکنند و یا به ایشــان تعلق
خاطر دارند .بنیاد بوعلی میتواند و باید
بیشتر از گذشــته با آنها ارتباط و مراوده
علمی داشته باشد.
عبــاس صالحی ،با اشــاره بــه فعالیت
مجمع عالی حکمت اســالمی در حوزه
قم نیز گفت :این مجموعه در شاخههای
مختلــف حکمــت از جملــه صدرایی،
مشایی و اشــراقی کار میکنند و فعالیت
آنها تنها منحصر به حکمت متعالیه نیست.
همکاری بنیاد با چنین مراکزی که فعالیت
مســتمر علمی دارنــد ،میتواند بر غنای
فعالیتهای آن بیفزاید.
تبریک و تهنیت

کانال خبری

وی خواســتار پررنگتــر شــدن جنبه
ملــی فعالیتهــای بنیاد ،بــا اختصاص
بودجه و امکانات بیشــتر شــد و افزود:
وزارتخانههــای علــوم و بهداشــت و
درمــان و علوم پزشــکی در هیأت امناء
و فعالیتهــای بنیــاد حضــور ندارند و
تنها فرهنگســتانهای مرتبط با آنها عضو
هیأت امناء هســتند .انتظار میرود نقش
ایــن وزارتخانهها در کمــک به بنیاد و
فعالیتهای ابنسیناپژوهی بیشتر از گذشته
باشد و از ظرفیت آنها بهره برده شود.
رئیس هیأت امنای بنیاد بوعلیسینا در پایان
اظهار امیدواری کرد در زمینه گســترش
فعالیتهــای بنیــاد در همــدان و تهران
پیگیری بیشتری انجام گیرد.
رئیس بنیاد علمی و فرهنگی بوعلیسینا نیز
در این دیدار گفت :از وزیر محترم که خود
فلسفه خوانده اســت ،انتظار داریم ،برای
شکوفا شــدن هر چه بیشتر فعالیتهای

این بنیاد رهنمود و عنایت بیشتری داشته
باشــد و بودجه و امکانات کافی از طریق
وزارت ارشــاد در اختیار بنیاد قرار گیرد.
بــا توجه به اینکه آنقدر که دنیا بوعلی را
میشناسد ،دیگر بزرگان فلسفه و عرفان را
نمیشناسد ،معرفی این شخصیت الهی به
توجه ملی و روزافزون نیاز دارد.
آیتا ...غیاثالدین طهمحمدی ،ســپس
در مــورد برنامههای گذشــته و حال و
همایشهــای انجــام شــده در داخل و
خارج کشــور گزارش کوتاهی ارایه کرد
و خواستار مساعدت بیشتر وزارتخانههای
علوم و بهداشت و درمان و علوم پزشکی
شد و افزود :چون ابنسینا در دنیا ،بیشتر از
هر علمی به پزشکی شهره است ،وزارت
بهداشــت باید بیشتر کمک کند تا بتوانیم
دینمان را به شــخصیتی ادا کنیم که امام
در مــوردش "لم یکن له کفوا ً احد"؛ گفته
است.

جنـاب آقــاي

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان

معاون محترم استاندار همدان و فرماندار شهرستان مالیر

همراهتان هستيم

که حاکی از توانمندی و حسن سوابق خدمتی شما است را تبریک و تهنيت عرض
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تبریک و تهنیت

میدان مرکــزی امام خمینی همدان به
دلیــل طراحی ویژهای کــه دارد از زیبایی
خاصی برخوردار بوده و شــاید در کشور
منحصر به فرد است.

نموده ،اميد است در سایه الطاف ایزدمنان همواره موفق و موید باشيد.

شرکت فروسیلیس غرب پارس
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جنـاب آقــاي

قدرت ا ...ولدی
معاون محترم استاندار همدان و
فرماندار شهرستان مالیر
انتصاب به جا و شایســته جنابعالی که نشان از
لیاقت و کارآمدی حضرتعالــی دارد را تبریک
عرض نموده  ،توفیقات حضرتعالی را از خداوند
متعال خواستاریم.

شرکت معادن سرمک (معدن آهنگران)
تبریک و تهنیت

جنـاب آقــاي

قدرت ا ...ولدی
انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان

معاون محترم استاندار همدان و
فرماندار شهرستان مالیر

تبریــک و تهنيــت عــرض نمــوده ،اميــد
اســت در ســایه ایــزد متعــال پيــروز و
ســربلند باشــيد.

مدیریت صنایع غذایی گل بید سامن  -شهاب یزدی
تبریک و تهنیت

قدرت ا ...ولدی
در تلگرام

در پایــان رئیس روابطعمومــی و امور
بینالملل بنیاد بوعلیســینا نیز گزارشی
از فعالیتهای انجام شــده و افق پیشرو
و مشــکالت مالی عدیده و بویژه جذب
نشــدن بودجه در ســال  97ارایه کرد و
افزود :در راســتای مصوبــات هیأت امنا
گامهایی برداشــته شده است که به علت
نبود بودجه و کمک نکردن استانداری در
سال گذشته ،خیلی از کارها بر زمین مانده
است.
تــوکل دارائی ،با اشــاره بــه برنامههای
گردآوری آثار شــیخالرئیس و معرفی این
دانشمند بزرگ به عنوان فرزند ایرانزمین
گفت :بر پایه مصوبه هیأت امنا ،طراحی و
ساخت نیمتنه فاخری از شیخالرئیس در
بنیاد انجام شده اســت که قرار است در
مراکز علمــی داخلی و خارجی و میادین
و خیابانهای مورد نظر نصب شود .اینکار
در راســتای پاســداری از هویت ایرانی
شیخالرئیس است .مث ً
ال در دعواهایی که بر
سر کتیبه تندیس شــیخ در یکی از مراکز
دانشگاهی در ترکیه که او را حکیم ترک
نامیده بودند؛ بایستی کار اثباتی این چنینی
انجام میشــد که البته ادامه آن به بودجه
و کمک مالی دستگاههای اجرایی ملی و
استانی نیاز دارد.
در پایان این دیدار مقرر شــد در نشست
ســاالنه هیأت امنا که بعــد از ماه رمضان
برگزار میشود مشکالت این بنیاد مطرح
و تصمیم الزم در مورد آنها گرفته شود.

موزه شنی
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طغیان پروانهها در همدان

مشاور طرح جامع
همدان را نفروشد

يادداشت

عرفان آیتا...
تألهی(ره) با
خدمت به خلق
آميخته بود
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جناب آقای قدرت ا ...ولدی
انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان

معاون محترم استاندار همدان و فرماندار شهرستان مالیر
را تبریک و تهنيت عرض می نمایيم.

شرکت خشکبار طالیی مالیر
تبریک و تهنیت

جناب آقای قدرت ا ...ولدی

معاون محترم استاندار همدان و فرماندار شهرستان مالیر
انتصاب شایسته حضرتعالی که بيانگر توانمندی و مدیریت
مدبرانه شما می باشد را تبریک و تهنيت عرض می نمایيم.

بخشدار و کارکنان بخشداری زند

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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 185میلیارد ریال برای آزادی زندانیان مالی همدان
نیاز است
رئیس کل دادگستری استان همدان گفت 370 :زندانی جرایم مالی غیر عمد در زندان
های استان حبس هستند که برای آزادی آن ها  185میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
توکل حیدری افزود 212 :تن از این زندانی ها در شــهر همدان هســتند که  100میلیارد
ریال برای آزادی نیاز است.
وی اظهار داشت :در سال  97ستاد دیه استان  302زندانی مالی جرایم غیرعمد را از زندان
آزاد کرد .حیدری ادامه داد :کل بدهی زندانی های آزاد شده  250میلیارد ریال بود که 30

میلیارد ریال آن از طریق کمک های مردمی جمع آوری شد.
وی عنوان کرد :اگر کســی در راه خدا انفاق کند 700 ،برابر آن را در آخرت دریافت می
کند.
رئیس کل دادگســتری استان همدان با اشاره به اینکه امروز به خاطر مسائل و مشکالت
اقتصادی عده زیادی از زنان ،مردان و جوانان گرفتار زندان شده اند ،گفت :بسیاری از این
زندانیان به دلیل نادانی در زندان گرفتار مجازات حبس هستند.
وی افزود :بهمن ماه گذشــته به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،یک
چهارم زندانی های همدان مورد عفو رهبر معظم انقالب قرار گرفتند تا با بازگشــت به
آغوش خانواده ،جامعه سالم تر شود.

حیدری تاکید کرد :برخی از زندانی ها ،که مســائل جانی ،مالی و ناموسی مردم برایشان
اهمیت ندارد جایشان زندان است.
وی اضافه کرد :عده ای نیز به خاطر مسائل مالی و بر اساس قانون در زندان هستند ،جرمی
مرتکب نشده اند اما در پرداخت بدهی کوتاهی کرده اند که باید به آن ها کمک شود.
رئیس کل دادگســتری استان همدان تاکید کرد :ستاد دیه استان تالش دارد تا با پرداخت
بدهی زندانی های تصادفات رانندگی ،مشکل حبس آن ها را حل کند.
وی با اشــاره به اینکه آزاد کردن یک زندانی همچون آزادســازی یک بنده است ،اظهار
داشت :برپایی جشن های گلریزان ،برای جمع آوری کمک مالی ،جهت آزاد سازی زندانی
های مالی از کارهای نیک ماه مبارک رمضان است.

kh

قوچم پس از تالوار منبع جدید تامین آب همدان

يادداشت روز

موزه شنی
« فيضا ...مظفرپور

میــدان مرکزی امام خمینی همدان به دلیــل طراحی ویژهای که
دارد از زیبایی خاصی برخوردار بوده و شــاید در کشــور منحصر به
فرد اســت .و در حدود  70ســال پیش به وســیله یک معمار آلمانی
به شــکل زیبا طراحی و اجرا شــده که  6خیابان اصلی شــهر از آن
جدا میشــوند در حقیقت شاهرگهای اقتصادی شهر همدان در این
محوطه قرار گرفته است که برجستهترین آن مجموعه بازار سرپوشیده
همدان است.
این مجموعه به لحاظ اقتصادی و گردشــگری و فرهنگی از اهمیت
باالیی برای همدان برخوردار است.
از ســال  1395که موضوع ایجاد پیاده راه در خیابانهای منتهی به این
میدان در دستور کار شورا و شهرداری قرار گرفته است مقرر شده که
این میدان نیز به عنوان پل ارتباطی خیابانهای بوعلی و اکباتان که در
حال حاضر به پیادهراه تبدیل شــدند میدان امام نیز به صورت پیادهراه
درآید که بعدا ً این اتفاق افتاد.
ولی کندهکاری که در مرکز میدان انجام گرفت و پیدا شدن چند تابوت
و ...در آنجــا پای میراث فرهنگی را به میان کشــید و منجر به توقف
بخشی از پروژه در وسط میدان گشت ،و کشمکشهای بین شهرداری
و میراث فرهنگی مدتها ساخت موزه در مرکز این میدان را با مشکل
مواجه کرد که در نهایت با تدبیر اســتانداری همدان مقرر گردید که
مسکن و شهرســازی نیز وارد این ماجرا شــده و از محل اعتبارات
بازآفرینی شهری بودجه ساخت موزه را تأمین و تحت نظارت میراث
فرهنگی شهرداری به عنوان مجری طرح این موزه را بسازد که حدود
یک ماه پیش کامران گردان رئیس شــورای شهر همدان اعالم کرد با
تأمین اعتبار  2میلیاردی طرح از طرف مسکن و شهرسازی به زودی
کار آغــاز و تا پایان تابســتان  98این پروژه به پایان رســیده و مورد
بهرهبرداری قرار گیرد.
گویا قرار اســت در طرح ساخت موزه جدید شهر همدان بخشهایی
از خیابانهای شهر یعنی باباطاهر ،تختی و شهدا نیز به حالت پیاده راه
در بیایند .بر اساس برخی اخبار غیررسمی اعتبار قرار داد  2میلیارد و
 800میلیون تومان بوده و عنوان آن نیز ادامه پیادهراه سازی و زیباسازی
میدان امام است .گویا اعتبار مستقلی برای ساخت موزه وجود ندارد.
هر چه که باشد با تأمین اعتبار و امضای قرار فیمابین طرفین و وعده
رئیس شورای شــهر انتظار میرفت بعد از گذشت یک ماه قدمهای
اولیه برای اجرای موزه و ادامه پیاده راه ســازی برداشته شود .ولی با
کمال تأسف دیده میشود همشهریان هر روز که از مرکز این میدان در
حال عبور و مرور هستند با یک چالهای در مرکز میدان روبرو میشوند
که هیچ شــباهتی به موزه ندارد و اگر قرار اســت اسم موزه در حال
حاضر به آن گفته شود چیزی جز یک موزه شنی نیست.
انتظار از شــهرداری به عنوان مجری طرح این است که ساخت موزه
در مرکز میدان مرکزی شــهر (میدان امام خمینی(ره)) را در اولویت
اول خــود قرار داده و جهت بازدید عالقهمندان به ویژه گردشــگران
خارجی آماده سازد .این مجموعه میتواند در کنایر سایر آثار تاریخی
و گردشــگری همدان بــه رونق این صنعت و جذب ســرمایه برای
شهر کمک شــایانی نماید .زیرا که همدان که اقتصاد ضعیفی دارد و
ظرفیتهــای باالیی در زمینه گردشــگری دارد باید از طریق صنعت
گردشگری و جذب گردشگران داخلی و خارجی عقب ماندگیهای
اقتصادی خود را جبران نماید .پس تا دیر نشده و فصل کار تمام نشده
موزه شنی را به موزه شیشهای تبدیل کنید.

خبر

استان همدان با کمبود پرستار مواجه است

مدیر دفتر پرســتاری دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینا همدان از
کمبود پرستار در استان خبرداد.
فاطمه شیرانی بابیان اینکه استان همدان به نوعی با کمبود پرستار مواجه
است ،مطرح کرد :براساس دستورالعمل وزارت بهداشت ،ضریب کادر
پرســتاری برای هر تخت بیمارستانی  1.7در هر  4شیفت است؛ این
درحالیســت که در تمامی بیمارستانهای استان همدان درحال حاضر
این ضریب برای هرتخت 1 ،بوده و براین اســاس استان تا رسیدن به
شرایط ایدهآل فاصله دارد.
وی در گفت و گو با ایســنا ،با اشــاره به اینکه کادر پرستاری شامل
پرستار ،کارشناس اتاق عمل ،کارشناس بیهوشی ،بهیار و کمک پرستار
میشــود ،بیان کرد :متاسفانه به علت کمبود پرستار در بیمارستانهای
اســتان ،پرســتاران چارهای جز قبول بیماران بیشتر برای نگهداری و
مراقبت از آنها ندارند؛ این مسئله به طور مستقیم سالمت بیماران را
تحتالشــعاع قرار داده و باعث کاهش کیفیت خدمترسانی خواهد
شــد .مدیر دفتر پرســتاری دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینا همدان
با بیا اینکه بیمارســتانهای سینا ،بعثت و بهشــتی به نسبت بیشتر از
بیمارستانهای قلب فرشچیان و فاطمیه از کمبود پرستار رنج میبرند،
اظهار کرد :این وضعیت در سایر شهرستانها نیز همانند کبودرآهنگ
و رزن وجود داشته و آنها را در صدر اولویت انتقال پرستار به نسبت
سایر شهرستانها قرار داده است.
شــیرانی از ورود  42پرســتار جدید به کادر درمانی بیمارســتانها
از ابتــدای خرداد خبرداد و گفت :به زودی بــا برگزاری یک آزمون
استخدامی شاهد ورود پرستاران جدیدی به بیمارستانها خواهیم بود؛
باید توجه داشــت که این موارد برای رفع کمبود پرستاران بسیار کم
بوده و نیازمند چارهجویی اساسی است.
وی مشکالت مالی پرســتاران را از دیگر مسائل موجود در این قشر
دانست و افزود :بسیاری از پرستاران آرامش مالی نداشته و از این نظر
تأمین نیســتند؛ بدون شک دغدغههای مالی پرستاران ناخواسته باعث
کاهش کیفیت خدمترسانی خواهد شد

m

هزار میلیارد دیگر اعتبار الزم است
اجرای طرح آبرســانی از ســد قوچم و
تالوار به شهر همدان ساالنه حدود یک هزار
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان
همدان گفت : :طرح آبرســانی از قوچم و
تالوار به شــهر همدان ،در سال  97حدود
 135میلیارد ریال اعتبار داشــت اما امسال
در بودجه ســال  98حدود  50میلیارد ریال
اعتبار برای آن در نظر گرفته شده که بسیار
ناچیز است.
منصور ســتوده در گفت و گو با ایرنا افزود:
انتقــال آب آشــامیدنی این طــرح برای 12
شــهر همدان ،مریانــج ،جورقــان ،فامنین،
قهاوند ،بهار ،صالح آبــاد ،اللجین ،مهاجران،
کبودراهنــگ ،گل تپه ،شــیرین ســو و 159
روســتا و پایگاه شکاری شهید نوژه به میزان
 51.5میلیون مترمکعب در نظر گرفته شــده
است.
ستوده اظهار داشــت :در این طرح آبرسانی،
آب پــس از انتقال از ســد وارد تصفیه خانه
در اطراف اللجین شده و پس از تصفیه وارد
شبکه توزیع آب می شود.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای اســتان
همدان عنوان کــرد :تاکنون حدود  2هزار و
 700میلیارد ریال برای این طرح هزینه شــده
و با توجه بــه افزایش قیمت ها و تخصیص
اعتبار اندک ســاالنه ،اعتبار الزم برای تکمیل

این خط حدود پنج هزار میلیارد ریال است.
وی با اشــاره به اجرای طــرح های عمرانی
در حوزه آب افزود :امســال ســد خرمرود
تویســرکان با مشــارکت بخــش خصوصی
نزدیک به  12درصد پیشرفت کاری دارد.
ســتوده با بیــان اینکه ســد خرمرود با
هدف تامین آب آشــامیدنی روســتاها و
صنایع پایین دســت سد ساخته می شود،

افــزود :اعتبارات این ســد یک هزار و
 750میلیارد ریال اســت که طبق قرارداد
توســط بخش خصوصی تامین می شود.
وی اضافه کرد :یک هزار و  410میلیارد ریال
آورده نیز دولت برای سود تسهیالت سرمایه
گذار ساخت سد پرداخت می کند.
ســتوده عنوان کــرد :در شهرســتان نهاوند
ســدگرین  22.1میلیــون مترمکعب ظرفیت

تنظیمی دارد کــه  19.1میلیون مترمکعب آن
برای مصارف شرب و سه میلیون مترمکعب
آن برای مصارف صنعتی است.
وی ادامه داد :نزدیک به  2هزار و  400میلیارد
ریال اعتبار برای ساخت سد گرین نیاز است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان
گفــت :در پی بارش های ســال آبی جاری،
مخزن تمام سد های استان پر است.

عرفان آیتا ...تألهی(ره) با خدمت به خلق آمیخته بود
نماینده ولی فقیه در همدان با اشــاره
به الگوسازی درست از رهگذر برگزاری
کنگــره آیتا ...تالهــی(ره) گفت :عرفان
آیتا ...تألهی(ره) توجه به عرفان نظری،
عملی و پیوند با حق و خلق دارد و منقطع
نیست؛
به گزارش فارس حجت االسالم حبیبا...
شــعبانی در شورای اســتانی کنگره ملی
آیتا ...تألهی(ره) ،با بیان اینکه نخســتین
فلسفه این کنگره ،الگوسازی درست برای
جوانان و جامعه اســالمی اســت اظهار
کــرد :امروز در جامعه الگوهای زیســتی
و الگوهــای اجتماعــی فرهنگی ما دچار
مشکل شده است.
وی بــا بیان اینکه بعضــی اوقات برخی
افراد و اقشار جزء الگو مطرح میشوند
که اهل علم و اندیشــه نیســتند گفت:
صرفــ ًا به لحــاظ برخی مــوارد ممکن
است این افراد شهرتی یافته و تبدیل به
الگو شــوند در صورتی که قابلیت الگو
ندارند؛ این وضعیت موجب آســیب به
رشد و تکامل جامعه میشود.
نماینده ولی فقیه در استان همدان یکی از
اهداف برگزاری این کنگره را الگوسازی
درســت و مناسب دانست و ادامه داد :در
حوزه و دانشــگاه نیز اســاتید و نخبگانی

داریم که میتواننــد به عنوان الگو مطرح
شوند.
وی با بیان اینکه دیگر ضرورت برگزاری
این کنگــره معرفــی روحانیــت اصیل
اســت افزود :برگزاری کنگره در معرفی
روحانیتی کــه طی  1400ســال اصالت
داشــته و ملجأ و پناهگاه مردم بوده ،موثر
است.
شــعبانی با تأکید بر اینکه امروز در بازار
علــم عرفان با عرفانهــای کاذب مواجه
هســتیم تصریح کرد :آنچه در خصوص
آیتا ...تألهی(ره) برجســته است عرفانی
ناب و اصیل و ریشــه در اسالم است که
جنبــه اجتماعی خود را نیــز حفظ کرده
است.
وی با بیان اینکه عرفان اصیل آن است که
فرد در عین خلوت و معرفت سراغ جامعه
نیز میآید ادامه داد :امام خمینی(ره) جزو
عرفــای درجه یک بــود و همین عرفان
انقالب اسالمی را رقم زد.
نماینده ولی فقیه در همدان خاطرنشــان
کرد :عرفان آیتا ...تألهــی(ره) توجه به
عرفان نظــری ،عملی و پیونــد با حق و
خلق دارد و منقطع نیست؛ کنگره باید این
بعد از شخصیت آیتا ...تألهی را برجسته
کند چراکه ما نیاز به آن داریم.

وی با اشــاره به وجود کتابهای عرفانی
با معنویت یا دین گزینشــی و یا معنویت
خطرنــاک و منقطــع از مبــدأ در برخی
کتابفروشــیها یادآور شــد :این کتابها
برخواسته از دین نیست.
شــعبانی بــا بیــان اینکــه نیــاز بــه معرفــی
عرفانهــای دینــی داریــم گفــت :گاهــی
معرفــی دیــن محــدود بــه حداقلهــای
دیــن شــده اســت در حالــی کــه عرفــان
بــرای جوانــان جذابیــت دارد.
وی بــا اشــاره بــه تأثیــر اجتماعــی و
فرهنگــی برگــزاری ایــن کنگــره اظهــار
کــرد :کنگــره آیــتا ...نجفــی اثــرات
اجتماعــی داشــت و تجمعــی بــا ایــن
عظمــت و قــدرت در ایــن رابطــه
نداشــتیم کــه موجــب اثــرات اجتماعــی
و فرهنگــی شــد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با تأکید
بر اینکه باید طی برگــزاری این برنامهها
بتوانیم شخصیتهای استان را معرفی کنیم
گفت :ایجاد نشــاط علمی در حوزههای
علمیه و دانشــگاهها دیگر لزوم برگزاری
این کنگره اســت تا آثــار قلمی این مرد
بزرگوار احیا شود.
نماینــده ولی فقیه در همــدان در ادامه با
تأکید بر اینکه اگر کسی ولی خدا را اکرام

همدانیها در انتظار دریافت  9دستگاه اتوبوس

رئیــس شــورای اســالمی شــهر همــدان
از فعالیــت  8دســتگاه اتوبــوس شــهری در
ســطح شــهر همــدان خبــر داد.
کامــران گــردان در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا
اعــالم ایــن خبــر اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه
خریــداری  17دســتگاه اتوبــوس در دو ســال
گذشــته ،تــا کنــون از ایــن تعــداد فقــط 8
دســتگاه در حــال فعالیــت اســت.

وی ادامــه داد 8 :دســتگاه از اتوبوسهــا
از دو هفتــه گذشــته در میــان ایســتگاهها
ســاماندهی شــده و فعالیــت خــود را آغــاز
کردهانــد امــا همچنــان منتظــر دریافــت 9
دســتگاه اتوبــوس دیگــر هســتیم.
گــردان بــا اشــاره بــه علــت تأخیــر در
تحویــل اتوبوسهــا عنــوان کــرد :متأســفانه
بــا اعمــال تحریمهــا از ســوی کشــورهای

خارجــی ،دریافــت  9اتوبــوس دیگــر نیــز به
تأخیــر افتــاد امــا در حــال حاضــر قطعــات
آن در حــال ســاخت اســت و امیدواریــم در
اســرع وقــت بتوانیــم آنهــا را دریافــت کنیــم.
وی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه تــورم
قطعــات اتوبــوس و وجــود تحریمهــا
زمــان دقیــق اتمــام ســاخت  9اتوبــوس
باقیمانــده مشــخص نیســت امــا ســعی در
ســاخت کامــل و دریافــت بهموقــع آنهــا
داریــم.
رئیــس شــورای اســالمی شــهر همــدان
خاطرنشــان کــرد :طریقــه دریافــت ایــن
 9اتوبــوس باقیمانــده بهصــورت
دریافــت مرحلــهای  2یــا  4دســتگاهی
خواهــد بــود.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه هزینــه
ســاخت ایــن  9اتوبــوس یــادآور شــد:
هزینــه ســاخت اتوبوسهــای باقیمانــده
طبــق قــرارداد و قیمــت  8اتوبــوس
دریافــت شــده محاســبه خواهــد شــد.

کند ،خدا را اکرام کرده است افزود :اکرام
شخصیت برجســته آیتا ...تألهی ،اکرام
علم ،معنویت و اخالق است.
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات
اســالمی اســتان همــدان نیــز بــا بیــان
اینکــه آیــتا ...تألهــی از چهرههــای
علمــی ،فرهنگــی ،اخالقــی و عرفانــی
اســت بــه بیــان خاطراتــی از ایشــان
پرداخــت و ادامــه داد :درب منــزل ایــن
مــرد وارســته همیشــه و بــه روی همــه
بــاز بــود و نیــاز بــه قــرار خاصــی نبــود.
حجتاالســالم سیدحســن فاضلیــان
بــا بیــان اینکــه ایشــان نقــش موثــری
در پــرورش و رشــد جوانــان متعهــد و
بــا اخــالق داشــت خاطرنشــان کــرد:
اکثــر شــهدای دوران انقــالب اســالمی و
دفــاع مقــدس دســت پــرورده دو مرجــع
بــزرگ همــدان یعنــی آیــتا ...تألهــی و
آیــتا ...نجفــی بودنــد.
مظاهر مجیدی فرمانده سپاه انصارالحسین
(ع) همدان نیز با بیــان اینکه مقام معظم
رهبری تأکید بر برگزاری چنین برنامهای
برای آیتا ...تألهی داشــتند افزود :امروز
نیــاز به ترویج فرهنــگ جهاد و مقاومت
اســت و این بزرگــوار در این خصوص
نقشی مهم داشتند.

آزادی  3زندانی
جرایم غیرعمد
در همدان

مدیرعامل ســتاد دیه اســتان همدان
از آزادی ســه زندانــی جرایم غیرعمد در
همدان خبر داد.
یدا ...روحانیمنش در گفتوگو با فارس
از آزادی ســه زندانی جرایم غیرعمد پنج
شــنبه هفته گذشــته در همدان خبر داد و
اظهار کرد :این افراد زندان مرکزی همدان
با مساعدت ستاد دیه و خیرین نیکسرشت
آزاد شدند.
وی بیان کرد :به مناسبت ماه مبارک رمضان
دو نفر از زندانیان محکومان غیرعمد مالی
نیز با کمک اساتید خیر دانشگاهها ،از زندان
مرکزی همدان آزاد شدند و به آغوش گرم
خانواده بازگشتند.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان با اشاره به
اینکه در حال حاضر  367نفر زندانی جرائم
غیرعمد در استان هستند گفت :امسال 34
زندانــی جرایم غیر عمــد در همدان آزاد
شدهاند.
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 -1کار حزب اتحاد با اســتاندار باال گرفته است .گویا به دنبال جلسه
پر حاشــیه  3مسئول این حزب با استاندار  ،این حزب اقدام به اطالع
رســانی از آنچه در این جلســه گذشــته کرده که از سوی فردی در
اســتانداری این اطالع رسانی تکذیب شده است .گفتنی است حزب
اتحاد با رد این ادعا خواســتار انتشــار نوار صوتی ضبط شده از این
دیدار شده است.
 -2حرکت طرح بازآفرینی شــهری در همدان الک پشتی است .گویا
این طرح برغم اینکه در مواردی از کشور پیشتر است ،سرعت الزم را
ندارد .گفتنی است این طرح با تبلیغات بسیار و توسط رئیس جمهور
به عنوان طرحی برای ساخت خانه های ارزان قیمت کار خود را آغاز
کرد اما تاکنون تاثیری در بازار مسکن نداشته است
 -3ملخ ها به اســتان همجوار همدان رسیدند .گویا ملخ ها به دشت
ورامین در اســتان تهران هجوم برده اند .گفتنی است موضوع افزایش
ملخ در شهرستان های استان تهران در جهاد کشاورزی این استان در
حال بررسی است.
 -4حضور یک مجری معروف صداوســیما در همــدان و در جمع
دختران کنکوری بار دیگر همدان را در راس خبرهای رســانه ها قرار
داده است .گویا الفاظ رکیک و رفتار دور از شان این مجری انتقادات
زیادی را برانگیخته اســت.گویا صدا وسیما این بار از طرف مجریان
خودش تخریب می شــود .گفتنی اســت چندی پیش صدا وسیمای
همدان رسانه ها را متهم به تخریب وجهه خود کرده بود.

خبـر
رئیسستادبازسازیعتباتعالیاتاستانهمدان
مطرحکرد

از جمعآوری  14کیلو طال تا وعده هدیه یک
خشت طال از سوی شهرداری همدان
هر ســاله بیش از  50درصد درآمد توســط بانوان همدان محقق
میشود و در سال گذشته بیش از یک و نیم تن مس و 14کیلو طال در
استان همدان جمعآوری شد.
رئیس ستاد بازســازی عتبات عالیات استان همدان در آئین تودیع و
معارفه مسئول ستاد بازسازی عتبات در شهرستان همدان ،اظهار کرد:
با توجه به اینکه کار ستاد بازسازی عتبات کاری اهل بیتی است چراکه
این مجموعه نه دولتی است و نه خصوصی بلکه مجموعهای مردمنهاد
است که نزدیک  12سال در استان همدان فعالیت دارد.
به گزارش ایســنا ،محمدعلی بادامی افزود :ارتباط با فرمانداری ،شور
ای شهر ،شهرداری ،رؤســای بانکها و نهادهای دیگر و خیرینی که
در نهادهای مردمی حضور دارند ،سیاســت کلی ستاد است بنابراین
مسئوالن در این جهت باید فعالیت داشته باشند.
بادامی با بیان اینکه همدان در ســال گذشته نســبت به سال 12 ،96
درصد افزایش تعهدات ستاد بازســازی داشته است ،گفت :با وجود
مشــکالت اقتصادی و تورم ،اســتان همدان تاکنون در زمینه تحقق
تعهدات به خوبی عمل کرده است.
وی در ادامه سخنانش آورده نقدی ستاد بازسازی عتبات استان همدان
را افزون بر یک میلیارد و100میلیون تومان عنوان کرد و افزود :هرساله
بیش از 50درصد درآمد توسط بانوان همدان محقق میشود و در سال
گذشــته بیش از یک و نیم تن مس و 14کیلو طال در اســتان همدان
جمعآوری شد.
رئیس ســتاد بازســازی عتبات اســتان همدان گفت :باید توجه کرد
که رهبر انقالب و آیتا ...سیســتانی بر ســاخت و توسعه حرمهای
مطهر در عتبات عالیات تأکید دارند و شبهاتی که در این زمینه مطرح
میشــود باید به خوبی تبیین شود.معاون جذب ستاد بازسازی عتبات
اســتان همدان نیز گفت :مسئولیت شهرســتان همدان نسبت به سایر
شهرستانها سنگینتر است چراکه ظرفیتی در شهرستان همدان وجود
دارد که سایر شهرستانها از آن برخوردار نیستند.
کتابی با بیان اینکه در ســال گذشته اســتان همدان تفاهمنامههایی با
برخی از دســتگاهها منعقد کرده اســت ،اظهار کرد :انعقاد تفاهمنامه
همکاری با شــهرداری همدان نمونه آن اســت که بر اساس آن مقرر
شد شهرداری همدان در زمینه تبلیغات همکاری الزم را داشته باشند.
وی وعده هدیه یک خشــت طال به ســتاد بازســازی استان همدان
از سوی شــهرداری را از دیگر تعهدات دانســت و افزود :بر اساس
مذاکراتی با اداره کل آموزش و پرورش اســتان همدان ،بخشنامهای
از ســوی این اداره کل به کلیه مدارس استان ابالغ شد که مبنی برآن
نذورات در مدارس جمعآوری شود.

برگزاری بزرگترین جشنواره طراحی لباس
غرب کشور در همدان
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری همدان از برگزاری
بزرگترین جشنواره طراحی لباس غرب کشور در همدان خبر داد.
ربیعه علیمحمدی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به وجود  12هزار زن و
دختر کارمند در استان ،بیان کرد :زنان نیازمند استفاده از البسه مناسب
اداری با وجود طرحهای مناســب ،جنــس مرغوب ،تنوع قابل قبول،
متناســب با شرایط آبوهوایی و بهویژه حفظ شأن و مقام واالی آنان
هســتند .وی ادامه داد :از این رو بهزودی قرار است به منظور عرضه
البســه اداری مناسب بانوان ،جشنوارهای براساس استانداردهای مورد
نیاز و البته همسو با فرهنگ ایرانی -اسالمی در غرب کشور راهاندازی
شود .علیمحمدی با بیان اینکه این طرح هنوز به مرحله اجرایی نرسیده
است ،گفت :در حال حاضر این طرح در حال بررسی و تعیین مکان و
زمانی مناسب برای برگزاری این جشنواره است؛ به احتمال خیلی زیاد
زمان برگزاری این جشــنواره فرهنگی و هنری همزمان با روز دختر،
سالروز والدت حضرت معصومه(س) خواهد بود.
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پیشبینی برداشت  200تن گل محمدی
در مالیر
مدیر اداره جهاد کشاورزی مالیر از پیشبینی برداشت بیش از  200تن
گل محمدی در شهرستان مالیر ظی سال جاری خبر داد.
علیمروت امیری در گفتوگو با فارس با بیان اینکه طی ســالهای اخیر
توجه به کاشــت محصوالت کمآببر همواره یکی از سیاستهای جهاد
کشــاورزی بوده است اظهار کرد :در شهرســتان مالیر نیز طی سالهای
گذشــته در راستای تشویق کشــاورزان به محصوالت کمآببر اقدامات

خوبی انجام شــده است .وی با بیان اینکه کشت این محصوالت از جمله
زعفــران و گلمحمدی عالوه بر رونق اقتصادی برای کشــاورزان باعث
رفع مشــکالت و بحران کمآبی بخش کشــاورزی میشود گفت :تاکنون
میزان زیادی از اراضی این شهرستان زیر کشت محصوالت کمآببر قرار
گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی مالیر با اشاره به استقبال خوب کشاورزان از کاشت
گلمحمــدی در مالیر افزود :این محصول یــک محصول مقاوم در برابر
سرما ،آفات و کمآبی است که با به ثمر نشستن به مدت کم بازدهی باالی
اقتصادی را برای کشاورزان به همراه دارد.

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

وی با بیان اینکه سال گذشته سطح زیر کشت گل محمدی  105هکتار بود
افزود :از میزان اراضی کشت شده این محصول که از این میزان  75هکتار
بارور و  35هکتار هنوز بارور نشــده بود که امســال همه  105هکتار آن
بارور شده است .امیری از پیشبینی برداشت بیش از  200تن گل محمدی
از اراضی زیر کشــت این محصول در مالیر خبر داد و تصریح کرد :پیش
بینی میزان برداشت از هر هکتار دو تن خواهد بود.
وی با بیان اینکه مالیر در کاشــت گل محمدی رتبه برتر استان را دارد از
افزایش  20هکتار دیگر از اراضی شهرستان مالیر به کاشت آن خبر داد و
گفت :این اراضی سال آینده به مرحله باروری خواهد رسید.
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شهرداری مالیر راهکاری دارد؟

خبر

روابط عمومی ها
قلب تبنده دستگاهها هستند

کبودراهنــگ -اکــرم حمیــدی -همدانپیام :با توجــه به اهمیت
اطالعرســانی سند اطالعرسانی استان برای همه دستگاهها تهیه شده و
بر اساس این سند شرح وظایفی به آنها ابالغ شده است.
مدیر کل روابط عمومی و اطالعرســانی استانداری همدان با بیان این
مطلب در گردهمایی مســئولین روابط عمومیها و هیأت اندیشهورز
جوان کبودراهنگ گفت :در ســند اطالعرسانی اســتان که برای همه
دســتگاهها تهیه شده و بر اســاس این سند شرح وظایفی به دستگاهها
ابالغ شــده و یک مصوبه است که ادارات باید در اجرای این مصوبات
تالش کنند
اســدا ...ربانیمهر افزود :روابط عمومیها ،رســانهها و مدیران ســه
محور مهم هســتند که باید با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ داشته باشند تا
اطالعرسانی دقیق ،به موقع و درست انجام شود بنابراین مدیران ادارات
باید با رســانهها تعامل داشته باشند تا بتوانند از ظرفیتها به خوبی در
حوزه اطالعرسانی بهره گیرند.
وی افزود :عالوه بر بهرهگیر یاز نشــریات ،خبرگزاریها و ...تأکید بر
این شــده که باید از فضای مجازی نیز به نحو احســن انجام شــود و
مدیران ادارات باید با کانالهایی که دارای مجوز هســتند در خصوص
اطالعرسانی همکاری کنند بنابراین هر چه اطالعرسانی به موقع انجام
شود از برخی از شایعات و اخبار غیرواقعی به دور خواهیم بود.
ربانی مهر تأکید کرد :باید در شهرستانها نیز هیأت رئیسه روابط عمومی
ما تشکیل شود و برنامههای در این خصوص تدوین شود چرا که این
موضوع موجب تعامل بیشــتر روابط عمومیهــا و ادارات خواهد بود
همچنیــن جایگاه روابط عمومیها باید ارتقا پیدا کند و نگاه ویژهای به
آنها شود.
وی ادامه داد :اســتاندار نیز تأکید بسیار زیادی به اطالعرسانی و تقویت
روابط عمومیها دارد و با توجه به اینکه اســفند ماه امســال انتخابات
مجلس شورای اســالمی را پیرو داریم باید برای مشارکت حداکثری
انتخابات اطالعرســانیها به صورت ویژهای انجام شود چرا که دشمن
همواره برای ناامید کردن مردم و حضور کمرنگ آنان در انتخابات تالش
میکنند و اهمیت اطالعرســانی در این خصوص بسیار حائز اهمیت
است.
امام جمعه کبودراهنگ نیز در این نشست اظهار داشت :روابط عمومی
ما برای ایجاد ارتباط بین دســتگاهها و مردم نقش بسیار مهمی دارند و
مدیران ادارات باید تالش کنند تا اخبار و اطالعاتشــان از طریق روابط
عمومیها به صورت دقیق و درست در اختیار خبرنگاران قرار گیرند.
و با توجه به اینکه دشمنان اسالم و نظام میخواهند که خدمات دولت را
کمرنگ جلوه دهند بنابراین وظیفه روابط عمومیها بسیار سنگین است
تا اطالعرسانیها دقیق و به موقع نشر داده شوند.
حجتاالســالم و المســلمین باقری افزود :روابــط عمومی یک اداره
میتواند وجهه یک اداره را مثبت نشــان دهد و یا میتواند وجهه اداره
مخدوش کند و از آنجایی که روابط عمومیها پل ارتباطی بین مردم و
مسئوالن هســتند باید از اهیمت باالیی برخوردار باشند و یک رسالت
درون سازمانی بسیار مهمی را بر عهده دارند.
فرماندار شهرستان کبودراهنگ نیز در این نشست گفت :روابط عمومیها
قلب تپنده دســتگاهها هســتند و یکی از اصلیترین نهادها و ارگانها
هستند و وظیفه بسیار محلی را در حوزه اطالعرسانی عهده دارند.
مهدوی خاطرنشان کرد :ارتباطات به عنوان یک اصل مهمی در زندگی
ما انسانها به شمار میرود کاری بس مهم و قابل توجه است و غفلت
از ارتباط و اطالعات یعنی ضربه خوردن از دشــمن بنابراین اگر ما از
اهمیت و ارتباطات و روابط عمومیها غافل باشیم موفق خواهیم بود.
وی ادامــه داد :یکــی از وظایــف روابطعمومیها شفافســازی و
اطالعرسانی به موقع و با صداقت به مردم و گسترش روابط سالم بین
مردم اســت بنابراین باید به این نکته اشاره شود که چه اخباری ،با چه
اهدافی و با چه مخاطبانی باید اطالعرسانی شوند.
فرماندار عنوان داشــت :یکی دیگر از وظایف روابط عمومیها بیان و
کارآمدی نظام مقدس دینی است بنابراین اگر دین ما تقویت نشود ادیان
نیز بر ما مسلط میشوند لذا ایجاد نشاط و امیدواری باید در جامعه باشد.
وی افزود :روابط عمومیها بازوی فکری ســازمانها هســتند و در به
ثمر رســاندن راهبردها نقش اساســی دارند و در پیشبرد اهداف نقش
بیبدیل دارند و در امید آفرینی و آگاهی بخشی و ایجاد نشاط اجتماعی
حرف اول را میزنند بنابراین کسی که مسئول روابط عمومی است باید
مطالبهگری نیز داشته باشد.
مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان کبودراهنگ نیز اظهار داشت:
 30اداره مسئوالن روابط عمومی ادارات شهرستان کبودراهنگ هستند که
در مناسبتهای مختلف تعامل بسیار خوبی داشتهاند و  7خبرنگار فعال
نیز اخبار این شهرستان را پوشش میدهند.
همتی بیان داشــت :روابط عمومیها پل ارتباطی بین مسئوالن و مردم
هســتند و اگر به روابط عمومیها اهمیت داده نشــود قطع ًا ادارات در
برقراری ارتباط ســازنده و تعامل با مخاطبانشــان با مشکالت جدی
مواجــه خواهند بود.وی در پایان افــزود :امیدواریم با حمایت بیش از
پیش مسئوالن و ایجاد روحیه همدلی و نشاط میان مدیران و کارشناسان
روابط عمومی دستگاههای اجرایی شهرستان موفقیتهای ارزشمندی در
حوزه ارتباطات و اطالعرسانی به ویژه در مسیر توسعه و رشد شهرستان
در بخشهای مختلف حاصل شود .در پایان از مسئوالن روابط عمومی
ادارات تجلیل شد.
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پیادهراه در ُقرق
پرنده فروشان

از میدان امام خمینی (ره) به سمت خیابان
شــهید وفایی که حرکت می کنیم نرسیده به
بازار روز شاهد تجمع افراد فراوانی می شویم
کــه به کار دستفروشــی و خریــد و فروش
مشغول هســتند ،به گفته کسبه و عموم مردم
این افراد به خرید و فروش های غیر قانونی
از جمله گوشــی موبایل واشــیاء سرقتی می
پردازنــد .بعدازظهرهای آخر هفته تعداد این
افراد بقدری زیاد می شــود که عبور از پیاده
رو را غیر ممکن و عابر را مجبور می کند از
خیابان عبور کند که این اقدام ممکن اســت
تصادف یا افزایش ترافیک را به دنبال داشــته
باشد  .ســد معبر و تجمع غیر قانونی جهت
کسب وکار عالوه بر نازیبا کردن منظر شهری
ســبب برهم خوردن آرامش شــهروندان و
ایجاد فساد در شهر شده است و از آنجاییکه
این پیاده رو به ســبب موقعیــت بازار روز
و بــازار بزرگ حجم باالی تــردد عابرین را
داراســت نارضایتی اکثر مردم شهر را بدنبال
داشته است.
بــه پیاده روی ادامه می دهیــم  ،میبینیم اکثر
مغازه ها حریــم مغازه خود را رعایت نکرده
و با قــرار دادن کاال واجناس خود بیرون از
مغــازه  ،محدوده پیاده روها را اشــغال کرده
حتی هســتند مغازه های میوه فروشی که به
رغم داشــتن فضا  ،تمــام میوه های خود ر ا
بیــرون از مغازه خود مــی گذارند و عابرین
را برای عبور ومرور به مشــقت می اندازند
 ،همچنین قدم به قدم دستفروشانی دیده می
شــوند که در پیاده رو بساط کرده و هر کدام
مشغول به فروختن کاالیی هستند.
نزدیک انبــار غله که می شــویم افرادی را
میبینیم که کارشان فروش پرندگان زنده اعم
از مرغ و خروس و اردک و بوقلمون اســت.

این افراد عالوه بر سد معبر ،بهداشت محیطی
منطقــه را در معرض خطر قــرار داده اند ،
مشکل دو چندان می شود وقتی که عالوه بر
فروش پرندگان بــه ذبح و کندن پر پرندگان
نیــز اقدام می کنند .بــوی تعفن ،فضوالت ،
خون بر زمین ریخته شده و پر پرندگان سبب
شــده که عابران احساس ناخوشایندی داشته
باشــند .بدون شک ذبح پرنده در کنار خیابان
که محل عبور افراد مختلف از جمله کودکان
است نیز کار درست وپسندید ه ایی نیست .
چند متر پایین تر که می رویم مکانیکی دیده
می شود که در پیاده رو ماشین پارک کرده و
در حال تعمیر ماشین است ،در کل آنقدر سد
معبر در این خیابان نادیده گرفته می شود که
افرادی از پیاده رو برای پارک وســیله نقلیه
خود استفاده می کنند و ...
با این وضعیت اگر شخصی قصد پیاده روی
در این خیابان را داشته باشد مجبور است که
بارها تغییر مسیر دهد .وضعیت پیاده رو بقیه
خیابان های شــهر بدتر از این خیابان نباشد
بهتر هم نیست.
نادیده گرفتن ســد معبر در حقیقت نادیده
گرفتن حقوق شــهروندی اســت و زیبنده
شهرجهانی انگور و شهر ملی منبت با داشتن
مردمانی بــا فرهنگ و مســئوالنی پای کار
نیست که با ســد معبر افسار گیسخته چهره
ناهمگون و نازیبایی به خود بگیرد.
از آن جاییکه تبصره  6ماده  96قانون شهرداری
ها ؛اراضی  ،کوچــه های عمومی  ،میدان ها،
پیــاده رو ها ،خیابان هــا و به طور کلی معابر
را ملکی محســوب می کند کــه در مالکیت
شــهرداری اســت طبق این قانون شهرداری
موظــف بــه حفاظــت از ملــک عمومی و
جلوگیری از تجاوز اشخاص به آن می باشد .

آگهی مزایده فروش
ماشین آالت دهیاری(مرحله دوم)
شهرستان مالیر" بخش جوکار" روستای دهنوعلی آباد

دهياری دهنو علی آباد طبق ماده  25آیيننامه مالی دهياریها
مصوب ( 1382/05/19فروش اموال دهياری) و صورت جلسه
هيأت تطبيق بخشداری به تاریخ 1397/12/20و مجوز فروش
شماره 95/43/324/63780به تاریخ  1397/09/12معاون
محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان و قيمت
پایه کارشناس محترم رسمی دادگستری در نظر دارد کاميون
کمپرسی آميكو  6تُن خود را از طریق مزایده عمومی بفروش
برساند.
عالقه مندان جهت شرکت در مزایده میتوانند از تاریخ
 1398/02/29به مدت  5روز کاری جهت بازدید و ارائه
پيشنهاد قيمت در ساعات اداری به دهياری روستای
دهنوعلیآباد مراجعه نمایند همچنين تاریخ باز نمودن
پاکت های پيشنهاد قيمت 1398/03/04ساعت  10صبح در
بخشداری برگذار میشود.
ضمن ًا جهت دریافت شرایط و مدارک الزم شرکت در مزایده
با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل نمایيد.
 09188543187و 09185929504

دهیاری دهنو علی آباد

کارت دانشجویی سيده الناز رضوانی راد فرزند حسام الدین به
شماره ملی  0020753268رشته مهندسی برق دانشگاه بوعلی
سينا به شماره دانشجویی 9612317025مفقود گردیده و از درجه
عتبار ساقط می باشد.
اگر ب
ه دنبال آ
گهی های
ا
ستخدامی
میباشید
ل
طف ًا به کانا
ل تلگرامی
زیر مراج
عه نمایید

برای عضو

عدد
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در کانال تلگرام نیازمندی لطفاً
را به شماره 09035157351
ارسال نمایید.

@bazarehamedan
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 40نفر به دلیل بدهی مالی در زندان نهاوند
گرفتار هستند

ســد معبر و تجمع غیر
قانونی جهت کسب وکار
عالوه بــر نازیبا کردن
منظر شــهری ســبب
برهم خــوردن آرامش
شهروندان و ایجاد فساد
در شهر شده است

همچنین تبصره یک بنــد دو ماده  55قانون
شــهرداری ها نیز به صراحــت بیان می کند

؛ ســد معابر عمومی و اشــغال پیاده روها و
استفاده غیر مجاز آن ها و میدان و پارک ها و
باغ های عمومی برای کســب یا سکنی یا هر
عنوان دیگری ممنوع است و شهردار مکلف
است از آن جلوگیری و در رفع موانع و آزاد
کردن معابر به وسیله مأموران خود اقدام کند.
مطالبه جدی مردم مالیر از شهرداری برخورد
قاطعانه با ســد معبراســت کــه امیدواریم
شهرداری پاسخگوی مطالبه مردم شهر باشد.
البته واضح و مبرهن اســت که با این شرایط
نابسامان اقتصادی و تنگناهای معیشتی اقدام
به دستفروشــی تنها راه و چاره برخی افراد
برای امــرار معاش و گذران زندگی اســت
بدون تردید عالوه بررفع ســد معبر و جمع
آوری این افراد ســامان دهی این مشــاغل و
در نظر گرفتن مکانی برای کســب وکارشان
از اهمیت زیادی برخوردار اســت که عنایت
و مســاعدت متولیان امــر را در این موضوع
می طلبد.

رئیس دادگستری نهاوند از حضور  40زندانی به دلیل بدهی مالی
در زندان نهاوند خبر داد ،گفت :ســال گذشته  280میلیون به خانواده
زندانیان نهاوند کمک شده است.
به گزارش مهر ،یونس طرهانی در همایش نسیم مهر با عنوان گلریزان
برای کمک به آزاد کردن زندانیان بدهی مالی و جرایم غیر عمد که با
حضور مسئولین شهرستان نهاوند در مجتمع امام خمینی (ره) برگزار
شد ،گفت :مردم نهاوند در زمینه اهدای کمکهای خیری حضور فعال
و خداپسندانه دارند و همواره در کنار نیازمندان و مستضعفان هستند.
وی با اشاره به بیان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه زندان یک پدیده
نامطلوب است ،گفت :امروز با توجه به سیاستهای کلی نظام مقدس
جمهوری اســالمی و همچنین قوه قضائیــه به دنبال کاهش جمعیت
زندانها هستیم.
رئیس دادگســتری نهاوند با تأکید بر اینکه مسئولیت دستگاه قضائی
در بحث مواجهه با متهمان ،زندانیان و غیره بسیار خطیر است ،گفت:
امروز مســئولین قضائی باید با توجه به قوانین و مقررات از مجازات
جایگزین حبس در راستای زندان زدایی استفاده کنند.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه ،گفت :طی سالهای
گذشــته هزینه حضور یک نفر زندانی در زندان به ازای هر روز 100
هــزار تومان بوده که امروز با توجه بــه افزایش قیمتها این مهم نیز
افزایش پیداکرده است.

پیشبینی جذب یکهزار حامی در مالیر

مدیــر کمیته امداد مالیر از پیشبینی جذب یکهزار حامی برای ایتام
مالیری در سال جاری خبر داد.
تیمور کرمیمقدم در گفتوگو با خبرنگار فارس در مالیر با اشاره به
برنامههای کمیته امداد در ماه مبارک رمضان اظهار کرد :همزمان با هفته
اکــرام و ایتام از پانزدهم ماه مبارک رمضان جذب حامیان را در برنامه
داریم .وی با بیان اینکــه در حال حاضر یکهزار و  312کودک یتیم
و فرزندان طرح محســنین زیر پوشش کمیته امداد هستند گفت :این
کودکان توسط  3هزار و  845حامی حمایت میشوند.
مدیــر کمیته امداد مالیر با بیان اینکه  40درصــد از حامیان از تهران
هستند تصریح کرد :درآمد سال گذشته واحد اکرام و ایتام این نهاد در
راستای حمایت از ایتام و طرح محسنین  4میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه امسال پیشبینی میشود یکهزار حامی دیگر جذب
شود گفت :در هفته اکرام و ایتام برای جذب حامیان  13پایگاه در نظر
گرفته شده که در سطح شهر ،بقاع متبرکه و میعادگاههای نماز جمعه
فعال خواهند بود.
کرمیمقدم افزود :پیشبینی میشود امسال کمک حامیان به  4میلیارد و
 500میلبون تومان برسد که نسبت به سال گذشته رشد دارد.

آگهي فراخوان عمومي (نوبت دوم)

شــهرداري نهاونــد در نظــر دارد در اجــراي مــاده  13آیيــن نامــه مالــي شــهرداریها و بــا عنایــت بــه بنــد  2از  165جلســه شــوراي اســالمي شــهر در
نظــر دارد حمــل و بارگيــري و تخليــه نخالــه هــاي ســاختماني و خاکهــاي مــازاد در ســطح شــهر را از طریــق آگهــي فراخــوان عمومــي و بــه مــدت
یكســال و بــا شــرایط ذیــل بــه اشــخاص حقيقــي و حقوقــي واجــد صالحيــت واگــذار نمایــد:
 متقاضيــان جهــت کســب اطالعــات بيشــتر بــه اداره فنــي و عمرانــي شــهرداري و معاونــت خدمــات شــهري و جهــت گرفتــن اســناد فراخــوانبــه شــهرداري (امــور قراردادهــا) مراجعــه نماینــد
ردیف

شرح

مبلغ پایه( کارشناسی ) ریال

1

هزینه حمل،بارگيری و تخليه نخاله هایی ساختمانی و
خاک مازاد سطح شهر بوسيله نيسان

برای هر سرویس مبلغ 300/000

2

هزینه حمل،بارگيری و تخليه نخاله هایی ساختمانی و
خاک مازاد سطح شهر بوسيله خاور

برای هر سرویس مبلغ 350/000

هزینه حمل،بارگيری و تخليه نخاله هایی ساختمانی و
خاک مازاد سطح شهر بوسيله کاميون

برای هر سرویس مبلغ 450/000

3

مبلغ سپرده شرکت
در مناقصه(ریال)

100/000/ 000
00

مدت اجاره

یکسال 12ماه

متقاضيان مي بایست مبلغ  100/000/000ریال سپرده شرکت در فراخوان را به صورت وجه نقد به شماره حساب  0104868466003نزد بانک ملي
شعبه زاگرس شهرداري واریز و فيش واریزي را به داخل پاکت (( الف )) قرار داده و درب پاکت را ممهور و امضاء نمایند .متقاضيان به جاي وجه نقد
مي توانند از ضمانتنامه بانكي و یا اسناد خزانه اعتبار آن از تاریخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند.
متقاضيان مي بایست اسناد فراخوان ،رزومه کاري در داخل پاکت ((ب)) قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند.
اخذ مجوزهاي الزم جهت جهت تردد در سطح شهر با آرم مخصوص مورد تایيد شهرداري بر عهده برنده فراخوان مي باشد.
متقاضيان مي بایست فرم پيشنهاد قيمت را در داخل پاکت ج قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند.
پرداخت هزینه محل بارگيري و تخليه نخاله هاي ساختماني و خاک هاي مازاد توسط مالک و یا متقاضي صورت مي گيرد شهرداري هيچگونه
مسئوليتي در قبال پرداخت هزینه ندارد.
شهرداري در رد یا قبول هر یک از پيشنهادها مختار مي باشد.
به پيشنهادهاي مخدوش ،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
متقاضيان مي بایست اسناد فراخوان پيشنهادهاي خود را تا آخر وقت اداري مورخ  98/3/11تحویل شهرداري نمایند.
مسئوليت اطالع رساني  ،کنترل  ،نظارت و اجراي طرح از ابتدا تا انتها (تخليه در محل دپو نخاله و پخش آن ) بر عهده برنده فراخوان مي باشد.
هزینه انتشار آگهي فراخوان و هزینه کارشناسي و دیگر هزینه هاي احتمالي بر عهده برنده فراخوان مي باشد.
متقاضيان مي بایست فعاليت حمل،بارگيري و تخليه نخاله هاي ساختماني در سطح شهر را زیر نظر اداره شهرسازي و معماري و معاونت خدمات
شهري انجام داده و مورد تایيد آنها قرار گيرد.
متقاضيان مي بایست کليه اصول ایمين را رعایت نموده و در صورت هرگونه حادثه جاني،مالي بر عهده متقاضي بوده و شهرداري هيچگونه مسئوليتي ندارد.
پرداخت کليه کسورات قانوني ( بيمه،ماليات و  ) ...بر عهده برنده فراخوان مي باشد.
کميسيون عالي معامالت ساعت  11مورخ  98/3/12روز شنبه د رمحل شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتيكه حداقل سه پيشنهاد
باشد مفتوح و نتيجه را اعالم مي نماید.
چاپ آگهي نوبت اول98/2/21 :
چاپ آگهي نوبت دوم98/2/29 :
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وزیــر خارجــه آلمــان ضمــن انتقــاد از سیاســتهای آمریــکا در برابــر
ایــران در عیــن حــال خواســتار پایبنــدی ایــران بــه تمامــی تعهداتــش در
توافــق هســتهای شــد« .هایکــو ماس»بــه گــزارش فــارس ،وزیــر خارجــه
آلمــان سیاســت آمریــکا مبنــی اعمــال فشــار حداکثــری علیه ایــران را اشــتباه
توصیــف کــرد.
وی در ایــن مــورد بــه روزنامــه آلمانــی «پاســاوئر نویــن پرســه» گفــت:
«راهبــرد آمریــکا در اعمــال فشــار حداکثــری کارایــی نــدارد .خــروج
یکجانبــه آمریــکا از توافــق هســتهای بــا ایــران بــرای مــا قابــل درک
نیســت ».وی افــزود :توافــق هســتهای بــا ایــران ،درســتترین راه حــل
بــرای ایــن بــود کــه مانــع از اقــدام ایــران در ســاخت بمــب اتمــی شــود.

خبر

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

خروج یکجانبه آمریکا از برجام
برای ما قابل درک نیست

دستور وزیر کشور برای انتصاب زنان
در سمت معاون استاندار

ســخنگوی وزارت کشور در تشریح جلسه شــورای معاونین وزارت
کشور به ریاســت رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد؛ اظهار کرد :در
این جلســه گزارشــی از روند ضابطه مند کردن انتصاب مدیران وزارت
کشــور و اســتانداری ها در دولت تدبیر و امید توســط معاونت توسعه
مدیریت و منابع ارائه شد.
به گزارش تسنیم  ،سید ســلمان سامانی افزود :بر اساس این گزارش انتصاب
زنان در سمت های مدیریتی وزارت کشور در دولت تدبیر و امید  27درصد و
جوانان  67درصد رشد داشته است.وی تأکید کرد :امروز با دستور وزیر کشور
مقرر شد در ساختار جدید استانداری ها برای انتصاب معاون توسعه مدیریت
و منابع حتی االمکان از زنان توانمند و شایسته استفاده شود.

شورای نگهبان بی عدالتی میبیند

خبر

جنگی در کار نیست

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران گفت :یقین داریم آنطور
کــه مقام معظم رهبری هم فرمودند جنگی در نخواهد گرفت چون نه
ما خواهان جنگ هستیم و نه کسی این تصور یا توهم را دارد که بتواند
در منطقه با ایران مقابله کند اما الزم است حرکت های خطرناک داخل
آمریکا برای مردم این کشور روشن شود.
« محمد جواد ظریف» روزگذشته پیش از ترک پکن در پاسخ به سوال
ایرنا افزود :واقعیت این است که ترامپ رسما گفته و مجددا بتازگی هم
تاکید کرده است که خواهان جنگ نیست اما افرادی اطراف وی نشسته
اند و به بهانه اینکه می خواهند آمریکا را در برابر ایران قدرتمندتر کنند
او را به سمت جنگ سوق می دهند.
وی اظهارداشت :آنچه که در سفر نیویوریک به عنوان "تیم ب" مطرح
کــردم یک واقعیت اســت و همه مردم هم از آن خبر داشــتند اما به
خاطر فضای روانی حاکم بر جامعه آمریکا کمتر کســی جرات طرح
این موضوع را داشت.
وزیر امور خارجه ایران خاطرنشان کرد :آنچه که به عنوان سیاست «اول
آمریکا» در این کشور مطرح شده است در حال تبدیل به یک سیاست
«اســرائیل اول» یا برخی «حکام مرتجع منطقه اول» است و منافع اینها
هم از طریق قدرت مالی و تبلیغات به دولت آمریکا تحمیل شده است
و آنها در حال حاکمیت پیدا کردن هستند.

کمیسیون مشترک برجام به تعهدات خود عمل کند

ظریف با بیان اینکه « آینده برجام در اختیار جامعه بین المللی اســت
» ،تصریح کرد :جامعه جهانی تا کنون از برجام حمایت کرده است اما
حمایت ها بیشتر به صورت بیانیه و اعالم مواضع سیاسی بوده اما الزم
است این اعالم مواضع سیاســی به اقدامات عملی اقتصادی که مردم
ایران بتوانند از برجام منافعشان را برداشت کنند ،تبدیل شود.
وی گفت :ما چهار دور از کمیســیون مشترک برجام برای اقداماتی که
باید انجام دهند تعهد گرفتیم و فکر می کنم اکنون وقت آن رسیده است
که کمیسیون مشترک هم به تعهداتش عمل کند.

اقدامات پس از ضرباالجــل  60روزهمان به اروپا ،در
چارچوب برجام خواهد بود
سفیر کشورمان در لندن تشــریح کرد که ایران از چارچوب برجام به
عنوان ابزاری برای ترغیب بیشتر شرکای اروپایی به اجرای تعهداتشان
در برجام اســتفاده کرده است .وی همچنین به پشتیبانی مردم ایران از
نظام کشورشان برای رو به رو شدن با آمریکا و تالش ایران برای اتکای
کمتر اقتصاد به نفت اشاره کرد .حمید بعیدی نژاد ،سفیر ایران در لندن
در گفتوگو با رادیو بیبیسی در پاسخ به این سوال که چرا ایران یک
ضرب االجل  60روزه برای شــرکایی اروپایی برجام قائل شده است
گفت :ایران تا کنون وفادارانه به تعهدات برجامی خود عمل کرده است
و تنها انتظارمان این بوده است که اعضای دیگر برجام نیز به سهم خود
به تعهداتشــان عمل کنند .متأسفانه این به اعتبار توافق هستهای آسیب
وارد کرده است.

دستور وزیر کشور برای انتصاب زنان
در سمت معاون استاندار
سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر کشور برای انتصاب زنان
در سمت معاون استاندار خبر داد.
سیدسلمان سامانی در تشریح جلســه شورای معاونین وزارت کشور
اظهارداشت :در این جلسه گزارشی از روند ضابطهمند کردن انتصاب
مدیران وزارت کشور و اســتانداری ها در دولت تدبیر و امید توسط
معاونت توسعه مدیریت و منابع ارائه شد.
بــه گزارش ایلنا ،قائم مقام وزیر کشــور در امور مجلس و هماهنگی
اســتانها افزود :بر اســاس این گزارش انتصاب زنان در ســمتهای
مدیریتی وزارت کشور در دولت تدبیر و امید  27درصد و جوانان 67
درصد رشد داشته است.
ســامانی تاکید کرد :امروز با دســتور وزیر کشور مقرر شد در ساختار
جدید اســتانداریها بــرای انتصاب معاون توســعه مدیریت و منابع
حتیاالمکان از زنان توانمند و شایسته استفاده شود.

ایران به اندازه کافی به اروپاییها فرصت داد
ســفیر ایران در لندن گفت :در این مقطع تصمیم نداریم از توافق
هستهای خارج شویم،هرچند این مساله ممکن است یکی از گزینهها
باشــد .حمید بعیدی نژاد در گفت وگو با شبکه رادیویی بی .بی .سی
جهانی افزود :ما گامهایمان را با احتیاط برداشــتیم و اینک تمام مردم
ایران پشت موضع دولت هستند .بیش از یک سال است که آمریکا از
برجام خارج شده و بهاندازه کافی به شرکای اروپایی فرصت داده شد
تا مشــکالت را برطرف کنند ،اما آنها موفق نبوده و ایران نتوانسته از
منافع اقتصادی و تجاری برجام بهرهمند شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،بعیدی نژاد افزود :مردم ایران بر این باور
هســتند که دولت تمام تالش خود را انجام داده و یک ســال هم به
طرفهای باقیمانده در برجام فرصت داده تا مشکالت را حلوفصل
کنند .اما اینک به این نتیجه رســیدیم که اگر اقدام مناسبی را صورت
ندهیم برجام از بین میرود.سفیر کشورمان گفت :اگر آمریکا به دنبال
اقدامات غیرضروری و تحریکآمیز بیشتری است ما مصمم هستیم تا با
این کشور روبه رو شویم .ما به دنبال آغاز درگیری نیستیم ،اما به شما
اطمینان میدهم آحاد ملت آماده هســتند تا در مقابل آمریکا ایستادگی
کنند و هزینه مقاومت را بپردازند.وی یادآور شد ،ایران همواره به دنبال
صلح و ثبات در خاورمیانه بــوده ،اما ایاالت متحده ،ضمن خروج از
برجــام اقدامات تحریکآمیز غیرضروری صورت داده ،از جمله اینکه
ســپاه پاسداران انقالب اسالمی را در فهرســت گروههای تروریستی
خارجی قرار داده است.
بعیدی نژاد درباره مهلت دوماههای که ایران برای طرفهای باقیمانده
در برجام تعیین کرده گفت :ما گامهایی را برداشــتهایم که اگر در این
مدت مشکالت برطرف نشود اقدامات بعدی را آغاز خواهیم کرد.

رد استانی شدن انتخابات
سخنگوی شــورای نگهبان با اشاره به
ایرادات این شــورا به طرح اســتانی شدن
انتخابــات ،گفت :عدالت انتخاباتی با طرح
استانی شدن انتخابات تامین نشده است.
عباســعلی کدخدایی در گفتوگوی زنده
تلویزیونی نظر نهایی شورای نگهبان درباره
اصالح قانــون انتخابــات را اعالم کرد و
گفت :این مصوبه مجلــس دارای بیش از
 10مورد ابهام  4 ،مورد ایراد خالف شرع و
تعدادی ایراد خالف قانون است.
ســخنگوی شــورای نگهبان تصریح کرد:
سعی خواهیم کرد نظرات تفصیلی شورای
نگهبان از ایرادات و ابهامات این شــورا به
طرح اصــالح قانون انتخابــات را تا ظهر
امروز به مجلس ارسال کنیم.
کدخدایــی گفت :طــرح اصــالح قانون
انتخابات مجلس طبق روال همیشــگی در
جلسات فوق العاده شورای نگهبان بررسی
شد که براین اســاس موارد متعددی محل
ابهام واقع شد به دلیل اینکه متن مصوب به
خوبی گویا نیست.
وی اظهار داشت :شورای نگهبان با استانی
شدن انتخابات مشکلی ندارد اما این طرح
ناقض حقوق نامزدها و مردم بوده و کاهش
مشــارکت مردم در انتخابــات را به دنبال
دارد.
وی تاکید کرد :عدالــت انتخاباتی با طرح
استانی شدن انتخابات تامین نشده است.
سخنگوی شــورای نگهبان گفت :در این
طــرح ،حقوق نامزدها نیز به خوبی رعایت
نشــده و تفکیکی نیز بین حوزههای اصلی
و فرعی شده که این هم محل ایراد است.
وی افــزود :بندهای دیگر قانون که مبنیا بر
این ایــراد و ماده  3که موضوع الحاق ماده
 7مکرر یک است و استانی شدن را مدنظر
دارد ایراداتی هم بر این ایرادات گرفته شده
است.
کدخدایی ادامه داد :بحث عدالت انتخاباتی
که در سیاســت های کلی ابالغی از سوی
رهبر معظم انقالب است ،با این طرح تامین
و رعایت نشده است ،دوستان ما در مجلس
باید به این موضوع دقت کنند.

سخنگوی شــورای نگهبان گفت :دو مورد
در ماده  15این طرح ایراد داریم که مربوط
به اســتفاده از واژه های غیرفارســی مثل
پالکارد ،ایده است.
وی افزود :یکی دیگر از ایرادات ما مربوط
به حقوق شــهروندان است که در ماده 31
که اصالح ماده  59مدنظر قرار داده اســت
این ماده مربوط به ممنوعیت مطلق فعالیت
کارکنان دولت حتی در ســاعات غیراداری
اســت ،آنچه هم اکنون اجرایی می شــود،
عمدتــا در ســاعات اداری اســت و البته
فعالیت مســوولین و مقامــات در جاهای
دیگر به صورت مســتقل هم ممنوع شده
است.
سخنگوی شــورای نگهبان ایراد دیگر این
مصوبــه را مربــوط به اقلیت هــای دینی
دانســت و گفت :در خصوص اقلیت های
دینی در کشــور ابهامی وجود داشت ،که
در جایی به این اشــاره شده که از طریق و
روشی که برای ثبت نام به صورت انفرادی
یا گروهی اســت تبعیت می کنند و بعد در
ماده قانونی آنها را مستثنی کرده که به نظر
ما این اشــکالی را در این مــاده به وجود
آورده اســت و ابهامی وجود داشت که می
تواند ناقض حقوق اقلیت های دینی باشد
که این ماده نیز باید اصالح شود.
کدخدایی اضافه کــرد :در ماده  37که در
صدد بوده اســت که ممنوعیت تخریب را
علیه نامزد از بین ببرد ،ممنوعیت مطلق نقد
را آورده اند یعنی رســانه های رسمی که

مســوولیت دارند هر گونه نقد را نسبت به
نامزدها نمی توانند انجام دهند سوال ما این
اســت که مقصود از نقــد مطلق نقد کردن
افراد اســت یا مواردی که منجر به تخلف
یا جرمی شود.
وی در پاســخ یه ســوال خبرنــگاری که
پرسید اگر زمان بندی طبق برنامه جلو رود
و مجلس هم ایرادات را رفع کند در نهایت
طرح اصــالح قانون انتخابات ،به انتخابات
بعدی خواهد رســید گفت :این اصالحات
باید تشریفات خاص خود را طی کند ،هم
اکنون در صدد نیســتم که زمان بندی را به
صورت قطعی بگویم ،دوســتان در وزارت
کشــور و مجلس می تواننــد این را اعالم
کنند.
کدخدایی افزود :آنچه که قطعی است اگر
استعفاها را مالک قرار دهید تا اواخر خرداد
فرصت استعفا است و شرایطی که در این
قانون است به گونه ای باشد که افرادی که
می خواهند وارد گردونه انتخابات شــوند
احکام ایــن قانون بر این افراد هم حاکم و
جاری باشد.
وی ادامه داد :اگر این اصالحات بماند بعد
از زمان های مقرری که برای انتخابات در
نظر گرفته شده نمی تواند به صورت کلی
الزم االجرا شود ،لیکن منوط به نمایندگان
مجلس اســت  ،اگر در ایــن فرصت باقی
مانده اصالحات را انجام دهند آن بخشــی
که طی تشــریفات قانونی را خواهد داشت
الزم االجرا هم خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد :البته
اگر این اصالحیه الزم االجرا نشــود قانون
فعلی حاکم خواهد بود البته انتظار داشتیم
کــه مجلس در طول ســال های گذشــته
این تالش را داشــته باشد که بتواند قانون
انتخابات را در فرصت الزم اصالح کند تا
ابالغ و الزم االجرا شــود که این کار انجام
نشــد .لیکن آنچه که هم اکنون الزم االجرا
است قانون فعلی است و با قانون فعلی هم
با متخلفان انتخاباتی برخورد خواهد شد.
وی گفت :اختیارات شورا در این خصوص
محدود اســت و ما هم تابع قانون هستیم،
قوانیــن متعددی که نظارت بــر انتخابات
است محدودیت های خاص خود را دارد
و ما هم ناچاریم مطابق قانون عمل کنیم.
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری در
خصوص این که آخریــن وضعیت الیحه
مربوط به انتخابات که تقدیم مجلس شده
چگونه اســت و این که آیــا این الیحه تا
زمان انتخابات پیش رو عملی خواهد شــد
یا خیر؟ گفت :اطالعی نــدارم اگر منظور
شما الیحه ای است که دولت تقدیم کرده
است ،در جریان جزییات آن نیستم باید از
دوستان مجلس ســوال شود ولی فکر کنم
برای بررسی آن زمانی باقی نمانده باشد.
کدخدایی در پاســخ به ســوال دیگری در
رابطه با ممنوعیت نام نویســی نمایندگان
با ســابقه بیش از  3ســال برای شرکت در
دور آینده انتخابات مجلس اظهار داشــت:
این موضوع ظاهرا در قالب تبصره الحاقی
در مجلس به اصالحــات قانون انتخابات
ملحق شــد که متأسفانه متن مصوبه دارای
اشــکاالت ادبی اســت و ظاهرا غفلتی در
مجلس صورت گرفته که این متن تصویب
شده است.
وی افزود :اساســا این ممنوعیت مخالفت
بــا اصــل  20قانون اساســی اســت که
آزادیهــای مردم را تضمین کرده اســت،
وقتی محدودیتی برای نمایندگی در قانون
اساســی نداریم قانون عــادی نمیتواند از
قانــون اساســی فراتــر رود و آزادیها را
محدود کند.

ترامپ:

اختالفنظر درباره تهران نداریم
رئیس جمهوری آمریکا وجود اختالف
با مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره ایران
را تکذیب و طــی اظهاراتی از وی و وزیر
خارجه حمایت کرد.
به گزارش ایلنــا « ،دونالد ترامپ» رئیس
جمهــوری آمریکا وجود اختالف با «جان
بولتون» مشــاور امنیت ملی کاخ سفید را
تکذیب و طــی اظهاراتی از وی و «مایک
پمپئو» وزیر خارجه این کشــور حمایت
کرد.
ترامپ گزارشهای خبری که از خشم وی
نســبت به مشــاورانش و نگرانیهایش از
تحریک آنها بــرای ورود به جنگ با ایران
حکایت میکنند ،را مزخرف توصیف کرد.
برخی مقامهای آمریکایی پنجشــنبه گذشته
گفتند کــه ترامپ به مشــاورانش از جمله
«پاتریک شاناهان» وزیر دفاع موقت آمریکا
اعالم کرده است که نمیخواهد وارد جنگ
با ایران شود.
ترامپ گفت« :گزارشهــای خبری چنین
وانمود میکننــد که من از تیمــم ناراضی

آمریکا هنوز
منتظر تماس
ایران است

یکی از مقامات ارشــد دولت ترامپ گفته
که آمریکا هنوز منتظر تماس ایران است.
به نقل از پایگاه اینترنتی شــبکه آروتز شــوا،
یکی از مقامات ارشد دولت ترامپ روز جمعه

و خشــمگین هســتم .من از اعضای تیمم
ناراضی نیســتم .پمپئــو مأموریت مهمی را
بر عهده دارد ،بولتون مأموریت مهمی را بر
عهده دارد».
ترامــپ در طول مبــارزات انتخاباتی خود
در ســال  2016با توصیف جنگهای عراق
و افغانســتان به جنگهای پر هزینه ،وعده
دوری و اجتنــاب از درگیریهای خارجی
را داده بــود اما توضیح داده بــود که تمام

اقدامهای الزم برای حمایت از منافع آمریکا
در خارج را اتخاذ خواهد کرد.
اقــدام اخیر آمریکا برای اعــزام ناوگروه به
منطقه تنشهایی را در منطقه به دنبال داشته
و موجب ایجاد نگرانیهایی نسبت به آغاز
جنگ مسلحانه شده است.
بولتون کــه مدت زمانی طوالنی اســت به
شــاهین کاخ سفید مشــهور است ،بر لزوم
تشدید تنش کشــورش با ایران تأکید دارد

اظهار کرد که آمریکا "کنار تلفن نشسته است"
اما هنوز هیچ پیامی از ایران درباره اظهار تمایل
برای پذیرفتن دعوت دونالد ترامپ به مذاکره
مستقیم دریافت نکرده است.
این مقام آمریکایی که میخواست نام او فاش
نشود ،به گروهی از خبرنگارها گفت :ما بر این
عقیدهایم که آنها (ایران) باید تنش را کاهش
داده و مذاکره کنند.
به گزارش ایسنا ،در پی اقدام متقابل ایران برای
کاهش ســطح تعهدات برجامی خود ،دونالد
ترامپ اظهار کرده بود کــه تمایل دارد ایران

برای مذاکره با وی تماس بگیرد.
سید کمال خرازی ،رئیس شورای راهبردی
روبط خارجی در گفتوگو با شبکه خبری
فرانسه  24در پاســخ به این پرسش که آیا
میتوان به این امید داشت که به کاخ سفید
تلفن شــود ،گفت :قطع ًا این اتفاق نمیافتد
و به وی تلفن زده نمیشود.
فرامــوش نکنیــد رئیس جمهــور ترامپ
عالقهمنداســت بــه هر قیمت که شــده با
همه مالقــات کند و عکس یادگاری بگیرد
و بــرای خودش تبلیغ کند .مــا نمیتوانیم

و بیش از یک ســال است که در این زمینه
موضعی افراطی اتخاذ کرده است.
یک مقــام بلند پایه دولت آمریکا گفت« :ما
همه نسبت به دیدگاهی که تنش را تشدید
میکنیم و به ســمت جنگ پیش میرویم،
احســاس ناامیدی میکنیم ...این با حقیقت
کامال در تناقض اســت .ما به دنبال کاهش
تنش هستیم».
این مقام آمریکائی در پاســخ به پرسشــی
درباره دیدگاهی که معتقد اســت بولتون و
پمپئو در پی تحریک ترامپ به مسیر جنگ
هســتند ،گفت« :تحریک ترامپ به پیمودن
هر راه استراتژیک ناموفق است .گواه زیادی
بر این ادعا وجود دارد».
وی افــزود« :دیدگاه بولتون دربــاره ایران
بسیار مطمئن است».
البته وی در ادامه تأکیــد کرد که بولتون از
حقیقت آگاه اســت ،او بــه رئیس خدمت
میکند و این مأموریت را به عهده میگیرد
 ،چــرا که وی به سیاســت رئیس و اجرای
آن ایمان دارد.
بــه آمریکا اعتمــاد کنیم ،فرامــوش نکنید
که آنها از توافق هســتهای خارج شــدند.
آنها قوانیــن بینالمللــی را نقض کردند،
زیرا این توافق هستهای با قطعنامه شورای
امنیت ســازمان ملل تأیید شده بود و خود
آمریکاییها نیز به آن رأی داده بودند.
وی در ادامــه در این بــاره گفت :هدف
او این است فشــارهای بیشتری بر ایران
وارد کنــد .تلفــن کــردن بــه وی هیچ
فایده ای ندارد زیرا با کره شــمالی هم به
نتیجه ای نرسید.

دوشنبه؛ جلسه غیرعلنی مجلس درباره گرانی
کاالهای اساسی

عضو هیأترئیســه مجلس شورای اســالمی با اشاره به گزارش کمیسیون
برنامه و بودجه درباره وضعیت گرانی کاالهای اساسی گفت :قرار است مجلس
در روز دوشــنبه هفته جاری جلسهای غیرعلنی با حضور وزرای دولت درباره
این موضوع برگزار کند.
بــه گزارش تســنیم ،اکبر رنجبرزاده از جلســه غیرعلنی پارلمــان با وزرای
اقتصادی دولت و رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور در روز دوشنبه (30
اردیبهشــت) خبر داد و افزود :قرار اســت در این جلسه ،دولت ضمن اینکه
گزارشــی از برنامههایش برای تأمین کاالهای اساســی در سال جاری ارائه
میدهد ،گزارشــی نیز از علل گرانی کاالهای اساســی به نمایندگان مجلس
ارائه دهد.

فضای مجازی
ونزوئال خواســتار مذاکره با آمریکا بــر مبنای احترام
متقابل است

■ ایســنا :وزیر امور خارجه ونزوئال اعالم کرد :کاراکاس خواســتار
آغــاز مذاکره با دولت آمریکا بر مبنای احترام متقابل اســت .خورخه
آریــزا ،وزیر خارجه ونزوئال در بیانیهای گفت :اکنون زمان مناســب
برای دیپلماســی فرا رسیده است .ما آمادهایم تا به دیپلماسی برگردیم
و با رعایت احترام پای میز مذاکره بنشــینیم .دولت ونزوئال خواستار
برقراری مکانیزم مذاکره با دولت آمریکا بر مبنای احترام متقابل است

آتشبس در جبهههای عملیاتی ادلب ،حماه و الذقیه

■ فــارس :یک فرمانده میدانی اعالم کرد که مقرر شــد به مدت 72
ســاعت در جبهههای عملیاتی ادلب ،حماه و الذقیه آتشبس برقرار
شــود.ارتش سوریه از  16اردیبهشــت ماه جاری عملیات خود را در
شــمال حماه آغاز کرد و آن را به جنوب غرب ادلب و شمال الذقیه
رساند.با وجود پیشرویهای ارتش سوریه در این سه استان شمالی ،یک
فرمانده میدانی حاضر در عملیات نیروهای سوری از حصول آتشبس
در جبهههای عملیاتی خبر داد.این فرمانده به خبرگزاری اســپوتنیک
گفــت که آتشبس به مدت  72ســاعت در جبهههای ادلب ،حماه و
الذقیه برقرار خواهد بود .به گزارش اسپوتنیک ،وضعیت ادلب سوریه
همچنان بین توافقات «ســوچی» در خصوص منطقه کاهش تنش و
نزدیک شدن ارتش سوریه به این منطقه معلق است.

چهل و ششمین انتخابات سراسری استرالیا آغاز شد

■ ایرنا :چهل و ششمین انتخابات سراسری استرالیا به عنوان مهمترین
رویداد سیاســی ســال جاری دراین کشــور ،برای تعیین نمایندگان
پارلمان ،انتخاب نخست وزیر و کابینه دولت آتی در سراسر این کشور
آغاز شد.
استرالیا که از  8ایالت و ناحیه مستقل با سیستم فدرالی بر پایه فعالیت
احزاب و انتخــاب نمایندگان فدرال اداره می شود،شــاهد برگزاری
انتخابات در وقت قانونی اســت و مقرر شده ایستگاههای انتخاباتی
آرای مردم استرالیا را اخذ کنند.

موافقت کشورهای حوزه خلیجفارس با استقرار مجدد
نیروهای آمریکایی در آبهای منطقه

■ ایلنا:به نقل از روزنامه الشرقاالوسط ،عربستان سعودی و تعدادی از
کشورهای شورای همکاری خلیجفارس
با درخواست ایاالت متحده برای استقرار مجدد نیروهای نظامی این
کشور در آبهای خلیجفارس و خاک کشورهای این حوزه موافقت
کردند.منابع آگاه منطقه به روزنامه «الشرق االوسط» گزارش دادند که
این موافقت در راستای توافقهای دوجانبه آمریکا با کشورهای حوزه
خلیج فارس صورت گرفتــه و هدف از این توافق بازدارندگی از هر
نوع حمله احتمالی ایران و نفوذ این کشور در منطقه است همین منابع
تأکید کردند که انگیزه نخســت استقرار مجدد نیروهای آمریکائی در
کشورهای منطقه اقدام مشترک بین واشنگتن و پایتختهای کشورهای
حاشــیه خلیجفارس برای مقابله با تالش و نفوذ ایران و حمله نظامی
این کشورها و منافع آمریکا در منطقه بوده و هدف آن ورود به جنگ
با تهران نیست.

 ۲00کارمند آمریکایی عراق را ترک کردند

■ ایسنا:حدود  200کارمند آمریکایی که به عنوان مربی نظامی در عراق
فعالیت میکنند ،این کشور را ترک کردند.
به گزارش ایســنا ،بغــداد الیوم ،یک منبع در کنســولگری آمریکا در
اربیــل اعالم کرد که  200تن از کارکنان ســفارت آمریکا در بغداد و
کنسولگری این کشور در اربیل که مأموریتشان آموزش سربازان عراقی
است ،این کشور را ترک کردند.
این منبع اعالم کرد که این اقدام آنها بعد از درخواســت ســفارت
آمریکا برای خروج کارمندان غیرضروری از عراق تا زمان آرام شدن
اوضاع است.از سوی دیگر کمیته امنیتی در شورای استانداری بغداد
اعــالم کرد که اوضاع امنیتی در پایتخت و تمامی اســتانهای عراق
باثبات و تحت کنترل است و هیچ نشانهای از اقدامات خشونتآمیز
یا تروریستی علیه هیأتهای بینالمللی در بغداد یا استانهای دیگر
وجود ندارد..

کرهشــمالی خواهان برخورد سازمان ملل با «آمریکای
گانگستر» شد

■ فارس :به دنبال توقیف یک کشتی باری کره شمالی توسط آمریکا،
پیونگ یانگ خواســتار برخورد سازمان ملل با این اقدام غیرقانونی
واشنگتن شد.کرهشمالی از ســازمان ملل درخواست کرد با توقیف
«غیرقانونی» یک کشتی باری این کشور توسط آمریکا برخورد کند.
به نوشــته خبرگزاری «رویترز» ،خبرگزاری رسمی کرهشمالی روز
گذشــته اعالم کرد سفیر این کشور در ســازمان ملل طی نامهای،
اعتراض «پیونگیانگ» به ایــن اقدام آمریکا را به «آنتونیو گوترش»
دبیرکل ســازمان ملل اعالم کرد.در این نامه آمده اســت« :این قدام
بــه توقیف بهوضوح نشــانداد کــه ایاالت متحده قطع ًا کشــوری
گانگســتر اســت که به قوانین بینالمللی بیاعتنا اســت».این نامه
حاوی درخواســت برای «اقدام عاجل» توسط گوترش شده و گفته،
واشنگتن حقحاکمیت کرهشمالی را نقض کرده و از قوانین سازمان
ملل در خصوص پروانه کشتیرانی تخطی کرده است.

شانس باالی بوریس جانســون برای نخست وزیری
انگلیس

تسنیم :نتایج تازه ترین نظرســنجی نشان میدهد وزیر خارجه سابق
انگلیس بیشترین حمایت را از سوی اعضای حزب محافظه کار برای
احراز سمت نخست وزیری در اختیار دارد.
نظرســنجی موسسه "یوگاو" که روز جمعه منتشر شد حاکی است
که بوریس جانســون وزیر خارجه ســابق انگلیس انتخاب اصلی
اعضای حزب محافظه کار برای جانشــینی ترزا می نخست وزیر
فعلی این کشــور خواهــد بود.این نظرســنجی افزود 39 :درصد
اعضــای حزب محافظــه کار انگلیس ترجیح مــی دهند بوریس
حانسون را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب کنند و دومینیک
راب وزیر ســابق امور برگزیت نیز با  13درصد در رتبه دوم قرار
گرفته است.
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اعتیاد یا حمل موادمخدر در حج موجب بازداشت افراد
می شود
رئیس مرکز پزشــکی حج و زیارت جمعیت هاللاحمر با بیان اینکه داشتن اعتیاد
یا حمل مواد مخدر در ایام حج موجب بازداشــت از سوی پلیس عربستان می شود،
گفت :اعتیاد در عربســتان جرم است و اگر از زائری با هر میزان مواد مخدر شناسایی
شود ،با وی طبق مقررات این کشور برخورد خواهد شد.
به گزارش ایرنا محمد تقی حلی ســاز در آســتانه مراسم حج تمتع و پیگیری مسائل
مربوط به ســالمتی زائران ایرانی بیت اهلل الحرام از سوی مرکز پزشکی حج و زیارت
جمعیت هاللاحمر گفت :امســال  86هزار و  500نفر به عنوان زائران حج تمتع سال
 98به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

مخالف ادامه تحصیل پزشکان عمومی نیستم

نزدیکی ایران به شرایط تله جمعیتی

وزیر بهداشــت در خصوص اخبار منتشر شــده درباره ممنوعیت ادامه تحصیل
پزشکان عمومی ،گفت :مخالف ادامه تحصیل پزشکان عمومی نیستم.
ســعید نمکی وزیر بهداشــت در گفتوگو با فارس درباره «ممنوعیت ادامه تحصیل
پزشــکان عمومی» اظهار داشت :متأســفانه برخی از سایتها مطلبی را در زمینه عدم
امکان ادامه تحصیل پزشــکان عمومی منتشر کردند و نوشتند که وزارت بهداشت از
ادامه تحصیل پزشکان عمومی به صورت «استریتی» جلوگیری میکند در صورتی که
ما مخالف ادامه تحصیل پزشکان عمومی نیستیم.
وزیر بهداشــت افزود :دانشــجویان ممتاز بدون گذراندن طرح میتوانند به صورت
مستقیم در امتحان تخصص شرکت کنند.

یک جمعیتشــناس اظهار داشت :نرخ رشد هندسی نســل ایران در مرز صفر قرار
گرفته اســت و ما در حال وارد شدن به شــرایط تله جمعیتی هستیم.به گزارش فارس،
این آیندهپژوه در چهارمین نشســت ساالنه هماندیشی کارشناسان جمعیت که با عنوان
چشمانداز جمعیتی ایران برگزار شد ،گفت :چالش جدی ما در سیاستگذاری جمعیت این
است که از واقعیتهای جمعیتی کشور عقب هستیم .پس از اینکه حدود  18سال پیش
جمعیت ما به زیر نرخ جایگزینی جمعیتی سقوط کرد تا امروز بسته جدی برای بازگشت
نرخ باروری نداشتهایم .مریم اردبیلی ،ادامه داد :ما هنوز در کشورمان درک عمومی نسبت
به این مسأله نداریم که دالیل متعددی وجود دارد که یکی از آنها این است که این موضوع
زیربنایی ،سیاستزده شده و خبرگان ما اجماعی در این زمینه نداشتند.

خانوادهها اجازه مصرف قلیان به فرزندان ندهند

يادداشت

« مهدی ناصرنژاد

اعتیاد ،واژهای که تا یک دهه گذشته تنها
شامل حال پسران میشد و جامعه از دختران
بیمار به اعتیــاد ،ناباورانه و در کمال تعجب
یاد میکرد.
امــا آنچه که امــروزه در کالبــد جامعه در
حال رشــد و نمو پیدا کردن است ،گرایش
بی ســابقه دختران محصل به بیماری تلخ و
رنجآور اعتیاد و به ویژه مصرف مواد مخدر
گل و سالویا است.
بــه گــزارش ایســنا،مادران و پدرانی که با
هــزاران آرزوی رنگارنــگ دخترانشــان را
برای تحصیل به مدرســه و یا دانشگاه راهی
میکنند ،بــا نا آگاهی و غفلت نتیجهای جزء
اعتیاد فرزندانشان نمیبینند.
گرایش به انواع مواد مخدر ،ســنتی ،صنعتی
و گیاهــی به ویــژه گل و خطرنــاک تر و
وحشــتناک تر از آن ،سالویا ،در دانشگاهها و
مدارس باعث شده تا دختران معصوم به دلیل
ناآگاهی خــود ،بی توجهی خانواده و غفلت
مــدارس برای فرار از مشــکالت زندگی به
آغــوش مرگبار این دســته از قاتلین روح و
جان پناه ببرند.
آنچه سالیان سال مورد بحث و کنکاش قرار
گرفتــه عوامل موثر در گرایــش اعتیاد افراد
به ویژه دختران به مواد مخدر اســت ،اما به
جرات میتوان گفت که مســائل پیشگیرانه
تنها بخش کوچک غــول عظیمالجثه اعتیاد
اســت؛ نحوه برخورد با یــک دختر مبتال به
بیمــاری اعتیاد و جــذب آن به منظور ترک
عادت غلط خــود ،مسئلهایســت که هنوز
جامعه و حتی خانوادههــای دارای بیمار از
آن غافل شدهاند.
یک کارشناس پیشگیری از اعتیاد مهم ترین
عارضــه مصرف ماده مخــدر گل را ابتال به
سندرم بی انگیزگی و بی خیالی دانست.
مهــدی ســعیدی شــکیب بــا اینکــه ارتقــاء
اطالعــات و ســطح مهــارت مشــاورهای در
بیــن خانــواده و بــه ویــژه اولیــا مدرســه
مهــم تریــن مســئله در بحــث پیشــگیری
و برخــورد بــا اعتیــاد اســت ،مطــرح کــرد:
بــا ارتقــاء اطالعــات و حضــور بیشــتر زنــان
و دختــران در جامعــه ،دیگــر واژه جنســیت
بــرای اســتعمال مــواد مخــدر معنــی نداشــته
و جامعــه بــه ناچــار بایــد پذیــرای دختــران
معتــاد باشــد؛ آنچــه کــه مهــم و قابــل تامــل
اســت ،نحــوه برخــورد مناســب جامعــه،
خانــواده و اولیــا مدرســه بــا یــک دختــر
بیمــار اســت.
وی بــا اشــاره بــه نیــاز عاطفــی دختــران،
مطــرح کــرد :دختــری کــه در خانــواده از
ســوی والدیــن خــود محبــت و عــزت
نفــس را دریافــت نکنــد و همچنیــن
هیچگونــه احساســات و رفتارهــای
محبتآمیــزی را بیــن اعضــای خانــواده
مشــاهده نکنــد ،دچــار افســردگی شــده و

افزود :آســیبهای اجتماعی ناشــی از طرد
شدن دختران و زنان معتاد ،بسیار وحشتناک
تــر از بیماری آنها اســت؛ عــدم پذیرش
دختران معتاد توسط خانواده سرآغاز حوادث
و رویدادهایی عظیم برای جامعه خواهد بود.

ناخواســته بــه دنبــال فضایــی بــرای رهایــی
از ایــن شــرایط ســخت اســت؛ توهمــات
و اثــرات شــادی آور مــاده مخــدر گل در
نخســتین مصــرف ،عاملــی بــرای رهایــی
ایــن دســته از دختــران افســرده و نیازمنــد
توجــه اســت.
آموزش برخورد با دختران معتاد در
ایــن کارشــناس پیشــگیری از اعتیــاد ،کادر مدارس به شکل جدی و مناسب
تشــویق خانــواده را مهــم تریــن دلیــل صورت نگرفته است
گرایــش جوانــان بهویــژه دختــران
سعیدی شکیب بابیان اینکه متاسفانه آموزش
بــه اعتیــاد دانســت و تصریــح کــرد:
برخورد بــا دختران محصل معتــاد در بین
اجــازه مصــرف قلیــان توســط خانــواده
خانــواده و کادر مدارس به شــکل جدی و
بزرگتریــن آســیب بــه
مناســب صــورت نگرفته
دختــران را خواهــد زد؛
اســت ،خاطرنشــان کرد:
چراکــه مصــرف قلیــان
خطــرات ابتال بــه بیماری
و ســیگار نــا خــودآگاه
اعتیاد دربین دختران چندین
در ذهــن مصرفکننــده
برابر پسران است؛ ازاینرو
جــوان باعــث تســهیل
اولیا مــدارس در صورت
اســتعمال
ســازی
شناســایی یک دانشآموز
موادمخــدر میشــود.
بیمار ،باید بدون استفاده از
دوســتان نامناســب،
شــکیب
ســعیدی
رفتارهــای قهری و برخور
شرکت در مهمانیهای
اضطــراب ،دوســتان
زننــده ،این دختــران را به
غیرمتعــارف ،عدم بلوغ
نامناســب ،شــرکت
ترک اعتیاد تشویق کنند.
عاطفــی دختــران و
مهمانیهــای
در
وی بابیــان اینکه بســیاری
ارتباط با جنس مخالف
غیرمتعــارف ،عــدم
از عموم جامعه بر اســاس
را از دیگــر عوامل مهم
بلــوغ عاطفــی دختــران
مطالــب غلط منتشرشــده
گرایــش دختــران به
و ارتبــاط بــا جنــس
در فضــای مجــازی براین
اعتیاد
مخالــف را از دیگــر
باورنــد کــه مصرفکننده
عوامــل مهــم گرایــش
مــاده مخــدر گل هیــچ
دختــران بــه اعتیــاد دانســت و اظهــار کــرد:
گونه نشــانهای در رفتار و ظاهر نداشــته و
در دســترس بــودن مــواد مخــدر نیــز از
بــه راحتی قابلشناســایی نیســت ،تصریح
دیگــر دالیــل مهــم گرایــش اعتیــاد بیــن
کرد :این درحالیســت کــه افزایش ضربان
جوانــان اســت؛ متاســفانه مــواد مخــدر
قلب ،بی قراری ،قرمزی چشــم ،اشــتهای
بــه ویــژه گل در ایــران بــه راحتــی قابــل
شدید و پرخاشــگری از نشانههای بارز فرد
دســتیابی و اســتفاده اســت.
مصرفکننــده اســت؛ دختران نیــز به دلیل
وی طرد کردن دختران و زنان معتاد از جامعه
همین تبلیغات نامناســب و بــه گمان عدم
و خانواده را بزرگترین اشــتباه برشــمرد و
بروز نشــانههای اعتیاد ،اقدام به مصرف این

ماده مخدر صنعتی میکنند؛ از اینرو اولیای
مدارس بادقت به رفتار و چهره دانشآموزا به
راحتی توانایی شناسایی آنان را دارند.
ایــن کارشــناس اعتیــاد تجربــه احســاس
شــادی را تنهــا در نخســتین مصــرف مــاده
مخــدر گل و ســالویا دانســت و یــادآور
شــد :از مصــرف دوم ایــن مــواد مخــدر،
احســاس شــادی هماننــد نخســتین تجربــه
دیگــر تکــرار نخواهــد شــد؛ امــا بــه
دلیــل اعتیــاد آوری شــدید ایــن دســته از
مــواد مخــدر ،رهایــی و تــرک آن بــرای
مصرفکننــده بســیار ســخت و گاهــا
غیرممکــن اســت.
وی بــا تاکیــد براینکــه اولیــا مدرســه نقــش
مهمــی در شناســایی و بهبــود دختــران
معتــاد دارنــد ،گفــت :درحــال حاضــر
تمــام ذهــن کارشناســان موادمخــدر و
رواشناســان ،ارتقــاء دانــش و اطالعــات
درســت اولیــای مــدارس در نحــوه برخــورد
بــا دختــران مصرفکننــده اســت؛ چراکــه
اولیــا مــدارس بایــد بــه گونــهای رفتــار
داشــته باشــند کــه احســاس کمــک و
دوســتی بــه دختــران منتقــل شــود تــا آنــان
بــرای تــرک ایــن عــادت مخــرب تشــویق
شــوند.
ســعیدی شــکیب بابیــان اینکــه دختــران
بهواســطه اثــرات ناشــی از مــاده مخــدر
ســالویا از مصــرف آن تــرس دارنــد ،گفــت:
ایــن مــاده مخــدر دارای توهمــات  3بعــدی
بــوده و فضــا و مــکان خاصــی را بــه فــرد
مصرفکننــده میدهــد؛ ازایــنرو بــه طبــع
آن ،آثــار مصــرف ایــن مــاده مخــدر بســیار
قابلشناســاییتر از (گل) بــوده و باعــث
میشــود تــا دختــران بــه دلیــل تــرس از
رســوایی یــا کمتــر و یــا در مکانهــای
خلــوت و در تنهایــی مصــرف کننــد.

فرماندار :این طور که گزارش میدهند راهداری تعطیل است!

شورای ترافیک نهاوند اندر خم محورهای نیمه کاره
کمالوند-معصومــه نهاوند-خبرنگار همدان
پیام :نخستین شورای ترافیک شهرستان نهاوند در
ســال  98با حضور فرماندار و با اولویت بررسی
 2دســتور کار ارائه گزارش کار پلیس راهور در
تعطیالت نوروز و گزارش شــهرداری نهاوند از
ساماندهی ترافیک شهر و ...تشکیل شد.
شــورایی که مصوبات مهم آن ســال هاســت
خاک می خورد ،از دســتور اصالح نقاط حادثه
خیز  ،ســاماندهی ترافیک درون شهری ،اجرای
زیرگذرهای محورها و خط کشی و نصب عالیم
راهنمایی در محورهای مواصالتی شهرســتان و
چندین مصوبه که ســال هاســت فقط تکرار می
شــود یا به مرحله اجرا رســیده و نیمه کاره رها
شــده یا اینکه پس از ســال ها فعالیت پیمانکار
پروژه بدلیل رعایت نکردن اصول کاری خلع ید
و مناقصه مجدد برگزار و کار از صفر آغاز شــده
است.
آنچه در این نشســت برآن تاکید شد ساماندهی
ترافیک نهاوند و ســد معبر خیابان های شهر بود
که مدت هاســت از مدیریت شهری مطالبه شده
اســت و در نهایت همه چیز بــه طرح ترافیکی
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ختم شــد که سال هاســت قرار لست تهیه شود
و شــهرداری با اعالم تهیه این طرح ،گفت :هنوز
بررســی و تایید نشده است و قرار شد با بررسی
آن به مرحلــه اجرا رفته تابلکه گره کور ترافیکی
شــهر نهاوند پس از حدود یک دهــه انتظار باز
شود.
شــورای ترافیک شهرســتان نهاوند سال هاست
نتوانسته اســت مهمترین موضوعات ترافیکی و
زیرساختی شهرستان شــهر نهاوند را که در این
شورا مطرح می شود را به سرانجام برساند .
فرماندار که برای نخستین بار از ابتدای حضورش
بعنوان مسول اجرایی ارشد شهرستان بعنوان مدیر
این شــورا در جلسه حضور داشت از روند پیش
رو و وضعیت مصوبات این شورا گالیه مند شد
و گفت :ســد معبر را قبل از پایان سال قرار بود
انجــام دهند اما آنچنان که دیده شــد رها کردن
کار و گاهــا هم بی توجهی به اجرای آن و جدی
گرفتن مصوبه از جانب عده ای بود.
همچنین بسیاری از مصوبات را از مدیران استانی
قول همکاری گرفته ام اما با گذشت ماهها هنوز
اقدامی انجام نشــده است این در حالی است که

مثال( برای پروژه اصالح تقاطع گیان -زرامین که
بنا بــه گفته پلیس راه روز بدون حادثه ندارد) ،با
مدیر شهرستان در جلسه با مدیرکل راهداری این
موضوع را پیگیری کرده ام و قرار بوده نخســتین
فرصت اجرا شود که 4ماه میگذرد و حاال گزارش
عدم اجرای مصوبه را می شنوم.
ناصری گفت :پلــس راه از عملکرد راهداری و
وضعیت جاده های شهرســتان ناراضی است و
اینطور که در شهرســتان گزارش می دهند ظاهرا
راهداری و حمل نقل جاده ای تعطیل است!
اگر این مشــکالت حل نشــود به تهدید تبدیل
خواهد شد.
وی ادامه داد :با این اعتقاد که 8ساعت کار برای
پاســخگویی و خدمت کافی نیســت و اگر این
ادعا داریم بیراهه رفته ایم ،از مدیران خواستم تا
ساعات اداری را در محل کار و پاسخگوی ارباب
رجوع باشــند و عصرها در خدمت مدیران برای
پیگیری امور شهرســتان در خدمت آنها خواهم
بود ،اما همین که گفتیم مدیران دیگر ندیدیم.
برخی مصوبات داشــته ایم در اســتان که 4ماه
میگذرد اما هنوز خبری از اجرا نیست ،راهداری

پاسخگوباشد.
پلیــس راهــور شهرســتان هم بــا بیــان اینکه
درسال97به نسبت96تعداد فوتی های تصادفات
درون شــهری3نفر بوده گفت؛ امسال فعال فوتی
نداشته ایم که درتالشیم به صفر برسد.
آیت شــیراوند گفت2 :سال اســت حوزه درون
شهری خط کشی نداشته ایم.
اما بنا به گزارش پلیس راهور زیرگذر کفراش که
قرار بود خرداد  96تحویل داده شــود با گذشت
چند سال هنوز نیمه کاره و رها شده است.
همچنین گاماســیاب هم از جملــه نقاط حادثه
خیز شهرســتان در محورهای مواصالتی است و
در تصادفات رخ داده فوتی هم داشــته است ،اما
دســتگاههای متولی اقدام پیشگیرانه و ساماندهی
اجرا نمی کنند.

 3کشته و  5مجروح در تصادفات جاده
نهاوند-آورزمان-مالیر

رئیــس پلیس راه شهرســتان نهاونــد گفت :در
تصــادف هفته جمعــه هفته گذشــته در محور
نهاوند-مالیر-آورزمان متاســفانه 3نفر کشته و 5
نفر مجروح شدند.

5
یکشنبه

m

 29اردیبهشت ماه 1398

m . co

جامعه
h a m e d a n p a ya

شماره 3476

@e jte m a e i

نیش و نوش

!

ریشه گدایی را در جامعه خشک کنید
مدت مدیدی اســت افزایش جمعیت متکدیان در معابر و نقاط
پر رفت و آمد همدان چهره ناخوشایندی از تابلوی شهری به وجود
آورده و ورق سیاهی از دفتر اقتصادی جامعه را به نمایش میگذارد.
به نظر میآید کم یا زیاد تعداد متکدیان بســتگی به شــرایط و آب
و هــوای فصلی همدان دارد و اینک بهار همدان به بهشــت گدایان
تبدیل شــده اســت .در همین حال ظاهر اغلب افرادی که در معابر
و مکانهای عمومی دســت نیاز به ســمت این و آن دراز میکنند،
اص ً
ال شبیه همنوعان فقیر و مستمند که ناعالج مجبور به تکدیگری
هستند ،نمیباشد و جای نگرانی وجود دارد که نکند قبح گدایی در
جامعــه فروریخته و اظهار عجز و البه و جمعآوری پولهای ریز و
درشت از دســت مردم به یک کسب و کار بیدرد سر و صددرصد
سودآور تغییر ماهیت داده باشد.
شــیوه عمل و ادبیات مظلومنمایانه بسیاری از زنان و مردان به ظاهر
متکــدی نیز به نحوی اســت که هر کس در برخــورد اول با چنین
همشهریان و یا چهرههای ناآشنا و غیربومی ،تصور میکند با کسانی
روبهرو اســت کــه دچار یک نوع بیماری مزمن هســتند و از روی
نداری و درماندگی مادی و اقتصادی نیست که گدایی میکنند!
تکدیگری در هر جامعهای متأثر از شرایط اجتماعی و اختالفهای
شدید طبقاتی و ناعدالتیهای اقتصادی به وجود میآید اما در جامعه
مســلمان ایرانی تکدیگری در هر شــرایطی برای قشــرهای مردم
پذیرفته نیســت و خود مردم مســلمان آنقدر عزت نفس دارد که تا
مجبور نباشد و کارد تیز و برنده ناتوانی به استخوانش نرسیده باشد،
اقدام به تکدیگری نمیکند و ضعف نشان نمیدهد.
در واقع در هر شرایط دشوار اقتصادی و سختی در امرار معاش ،ریسمان
تحمل مردمان عزتمند و با آبرو چون مویی باریک میشود اما هرگز پاره
نمیشود و تجربه و فراز و نشیب زندگی بر همگان ثابت کرده است که در
عین نداری و استیصال هم میتوان قناعت پیشه کرد و با سختی روزگار به
نحوی کنار آمد ،ولیکن تن به ذلت و خواری نداد!
زندگی امروزی برای قشــرهای مردم بســیار پیچیده است و جمع
هزینههــای نوظهــور در عرصههای اجتماعی و بعضــ ًا برای انجام
کارهای اداری و اجرایی در بســیاری ماهها و سالها از مبلغ درآمد
روزانه و ماهانه خانوادههای کم درآمد پیشی میگیرد.
امروز بــرای خیلی خانوادههــا فقط و فقط هزینههــای مربوط به
تحصیل یک تــک فرزند از مرحله ابتدایی تــا تحصیالت عالیه در
روال معمول خود ،به مراتب بیشتر از کل درآمد سرپرست و نانآور
آن خانواده میباشد ،چیزی که با قانون اساسی ما مغایرت هم دارد!
همین قانون اساســی مجوز و بسترســازیهای مناسب برای فعالیت
ســازمانهای خیریه و عامالمنفعه و بســیاری سمنها و سازمانهای
مردم نهاد را فراهم ســاخته تا قشرهای ناتوان جامعه مجبور به گدایی
و تســلیم ذلت نشوند ،ولیکن متأســفانه ،هم درک مردم ما از قوانین
ضعیف است و هم موازی کاری و برنامهریزی غلط نزد سازمانهای
رســمی و سمنهای مردمی آنقدر باال و نامتوازن است که پاسخگوی
نیازمندان واقعی نیست.
متأسفانه در این میانه جوسازیها و تبلیغات ناصواب و گمراهکننده
نیز موجب ســلب اعتماد عمومی به سازمانهای خیریه شده است و
این سم فلج کننده اخیرا ً توسط برخی سلبریتیها و کاسههای داغتر
از آش نیز بیشــتر در رگ و پی جامعه نفوذ میکند و بعض ًا موجب
گداپروری هم میشود!
اکنون زمان آن اســت تا ســازمانهای مردم نهاد با برنامهریزیهای
اصولی و بنیادی عالوه بر بسترسازی مناسب و واحد و یکسو برای
جلب کمکهای مردمی ،آسیبشناسی کارآمدی نیز انجام دهند ،آمار
غیرقابــل نفوذ از افراد و خانوادههای نیازمند تهیه کنند و ســرانجام
ســرمایههای دولتی و مردمی تحت اختیار خود را به سمت خودکفا
ساختن خانوادههای تحت پوشش هدایت نماید تا بلکه به این طریق
ریشه گداپروری برای همیشه در جامعه ایرانی خشکیده شود!

دختران دودی

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

روح ا ...گمار اظهار داشــت :بر اثر برخورد یک
دستگاه ســواری پیکان و کامیون خاور در جاده
آورزمان ،راننده پیکان جان خود را از دســت داد
و  4نفر دیگر مجروح شــدند .که تجاوز به چپ
خودروی ســواری پیکان عامل بروز این سانحه
رانندگی است.
وی افزود :در تصــادف دیگری که در این جاده
بین خودرو پژو و تراکتور صورت گرفت راننده
تراکتور بعد از برخورد با نیوجرســی داخل جاده
جان باخت.
رئیس پلیس شهرســتان نهاوند گفت :در سومین
تصــادف جــاده نهاوند-آورزمان-مالیــر کــه
چهارشنبه شــب هفته گذشــته بعلت واژگونی
خودرو پراید رخ داد ،دو نفر مجروح شدند که به
بیمارستان منتقل شــدند اما متاسفانه راننده پراید
در بیمارستان بعلت شدت جراحات وارده فوت
کرد.
محور آورزمان به طول  32کیلومتر یکی از مناطق
حادثه خیر استان همدان شناسایی شده است .در
این محور  ،ســاالنه بین  17تا  35نفر ،جان خود
را از دست میدهند .

ایرنا :چسب جادویی در  20ثانیه زخم را درمان میکند
* اون چسب دست جادو رو بسته!
شرق :برنده صلح نوبل و هم زننده صلح
*حرفی برای گفتن ندارم!
کیهان :افزایش چشمگیر پروانهها در تهران به علت بارندگی
*باید یه چیزی جای دود وغبارو بگیره دیگه
شرق :بریتانیا در آستانه آمریکایی شدن قرار دارد
*بریتانیام از دست رفت
شرق :دولت مصوبه افزایش قیمت آب و برق را اصالح کرد
*مردم از این به بعد آب هم نمیتونن بخورن
کیهان :واکنش سرد مشتریان ایران به نفت عربستان
*عربستان خودش گرمه نیاز به گرمای مشتری نفت نداره
شرق :ایران در نگاه هند
*حتم ًا هندیامی خوان جای افغانیا رو تو ایران بگیرن ؟!
شرق :چه کسی آقای گل لیگ میشود
*هر کسی لباس شیک بپوشه
اطالعات :کاهش سهم زنان در مشاغل و پستهای مدیریتی
*چرا از حضور زنان می ترسید؟!
ایران :چرا روحانی به درخواست مالقات ترامپ جواب رد داد؟
*چون روزست حوصله حرف زدن نداره
ایران :فضای مجازی و آزمون یک فرضیه
*فرضیه رو ببرید فضای مجازی دانشمندا ناراحت می شن
شرق :نقاشی دلفینها ممنوع
*از دندوناشون میترسید؟!
اطالعات :افزایش قیمت حمل و نقل درون شهری تخلف است
*کار از این حرفا گذشته !!
شرق :نباید قوانین ازدواج و تابعیت را تغییر دهیم
*قوانین ازدواج آزمایشی شد!!
ایران :کل کل نکنیم چه کنیم؟
*برید تو صف زولبیا بامیه !!

نکته

فرصت یکماهه برای تعیین تکلیف تسهیالت
سربازی جوانان عضو سمنها

معــاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از توافق با ســتاد
کل نیروهای مسلح ،برای آغاز به کار سامانهای برای ثبت مشخصات
جوانان تشکلها و بهرهمندی آنها از تسهیالت سربازی ظرف مدت
یکماه خبر داد.
محمد مهدی تندگویان در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به جلسه اخیر
خود با ستاد کل نیروهای مسلح گفت :در توافق با ستاد کل نیروهای
مســلح بنا شد تا ظرف مدت یک ماه ،سامانهای که قرار بود جوانان
فعال در سازمانهای مردم نهاد که مشمول خدمت سربازی هستند،
در آن ثبت نام کنند ،را رسم ًا به مردم اعالم کنیم.
وی افــزود :بــه ایــن ترتیــب بایــد ایــن ســامانه را اعــالم کنیــم
تــا جوانانــی کــه درگیــر ایــن موضــوع هســتند در آن ثبــت نــام
کــرده ،مــدارک و مشــخصات خــود را در آن ارائــه دهنــد و بعــد از
بررســی ،ایــن ســهمیه بــه آنهــا اختصــاص یابــد .ایــن طــرح هنــوز
بــه مرحلــه اجرایــی نرســیده اســت و قبــل از افزایــش ظرفیــت
ســهیمه تشــکلهای جوانــان بــرای امســال ،ابتــدا بایــد ســامانه
مذکــور فعالیتــش را آغــاز کنــد.
بــه گفتــه معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان قــرار
بــود ســتاد کل نیروهــای مســلح ســامانه واحــدی را بــه وزارت
ورزش و جوانــان ،وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و معاونــت
علمــی رئیــس جمهــور اعــالم کنــد تــا جوانــان در ایــن ســامانه
خودشــان ثبــت نــام کننــد و از تســهیالت بهــره منــد شــوند ،امــا
هنــوز ایــن اتفــاق نیافتــاده اســت.
تندگویــان بــا بیــان اینکــه امیدواریــم کــه ســتاد نیروهــای
مســلح ایــن کار را یــک ماهــه انجــام دهنــد ،اظهــار کــرد:
چراکــه مــا بخــش آمــوزش ســربازان را کــه جــزو تعهــدات
مــا بــود را اجــرا کردیــم .ابتــدای امســال بــه  16اســتان در ایــن
خصــوص اعتبــار مربوطــه را ابــالغ کــردم و تفاهــم نامــه مــا
بــا جهــاد دانشــگاهی در همــه اســتانها امضــا شــده و آمــاده
انجــام طــرح ســرباز-مهارت هســتیم .بــا ایــن وجــود هنــوز
در برخــی از اســتانها هنــوز پادگانــی کــه بایــد مدرســین مــا
بــرای آمــوزش مســتقر شــوند از ســوی ســتاد کل نیروهــای
مســلح معرفــی نشــده اســت.
وی با تاکید بر اینکه در این تفاهم نامه بخشی که مربوط به تعهدات
معاونت جوانان بوده را به مرحله عملیاتی رساندیم ،تصریح کرد :این
طرح در  16استانی که از ظرفیت پادگانهای آموزشی برخوردارند،
اجرا خواهد شد.
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شماره 3476

اجرای طرح افزایش عملکرد گندم
در  24هکتار از اراضی همدان
معاون مدیر زراعت ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان از اجرای طرح افزایش
عملکــرد گندم و بهرهوری نظامهای زراعی گندم بنیان در همدان خبر داد و گفت :طرح
ایران سیمیت در  24هکتار از اراضی گندم استان همدان اجراشده است.
علی بایگانه بیان کرد :مرکز بینالمللی تحقیقات گندم با ایران قراردادی منعقد کرده که این
طرح در  5استان همدان ،اردبیل ،زنجان ،قزوین و کردستان در حال اجراست.
وی با تأکید با اینکه طرح ایران ســیمیت بر روی گندم دیم همدان اجرا میشود ،افزود:

طرح افزایش عملکرد گندم و بهرهوری نظامهای زراعی گندم بنیان با محوریت کشاورزی
حفاظتی اجرا میشود یعنی تمام اصول وفنی کشاورزی در این پروژه اعمالشده است.
بایگانه بابیان اینکه در این طرح تناوب ارقام گندم ،حاصلخیزی خاک مورد ارزیابی قرار
خواهد گرفت ،به ایســنا گفت :تناوب مرسوم در مزارع زیر کشت گندم گندم-گندم و
یا گندم-دیم اســت که در این طرح (ایران ســیمیت) تناوبهای خارج از روال عادی
کشاورزان با محوریت گیاهان علوفهای ،دانههای روغنی و محصوالت جدید آورده شده
است تا از طریق عملکرد آن مشخص شود چه ارقامی بهجای آیش کشت شود.
معاون مدیر زراعت ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه این طرح از
سال زراعی  98-97اجرایی شده است ،افزود :طرح ایران سیمیت تا  5سال بر روی ارقام

مختلف گندم دیم ادامه خواهد داشت.
وی بابیان اینکه در حال حاضر  3رقم گندم در مزارع اســتان کشت میشود ،یادآور شد:
در طرح ایران سیمیت  13رقم گندم توصیهشده برای اقلیمهای سرد کشت میشود.
بایگانه با اشــاره به اینکه طرح ایران سیمیت در دو شهرستان فامنین و کبودراهنگ اجرا
میشــود ،ادامه داد 12 :هکتار در شهرستان فامنین و  12هکتار در شهرستان کبودراهنگ
اجرایی میشود.
معاون مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه نتیجه نهایی طرح
در پایان 5سال اعالم میشــود ،افزود :طرح ایران سیمیت عالوه بر تناوب حاصلخیزی
خاک ،مبارزه با بیماریها و علفهای هرز را بررسی و بهبود میبخشد.

e g h t e sa

پس از کوهخواری مرتع و زمین خواری

يادداشت

مشاور طرح جامع ،همدان را نفروشد
« غزل اسالمي

بازنگري طرح جامع شــهر همدان بیش از  2ســال است که در
دست مطالعه اســت ،درصورتي که قرار بوده این مطالعه در عرض
یک ســال به پایان برســد .بیــم آن ميرود که این طوالني شــدن،
مدتزمان مناســبي را در اختیار سودجویاني قرار بدهد که در کمین
باغخواري و زمینخواري نشستهاند.
مطالعات و بازنگري طرح جامع شهر همدان به یک موضوع سیاسي
تبدیل شده و آنطور که مشخص است برخيها در نحوه این مطالعه
منافعي را دنبال و براي تغییر نظر مشاور فشارهایي را اعمال ميکنند.
گفته ميشود مشاور طرح جامع شهر همدان یکي از مهندسان بزرگ
و حرفهاي کشــور بهحســاب ميآید و با ارایه نظرات اشتباه ،اعتبار
حرفــهاي خود را خراب نميکند .و ظاهــرا ً بهخاطر اینکه در مقابل
فشارهاي برخي سیاسیون مقاومت کرده باشد تاکنون نتیجه مطالعات
خود را علني ارایه نکرده اســت .اما ایشــان هرچقدر بیشتر در ارایه
نظــرات خود تأخیر را پیشــه کند در واقع بــراي اعمال نظر برخي
سیاسیون و آنها که منافعي را دنبال ميکنند زمان بیشتري ميخرد.
به اندازه هر یک روزي که مشــاور نظراتش را دیرتر ارایه ميکند از
ِ
وقت کارشناســان در کمیته فني ،کارگروه زیربنایي استان و شوراي
عالي معماري و شهرســازي براي بررســي و ارایه راهکار در طرح
جامع کاسته ميشود.
مدت زماني که براي بررســي و اعمال نظر کارشناســان استان الزم
است بسیار اهمیت دارد زیرا اگر افراد ذینفع توانسته باشند مواردي
را به مشــاور تحمیل کنند و یا مشــاور اشتباهاتي در مطالعات خود
داشته باشــد ،کارشناســان ميتوانند با مطالعه دقیق این ایرادات را
اســتخراج و بررسي کرده و راهکارهاي مناسب آن را بیابند و مدت
زمان مناســبي هم در اختیار مشاور طرح براي بررسي و اصالح آنها
قرار بگیرد .اما با کندکاري مشاور در بازنگري طرح جامع عم ً
ال این
زمان از کارشناسان گرفته ميشود و نميتوانند در مدت کوتاه کاري
انجام بدهند.
البته این مرحله و مدت زمان کافي وقتي براي شــهر همدان و طرح
جامــع مفید خواهد بود که هیچیک از اعضاي این کمیته و کارگروه
تن به فشارهاي افراد ذینفع نداده باشند و یا گماشته آنها نباشند .زیرا
این خطر وجود دارد که اگر سوداگران موفق شوند خواستههاي خود
را به مشــاور طرح جامع شــهر همدان تحمیل کنند یک یا چند نفر
از کارشناسان کمیته هم تحت نفوذ این سوداگران قرار گرفته باشند
تا همه طرحها و مطالعات مشــاور را تأیید کنند که در این صورت
ممکن است زور آنها به کارشناسان حرفهاي بچربد.
اینجاست که ارزش بومي بودن مسئوالن ،مدیران ،نمایندگان مجلس
و کارشناســان خودش را نشــان ميدهد .آنها که بومي نیستند شاید
خوب کار کنند اما در مواقع حساســي چــون مطالعات طرح جامع
و تصمیمگیريهاي کالن براي شــهر همدان ،ممکن است بهخاطر
نداشتن تعلق خاطر ذاتي ،نفع شهر خود را فداي برخي خواستهها و
سوداگريها بکنند و دست مردم هم بهجایي نرسد.

کارآفريني

برگزاری نخستین جلسه هماندیشی
کافه کارآفرینی همدان
نخســتین جلسه هم اندیشــی کافه کارآفرینی همدان با حضور
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان و صاحبان کسب و
کار ،سازمانها ،دانشجویان و رسانه برگزار و فلسفه وجودی ،اهداف و
برنامه های کافه کارآفرینی همدان تشریح و تبیین شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار همدان در این جلسه گفت:
برای رفع مشکالت و دیدن حرکت های جهادی به این احتیاج داریم
که بیشتر با یکدیگر گفت و گو کنیم ،ارتباط داشته باشیم ،با یکدیگر
مشکالت را به ســمع و نظر مسئوالن برسانیم و تقاضای رفع آنها را
داشته باشیم.
ظاهــر پورمجاهــد در ادامــه بــا اشــاره بــه ســند اشــتغال اســتان
اظهــار کــرد :تــا پایــان ســال  1400و برنامــه توســعه ششــم بــرای
هــر ســال ایجــاد  20هــزار شــغل را در نظــر گرفتــه ایــم کــه ایــن
تنهــا تکلیــف ادارات و ســازمانها نیســت بلکــه عمــوم مــردم و
جامعــه نیــز بایــد مــا را در ایــن راه یــاری کننــد .وظیفــه مــا اطــالع
رســانی ظرفیــت هــای ســازمانها و بخــش هــای اســتان اســت تــا
جوانــان بتواننــد بــا اســتفاده از ایــده هــای خــود ایــن ظرفیــت هــا را
فعــال کــرده و بــه کارآفرینــی و اشــتغالزایی بپردازنــد.
راهبر کافه کارآفرینی همدان نیز با اشــاره به وجود سه ضلع ایده ،تیم
و سرمایه برای کارآفرین شــدن ،بیان کرد :وجود محلی برای ارتباط
و شبکه ســازی و تبادل و تعامل چند سویه در اکوسیستم کارآفرینی
همــدان خالی بود که بــا پیگیری های اداره کل تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان همدان و بخش خصوصی این فضای گرم و صمیمی
در حال شکل گیری و رشد است.
محمدجواد وثاق به وجود اتاق فکر کافه اشاره کرد و افزود :از ایده ها
و پیشنهادها برای پربار شدن و تعالی کافه کارآفرینی استقبال می شود.
وی به بســتههای کارآفرینی ویژه دانش آموزان ،دانشجویان ،خانواده
ها و صاحبان کسب و کار اشاره کرد و گفت :تمامی برنامه های کافه
برای توسعه ســبک زندگی کارآفرینانه است که بعد از ماه رمضان به
اطالع عموم خواهد رسید.
مدیریت کافــه فکرکده نیز با اســتقبال از ایده کافــه کارآفرینی
همــدان بیان کرد :بــا مذاکرات قبلی در زمینــه کافه کارآفرینی،
آمادگــی داریم تا در کنار این مجموعه باشــیم و از حضور همه
افراد استقبال می کنیم.

رودخانهخواری
به دیار هگمتانه رسید

فناوري

دستگاه کارت پرینتر چیست ؟

■ نهاوند در صدر آمار کبودراهنگ و فامنين آخر ليست

مسئوالن همدان معتقدند در مدت یکماه
اول امسال ۱۰۳مورد تصرفغیرقانونی حریم
رودخانه در اســتان همدان شناسایی شده
است .تصرف غیرقانونی که در دنیای امروز
به رودخانهخواری معروف شــده و عامل
مهمی در کاهش عــرض آبروی رود و
وقوع سیل دارد.
حریم رودخانه بخشــی از اراضی اطراف
رودخانــه و آبروی طبیعــی اســت که
بالفاصله پس از بســتر رود قرار دارد و از
پس عبور دههها و سال ایجاد شده و بهعنوان
حق ارتفاق برای کمــال انتفاع و حفاظت
کمــی و کیفی عبــور آب رودها ضروری
است .طبق قوانین جاری کشور هم مسئول
تعیین حریــم رودخانهها وزارت نیرو و به
نمایندگی از آن در استان ها شرکتهای آب
منطقهای هستند.
صراحت قانون و مجازاتهای آن
در ماده  13قانون توزیع عادالنه آب آمده است
که وزارتخانهها ،مؤسسات ،شرکتهای دولتی،
شهرداریها ،ســازمانها و نهادهای وابسته به
دولت موظفند قبل از اجرای طرحهای عمرانی
خود در مجاورت رودخانهها از شــرکت آب
منطقــهای اســتعالم کنند .همچنیــن هر نوع
تصــرف در بســتر و حریم رودهــا منوط به
دریافــت موافقت کتبی و قبلــی وزارت نیرو
است.
متخلفان و متصرفان حریم رودها طبق قوانین
و مقررات موجود مجازات خواهند شــد؛ در
تبصره  4مــاده  2قانون توزیع عادالنه آب هم
این اجازه به وزارت نیرو داده شد که با اجازه
و نظارت دادســتان یا نماینده دادستانی؛ برای
تخلیــه و قلع اعیانیهای موجود در بســتر و
حریم رودخانهها اقــدام الزم را انجام دهند.
همچنیــن هر فردی که به هر شــکل تصرف
غیرمجاز در حریم رودخانه داشــته باشــد؛
باستناد ماده  690قانون مجازات اسالمی باید
مجازات آنرا تحمل کند.
تخلفهای شناسایی شده
حریم رودخانههای استان
معاون حفاظــت و بهرهبرداری آب منطقه ای
همدان گفت :در یکماه نخســت فصل بهار
امســال در اســتان همدان  103پرونده برای
تصرف غیرمجاز در حریم رودخانههای استان
تشــکیل دادیم ،که ازاین تعــداد  11مورد با
پذیرش قصور و تخلف خود بعد از دریافت
اخطار به رفع تصرف حریم از رودخانه اقدام
کردنــد و بقیه هم به دســتگاه قضایی معرفی
شدند.
داود شاهســوند افــزود :رودخانهها به طور
متوســط از هر طــرف  7متر حریــم بعد ار
بســتر آبرفتی رود دارند که طبق قانون کسی
اجازه ندارد این حریم را تصرف کند و در آن
ساختو سازی انجام دهد چرا که رودخانهها
به ماننــد رگهای جاری در بــدن اگر دچار
گرفتگی شوند نمیتوانند جیران جاری رود را
عبور دهند و با شــدت بارشها آب به محیط
پیرامونــی پسمیزند تا راه عبور خود را بیابد
که در این پسزدگی تغییر مســیر رود امکان
ایجاد تخریب بناها و سایر تاسیسات اجتناب
ناپذیر است.
وی با بیان اینکه گشــت و بازرســیهای آب
منطقهای نظارت مســتمر بر حریم و بســتر
رودخانــه دارند ،به تســنیم گفت :تصرف در
محدوده  13رودخانه اصلی استان به صورت
ساخت وســاز صنعتی ،مسکونی ،کشاورزی،
تجــاری و خدماتی اتفاق افتــاده بود که رفع
تصرف شــده اســت .حتی در یک مورد در
شهرستان مالیر فردی بدون دریافت استعالم
از آب منطقــهای در حریم رودخانه اســتخر
پرورش ماهی ساخته بود که تخریب و مسیر
رود باز شد.
نحــوه تصــرف غیرقانونی حریم
رودخانهها
شاهســوند درباره تصرف غیــر قانونی رود
توســط بناهای مســکونی هم اظهار داشت:
در شــهر همدان در منطقــه منوچهری تا لب
رودخانه ساختمان ساختند که اهالی باید بدانند

به هر دلیل جریان جاری رود مسیر برای عبور
نداشــته باشــد آب وارد خانه و زندگی آنان
خواهد شــد و حاصل یک عمر تالش آن را
آســیب میزند .پس باید از حریم رود خارج
شوند و در محیط دیگری سکنی گزینند.
معاون حفاظــت و بهرهبرداری آب منطقه ای
همدان افزود :شــرکت آب منطقــهای برای
پیشــگیری از وقوع هر نوع تصرفی در حریم
رودها با توجه به ماده  2قانون توزیع عادالنه
آب ،کلیه بســترها و حریم رودخانه در اختیار
حکومت جمهوری اســالمی ایران قرار داده
است اقدام قانونی خود را انجام داده و میدهد
و از شــهرداریها هم خواســتهایم که قبل از
صدور هر مجوزی برای ســاختو سازها در
شــهرها اســتعالم حریم رودخانه را دریافت
کنند.

شهرهای متصرف
حریم رودخانهها در استان همدان

شاهسوند دراینباره که افزون بر اینکار برای
کاهش تخلفها در تصرف غیرقانونی حریم
رودخانههای اســتان چه اقدامی انجام دادید؟،
گفت :برای آنکه در آینــده فردی ادعا نکند
حریم و یا بســتر رودخانه بخشــی از زمین
کشاورزی او بوده است با همکاری اداره ثبت
اسناد استان همدان طرح سنددار کردن بستر و
حریم رود را هم در دست اجرا داریم .همچنین
از یک هزار کیلومتر طول رودخانههای استان
همدان  355کیلومتر هم مطالعه حریم و بستر
رود اجرا شده است.
وی در پاسخ این سؤال که اگر بخواهیم برای
تصرف غیرقانونی حریم رودخانهها در استان
برای شهرســتانها رتبهبندی در نظر بگیریم
وضعیت شهرســتانهای استان چطور است؟
اظهار داشت :شهرســتان نهاوند با  40مورد،
رزن بــا 18مورد ،بهار و تویســرکان هر کدام
بــا  14مورد ،همدان بــا  11مورد و فامنین و
کبودراهنــگ هر کدام به ترتیب با  5و  6مورد
تصــرف غیرقانونی حریــم رود را میتوان به
عنوان شهرســتانهای با بیشترین و کمترین
تصرف غیرقانونی رودخانه در استان نام برد.

خسارت سیل به کشاورزان همدانی
و نحوه حمایت دولت
وقتی شــدتبارشها در فروردین امســال از
مجرای طبیعــی رودهای اســتان راه خروج
را پیدا نکردند به صورت ســیالب به اراضی
کشاورزانی وارد شدند که یا به حریم رود وارد
شــده بودند یا نقشــی در تصرف حریم رود
نداشــتند و پاسوز ندانمکاری دیگران شدند و
محصوالت آنان خسارت دید که رئیس اداره
مدیریت بحران و مخاطرات ،جهاد کشاورزی
اســتان همدان درباره خســارتهای ناشی از
سیل امســال به کشــاورزانی همدانی گفت:
پیش بینی خسارت ســیل اخیر به کشاورزان
اســتان همدان را که به ســاختار زیربنایی و
تولیدات کشاورزی اســتان آسیب زده است
 834میلیاردتومان عنوان کرد.
احــد ظفری خســارتهای وارد شــده را به
کشاورزی اســتان را شــامل  51هزار هکتار
زراعت و  7هــزار و  200هکتار باغبانی بیان
کرد و افزود :استان همدان  115هزار  160نفر

بهرهبردار بخش کشاورزی دارد که  82هزار و
 412نفــر در بخش زراعت و  59هزار و 206
نفر در بخش باغبانی ،و بقیه هم در بخشهایی
مانند پرورش دام سبک و سنگین ،زنبورداری،
گلخانه ،پــرورش قارچ ،ماهیان ســردآبی و
گرمآبی فعالیت دارند.
وی افزود :با بررســی که کارشناســان جهاد
کشاروزی از برآورد خسارتهای هر  2بخش
باغبانی و کشاروزی خواهند داشت خسارتها
در قالــب کمکهای بال عوض و تســهیالت
بانکی پرداخت خواهد شد.

خسارت میلیاردی سیل به راههای
ارتباطی اســتان که میتوانست ایجاد
نشود

همچنین ســیالب وقتی راه عبور نداشت به
مســیر جادههای اســتان همدان به خصوص
جادههای فرعی و روســتایی واقع در میســر
خود هم ســری زد و موجب بســته شدن راه
روستای و وارد شدن خسارت به  850کیلومتر
از راههای اســتان همدان شد .معاون راهداری
اداره کل راهدای و حمل و نقلجادهای استان
همدان هم درباره خســارت ناشی از سیل به
زیرســاخت راه ارتباطی استان همدان گفت:
برآورد خسارت سیل بهار امسال استان همدان
در حدود  50میلیارد تومان است.
حمید پرورشی افزود :در زمان وقوع سیل در
استان همدان همچنین مدتی راه ارتباطی محور
همدان به راستگویان و قلعهجوق فامنین بر اثر
آبگرفتگی ناشی از شکستگی بند خاکی استان
مرکزی مدتی مســدود بود و ســیل حتی در
گردنه مهم اسدآباد و سایر گردنههای استان هم
رانش زمین ایجاد کرد که باید خسارت ناشی
از آن برآورد کارشناسی و تخصصی شود.
وی گفت :افزون بر این در سیالب اخیر استان
همدان هم از 12هزار دهنه پل موجود بر روی
راههای ارتباطی استان همدان دارد حدود 200
دهنه پل راههای ارتباطی اســتان آسیب جزئی
و  37دهنه هم آســیب کلی وارد شــده است
که هزینه های ســنگینی را باید برای ترمیم و
یا ساخت آن پرداخت .البته در زمان بارشها
با حضــور به موقع راهداران تمام تالش خود
را با تنقیه پلها بــکار گرفتیم تا راهها حداقل
مسدودی را داشته باشد و جریان سیالب مانع
عبور مردم نشود.
پرورشی اظهار داشت :نکتهای که در زمان باز
کــردن راه پلها و مجرای آبروی زیر پلها در
حد فاصل  2طرف جاده شــاهد بودیم؛ تعداد
کثیر ظرفهای نایلونــی و یکبار مصرفی بود
که جریان آب با خود آورده بود و مانع اصلی
عبور آب از مســیرهای تعیین شده بود و این
اتفاق ناخوشایند که نشانه بیتوجهی مردم به
قرار دادن زبالهها در جای مشخصاش است
و نه رها کردن در طبیعت؛ در شدت بارشها
و ســیالب زمان زیــادی از راهــداران برای
بازنگهداشتن راههای استان هدر داد.

نقش مردم و مســئوالن در ایجاد
نشدن سیل

جریان زندگیساز رود را نباید با خودخواهی
و منفعــت طلبی خود به جریان سیالبســاز
تبدیل کنیــم .گلو الیی که رودها همراه خود

میآورند بستر آبرفتی و حاصلخیزی میسازند
که زراعت و باغبانی کشور را رونق میدهد و
از پس آن بیکاری چهره دردآور خود را از بطن
جامعه میزداید؛ اما وقتی راه رود را میبندیم
و فرصت نفس کشــیدن از جریان جاری آنرا
میگیریم .رود برای رهایی از این تنگی نفس
و نبود جریان در مجرایش به خروش درمیآید
و گلو الی آن دیگر آبرفت که نیست هیچ به
زندگی رفتی تبدیل میشود که تا سالها باید
تــاوان ندانمکاری برخی را جمعیتی کثیری را
با از دســت دادن سرمایه مادی و معنوی خود
بپردازند.
همدان هم شــهری است که جریان جاری
رودهای آن با با دیوارکشــی و پوشــاندن
روی رودخانه محو و نابود شــده است در
حالیکه روی رود نباید پوشــاند؛ باید عزم
جزم کرد و آن را از فاضالب شــهری جدا
ســازی کرد تا در تابســتان لطفات خود را
به شــهر هدیه دهد و در زمســتان مانع از
افزایش مصــرف گاز طبیعی بــرای تامین
گرمای محیطها خانهها شود.اگر رود نفس
نکشد خروش نفسش را در بطن زندگیها
با سیالب تخیله خواهد کرد.

روزگاری برای هویت افراد از کارتهای مقوایی استفاده میشد اما
هرچه میگذرد نیاز بشر به الکترونیکی شدن بیش از دیروز احساس
میشــود چراکه مراجعه افراد به بانکها و اماکن دولتی و خصوصی
بیشتر شده است و همچنین در خیلی از موارد سوء استفادههایی پیش
آمده که خسارت برخی از آنها جبران ناپذیر بوده است به همین علت
انسانها برای راحتتر شدن کارها و سریعتر شدن آن همواره به دنبال
راهحلهایی مناسب و کمهزینه بودهاند که یک مورد از آنها کارتهای
 p v cجایگزین کارتهای مقوایی است.
پرینتر کارت ها چند ویژگی اساسی دارند:
■ امکان چاپ بروی یک طرف کارت
■ امکان چاپ بروی دوطرف کارت
■ توانایی رمزنگاری کارتهای دارای نوارمغناطیسی
■ توانایی رمزنگاری کارتهای دارای چیپ (هوشمند)
■ توانایی چاپ هولوگرام
شــایان ذکراست که هیچ دســتگاهی وجود ندارد که بتواند همزمان
دوروبزند مگر با اســتفاده از وسیله مجزایی که به پرینتر نصب میشود
به نام فیلیپر ماژول.
تکنولوژی پرینترهای چاپ کارت دونوع است:
کارت پرینتر با فناوری چاپ مسقیم و چاپ غیر مستقیم
کارت پرینتربا فناوری چاپ مســتقیم :همانگونه کــه ازنام این مدل
پرینترچاپ کارت مشخص است پرینتر به صورت مستقیم وبه سبب
گرما با قرار گرفتن هد چــاپ روی کارت وازطریق انتقال اطالعات
بر روی ریبون همه دادهها انتقال پیدا میکند .دراین روش از چاپ به
دلیل محافظت ازهد با کمی فاصله از لبه کارت عملیات چاپ صورت
میگیــرد .کارت پرینتر با فناوری چاپ غیرمســتقیم :این مدل نیزبه
صورت غیرمســتقیم وبه کمک گرما ،اطالعات وداده ها را به ریبون
منتقل می کند .پــس ازآن داده هارابه کارت منتقل میکند در کارت
پرینترها با فناوری غیرمستقیم ،هد هیچگونه تماسی با کارت ندارد.
تفاوت پرینترهای چاپ کارت:
یکی از ویژگیهای پرینترهای کارت  p v cکه سبب تفاوت میان آنها
میشــود روش رمزگذاری اســت .تعدادی از کارت ها به شیوه ای
ساخته میشــود که می بایست روی دســتگاه خاصی قرار گیرند تا
تغییری دراطالعات آنها انجام شود .درحالی که برخی دیگر به راحتی
توسط امواج رادیویی قابل تغییر هستند.
تفــاوت دیگر که دربین انواع این چاپگرها وجود دارد ،درنرم افزازی
است که استفاده میکنند .برخی از چاپگرها وابسته به دسکتاپ هستند
درحالی که بعضی دیگر وابسته به وب هستند به طور مثال شرکتهای
بزرگ که تعداد نیروی انسانی آنها زیاد است پرینتر وابسته به دسکتاپ
برای آنها مناسبتر است.

دانش آموزان ممتاز پایه ششم
مدرسه شهدای فرهنگی همدان

محمدحسین طالبی

علی عنایتی ضمیر

محمدپارسا مشیری

علی زرگرزاده

محمد ماهان یوسفی

با تشکر از مدیر مدرسه جناب آقای سحرخیز و معلمان دلسوز
ایشان جناب آقای عباس زنگنه و آقای حاجیان
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پیشخوان
امور فنی کشتی همدان
به قهرمانان جهان سپرده شد
رئیس هیأت کشتی همدان امور فنی این رشته ورزشی در استان را
به قهرمانان جهان و المپیک سپرد.
حمیدرضــا یاری در این باره به ایرنا اظهار داشــت :با تصمیم صورت
گرفته مســعود مصطفی جوکار نایب قهرمان  2004المپیک آتن ،مربی
تیم ملی امید و مدرس فدراسیون به عنوان مسئول کمیته مربیان هیأت
کشــتی استان منصوب شد.وی اضافه کرد :همچنین با توجه به اهمیت

رده ســنی امیدها و تشــکیل تیم منتخب ،سکان هدایت این تیم نیز به
سعید ابراهیمی نایب قهرمان سابق کشتی جهان سپرده شد.
یاری بیان کرد :هدف هیأت کشــتی همــدان در دور جدید مدیریتی
استفاده از تمامی ظرفیت های برتر استان است.
وی خاطرنشــان کرد :درهای هیأت کشتی همدان به روی قهرمانان و
پیشکسوتان دلسوز و متعصب باز است و از همه ظرفیت ها در عرصه
های مختلف فنی و امور اجرایی استفاده می کنیم.
رئیس هیأت کشتی همدان اظهار داشت :امروزه وفاق و همدلی اولویت
اخالقی کشتی استان اســت و می کوشیم در این فضای مطلوب برای
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رشد و توسعه کشتی برنامه ریزی کنیم.
وی از روســای کشتی شهرســتان ها خواست تا نســبت به افزایش
ورزشــکاران سازمان یافته ،پیگیری در حل مشکالت زیرساختی و نیز
تدوین برنامه منسجم در راستای اعتالی کشتی استان اقدام کنند.
یــاری بازدید میدانی از شهرســتان هــا ،برگزاری نشســت ماهانه با
پیشکسوتان ،تشکیل شــورای فنی کشتی ،تقویت حوزه اطالع رسانی
و انتخاب مربیان ارزنده در راس تیم های منتخب استان را از مهمترین
برنامه های خود در آغاز بکار رسمی هیأت کشتی استان همدان برشمرد.

اگر بمانم استقالل را
کم هزینه و جذاب میسازم!

یکشنبه

«زالتان ابراهیموویچ» ستاره سوئدی
باشگاه گلکســی آمریکا به دلیل رفتار
غیر ورزشی در جریان شکست مقابل
نیویورک ســیتی 2 ،جلسه از همراهی
تیمش محروم شد.
شــبکه تلویزیونی ای اس پی ان روز
شنبه نوشت :کمیته انضباطی ام ال اس
روز شنبه اعالم کرد که مهاجم  37ساله
گلکسی ضمن محرومیت باید مبلغی را
که رقم آن فاش نشــده است ،به عنوان
جریمه پرداخت کند.
بر ایــن اســاس ،ابراهیموویچ بازی
خانگی یکشنبه تیمش مقابل کلورادو
راپیــدز و همچین بازی  24مه مقابل
اورالندو ســیتی را از دست خواهد
داد.
این در حالی اســت که گلکســی در
تالش اســت تا زنجیره ســه شکست
متوالی خود را متوقف کند.

رویش فوتبال هجومی

بابزرگانفوتبالمشورتکردهام
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محرومیت  2جلسه ای
«ابراهیموویچ» به دلیل
رفتار غیر ورزشی

ایرانیان با ویلموتس به رویای خود میرسند؟

خبـر

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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مجیدی  ۲1بازیکن را به امارات می برد

فرهاد مجیدی ســرمربی تیم فوتبال اســتقالل نام  21بازیکن را در
فهرست سفر به امارات قرار داد.
ســید مهدی رحمتی ،سید حسین حســینی ،مهدی نوراللهی ،پژمان
منتظری ،روزبه چشــمی ،محمد دانشگر ،شــاهین طاهرخانی ،وریا
غفوری ،فرشــاد محمدی مهر ،آرمین سهرابیان ،میثم تیموری ،میالد
زکی پــور ،علی کریمی ،امیــد نورافکن ،آیاندا پاتوســی ،مرتضی
تبریزی ،محســن کریمی ،روح اهلل باقری ،گادوین منشــا ،ایسما و
مهدی قائدی  21بازیکنی هســتند که اســتقالل را در سفر به العین
همراهی می کنند.
تیم فوتبال اســتقالل دوشــنبه در آخرین بازی خود در چهارچوب
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف العین خواهد رفت.
آبی پوشــان تهرانی با کسب  5امتیاز در مکان سوم گروه سوم لیگ
قهرمانان آسیا قرار دارند.
آگهی مزایده

در پرونــده کالســه  474/97اجرایــی شــورا طــی رأی صــادره از شــعبه 113
حقوقــی شهرســتان اســدآباد محكــوم عليــه آقــای فرهــاد نورزیســيار
فرزنــد موســی محكــوم بــه پرداخــت مبلــغ  800/000/000ریــال بابــت
اصــل خواســته در حــق محكــوم لــه و مبلــغ 10/000/000ریــال بــه عنــوان
نيمعشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولــت لــذا بــا توجــه بــه اینكــه
محكــوم عليــه نســبت بــه برائــت ذمــه خویــش اقدامــی نكردهانــد
ایــن اجــرا بــه درخواســت محكــوم لــه اقــدام بــه توقيــف اموالــی بــه
شــرح ذیــل کــه در تاریــخ  98/3/12ســاعت  10صبــح اقــدام بــه عمليــات
مزایــده جهــت تأدیــه محكــوم بــه مینمایــد.
معهــذا کســانی کــه تمایــل بــه شــرکت در مزایــده را دارنــد
میتواننــد در مــدت  5روز قبــل از مزایــده امــوال مشــروحه ذیــل
را مالحظــه نماینــد.
ضمن ـ ًا مزایــده در اجــرای احــكام مدنــی شــورای حــل اختــالف اســدآباد
برگــزار میگــردد.
امــوال توقيفــی شــامل :یــک دســتگاه ســواری پــژو  206ســفيد رنــگ
شــماره انتظامــی  326ط 57ایــران  28مــدل  1390و بــا در نظرگرفتــن
شــرایط بيمــه شــخص ثالــث خــودرو و افــت قيمــت آن پــس از صافــكاری
و نقاشــی بــا قيمــت کارشناســی خــودرو بــا شــرایط ذکــر شــده فــوق
و عــرف و قيمــت بــازار کــه مجموع ـ ًا بــه ارزش  280/000/000ریــال مــی
باشــد و توســط کارشناســان قيمتگــذاری شــده اســت بدیهــی اســت
برنــده مزایــده کســی اســت کــه بيشــترین قيمــت را پيشــنهاد نمایــد
میبایســت ده درصــدی را فیالمجلــس و مابقــی را ظــرف مــدت یــک
مــاه تأدیــه نمایــد.
(مالف )144
رئیس شورای حل اختالف اسدآباد

بــا انتخاب «مــارک ویلموتس» به عنوان
سرمربی جدید تیم ملی ،حاال فوتبال کشورمان
وارد فضایی متفاوت با تفکرات کارلوس کی
روش سرمربی پیشــین در آوردگاه های بین
المللی می شود.
اگر چه حضور  8ساله کی روش در راس تیم
ملی فوتبال کشــورمان با محبوبیت هایی نزد
هواداران ایرانی همراه بود ،اما ناکامی در جام
ملت های آســیا سبب شد تا شدت عالقه ها
نیز فروکش کند و واکنش ها به رفتن او خیلی
زود پایان بپذیرد.
واکاوی این رفتار احساســی نزد هواداران را
نیــز باید در جریان فکری «فوتبال نتیجه گرا»
دانســت که امروزه نه تنها در سطح ملی بلکه
باشگاهی نیز نمایان است.
بــا این حــال کی روش در هشــت ســال
حضورش در راس تیم ملی فوتبال کشورمان
تفکر دفاعی را در سیســتم شاگردانش پیاده
کرد هر چند در کنار حمایت ها ،با انتقادهایی
نیز مواجه شد.
اینکه ســرمربی سابق کشورمان توانست نظم
دهــی و انســجام خوبی را در خــط دفاعی
تیم ملی برقرار کند ،تحســین برانگیز بود به
ویــژه اینکه در چیدمان دفاع تیم ملی ثبات و
پایداری ترکیبی را شاهد بودیم.
کی روش با علم به اینکه فوتبال نتیجه گرا نزد
هواداران کشورمان مورد استقبال قرار دارد ،با
پیاده کردن همین سیســتم دفاعی و تفکر گل
نخوردن بهتر از گل زدن بود ،سال ها به کسب

پیشکسوت کشتی:
بنا و محمدی
کارخودشان را انجام
دهند
«علــی اکبــر حیــدری» دارنده مــدال برنز
بازیهای المپیک  1964توکیو گفت :ســرمربیان
تیم هــای ملی کشــتی آزاد و فرنگی باید بدون

توجه به حاشــیه ها و اتفاقاتی که اکنون اطراف
این رشته اســت ،ملی پوشان را آماده حضور در
پیکارهای جهانی و کسب سهمیه المپیک 2020
کنند.
حیــدری در گفت و گو با ایرنــا افزود :هر قدر
زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی
عقب بیافتد این رشــته ضــرر می کند چرا که تا
رقابت های جهانی ســال  2019که سهمیه بازی
های المپیک  2020توکیو توزیع می شود فرصت
چندانی نداریم و هر چه سریعتر فدراسیون باید

آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  1۳آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139760326006001629مورخ  1397/12/14هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبت ملک مالیر تصرفات
مالكانه و بالمعارض متقاضی رضا یعقوبی فرزند علیحيدر به شماره شناسنامه  2030صادره از مالیر در
شش دانگ یک باب خانه به مساحت  82/21مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی اراضی دولتآباد واقع
در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رسمی داود نصيری ورچهای محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )44
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/29 :

آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  1۳آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره  139860326007000049مورخه  1398/1/20هيــأت موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی خانم رویا وکيلی هویدا فرزند خليل به شــماره شناسنامه 647
صادره از بهار در اعيانی شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  221/83مترمربع پالک  10853فرعی
از  333فرعــی از  139اصلی واقع در بهار بخش چهار همدان خریداری با قولنامه عادی خليل وکيلی
هویدا محرز گردیده اســت .لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهي
ميشــود ،در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
ميتوانند از تاریخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســليم و پس از
اخذ رســيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم
نمایند .بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد(.مالف )23
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/29 :

هادی یونسیعطوف ،رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
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نتایج خوب حتی با حداقل امتیاز و گل زده در
هر بازی نیز بسنده کرد.
اما حاال با روی کار آمدن ویلموتس بلژیکی ،
هواداران فوتبالی این امید را دارند که تیم ملی
ساختار هجومی در مسابقات به خود بگیرد.
به گــزارش ایرنا به هر حال فوتبال بلژیک
زاده فوتبال هجومــی و البته متعادل همراه
بــا تاکتیک منظم و جریان هوشــمندانه در
نفــوذ به قلــب حریفان اســت و عملکرد
تیم ملی بلژیک در جــام جهانی گواه این
دستاورد بود.
به همین دلیل اســت که ایــن روزها رویای
ایرانیان با ویلموتس ،رویش فوتبال هجومی
اســت چرا که تفکر همگان به سمت فوتبال
بلژیک و سیستم تهاجمی  4-3-3تیم ملی این
کشور معطوف می شود.
با این حال این سئوال در ذهن ها است که آیا
ویلموتس می تواند با تغییر در سیستم گذشته
فوتبال کشورمان و البته با زمانبندی مشخص
و به آرامی ،با تدابیر فنی الزم چهره هجومی
را در تیم ملی بنا کند.
سرمربی جدید و  50ساله کشورمان با سابقه
کــم در عرصه مربیگری ،هر چنــد در زمره
مربیان تئوریســین و صاحب ســبک فوتبال
جهان قرار ندارد اما حاال باید به او اعتماد کنیم
و حداقل یکسال فرصت بدهیم تا تاثیرگذاری
خود را نمایان سازد.
آنچه که تعبیر ســخت از عــدم موفقیت این
مربــی بلژیکی در اذهان منتقــدان قرار دارد،

سروسامان پیدا کند.
وی با اشــاره به حضور «بهروز نعمتی» به عنوان
سرپرست فدراسیون کشتی خاطر نشان کرد :وی
بعد از حضور در فدراســیون دست به تغییراتی
زده که یکی از آنها برداشتن محمد ابراهیم امامی
از ریاست داوران فدراسیون کشتی است در حالی
که فدراسیون در این چند سال هزینه های زیادی
را بــرای امامی انجام داده تــا به عنوان یک داور
المپیکی در سطح بین الملل معرفی شود.
این پیشکسوت کشتی ادامه داد :وظیفه سرپرست

تکواندوقهرمانیجهان

ســه تکواندوکار ایران در روز سوم از بیســت و چهارمین دوره
رقابتهای قهرمانی جهان با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات
حذف شدند.
به گزارش مهر ،در ادامه این مســابقات که با حضور  975تکواندوکار
از  150کشور در شهر منچستر انگلســتان جریان دارد ،امروز جمعه
تکوانــدوکاران اوزان  -74کیلوگرم مــردان و  -49و  -57کیلوگرم
زنانرقابهای خود را برگزار کردند که امیرمحمد بخشی ،ناهید کیانی و
پریسا جوادی نمایندگان ایران با شکست برابر رقبای خود از گردونه
مسابقات حذف شدند.
پریســا جوادی در وزن  -57کیلوگرم دور نخســت  13بر « 4دزیره
روالف» از آمریــکا را از پیش رو برداشــت و در ادامه  19بر « 17پا
تریکا آدامکیویســز» از لهستان را شکست داد و سپس برابر «تارویدا»
از لیتوانی  17بر  11به پیروزی دست یافت و در مبارزه چهارم  30بر
 3نتیجه را به «جید جونز» تکواندوکار عنوان انگلیســی واگذار کرد و
حذف شد .امیرمحمد بخشی هم در وزن  -74کیلوگرم کار خود را با
برتری  16بر  7مقابل «ترجوس ساالس» از کلمبیا آغاز کرد و در ادامه
در پیکار با «کریســتین مکنیش» از انگلیس  10بر  6پیروز شــد و در
ســومین مبارزه خود «کی رن» از چین را  23بر  15شکست داد و در
مرحله یک چهارم نهایی پس از تساوی  11بر  11برابر «دنیل باررا» از
اسپانیا ،با امتیاز طالیی باخت و حذف شد.
برای تیم ملی ایران تا کنون مهال مؤمن زاده یک نشــان نقره و آرمین
هادی پور یک نشان برنز کسب کردهاند .پریسا جوادی ،اکرم خدابنده،
محمد حسن پلنگ افکن ،ناهید کیانی و امیرمحمد بخشی هم از دور
مسابقات حذف شدهاند.
این دوره از مسابقات تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

«ثریا آقایی» ملــی پوش بدمینتون
ایــران بــه کمــپ تمرینی پیشــرفته
فدراسیون جهانی دعوت شد.
آقایی به همراه چهــار بدمینتون باز از
قاره آســیا به  3مرحلــه کمپ تمرینی
پیشرفته جهانی دعوت شد.
انتخاب این پنج بازیکن از قاره آسیا به
لحاظ درخشش این بدمینتون بازان در
کمپ تمرینی پیشرفته آسیایی ( A O P
) بوده است.
ملــی پوش ایرانی به همراه  2بدمینتون
باز از ویتنام و میانمار در قســمت زنان
و  2بازیکــن از قزاقســتان و اردن در
قسمت مردان در کمپ تمرینی پیشرفته
جهانی از قاره آســیا حضور می یابد.
این بدمینتون بــازان از بین  20بازیکن
انتخاب شدند.
نخســتین مرحلــه کمــپ تمرینــی
پیشــرفته جهانــی از  26خرداد آغاز
تا  17تیر ماه ادامــه دارد .پس از آن
بازیکنــان حاضر در ایــن کمپ در
مسابقات بین المللی بدمینتون روسیه
شرکت خواهند کرد.
همچنیــن دومیــن مرحلــه کمــپ
تمرینــی پیشــرفته جهانی از  24تیر
آغاز تا  20مرداد ماه برگزار خواهد
شــد که بعد از آن این بازیکنان باید
در مســابقات بین المللــی بدمینتون
بلغارســتان شــرکت کننــد .ایــن
مســابقات نیز در روزهای  11تا 24
مرداد برگزار می شود.
ســومین مرحله کمپ تمرینی پیشرفته
جهانی نیز در روزهای  25مرداد تا 11
شهریور ماه برپا خواهد شد.
محل کمپ های تمرینی پیشــرفته از
سوی فدراسیون جهانی اعالم می شود.

اداره ثبت اســناد و امالک کبودراهنگ بنا به دســتور ماده  10آیيننامه اجرایی قانون مذکور اسامی
کسانی که درخواست ثبت پالکهای ذیل را آگهی نمودهاند را آگهی مینماید.
رای شماره  4078مورخ  1398/2/24کالسه  3737ق.ال به نام کانون پرورش فكری شيرینسو نسبت
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  424/07مترمربع پالک  402فرعی از  277اصلی واقع در
بخش  4همدان واقع در شيرینسو
مراتب در یک نوبت منشــر میگردد لذا شــخص یا اشــخاص حقيقی یا حقوقی که نسبت به
درخواستهای مندرج در این آگهی اعتراض دارند ظرف مدت  20روز از تاریخ انتشار میتوانند
اعتراض خود را به صورت مكتوب به اداره ثبت اسناد و امالک کبودراهنگ تسليم نمایيد و پس
از آن نسبت به ارائه دادخواســت اعتراض به دادگاه کبودراهنگ و ارسال رسيد دادخواست به
اداره ثبت اقدام نماید در غير این صورت برابر مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد(.مالف
)31

آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  1۳آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139860326007000110مورخه  1398/1/26هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار تصرفات
مالكانه و بالمعارض متقاضی خانم کبری حســينی اخگر فرزند سيدموسی به شماره شناسنامه 10914
صادره از بهار در اعيانی شش دانگ یک باب خانه به مساحت  276/38مترمربع پالک  10862فرعی از
 1036فرعی از  139اصلی واقع در بهار بخش چهار همدان خریداری معالواســطه از مالک رسمی خانم
شهربانو باقری و بيجه دانه گرشاسبی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشــته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم
و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي
تقدیم نمایند .بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )39
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/29 :

هادی یونسیعطوف ،رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

برگزاری چهارمین هفته رقابتهای
پرش با اسب
چهارمین هفته رقابتهای پرش با اســب هیأت ســوارکاری استان
همدان روز جمعه در مجموعه ســوارکاری آذرخش شهرســتان بهار
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان ،این رویداد
با حضور ســوارکارانی از باشگاههای ایثار ،شبدیز ،دریا  ،آذرخش و
خوشــه طالیی در ره های اسب و ســوار مبتدی  ،رده  o p e nو D
بزرگساالن انجام گردید.
در رقابت  O P E Nکه بصورت یک راند ســرعت برگزار شد مهدی
صمدی با کمترین زمان و بدون خطا با نینا از باشــگاه ایثار بر جایگاه
نخست ایستاد مقام دوم به امیرحسین احمدی ثابت با فرح دونا و مقام
سوم به محسن حدادیان با هانی هر دو از باشگاه آذرخش اختصاص
پیدا کرد.در رقابت  Dبزرگســاالن با ارتفاع  120امیرحسین احمدی
ثابت با روزیتو بدون خطا در زمان مجاز مقام اول این رقابت را به خود
اختصاص داد و جایگاه دوم به محسن حدادیان با سورن با مجموع 8
خطا در زمان مجاز رســید هر دو سوارکار از باشگاه آذرخش در این
رقابت حضور داشتند.
قضاوت رویداد بر عهده سرداور فاطمه یزدی با همکاری داوران میثم
ضرابیان و عباس زارعیان و سرکالنتر مهتا شوشتری بود .
طراح مسیر مســابقه عباس( ایلیا) محمدی با همراهی مهدی نورزی
صورت گرفت

فدراســیون کشــتی در حال حاضر فراهم کردن
شــرایط برای برگزاری انتخابات عادالنه است و
فضا تا برگزاری انتخابات باید آرام باشد.
وی همچنین به محمــد بنا و غالمرضا محمدی
به عنوان ســرمربیان تیم های ملی کشتی فرنگی
و آزاد توصیه کرد که بدون توجه به حاشیه های
این روزهای کشــتی با قــدرت تیم های ملی را
آماده حضور در پیکارهای قهرمانی جهان کنند و
خوشبختانه هر  2تیم آزاد و فرنگی با قدرت در
پیکارهای قهرمانی آسیا قهرمان شدند.

آگهی ماده  10قانون الحاقی موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و
عرضه مسکن مصوب  1۳88شهرستان کبودراهنگ

محمدرضا امینی ،رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر
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پرونده  ۳تکواندوکار ایران بسته شد

ملی پوش بدمینتون
ایران به کمپ نخبگان
جهان دعوت شد

ناشــناس بودن مختصات فوتبال کشــورمان
برای او و همچنین تجربه نداشتن در مربیگری
قاره آسیا است.
و این سوال که آیا او می تواند در مدت زمان
ممکن ازاین مرحله ناشناس عبور کند و خیلی
سریع ساختار فوتبال کشورمان را سازماندهی
نماید.
انتخاب او در مجموع این امیدواری را ایجاد
کــرده که در خوشــبینانه ترین حالت ممکن
فوتبــال هجومی را در ترکیب تیم ملی دیکته
کند و شاهد رویش جدیدی از تفکرات فنی
باشیم اما حال بدبینانه هم دوره افول با اوست.
ایرانیان فوتبالدوســت قطع بــه یقین دیگر
دوســت ندارند آنگونه تحقیرآمیز مقابل تیم
جوان ژاپن در جام ملت ها شکست بخوریم
و در جام جهانی دنبال حداقل ها باشیم.
فوتبالدوستان کشورمان انتظار دارند سرمربی
جدید تیم ملی دست به تغییرات شگرف زده
و دگرگونی مثبت در فوتبال ملی ایران ایجاد
کند.
بــه این ترتیب باید اذعان داشــت که «مارک
ویلموتس» مسئولیت دشواری در فوتبال ایران
و در مقابل  80میلیون ایرانی فوتبالدوســت،
احساســی ،اغلب نتیجه گرا و البته متعصب
و حامی همیشــگی از دستاوردهای اثربخش
دارد.
به امید آغازی دوباره برای خلق شگفتی های
بزرگ ،بازی درخشان و آقایی در سطح فوتبال
دنیا.

ورزشی
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ســرمربی تیم فوتبال استقالل یکبار دیگر برای ماندن در این تیم
برای فصــل آینده اعالم آمادگی کرد .فرهــاد مجیدی میگوید این
تصمیم را بعد از مشورت با بزرگان فوتبال ایران گرفته است.
به گزارش مهر ،فرهاد مجیدی بعد از پایان بازی استقالل با سپیدرود
در جمع خبرنگاران حاضر شــد و صحبت هایی را درباره ســاختار
اشتباه باشگاه اســتقالل و لزوم بازسازی این ســاختار مطرح کرد.
مجیدی در این صحبت ها برای ماندن در استقالل و ادامه کار چراغ
سبز نشان داد.
در شــرایطی که مســئوالن باشــگاه اســتقالل به دنبال سرمربی
خارجی هســتند و احتماال تا یک هفته آینده این سرمربی انتخاب
خواهد شــد ،مجیدی یکبار دیگر برای ماندن در اســتقالل اعالم
آمادگی کرد .ســرمربی آبی ها با انتشــار پیامی ،روی هزینه های
باالی استقالل ،بی پولی این باشــگاه و قراردادهای سنگین مالی
دســت گذاشــت و اعالم کرد اگر بماند یک تیــم جذاب و کم
هزینه می سازد.
مجیدی نوشت« :هواداران عزیز؛ من خوشبختی و ستاره بودن را در
اســتقالل تجربه کردم و دیگر جوان  20ساله نیستم که دنبال تکرار
آن احساسات باشــم .اگر اینجا هستم و ادامه می دهم به خاطر این
است که مثل تک تک شما از صمیم قلب می خواهم که استقالل را
به طرف جام ها و قهرمانی ها پیش ببریم و کار تازه ای را آغاز کنیم.
پس اگر حرفی می زنم بدانید به آن فکر کرده ام و با بزرگان فوتبال
ایران درباره اش مشورت کرده ام.
من محکم و قاطع اینجا می نویسم که می توانم یک استقالل مقتدر،
منظم و جذاب بسازم و در این راه به دنبال ساختن و تولید هستم و
نه خریدهای بیش از حد.
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شماره 3476

محمد صادق بهرامی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کبودراهنگ

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139760326034001575مورخه  1397/12/1هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض
متقاضي فرهاد فرخ فرزند بهروز به شماره شناسنامه  613صادره از سنقر در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 39/34
مترمربع تحت پالک  175/10276واقع در همدان حومه بخش  2خریداری معالواســطه از محمد رضا حجتی بصير محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي که اشخاص نسبت
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي
تقدیم نمایند .بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد
شد(.مالف )154
تاریخ انتشار نوبت اول1398/2/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/2/29 :

آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  1۳آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره  139860326007000098مورخه  1398/1/26هيأت موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای جمال محمدیعزم فرزند نجاتعلی به شــماره شناسنامه
 21340صادره از بهار در شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  135/81مترمربع پالک  10860فرعی
از  139اصلی واقع در بهار بخش چهار همدان خریداری معالواســطه از مالک رسمی آقای حبيباله
وکيلــی امجد محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي ميشود ،در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
ميتوانند از تاریخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســليم و پس از
اخذ رســيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم
نمایند .بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد(.مالف )29
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/29 :

هادی یونسیعطوف ،رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

موسی حنیفه
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو همدان

آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  1۳آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره  139860326007000053مورخه  1398/1/20هيأت موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی خانم ربابه رســولی پناه فرزند شــعبان به شماره شناسنامه
 18884صادره از بهار در شــش دانگ یک باب خانه به مســاحت  241/50مترمربع پالک 10858
فرعی از  139اصلی واقع در بهار بخش چهار همدان خریداری معالواســطه از مالک رســمی آقای
ميرزآقا عباسی مكرم محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي ميشــود ،در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته
باشــند ميتوانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و
پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي
تقدیم نمایند .بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )26
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/29 :

هادی یونسیعطوف ،رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
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خداوند بر هر شيطان سرکشی ،هفتاد فرشته گماشت .او رها نمی شود تا این ماهتان
سپری گردد .آگاه باشيد که درهای آسمان از نخستين شب این ماه ،گشوده اند و دعا
در آن ،پذیرفته است» .

کتاب من ال یحضره الفقيه ج  2ص  98ح 1837

■ دوبيتي:

دلی نازک بسان شيشه دیرم

سرشكمگربودخونينعجبنيست

شماره 3476

اگر آهی کشم اندیشه دیرم

مو آن نخلم که در خون ریشه دیرم

باباطاهر

فناوري

شرکت های مخابراتی فروش اطالعات
کاربران را متوقف کردند

اعتراض کاربران و حامیان حفظ حریم شخصی باالخره سبب شد
شــرکت های حامل مخابراتی آمریکا فرایند جمع آوری و به اشتراک
گذاری اطالعات کاربران خود با شــرکت های مشــکوک را متوقف
کنند.
به گزارش دیلی میل ،شــرکتهای بزرگ مخابراتی آمریکا اعالم
کردهاند فراینــد جمعآوری اطالعات موقعیت مکانی مشــتریان
و به اشــتراک گذاری آن با شــرکتهای طرف سوم را متوقف
کردهاند.شرکتهای وریزون ،اســپرینت A T & T ،و تی موبایل
طی نامههایی به کمیســیون فــدرال مخابرات آمریکا این ادعا را
اعالم کردهاند.

امکان نمونه گیری از مایعات بدن برای
تشخیص زودهنگام سرطان

محققان کشور زیست نشانگرهایی برای تشخیص زودهنگام سرطان
در بدن انسان شناسایی کردند.دکتر مهدیه سلیمی مجری طرح «بررسی
بیومارکرهای قابل ردیابی در مایعات بدن و مرتبط با سرطان» در گفتگو
با خبرنگار مهر اظهار کرد :اولویت تحقیقاتی گروه ژنتیک پزشــکی در
پژوهشکده بیوتکنولوژی پزشکی بیماری سرطان است .از این رو همواره
در صدد ارائه روشهایی برای تشــخیص زود هنگام ،پیش آگهی ،پیش
بینی پاسخ به درمان و کنترل روند رشد تومور سرطانی هستیم.وی با اشاره
به پروژه خود در گروه ژنتیک پزشکی افزود :ما در زمینه شناسایی زیست
نشانگرهای مرتبط با سرطان آزمایشاتی را به انجام رساندهایم تا گامی در
تشخیص زودهنگام سرطان یا پیش بینی آن برداریم.

شماره تلفنهای ژاپن تمام میشود
احتمال دارد تا ســال  2022میالدی شماره تلفنهای  11رقمی در
ژاپن تمام شــوند .در همین راستا این کشور تصمیم دارد  10میلیارد
شماره تلفن  14رقمی تا  2021میالدی عرضه کند.
بــه گزارش انگجت ،ژاپن تصمیم دارد تــا  2021میالدی  10میلیارد
شــماره  14رقمی عرضه کند .این در حالی اســت احتماالً تا 2022
میالدی تلفنهای  11رقمی در این کشــور تمام شــوند.طبق گزارش
ژاپن تایمز ،گســترش سریع اســتفاده از دستگاههای اینترنت اشیا که
نیازمند شــماره تلفنهای مخصوص خود است ،سبب شده تا ذخایر
شماره تلفنهای  11رقمی در این کشور تمام شود.این درحالی است
که ژاپن در  2020میالدی شبکه اینترنت موبایل  ۵Gرا عرضه میکند.
به این ترتیب شماره تلفنهای بیشتری استفاده خواهد شد.

روند فیلترینگ کسب و کارهای ایرانی
نزولی شد

معاون وزیر ارتباطات گفت :طی یک ســال گذشته و با اختیارات
محدود قانونی که داشتیم توانستیم روند مسدودشدن سایتها و کسب
و کارهای ایرانی را نزولی کنیم.
به گزارش مهر ،امیر ناظمی در توئیتر نوشت :طی یک سال گذشته و با
اختیارات محدود قانونی که داشتیم ،با همدلی و همافزایی اکوسیستم
اســتارتآپی کشور ،توانستیم روند مسدود شدن سایتها و کسب و
کارهای ایرانی را نزولی و از ناامیدی جلوگیری کنیم.
وی بــا تاکید بر اینکــه باقی این موضوع از عهده مــا خارج بود ،از
حمایتهای وزیــر ارتباطات و تمام ایســتادگیهایی کــه در برابر
فیلترینگ داشته ،تشکر کرد.

امکان صرفهجویی صدمیلیون لیتر بنزین با
فیلتر هوای ایرانی

محققان موفق به تولید فیلترهای هوای خودرو با فناوری نانو شدند
که در کاهش آلودگی هوا و مصرف بنزین تاثیر زیادی دارد.
بــه گــزارش ســتاد توســعه فنــاوری نانــو ،ســال گذشــته بیــش
از  100هــزار فیلتــر نانویــی توســط یــک شــرکت دانــش بنیــان
در خودروهــای داخلــی مورداســتفاده قــرار گرفتــه است.شــاهپور
پیــروزی ،مدیرعامــل شــرکت تولیــد کننــده فیلترهــای نانــو گفــت:
فیلترهــای نانویــی بــه دلیــل بهرهمنــدی از فنــاوری نانوالیــاف
توانایــی فیلتراســیون باالتــری نســبت بــه فیلترهــای رایــج دارنــد
بنابرایــن اســتفاده از آنهــا بــه کاهــش  20درصــدی آلودگــی هــوا
کمــک میکنــد.

گزارش

فصل سفر در راه است

يادداشت

اوقات فراغت موزه ای

مردم ،این روزها برخالف ســال های گذشته حوصله رفتن به موزه
دارند و بسیاری از جوانان و خانواده ها یکی از تفریحاتشان برای اوقات
فراغت را رفتن به موزه قرار می دهند.
 42سال پیش و پس از تأسیس موزه آرمیتاژ در سنپترزبورگ (روسیه)
کمیته جهانی موزهها که  20سال پیش از آن ایجاد شده بود 18 ،ماه می
برابر با  28اردیبهشــتماه را روز جهانی موزه تعیین کرد و قرار شد از
آن به بعد برای هر ســال ،مفهومی خاص را بهعنوان شعاری بینالمللی
قرار دهد تا همه موزهها و نگارخانهها در جهان براســاس این شعار ،در
آن سال فعالیت کنند.
تاریخ ،حافظه زنده جمع اســت و بی آن ،بشــر فاقد شناسنامه خواهد
بــود .این حافظه و شناســنامه ،ابزار ویژه خــود را دارد که به صورت
دســت افزارهای سنگی و فلزی تراشیده و نتراشیده ،ساخته و ناساخته،
تندیس ها و یادمان های کوچک و بزرگ ،سنگ نوشته ها ،مکتوبات و
حتی روایات شــفاهی و فرهنگ عامه جلوه می کند و بشر از دیرباز در
گردآوری و نگاهداری آنها کوشیده است.
شــاید ســال های پیش تنها دانش آموزان مدرسه آن هم به مدد اولیای
مدرســه و آن نیز به دلیل ارزان قیمت بودن و شــاید امن بودن فضا ،به
موزه می رفتند.ولی چند ســالی است این نگاه تغییر کرده است بسیاری
از والدین در پایان هفته رفتن به موزه را در برنامه اوقات فراغتشــان می
گذارند و دست فرزندانشــان را می گیرند و راهی یکی از موزه ها می
شوند.
ســال های پیش اگر برای امروز ( 28اردیبهشت) که روز جهانی موزه
اســت قرار بر نگارش مطالب و یا گزارشی بود آن را روز آشتی مردم با
موزه ها نام گذاری می کردند ولی هوای این روزهای موزه های کشور
بوی آشتی دارد مردم مدتی است با موزه ها آشتی کردند.
بازدید  16هزار نفر در یکی از روزهای نوروز از مجموعه کاخ سعدآباد
نشــانه ای از آشتی مردم با موزه ها است .همچنین افزایش  20درصدی
بازدیدکنندگان از موزه های سراسر کشور یکی دیگر از نشانه های این
آشتی کنان است.
حضور بازدیدکنندگان در تمام روزهای ســال ،افزایش تعداد موزه های
کشور و یا افزایش ساعات بازدید از موزها ،از مواردی است که در سال
های آینده نه تنها به کمک دولت بلکه با مطالبه و اســتقبال مردم ممکن
می شود.محمد رضا کارگر مدیرکل موزه های کشور پیش از این به ایرنا
از وجود  660موزه در سراسر کشور خبر داد و گفت :سال گذشته حدود
 21میلیون نفر از موزه ها بازدید کردند که پیش بینی می کنیم امسال10
درصد رشد داشته باشد.
کارگر با اعالم اینکه تمام موزه های کشــور متعلق به ســازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری نیســت ،گفت :حدود  330موزه
کشور متعلق به دیگر ســازمان ها و نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و
شهرداری ها است.
مدیر اداره کل موزه های کشــور با اشاره به تاریخ کهن ایران گفت :بر
اســاس برنامه ریزی ها تعداد موزه های کشــور تا پایان فعالیت دولت
دوازدهم به یکهزار موزه می رسد.

سینـما
■ قدس . ................................تگزاس -چهارانگشت
■ قدس .........................2غالمرضا تختی-پيشونی
سفيد  -متری شيشو نيم-چهارانگشت

■فلسطين ........................ 1زندانیها -ژن خوک
فلسطين ..................................2متری شيشو نيم
■ سينما کانون.........پيشونی سفيد  -ژن خوک
 -قانون مورفی

■بهمن مالير........... .زندانيها-متری شيشو نيم

■ آزادي تويســرکان -پيشــونی سفيد  -متری
شيشونيم-چهارانگشت

به استقبال مسافران با کارتن
بــا شناســایی بیــش از 650
خانه مســافر غیرمجاز در همدان
و اعالم این آمار از ســوی معاون
گردشگری که تنها88خانه مسافر
در همدان دارای مجوز هســتند
این نگرانی ایجاد میشود که حاال
با آغاز پیک دوم سفر از عید فطر
ورودی های شهر جوالنگاه دوباره
کارتن به دست ها خواهد شد .
فعالیت و رشــد روزافزون تعداد
این خانه ها بیانگر آن اســت که
مصوبات پیرامون ساماندهی این
مراکز همچنــان روی میزها مانده
و خبری از توفیــق در این زمینه
نیست.
ســال که به ماههای پر مسافر می
رسد صحبت در مورد چگونگی
گذران اوقات فراغت و تعطیالت
عید تابســتان در شهرهای خوش
آب و هوا همچون همدان به نقل محافل خانوادگی
و فامیلــی تبدیل میشــود و تصمیمگیــری برای
انتخاب مقصد ســفر یکی از مهمترین بحثها در
گردهماییهای خانوادگی اســت.روزهای تابستان
اقبال انتخاب همدان برای ســفر به غرب کشــور
همیشه بیشتر است

جوالن کارتن به دستها در ورودیهای
همدان

حتــی این روزها که هنوز ســیل گردشــگران به
همدان روانه نشــده است  ،وقتی از ورودیهای
شــهر وارد میشــویم همچنان عدهای که ازقضا
شــمار آنها هم کــم نیســت درحالیکه یکتکه
کارتن با نوشتههایی شامل «ویال ،سوئیت ،منزل و
یا باغ» در دســت گرفتهاند سعی در جذب مسافر
دارند که بهطورقطع ایــن صحنه را در ایام منتهی
به ســال جدید و بهویژه نوروز با شلوغی بیشتری
مشاهده خواهیم کرد.
همدان طی سالهای اخیر تالشهای بسیاری برای
تبدیلشــدن به مقصد سفرهای نوروزی و تابستانی
مردم داشــته اما گاهــی به دلیل آنچــه عدم تأمین
زیرســاختها عنوان میشــود به موفقیت نرسیده
است .در میان همه زیرساختهایی که برای تقویت

گردشگری در اســتان همدان الزم است ساماندهی
کارتن به دستها و تأمین اقامتگاه ارزانقیمت برای
مسافران اولویتی اســت که کمتر به آن توجه شده
است.
کافی است دقایقی با خودرویی که پالک آن مسافر
بودن در شــهر همدان را نشان میدهد از دور میدان
باباطاهر همدان ،چراغقرمز ،میدان عاشورا و برخی
دیگر از ورودیهای شهر همدان تردد کنید تا مطمئن
شوید آنچه امروز در خیابانهای اصلی شهر همدان
و از کارتن به دستها در خیابانهای منتهی به میدان
باباطاهر تا کاغذهای به دیوار چســبانده مرکز شهر
مشاهده میشود همگی دال بر وجود خانه مسافرها
و سوئیتهای بیشــمار در این شهر است که این
ســؤال را ایجاد میکند که آیا این خانه مسافرها از
خدمات مناســب بهرهمند هســتند و یا حتی مجوز
فعالیت برای آنها صادرشده است؟

شناســایی  650واحد خانه مسافر طی
بررسی میدانی در استان همدان

در همین خصوص معاون گردشگری سازمان میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان همدان در
گفتگو با همدان پیام از شناســایی  650واحد خانه
مسافر طی بررسی میدانی در استان همدان خبر داد

نمایش خودروهای کالسیک
در پیادهراه
به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی
بــا هدف جمع آوری کمک هــای مردمی به نفع
هموطنان سیل زده گردهمایی بزرگ خودروهای
کالسیک ،مدرن ،امدادی و  ...در پیاده راه اکباتان
شهر همدان برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ورزش
و جوانــان اســتان همــدان ،روز جمعــه 27
اردیبهشت  98از ســاعت  16الی  20گردهمایی
بزرگ خودروهای کالســیک ،مــدرن ،امدادی و
موتورســنگین به همت هیأت موتورســواری و
اتومبیلرانی اســتان همدان و با همکاری جمعیت
هالل احمر اســتان ،شهرداری و نیروی انتظامی با
حضور بیش از  30خودرو کالسیک ،بیش از 10
خودرو آفرود امدادی و ورزشــی ،ده ها خودرو
مدرن تیونینگ شده و با حضور ورزشکاران رشته
موتورســواری کراس و ریس در پیاده راه اکباتان
شهر همدان برگزار شد؛
در ایــن گردهمایی که به مناســبت روز جهانی

مــوزه و میراث فرهنگی برگزار شــد با حضور
نماینــدگان جمعیت هالل احمــر ،کمک های
نقــدی و غیر نقدی به نفع هموطنان ســیل زده
جمــع آوری و با توجه به همــکاری اصحاب
رســانه ،این گردهمایی از اســتقبال و حضور
بسیار چشــمگیر همشــهریان عزیز و مسئولین
اســتانی برخــوردار و این مهــم موجب ایجاد
انگیــزه مضاعف در ورزشــکاران رشــته های
تحت پوشــش هیأت و همچنین ایجاد شــور و
نشاط اجتماعی در بین همشهریان گردید.
حمیــد رحیمــی دبیر هیــأت موتورســواری و
اتومبیلرانــی اســتان همدان از حضور پرشــور
همشــهریان تشــکر کرده و یادآور شد برگزاری
این برنامه بدون همکاری ورزشکاران همیشه در
صحنه هیأت امــکان پذیر نبوده و ابراز امیدواری
کرد در سال جدید شــاهد حمایت بیشتر بخش
دولتی و خصوصی از ورزشــکاران اتومبلیرانی و
موتورسواری در استان همدان باشیم.

و گفــت :نظارتهای دورهای و مــوردی بر خانه
مسافرهای همدان انجام میگیرد.
علی خاکســار با تأکید بر اینکه از ســال  90تا 94
در اســتان همدان بهتنــاوب درزمینه ســاماندهی
خانه مســافرها اقداماتی انجامشــده امــا ازآنجاکه
خانه مسافرها جزء تأسیســات رسمی گردشگری
سازمان میراث فرهنگی نبود اگر هم اقدامی درزمینه
ســاماندهی برای آنها انجام میگرفــت تنها بنا بر
اساس تکلیفی بود که دستگاههایی خاص و مرتبط
با گردشــگری داشــتند ،گفت :به دلیل اینکه خانه
مســافرها در آن ســالها جز تأسیسات گردشگری
رســمی ما نبود ،این اقدامات به ســرانجام خاصی
نرسید.
وی با اشــاره به اینکه سال  94خانه مسافر بهعنوان
یکــی از مصادیق تأسیســات گردشــگری با تائید
هیأتوزیران رســمیت یافت و بهموجب آن ،خانه
مســافرها نیز مثل مهمانپذیر ،هتل ،هتلآپارتمان و
خانههای بومگردی بهعنوان تأسیســات گردشگری
رســمیت یافتند ،گفت :خانه مسافرها بهعنوان یکی
از آیتمهــای اقامتی مصوب و دســتورالعملی برای
ساماندهی خانه مســافرها تبیین و به استانها ابالغ
شد.

وی بابیــان اینکــه در ایــن
ابالغیه به اســتانهایی که خانه
مسافرهای آن فعال بود تکلیف
شــد که یک مجری اســتانی
داشــته باشــند تا این مجری
اســتانی با مجری ســاماندهی
خانه مسافرهای کشوری ارتباط
داشته باشــد ،گفت :همدان در
راستای اجرای این دستورالعمل
ابالغی یــک مجری اســتانی
انتخاب کرد و پسازآن اقداماتی
در راستای ساماندهی این مراکز
انجامشده است.
معــاون گردشــگری میراث
فرهنگی همــدان بابیان اینکه
بایــد قبول کرد کــه نمیتوان
تکتک خانه مسافرها را با یک
مأمور زیر نظر داشــت ،گفت:
همچنان فرصت اخذ مجوز از
ســازمان میراث فرهنگی برای خانه مسافرها وجود
دارد کما اینکه طبق تأکیدات اســتاندار همدان مبنی
بر ساماندهی خانه مسافرها ،مالکان فاقد مجوز باید
نســبت به اخذ مجوز اقدام کنند .وی بابیان اینکه با
متخلفان برخورد خواهد شــد ،اضافه کرد :در حال
حاضر88خانه مسافر در همدان دارای مجوز هستند
و از طریق مدیریت سامانه پذیرش خواهند داشت.

40واحد خانه مسافر پلمبشد

خاکســار بابیان اینکه تاکنون  45واحد خانه مسافر
در استان همدان پلمبشده است ،گفت :برای 100
مورد پرونده تشکیل و افراد به اماکن معرفی شدند.
معاون گردشــگری میراث فرهنگی اســتان همدان
بابیــان اینکه از مجموع 650واحد شناســایی خانه
مسافر در استان همدان تنها  58خانه مسافر از سوی
میراث فرهنگی همدان مجوز فعالیت دارند و مابقی
فعالیتی غیرقانونی دارند ،ابــراز امیدواری کرد :این
معضل بهزودی رفع شود.
وی بابیان اینکه اســتاندار همدان بر برخورد با خانه
مســافرهای بدون مجوز تأکید دارد ،بیان کرد :طی
چند روز آینده جلســهای در دفتر سیاسی ـ امنیتی
استانداری همدان برگزار میشود تا این موضوع قبل
از آغاز تابستان تعیین تکلیف شود.

فرهنگ

اطالعیه مهم صندوق اعتباری هنر
در باره عضویتها
به اطالع اعضاء صندوق اعتباری هنر میرســاند؛
براســاس مقررات ،ارائه هرگونــه خدمات منوط به
عضویت متقاضی در صندوق اعتباری هنر خواهد بود
به گزارش صندوق اعتباری هنر ،با توجه به نزدیک
شــدن به زمان ثبت نام بیمه درمــان تکمیلی ویژه
اهالی فرهنگ ،هنر و رســانه ،آن دسته از متقاضیان
که تاکنون نســبت به ثبت نام عضویت در صندوق
اعتباری هنــر اقدام نکردهاند تا  31اردیبهشــتماه
فرصت دارند ،نســبت به تکمیل فرآیند عضویت،
ویرایــش و در صــورت لزوم اصــالح اطالعات
خــود از طریق وب ســایت صندوق؛ به نشــانی
 w w w . h o n a r c r e d i t . i rاقــدام نمایند .در غیر
اینصورت امکان دریافت کد عضویت تا پایان زمان
ثبت نام بیمه تکمیلی وجود نخواهد داشت.
از تمامی کاربــران و متقاضیــان عضویت صندوق
اعتبــاری هنر درخواســت می شــود هنگام تکمیل
اطالعات ثبت نام دقت الزم را به عمل آورده و کلیه
عناوین فرم ثبت نــام را با دقت تکمیل نمایند .عدم
تکمیل فرم ثبت نام  ،یا درج اطالعات ناقص به منزله
نهایی نشدن اطالعات ثبتی متقاضیان بوده و صندوق
هیــچ گونه تعهدی در قبال ارائه خدمات اعم از بیمه
تامین اجتماعی ،بیمه تکمیلی و سایر خدمات ندارد.
شرایط و زمان ثبت نام بیمه درمان تکمیلی متعاقب ًا از
طریق صندوق اعتباری هنراعالم خواهد شد.

 28خردادماه ،آخرین مهلت شرکت
در جشنواره کتابخوانی رضوی
مدیــرکل کتابخانههاي عمومی اســتان همدان با
اشاره به برگزاری نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
در همدان 28 ،خردادماه را آخرین مهلت شرکت در
جشنواره دانســت .به گزارش فارس  ،عاطفه زارعی
پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشــاره به
آغاز نهمین جشــنواره کتابخوانی رضوی اظهار کرد:
این جشنواره در چهارمین دوره متوالی از سوی نهاد
کتابخانههای عمومی کشور برگزار میشود.
وی با بیــان اینکه این جشــنواره چند هدف مهم و
اساسی را دنبال میکند گفت :اشاعه و ترویج فرهنگ
منــور رضوی از راههای مهم در شــناخت انســان
نســبت به خود ،ائمه اطهار و خداوند است.مدیرکل
کتابخانههای عمومی اســتان همدان یکی از اهداف
جشنواره را گســترش فرهنگ کتابخوانی و مطالعه
کتابهای مرتبط با ســیره پاک ائمه معصومین (ع)
دانست و افزود :افزایش ساعت مطالعه نیز از رهگذر
برگزاری جشنواره رضوی دنبال میشود.
وی با بیان اینکه این جشــنواره با تأکید بر سیره امام
رضا( ع) ،حضرت معصومه(س) و حضرت احمدبن
موسی(ع) برگزار میشــود گفت :بخش ویژه سیره
امام جواد(ع) نیز در این جشنواره در نظر گرفته شده
است.زارعی بیان کرد :مطالعه کتابهای معرفی شده
در آن میتواند گامی مؤثر در راستای برقراری ارتباطی
سازنده و عمیق بین مخاطبان و ائمه معصومین(ع) به
ویژه کودکان باشد.
وی خاطرنشــان کــرد :در این دوره از جشــنواره
کتابخوانــی رضوی  12کتاب در ســه رده ســنی
«کودک»« ،نوجوان » و «جوان و بزرگسال  18سال
به باال» معرفی شــده اســت.مدیرکل کتابخانههای
عمومــی همدان با بیان اینکه عــادت به مطالعه در
سنین کودکی در افراد نهادینه شود تصریح کرد :در
این راستا جشنواره رضوی توجه ویژهای به بخش
کــودک و نوجوان دارد و برنامههــای مختلفی نیز
برای آن در نظر گرفته است.
وی بیان کرد :شرکتکنندگان بخش کودک میتوانند
به یکی از دو شیوه «ترســیم نقاشی» و «ارسال فیلم
موبایلی» اقدام کنند و با ترسیم نقاشی از جذابترین
بخــش مورد عالقه کتاب در برگههای مســابقه و یا
ارســال یک فیلم موبایلی ،شــامل معرفی کتاب و یا
خواندن بخشهای جذابی از کتاب ،در این جشنواره
شرکت کنند.
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