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مهلت استعفای
داوطلبان
انتخابات مجلس
تمدید نمی شود

زنگ
شادی و نشاط
در گوش شهر
می پیچد

همدان بهشت گردشگران ایرانی
اگر جادهها هموار باشد

انتظار میرود فصل گردشــگری امسال
در شــهرها و نقاط دیدنی اســتان همدان از
تعطیــات پیش روی هفته جــاری با ورود
خیل مسافران از سراسر کشورمان آغاز شود.
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نگاه مردم به عملکرد پارلمان نشینان

نمایندگان
شعارزده نباشند
عملگرا باشند

 30سال فراق

داغی که
ابدی شد
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گزارش همدانپيام از بازار خرما

یادداشت روز

پاسخ صریح شهرداربه انتقادشورا

م ختم
خرما از مراس 
حذف شد

صوفی :ابایی از رفتن ندارم
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آسیب های ورود نمایندگان
به امور اجرایی

2

ورود نماینــدگان مجلــس به عزل و
نصب ها از جمله مسائلی است که همواره
پیرامــون آن مباحث مختلفــی در فضای
سیاسی و رسانه ای مطرح شده است.
2

هشدار سید حسن خمینی نسبت به ناکارآمدی مسئوالن
یادگار امام با تأکید بر مســئولیت
یکایــک افــراد جامعه در بــاال بردن
کارآمــدی نظــام ،گفــت :از دید من
بزرگترین انتظار امام ،شهدا ،مجاهدین
اســام و پیامبر اسالم(ص) از یکایک
ما این اســت که مقداری بیشتر تالش
کنیم و مجموعه را کارآمدتر کنیم.
حجت االســام و المســلمین سید
حســن خمینی گفت :اگر بعد از 30
سال به این فکر کنیم که چه وظیفه ای
نســبت به امام به عنوان مقتدا و رهبر
کبیر انقالب داریــم ،یا به تعبیر دیگر
اگر بگوییم چنانچه امام امروز در قید
حیات بودنــد چه تقاضایی از یکایک
ما داشتند و یا به بیان دیگری اگر امام
امروز می خواستند با جامعه صحبت
کننــد ،آنها چه انتظاری دارند؟ به نظر
من پاسخ آن ،تببین و باال بردن و نشان
دادن کارآمدی نظام اسالمی است.
بــه گــزارش ایســنا ،یــادگار امــام
افــزود :اگــر نقطــه ای بتوانــد بــه

تبریک و تهنیت

انقــاب ،نظــام ،اندیشــه امــام ،اندیشــه
سیاســت دینــی ،تشــیع سیاســی و روح
سیاســی جامعــه ضربــه بزنــد ،بیــش از
هرچیــزی ناکارآمــدی مســئولین نظــام
اســت .البتــه نظــام چیــزی غیــر از
یکایــک شــما نیســت .یعنــی حقیقتــی
ورای مســئولین و کســانی کــه تصــدی
امــور دارنــد وجــود نــدارد .مثــل
داســتان عطــار کــه دنبــال ســیمرغ

جناب آقای دکتر

رشید حیدری مقدم

انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت

ریاست محترم
دانشگاه علوم پزشکی همدان

را صمیمانه خدمت جنابعالی و جامعه پزشکی استان
همدان تبریک و تهنیت عرض نموده و از زحمات و خدمات
دلسوزانه جناب آقای دکتر موسوی بهار در زمان تصدی
کمال تقدیر و تشکر را داشته ،امید است در سایه الطاف
الهی در راه خدمت همواره موفق و سربلند باشید.

مرکز جراحی افق

مــی گشــت و ســیمرغ چیــزی غیــر
از همــان مرغــان نبــود؛ لــذا اینکــه
انســان بــه دنبــال یــک نظامــی خــارج
از وجــود یکایــک مــا باشــد کار غلطی
اســت.
وی اظهار داشت :نظام همین مجموعه
ای است که شما هم یکی از اجزای آن
هســتید؛ یکی از کسانی هستید که آن
را به وجــود آورده اید و امروز آن را

تبریک و تهنیت

نمایندگی می کنید.
در هر نقطه ای هستیم ،برای ادای دین
به خون هایی که ریخته شد و زحماتی
که پیشینیان کشیدند تا این نهال امروز
بارور شــود ،هرکسی یک گام به جلو
بردارد .اگر قرار اســت کارآمدی این
مجموعه باال بــرود ،همه برخیزیم و
قدمی پیش نهیم.
سید حســن خمینی با تأکید بر اینکه
کارآمدی را باید از همه بخش ها آغاز
کرد ،ادامه داد :یکی از آنها شهرداری
است که بخشی را در اختیار دارد.
چندان نبایــد به بیرون نــگاه کرد.
مجموعــه نظام همیــن تک تک ما
و شــما هســتیم .لذا امروز در بُعد
کارآمدی نظام هرچه بیشتر بکوشیم.
از دید مــن بزرگتریــن انتظار امام،
شــهدا ،مجاهدیــن اســام و پیامبر
اســام(ص) از یکایک ما این است
کــه مقداری بیشــتر تــاش کنیم و
مجموعه را کارآمدتر کنیم.

جناب آقای دکتر

رشید حیدری مقدم
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت

ریاست محترم
دانشگاه علوم پزشکی همدان
تبریک عرض می نماییم ،امید است در سایه
ایزد منان همواره پیروز و سربلند باشید.

پرسنل هیأت پزشکی ورزشی استان همدان

چهل روز بی حضور مهربانش گذشت
ضمن تشکر و اعتذار ،هجران ابدی و غم از دست دادن شادروان

حاج غالم حیدری

بر قلب هایمان سنگینی می کند و ما را چاره ای جز پناه بردن به مشیت الهی نیست.
ضمن گرامیداشت یاد آن عزیز سفر کرده  ،با نهایت احترام و در کمال تواضع و ارادت و
با عرض سپاس بدین وسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از یکایک شما سروران ،دوستان،
آشنایان  ،بستگان و مسئوالن ارجمندی که در مراسم تشییع ،تدفین ،مجالس ترحیم و یادبود ،
با تماس تلفنی ،ارسال پیا م  ،نصب بنر ،ارسال تاج گل ابراز همدردی نموده و موجب تسلی
خاطرمان گردید ،صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری می نماییم.
از اینکه به علت تالمات روحی توفیق قدردانی حضوری میسر نشد ،از صمیم قلب پوزش می
طلبیم.

امیدواریم خداوند بزرگ عنایت فرماید تا بتوانیم لطف و زحمات یکایک عزیزان
را جبران نماییم.

به اطالع می رساند مراسم چهلم آن مرحوم

پنج شنبه  16خرداد ماه  1398در حسینه باب الحوائج
واقع در میدان شیرسنگی  ،بلوار الله  ،ساعت  10الی  12برگزار خواهد شد.

خانواده های حیدری -طاقتی احسن  -قدیمی زارع
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معاون استاندار همدان:

استاندارد سازی در سال رونق تولید شتاب گیرد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار همــدان با تاکید بر اینکه
استاندارد سازی از زیرساختهای مهم در رونق گرفتن تولیدات داخلی است گفت :امسال
استاندارد سازی باید شتاب بیشتری بگیرد.
ظاهر پور مجاهد در دیدار مدیرکل اســتاندارد همدان با وی اظهار داشت :آسان سازی و
شتاب بخشی به روند استاندارد سازی برای اجرای بهینه پیام سال ضروری است.
وی اعالم آمادگی کرد :کمیتهها و شورای استاندارد سازی به صورت تخصصی و مستمر
پیگیری و دستگاههای اجرایی مرتبط به طور جدی از این مقوله مهم حمایت میکنند.
پور مجاهد از کارشناســان استاندارد خواست شــرایط را برای صنایع و واحدهای تولید

کننده روان ســازی کرده و نقش حامی و مشاور داشته باشند و صنایع مشمول استاندارد
اجباری را ترغیب کنند.
مدیرکل اســتاندارد همدان حمایت از کاالهای صادرات محور و ارتقا اســتاندارد سازی
در بخش تولید و خدمات را از برنامههای راهبردی امســال ذکر کرد و افزود :ســازمان
استاندارد در این زمینه بستههای حمایتی در نظر گرفته و فعاالن اقتصادی به فراخور کاال
و محصوالت خود میتوانند از این امکانات بهره مند شوند.
محمد مددی با اشاره به اشتغال  ۱۱۵دانش آموخته استان همدان در  ۲۵آزمایشگاههای زیر
مجموعه استاندارد خاطرنشان کرد :از طریق برون سپاری بخشی از وظایف به کارآفرینی
و اشتغال جوانان این منطقه کمک کردهایم.
وی توســعه آزمایشگاههای تست هیدرو استاتیک مخازن ســی ان جی را از برنامههای
امسال دانست و گفت :تاکنون  ۶آزمایشگاه در سطح استان فعال هستند و راه اندازی این

مراکز تخصصی با هدف کاهش خطر و افزایش ضریب ایمنی در شهرستانهای بدون این
مرکز در دست پیگیری است.
مددی همچنین به استاندارد سازی  ۸۰۰آسانسور در سال گذشته اشاره کرد و اخذ تاییدیه
گواهینامه اســتاندارد توسط مراکز اداری ،بیمارستانها و مجتمعهای مسکونی را ضروری
دانست .مدیرکل استاندارد همدان با بیان اینکه همدان به عنوان آزمونه (پایلوت) استاندارد
ســازی گردشگری در کشور برگزیده شده است اضافه کرد :استاندارد سازی محصوالت
بومی از شــاخصهای توسعه گردشگری اســت که با همکاری میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری پیگیر آن هستیم.
وی به آشــنایی صاحبان صنایع جدید با ضوابط و قوانین اســتاندارد تاکید کرد و افزود:
جهادکشــاورزی و صنعت ،معدن و تجارت نســبت به آگاهی بخشی و اطالع رسانی به
واحدهای تولیدی که شامل استاندارد اجباری هستند ،اقدام کنند.

khabar@hamedanpayam.com

يادداشت روز

آسیب های ورود نمایندگان
به امور اجرایی

ورود نمایندگان مجلس به عزل و نصب ها از جمله مسائلی است
که همواره پیرامون آن مباحث مختلفی در فضای سیاسی و رسانه ای
مطرح شده است .
وظایف و اختیارات نمایندگان مردم در قانون اساسی به صراحت آمده
و بر همگان روشن است .
بر این اساس یک نماینده در مقابل ملت مسئول است و در دو حیطه
قانون گذاری و نظارت که ابعاد و مصادیق آن را قانون مشخص نموده
است ،مسئولیت های مهم و خطیری را برعهده دارد.
از طرفی تفکیک قوا به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر و مســلم ،در
نظام جمهوری اســامی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به طوری
که هریک از قوای ســه گانه در عیــن ارتباط و همکاری با دیگر قوا،
دارای استقالل هستند.
با ایــن اوصاف ورود هریک از اعضای ایــن قوا به حیطه وظایف و
اختیــارات دیگر قوا وجاهت قانونی نداشــته و دخالت در امور به
حساب می آید.
به رغم صراحت قانون در این زمینه اما شــاهد هســتیم که در موارد
متعددی برخی از نمایندگان مجلس از حیطه وظایف قانونی خود یعنی
تقنینی و نظارت فراتر رفته و نقش اجرایی بازی می کنند.
دخالت های بی حد و شمار در عزل و نصب مدیران اجرایی از جمله
مصادیق بارز در این خصوص اســت که مشــخص نیست مردم چه
زمانی شاهد توقف آن خواهند بود.
ایــن درحالــی اســت که انتظــار افــکار عمومــی از نماینــدگان چیزی
جــز انجــام وظایــف قانونــی نیســت و مــردم تحــت هیــچ شــرایطی
دخالــت هــای بــی مــورد وکالی خــود در انتصــاب هــا را بــر نمــی
تا بند .
این کار حتی اگر با هدف کمک به توســعه کشور نیز باشد که اغلب
چنین نیست و مطامع شخصی و جناحی در آن پررنگ تر است ،آسیب
جدی به جایگاه نماینده و مجلس که در راس امور است ،خواهد زد.
چنین پدیده ای در سالی که انتخابات مجلس شورای اسالمی برگزار
می شــود  ،ابعاد تــازه ای به خود گرفته و گاه شــاهد حرکت ها و
رفتارهایی هستیم که شائبه انتخاباتی بودن آن در اذهان عمومی مطرح
می شود.
از نگاه افــکار عمومی اما صرف بخش عمــده ای از وقت و انرژی
نماینده مجلس به امور خارج از وظایف نمایندگی و دخالت های بی
شــمار در عزل و نصب ها امری غیر متعارف بوده و در هیچ شرایطی
پذیرفتنی نیســت .چراکه این کار نه تنها نقض آشــکار اصل تفکیک
و استقالل قواســت ،بلکه در بلند مدت به جهت اختالل در دستگاه
اجرایی و آسیب دیدن ثبات مدیریت اجرایی ،به منافع ملی نیز آسیب
خواهد زد.
به هرحال تالش های برخی از نمایندگان برای ورود به امور اجرایی
و دخالت در انتصاب مدیران که از وظایف دستگاه های اجرایی است،
از جمله پدیده هایی است که همواره نگرانی هایی را در جامعه ایجاد
کــرده و انتظار افکار عمومی توقف چنین رویــه ای و رعایت اصل
استقالل قوا در همه ابعاد و سطوح است.

خبر

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان
منصوب شد

وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی در حکمــی،
رشــید حیــدری مقــدم را بــه عنــوان سرپرســت دانشــگاه علــوم
پزشــکی همــدان منصــوب و از خدمــات موســوی بهــار در طــول
دوران تصــدی ریاســت ایــن دانشــگاه تقدیــر کــرد.
در متــن ایــن حکــم آمــده اســت:جناب آقــای رشــید حیــدری
مقــدم ،دانشــیار محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات
بهداشــتی ،درمانــی همــدان؛ بــه موجــب ایــن ابــاغ بــه عنــوان
سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی
همــدان منصــوب میشــوید تــا بــه یــاری خداونــد متعــال و
رعایــت جوانــب قانونــی نســبت بــه انجــام امــور محولــه اقــدام
نمائیــد.
امیــد اســت بــا اتــکال بــه خداونــد منــان در انجــام شایســته
وظایــف بــا رعایــت قانــون مــداری ،اعتــدال گرایــی و منشــور
اخالقــی دولــت تدبیــر و امیــد موفــق و ســرافراز باشــید.
ســعیدنمکی همچنیــن از خدمــات حبیــب ا ...موســوی بهــار در
طــول دوران تصــدی ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان
تقدیــر کــرد.

جریمه  1/7میلیاردی برای تقلب در همدان
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان همــدان از جریمــه 1/7
میلیــارد ریالــی یــک واحــد صنفــی بــرای تقلــب خبــر داد.
بــه گــزارش ایلنــا ،علیرضــا حس ـنپور گفــت :بــا شــکایت یــک
نفــر از یــک واحــد صنفــی در مــورد تقلــب در ارائــه خدمــات
کاغــذ دیــواری و کنــاف ،پرونــده ای تشــکیل و بــه شــعبه بــدوی
ارجــاع شــد.
وی افــزود :پــس از رســیدگی پرونــده در هیــأت رســیدگی بــه
تخلفــات تعزیــرات و انجــام کار کارشناســی ،تقلــب ایــن واحــد
محــرز و متهــم بــه پرداخــت یــک میلیــارد و  ۱۳۶میلیــون ریــال
جــزای نقــدی در حــق صنــدوق دولــت و اســترداد مبلــغ ۵۶۸
میلیــون ریــال حــق شــاکی محکــوم شــد.

پاسخ صریح شهرداربه انتقادشورا

shenide@hamedanpayam.com

صوفی :ابایی از رفتن ندارم
شــهردارهمدان شــایعات موجــود مبنی
برعملکــرد انتخاباتی شــهرداری را شــدیدا
تکذیب کرد .
عباس صوفی در صحن علنی شورای اسالمی
شهر همدان با اشاره به شایعات کذب موجود
در فضای مجازی مبنــیبر حضور برادر وی
در عرصه انتخابات ،گفت :متاســفانه عدهای
بهدلیل ترس از وجهه خانوادگی من در استان،
برای تخریب و تشویش اذهان عمومی اقدام به
پراکنده کردن شــایعاتی اعم از انتخاباتی عمل
کردن شهرداری داشته اند .
وی بــا تأکید بــر اینکه درصورت مشــاهده
انتخاباتی عمل کردن کادر شهرداری ،به شدت
مــورد تذکر و برخورد قــرار خواهند گرفت،
اظهار کرد :هیچگاه در شــان برادر من نیست
که در جایگاه کنونی بنده ،وی اقدام به شرکت
در انتخابات کند؛ سال گذشته خانواده صوفی
از کوچکترین حق طبیعی خود در برگزاری
مراسم سالگرد ورود پیکرشهید صوفی بهدلیل
جلوگیــری ازایجاد شــایعات انتخاباتی امتنا
کردند .
به گزارش ایسنا ،شــهردار همدان با انتقاد از
مصاحبههای انجام شــده برخــی از اعضای
شورای شــهر در رابطه با عملکرد شهرداری،
عنوان کرد :عادالنه نیست که در کنار خدمات
مخلصانــه و شــبانه روزی کادر شــهرداری
اینگونه ،این نهاد خدماتی را نقد میکنند؛ اگر
درمصاحبهها به عدم عملکرد مناسب شهرداری
اشاره کنیم ،این موضوع خود توهینی بزرگ به
شورا و اعضای آن است .

ضعف اطالع رسانی ،اشتباه من بود

صوفی ضعف اطالع رســانی عملکرد خوب
شــهرداری را از اشــتباهاتش دانست و بیان
کرد :سال گذشته بهترین پروژههای عمرانی
باوجود شــرایط ســخت اقتصادی عملیاتی
شد؛ اســتفاده از  100هزار تن قیر بهمنظور
آســفالت ریزی درســطح معابــر ،پرداخت
حقــوق تمامی کارکنان شــهرداری همراه با
پاداش بهغیر از شــخص بنده علی رغم تمام
مشکالت مالی سال گذشته ،افزایش بودجه
سالجاری با رشد  25درصدی ،اجرای 430
ریز پروژه عمرانی و ارتقا سرانه هر شهروند
از  500هــزار به  1میلیون تومــان ازجمله
فعالیتهــای مهم و افتخارآمیز شــهرداری
بوده است .
وی ادامه داد :عدم اطالع رسانی بنده در رابطه
با عملکرد شهرداری و پرسنل آن باعث بروز
این شایعات و حاشیهها شده است .
شــهردارهمدان بابیان اینکه برای نخستین بار
این نهاد خدماتــی در تمامی حوزههای خود
یک برنامهریزی  5ساله را ترسیم کرده است،
عنوان کرد :تمامی این عملکرد شــهرداری به
معنی روی ریل افتادن این نهاد خدماتی است؛
ممکن اســت پروژهای در مدت زمان طوالنی
به اتمام رســیده باشد اما باید توجه داشت که
در نهایت به مرحله افتتاح رســیده است؛ این
بدان معنی اســت که شــهر حرکتی به سمت
جلو دارد .
صوفــی در رابطه با انتصابات شــهرداری نیز
تصریح کرد :شرایط انتصاب شهرداری کامال
بر اســاس قوانیــن وزارت کشــور صورت
میگیرد؛ این درحالیســت که شهرداری تنها
دربرنامهریزی بودجه توانایی تکیه بر شورای
شهر رادارد .
این مقام مسئول بابیان اینکه درسنوات گذشته
برای انتصابات شــهرداری کادربندی صورت
نگرفته بود ،خاطرنشان کرد :انتصابات در حال
حاضر براساسی است که مدیر جدید توانایی
جلو رفتن با مدیریت شــهری را داشته باشد؛

برگزاری هفدهمین
نمایشگاه مبلمان و
لوستر در همدان

هفدهمیــن نمایشــگاه مبلمان ،لوســتر
و چراغهــای روشــنایی و تزئینــی در محل
نمایشگاههای بینالمللی همدان برگزار میشود.
به گزارش فارس  ،هفدهمین نمایشگاه مبلمان،
لوستر و چراغهای روشــنایی و تزئینی از 19
تا  24خردادماه در محل شرکت نمایشگاههای
بینالمللی استان همدان برگزار خواهد شد.

شــاید این انتصابات به مزاق دیگران خوش
نیامده باشــد اما در صــورت وجود اعتراض
وظیفه مــن پاســخگویی ،شــورا نظارت و
خبرنگاران رصد است .
وی افزود :ســال گذشته شهرداری منطقه یک
موفق به اجرای چندین پــروژه به ارزش 50
میلیارد تومان شد .

همدان را رشت نکنید

شهردار همدان با اشــاره به سیاسی کاری در
رشت و نداشتن شهردار به مدت  3سال در این
شهر ،گفت :لیاقت همدان بیش از این ها است
و برای رسیدن به بهترینها درتالش هستیم؛ با
سیاســی کاری نگذاریم همدان مانند رشت از
این موضوع رنج ببرد .
صوفی بیان کرد :اگر دلمان برای مردم میسوزد
در این شــرایط که آنان نیازمند آرامش و بهره
مندی از فضای آرام هســتند آنها را در شرایط
بد قرار ندهیم .

هیچ ابایی از رفتن ندارم

صوفی گروه کنونی شــهرداری را بسیار فعال

دفاع قاطع اعضای
شورای شهر
از شهردار همدان
صحن علنی شورای اسالمی شهر همدان
در حالی روز گذشته با موضوع پاسخگویی
عباس صوفی شــهردار به سئوال های برخی
اعضا تشکیل شد که در نهایت حمایت قاطع
شورانشینان را همراه داشت.
در شرایطی که روزهای اخیر برخی اعضای
شــورای اسالمی شهر همدان در گفت و گو
با رســانهها ،عملکرد مدیریت شهری را به
چالش کشــیدند اما دیروز دفاع اکثر اعضا از
شهردار نشان از رضایتمندی داشت.
حتی شایعه روزهای اخیر مبنی بر طرح سوال
و استیضاح از شهردار نیز با واکنش رئیس و
اعضای شورای اسالمی شهر همدان مواجه
شــد و آن را بی اســاس و رفتار ناشایست
عدهای از فعاالن فضای مجازی عنوان کردند.
جالبتــر اینکه توپ شــورا در ســرپوش
گذاشــتن حاشــیههایی که برخی اعضا در
انتقاد گسترده علیه شهردار آغاز کرده بودند،
به زمین رسانهها افتاد و به نوعی خبرنگاران
را بازتاب دهنده حواشــی تا استیضاح مورد
خطاب قرار دادند.
مواضع برخی اعضای شورای اسالمی شهر
همدان نســبت به عملکرد شــهردار بسیار
متفاوت با صحن علنی سه شنبه گذشته بود
و به حمایت از عباس صوفی پرداختند.
اعضای شورای اســامی شهر همدان تاکید
کردند که عباس صوفی با قدرت به کار خود
ادامه دهد و با وارد دانســتن برخی انتقادها
اما در مجموع حمایت قاطع از وی خواهند
داشت.
در ایــن نمایشــگاه  72شــرکتکننده از
استانهای تهران ،اصفهان ،گلستان ،مازندران،
مرکزی ،البرز و همدان در زمینههای مبلمان
اعم از ملبمان ســلطنتی ،راحتی ،کالســیک،
لوســتر و چراغهای روشنایی ،صنایع چوبی،
کاالی خواب ،نهار خوری و سرویس خواب
محصــوالت خود را بــه نمایــش خواهند
گذاشت.
هفدهمین نمایشگاه مبلمان ،لوستر و چراغهای
روشنایی و تزئینی از تاریخ  19تا  24خردادماه
هر روزه از ساعت  16تا  22و در روز جمعه از
ساعت  10تا  22پذیرای بازدیدکنندگان است.

از وظیفه قانونی خــود رادارد ،اظهار کرد :اگر
اعضای شورا احســاس ناکارآمدی برای شهر
را در بین خود حس کردند میتوانند از گزینه
استیضاح و سلب مسئولیت استفاده کنند .
این مقام مسئول در رابطه با تأخیر درراه اندازی
شــهر الکترونیک نیز عنوان کرد :برای خرید
سرور باید بررســی و زیرساختهای مناسب
صورت گیرد؛ این بررسیها تا سال گذشته با
افزایش چندین برابری قیمت آن همزمان شد
اما همچنان برای راهاندازی آن در تالش هستیم
 .شهردار همدان تأخیر در ساخت سایت موزه
میدان امام را اختالف بین مسکن و شهرسازی
دانســت و تصریح کرد :ایــن پروژه محصول
مشترک شهرداری ،میراث فرهنگی و مسکن و
شهرسازی است؛ در حال حاضر این اختالف،
رفــع و پروژه به ســامانه ســتاد (بهکارگیری
پیمانکار) منتقلشده است .
صوفی عقالنیت را مبنــای کاری خود خواند
و اظهار کرد :ورود  8اتوبوس از  18دســتگاه
مقرر شده با توجه به شرایط اقتصادی و اعالم
ورشکستگی شــرکت مربوطه تنها بر اساس
عقالنیت بوده است .
وی مشــکالت قانونی را از موانع پروژه پیچ
زندان دانست و افزود :پل سردار شهید همدانی
با پرداخت  15میلیارد تومان بدهی شــهردار
قبلی اکنون در حال اتمام بوده و در شــهریور
افتتاح میشود .

و کارآمــد دانســت و گفت :افراد ســابقهدار
شهرداری همانند یوسفی نوید از سرمایههای
شهرداری هســتند و حذف آنان ضرر به خود
این نهاد خدماتی است؛ شاید این فرد در مقام
گذشته خود کارآمد نبوده اما دلیل نمیشود که
در سمت جدید نتواند مفید واقع شود .
شهردار همدان با تأکید براینکه هیچ دلبستگی
به صندلی و ســمت خود نــدارم ،اظهار کرد:
تا روزی که شــهردار باشــم وظیفــه خود را
پاسخگویی به اعضای شورا و مردم میدانم؛ از
روزی که به لطف اعضای شورا به این سمت
منصوب شــدم ،قبول کردم کــه باید همزمان
با  11فکر و ســلیقه متفاوت همکاری داشته
باشم .
وی افزود :در حال حاضر خود را خادم مردم
دانسته و از رفتن و ترک این سمت هیچ ترسی
نــدارم چراکه خدمت به مــردم افتخار من و
خانوادهام است .
صوفی بابیــان اینکه در صــورت مفید بودن
عملکرد من در شــهرداری شورا حق استفاده

شهردار همدان از نصب نخستین فرش گل در
همدان خبر داد و گفت :این هدیه شهرداری به
مردم و مســافرین محترم است که در آرامگاه
بوعلی سینا اجرا خواهد شد.

رئیس شورای اســامی شهر همدان در این
صحــن گفــت :از عملکرد عبــاس صوفی
شــهردار همدان دفاع میکنیــم و معتقدیم
کارهای خوبی در ســطح شــهر شده و البته
نواقصی هم هست که به وی انتقال میدهیم.
به گــزارش ایرنا،کامران گردان بــا انتقاد از
شایعه استیضاح شهردار همدان گفت :به هیچ
عنوان بحثی در این زمینه نشــده و به هیأت
رئیسه وصول نشده است چه برسد به اینکه
بخواهیم استیضاح را اجرایی کنیم.
وی اضافه کــرد :در این چند روز اخیر تنی
چند از اعضای شــورای شهر نظر شخصی
را به عنوان نماینــده مردم پیرامون وضعیت
شهرداری مطرح کردهاند اما دلیلی نمیشود
برخی رسانهها تیتر استیضاح را بزنند.
گردان گفــت :به هر حال اگــر انتقادی هم
میشود در راستای بهبودی شهر است ضمن
اینکه شهردار منتخب اعضای شورا است و
خیلی تالش شده تا شهرداری برگزیده شود
که با تمام تــاش برای خدمت به مردم کار
کند.
رئیــس شــورای اســامی شــهر همدان
خاطرنشــان کرد :انتصابها نیز حق طبیعی
شهردار است و با درک اینکه باید نسبت به
کادرسازی ،مدرک مرتبط با مشاغل و خیلی
از مسائل توجه داشت.
رئیس کمیســیون نظارت و بازرسی شورای
اســامی شــهر همدان نیز گفت :از شهردار
میخواهیم با قــدرت به کار خود ادامه دهد
هر چند انتقادهایی هم وجود دارد اما دلیل بر
نارضایتی نیست.
سیدمسعود عسگریان افزود :در صحبتهای
اخیــر نیز عنوان شــد که بــه زیرمجموعه
شهردار انتقاد داریم نه خود شهردار و از وی
خواستهایم با قدرت ادامه دهد.
وی بیان کــرد :برای ما مهــم رضایتمندی

مردم اســت و از خبرنگاران نیز میخواهیم
به عنوان راه ارتباطی بین مســئوالن و مردم،
عملکردها را پیگیری دقیق و میزان رضایت
یا نبود رضایت مــردم از مدیران را انجام و
انتقال دهند.
عســگریان اضافه کرد :برخی دوستان نباید
تفســیر به رأی کنند و توجه داشته باشیم که
شهردار تصمیماتی میگیرد که شاید برخالف
مشــورت اعضای شورا باشــد اما دلیل بر
مخالفت و موافقت نیست.
وی خاطرنشــان کــرد :البته اعضای شــورا
میتوانند اظهارنظر کنند و بر اســاس رأی و
خواســت مردم پیگیری الزم را داشته باشند
و همه ما به دنبال تقویت مدیریت شــهری
هستیم.
نایب رئیس شــورای اســامی شهر همدان
نیز گفت :مردم از عملکرد شــهردار همدان
رضایت دارند و وقتی در بین شــهروندان به
ویژه حاشیه شهر میرویم این مهم را بازگو
میکنند.
حمیدرضــا بادامی نجات افــزود :اقدامهای
خوبی در سطح شهر توسط مدیریت شهری
انجام شــده و ســال قبل نیــز  ۸۰درصد از
طرحهای مصوب اجرا شده است.
بادامی با انتقاد از برخی اظهارنظرها گفت:
چه بهتر که اگر انتقادی هم مطرح اســت
داخل شــورا حل و توضیح الزم اخذ شود
و در فضای امروز به مردم دلگرمی بدهیم
و بگوییــم چه کارهای خوبی انجام شــده
است.
وی افزود :حتی شــایعه شد که برادر عباس
صوفی شهردار فعلی همدان قصد دارد وارد
انتخابات مجلس شــود کــه وی عنوان کرد
اگر قرار بر این بود سالها قبل دست به کار
میشدم و اکنون نیز باید استعفا داده باشم تا
این شایعه نیز تکذیب شود.

نصب نخستین فرش گل در همدان

دعوای اتوبوس در مالیر
شخصی بوده است

فرمانده انتظامی مالیر درباره خبری مبنی بر زورگیری اوباش و اقدام به ضبط اموال مسافران
اتوبوس تهران -نهاوند کرده اســتگفت :شب یکشنبه راننده و شاگرد راننده اتوبوس تهران-
نهاوند از چند روز قبل با راننده و شاگرد اتوبوس همکار خود در شهر مالیر اختالف و مسائل
شخصی داشته اند که در نهایت موجب به درگیری فیزیکی در ترمینال جنوب تهران می شود.
محمد باقر ســلگی تصریح کرد :طرف درگیری که مالیری هستند شب یکشنبه هنگام پیاده
کردن مســافر در مالیر مجددا با چند نفر از دوســتان خود با راننده و شاگرد راننده نهاوندی
درگیر می شــوند و این درگیری ربطی به مســافران داخل اتوبوس نداشــته است و طرفین
درگیری شناسایی و دستورات قضایی نیز اخذ شده است و افراد متهم دراین درگیری دستگیر
می شوند.

شنیدهها

 -۱دیــروز روز اعالم انصــراف به جای اعالم اســتعفای داوطلبان
احتمالی در انتخابات مجلس استان بود.
گویا چند کاندیدا که از مدتها قبــل بحث داوطلبی آنها در انتخابات
جدی بود ،روز گذشــته اعالم انصراف از داوطلبی داشته اند .گفتنی
است شرایط سخت رای آوری در این دوره انتخابات از جمله دالیل
این انصرافها بوده است.
 -۲عوامل فشــار بر شهردار به یکی از خواسته های خود رسیده اند.
گویا داوطلب نشدن برادر شهردار در انتخابات مجلس از خواسته های
عوامل پشت پرده فشار به شهردار همدان بوده است.
گفتنی است هر چند به نظر نمی رسد عوامل پشت پرده به همین میزان
عقب نشینی از ســوی شهرداری رضایت دهند اما با رفع این نگرانی
آنها  ،فشار بر شهردار همدان کمتر خواهد شد.
 -۳گزینه اصلی اصالح طلبان اســتان هنوز اعالم استعفا نکرده است.
گویا الهی تبار همچنان در حال رصد وضعیت انتخاباتی استان است.
گفتنی است داوطلبی الهی تبار به انسجام بیشتر اصالح طلبان در استان
کمک خواهد کرد.

یادداشت

همدان بهشت گردشگران ایرانی
اگر جادهها هموار باشد
»»مهدی ناصرنژاد

انتظــار میرود فصل گردشــگری امســال در شــهرها و نقاط
دیدنی اســتان همدان از تعطیالت پیــش روی هفته جاری با ورود
خیل مسافران از سراســر کشورمان آغاز شود ،خصوص ًا اینکه نفس
ســبز دلانگیز بهاری در اقلیم همدان هنــوز خوب و منظم میدمد
و مینــوازد و زیبایی و طراوت در دشــت و دمــن و کوهپایهها و
گردشــگاههای بزرگ و چشمنواز شهرهای دلگشا و پر جذبه استان
موج میزند.
نهاوند ،تویســرکان ،اســدآباد ،بهار ،رزن و کبودراهنگ این روزها
تابلوهای بدیعــی از هنر طبیعت و خالقیــت خداوندی به نمایش
گذاشــتهاند و در واقع چنانچه تا کنون کســی از هم استانیها و یا
هموطنانمان نیمروزی را در بوســتان قدیمــی و بزرگ و پر آب و
درخت صیفیه شــهر مالیر نگذرانده باشــد ،بیگمان نمیتواند در
خصوص ویژگیهای یک باغ و بوستان ایرانی نظر بدهد!
در همیــن حال اهمیــت و موضوعیت گردشــگری و در نوع خود
صنعت گردشــگری در اســتان همدان به یقین سبقه طوالنی دارد و
وجود برخی زیرســاختها و خدمات مســافری با قدمت بیش از
هفتاد ســال در همدان بیانگر ظرفیت بالقوه استان همدان و صنعت
گردشگری در این گوشه با تمدن از کشور بزرگ ایران است.
روی هــم رفتــه در تمــام ســالهای بعــد از انقــاب اســامی
کــه بــا بهبــود نســبی شــرایط اقتصــادی خانوادههــا و تغییــر
نگرشهــای فرهنگــی در جامعــه ایرانــی ،دامنــه مســافرتها
و ایرانگردیهــا نیــز گســترش یافــت ،مســئوالن حوزههــای
گردشــگری و فرهنگــی اســتان همــدان تــا درصدهــای قابــل
قبولــی از عهــده پاســخگویی بــه نیــاز گردشــگران ایرانــی
برآمدهانــد و همــدان در بســیاری از ســالهای اخیــر شــاهد ورود
و اقامــت مســافران زیــادی از گســتره میهــن اســامی بــوده اســت
و آمــار و ارقــام حــوزه گردشــگری کشــورمان بیانگــر دوش بــه
دوش بــودن اســتان همــدان بــا اغلــب شــهرها و اســتانهای
گردشــگر پذیــر میباشــد.
البتــه بهبــود وضعیــت راههــای ارتباطــی در اســتان همــدان در
کنــار تمــام ویژگیهــای ســیاحتی و تاریخــی ،ایــن اســتان را بــه
نقطــه هــدف گردشــگران هموطــن تبدیــل ســاخته اســت و ایــن
ویژگیهــا حتــی همــدان را نســبت بــه برخــی اســتانهای بــد
آب و هــوا مهاجــر پذیــر کــرده اســت.
بــا تمــام ایــن احــوال و چنانچــه بخواهیــم واقعیــت و بــود و نبــود
صنعــت گردشــگری در اســتان همــدان را یــک جــا آســمان ریســمان
کنیــم ،بایــد بپذیریــم کــه ضعفهــای بزرگــی هــم در ایــن حــوزه
داریــم ،ضعفهایــی کــه خصوص ـ ًا در روزهــای تعطیــل و اوقــات
پرمســافر در همــدان و شــهرهای اســتان بدجــوری خودنمایــی کــرده
و تــوی چشــم و ذوق هــر هموطــن و مســافر تــازه واردی میزنــد.
این ضعفها بیشتر از نحوه خدماتدهی به گردشگران در مکانهای
پرتردد است که میجوشد و آزار میدهد.
لزوم ساماندهی خانههای اجارهای در ایام تعطیالت به مانند خطری
بالقوه و بشــکه باروت در فندانســیون اصلی ســاختار گردشگری
همدان به کار گرفته شده اســت که باید جداگانه و به طور ضربتی
برای آن چارهجویی شود.
فقدان هماهنگی و تفهیم مســئولیت به واحدهای مختلف رفاهی و
خدماترســانی برای جلب رضایت مســافر از آن جمله آفتهای
کنتر ل نشــده است که فرهنگ عمومی و خصوصیات میهمان نوازی
مردمان استان را نشانه گرفته است و مانع بزرگی در سر راه شناخت
ی به جامعه گردشگر و مسافران
و معرفی سزاوارانه همدان و همدان 
بهانهجو میباشد.
کالم آخر اینکه قشــر بیشــتر گردشــگران ایرانی ســیاحت گرا و
طبیعتگرا هســتند و در مســافرتهای جمعی و چند روزه چندان
تمایلی به اقامت در هتلهای چند ســتاره ندارند و دنبال تعرفههای
آنچنانی نیستند و به همین لحاظ اغلب با کسبه و صاحبان واحدهای
خدماتی کوچک ســر و کار دارند و ســاماندهی بهتر و بیشتر چنین
اصنافــی ،بهتر میتواند در خدمت مســافران و گردشــگران وطنی
باشــد چرا که بیشتر قضاوت میهمانان در ایام تعطیالت و فصلهای
گردشــگری روی فرهنگ عمومی مقصدهای ســفر است و به نظر
میآید وظیفهای دشوار روی دوش مسئوالن میگذارد.
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هشدارنسبت ب ه افزایش خطر بیماری تب کریمه کنگو
در اسدآباد
رئیس اداره دامپزشــکی اسدآباد نســبت به توجه به گرم شدن هوا و افزایش مخاطره
بیماری تب کریمه کنگو هشدار داد.
عادل بصیری محمدپور در گفت و گو با ایســنا  ،اظهار کرد:با توجه به گرمشــدن هوا و
تکثیر ناقلین بیماری تب خونريزي دهنــده کريمه کنگو  ، CCHFمخاطره ابتال به این
بیماری وجود دارد که با رعایت موارد مراقبتی و بهداشــتی می توان نسبت به پیشگیری
از بیماری فوق اقدام کرد.وی گفت :اين بيماري يکي از بيماريهاي خطرناک و با درصد

کشندگي باال در انسان است که عالوه بر انتقال مستقيم از انسان به انسان ،معموالً توسط
کنهها ويروس عامل اين بيماري قابل انتقال به انسان و دام است.
بصیری محمد پور با اشاره به اینکه مخزن ويروس در طبيعت اصوالً کنهها هستند و گاو،
گوســفند ،بز و خرگوش نيز به عنوان مخزن مطرح هستند ،افزود :اين ويروس از طريق
تماس مســتقيم با خون يا ترشحات فرد بيمار و الشه حيوان آلوده (انتقال به قصابها و
سالخها) به فرد ســالم انتقا ل مييابد.وی با بیان اینکه اين بيماري بيشتر در بين کارکنان
بيمارستانها و اشخاصي که با دام سر وکار دارند مشاهده ميشود تصریح کرد :این بيماري
در فصول گرم سال از اواخر فروردين تا اواخر شهريور (زمان رشد و تکثير کنهها) بيشتر
شــايع است .بصیری محمد پورخاطرنشان کرد :بيماري فوق در حيوانات اهلي هيچگونه
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عالئم مشــخصي ندارد و خطر انتقال بيماري در انسان طي ذبح حيوان آلوده يا يک دوره
کوتاه پس از ذبح حيوان آلوده وجود دارد .
وی گفت :تماس با خون و بافت بيماران بخصوص در مرحله خونريزي يا انجام هرگونه
اعمالي که منجر به تماس انســان با خون ،بزاق ،ادرار ،مدفوع و استفراغ آنها گردد باعث
انتقال بيماري ميشود.
رئیس اداره دامپزشکی اسدآباد با اشاره به اینکه عامل اين بيماري ويروس بوده و مقاومت
اين ويروس در برابر حرارت کم است و در دماي 56درجه سلسيوس به مدت  30دقيقه
از بين ميرود افزود :پختن گوشت يا پاستوريزه کردن شيرخام ،باعث از بين رفتن ويروس
ميشود و اين ويروس به محيطهاي اسيدي حساس بوده و سريع از بين خواهد رفت .
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برپایی یادمان رزمندگان همدان
در غرب کشور نیاز به حمایت دارد

■ سال جدید گزارشی از رهاشدن زباله های بیمارستانی در شهر اعالم نشده است

نهاونــد -معصومه کمالونــد -خبرنگار
همدان پیام :دفن غیر بهداشــتی و رها سازی
زباله هــای عفونی بیمارســتانی و مطب ها
در حاشــیه شــهر بر خالف مصوبه  14ساله
سبزی های آلوده به سرانجام رسید تا حداقل
کارگروه سالمت یکی از مصوبه های زیست
محیطی و مهم خود را به مرحله اجرا برساند و
طلسم نشدن را از بشکند.
پیش از این محــل دفن زبالههای نهاوند که
به نوعی در آن رها می شــد سطحی بلند با
شــیب تندی بود و باید به روش ترانشه با
شیب مناســب و کف ایزوله کار دفن انجام
مــی گرفت که متاســفانه به دلیــل رعایت
نکردن اصول ،شــیرابه زبالههــای انبوه در
خاک منطقه نفوذ و باعث آلودگی زمینهای
کشــاورزی ،آبهای ســطحی و چشمهها
میشــد .از این رو است که باغها و اراضی
کشــاورزی روســتاهای کوهانی ،جهانآباد
،گرجیــو ،کفتر حله و شــاطرآباد در خطر
آلودگی قرار گرفته بود.
این مکان هم به شــهر نهاوند  ،دانشگاه آزاد
و چند روســتای همجوار نزدیک اســت که
وجود روزانه حدود  500کیلو زباله عفونی و
بیمارستانی که به شیوه نامناسب جمع آوری و
در این منطقه دفن می شــد و هشدار و تهدید
جدی برای محیط زیســت  ،مــردم و اهالی
روستاهای این منطقه به شمار می رفت.
پــس از این ماجرا اعتراض مردم و هشــدار
دادستانی به همه مهلت ها و اتمام حجت های

طرح «حوزه تابستانی
نوجوانان» در همدان
اجرا میشود

مسئول طرح «حوزه تابستانی نوجوانان»
حوزه آیــتا ...دامغانی گفت :طرح «حوزه

تبریک و تهنیت

تبریک و تهنیت

جناب آقای دکتر

انجمن تاالسمی استان همدان

کاغذی برخی مسولین پایان داد.
رئیس محیط زیســت شهرستان نهاوند دراین
باره گفت :بخش خصوصی شامل مطب ها و
آزمایشگاهها و کلینک های شهر قرارداد بسته
اند و بخش دولتی هم که شامل بیمارستان ها
،خانه های بهداشت شهر و مراکز بخش ها و
درمانگاهها و ..می شــود هم در حال اجرای
مراحل کار هستند.
عباس نجاری با بیان اینکه  ،بیمارستان قدوسی
هم خودش در حال بی خطر کردن زباله ست
و بیمارستان علیمرادیان هم از طریق دستگاه
تابســتانی نوجوانان» از هفته اول تیرماه تا
پایان مردادماه به همت حوزه آیتا ...دامغانی
در همدان برگزار میشود.
توگو
حجتاالسالم مهدی زرینه در گف 
با فارس از اجرای طرح «حوزه تابســتانی
نوجوانان» بــا توجه به آغــاز تعطیالت

تابســتانی در همــدان خبــر داد و اظهار
کرد :به منظور پربار کردن اوقات فراغت
نوجوانــان و بــا توجه به اینکــه طلبه و
روحانیــت مــورد هجمه دشــمنان قرار
گرفته ،پیشــنهاداتی برای آشــنایی بیشتر
نوجوانان بــا روحانیت و حــوزه علمیه

یک مرحلهای ( -نوبت دوم)

ریاست محترم
دانشگاه علوم پزشکی همدان

انتصاب شایسته حضرتعالی را صمیمانه تبریک
وتهنیت عرض نموده واز زحمات وخدمات شبانه
روزی جناب آقای دکتر موسوی بهار در زمان
تصدی کمال قدر دانی را داشته.امید است در
سایه الطاف الهی در راه خدمت همواره موفق و
سربلند باشید.

دکتر محمد قاسمی ریاست بیمارستان ابن سینا(ارتش)

برای عضو

ی لطفاً
در کانال تلگرام نیازمند 
را به شماره 09035157351
ارسال نمایید.

@bazarehamedan

موضوع مناقصه :
اجرای بخشی از تاسیسات زیر بنایی و ابنیه نمایشگاه دائمی مبلمان و
منبت آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مالیر
بر مبنای فهرست بهای سال98به مبلغ 6/700/000/000ریال
زمان دریافت و اسناد مناقصه ،بازدید و ارائه قیمت های پیشنهادی :
زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  98/03/12لغایت  98/03/18وزمان
ارائه قیمت پیشنهادی از تاریخ  98/03/19لغایت  98/03/28می باشد
با توجه به مبلغ قرار داد شرکت هایی که حائزحداقل رتبه پنج ابنیه
وتاسیسات از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور می باشند مجاز به
شرکت در مناقصه هستند
محل دریافت مناقصه  :سامانه تدارکات الکترونیک دولت مربوط به اداره
کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان به آدرس  setadiran.irو به
شماره مناقصه 2098000107000002
اسناد مناقصه ،شامل :شرایط مناقصه ،نقشهها با جزئیات ،لیست
آیتمهای مربوط به ابنیه ،برق،مکانیک و لیست آیتم های مربوط به
قرارداد ( پیمان)
میزان سپرده شرکت در مناقصه  :مبلغ  335.000.000ریال به حساب
 2171875613002نزد بانک ملی ایران بنام حساب سپرده اداره کل
آموزش فنی و حرفه ای استان همدان واریز گردد و یا ضمانت نامه بانکی
معتبر به مبلغ فوق به اداره کل ارائه گردد .
تاریخ و تحویل بازگشایی پیشنهادات :باز گشایی پاکت ها در روز
چهارشنبه مورخ  98/03/29خواهد بود .
(م الف)369
روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

از اجــرای قــرارداد و دفن بهداشــتی زباله
های عفونی شهرســتان خبرداد و گفت :قبال
کارشــکنی هایی از برخی طرف و دستگاهها
انجام می شــد اما 2ماه است که این زباله ها
از مطب ها و مراکز درمانی هفته ای  2و گاها
برخی مطب ها  3بار به مرکز بهداشت انتقال
و از آنجا توسط طرف قرار داد انتقال داده می
شود.
غالمرضا مسعودی از پیگیری موضوع با جی
پی اس برای مطمئن شدن موضوع و رسیدن
زباله های عفونی به مقصد خبر داد.

ارائه شد که در نهایت با اجرای این طرح
موافقت شد.
وی اجــرای این طرح را بــرای افرادی که
شــرایط طلبه شــدن نداشــته و یا تصویر
واضحی از طلبگی ندارند ،دانست و گفت:
در ایــن طرح غالب ًا نوجوان پایه هشــتم تا

تولید کننده های خانگی هم «رابطه ای» حمایت می شوند
اگر تولید کننده ای در ادارات ،آشــنا یا اقوام داشته باشد تولیدش
جزئی هم که تلقی شــود وام به آن تعلق می گیرد تشــویق می شود و
حمایت های دیگر ولی اگر فردی مثل من که حمایت کننده ای نداشته
باشد نه تسهیالت تعلق می گیرد و نه هنرش جایی حمایت می شود.
بانوی خانه دار فعال در هنر خانگی عروســک ســازی و بافتنی که
چندین باربرای گرفتن تســهیالت با هدف توسعه هنر خود به اداره
فنی حرفه ای مراجعه کرده است.
با وجود مشــکالت اقتصادی که درکشــور وجود دارد مدیران
ادارات همچنان به فکر هزینه هایی هستند.
که در روزهای رفاه وآرامش جــزء هزینه های جاری ادارات بوده
است .پس این همه کمبود و مشکالت برای مردم هست مسئوالن تا
کی می خواهند به فکر آسایش خود و عذاب مردم باشند.

یازدهم حضور دارند.
مسئول طرح «حوزه تابســتانی نوجوانان»
حوزه آیتاهلل دامغانی بیان کرد :با توجه به
هجمه دشمن برای تخریب روحانیت ،افراد
داوطلب در این طرح را بدون اینکه بخواهیم
فرد را طلبه کنیم ،برنامههایی شبیه طلبه شدن

برای آنها برگزار میکنیم.
وی با بیان اینکه این طرح در دو ماه و طی
هشت هفته برگزار میشود ،افزود :ثبتنام از
 20اردیبهشت آغاز شده و تا  17خردادماه
ادامه دارد و کالسها نیز از هفته اول تیرماه
تا پایان مردادماه برگزار خواهد شد.

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیههای صنفی

جناب آقای دکتر

آگهی مناقصه عمومی اداره کل آموزش
فنی و حرفهای استان همدان (تجدید مناقصه)

رشید حیدری مقدم

C M

بی خطــر زباله را به عــادی تبدیل می کند ،
تصریح کرد :سایر دستگاهها هم پس از جمع
آوری و در محلی در مرکز بهداشــت دپو می
شــود و در هفته 2تا 3بار شرکت مقابل که در
بهار مستقر است اقدام به جمع آوری و تحویل
آن می کند.
این طرح از ابتدای  98آغاز و تاکنون گزارشی
مبنی بر رهاســازی و دفن غیر بهداشتی زباله
های بیمارســتانی در شهرســتان اعالم نشده
است.
رئیس ســازمان نظام پزشــکی شهرستان هم

انجمن کاشت حلزون شنوایی غرب کشور

جناب آقای دکتر

عدد

دستگاه ها موضوع صرفه جویی را به مردم گوشزد می کنند ولی خود
از اجرای آن ناتوانند .یکی از مهمترین موارد که روزانه نیز در ادارات
مشاهده می شود  ،اصراف منابع انرژی مانند آب ،برق،و گاز است و
مصرف این منابع در ادارات کاهش نیافته که بماند افزایش نیز دارد.
ارباب رجوعی که در طول هفته به ادارات مراجعه می کند

انتصاب شایسته حضرتعالی در سمت جدید را
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و از زحمات
دلسوزانه جناب آقای دکتر موسوی بهار نهایت
تقدیر و تشکر را داریم .در سایه الطاف الهی در راه
خدمت همواره موفق و موید باشید.

بدین وسیله انتصاب شایسته حضرتعالی در سمت
جدید را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و از
خدمات ارزنده جناب آقای دکتر موسوی بهار تقدیر
و تشکر نموده ،امیدواریم در پناه خداوند متعال
همواره موفق و موید باشید.
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جمعی از شهروندان همدانی

ریاست محترم
دانشگاه علوم پزشکی همدان

ریاست محترم
دانشگاه علوم پزشکی همدان

اگر ب
ه دنبال آ
گهی های
استخ
دامی م 
یباشید
ل
طف ًا به کانا
ل تلگرامی
زیر مراج
عه نمایید

مسئوالن سرانجام گودی میدان شهررا مشخص کنند.
پروژه های شهری ناقص رهاشده اند وفعالیت های عمرانی کندپیش
می رود  .ازفردا باز سیل مسافران به این شهرخواهند آمد ومسافری
که ســال گذشته میهمان مابود باز همان پروژه های ناقص را خواهد
دید .
شایســته شهرگردشگری نیســت این گونه صحنه های تکراری را
مسافران ببینند.

رشید حیدری مقدم

رشید حیدری مقدم

تبریک و تهنیت

ایمیل
mardomi@hamedanpayam.com
پیامک
10006066
081 - 38279040
تلفن و پیامگیر

/عكس تزیینی است

مدیرعامل موسسه مردم نهاد راویان فتح استان همدان گفت :برپایی
یادمان عملیاتی رزمندگان همدان در غرب کشور نیاز به حمایت و توجه
جدی مسئوالن دارد.
محمد ایرانپور در صحن علنی شورای اسالمی شهر همدان اظهار داشت:
سرپل ذهاب ،تنگه کورک ،مرصاد مناطق مهم عملیاتی رزمندگان همدان
به شمار میرود و نیاز به یادمان فرهنگی دارند.
وی اضافه کرد :البته فعالیتهای گستردهای توسط این مؤسسه در مناطق
عملیاتی غرب کشور صورت گرفته است و یادآوری و برجسته سازی
رشادتها و جانفشانی شهدای گرانقدر ،جانبازان ،ایثارگران و رزمندگان
همدانی در این مناطق به ویژه برای آگاه سازی نسل جوان وظیفه است.
مدیرعامل مؤسســه مردم نهاد راویان فتح استان همدان افزود :سپاه ۲
دســتگاه کانکس اداری و دو سرویس بهداشتی را برای استقرار در این
مناطق کمک کرده اســت اما نیاز به عزم جدی مســئوالن برای تأمین
امکانات داریم.ایرانپور بیان کرد :مؤسســه مردم نهاد راویان فتح استان
همدان با هدف آشــنایی مردم به ویژه نسل جوان با ابعاد فرهنگی دفاع
مقدس و حفظ و ترویج فرهنگ جهاد و شهادت ایجاد شده است.
وی اضافه کرد :شناسایی و ساماندهی راویان ،اعزام کاروانهای راهیان
نــور داخل و خارج ،جمع آوری آثار و خاطرات مربوط به دوران دفاع
مقدس انجام امور تحقیقی ،پژوهشــی و انتشار کتاب با موضوع دفاع
مقدس ،برگزاری یادواره شهدا و ایجاد نمایشگاههای مختلف ادواری از
اقدامهای این مؤسسه است.
ایرانپور خاطرنشــان کرد :این مؤسسه از سال  ۶۸وارد مباحث فرهنگی
جهاد و ایثار شد و در سال  ۸۵به طور رسمی فعالیت خود را ادامه داد.
مدیرعامل مؤسســه مردم نهاد راویان فتح استان همدان یادآور شد :هم
اکنون  ۵۰۰عضو در این مؤسسه فعالیت دارند و سپاه انصارالحسین (ع)
نیز همکاری الزم را دارد.
وی افــزود :افزون بر این اعضــا ،یک هزار تن خادم الشــهدا نیز در
برنامههای مختلف مؤسسه فعالیت دارند و ساالنه نزدیک به  ۳۰۰اعزام
کشوری در بخشهای مختلف فرهنگی مذهبی داریم.
عضو شورای اسالمی شهر همدان در این نشست پیشنهاد داد پیگیری
خواســتههای مؤسسه مردم نهاد راویان فتح استان همدان در کمیسیون
فرهنگی اجتماعی شورا انجام شود.
نرگس نوراله زاده افزود :سه سال از پیگیرهای مستمر این مؤسسه برای
تأمیــن امکانات در ایجاد یادمان عملیاتــی رزمندگان همدان در غرب
کشور سپری میشود و حاال نیاز به عزم جدی مسئوالن دارد.
وی اضافه کرد :کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا میتواند با دعوت از
مسؤوالن مرتبط ،نسبت به تحقق نیازهای مادی و معندی در یجاد یادمان
عملیاتی رزمندگان همدان در غرب کشور اقدام کند.

پایانی برای زبالههای عفونی در نهاوند

الووو پیام

اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان نهاوند  -تاریخ انتشار 98/3/13 :نوبت اول
اتحادیه نانوایان

بر اساس ماده  6آییننامه اجرایی انتخابات اتحادیههای صنفی ،در نظر است انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه نانوایان شهرستان نهاوند برگزار گردد .لذا از واجدین شرایط عضویت در
هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط آنان اعالم گردیده دعوت به عمل میآید از روز یکشنبه مورخ  98/3/12لغایت روز یکشنبه مورخه  98/3/26به مدت  10روز کاری
(بدون احتساب ایام تعطیل) با مراجعه به سامانه ( iranianasnaf.irقسمت ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحادیه های صنفی در صفحه اول سامانه) نسبت به ثبتنام و اخذ کد رهگیری
اقدام سپس شخصا با در دست داشتن مدارک ذیل و کد رهگیری اخذ شده به هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی واقع در میدان امام اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان
نهاوند مراجعه و ثبت نام نمایند.

شرایط داوطلبین

)1تابعیت جمهوری اسالمی ایران
)2اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
)3عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی و افالس
 )4نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر (در این خصوص استعالم مربوطه
از سوی هیأت اجرایی صادر میشود).
 )5عدم اشتهار به فساد
 )6داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه
(مدرک تحصیلی و یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش).
 )7حداکثر سن در زمان ثبتنام هفتاد و پنج سال
 -8داشتن پروانه کسب معتبر دائم :پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که تاریخ اعتبار آن

منقضی نگردیده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره
نداده  ،واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.
 -9وثاقت و امانت

مدارک مورد نیاز ثبت نام:

 -1دو قطعه عکس  3×4جدید
 -2یک برگ تصویر پروانه کسب همراه اصل آن
 -3یک سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه همراه اصل آن
 -4یک برگ تصویرکارت ملی همراه اصل آن
 -5یک برگ تصویر مدرک تحصیلی (دیپلم به باال) به همراه اصل آن
 -6یک برگ تصویر اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیأت مدیره می باشند.

نقی کاکاوند -رئیس هیأت اجرایی انتخابات

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  -نوبت اول
اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد عملیات احداث ساختمانهای جانبی(رختکن) و تأسیسات مکانیکی(موتورخانه) استخر بانوان رزن به شماره 2098003398000001
را از محل اعتبارات ملی ردیف  1702004043و بر اساس نقشه های تیپ اداره کل ورزش و جوانان با شرایط ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به پیمانکار دارای
صالحیت واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد (الزم به ذکر است مناقصه گران می بایست عالوه بر ارائه مدارک پاکت های الف  ،ب و ج در سامانه مذکور ،کلیه پاکت ها را
به صورت دستی نیز به دبیر خانه اداره کل ارائه نمایند) و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضاء الکترونیک را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه شنبه مورخ  1398/3/18می باشد.
موضوع مناقصه :احداث اسکلت فوالدی و سقف کامپوزیت ساختمان جانبی ،احداث دیوارهای پیرامونی ساختمانهای جانبی و تأسیسات مکانیکی ،احداث دیوارهای داخلی
ساختمان جانبی ،شیب بندی و اجرای عایق رطوبتی و موزائیک بام ساختمانهای جانبی و تأسیسات مکانیکی.
مبلغ برآورد 4/947/994/698 :ریال می باشد که به روش بخشنامه سرجمع جدید با استفاده از فهارس بهاء ابنیه و تأسیسات مکانیکی سال  1398تهیه گردیده است.
تضمین شرکت در مناقصه 247/400/000 :ریال می باشد که باید به صورت
 -1ضمانتنامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.
 -2اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سر رسید.
تهیه و ارائه گردد  .مدت اعتبار تضمین ها باید حداقل  3ماه پس از تاریخ صدور بوده و برای  3ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
مالک ارائه قیمت توسط واجدین شرایط نقشه های اجرایی و دیتایل های آن و مشخصات فنی خصوصی برآورد سر جمع جدید می باشد.
برنده مناقصه با استفاده از آخرین بخشنامه قیمت مناسب تعیین می گردد.
مطابق بخشنامه شماره  96/1232579تاریخ  96/3/31سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه آنالیز بها الزامیست.
پیمانکارانی که جهت مناقصه پروژه فوق شرکت می کنند بایستی دارای گواهینامه تعیین صالحیت و رتبه بندی (حد اقل رتبه  )5در رشته ابنیه باشند و بر اساس ظرفیت مجاز
مورد تایید سازمان برنامه و بودجه اقدام به پیشنهاد قیمت نمایند.
میزان پیش پرداخت متعلقه به این پیمان تا سقف  25درصد می باشد.
بازدید از مکان پروژه جهت تمامی پیمانکاران الزامی است.
مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه ازساعت  8تاریخ  1398/3/18لغایت ساعت  14تاریخ  1398/3/20می باشد.
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه و همزمان به صورت فیزیکی تا ساعت  14تاریخ  1398/04/1می باشد.
زمان بازگشایی پاکات حاوی پیشنهادات ازطریق سامانه راس ساعت  9 : 30تاریخ  1398/4/2می باشد.
آدرس پروژه  :رزن  -شهرک فرهنگیان  -خیابان آیت ا ...نوری  -مجموعه ورزشی بانوان رزن.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف ،ب و ج :
همدان  -چهار راه پاستور  -خیابان ورزش -اداره کل ورزش و جوانان استان همدان  -واحد فنی و مهندسی تلفن38253050:

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس  - 27313131دفتر ثبت نام  58193768و 88969737

( م الف)380

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

ایران و جهان
siasat@hamedanpayam.com
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پارلمان
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رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت شفافســازی و واقعی کردن حق
الوکالهها ،عملکرد وکال را در اعتمادآفرینی و جلوگیری از بدبینیها نســبت
به نهاد وکالت موثر دانســت و گفت :ما نیازمند وکال و حقوقدانان بدون مرز
هســتیم که بتوانند در عرصه های بینالمللی در برابر نقض کنوانســیونها و
معاهدات از حقــوق مردم ایران و همچنین ملتهای مظلوم و مســتضعف
جهان دفاع کنند.
به گزارش ایســنا  ،آیت ا ...سیدابراهیم رئیسی با اشاره به نقش وکال در اتقان
آرای محاکم ،افزود :نهاد وکالت در زمینه کشــف حقیقت اثر بسزایی دارد و
وکالی عالم حق طلب عدالتخواه در جهت احقاق حق ،ابطال باطل و صدور
احکام صائب در دادگاهها میتوانند تاثیر شگرفی داشته باشند.

یک عضو هیأت رئیســه مجلس شــورای اسالمی مبارزه با ظلم و استکبار
جهانی ،به حداقل رســاندن فاصله طبقاتی و ســامت اداری و اجتماعی را از
جملــه توصیههای امام خمینی (ره) عنوان کرد و نســبت بــه انحراف از این
آرمانها هشدار داد.
اکبر رنجبرزاده در گفتوگو با ایســنا با طرح این ســوال که چقدر سالمت
اداری ،اجتماعی و معنوی در کشــور حاصل شــده؟ اضافــه کرد :به نظر
میرســد انحرافاتی در مسیر ترسیم شده از سوی حضرت امام وجود دارد
و این زنگ خطری اســت کــه همه ما باید مراقب آن باشــیم .البته در این
میان صاحبنظرانی که در مدار اندیشــههای امــام حرکت کردند میتوانند
در احیا و ترویج این دیدگاهها مؤثر باشــند و نهایت ًا همه ما باید پشــت سر
رهبری حرکت کنیم.

بین الملل

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

سالمت قوه قضاییه بدون سالمت جریان وکالت
ممکن نیست

مراقب انحرافات از مسیر امام (ره) باشیم

در مورد برجام طرفدار ایران هستیم

میشــائیل کلــور برشــتولد ســفیر آلمــان در دیــدار بــا معصومــه ابتــکار،
معــاون زنــان ریاســت جمهــوری گفــت :در مــورد برجــام ،طرفــدار ایــران
هســتیم و معتقدیــم انتظــارات ایــران بایــد بــرآورده و تصویــر خــوب ایــران
بایــد بــرای همــه آشــکار شــود.
بــه گــزارش معاونــت امــور زنــان و خانــواده؛ میشــائیل کلــور برشــتولد
در ایــن دیــدار افــزود :برنامــه هایــی بــرای حمایــت از پناهنــدگان
افغــان در ایــران داریــم و مــی توانیــم در ایــن زمینــه همــکاری داشــته
باشــیم.
وی ادامــه داد :حمایــت یونیســف و برنامــه جهانــی غــذا را داریــم و هــدف
ایــن اســت کــه دختــران بــه مدرســه برونــد و مهــارت آمــوزی بــرای زنــان
فراهم شــود.

نگاه مردم به عملکرد پارلمان نشینان
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درخواست تحقیق و تفحص از صداوسیما
بعد از تعطیالت مطرح میشود
نایب رئیس فراکســیون امید مجلس گفت که درخواست تحقیق و
تفحص از صداوســیما بعد از تعطیالت هفته جاری در مجلس مطرح
خواهد شد.
به گزارش ایســنا،عبدالکریم حســینزاده در صفحه شخصی خود در
توییتر نوشت«:امیدوارم فضای توییتر مکانی برای شعار دادن و اصطالح ًا
شــوآف دادن خصوص ًا برای ما وکالی ملت نشده باشد .حاال که همه
همکاران قبول زحمت کرده و درخصوص صداوسیما توییت میکنند
و نقد دارند ،بعد از تعطیالت آمادگی داشــته باشند و تحقیق و تفحص
از این مجموعه که رفتار

مدیرعامل سابق فرودگاه همدان
به  ۱۰سال حبس محکوم شد
احکام قطعی مدیرعامل ســابق فرودگاه همــدان و پیمانکار پروژه
باند این فرودگاه در جریــان پرونده  ۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریالی تدلیس در
معامالت این فرودگاه صادر شد.
به گزارش نقل از ســازمان بازرسی کل کشور ،احکام قطعی مدیرعامل
ســابق فرودگاه همدان و پیمانکار پروژه باند ایــن فرودگاه در جریان
پرونده  ۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریالی تدلیس در معامالت این فرودگاه صادر
شد.
بازرسان بازرسی کل اســتان همدان در جریان یک بازرسی فوقالعاده
از پروژه تطویل و بهسازی باند فرودگاه همدان در سال  ،۹۵به اسنادی
دست یافتند که حاکی از وقوع فساد در این پروژه بود و بر همین اساس
پرونده متخلفان به مراجع ذیصالح ارسال شد.
اخیرا ً شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر دادگستری کل استان همدان رأی قطعی
محکومان را صادر کرد که بر این اساس ،مدیر وقت فرودگاه همدان به
اتهام تدلیس در معامالت فرودگاه همدان به مبلغ  ۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال،
محکوم به تحمل  ۵سال حبس تعزیری درجه  ۵و به اتهام ارتشاء به مبلغ
 ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ،به تحمل  ۱۰سال حبس تعزیری درجه  ۴و جزای
نقدی به مبلغ  ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال محکوم گردیده است.
همچنین دیگر متهم پرونده ،پیمانکار پروژه باند فرودگاه همدان به اتهام
پرداخت رشوه با اعمال دو درجه تخفیف نسبت به رأی دادگاه بدوی به
تحمل  ۱۰۰روز حبس محکوم گردید.
پرونده تخلفات دیگر متهمان این پرونده نیز به هیأت بدوی رسیدگی
به تخلفات اداری کارکنان وزارت راه و شهرسازی ارسال شد که آرای
آنها نیز صادر شده است.

پرورش جوانان فعال و بانشاط باید
در بستر جامعه شکل بگیرد
وزیر کشور گفت :تربیت و
پرورش جوانان فعال ،بانشــاط،
با انگیزه و متفکر باید در بســتر
جامعــه و در حــوزه اجتماعی
شکل بگیرد.
«عبدالرضا رحمانی فضلی» در
جلسه شورای اجتماعی کشور
که با موضوع جوانان برگزار شد،
در جمــع خبرنگاران با تاکید بر
نقش مردم در جریانات اجتماعی
و اهمیت حضور و مشارکت آنها در حوزههای مربوط به جوانان گفت:
مساجد ،هیأتها ،سازمانهای مردم نهاد و احزاب باید در یک نظام بهم
پیوسته و مکمل در حوزه جوانان مشارکت فعال داشته باشند و بر همین
مبنا قرارشد طرحی به وزارت ورزش و جوانان ارائه شود.
وزیر کشــور تصریح کرد :امیدواریم بــا مجموعه برنامههایی که انجام
میشود دســتگاههای دولتی به عنوان زمینه ساز ،تسهیلگر و به عنوان
مســئول برای رفع موانع فعالیت و نشاط و تربیت صحیح جوانان وارد
فضای فعالیت بشوند و اقدامات الزم را انجام دهند.
رحمانــی فضلی عنوان کرد :ما معتقدیم تربیــت و پرورش جوانان
فعال ،بانشــاط ،با انگیزه و متفکر باید در بســتر جامعه و در حوزه
اجتماعی شکل بگیرد و نقش خود مردم و تعامالت اجتماعی توسط
مردم مهمتر از دســتگاههای اجرایی اســت ،اما دستگاههای اجرایی
هم مأموریتهــا و وظایفی در حوزههای ایجابی و ســلبی در این
زمینه دارند.

مرحله دوم گزارش "کاهش تعهدات برجامی"
به رسانهها؛  ۲۷خرداد در اراک
در ادامه اطالع رســانی ســازمان انرژی اتمی درباره اقدامات فنی
تصمیم ایران برای "کاهش تعهدات هســتهای" ۲۷ ،خرداد نمایندگان
رســانههای گروهی داخلی از روند تولید در کارخانه آب سنگین اراک
بازدید میکنند.
به گزارش ایسنا ،بر اســاس اعالم روابط عمومی سازمان انرژی اتمی،
در ادامه بازدید نمایندگان رسانههای داخلی از سایت غنی سازی نطنز
که  ۳۱اردیبهشــت انجام شــد ،خبرنگاران در جریان آخرین اقدامات
سازمان در راستای اجرای تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای "کاهش
تعهدات هستهای" قرار گرفتند.
اکنون در مرحله دوم قرار است دوشنبه  ۲۷خرداد نمایندگان رسانهها در
جریان آخرین تحوالت در روند تولید آب سنگین در کشور قرار بگیرند.
توقف تعهدات مربوط به ســقف تولید اورانیوم غنی شده و همچنین
تولید بدون محدودیت آب سنگین در تأسیسات اراک دو اقدامی است
که طی  ۶۰روز در گام اول تصمیم اخیر ایران انجام میشود.

نمایندگان شعار زده نباشند
عملگرا باشند

»»سردار فارسی

مطالبه گری از مسئوالن و پاسخ خواستن
از آنهــا در خصوص عملکردشــان در زمان
تصدی در هر مقامی از موضوعاتی اســت که
جامعه باید به آن توجه کند و مسئوالن در هر
ســه قوه باید نسبت به عملکرد خود احساس
مسئولیت نموده و پاسخگو باشند.
پاسخگویی مســئوالن از هر سه قوه اجرایی،
مقننــه و قضایی از جنس مطالباتی اســت که
شــهروندان بر آن تاکید دارنــد و نمایندگان
مجلس ،مدیران دستگاههای اجرایی و مدیران
دســتگاه قضا باید در قبال موضوع مبارزه با
فساد و رانت خواری ،تجاوز به اموال عمومی
و رسیدگی به مظلومان پاسخگو باشند.
در این زمینه امام جمعه همدان در خطبههای
نمــاز جمعــه بــا نقــد عملکرد مســئوالن
دســتگاههای اجرایی و نماینــدگان مجلس
خواهان پاسخگویی آنان در قبال عملکردشان
شــد و تاکید کرد که بنــای تخریب قوهای را
نــدارد اما بیان کرد که مــردم از عملکرد آنها
گالیه مند هستند.
او از نماینــدگان خواســت در قبال عملکرد
در مباحثــی چون مبارزه با فســاد و افزایش
قیمت کاالهای اساســی ،خودرو و مســکن
و ...پاســخگو باشــند و به مردم بگویند که
برای مقابله بــا این موضوعات چه قوانینی را
تصویب کردهاند؟
اگر به قانون اساسی رجوع کنیم خواهیم دید
که در فصل ششــم قانون اساسی اصول  62تا
 99حیطــه وظایف و اختیــارات قوه مقننه و
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به صراحت
و روشنی بیان شده است.
برای بررسی بیشتر موضوع مطرح شده و اینکه
شهروندان نسبت به عملکرد نمایندگان خود
چه نظری دارند به صورت میدانی نظر برخی
از شهروندان در این باره را جویا شدیم.

شــعارهای نماینــدگان منطبق با
وظایف آنان نیست

مژگان شجاعی لیسانس معماری با بیان اینکه
نمایندگان مجلس باید از شــعار دادن پرهیز
کنند ،گفت :نمایندگان مجلس هنگام انتخابات
قولهایــی را به مــردم حــوزه انتخابیه خود
میدهند و از رفع مشــکالت جامعه خصوصا
ایجاد اشــتغال و کارآفرینی و مبــارزه با فقر
صحبــت میکنند اما همین کــه رأی آوردند
دیگر آنها را نمیبینیم.
او اضافه کــرد :اگر نماینــدهای هم به حوزه
انتخابیه خود سرکشی کند از آن شعارهایی که
در زمان انتخابات داده خبری نیست و بیشتر از
این سخن میگویند که برای رفع مشکالت در
تالش هستند و از مردم برای پیشبرد برنامهها
مدد میخواهند.
این شــهروند همدانی معتقد است برخی از
نمایندگان مجلس حتی با وظایف و اختیارات
قانونی خود آگاه نیستند و وعدههایی میدهند
که با وظایف قانونی آنها منطبق نیست.
شــجاعی درباره عملکرد نماینــدگان دوره

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت
کشور:

مهلت استعفای
داوطلبان
انتخابات مجلس
تمدید نمی شود

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور
آخرین مهلت استعفای داوطلبان انتخابات روز
پنج شنبه  ۱۶خرداد  ۹۸اعالم کرد و گفت :این
مهلت زمانی به هیچ وجه قابل تمدید نیست.
حمید مالنوری در نشست خبری در پاسخ به
پرسشی درباره احتمال تمدید مهلت استعفای
نامزدهای انتخابات مجلس ،اظهارداشت :این
مهلت زمانی روز  ۱۶خردادماه با پایان میرسد
به هیچ وجه قابل تمدید نیست.
وی دربــاره انتقادها از صــادر نکردن مجوز
برپایی تظاهــرات در روز جهانی کارگر هم

بین الملل
ترامپ :بریتانیا بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود

■ ایسنا:رئیس جمهــور آمریکا تاکید کرد ،اگر بروکسل آن چه را که
لنــدن در بریگزیت میخواهد به آن ندهد ،انگلیس باید از پرداخت
الیحــه جداییاش از اتحادیه اروپا به مبلــغ  39میلیارد پوند ،امتناع
کرده و از مذاکرات خارج شود.
دونالد ترامپ،در مصاحبهای با روزنام ه ساندی تایمز ،گفت :انگلیس
باید در ســال جاری میالدی از اتحادیه اروپا خارج شــود .آنها باید
ایــن کار را فیصله دهند .آنها باید موضــوع این توافق را بندند .اگر
مــن جای آنها بودم و آنچه را که میخواســتم دریافت نمیکردم از
مذاکرات خارج میشدم .اگر شما به یک توافق عادالنه دست نیافتید
از مذاکرات خارج شوید .وی در ادامه اظهاراتش درخصوص الیحه
جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا به مبلغ  ۳۹میلیارد پوند ،یادآور شد:
اگر من جای آنها بودم هرگز  ۵۰میلیارد دالر را پرداخت نمی کردم.
این یک مبلغ بسیار هنگفت است.

وزیر دفاع چین :جنگ با آمریکا ممکن است یک فاجعه
باشد

دهم مجلس اعالم کرد :نمایندگان اســتان در
این دوره بیشتر یکســری کلی گویی کرده و
عملکردی که نشان دهد آنها توانستند اقدامی
برای بهبود شــرایط زندگی مردم انجام دهند
دیده نمیشود.

نمایندگان در برابر ضعف مدیران،
ضعیف بودند

میتوانســتند بــا مســئوالن اجرایــی که در
ساماندهی اقتصاد کشور ضعیف عمل کردند
برخــورد قانونی انجام دهند ،اما چنین نشــد
و حتی ما شــاهد بودیم وزیــری که قرار بود
استیضاح شود ،اســتعفا کرد و فردای آن روز
برای وزارتخانه دیگر از همین نمایندگان رأی
اعتماد گرفت.
مــرادی اضافه کرد :وقتی چنیــن اتفاقاتی در
مجلــس رخ میدهد نمیتوان انتظار داشــت
که نمایندگان با فساد مبارزه کنند و یا مدیران
ضعیف را بازخواست کنند.
او ادامه داد :در این دوره از مجلس نمایندگان
اســتان اکثرأ در حوزههای انتخابیه خود شعار
دادند و صدای بلنــدی در برابر موکالن خود
داشتند اما صدای آنها در خانه ملت در مبارزه
با فســاد و جلوگیــری از رانــت خواریها،
حقوقهــای نجومی ،امــاک نجومی ،قیمت
اجناس و مایحتــاج عمومی مردم ،قیمتهای
افسار گسیخته خودرو و مسکن بلند نشد.

مهدی مرادی نیز معتقد است که از نمایندگان
اســتان انتظار میرفت برای توســعه اســتان
گامهــای بلندی بردارند اما موفق به این اقدام
نشدند و شاید تنها پروژه مهم همدان در این
مدت بحث راه آهن باشد که پروژهای با سابقه
زیاد بوده و فقط مربوط به آنها نیســت بلکه
قوه مجریه در اجرای آن نقش اساســی را ایفا
کرده است.
او با رجوع به اصول قانون اساسی میگوید
نمایندگان مجلس باید برمبنای قانون و شرع
مقدس در راســتای پیشــبرد اهداف توسعه
کشور و مســائل منطقهای قوانین مناسب را
تصویب کنند که برای بررســی این موضوع
نیاز است که مصوبات مجلس دهم در پایان
این دوره توسط کارشناســان فن مورد نقد
قرار گیرد تا مشــخص شود چقدر مصوبات
مجلس متناسب با شرایط امروز جامعه بوده
است.
این فرهنگی بازنشسته یکی از مشکالت قوه
مقننه را انباشــت مصوبات دانست که محلی
بــرای اجرای آنهــا وجود ندارد و انباشــت
مصوبات و قوانین خود به یکی از مشــکالت
اساسی تبدیل شــده که میتواند مانع توسعه
قلمداد شود.
مرادی اضافه کرد :با بررسی سخنان و عملکرد
نمایندگان استان شاهد هستیم که وحدت بین
آنان دیده میشود و سعی در تفرقه ندارند که
این موضوع مهمی اســت که میتواند به ریل
گذاری مناسب توسعه استان بینجامد.
او با گالیه مندی از ضعف نمایندگان مجلس
در ســاماندهی وضعیت اقتصادی کشــور در
شــرایط کنونی بیان کــرد :نمایندگان مجلس

رضــا خدابنده لــو نیز با بیان اینکــه نماینده
شهرســتان آنها در ایــن دوره حتی یکبار هم
به حوزه انتخابیه خود سرکشــی نکرده است،
گفت :مــا از نمایندگان خود انتظار نداریم که
برای ما آبرسانی و یا آسفالت ریزی کنند بلکه
میخواهیم که قوانینی در مجلس تصویب کنند
تا موانع تولید و بیکاری جوانان رفع شود.
او اضافــه کرد :نماینــدگان مجلس میتوانند
بــا تصویب قوانینــی موثر از هرگونه ســوء
استفاده و اختالس جلوگیری کنند و با تسهیل
کارآفرینــی به رونق تولید و اشــتغال جوانان
استان کمک کنند.
این شــهروند همدانی بیان کرد :چرا باید در
شرایط تحریم و وضعیت نا مساعد اقتصادی
برخی افراد با سوء استفاده از اموال عمومی به
میلیاردها ثروت دســت یابند؟ مگر نمیشد با
وضع قوانین مناسب جلوی اینگونه تخلفات
گرفته شود؟

یادآور شد :هیچ تقاضایی برای صدور مجوز
راهپیمایــی کارگران به کمیســیون ماده ۱۰
احزاب واصل نشده است و پس از بررسیها
مشخص شد خانه کارگر تقاضایی ارائه نداده
است چراکه احساس میکرد با این درخواست
مخالفت میشود.
دبیر کمیســیون ماده  ۱۰احــزاب همچنین با
تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون گفت:
سومین جلســه کمیســیون ماده  ۱۰در سال
جدید که امروز برگزار شــد اصالح اساسنامه
و مرامنامه  ۴حزب مطرح شد.
مالنوری افزود :قرار شد اساسنامه مجمع زنان
اصالح طلب استان تهران پس از اصالحات و
تأســیس دفاتر استانی در جلسه بعدی مطرح
شود.
دبیر کمیسیون ماده  ۱۰احزاب وزارت کشور
ادامه داد :همچنین اساسنامه و مرامنامه کانون
فارغالتحصیالن آذربایجان غربی که خواستار
تغییــر نام آن به حزب تدبیر و توســعه ایران
اسالمی و تغییر فعالیت خود از استانی به ملی
بودند ،تصویب شد.
وی یادآور شد :تصویب اساسنامه و مرامنامه

انجمن اســامی معلمان ایران و حزب اتحاد
ملــت ایران اســامی با توجه به اشــکاالت
موجود در آن به جلسه بعدی موکول شد.
وی خاطرنشــان کرد :در این جلسه همچنین
با درخواست کلی تأســیس حزب جمعیت
اصالح اسالمی اســتان تهران موافقت و قرار
شد این حزب درباره اصالح نام و اساسنامه و
طی کردن مراحل تأسیس برای راهاندازی دفاتر
استانی و تشکیل مجمع عمومی قدم بردارد.
دبیر کمیسیون ماده  ۱۰احزاب اظهار داشت :در
این جلسه گزارش مجمع عمومی سه حزب
نیز مورد بررسی قرار گرفت .گزارش مجمع
عمومــی جمعیت پیشــرفت و عدالت ایران
اسالمی ،جمعیت انسجام اسالمی استان تهران
و مجمع اسالمی فرهنگیان گیالن مورد بررسی
قرار گرفت و تصویب شد.
مالنوری با بیان اینکه تاســیس جبهه با اطالع
این کمیسیون رســمیت دارد :یادآور شد :در
این جلســه فعالیت جبهه شورای هماهنگی
اصولگرایــان اســتان قم (شــامل جمعیت
ایثارگران انقالب اسالمی ،جمعیت جانبازان،
جمعیت وفاداران انقالب اســامی ،جمعیت

نمایندگان با وضع قوانین مناسب
جلوی اختالسها را بگیرند

او ادامــه داد :خرید مســکن در همدان برای
جوانان به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده آیا
مســئوالن نمیتوانند از افزایش لجام گسیخته
قیمتها جلوگیری کنند؟
خدابنده لو با اشاره به بیانات امام جمعه همدان
گفت :من نماز جمعه بودم که سخنان حجت
االسالم شعبانی را شنیدم و از اینکه در تریبون
نماز جمعه این موارد مطرح شــد خوشحال
شــدم و امیدواریم مجمع نمایندگان استان به
مسائل مطروحه پاسخ دهند.
تنی چند از شــهروندان نیز مسائل مشابهی را
مطرح و خواهان پاســخگویی نمایندگان به
مردم به صورت شــفاف و به دور از هرگونه
شعار زدگی بودند.
آنها از وکیالن خود در خانه ملت میخواستند
که از دخالت در امور اجرایی پرهیز کنند و به
حیطه وظایف خود که همان قانونگذاری برای
برخورد با متخلفان ،رانت خواران ،متجاوزان
به بیت المال ،اختالسها و دالل بازیها است،
توجه کنند.
شهروندانی که با آنها صحبت شد نمیتوانستند
بپذیرنــد که نمایندگان تــوان مقابله با دالالن
بازار ارز ،مسکن و خودرو را ندارند و یکی از
شهروندان میگفت اگر نمایندهای توان مقابله
با واسطه گران سودجو را ندارد بهتر است از
وکالت مردم استعفا دهد.
در ســخنان مــردم بهبود معیشــت و اقتصاد
خانوار ،بهبود شــرایط کســب و کار و ایجاد
اشــتغال واقعی جوان به صورت جدی مطرح
میشد و برخی نیز معتقد بودند استان همدان
نمایندگان خوبــی دارد که در حد توان پیگیر
مسائل استان هستند.
به هر حال امید اســت کــه مجمع نمایندگان
اســتان بیشــتر با حوزههای انتخابیه خود در
ارتباط باشند و با قشرهای مختلف مردم دیدار
کنند و از مسائل آنها مطلع شوند.
امیدواریــم مجمع نماینــدگان در خصوص
مســائل متعدد که در حیطه وظایف آنهاست
پاسخگوی افکار عمومی باشند.
پیشرفت و عدالت انقالب اسالمی ،جمعیت
ره پویان انقالب اسالمی و جمعیت آبادگران
انقالب اسالمی) با موضع انتخابات به مدت
یکســال و فعالیت جبهه اصالحطلبان ایران
اسالمی (متشکل از انجمن اسالمی مدرسین
دانشــگاهها ،انجمن اســامی معلمان ایران،
مجمع ایثارگــران ،مجمع فرهنگیــان ایران
اســامی ،انجمن اســامی جامعه پزشکی
ایران ،حزب ندای ایرانیان و حزب همبستگی
دانشآموختگان ایران اسالمی ،سازمان عدالت
و آزادی ایران اســامی و حزب همبســتگی
ایران اسالمی) برای مدت نامحدود به رسمیت
شناخته شد.
وی ادامه داد :در این جلســه موضوع تایید
پروانه چهار تشــکل متعلق بــه اقلیتهای
مذهبی مطرح شــد .تمدیــد پروانه انجمن
زرتشتیان کرج ،انجمن زرتشتیان شریفآباد
اردکان یزد مقیم مرکز ،سازمان زنان زرتشتی
مورد تصویب قــرار گرفت و تمدید پروانه
انجمن ملی فرهنگــی ارامنه تهران با توجه
به نبود پاســخهای نظارتی به جلسه بعدی
موکول شد.

■ مهر«:وی فنگ هه» وزیر دفاع چین ،آمریکا را به خاطر حمایت
از خودمختــاری تایوان و عملیات دریایی این کشــور در دریای
چیــن جنوبی مــورد انتقاد قرار داد و همچنین اظهار داشــت در
صــورت درگیری بین چیــن و آمریکا آن درگیــری یک فاجعه
خواهد بود.وی همچنین در اجالس ســران دفاع آســیا گفت :در
صورتــی که کســی بخواهد تایوان را از چین جــدا کند ،چین تا
پایــان خواهد جنگید .وی فنگ هه افزود :هر تالشــی برای جدا
کردن تایوان از چین به شکســت خواهــد انجامید.اخیرا ً تنش ها
میــان آمریکا و چین بــه علت جنگ تجاری میــان آنها ،حمایت
آمریکا از تایوان و حضور نظامی قابل توجه چین در دریای چین
جنوبی افزایش داشته است.
«پاتریک شاناهان» ،کفیل وزارت دفاع آمریکا اظهار داشته بود دیگر
در برابر رفتارهای چین در آسیا محتاطانه برخورد نخواهد کرد.

ژاپن  ،آبه دهه سوم خرداد راهی تهران میشود

■ ایرنا :روزنامه ماینیچی ژاپن در گزارشــی نوشــت« :شــینزو آبه»
نخســتوزیر ژاپن دهه سوم خرداد ســال جاری به منظور دیدار با
مقامــات ایران راهی تهران میشــود.تارنمای روزنامه ژاپنی به نقل
از منابــع آگاه گزارش کرد که آبه در این ســفر با مقامات عالی رتبه
جمهوری اســامی ایران دیدار میکند.پیش از این نیز «ان .اچ .کی»
تلویزیــون ژاپن اعالم کرده بود که مقامــات ژاپنی تمهیدات نهایی
برای دیدار آبه با مقامات بلند پایه جمهوری اسالمی ایران در اواسط
ماه ژوئن (اواخر خرداد) را آغاز کردهاند.

وزیر دفاع یمــن :بهزودی متجاوزان را شــگفتزده
خواهیم کرد

■ تســنیم  :وزیــر دفاع یمــن با اعــام اینکه ارتش این کشــور
دستاوردهای تسلیحاتی و فناوری پیشرفتهای به دست آورده است،
تأکیــد کرد بهزودی متجاوزان به ملت یمن را با غافلگیریهایی ،که
هرگز انتظار آن را ندارند شگفتزده خواهیم کرد.به نقل از المسیره،
«محمد ناصــر العاطفی» وزیر دفاع یمن تأکیــد کرد ،صنایع نظامی
یمن دستاوردهای تسلیحاتی و فناوری پیشرفتهای را به دست آورده
است که همسو با خواستهها و مقتضیات دفاع از حاکمیت ،وحدت
و استقالل جمهوری یمن است.العاطفی گفت« :متکبران و متجاوزان
بــه ملت یمن را بــا غافلگیریهایی ،که هرگز انتظــار آن را ندارند
شگفتزده خواهیم کرد».

شد

نتانیاهو :حمله موشــکی به سوریه به دستور من انجام

■ ایلنا«:بنیامیــن نتانیاهــو» نخســتوزیر رژیــم صهیونیســتی در
اظهارنظری نســبت به حمالت موشــکی ارتش این رژیم به برخی
مواضع نظامی ســوریه گفت« :پس از آنکه ارتش سوریه به جوالن
موشک شلیک کرد ،با انجام مشاورههای امنیتی به ارتش دستور دادم
که عملیات ســختی اجرا کند» .نتانیاهو در ادامه مدعی شد که ارتش
اسرائیل با قدرت به هر نوع حملهای پاسخ خواهد داد .وی در ادامه
گفت« :این سیاست منسجمی است که من آن را برای تضمین امینت
اسرائیل در پیش گرفته و ادامه خواهم داد».

 30کشته و زخمی در دو انفجار همزمان در رقه

■ ایسنا :دیدهبان حقوق بشر سوریه از کشته و زخمی شدن دست کم
 ۳۰نفر در یک حمله انتحاری با خودرویی بمبگذاری شده و انفجار
دیگری با یک بمب در شهر رقه ،پایگاه سابق گروه تروریستی داعش
در شــمال سوریه خبر داد .همچنین این مرکز گزارش داد :در پی این
انفجارها در رقه دست کم  ۲۰تن زخمی شدند .انفجار اول در خیابان
الباسل در مرکز شهر رقه با یک مین کارگذاری شده انجام شد و پس
از تجمع ســاکنان منطقه در نزدیکی محل انفجار اول ،انفجار دوم در
خیابان النعیم با یک خودروی بمبگذاری شده انجام شد.
دفتر اطالعرسانی دیدهبان حقوق بشر سوریه اعالم کرد :خودرو در
نزدیکی ایست بازرسی وابسته به نیروهای سوریه دموکراتیک منفجر
شد که دست کم  ۱۰کشته و  ۲۰زخمی بر جای گذاشت.

کرد

سیانان دلیل حضور قطر در نشستهای مکه را فاش

■ ایســنا :شبکه آمریکایی سی ان ان با انتشــار گزارشی درباره سه
نشســت اضطراری شــورای همکاری خلیج فارس ،سران اتحادیه
عرب و ســازمان همکاری اسالمی در شهر مکه ،به دالیل مشارکت
قطر در این نشستها پرداخت.
طبق گزارش ســی ان ان ،هیأت قطر به دلیل فشارهای دولت آمریکا
در نشستهای مکه مشارکت کرده است.

Y K

حق الوکاله ها شفاف سازی شود

رایزنی برای پوشش بیمهای خدمات «بیماران »SMA

احتمال تغییر سایز کتب درسی در سال تحصیلی آینده

رئیس قوه قضاییه گفت :شــفاف سازی و واقعی سازی حق الوکالهها دو واقعیتی
است که در نگاه عمومی جامعه نسبت به وکال بسیار تاثیرگذار است و باید به این دو
مقوله توجه بیشتری شود.
بــه گــزارش ایرنــا ،حجــت االســام ابراهیــم رئیســی در نشســت بــا وکال بــه
قضــاوت فضــای عمومــی جامعــه نســبت بــه وکالــت اشــاره کــرد و ایــن مســاله
را نیازمنــد واکاوی دقیــق دانســت و افــزود :حــق الوکالــه واقعــی و ســپس
شــفاف ســازی آن ،هــم بــرای وکال و هــم بــرای اداره دارایــی و هــم بــرای
اصحــاب دعــوی بســیار ضــروری اســت و از بســیاری از بدبینیهــا کــم مــی
کنــد.

معاون درمان وزارت بهداشــت گفت :بســتهای برای حمایت از بیماران SMA
تدوین شــده است و در حال رایزنی با شــورای عالی بیمه هستیم تا پوشش بیمهای
برای آن در نظر گرفته شود.قاســم جان بابایــی در گفتوگو با فارس با بیان اینکه با
تالشهای صورت گرفته داروی بیماران انعقاد خون و «ام اس» در داخل تولید میشود
توضیح داد :ارائه خدمات به بیماران صعبالعالج و خاص از طرف وزارت بهداشت
و سازمانهای بیمهگر انجام میشود و به نوعی ما از این افراد حمایت الزم و کافی را
انجام میدهیم.معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص بسته حمایتی برای بیماران
 SMAاظهار داشــت :بسته حمایتی برای حمایت از این بیماران تدوین شده است و
در حال حاضر در حال رایزنی با شورای عالی بیمه هستیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی درباره تاثیر افزایش قیمت کاغذ و
به دنبال آن افزایش قیمت کتب درسی در سال تحصیلی آینده بر تصمیم تغییر اندازه
کتب درســی،گفت :این امر ،در تصمیم ما تاثیر مستقیم نداشته ولی خب بیتاثیر هم
نیست ،البته اصل بحث ما برای نظرسنجی در این باره ،بررسی اثرات تغییر قطع کتب
درسی در آموزش بود که مشخص شد تاثیر منفی نخواهد داشت.
حجتاالســام علی ذوعلم در گفتوگو با ایســنا ،درباره تغییر قطع کتب درسی در
ســال تحصیلی جدید و فراخوانی که در ماههای گذشته در این باره انجام شد اظهار
کرد :فراخوانی برای دریافت نظرات معلمان پیرامون قطع کتب درســی و کوچکتر
شدن آن انجام شد.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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داغی که ابدی شد

یادداشت

سهشنبه شوکآور
در محاصره قضاوتهای اجتماعی

پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران از جمله موضوعات
نادری اســت که در یــک بازه زمانی کوتاه حجم زیــادی از اخبار و
تحلیل پیرامون آن منتشــر شده است؛ بخش مهم آن نیز به دلیل سابقه
متهم در حوزههای اجرایی و سیاســی کالن کشور است که از او یک
ســلیبریتی سیاسی ساخته است .درســت به همین دلیل این حجم از
پوشش رسانهای ،امر چندان دور از انتظاری نبوده و نیست.
طی این چند روز ،طیف وســیعی از تحلیل گران ،دوســتان و رقیبان
نجفی تا عامه مردم در این باره به اظهار نظر و ارائه تحلیل پرداختهاند.
دوستان وی «تحت فشار بودن» متهم را در مرکز تحلیلهای خود قرار
دادهاند و رقیبان نیز در حد توان در حال صید ماهی سیاســی خود از
این پرونده هستند.
البته در این میان مردم معمولی هم قضاوت خود را دارند .این قضاوت
اجتماعی در همه امور به ویژه مســائل مهم همیشــه و در همه جای
جهان وجود دارد با این تفاوت که در حال حاضر بر خالف گذشــته
اظهار نظرهای مردم از داخل تاکســی و پســتوی خانه به بستر وسیع
فضای مجازی خزیده اســت و همین خیز ،تاثیر و ابعاد قضاوتهای
اجتماعی را مضاعف ساخته است.
اگر چه بسیاری از این داوریهای مردم ،متاثر از گروههای مرجع یعنی
همان سه گروه تحلیلگران ،هم جناحیها و رقیبان متهم است ،اما در
نهایت این خود آنها هستند که کلیدواژگان مطلوب را گزینش میکنند.
«نفوذی بودن مقتوله»« ،خشــونت نجفی»« ،خشــونت میترا استاد»،
«دست انتقام»« ،تهدید به اسیدپاشی»« ،دعا برای عاقبت بخیری» و...از
جمله کلید واژگانی است که از سوی رسانههای رسمی و غیر رسمی
منتشر شده و ذهن مخاطبان خود را متاثر ساختهاند.
صــد البته یک اصل و عنصر مهم دیگر هــم در پرونده نجفی وجود
داشــت و آن این که این حادثه با باورهای ما فاصله زیادی داشــت.
همین فاصله بسیار زیاد ،خود محرکی برای افراد عادی جامعه میشود
تا آگاهانه ،نیمه آگاهانه و ناخودآگاه به اظهار نظر و قضاوت بپردازند
و درست همین جا «قضاوت اجتماعی» آغاز میشود.
بر اساس نظریه «قضاوت اجتماعی» ما طرف مقابل را با نگرشهای
ویــژه خود میســنجیم و بر همین مبنا موضوع در یکی از این ســه
طبقــه برای ما قرار خواهد گرفت :حوزه پذیرش ،حوزه طرد و حوزه
بیطرف.
حادثه اخیر یعنی پرونده نجفی برای ما در کدام یک از سه حوزه فوق
قرار میگیرد؟ بدیهی اســت در هر حــوزهای قرار گیرد ،تعیین کننده
قضاوت و موضع ما در این خصوص است .ما در قضاوت اجتماعی،
دالیل دیگران را بر اســاس باورها ،افکار و عقاید خود مورد داوری
قرار میدهیم.
اما گاهی این قضاوت اجتماعی تبدیل به یک آوار اجتماعی میشود؛
آن هنگام که ما اطالعات اندکی نسبت به حادثه داریم .در این پرونده
نیز به دلیل سیاسی بودن شخص متهم ،قضاوتهای ما تا اندازه زیادی
متاثر از دیدگاه دوستان و رقیبانش خواهد بود.
مســئله مهم این که تنها در شرایطی میتوان به داوری نشست که تنها
از یک زاویه به ماجرا نگاه نشــود و از رفتار احساسی هم پرهیز شود.
همچنین نسبت به ابعاد پرونده اشراف اطالعاتی وجود داشته باشد که
امر مسلم این زمینهها برای همه مردم نه وجود دارد و نه مقدور خواهد
بود .عادت داریم درست از همان لحظه شنیدن یک خبر و حتی گاهی
قبل از تایید آن از سوی مراجع رسمی ،موضوع را مورد قضاوت قرار
داده و رای خــود را صادر کنیم و البته ایــن رایها را تا پایان ماجرا،
بارها تغییر میدهیم.
همه مطالب عنوان شده درباره قضاوت اجتماعی و ملزومات آن ،نافی
اظهار نظر و حق آزادی بیان مردم نیســت به ویژه آن که نســبت به
سلبریتیها از هر نوعش حساسیت بسیار باالیی در جامعه وجود دارد
و همین کــه بدانیم فرد مورد نظر چهار دهه از کارگزاران اصلی نظام
بوده اســت اهمیت ماجرا را برای جامعه حساستر و بیشتر میکند؛
بیشــتر که میگویم گاهی تــا حد کاهش اعتمــاد اجتماعی مردم به
مسئوالن هم پیش میرود.
بیتردید پرونده شــهردار اســبق دارای ابعاد و پیچیدگیهای خاص
و فراوان اســت و تنها در صورتی افکار عمومــی میتواند قضاوت
منصفانهای از آن داشــته باشد که اطالعات درست و از مجاری معتبر
به مردم داده شــود در همین پرونده مورد بحث و در همان ابتدای امر
رسانهای مانند تلویزیون ماهیت و بیطرفی خود را با نحوه گزارش از
حادثه به شدت مخدوش کرد.
مردم هنوز در باور و تحلیل «سهشنبه شوکآور» ماندهاند ...این سهشنبه
هیچ گاه از یاد مردم ایران نخواهد رفت همچنان که آثار قضاوتهای
ما در صورت اشتباه بودن نیز باقی خواهد ماند.
* سامان عابری

فراخوان مشموالن کاردانی ،دیپلم و زیردیپلم
در خرداد ماه سال ۹۸

ســازمان وظیفه عمومی ناجا کلیه مشموالن دارای مدرک تحصیلی
کاردانی ،دیپلم و زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریخ خرداد ماه
سال جاری دریافت کرده اند را به خدمت سربازی فراخواند.
به گزارش مهر ،سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیه ای اعالم کرد:
کلیه مشموالن فارغ التحصیل مقاطع کاردانی ،دیپلم و زیردیپلم که برگ
آماده به خدمت به تاریخ  ۱۹/۳/۹۸دریافت کرده اند با مراجعه به یکی
از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامــی (پلیس  ،)۱۰+برگ معرفی نامه
مشــموالن به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطالعات مندرج در آن
اقدام کنند.در ادامه این اطالعیه آمده است :مشموالن ساکن تهران بزرگ
ســاعت  ۶صبح روز یکشنبه مورخ  98/3/19و مشموالن ساکن سایر
استان ها نیز ساعت  ۷صبح تاریخ ذکر شده ،در محل و مراکزی که در
برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم شده،
حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

C M

»»فیضا ...مظفرپور

امســال ســالگرد رحلــت امــام راحل
عظیمالشــأن ملت ایران وارد ســیام ســال
میشــود به همین دلیل از اهمیــت ویژهای
برخوردار است .انگار همین دیروز بود که امام
امت را از مصلی امام خمینی بعد از اقامه نماز
بر پیکر آن عارف سالک و مجاهد فی سبیلا...
به وسیله مرحوم آیتا ...العظمی گلپایگانی به
ســمت بهشت زهرا تشییع کردیم و مسیر 33
کیلومتری را پیاده طی نموده و حوالی ساعت
 4بعدازظهر پیکر مطهر امام به خاک ســپرده
شد به عنوان یک شــاهد عینی از این مراسم
با جرأت میتوانم بگویم که چنین تشــییع و
تکریمی از یک رهبر الهی در دنیا بینظیر بود.
امــام (ره) وقتی  12بهمن وارد تهران و ایران
شــدند حدود  3میلیون نفر از ایشان استقبال
کردند و مسیر فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا
طی کردند.
و به آن ســخنرانی تاریخی گوش دادند ولی
روزی کــه به جایــگاه ابدی ســفر کرد 11
میلیون نفر انســان شیفته امام از سراسر جهان
و از سراســر ایران اسالمی برای وداع با مراد
خویش حضور یافتند و آن مراســم تاریخی
را رقم زدند .و این میســر نمیشــود مگر با
اخالص آن مرد بــزرگ و خدا باور که باور
داشــت باید به مردم تکیه کــرد زیرا که همه
مسئولین خدمتگزار مردماند و به همین دلیل
فرمــود« :اگر به من خدمتگزار بگویند بهتر از
آن است که رهبر بگویند».
امام راحل به مردم و مسئولین هم خودباوری
را توصیه فرمودند :اطمینان داشــته باشید اگر
بخواهید میشــود اگر بیدار شوید و بخواهید
شما بیدار شوید و بفهمید این معنا را که نژاد
ژرمن از نژاد آریا باالتر نیست و غربیها از ما
باالتر نیستند»
و باز میفرماید :اســاس باور این دو مطلب
اســت« :باور ضعف و سســتی و ناتوانی و
باور قدرت و قــوه و توانایی اگر این باور را
داشته باشید که میتوانیم در مقابل قدرتهای
بزرگ بایستیم این باور اسباب این میشود که
توانایی پیدا میکنیــد و در مقابل قدرتهای
بزرگ ایستادگی میکنید .این پیروزی که شما
به دســت آوردید .برای این است که باورتان

آمده بود که میتوانید.
امام همواره بنــای حرکت خود را با حمایت
و پشــتیبانی ملــت از خودش گذاشــت از
نخســتینهای روزهای قیام در سال  41و تا
آخرین روز حیاتشــان با حمایت مردم پیش
رفت اگر در پانزده خرداد ســال  42مردم به
میدان آمدنــد و آن قیــام در حمایت از امام
بود که مردم  15هزار شــهید تقدیم کردند و
خود امام راحل فرمود :من  15خرداد را برای
همیشه عزا اعالم میکنم .و از همان قیام نیمه
خرداد منتظر امام منتظر خویش شد را تا پرچم
قیام به دســت صاحب اصلی نهضت بدهد و
چنین ســرود که روزها میگــذرد حادثهها
میآید /انتظار فرج از نیمه خرداد کشم ،همه
به دلیل بــاور مردم بود و حمایت مردم از آن
رهبر کبیر.
روز  15خرداد  42و روز  14خرداد ســال 68
به هم رســیدند .و این دو روز تاریخی برای
همیشــه یاد امام خمینی(ره) را در خاطرهها
زنده نگه خواهد داشت.
این دو روز پیوند ناگسســتنی امام و امت را
بــه اعلی مرتبه به جهان و جهانیان ثابت کرد.
اگر قیام  15خرداد بعد از دستگیری امام اتفاق
افتاد حماسه  14خرداد بعد از ارتحال و عروج

ملکوتی آن پیر فرزانه به تحقق پیوست.
 14خرداد از جهتی دیگر نیز به والیت پیوند
خورده اســت و آن سالروز انتخاب حضرت
آیــتا ...خامنهای مدظلهالعالــی به رهبری و
جایگزینــی امام راحل بود .انتخاباتی که نقطه
اطمینان مردم اســت و آرامش را به کشور و
دوستداران نظام هدیه آورد و در طول  3دهه
رهبری راهیه معظم له کشور از تمامی حوادث
و طوفانهای ســهمگین به سالمت به ساحل
نجات رسیده است .انشاءا ...این راه پر افتخار
علیرغم فراز و نشیبها و مشکالت به ویژه
مشکالت اقتصادی سالهای اخیر به پیروزی
نهایی متل ایران خواهد انجامید.
امام با رهنمودهــای خویش خبرگان امت را
به ســوی انتخابی جانشینی شایسته رهنمون
ســاخت و خود در وصیتنامه سیاسی الهی
نیــز فرموده بود :با دلی آران و قلبی مطمئن و
روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از
خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی
جایگاه ابدی سفر میکنم و به دعای خیر شما
احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم
مــی خواهم کــه عــذرم را در کوتاهیهای
خدمت و قصور و تقصیر را بپذیرد و از ملت
امیدوارم که عذرم را در کوتاهیها و قصور و

نیش و نوش

تقصیرها بپذیرند و با قدرت تصمیم و اراده به
پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار
در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد.
که خدمتگزاران بــاال و واالتر در خدمتند و
اهلل نگهدار این ملت و مظلومان جهان است.
بعد از  14خرداد  68مســیر امــام تاکنون با
رهبــری رهبر معظم انقــاب و خلف صالح
ایشــان راه آن رهبر کبیر ادامه یافته و خواهد
یافت .به فرمــوده مقام معظــم رهبری« :در
سختترین مراحل امام عزیزمان همواره آرام
و مطمئن بودند و به مــردم اطمینان فراوانی
داشــتند»« ،اگر چه جای خالــی امام برای ما
سخت و تلخ است اما میراث گرانبهای معمار
بزرگ انقــاب امام خمینی(ره) حفظ خواهد
شد»
و نیز میفرماید« :آری امام خمینی زنده است
تا امید زنده اســت و تا حرکت زنده است و
تا حرکت و نشــاط هست و تا جهاد و مبارزه
هســت ،او زنده است تا اسالم ناب محمدی
زنده اســت پرچم عظمت اســام و وحدت
مسلمین نفرت از ظالمین برافراشته است».
چنین صــدای او که ندای حــق و عدل بود
در دلهای امتش و در فضای جهان هســت
و خواهد بود او نمرده است و نخواهد مرد.

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
»»شکوفه رنجبر

چند روزی بیشــتر به آمدن عید ســعید
فطــر که پس از یک مــاه عبودیت و عبادت
مؤمنان روزه دار از راه میرســد باقی نمانده
اســت .مردم ایران و به تبــع آن همدان مانند
دیگر مســلمانان جهان این روز مبارک را با
برپایی آداب و رســوم و سنن خاص خود با
شــکوه فراوان گرامی میدارند .در تمام استان
وداع عاشــقان حضرت حق فضای همدان را
عطرآگین میسازد و مؤمنان تالش میکنند در
مراسم وداع با ذکر مناجات و ریختن اشک از
خوان الهی هرچه بیشتر بهره مند شوند.
بورسوم مختلفی در
این عید از آنجا که با آدا 
سراسر کشور برگزار میشود مردم هر منطقه
سنن خاصی را برای برپایی آن انجاممیدهند
از این رو است که در همدان معموالً مردم از
چند روز قبل از عید فطر با چراغانی کردن سر
در مساجد ،حسینیه ها ،ادارات ،مراکز دولتی
و خصوصی ،معابر ،میادین ،بازارها و خانه ها،
خانه تکانی ،خرید نیازمندیهای نو اعم از لباس
نو برای بچه ها ،هدایا برای نزدیکان ،اثاثیه نو
برای منزل و شــیرینی و میوه به استقبال این
عید بزرگ میروند.
در برخی نقاط که ماه قابل رؤیت است مردم
در آخرین شب از ماه مبارک رمضان در نقطه
ای بلند به افق چشم میدوزند تا با رؤیت هالل
ماه شوال با ماه رمضان وداع کنند.
روز عید فطر در مساجد ،بقاع متبرکه و مصلی
شــهر ،نماز عید فطر را اگرچه واجب نیست
اما به دلیل استقبال همگان بویژه آنانکه موفق
به روزه گرفتن شــده اند هر چه باشــکوه تر
برگزار میکنند.
پیشــوا و ولی مومنان حضــرت علی(ع) نیز
محورهایی اصلی برای خطبه عید فطر دارند
و میفرمایند :السالم «اِنَّما ُه َو عیدٌ ل ِ َم ْن َقب ِ َل اهللُ
کر قِیا َم ُه؛ این عید ،فقط عید کسی
ِصیا َم ُه َو َش َ

اســت که خدا روزه اش را پذیرفته و نمازش
را ســتوده اســت ».قبولی نماز و روزه ،یعنی
اینکه نماز در عمق روح انسان راه یافته باشد،
و نیت روزه ژرفای قلبش را جال داده باشــد.
آنــگاه به عنوان قاعده ک ّلی فرمودَ « :و ُّ
کل ی ْو ٍم
الی ْع َصی اهللُ ِ
فیــه َف ُه َو ِعیدٌ ؛ و هر روز که خدا
نافرمانی نشود ،عید است ».چرا که روح آلوده
نشده ،و در نتیجه ،شادابی و طراوت ریشه دار
متأسفانه امروز
است ،نه تصنّعی و ظاهری که ّ
رســم بر این شده اســت که خیلیها با درون
آلوده و روحی از ریشــة فاسد شده ،با تبسم
و لبخند ظاهری می خواهند اظهار شــادی و
نشاط نمایند.
یکی از مرســومات دیگر ایــن عید پرداخت
زکات و فطریه اســت و هر خانواده براساس
نوع فطریه که معموالً برنج یا گندم اســت یا
وجه نقدی معادل ارزش آن را به فرد مستحق
میدهد یــا در صندوق هایی کــه ویژة جمع
آوری فطریه است ،میاندازد.
امسال نیز مطابق اعالم دفتر مقام معظم رهبری
حضرت آیتا ...ســیدعلی خامنهای نیز مبلغ
زکات فطره برای سال  ۱۳۹۸حداقل  ۸هزار
تومان مانند سال گذشته است.
فطریه عبارت اســت از سه کیلو طعام غالب

هر مسلمان اعم از جو ،گندم و برنج و اقالمی
که بهعنوان طعام محسوب میشوند .بر اساس
محاســبات صورتگرفته میزان زکات فطره
برای یک نفر با محاسب ه سه کیلو گندم۸۰۰۰ ،
تومان اســت و پرداخت ایــن مبلغ ب ه عنوان
فطریه کفایت میکند .اما هموطنان میتوانند با
توجه به برنجی که مصرف میکنند ،سه کیلو
از آن یــا معادل قیمــت آن را بهعنوان فطریه
بپردازند .البته در هر صورت پرداخت حداقل
 ۸۰۰۰تومان برای هر نفر کفایت میکند.
بر اساس اعالم دفتر مقام معظم رهبری ،مبلغ
کفاره یک روز قضای روزه با عذر شــرعی،
مبلــغ  ۲۵۰۰تومان و کفــاره یک روز قضای
روزه عمــدی ،مبلغ  ۱۵۰هــزار تومان تومان
است.
در همین راســتا دبیر ســتاد اقامــه نماز ،در
توگو با همــدان پیام عنــوان کرد :نماز
گف 
عید سعید فطر ساعت  7:35به امامت آیتا...
شــعبانی نماینــده ولی فقیه در اســتان و در
محوطه مصلی همدان اقامه میشود.
حجتاالسالم سید مرتضی حسنی حلم با بیان
اینکه پیشبینی میشــود  35هزار نفر در نماز
عیــد فطر حضور به هم رســانند اضافه کرد:
تمام دستگاههای اجرایی و خدماتی امکانات

خــود را در جهت برگزاری هر چه بهتر نماز
عید فطر در همدان بسیج کردهاند.
حســنی حلم ضمن قدردانی از دستگاههای
متولی در حوزه اقامه نماز عنوان کرد :مصلی
همدان در میان مصلیهای کشــور به لحاظ
موقعیــت جغرافیایی ،فضای زیبــا و مفرح
و دسترسی آســان مردم به این نقطه از شهر
کمنظیر است.
دبیر ســتاد اقامه نماز بیان کــرد :با همکاری
شــهرداری بیش از  100دســتگاه اتوبوس از
ساعت  5:30صبح در ایستگاههای مختلف از
جمله شه رکهای شهر همدان آماده جابجایی
رایــگان نمازگــزاران عید فطر بــه مقصد و
بالعکس هستند.
حسنی حلم به مستحب بودن اقامه نماز عید
فطر در فضای باز اشاره کرد و گفت :از تمام
نمازگران درخواســت داریم که در صورت
امکان سعی کنند مهر و سجاده به همراه داشته
باشند و دقت داشــته باشند که راس ساعت
اعالم شــده در محل برپایــی نماز حضور به
عمل رسانند.
مدیرکل تبلیغات اســامی اســتان همدان با
تأکید بر اینکه رویکرد این ســازمان در عید
فطر ایجاد یک فضای با نشاط اجتماعی است،
گفت :در سطح استان باتوجه به ایام  15خرداد
و رحلت امام خمینی( ره) باید برنامه هایی با
محور نشاط اجتماعی به شکلی در شهر برپا
شود که همراه با تبیین اهداف امام از قیام 15
خرداد و شناخت سیرت و بصیرت شخصیت
ایشان باشد.
حجت االسالم علی دشتکی افزود :امسال نیز
چون سالهای گذشته نماز عید فطر در مراکز
شهرســتانها به شــکل یک نماز محوری در
مصلیهای شهر برگزار میشود و تمام مبلغین
در مســاجد ،جشنها و مراکز به ویژه مصلی
همدان شرکت خواهند کرد.

همدان پیام :زورگیری در مسیر همدان نهاوند
منظور بدی نداشتن هدفشون زور آزمایی بوده !!
وطن امروز :ترامپ با اوباما فرقی با هم ندارند
چرا اوباما موهاش مشکی ترامپ طالیی!!
کیهان :چگونگه شرکتهای دولتی  70درصد بودجه کشور را میبلعد
اشتهاش زیاده چه کار داری ؟!
همدانپیام :چرا کاهش نرخ ارز خبر خوبی نیست
تو جیب مردم جا نمی شه !!
قدس :کوپن و سهمیهبندی منتفی است
اینم از حمایت قشر محروم!!
جوان :کوچ دنیا از دالر
نکنه از ریال خوشش میاد
خراسان :دعوای زن و شوهری ،اصفهان و شیراز را به هم ریخت
پس تصادف تقاطع شیراز اصفهان به خاطر اینه؟
شرق :شرط ظریف برای سفر به ریاض
میخواد پیاده بره؟!
جام جم :نتانیاهو به دنبال چسب دو قلو
حتم ًا جیبش سوراخ شده؟!
اعتماد :والیبالیستهای کشورمان از دیوار چین هم گذشتند
یعنی قدشون داره بلند می شه؟!
ایران :شهری که پیادهها را دوست ندارد
حتم ًا این شهر تو کره ماه
همدانپیام :تابوی دوچرخهسواری زنان غرق در گرداب تصمی م گیری
بدون شرح
ایران :با کسی مذاکره میکنیم که با احترام پشت میز بنشیند
منظورش اینه که دستاشو بزار رو زانو!!
همدانپیام :مجلس به دست نااهالن افتاده است
خطای جونیه شما خودتو نگران نکن!!
تسنیم :اتباع خارجی هم در طرح پایش ملی فشار خون شرکت میکنند
خون اونا که رنگینتــره به خون ایرانیا نمیخوره برای همینم
بیشتر استخدام میشن

نکته

بیش از  70درصد مبتالیان به شانه خشک
زنان هستند

عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه
 ۷۰درصد مبتالیان به شــانه خشک یا یخزده زنان هستند ،گفت :این
بیماری یک نوع بیماری نادر و مبهمی است که اغلب با گذشت زمان
و درمانهای طبی بهبود مییابد.
به گزارش ایرنا ،علی اکبر خورســندی افزود :بسیاری از افراد از شانه
خشــک رنج میبرند که پزشــکان از آن به عنوان کپسولیت چسبنده
(التهاب پوشش اطراف مفصل) یا آماس کیسههای مفصلی یا التهاب
تاندون ها یاد میکنند.
وی اظهار داشت :این یک مشکل غیر معمولی در شانه است که باعث
سختی و کاهش حرکات در شانه شده و اغلب به یک درد اساسی در
این قســمت منتهی میشود.عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی
ایران ادامه داد :اگرچه مراحل پیشرفت این بیماری به گونه ای است که
به خودی خود کنترل می شود ولی شامل سه مرحله است که هر فاز
چهار ماه طول میکشــد .این سه مرحله شامل فازی است که نخست
شانه در حال خشک شدن است مرحله دوم شانه خشک شده و مرحله
ســوم فاز نرم شدن مجدد است.خورســندی عنوان کرد :دوره کامل
بیماری باید یک ســال به طول بیانجامد ولی در حقیقت این بیماری
قادر اســت بیمار را به مدت سه ســال با ایجاد سختی و ناراحتی در
طول دورههای طوالنی درگیر ســازد عالوه بر این عود مجدد بیماری
به ندرت مشاهده میشود.
خورسندی گفت :به خوبی شناخته شده که این بیماری بین سنین  ۴۰تا
 ۶۰سالگی اتفاق میافتد و بیماری با صدماتی که به حرکات چرخشی
شانه آسیب میزند ارتباطی ندارد و در اکثر بیماران رادیوگرافی با اشعه
ایکس کام ً
ال طبیعی است.

ربات صیغهیابی که جیب مردم را
خالی میکرد
رئیــس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعات اســتان همدان از
کالهبرداری نوجوان  14ساله از کاربران فضای مجازی خبر داد.
فیروز سرخوشنهاد در گفتوگو با ایسنا ،در تشریح این اظهار کرد :به
دنبال مراجعه شخصی در رابطه با برداشت غیرمجاز از حسابش ،وی
خواستار رسیدگی به شکایت خود شد.
وی ادامه داد :وی در اظهارات اولیه خود مدعی شد که پس از نصب
یــک ربات صیغهیابی و پرداخت هزینه به مبلغ  2هزار تومان ،پس از
مدتی از حساب بانکی او مقدار بیشتری برداشت شد.
ســرخوشنهاد تصریح کرد :پس از طرح شــکایت شاکی و تشکیل
پرونده ،دســتگیری متهم در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت که پس
از انجام اقدامات فنی و پلیسی متهم که نوجوانی  14ساله بود ،در دام
پلیس فتا افتاد.وی خاطرنشان کرد :طی بازجویی از متهم ،او در ابتدا در
مواجهه با مستندات جمعآوری شده منکر هر عمل مجرمانهای شد اما
پس از رویارویی با ادله دیجیتالی اعتراف به اقدام مجرمانه خود کرد.
ســرخوشنهاد با اشاره به اینکه این نوجوان  14ساله اقدام به ساخت
ربات صیغهیابی و صفحه جعلی کرده بود ،افزود :متهم پس از آموزش
در فضای مجازی مبنی بر ســاخت صفحه جعلی ،ربات صیغهیابی را
در فضای مجازی منتشر کرده و هر فرد با نصب آن و ورود به صفحه
پرداخت مبلغ ،تمام اطالعات بانکی او توسط متهم ثبت میشد.
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اقتصـاد
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 ۳۱تیر آخرین مهلت نام نویسی جشنواره
کارآفرینان برتر
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی همــدان گفــت :نــام نویســی
جشــنواره کارآفرینــان برتــر همزمــان بــا سراســر کشــور از  ۹خــرداد
مــاه در ایــن اســتان آغــاز شــده و تــا  ۳۱تیرمــاه ادامــه دارد.
احمــد توصیفیــان افــزود :همــه کارآفرینــان و کارگــران خــاق
میتواننــد از  ۹خــرداد تــا  ۳۱تیرمــاه بــا مراجعــه بــه پایــگاه اینترنتــی
 www.karafarinanebartar.iنســبت بــه ثبتنــام ،تکمیــل

فرمهــای مربــوط و ارســال مســتندات اقــدام کننــد.
وی افــزود :کارآفرینــان برتــر و کارگــران خــاق و مبتکــر در ایــن
جشــنواره در ســه بخــش صنعــت ،کشــاورزی و خدمــات اســتان
انتخــاب میشــوند و پــس از معرفــی در جشــنواره اســتانی در صــورت
داشــتن شــرایط و کســب امتیــازات الزم بــه جشــنواره ملــی امتنــان از
کارآفرینــان برتــر کشــور معرفــی میشــوند.
توصیفیــان اضافــه کــرد :ایــن جشــنواره هــر ســال بــا هــدف اشــاعه
و ترویــج فرهنــگ کارآفرینــی ،تاکیــد بــر خالقیــت و نــوآوری در
کســب و کار ،شناســایی کارآفرینــان در سراســر کشــور و معرفــی

برتریــن هــا بــه عنــوان الگــو بــه آحــاد جامعــه بــه ویــژه جوانــان
برگــزار میشــود.
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی همــدان یــادآور شــد :از دیگــر
اهــداف ایــن جشــنواره میتــوان بــه ایجــاد فضــای تعامــل و همــکاری
میــان فعــاالن عرصههــای مختلــف اقتصــادی در بخشهــای صنعــت،
کشــاورزی و خدمــات ،ایجــاد نشــاط و رقابــت در فضاهــای کســب و
کار ،هــم افزایــی و مشــارکت کارآفرینــان در توســعه اقتصادی کشــور و
ترویــج فرهنــگ کار و کارآفرینــی و تقویــت نقــش کارآفرینــان در نظــام
تصمیــم ســازی کشــور اشــاره کــرد.

eghtesad@hamedanpayam.com

گزارش همدانپيام از بازار خرما

کارآفريني

ایده کسب و کار

در ابتدا باید بدانیم ایده به چه معناســت؟ ایده عبارتست از :یک
مفهوم یا یک درک ذهنــی  .در لغت هم دارای معنای مختلفی چون:
نظریه ،عقیده ،مقصود و نظایر اینهاســت .در حوزه کسب و کار ایده
باید شکل واقعی داشته و ارزش ثروت آفرینی داشته باشد.
پیدا کردن ایده برای راه اندازی کسب و کار سختترین کار دنیاست.
ایده چیزی است که با ارائه آن بتوانید پول دریافت کنید .همین قسمت
سخت ترین ماجرای کارآفرینی است.
اصوال ایده های کسب و کار در یکی از سه شکل زیر ارائه می شوند:
■ پیداکردن کاربرد /بازار جدید برای خدمات/محصوالت موجود :ارائه
و ترغیب به خرید بیمه آتش ســوزی و عمر به مردم پس از سیالب
امسال در کشور
■ ارائه یک فناوری /محصول /خدمت جدید
■ بهبــود یک فناوری  /محصول  /خدمت موجود ( گســترش دایره
خدمات با داشتن یک جی میل)
بعد از اشکال بروز یک ایده باید به دنبال منابع ایده یابی باشید .زمینه
های ذیل می تواند منابع خوبی برای جستجو و دیدن ایده باشند:
■ تجربیات کاری گذشته
■ کسب و کار خانوادگی
■ داشتن یک شبکه ارتباطی از افراد مختلف
■ عالئق ،عادات و مشکالت شخصی
■ پیشنهاد دیگران
■ آموزش و یادگیری
■ خوش شانسی
همانطور که اشــاره شد داشتن ایده به موفقیت نهائی منجر نخواهد
شد بلکه عینیت بخشیدن به ایده ها می تواند مناسب یا غیر مناسب
بودن آن را نشــان دهد .برای این منظور می توانید گامهای زیر را
بردارید:
 -1مشخص کردن نوع کســب و کار و حوزهای که به آن عالقه مند
هســتید به خوبی می تواند حوزه فکری و جســنجوی شما را نظم
ببخشد .هدف را مشخص کنید و به دنبال آن باشید.
 -2ایده ها را یادداشت کنید .با روی کاغذ آوردن ایده ها انگیزه برای
دنبال کردن آن را بدست می آورید .ابعاد آن را بسط می دهید و چیزی
برای ارائه به دیگران خواهید داشت .ایده را هم فرموش نمی کنید.
 -3ایده هایتان را بررســی و پاالیش کنیــد .ایده ها را پرورش دهید،
ابعاد آنها را از لحاظ اجرائی بررســی کنید و از لحاظ عملی بودن آنها
را رتبه بندی کنید.
 -4برای اعتبار ســنجی ایده تان به سراغ کسی بروید و آن را برایش
توضیح دهید .واکنش او را بسنجید و بعد سعی کنید ایده تان را مجددا
ساده و قابل فهم کنید.
 -5این بار به سراغ یک آدم خبره و متخصص کسب و کار تان بروید
و نظرات او را جویا شوید .احتماال می گوید اشتباهات و اصالحی را
در ایده تان انجام بدهید.
هدف کلی این مراحل تبدیل ایده ذهنی و غیر روشــن شــما به یک
ایده سرراست و شفاف و کاملی است که برای همه قابل درک باشد.
* محمد جواد وثاق
مشاور مرکز خدمات کارآفرینی مدیران بهبود

ميوههاي نوبرانه ارزان ميشوند
رئیــس اتحادیه میوه و تره بار همــدان گفت :در هفته آینده قیمت
میوههای نوبرانه در بازار همدان ارزان میشود.
محمد فامیلمتقی اظهار داشــت :متاســفانه هر گاه نام صادرات میآید
بالفاصله قیمت کاالها اوج میگیرد و آرامش بازار را برهم میزند.
وی با بیان اینکه امروز قیمت هر کیلو سیب زمینی بین  5تا  6هزار تومان
اســت ،ابراز کرد :صادرات مدیریت نشده ،خسارات ناشی از سیل در
گرگان و کمبود ســیب زمینی سبب افزایش قیمت این کاال شده است.
در این فصل عمده ســیب زمینی مورد نیاز استان از گرگان ،اصفهان و
دزفول وارد میشود.
رئیــس اتحادیه میــوه و ترهبار همدان با انتقاد از صــادرات بیرویه و
مدیریت نشده ســیبزمینی ،به تسنيم گفت :وقتی کمبود و نیاز به این
کاال در کشــور احساس میشــود پس صادرات آن به کشورهای دیگر
نادرست است و آرامش بازار را بر هم میزند.
فامیلمتقی با بیان اینکه قیمت میوههای نوبرانه نسبت به روزهای اخیر
کمی ارزانتر شــده ،تصریح کرد :با گرم شدن هوا و رسیدن محصوالت
مناطق مختلف کشــور ،قیمتها تعدیل میشود .از آن جا که میوههای
تابستانی قابلیت نگه داری طوالنی مدت ندارد بنابراین امکان صادرات
نیز وجود ندارد.
وی گفت :ديروز قیمت هر کیلو زردآلو در بازار خرده فروشــی همدان
بیــن  5تا  15هزار تومان ،توتفرنگی  5تا  8هزار تومان ،هلو  5تا 10
هزار تومان و طالبی نیز  4هزار تومان است .قیمتها با توجه به کیفیت
محصوالت متفاوت است.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار همدان افزود :قیمت باالی زرد آلو بهخاطر
کمبود این محصول است .عمده محصوالت زردآلوده استان از اصفهان
و شهریار وارد میشود.

خرما از مراسم ختم حذف شد

خبر

سود وامهای زیر  ۱۰۰میلیون بخشیده شد

»»غزل اسالمي

خرماي بــم درجه يک فلــهاي در بازار
سرگذر تا  45هزار تومان هم فروخته ميشود.
اين نوع خرمــا در برخي از فروشــگاههاي
سطح شهر تا کيلويي  60هزار تومان هم ديده
ميشــود .امسال افزايش  3تا  4برابري قيمت
خرما نسبت به رمضان سال  97موجب شد تا
بسياري از سفرههاي افطاري بدون خرما پهن
و حتي برخي از مراســمهاي ختم نيز بدون
آن برگزار شــوند .اين در حالي اســت که تا
کنون خرما جزو الينفک مراسمهاي عزاداري
و ســفرهها و مهمانيهاي افطاري بوده است.
تــا پيش از اين خانوادهها هــر قلم کاال را از
اين دو مراسم حذف ميکردند خرما را حذف
نميکردند.
اکنون خرما کاالي لوکســي بهشمار ميرود
که همه خانوادهها نميتوانند از آن اســتفاده
کنند .نخريدن خرما مختص اقشــار ضعيف
جامعه نيست بلکه بسياري از متوسطها هم تا
حدود زيادي آن را از سبد خريد خود حذف
کردهانــد و معتقدند «ســزاي گراني نخريدن
است».
شــمس زن  55سالهاي اســت که ميگفت:
بچههاي من از کودکــي عادت دارند روزي
چند عدد خرما ميخورند ولي بعد از  30سال
خوردن خرما ،در اين چند ماه بهخاطر گراني
مقدار خريدم را بســيار پاييــن آوردهام و به
جرأت ميتوانم بگويم ماهي يک کيلو خرما
بيشتر نخريدهام ،چون فکر نميکنم پرداخت
 45هزار تومان بــراي يک کيلو خرما منطقي
باشــد .البته اگر درآمد من هم در اين مدت
 3برابر شــده بود مشــکلي نداشتم و باز هم
هفتهاي يک کيلو خرما ميخريدم.
ناصري هم عنوان کرد :در ماه رمضان مجلس
ختمي رفتم که از خرما استفاده نکرده بودند،
درصورتيکه تا امروز من چنين چيزي نديده
بودم .وقتي قيمت يک کيلو خرماي مجلسي
 45هزار تومان باشــد مسلم ًا بسياري از مردم

آن را حتي از مراســمهاي ختم خود حذف
ميکنند و فقط از حلوا و ميشــگا آنهم اگر
گرانتر نشوند ،استفاده ميکنند.
مظفري مرد  60ســالهاي است کهگفت :در
هتل مهمانــي افطاري برگزار کرديم اما خرما
نخريديــم چون واقع ًا قيمت آن باالســت و
دليلي براي خريد آن نديدم.
ملکي هم گفت :بچههاي من ورزش ميکنند،
وقتي که ميگويند خرما بخر نميتوانم به آنها
بگويم خيلي گران شــده ،مجبورم بخرم .از
وقتي خرما تا اين حد گران شــده هرماه 300
هزار تومان بابت خريد آن ميپردازم که براي
من و خيليها مبلغ خيلي زيادي است.
يکــي از مغــازهداران در خيابــان ســرگذر
گفت :امســال تقريب ًا فروش خرما نداشــتيم.
بقيه همــکاران هم شــرايط ما را داشــتند.
خرما بهحدي گران شــده که فروش رمضان
کــه پرمصرفترين ماه بــراي مصرف خرما
بهحســاب ميآيد به اندازه ماههاي معمولي
سال گذشــته هم نبود .امسال راکدترين بازار

مصرفکنندگان واقعي
اولويت خودروسازان

معــاون بازاریابــی و فــروش گــروه
خودروســازی سایپا گفت :ســایپا با پایش
ثبتنامکنندگان ،خودروهای مصرفکنندگان
واقعی و تکثبتنامی را در اولویت تحویل
قرار میدهد.
حســین کاظمــی طرقی گفــت :باتوجه به
ضرورت جلب رضایت مشــتریان و اجرای
عادالنه برنامه تحویل خودروهای مشتریان،
ثبتنامکنندگانــی که منتظــر دریافت یک
خودرو هســتند ،در اولویت قــرار دارند و
تــاش میکنیم خودروهای ایــن طیف از
افراد ،زودتر بهدستشان برسد.
به گفتــه وی افرادی که برای نخســتینبار
صاحــب خــودرو میشــوند و یــا برای
نخستینبار قصد دارند از محصوالت سایپا
اســتفاده کنند ،جزو مصرفکنندگان واقعی

دستهبندی شده و خودروهای خود را زودتر
از دیگران دریافت خواهند کرد.
وی به خبرآنالين گفت :سایپا پیشتر نیز در
خصوص اولویتبندی تحویل خودروهای
مشتریان اطالعرسانی کرده و هدف خود را
از اجرای این برنامه ،مشتریمداری و جلب
رضایت مصرفکنندگان واقعی اعالم کرده
است.
معــاون بازاریابی و فروش ســایپا گفت:
باتوجــه به اجــرای موفقیتآمیــز برنامه
افزایش تولید و رســیدن به رکورد تولید
بیــش از  ۴۲هزار دســتگاه خــودرو در
یک مــاه ،تحویل خودروهای مشــتریان
با شــتاب بیشــتری در حال اجرا است و
تالش میکنیــم در کمترین زمان ممکن،
تعهدات خود را پاسخ دهیم.

را در طول عمرم ديدم.
يکــي ديگر از فروشــندگان خرمــا در بازار
کليفروشــان هم بيان کرد :در عمرم بازار به
اين راکدي نديده بودم .به چشم ميديدم که
خيلــي از خانوادهها مراســمهاي عزاداري و
مهمانيهاي افطارشــان را بدون خرما برگزار
ميکردنــد .درصورتيکه اگر کســي در طول
ســال خرما نميخورد اما در مراســم ختم با
خرمــا پذيرايي ميکرد يا در مــاه رمضان و
ســفرههاي افطاري اين قلم را حتم ًا مصرف
ميکرد.
مغازهدار ديگري هم در همين راســتاي بازار
گفت :امسال خرماي مرغوب در بازار ناياب
بود و اگر هم پيدا ميشــد قيمتش بسيار باال
بود که از تــوان خريد خانوارها خارج بود و
کمتر کسي آن را ميخريد.
قيمت خرما در ســال گذشته يکباره  3برابر
شــد و بعد از عيد مجددا ً  30درصد گرانتر
شد .رئيس اتحاديه خشکبار ايران اعالم کرده
که صادرات مهمترين عامل گراني خرما بوده

اســت .طبق اخبار موجود ،اوکراین ،عراق و
روسیه مهمترين کشــورهاي هدف صادرات
خرما هســتند .اما برخيها از فعاليت دالالن
در اين عرصه خبر دادهاند .وقتي دالالن وارد
خريدوفــروش هر کااليي ميشــوند همانند
گوشــت ،برنج ،شــکر ،پياز و  ...قيمت آن
سرسامآور افزايشي ميشود و بحران در تهيه
آن کاال بهوجود ميآيد.
البتــه با وجود فعاليــت دالالن و صادرات
خرما امــا اکنون مشــکلی از لحاظ کمبود
خرمــا در کشــور وجــود نــدارد ،زيرا به
علت قیمت گران ،کســی خریــد نمیکند.
ارزانتريــن خرما در بازار ســرگذر انواع
نامرغوب جنوبي اســت کــه زير  18هزار
تومان در بازار موجود نيســت .البته بستگي
به شــرايط بازار ممکن است حتي  14هزار
توماني هم پيدا شــود اما در اين هفته با اين
مبلغ در بازار موجود نبــود .همين خرماي
نامرغوب تا سال گذشته در بازار کيلويي 2
هزارو  500تا  3هزار تومان بود.

افزایش تعرفه آب مشترکان
از ابتدای خردادماه

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف ،خدمات
مشــترکان و کاهش هدررفت شرکت آب و
فاضالب کشور گفت :تعرفههای جدید آب
و برق در بخش برق از ابتدای خردادماه برای
مشترکان لحاظ شده است.
علی سیدزاده افزود :براساس مصوبه اسفندماه
پارســال هیأت وزیران تعرفه های آب و برق
قرار بود در دو مرحله از ابتدای اردیبهشــت
ماه برای کل مشــترکان و تعرفههای بیشــتر
برای مشترکان پرمصرف از ابتدای خرداد ماه
اعمال شــود که این موضــوع در بخش آب
اجرایی شــده اســت.به گزارش ايرنا ،وی از
اصالح الگوی مصرف خبرداد و خاطرنشــان
ساخت :براساس این الگو مصرف میانگین ۱۵
متر مکعب در ماه برای خانوار با بعد  ۳.۳نفر
تعیین شده است.هر نفر در شبانه روز می تواند

 ۱۵۰لیتر آب مصرف کنــد و هر آنچه باالتر
از این الگو باشــد شامل تعرفه بیشتر خواهد
شــد.مدبیر کمیته تخصصی آب و فاضالب
شــهری و روســتایی رویداد ملی سازگاری
با کم آبی گفت :هرمیــزان از الگوی مصرف
کمتر مصرف شــود مشترک به عنوان مشوق
در بخش بستانکاران قرار خواهند گرفت.وی
درباره تزریق اعتبار به وزارتخانه بابت اصالح
شــبکه تصریح کرد :در حــال حاضر میزان
اعتبارات متناسب با ایدهآلها نیست اما سعی
بر این بوده که از منابع جاری ملی و اســتانی
در راستای اصالح شبکه آب تأمین نقدینگی
صورت گیرد.سیدزاده اصلیترین اقدام شرکت
آب و فاضالب کشــور را اصالح و بازسازی
شبکههای فرسوده آب برشمرد و گفت :اکنون
حدود  ۳۰درصد شبکه فرسوده است.

بانک مرکزی درباره بند «ل» تبصره  ۱۶قانون بودجه امسال کشور
مبنی بر بخشودگی سود تســهیالت کمتر از یک میلیارد ریال نکاتی
را اعالم کرد.
به گزارش خبرآنالین ،در راســتای اجــرای بند «ل» تبصره  ۱۶قانون
بودجه امسال کشــور موضوع تنفیذ حکم تبصره ( )۳۵قانون اصالح
قانون بودجه سال  ،۱۳۹۵بند (و) تبصره  ۱۶قانون بودجه سال ۱۳۹۶
و بند (ط) تبصره  ۱۶قانون بودجه سال  ۱۳۹۷درباره بخشودگی سود
تسهیالت کمتر از یک میلیارد ریال ،بانک مرکزی ضمن ابالغ این بند
قانونی به بانکهای عامل ،نکاتی را به شــهروندان اعالم کرد که بدین
شرح است:
 -۱بخشودگی سود تسهیالت کمتر از یک میلیارد ریال
 -۱-۱با توجــه به اینکه آمار مربوط به تمــام مطالبات کمتر از یک
میلیــارد ریال نظام بانکی تا ســال  ،۱۳۹۵بالغ بر  ۲۶میلیون پرونده با
مانده اصل بدهی بیش از  2/478هزار میلیارد ریال و سود متعلقه آن به
میزان بیش از  ۴۳۸هزار میلیارد ریال مشمول قانون یاد شده ،میشود
و با توجه به محدودیت منابع در نظر گرفته شده در مفاد تبصره ()۳۵
قانون اصالح قانون بودجه ســال  ۱۳۹۵و جدول پیوست آن ،حسب
مباحث مطرح شده در کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی،
بانک مرکزی ناگزیر شد اولویتهایی را در مفاد دستورالعمل اجرایی
مربوطه مدنظر قرار دهد و بر همین اساس دستورالعمل مورد اشاره در
اسفندماه سال  ۱۳۹۵به بانکهای عامل ابالغ شد.
ضمن اینکه در ادامه اجرای طرح نیز ،حسب بررسیهای به عمل آمده
و به مقتضای تصمیمات متخذه ،اولویتهایی خاصی مورد تاکید قرار
گرفته و به بانکهای عامل ابالغ شد.
 -۲-۱بــا توجه به مفاد تبصرههای قانونی یادشــده ،آئیننامه اجرایی
مربوطه و دســتورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیالت
کمتر از یک میلیارد ریال ،ســهمیه بانکهای عامل شــامل بانکهای
ملی ایران ،صادرات ایران ،تجارت ،ملت ،رفاه کارگران ،کشــاورزی،
مسکن ،سپه ،توسعه تعاون ،توسعه صادرات ایران و پست بانک ایران
تعیین و ابالغ شده است.
بانکهای عامل میتوانند در چارچوب سهمیه ابالغی و اولویتهای
تعیین شده نسبت به اجرای قانونی موصوف اقدام کنند.
 -۲اولویتهای مشمولین بخشودگی سود تسهیالت در سال جاری به
شرح زیر تعیین شده است:
 -۱-۲بانــک عامل بدوا ً نســبت به بخشــودگی ســود تســهیالت
اولویتهای «۲ »۱-و «۲ »۲-ذیل بند ( )۲دستورالعمل اجرایی مربوطه
برای مانده مطالبات تســهیالت اعطایی یارانهای مورد حمایت دولت
بابت حوادث غی ر مترقبه و مســکن روستایی و مانده مطالبات امهال
شده آسیبدیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه مشمول بند (د) تبصره
 ۱۱قانون بودجه سالهای  ۱۳۹۳و  ۱۳۹۴و بند (و) تبصره ( )۱۳قانون
بودجه ( ۱۳۹۵در مورد پروندههایی حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی
بابت اصل تســهیالت (اعم از سررسید شــده قبل از سال  ۱۳۹۵و یا
سررسید شده طی سال  ))۱۳۹۵اقدام میکند.
 -۲-۲درباره مشمولین بند (د) تبصره  ۱۱قوانین بودجه سالهای  ۱۳۹۳و
 ۱۳۹۴و بند (و) تبصره  ۱۳قانون بودجه سال  ۱۳۹۵که تسهیالت آنها به
دلیل حوادث قهری امهال شده (و تاکنون تسویه نشده است) ،بر اساس
قرارداد اولیه متقاضی با بانک عامل مورد اقدام قرار میگیرد.
 -۴-۲اولویت بخشــش ســود تســهیالت برای افــرادی که حکم
محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی شده و زندانی
شدهاند ،تا سقف یک میلیارد ریال قابل اقدام است.
 -۳-۲اجرای طرح بخشــش سود تسهیالت برای طرحهای پرورش
میگو ،صیادان و شــیالت که به دلیل حــوادث غیرمترقبه و بیماری
نتوانســتهاند نســبت به تســویه بدهی خود اقدام کنند (به تشخیص
بانک عامل) بر اســاس قرارداد اولیه متقاضی بــا بانکهای عامل در
تمام استانهای کشور برای تسهیالت تا سقف یک میلیارد ریال انجام
میشود.
 -۴-۲اولویت بخشــش ســود تســهیالت برای افــرادی که حکم
محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی شده و زندانی
شدهاند ،تا سقف یک میلیارد ریال قابل اقدام است.
 -۵-۲آســیبدیدگان ناشی از زلزله شهرســتان بم که قبل از وقوع
زلزله تسهیالت دریافت کردهاند (موضوع مصوبه شماره ۱۳۵۷۲۰ .ت
 ۵۱۵۰۲ه مورخ  ۱۳۹۳.۱۱.۱۲هیأت وزیران) نیز مشمول اولویتهای
بند (۳ )۱-تا سقف یک میلیارد ریال قرار میگیرند.
 -۶-۲بانک عامل نسبت به تســویه مطالبات برای تمام پروندههایی
که از ســوی آن بانک بر روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته است،
حداکثر تا سقف  ۵۰۰میلیون ریال بدهی بابت اصل تسهیالت (اعم از
سررســید شده قبل از سال  ۱۳۹۵و یا سررسید شده طی سال )۱۳۹۵
اقدام میکند.
 -۷-۲بخشودگی سود تسهیالت اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری
ایران ،حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال قابل اقدام است.
کشاورزی برای طرحهای دولت بابت پرورش دهندگان

 -۸-۲بانک
مــوز گلخانهای ،پرورش دهنــدگان میگو ،شــهرکهای گلخانهای،
طرحهای آب و خاک ،اراضی باهوکالت و طرحهای پرورش ماهیان
گرم آبی استانهای شمالی (که فاقد توجیه اقتصادی اولیه بوده و یارانه
مربوطه تاکنون از ســوی دولت پرداخت نشده) تا سقف یک میلیارد
ریال و بر اساس قرارداد اولیه متقاضی با بانک ،اقدام میکند.

تبریک و تهنیت

جناب آقای دکتر رشید حیدری مقدم
انتصاب شایسته جنابعالی

به ریاست دانشگاه علوم پزشکی همدان
را تبریک عرض می نماییم.
دکتر سید مهرداد کسایی

بیمه نامه کوثر خودرو پژو 405به شماره بیمه نامه
 1397/1010/427330و شماره موتور  12485233837و شماره
شاسی  40311525و شماره پالک 489ب 86ایران  18به نام علی
صفدر ولی محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اکرم خدایی فرزند ارسالن به شماره ملی
 1531030130رشته زیست گیاهی دانشگاه بوعلی سینا به شماره
دانشجویی  7812107008مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.

کارت دانشجویی مهرداد نادری فرزند اسداهلل به شماره ملی
 4040141725رشته زیست شناسی دانشگاه بوعلی سینا به شماره
دانشجویی 9032102027مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط
میباشد.
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رئیس هیأت کشتی همدان:

مسابقات کشتی اوپن خردساالن و نونهاالن
همدان برگزار میشود

رئیس هیأت کشتی همدان گفت :مسابقات کشتی اوپن خردساالن و
نونهاالن  ۱۷و  ۱۸خردادماه در سالن خانه کشتی همدان برگزار میشود.
عبدالرضا رضائیان در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری مسابقات کشتی
اوپن خردســاالن و نونهاالن همدان اظهار داشت :با توجه به سیاست
اصلی هیأت کشــتی اســتان در توجه به ردههای پایه در نخستین گام

خبـر

پایان مسابقات فوتسال جام رمضان در
شهرستان کبودراهنگ

پیشخوان
مسابقات کشتی اوپن خردساالن و نونهاالن شهرستان همدان  ۱۷و ۱۸
خردادماه در سالن خانه کشتی شهر همدان برگزار خواهد شد.
وی افزود :رده ســنی خردســاالن متولدین  ۱۱دیماه  ۸۴تا  ۱۰دیماه
 ۸۶و رده سنی نونهاالن متولدین  ۱۱دیماه  ۸۲تا  ۱۰دیماه  ۸۴است.
رئیس هیأت کشــتی شهرستان همدان با اشــاره به برگزاری مسابقات
استانی این رده ســنی گفت :همچنین مسابقات استانی خردساالن ۲۳
و  ۲۴خردادماه به میزبانی هیأت کشــتی شهرســتان همدان در سالن ۶
هزارنفری انقالب همدان برگزار میشود.
رضائیان خاطرنشــان کرد :در راســتای برگــزاری هرچه مطلوب این

مسابقات جلســات متعددی با رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان
همدان برگزار شده که امیدواریم شاهد برگزاری مسابقات با کیفیتی در
این رده سنی باشیم.
رئیس هیأت کشــتی شهرستان همدان با اشاره به بازدید از باشگاههای
کشتی شهرستان همدان بیان کرد :در این مدت از باشگاه کشتی آبشینه
و باشگاه فدک بازدید شده است.
رضائیان خاطرنشان کرد :در تالش هستیم با توجه به وجود باشگاههای
کشتی و رشد ردههای سنی پایه بتوانیم آینده درخشانی را برای کشتی
همدان رقم بزنیم و در آینده کشتی گیران خوبی را معرفی کنیم.

رنج نامه فوتبال همدان

هفدهمیــن دوره مســابقات فوتســال جام رمضان شهرســتان
کبودراهنگ با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان
هفدهمین دوره مسابقات فوتســال جام رمضان با شرکت  12تیم از
مناطق مختلف شهری و روستایی در قالب  34بازی به صورت دوره
ای طی  12شب در محل ســالن ورزشی  1500نفری والیت برگزار
شد.
تیم های حاضر در این دوره از رقابت ها کوریجان ،امید ،اتحاد ،فتح،
میلنگ تراشی نوروزیان ،هایپر ،آبشار عاطفه ها ،پدافند ،فنی مهندسی،
آق تپه ،دهیاری علیصدر و گل تپه بودند که در پایان تیم های کابینت
امید کبودراهنگ ،اتحاد رزن و گل تپه به ترتیب مقام های اول تا سوم
را کســب نمودند و تیم باشگاه فتح کبودراهنگ به عنوان تیم اخالق
معرفی گردید.
گفتنی است با حضور مسئولین شهرستانی از تیم های برتر و نیز تیم
اخالق با اهدای کاپ ،لوح قهرمانی و جوایز ارزنده تقدیر و تشــکر
به عمل آمد.

تیم فوتبال لیورپول قهرمان اروپا شد
تیم فوتبال لیورپول با پیــروزی برابر تاتنهام عنوان قهرمانی لیگ
قهرمانان اروپا را به خود اختصاص داد.
به گزارش مهر ،دیدار فینال رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا بامداد
امروز یکشنبه بین تیم های لیورپول و تاتنهام در ورزشگاه متروپولیتانو
شهر مادرید برگزار شد که در پایان شاگردان یورگن کلوپ با برتری
 ٢بر صفر برابر تاتنهام عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دادند.
درحالی که هنوز بازی رنگ و روی جدی به خود نگرفته بود برخورد
توپ به دســت مدافع تاتنهام درون محوطه جریمه یک ضربه پنالتی
برابر سرخپوشان به ارمغان آورد که این ضربه را محمدصالح در دقیقه
 ٢به گل برتری تیمش تبدیل کرد.
در ادامه بازی دو تیم صاحب موقعیت هایی شدند اما نتوانستند تعداد
گل بازی را بیشتر کنند تا نیمه اول با همان یک گل به پایان برسد.
در دقایق پایانی بازی تاتنهام فشار زیادی را روی دروازه حریف وارد
کرد تا بازی را به تســاوی بکشــاند اما تیم لیورپول اجازه این کار را
نداد و در دقیقه  ٨٩توســط اورگی به گل دوم رسید تا جام قهرمانی
را باالی سر ببرد

علم ورزش

سرما درمانی یکی از روشهای موثر برای
ریکاوری سریع در ورزشکاران

یک متخصص فیزیولوژی ورزشی معتقد است که سرما درمانی یکی
از بهترین روشها برای ریکاوری ورزشــکاران حرفه ای بعد از انجام
تمرینات سنگین و فشرده است.
غالمرضا جهانی در گفتوگو با ایســنا ،افــزود :بعد از انجام تمرینات
سنگین و فشرده مقادیر زیادی اسید الکتیک در داخل عضالت و خون
تولید میشــود که برای خروج سریع این اسید الکتیک که منبع غنی از
انرژی اســت تحقیقات زیادی صورت گرفت که یکی از این روشها
برای بازگشت ورزشکار به حالت اولیه بعد از انجام یک تمرین فشرده
و سنگین ،انجام  ۱۰تا  ۱۵دقیقه تمرینات سبک و آهسته و ماساژ درمانی
بــود .هرچند بعد از این روشها میزان کاهش اســید الکتیک در خون
و عضالت افزایش پیدا کرد ،اما روش مناســبی برای ریکاوری سریع
ورزشکار نیست.
وی گفت :در تحقیقات بعدی که برای انجام ریکاوری سریع ورزشکاران
بعد از یک مسابقه سنگین و فشرده صورت گرفت ،سرما درمانی و قرار
گرفتن ورزشکار به صورت غوطهور در آب با دمای  ۱۸درجه به مدت
 ۱۵دقیقه بود .این روش بیشترین تأثیر را در روند کاهش الکتات تجمع
یافته در عضالت و خون داشــت و زمان ریکاوری را بعد از انجام یک
تمرین یا مسابقه فشرده و سنگین کوتاهتر میکرد .به طوری که ورزشکار
برای جلسه بعدی تمرین خود سریعتر میتوانست آماده شود.
جهانی خاطرنشــان کرد :آب به جز ریکاوری ســریع از نظر روحی و
روانی نیز تأثیر مطلوبی در ایجاد آرامش و کاهش استرس ورزشکاران
بعد از انجام تمرینات سنگین و فشرده دارد و سبب میشود تا ورزشکار
از نظر روانی نیز خود را برای جلسه بعدی تمرینات آماده کند.
ایــن متخصص فیزیولوژی ورزشــی در پایان تصریــح کرد :یکی از
مهمترین مزایای ســرما درمانی برای ریکاوری ورزشــکاران کاهش
آســیبهای ریز در جریان تمرینات است ،به طوری که سرما درمانی
سبب میشود تا آســیبهای بسیار کوچک سریعتر بهبود پیدا کند و
ورزشــکار در شرایط بســیار مطلوبی خود را برای تمرین یا مسابقه
بعدی آماده کند .ضمن اینکه فشــار ناشی از آب یک نوع ماساژ برای
ورزشکار محسوب میشود و از این طریق ورزشکار میتواند اکسیژن
بیشتری را دریافت کند.
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1
قضاوت داور بین
المللی فوتبال ایران
در AFC CUP
بیژن حیدری دیدار دو تیم وفو تای پو
و کیت چی هنگ کنگ را سوت خواهد
زد.به گزارش ســایت رسمی فدراسیون
فوتبال ،دیدار دو تیم وفو تای پو و کیت
چی هنگ کنگ از گــروه  Iرقابتهای
 ،AFC CUPروز چهارشــنبه ۲۹
خردادماه در هنگ کنگ برگزار میشود
که ایــن دیدار را با اعالم کنفدراســیون
فوتبال آسیا بیژن حیدری به عنوان داور،
علی میرزابیگی به همراه حسن ظهیری
به عنوان کمکهای وی قضاوت خواهند
کرد .همچنین داور چهارم مسابقه وحید
کاظمی از ایران است.
ناظــر داوری از قرقیزســتان و نماینده
مسابقه از کشور چین خواهند بود.

2
خوب سرویس زدیم و
پیروز شدیم

فوتبال همدان با گذشت نیم قرن از فعالیت
در لیگ های مختلف کشوری در صف استان
های موفق قرار ندارد و کارشناسان نبود تفکر
حرفه ای را عامل آن می دانند.
حتی انتقال امتیاز لیگ برتری پاس به همدان
نیز نتوانست تحول شــگرف در فوتبال این
اســتان ایجاد کند و التهاب و دلهره را در دل
فوتبال دوستان همدانی نهاد.
نگاه مثبت به این انتقال را می توان به تجهیز
و مدرن سازی زیرساخت ها و شکوفایی تک
چهره هایی معطوف ساخت اما همین موفقیت
های به دســت آمده هم اگر با تفکر حرفه ای
همراه بود ،اکنون دوام حضور در لیگ برتر را
شاهد می شدیم.
در واقع نبــود تفکر حرفــه ای و در مقابل،
تصمیم گیری های سلیقه ای و لحظه ای سبب
شد تا همدان اوج مقطعی و کوتاه در جایگاه
برتر فوتبال کشور داشته باشد و سپس با تنزل،
دلسردی و سرخوردگی در بین فوتبال دوستان
این استان ،روزگار خاکستری را ایجاد کرد.
حتی در این سال های اخیر نیز فوتبال همدان
هرگز نتوانست با پاس در لیگ های یک و ۲
موفق عمل کند و با کابوس ســقوط به لیگ
دســته ســه ،کارنامه ای دلخراش را به ثبت
رساند.
خرید امتیاز هم نتوانست به امیدواری دوباره
به این تیم کمک کنــد و انتهای فصل جاری
لیگ  ۲را نیز با حسرت صعود به پایان برد.
البته پنهان نیســت که امســال پاسی ها مورد
حمایت همه جانبه قرار گرفتند و نتایج خوبی
را نیز کسب کردند ،اما بازهم تفکر غیرحرفه
ای مانع از صعود شد.
پاس در این سال ها همواره دقیقه  ۹۰اقدام به
بســتن تیم می کند ،حمایت های مالی لحظه
آخری صورت می گیرد و با هر تنزل و افت
نیز ترکیب تیم دســتخوش تغییرات آنی می
شود.
در مجموع همین شیوه غلط و تصمیم گیری
ســلیقه ای و به دور از کالبدشکافی و بررسی
چرایی ها در ثبت ناکامی ها باعث شــد تا در
این سال ها تیمی که در لیگ برتر سکوهایش
جای سوزن انداختن نبود ،حاال شاهد حداقل
ها باشد.
بــا این حال ،پاس همچنــان در کانون توجه
فوتبالدوســتان همدانی قــرار دارد و در این

سال های اخیر حتی تیم هایی نظیر شهرداری
همدان این چنین مخاطب پذیر نبوده است.
هواداران فوتبال پــاس را نماد فوتبال همدان
تلقی می کننــد و با وجود این همه ناکامی و
خاطرات تلخ ،بازهم امیدوارند که روزگاری
پاس لیگ برتری می شود.
همین امیدواری ها ســبب شــده در آغاز هر
فصل بنای حمایت را ســرلوحه تشویق های
خــود قرار دهند و به امیــد صعود در انتهای
فصل ،از شکســت ها و ناکامی های مقطعی
طول فصل چشم پوشی کنند.
اما هر سال بارقه های امید در دل آنها نقش بر
آب می شود و با این جمله که «ان شاهلل فصل
بعد» ،دست کم به خودشان روحیه می دهند.
آنها در این ســال ها به قدری ســرد و گرم
چشیده فوتبال شده اند که نیک بدانند خوب
و بد این فوتبال بی رحم اما دوست داشتنی و
جذب در کجاست.
تفکر حرفه ای حلقــه مفقوده فوتبال همدان
اســت و همگان بر این باور رسیده اند که با
ایــن نگرش و نوع مدیریت در عرصه فوتبال
باشگاهی نمی توان راه صعود در پیش گرفت.
آنچه که مشــهود است ،ساختار فوتبال حرفه
ای در همدان ایراد دارد و نیاز است بازنگری
جامع و ســازنده شــود .در واقــع اگر بنا بر
تیمداری در هر ســطحی از فوتبال است ،می
بایست ارکان اصلی آن به خوبی ایجاد شده و
موانع موفقیت برداشته شود.
نگاه حرفه ای به فوتبال باشــگاهی می طلبد
ابتدا هیأت مدیره از جنــس فوتبال امروزی
شکل گرفته و بودجه باشگاه مشخص شود.
این نباشد که تیم شکل بگیرد و سپس برمبنای
نتایج و جایگاه هفتگی مســابقات بودجه به
باشگاه تزریق شود و اساس کار مدیرعامل که
می بایســت بر مسایل تیمی تمرکز کند ،فقط
دوندگی برای تامین منابع مالی باشد.
نگاه حرفــه ای در فوتبال می طلبد که برنامه
زمانبندی کوتــاه مدت ،میان مــدت و بلند
مدت شکل بگیرد و عالوه بر ثبات مدیریتی،
ســازوکار مالی پایدار و مشخص نیز تدوین
شود.
امروزه نیم نگاهی به تیم های موفق فوتبال در
لیگ هایی نظیر یک و  ۲کشور نشان می دهد
که برنامه محور عمل می کنند و از همان ابتدا
ضمن رفع دغدغه های مالی ،جذب کادر فنی

و بازیکنان موثر ،تقویت نظم و انســجام در
برپایی اردوهــا و تمرین ها ،ایجاد وحدت و
همدلی بین هواداران ،تیم و مسئوالن ،به دور
از هرگونه تنش و حاشیه ،سرانجام خوشایند
را برای خود رقم زده اند.
امســال عالوه بر تیم پاس ،شهرداری نیز در
شرایطی دیگر نماینده فوتبال همدان در لیگ
 ۲بود که حتی تا لبه سقوط پیش رفت.
فقدان بکارگیری مدیریــت فوتبالی در راس
این تیم ،بــی برنامگی در تزریق بودجه ،نبود
وحدت و انسجام تیمی ،بکارگیری افرادی با
نگرش ســنتی در امور فنی و مدیریتی ،نبود
شــناخت الزم در انتخاب بازیکنان تاثیرگذار
در لیــگ  ۲و حاکم نبودن تفکر حرفه ای در
این باشگاه سبب شد تا با وجود صرف هزینه
میلیاردی ،نتیجه مطلوب حاصل نشود.
از سوی دیگر ،اعتماد نکردن به افراد باتجربه
در ســطح لیگ های کشوری ،حضور افرادی
فاقد تجربه الزم در کمیتــه فنی ،وعده های
شعارگونه در حمایت مالی به موقع از بازیکنان،
سواســتفاده برخی بازیکنان از حواشی درون
تیمی و شناخت نداشتن مدیریت تیم از اصول
و قوانین حرفه ای فوتبال بر ناکام گذاشتن این
تیم صحه گذاشت.
این نوع شــیوه مدیریتی در تیم های دســته
سومی و حتی رده های پایه که در لیگ های
کشوری حضور داشــتند نیز تاثیرگذار بود و
در مجموع فصلی ناموفق را در فوتبال استان
همدان رقم زد.
جمع بندی از کاســتی های موجود در مسیر
فوتبال اســتان نشان می دهد تا زمانیکه تفکر
حرفه ای در باشگاه های همدان حاکم نشود و
جای خود را به کج سلیقگی ها ،تصمیم های
لحظه ای ،حمایت هــای مقطعی و دلخوش
بودن به حداقل ها بدهد ،صعود و بازگشــت
شور و نشــاط در بین فوتبالدوستان رویایی
دست نیافتنی برای الوندنشینان خواهد ماند.
در حالی که سال ها از عنوان «شهر فوتبال» که
کنفدراســیون فوتبال آسیا برای همدان نامید،
ســپری می شود ،آنچه که مشاهده شد ،شعار
فوتبال است
به امید روزی که سرنوشت فوتبال همدان به
دور از هرگونه ســهم خواهی ،تصمیم های
احساسی و تکرار اشتباهات گذشته ،در مسیر
موفقیت قرار بگیرد.

با بارســلونا تــا مرحله نیمــه نهایی لیگ
قهرمانان اروپا پیش برود برای ششــمین
ســال برترین گلــزن این رقابتها شــد.
مهاجم آرژانتینی با  ۱۲گل در صدر جدول
قرار گرفت .او چهار گل بیشتر از روبرت
لواندوفســکی بازیکن بایرن مونیخ به ثمر
رســاند .همچنین  ۶بار بیش از کریستیانو
رونالــدو (یوونتوس) و ســرخیو آگوئرو
(منچسترسیتی) گلزنی کرد.

در میان بازیکنان تیمهای فینالیست (لیورپول
و تاتنهام) هری کین و لوکاس مورا بهترین
آمار گلزنی داشــتند .هر دو بازیکن پنج گل
به ثمر رســانده بودند .آنها یک بار بیش از
محمد صالح ،روبرت فیرمینو و سادیو مانه
گلزنی کردند.
مسی به حکمرانی رونالدو پایان داد .مهاجم
سابق رئال مادرید توانسته بود برای سه سال
پیاپی برترین گلزن لیگ قهرمانان شود.

مسی آقای گل
لیگ قهرمانان
اروپا شد

مهاجم بارسلونا برای ششمین بار برترین
گلزن لیگ قهرمانان اروپا شد.
به گزارش ایسنا  ،لیونل مسی که توانست

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تحول دانش و صنعت
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  10815و شناسه ملی
 10820106368به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  1398/02/10تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - 1 :
محل شرکت در واحد ثبتی همدان به آدرس استان همدان
 ،شهرستان همدان  ،بخش مرکزی  ،شهر همدان ،هنرستان
 ،خیابان شــهیدان دیباج  ،خیابان میرزاده عشقی  ،پالک
 ، 0طبقه اول-کدپستی  6516769336تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید)488598( .

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

ســرمربی تیم ملی والیبال ایران پس
از پیروزی در دومین مسابقه مقابل چین
اظهار کــرد :با ســرویس های خوب
شرایط بازی را کنترل کردیم.به گزارش
مهر ،ایگور کوالکوویچ در پاسخ به سوالی
درباره موفقیــت در دو بازی بدون بازی
تدارکاتی گفت :این امتیاز نیست .واقعیت
این اســت که ما به بازی های تدارکاتی
قبل از این مســابقات نیاز داشتیم .آمار
اشــتباه های ما در سرویس و کار تیمی
به دلیل عدم بازی های دوســتانه ما بود.
با همه اینها خوشــحالم که از نظر نتیجه
خوب مســابقات را استارت زدیم و این
در ادامه مسابقات به ما کمک می کند.

3
دعوت فوتسالیست
همدانی به تیم هوئلوا
اسپانیا
علــی اکبر احمدوند فوتسالیســت
ناشنوای همدانی موفق به کسب دعوتنامه
از تیم هوئلوا اسپانیا شد.
به گزارش روابط عمومی هیأت ورزش
های ناشنوایان استان همدان  ،علی اکبر
احمدوند فوتسالیست ناشنوای همدانی
که در سال اخیر موفق به کسب عناوین
متعددی شــده بود و در دومین اردوی
انتخابی تیم ملی فوتســال ناشــنوایان
جهت حضــور در نهمیــن دوره بازی
های آسیایی  ۲۰۱۹ناشنوایان هنگ کنگ
و قهرمان جهان سوئیس حضور داشت
هم اکنون موفق به کسب دعوتنامه از تیم
هوئلوا اسپانیا جهت شرکت در مسابقات
فوتسال ناشــنوایان باشگاههای اروپا در
فصل  2020-2019شد.

4
پایان مسابقات جام
رمضان در تویسرکان
مســابقات فوتســال ادارات جــام
رمضان با قهرمانی اداره ورزش و جوانان
تویســرکان به کار خود پایان یافت .به
گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش
و جوانان استان مسابقات فوتسال ادارات
( جام رمضان ) در ســالن  2هزار نفره
غدیر تویســرکان با انجام  15بازی پس
از هفت شب رقابت تنگاتنگ به صورت
دوره ای بــا قهرمانــی اداره ورزش و
جوانان پایان یافت .نیروی انتظامی نایب
قهرمان مسابقات شد .اداره زندان و مرکز
بهداشــت مشــترکا به مقام سوم دست
یافتند.تیم آموزش و پرورش قلقلرود به
عنوان تیم اخالق شــناخته شد .و ناصر
پرتوی از تیم مرکز بهداشــت به عنوان
بازیکن اخالق شــناخته شد.در مراسم
اختتامیه معــاون فرمانــداری ،فرمانده
نیــروی انتظامی ،رئیــس اداره ورزش
و جوانــان  ،رئیــس اداره زندان ،رئیس
هیأت ورزش های همگانی شهرســتان
تویسرکان حضور داشتند.

آگهي حصر وراثت

خانم عذرا نوری دارای شــماره شناســنامه  7755به شرح دادخواست به کالســه 113/189/98ح از این حوزه درخواست گواهی
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نقی شوندی به شماره شناسنامه  7144در تاريخ  97/12/16در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به-1 :محســن شوندی به شماره ملی  4020001626پسر
متوفی -2حمید شوندی به شماره شناسنامه  37پسر متوفی
-3محمد شــوندی به شماره شناسنامه  118پسر متوفی -4علی شــوندی به شماره ملی  1736پسر متوفی -5یوسف شوندی به
شماره شناسنامه  4020109648پسر متوفی -6فاطمه شوندی به شماره شناسنامه  60دختر متوفی -7سعید شوندی به شماره ملی
 4020056241دختر متوفی -8عذرا نوری به شــماره شناسنامه  7755همسر متوفی اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست
مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي/متوفیه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين
آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .مالف )34

رئیس حوزه شماره  113شوراي حل اختالف کبودراهنگ

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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خبـر

مربیان سازنده در مسابقات اوپن
ارزیابی میشوند

رئیس هیأت کشــتی اســتان همدان گفت :هیأت کشــتی قبل از
شناســایی کشتی گیران برتر استان همدان ،به دنبال شناسایی و کشف
مربیان سازنده برتر است.
حمیدرضا یاری در گفتوگو با فارس اظهار کرد :به منظور بازگرداندن
شور و حال به کشتی استان به کمک اعضای هیأت و کمیتهها برنامهها
و مسابقاتی تدوین و در حال اجراست.
وی ادامه داد :در مرحله نخســت برگزاری مســابقات انتخابی اوپن
ردهها ،شناسایی کشتیگیران برتر در هر رده انجام میشود.
رئیس هیأت کشــتی اســتان همدان تصریح کرد :قبل از شناســایی
کشتیگیران برتر استان ،به دنبال شناسایی و کشف مربیان سازنده برتر
هستیم و بیشک پس از شناســایی و ارزیابی کامل مربیان ،ادامه کار
برای مربیان ضعیف در هیأت دشوار خواهد شد.
وی انتخــاب قهرمانان به عنوان ســرمربی ردههای ســنی را از دیگر
اقدامات انگیزشی هیأت برشمرد و گفت :در کنار توجه ویژه به مربیان
ســازنده از تجربیات قهرمانی مدالآوران کشتی به عنوان مکمل بهره
خواهیــم برد و وجود قهرمانان در کنار مربیان ســازنده میتواند گام
مثبتی برای ارتقای فنی کشتیگیران مطرح فعلی استان باشد.
یاری تصریح کرد :سالهاست که برخی با عنوان مربی در بدنه کشتی
رسوخ کرده و تنها برای گذراندن اوقات فراغت ،وقت مربیان سازنده
را هم اشغال کردهاند.
وی خاطرنشان کرد:کشتی استان با تالش مربیان سازنده پویا خواهد
شد و برگشت به دوران اوج کشتی تنها با همت مربیان سازنده واقعی
میسر خواهد شد.
رئیس هیأت کشــتی استان همدان خطاب به همه مربیان کشتی استان
همدان افزود :مالک و ســنجش هیأت کشــتی اســتان در بررسی و
ارزیابی مربیان ،انتخابیهای پیشروست و مربیان ضعیفی که شناسایی
ت طالیی تمرینها در هر شهرستانی را به مربیان
میشــوند ،باید وق 
سازنده واقعی تحویل دهند.

معروف و غفور در میان بهترین بازیکنان
لیگ ملتهای والیبال
پاســور و پشــت خط زن تیم ملی والیبال ایران در رتبه نخست
بهترین بازیکنان لیگ ملتهای والیبال قرار گرفتند.
لیگ ملتهای  ۲۰۱۹بــرای والیبال ایران رویایی و با  ۲پیروزی آغاز
شــد .ایران با شکست دادن ایتالیا و چین در رده دوم جدول ردهبندی
مسابقات قرار دارد و بازیکنان این تیم هم جایگاه خوبی در میان آمار
انفرادی مسابقات به دست آوردهاند.
در پایان دومین روز مسابقات« ،سعید معروف» با میانگین  ۱۶پاس در
هر ست ،رتبه نخست بهترین پاسورهای مسابقات را در اختیار دارد.
«امیر غفور» هم با  ۶۵.۵۲درصد موفقیت در زدن اسپک ،بهترین مهاجم
رقابتهاست .غفور که آمار فوقالعادهای از خود به جای گذاشته ،به
خصوص مقابل چین نمایش کماشتباهی ارائه کرد .پشت خط زن تیم
ملی والیبال ایران همچنین با کسب  ۳۹امتیاز ،دومین بازیکن امتیازآور
تورنمنت نیز محسوب میشود.
در بخــش بهترین دریافتکنندههای مســابقات« ،میالد عبادیپور» با
 ۳۰.۹۱درصد موفقیت ،رتبه هفتم را در اختیار دارد.
در ردهبندی بهترین مدافعین روی تور« ،سیدمحمد موسوی» با میانگین
 ۰.۵۷امتیاز در هر ست ،هفدهمین بازیکن برتر مسابقات است.
عبادیپور ،سیدمحمد موسوی ،پوریا فیاضی و علی شفیعی همگی با
میانگین  ۰.۲۹امتیاز در هر ســت ،رتبههای  ۲۱تا  ۲۴بهترین زنندگان
سرویس را در اختیار دارند.
فیاضی و محمدرضــا حضرتپور با میانگین  ۱.۴۳توپگیری در هر
ست ،نفر  ۱۷و  ۱۸بهترین توپگیران مسابقات هستند.

نوشاد عالمیان لژیونر شد
ملــی پــوش تنیس روی
میز ایران به عضویت یک تیم
فرانسوی درآمد.
به گزارش ایسنا ،پس از اینکه
نیما عالمیــان عضو یک تیم
باشگاهی فرانسه شد ،نوشاد
عالمیــان هم به دنبال این بود
که راهــی لیگهای خارجی
شــود که فصل گذشــته این
شرایط برایش فراهم نشد اما
اکنون حضور این بازیکن در یک تیم فرانسوی قطعی شد.
نوشــاد عالمیان برای یک فصل با تیم  Thorigne fouillardقرار
داد امضا کرد و پس از پایان مسابقات قهرمانی آسیا  ۲۰۱۹که شهریور
سال جاری است ،راهی فرانســه میشود تا برای تیم باشگاهی خود
بازی کند .تیم تورین فویار در دسته دو فرانسه حضور دارد.
پیش از ایــن نیز نیما عالمیان با تیم ویلنوو قــرار داد خود را تمدید
کرده بود.

آگهي حصر وراثت

آقای محمدرضا رجبی دارای شــماره شناسنامه  1291112979به شرح دادخواست کالســه 112/100/98ح از این حوزه درخواست
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد رجبی به شماره شناسنامه  5029416463در تاريخ  1398/2/9در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به-1 :محمدرضا رجبی فرزند احمد به شماره
شناسنامه  150متولد  1344صادره از اصفهان پسر متوفی -2رضا رجبی فرزند احمد به شماره شناسنامه  0069226644متولد 1357
صادره از تهران مرکزی پسر متوفی -3علیرضا رجبی فرزند احمد به شماره شناسنامه  1282272047متولد  1341صادره از اصفهان
پسر متوفی -4ستاره رجبی فرزند احمد به شماره شناسنامه  0150791951متولد  1353صادره از تهران غرب دختر متوفی -5منیژه
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در توصيف مؤمن :اگر از كسى دورى مىكند ،دورى كردنش از سر نفرت و پاكيزه ماندن است ،و اگر
به كسى نزديك مىشود ،نزديك شدنش ،از روى نرمى و مهربانى .دورى گزيدنش ،از روى تك ّبر و
خودبرتربينى نيست  ،و نزديك شدنش از سر فريب و نيرنگكارى نيست؛ بلكه به نيكوكارانِ پيش از
خود ،اقتدا مىكند.

الكافي :ج  ۲ص ۲۳۰ح ۱

■ دوبيتي:

		
عاشق آن به که دایم در بال بی

		
حسن آسا بدستش کاسهی زهر

شماره 3488

ایوب آسا به کرمان مبتال بی

حسین آسا بدشت کربال بی

باباطاهر

فناوري

استفاده از ضایعات پنبه برای تولید
زخمپوش

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری محققانی از دانشگاه
مینهسوتا آمریکا با استفاده از ضایعات پنبه موفق به تولید نانو الیافهای
ضد میکروبی برای کاربرد در زخمپوشها شدند.
به گزارش دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،احمد هیوهچی دانشجوی دکتری
مهندســی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح «تولید نانو
الیاف بر پایه پلی کاپروالکتان تقویت شده با نانوکریستالهای سلولزی
استخراج شده و ارزیابی رهایش دارو با خواص ضد میکروبی» گفت:
ترکمن صحرا ،از در روزگاران گذشــته کانون کشت پنبه بوده است،
ولی امروزه به دلیل سیاستهای ناصحیح تمایل به کشت این محصول
در منطقه استان گلستان کم شده است.

مقابله با باج افزارها از طریق مسافرت
در زمان!

متقاضیان روادید آمریکا باید اطالعات
دیجیتال خود را ارایه کنند

یکی از خطرناک ترین انواع حمالت سایبری حمالت باج افزاری است
که موجب قفل شدن فایل های کاربران می شود ،اما محققان امنیتی مسافرت
در زمــان را برای مقابله با این حمالت پیشــنهاد کرده اند.به گزارش تک
اکسپلورر ،تعدادی از دانشجویان دانشگاه ایلینویز از برنامه ریزی برای طراحی
هارد دیسک خاصی در قالب طرح آلماناک خبر داده اند که میتوان زمان آن
را به گونهای جابجا کرد که به قبل از زمان حمله باج افزاری بازگردد و فعالیت
خود را به طور عادی انجام دهد.به گفته این دانشجویان هارددیسک یادشده
را میتوان به گونهای تولید کرد کــه بر روی انواع لپ تاپ ها ،رایانههای
رومیزی ،گوشیهای هوشمند و حتی محصوالت سازگار با اینترنت اشیا
قابل نصب باشد و اگر چه در زمان حال به سر میبرد.

وزارت امور خارجه آمریکا از تمام متقاضیان روادید این کشــور
می خواهد اطالعات دیجیتال خود شــامل نام کاربری در شبکه های
اجتماعی ،شماره موبایل ها و آدرس های ایمیل قدیمی را ارایه کنند.
به گزارش آسوشیتدپرس ،وزارت امور خارجه ایاالت متحده آمریکا
اکنــون از متقاضیان روادید این کشــور میخواهد نــام کاربری در
شــبکههای اجتماعی ،آدرسهای ایمیل و شماره موبایلهای قدیمی
خود را ارائه کنند .این اقدام با هدف بررسی گسترده مهاجران و افرادی
انجام میشود که به آمریکا سفر میکنند.
به گفته وزارت خارجه آمریکا این اقدام با بررســی و اصالح فرمهای
تقاضای ویزا عملیاتی شده است.

هواوی کارمندان آمریکایی را به خانه فرستاد

افشای مشخصات گوشی گالکسی اس ۱۱

دولت چین در واکنش به تحریم های آمریکا علیه هواوی مشغول
تهیه فهرست سیاه از شرکت هایی است که در تجارت این کشور خلل
ایجاد می کنند .همچنین هواوی کارمندان آمریکایی را به خانه فرستاد.
به گزارش آسوشــیتدپرس ،چین در اقدامی اعالم کرد مشــغول تهیه
فهرست سیاه از شرکتها ،سازمانها و افراد غیر قابل اعتمادی است
که به تجارت این کشور ضربه میزنند.
به گفتــه برخی از کارشناســان این اقــدام هرچند کوچــک اما در
چارچوب انتقام از تحریمهای آمریکا علیه هواوی انجام شــده است.
تحریمهای دولت چین عالوه بر افراد و سازمانها احتماالً شامل ارسال
محمولههایی از مواد معدنی نادری میشــود کــه در تولید موبایل و
خودروهای الکتریکی در آمریکا به کار میروند.

در شــرایطی که همگان منتظر عرضه گوشــی گالکسی نوت ۱۰
سامسونگ هستند ،این شرکت در حال آماده سازی گوشی پرچمدار
دیگری برای سال  ۲۰۲۰موسوم به گالکسی اس  ۱۱است.
به گزارش آســین ایج ،قرار اســت این گوشی همراه با یک نمایشگر
بزرگ و حسگر زیر نمایشگر جدید و پیشرفتهای روانه بازار شود که
با تولیدات قبلی سامسونگ تفاوت داشته باشد .همچنین گفته میشود
دوربین گوشــی گالکســی اس  ۱۱از توان زوم اپتیــکال  ۱۰ایکس
برخوردار است که در میان گوشیهای هوشمند رقمی کم سابقه است.
پیش از این گفته شــده بود که سامسونگ حسگرهایی با قابلیت زوم
اپتیکال  ۵ایکس را طراحی کرده ،اما مشــخص نیست آیا حسگرهای
یادشده بر روی گوشی گالکسی نوت  ۱۰نصب میشود یا خیر.

گزارش

حامد آهنگی اینبار در همدان با اجرای سراسر خنده

گردشگري

معاون گردشگری:

مقاصد تازه باید به گردشگران داخلی
معرفی شود

«می توانیم به مردم در مورد روشهای صحیح مسافرت آموزشهای
الزم را بدهیــم .مردم به ســفرهای خودجوش انفــرادی که هزینههای
باالیی دارند ،عادت کردهاند؛ این در حالی است که می توان از سفرهای
برنامهریزیشده و باکیفیت که بخش خصوصی بانی پیریزی آنها شده
است ،استفاده کرد».
بهگزارش برنا ،ولی تیموری ،معاون گردشــگری با اعالم این مطلب در
مورد وضعیت ســفرها در شرایط کنونی کشــور گفت« :بهرغم اینکه
اوضاع اقتصادی مردم تغییر کرده اســت ،ولی ســفر همچنان در برنامه
زندگی مردم هســت .برای نمونه میتوان به عید امسال اشاره کرد ،که
با وجود فشــار اقتصادی شب عید و ســیل و آبگرفتگیای که وجود
داشت ،ولی مردم همچنان به سفرهای نوروزی خود ادامه دادند و در هر
شرایطی سفر را رفتند .این نشان میدهد که سفر در اولویت مردم ما قرار
گرفته و جزء هزینههای خانوار است».
وی با بیان اینکه ،در حال حاضر چیزی که اهمیت دارد این اســت که
ما بتوانیم ســفرهای بیشتر و ارزانتری را برای مردم تدارک ببینیم ،ادامه
داد« :ســازمان میراثفرهنگی تنها یک نهاد برنامهریز است و در زمینه
اختصاص بودجه برای سفرهای مردم نمیتواند کاری بکند .وام دادن به
مردم برای سفر کردن راه درست و عقالنیای نیست .در این زمینه اقدام
مثمر ثمر این است که مردم را راهنماییهای درستی بکنیم .مردم بهجای
اینکه ،به مکانهایی که رفتوآمد زیاد است و انبوه گردشگران به آنجا
هجوم میآورند بروند ،مقصدهای خود را تغییر دهند .و به مقصدهایی
بروند که همچنان تقاضا وجــود دارد .در این مقصدها معموالً هزینهها
هم به نســبت مکانهای دیگر ارزانتر هستند .از مجموع این برنامهها
میتوان به هدف اصلی ســازمان گردشگری که توزیع یکسان سفر در
کشور است دست یافت».
تیموری ادامه داد« :اگر سیاســتگذاران و تصمیم گیران در کنار رسانه
و نهادهای اطالعرســان با هم همکاری کنند و مقاصد تازه را به مردم
معرفی کنند ،از مشکالت ســفر به میزان زیادی کاسته میشود .در این
مقصدهای تازه رفتوآمد کمتر اســت و هزینههای ســفر هم پایینتر
هســتند ،همین آنها را تبدیل به مقصدهای خوبی برای سفر میکند.
درعینحال میتوانیــم به مردم در مورد روشهای صحیح مســافرت
آموزشهــای الزم را بدهیم .مردم به ســفرهای خودجوش انفرادی که
هزینههای باالیی دارند ،عادت کردهاند».
او بــا بیــان اینکه ،پیشبینی و تــدارک ما برای مردم این اســت که به
مقاصدی بروند که ظرفیت گردشــگری دارنــد ،افزود« :این مقاصد به
دلیل اینکه زیاد شناختهشده نیستند ،و رفتوآمد در آنجا کم است مقاصد
گردشــگری خوبی هستند .جامعهای که در این مقاصد است پذیرش و
شرایط الزم برای قبول گردشگر را دارد و حضور گردشگر میتواند تأثیر
زیادی در بهبود وضع اقتصادی آنجا داشــته باشد و اقتصاد گردشگری
را در این مقاصد راه بیندازد .این مقاصد چون کمتر از مزیت گردشــگر
برخوردار بودهاند هزینههای سفر در آنجا پایینتر است».
او تأکید کرد« :مورد بعدی این اســت که مسافران تالش کنند سفرهای
خود را بهصورت ســفرهای برنامهریزیشــده از طریق شــرکتهای
مسافری انجام دهند .ســفر کردن به همراه تور و شرکتهای مسافرتی
در کنار اینکــه جذابیت اقتصادی الزم را دارد ،از کیفیت مناســبی نیز
برخوردار است».
تیموری در مورد اینکه ،وضع اقتصادی کشــور روی سفرهای مردم
چه تأثیری دارد ،گفت« :در این زمینه برآورد دقیقی وجود ندارد .اما
قطع ًا وضع اقتصادی روی اولویتهای مردم تأثیر دارد و مردم تالش
میکنند در برنامههای زندگی خود به تأمین نیازهای اولیهشــان بیشتر
توجه کنند ،بنابراین ،ســفر در اولویتهای دوم قرار میگیرد .بخشی
از جامعــه ایرانی عــادت دارند که در زمان تعطیالت به ســفرهای
خارجی بروند ،برآورد ما این است که چون هزینه سفرهای خارجی
افزایــش یافته اســت ،این بخــش از مردم هم به ســفرهای داخلی
بازمیگردند .سفرهای داخلی همچنان رونق خود را خواهند داشت،
و قطع ًا افتی را در ســفرها نداریم .در ســفرهای تابستانی امسال یک
عامل دیگری وجود دارد که باعث میشــود سفرها رونق بگیرند .با
توجه به اینکه عید امسال بارندگی و سیل جلوی سفر افراد را گرفت
و بعد از آن بالفاصله ماه رمضان آمد ،بهاحتمال زیاد مردم ســفرهای
خود را به تابستان انداختهاند».
تیموری با تأکید بر لزوم توجه به مناطقی از کشور را که ظرفیت پذیرش
گردشگر دارند ولی برای مسافران ناشناختهاند ،ادامه داد« :در این زمینه
باید سیاســتگذاران و برنامه ریزان در کنار رسانهها دستبهکار شوند
و مناطق گردشــگری ناشــناخته کشــور را به مردم معرفی کنند .باید
همه نهادها در این زمینه دســتبهکار شوند ،زیرا یک سازمان بهتنهایی
نمیتواند مشــکالت گردشگری کشــور را حل کند .بسیاری از مناطق
کشور مانند کردستان در اولویتهای اصلی برای رونق گردشگری کشور
هستند.

خبر

زنگ شادی و نشاط
در گوش شهر
می پیچد
»»مریم مقدم

همدانیها پس از تعطیالت نیمه خرداد شــاهد
برگزاری جنگ شــادی و کنســرت هایی خواهند
بود که به همت مســئوالن شهری برنامه ریزی شده
اســت  19 .خرداد ماه حامد آهنگی هنرمند کمدین
و سرشناس ایرانی میهمان همدانی ها خواهد بود تا
حال و هوای شهر را با شادی و نشاط گره زند .
حامد آهنگی متولد  17تیر ماه  1358در بندر انزلی،
کمدین است  .لیســانس گرفته و دکترای افتخاری
بازیگری از دانشگاه علوم و فنون دارد ،از بازیگری تا
نمایشنامه نویسی و کارگردانی فعالیت کرده و حاال
در تلویزیــون هم حضور دارد زندگی اش با فوتبال
آغــاز کرد ،از دوره نونهاالن ،نوجوانان و جوانان در
هر ســه رده در باشــگاه ملوان بندر انزلی بود و در
پست مهاجم بازی می کرد
وی کار هنری خود را از ســال  1372با گروه های
نمایشی در بندر انزلی آغاز کرد  .باحضور در نمایش
درام به کارگردانی مرحــوم محمدعلی انتظاری در
جشــنواره تئاتر دانش آموزی استان توانست جایزه
بازیگری بگیرد همین اتفاق باعث شــد جدی تر به
هنر بازیگری بپردازد  .آهنگی  ،از سال  1380تاکنون
در جنگهای شبانه زیادی حضور داشت
نمایشــهای کوتاه طنز زیادی را نوشته و کارگردانی
کرده است مانند ســفر پرماجرا  -کنکور -ماهواره
1و - 2کالس درس  -دامــاد تصادفی  -منشــی
قالبــی و ده ها نمایــش دیگر او متاهل اســت و
ثمره این ازدواج یک پســر بنام آراد متولد سال 92
می باشد  .در این ســالها به دعوت خیلی از ارگان

حمایت از هنرمندان صنایعدستی
خدمت به فرهنگ و هنر است

هــای دولتی وخصوصی جهت اجــرای نمایش به
شــهرهای مختلف کشور ســفر کرده است و حاال
مســافر پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین است .از
سال  1381همکاری خود را با صد او سیمای مرکز
گیالن شــبکه باران آغاز کرد و همزمان با اجراهای
تاتر و جنگ در چند سریال ایفای نقش کرده است
او عالوه بر بازیگر کار فیلمنامه نویسی کارگردانی و
نمایشنامه نویسی نیز میکند .

شادی و نشاط نوعی سرمایه اجتماعی
است

یک کارشــناس امور فرهنگی می گوید  :شــادی و
نشــاط نوعی سرمایه اجتماعی اســت كه می توان
با سیاســت های اجرایی صحیح به نهادینه ســازی
آن در جامعــه كمك كرد تا اینگونه ســبب ارتقای
كیفیت زندگی افراد و ایجاد نشاط در میان قشرهای
گوناگون شــد و در ســایه چنین فضایی ،بالندگی
كشور در عرصه های مختلف را به نظاره نشست.
امیررضــا محمد پناه معتقد اســت  :یكی از ویژگی
های جامعه امروزی گسترش شهر نشینی ،دسترسی
بیشــتر به فناوری ،تحمیل اســترس های مختلف
بر افراد ،تعامل باال و مســتعد شــدن برای تضعیف
هویت فرهنگی ،كاهش ارتباطات عاطفی میان مردم،
افزایش اختالل های روانی و  ...است .وجود چنین
مولفه هایی در جامعه سبب شده تا یكی از مهمترین
دغدغه های مســئوالن ،برنامه ریزی مناسب برای
افزایش پویایی و نشاط و شادابی اجتماعی به عنوان
مولفه ای مهم در سبك زندگی مردم باشد تا با ایجاد
چنین فضایی معیارهایی همچــون امید به زندگی،

بروز اســتعدادها برای توسعه ،حس همنوع دوستی
و  ...نیز در كشور افزایش پیدا كند.
«رضــا ببری» اســتاد دانشــگاه علوم بهزیســتی و
توانبخشی و عضو انجمن علمی مددكاران اجتماعی
ایــران نیز معتقد اســت جوانان به شــادی گرایش
بیشــتری دارند و تنها با تخلیه درســت انرژی آنان
می تــوان امید به حضور جوانانــی پویا و فعال در
جامعه داشت.
کارشناســان می گویند  ،نبود شــادی ســبب ساز
پرخاشگری در جامعه ذهنی شاد است كه خالقیت
دارد ،در ذهن نا آرام و غمگین خالقیتی وجود ندارد
و این امر موجب ایجاد ركود در جامعه خواهد شد؛
معضلــی كه در زندگی فردی و اجتماعی افراد تاثیر
می گذارد .در واقع با احساس غم و افسردگی نمی
توان به پیشــرفت جامعه امیدوار بود .در زمینه های

رسم و رسومی که پابرجاست

زنان روزهدار«کیسه برکت» میدوزند
دوخت کیسه «برکت» در فاصله نماز ظهر و عصر
روز بیست و هفتم ماه رمضان رسمی همچنان پابرجا
در برخی محلههای قدیمی همدان اســت به طوری
که امروز برخی زنان آن را در مســاجد این شهر اجرا
میکنند.
مــاه مبارک رمضان؛ ماه عبادت و بندگی خالق یکتا و
هدیه دهنده عبادت ،اطاعت ،برکت ،صبر و شکیبایی
و انساندوســتی کمکم کولهبار خود را میبندد .آری
رمضان ماه نیکیها و سادگیها آهستهآهسته بهروزهای
پایانی خود نزدیک میشــود بهطوریکه کمتر از چند
روز دیگر پا بهروزی گذاشــتهایم که انتظار یکساله
آمدن مجدد ماه رمضان برایمان رقم میخورد.شــاید
حکایت ما و رمضان حکایت یخ فروشــی باشد که
پرسیدند فروختی؟ گفت :نخریدند ولی تمام شد.اکنون
بهروزهای شــمارش معکوس برای پایان ماه رمضان
رسیدهایم که اگر عمری باشد باید سالی دیگر به انتظار
بنشینیم
آری تالش کردیم ،ناله کردیم ،خواستیم هر چه داریم
به درگاه خدا ببریم که بارحمت بیکرانش روحی تازه
در کالبدمان بدمد ،اما مثل حکایت یخفروش هر چه
کردیم یا نکردیم کمکم تمام شــد و اکنون بهروزهای
شمارش معکوس برای پایان ماه رمضان رسیدهایم که
اگر عمری باشد باید سالی دیگر به انتظار بنشینیم.
مردم مومن و خداجوی استان همدان نیز همچون مردم

سایر شهرهای کشور یک ماه به روزه داری و مناجات
با خداوند پرداختند و اکنونکه در روزهای پایانی این
ماه قرارگرفتهایم آرزومند آمرزش گناهان و بخشش از
سوی خداوند متعال هستند.
یکــی از روزهداران همدانــی در گفتگو با مهر بابیان
اینکه هیچ فرصتی برای یک محاسبه همهجانبه و خانه
تکانی اساسی و بازنگری در خود و جامعه ،مناسبتر
از ماه رمضان نیست ،گفت :شبها و روزهای این ماه
فرصتی برای بازپروری روح و جان بود.مبینا شمس با
اشاره به اینکه در این ماه بندگان به خدای خود بیشتر
نزدیک میشــوند ،گفت :رمضان ماهی برای سوختن
گناهانی است که مرتکب شدهایم تا دگرگون شویم.

همدان در روزهای پایانی ماه رمضان رسم
و رسوم خاص خود را دارد

وی بابیان اینکه رمضــان ماه غفران الهی و آمرزش و
رحمت اســت و در این ماه تالش کردیم تا در راز و
نیازهای عاشقانه و مناجات باخدا مقامی پسندیده نزد
خدا به دست آوریم ،گفت :همدان در روزهای پایانی
ماه رمضان رســم و رسوم خاص خود را دارد که طی
سالهای اخیر تا حدودی احیاشدهاند.
شمس دستگیری از مستمندان را مورد تأکید قرارداد و
در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر پیرامون میزان آشنایی
باسنت های ماه رمضان در همدان عنوان کرد :یکی از
رسوم همدانیها در ماه رمضان پخش آجیل مشکلگشا

است که زنان با اشتیاق فراوان آن را تهیه و در محلهها
پخش میکنند.وی در توضیح اینکه آیا با آیین سنتی
مردم همدان در روز بیست و هفتم ماه رمضان آشنایی
دارد یا خیر نیز گفت :مادربزرگم روایتهایی از آیین
این روز را برایم عنوان کرده است.

مردم همدان در روز بیســت و هفتم ماه
رمضان آیین زیبای دوخت کیسه برکت را اجرا
میکنند

شمس بابیان اینکه امروز و در روز بیست و هفتم ماه
رمضان مردم همدان آیین زیبای دوخت کیسه برکت را
اجرا میکنند ،افزود :این آیین در مسجد محله زندگی
مادربزرگــم همچنان به همان قوت ســالهای قدیم
پابرجاست.یکی دیگر از روزهداران همدانی بابیان اینکه
یکی از ویژگیهای خوب ماه رمضان این اســت که
انسان احساس سبکی و پرواز میکند ،گفت :البته اگر
ذرهای به روزه واقعی ناخنکزده باشــیم این احساس
ســبکی و پرواز دوچندان خواهد شد .نسرین شیری
بابیان اینکه ماه مبــارک رمضان فرصتی برای تمرین
بندگی است ،گفت :اگر کسی در این ماه مبارک تمرین
کند که بنده خدا باشد و غیر از خدای سبحان در برابر
دیگران تعظیم نکند ،به بهترین توشه رسیده است.
وی در خصوص میزان آشنایی با سنتهای ماه رمضان
نیز عنوان کرد :بارها از پدر و مادرم در خصوص رسم
و رســوم مردم همدان در ماه رمضان طی ســالهای

ایجاد هیجان و شادی ایرانیان حلقه مفقوده ای وجود
دارد .انسان از پنج حس خشم ،شرم ،ترس ،شادی و
غم بهره می برد ،در بررسی موضوع هیجان؛ خشم و
شادی مسری هستند كه در كشور ما موضوع خشم
رواج یافته است و مردم به پرخاشگری روی آورده
اند .این امــر در درگیری هــای خیابانی و پرونده
های قضایی مشاهده می شــود .یكی از دلیل های
پرخاشگری نبود شادی در جامعه است زیرا زمانی
كه انسان ها نتوانند احســاس و عواطف خود را با
شــادی تخلیه كنند ،از راه پرخاشگری انرژی های
درونی خود را آزاد خواهنــد كرد .به عبارت دیگر
فرقی نمی كند ،شخصی از راه شادی انرژی درونی
را تخلیه كند یا به پرخاشگری بپردازد .در نتیجه اگر
مسئوالن به دنبال ایجاد جامعه سالم هستند باید زمینه
شادی را در جامعه گسترش دهند.
گذشته روایتهایی شنیدهام.

مردم هر منطقه در ایام به خصوصی از سال
آیینهایی را اجرا میکنند

شــیری بابیان اینکه البته منظورم از رسم و رسوم آن
چیزی اســت که حداقل  ۴۰- ۳۰ســال قبل نیز اجرا
میشده است ،گفت :بههرحال مردم هر منطقه در ایام
به خصوصی از سال آیینهایی را اجرا میکنند که مردم
همدان نیز از این امر مستثنا نیستند.
وی در پاســخ به اینکه چقدر با آیین دوخت کیســه
برکت آشنایی دارد ،عنوان کرد :اتفاق ًا یکی از رسومی
که همچنان در برخی محلههای همدان پابرجاســت
همین آیین اســت و خودم هم سال گذشته این رسم
را اجــرا کردم.اما ماه رمضان فراتر از تمام زیباییها و
معنویتش در اســتان همدان رسم و رسوم زیبایی نیز
دارد بهطوریکه در بیشــتر شــهرهای استان همدان
آیینهای مخصوصی در این ماه اجرا میشود.
گذشــته از آیینهایی کــه هرســاله در روزهای به
خصوصی از ماه رمضان در همدان اجرا میشــود در
ظهر روز بیست و هفتم ماه رمضان آیین زیبای دوخت
کیســه برکت به اجرا درمیآید که طی سالهای اخیر
رفتهرفته برشمار کسانی که اشتیاق اجرای این آیین را
داشتهاند افزودهشده است.

دوخت کیسه برکت که از به کیسه مراد
نیز یاد میشود رسمی مختص همدان نیست

آیین دوخت کیســه برکت که از به کیسه مراد نیز یاد
میشود رسمی مختص همدان نیست بلکه شاید منشأ
شکلگیری آن همدان باشد چراکه این آیین در برخی
شهرهای کشور نیز به طرق مختلف اجرا میشود.
در این آیین که زنان اصلیترین مجریان آن هســتند؛

یک هنرمند طراح و نگارگر با اشاره به مهمترین
دغدغــه هنرمندان صنایعدســتی گفــت« :یکی از
موضوعات مهمی که باید بهطور جدی پیگیری شود،
موضوع بیمه هنرمندان صنایعدستی است».
عبدا ...پوراســماعیلی ،هنرمند طراح و نگارگر ،در
آستانه روز جهانی صنایع دستی با اشاره به ضرورت
حمایت های بیشتر از هنرمندان صنایع دستی گفت:
«صنایع دســتی معرفی کننده فرهنگ و هنر ایرانیان
اســت و هرچه از هنرمندان صنایع دســتی بیشــتر
حمایت شــود ،در واقع به فرهنــگ و هنر خدمت
کرده ایم».
او گفت« :هنرمندان صنایع دستی افراد زحمت کشی
هستند که باید مورد حمایتهای ویژه قرار گیرند و
در ایــن میان موضوعات مهمی مانند بیمه هنرمندان
باید به طور جدی مورد حمایت و پشتیبانی شود».
این هنرمند صنایع دستی افزود« :این در حالی است
که برخی از هنرمندان صنایعدستی مشکل سفارش
کار و فــروش محصوالت تولیدی خود را دارند که
نیازمند حمایت های بیشــتر معاونت صنایع دستی
هستند».
پوراســماعیلی ادامه داد« :حضور در نمایشگاه های
مختلف باعث فراهم شــدن زمینه دیده شــدن بهتر
هنرمندان صنایع دســتی می شود از این رو یکی از
موضوعاتی که باید در دســتور کار معاونت صنایع
دســتی قرار گیرد ،حضور پررنگ هنرمندان صنایع
دستی در نمایشگاه های داخلی و خارجی است».
او در بخــش دیگری از صحبــت های خود گفت:
«برپایی جشنواره های مختلف ،برگزاری نمایشگاه
های گوناگون ،توجه جدی به موضوع آموزش ،ارائه
تسهیالت ارزان قیمت و  ...موضوعاتی است که به
عنوان فعالیت های حمایتی از هنرمندان صنایع دستی
باید مورد توجه قرار گیرد».
به نیــت فزونی مال و برآورده شــدن حاجات و نیز
رقم خوردن سفری زیارتی و یا هر نیت خیر دیگری
کیسهای دوخته میشود.کارشناس مردمشناسی میراث
فرهنگی همدان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار
مهر بابیان اینکه روز بیســت و هفتم رمضان در اکثر
شهرهای کشور شکل دیگری دارد ،گفت :وجه تمایز
این روز با باقی روزها در این اســت که به نقلی روز
قصاص ابن ملجم است و همین بهانهای میشود که
مردم شــادی کنند و خیروبرکت و مرادشان را در این
روزبه شکلهای دیگری از خدا طلب کنند.
فریبا نعمتی بابیان اینکه در این روز آیین بخصوصی
اجرا میشــود ،گفت :در این روز زنها بین نماز ظهر
و عصر در مسجد کیسهای میدوزند و درون آن پول
و گاهی هم نان میگذارند و درش را میبندند تا مایه
گشایش روزی در سال پیش رو باشد.

کیسه برکت باید بین دونماز ظهر و عصر
دوخته شود

وی بابیان اینکه اندازه کیسه مهم نیست و حتی گاهی
کجوکوله دوخته میشــود چراکه به اعتقاد زنان باید
بین دونماز ظهر و عصر دوخته شود ،گفت :این رسم
هنوز در بسیاری از مساجد محلههای قدیمی همدان
اجرا میشود.وی بابیان اینکه مردم استان همدان در ماه
رمضان آدابورسوم خاصی دارند که بیشتر از روزهای
پیش از آغاز ماه رمضان تا شبهای قدر اجرا میشود،
گفت :در روزهای پایانی ماه رمضان دوخت کیســه
برکت ،بردن افطاری برای نوعروســان درصورتیکه
در روزهای ابتدایی این ماه رســم اجرانشده باشد و
پخت آش رشــته در روز عید فطر همچنان به قوت
خود باقی است.
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