
 2019 مـــی    22   1440 رمضـــان   16   1398 خردادمـــاه   1 چهارشـــنبه  
ســـال شـــانزدهم  شـــماره 3479  12 صفحــــــــــــه روزنامـــه + نیازمندیهـــا  2000 تومـــان 

www.HamedanPayam.com

|ISNN: 2322-4665|

C M Y K

خبر

4

ران
اي

خبر

2

عه
جام

5

ضایعات 
جمع کن های 
همدان خواستار 
پیگیری 
مطالباتشان شدند

تخریب 
سازه  غیر قانونی 
در زمین های 
کشاورزی
حکم نمی خواهد

 گله مندی رهبری 
از رسانه ملی

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

يادداشت روز

2

احزاب استان مسائل را 
با نگاه کالن دنبال کنند 

 در روزهــای گذشــته دیدارهایی بین 
برخی از فعاالن احزاب و گروههای سیاسی 
اســتان با مدیران اجرایی انجام شد که اوج 
این دیدار ها نشست دبیران احزاب با مدیر 

ارشد استان بود.

  هنر دارید سرمایه گذارخصوصی جذب کنید
2
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

مهدی غالمی جالل - رئیس  نظارت بر انتخابات  مدیره کانون وکالی دادگستری استان همدان

آگهی هشتمین دوره انتخابات اعضای 
 مدیره کانون وکالی دادگستری استان همدان

کانون  استقالل  قانونی  نامه الیحه  آئین  ماده یک  اجرای  در 
دوره  انتخابات هشتمین  انجام  منظور  به  دادگستری  وکالی 
از  همدان  استان  دادگستری  وکالی  کانون  مدیره  انتخابات  
کلیه وکالی محترم پایه یک دادگستری عضو این کانون که 
واجد شرایط عضویت )موضوع ماده 4 از قانون کیفیت اخذ 
از  که  شود  می  دعوت  باشند  می  مدیره  در   وکالت(  پروانه 
کارت  شناسنامه،  کپی  ارائه  با   98/3/13 تا   98/3/4 تاریخ 
ملی و کپی پروانه وکالت تمدید شده و دو قطعه عکس که در 
سال جاری گرفته شده با حضور در دفتر این کانون نسبت به 

تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند.

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی می باشید
لطفاً  به کانال تلگرامی زیر

مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا 
عدد 5 را به شماره 09035157351 ارسال  نمایید.

@

واحدهای تولیدی استان را فعال کنید
فیض ا... مظفرپور  »

 مقام معظم رهبری امسال را سال رونق تولید نامگذاری کردند. و هم اکنون 
دو ماه از ســال گذشــته و در این دو ماه حداقل انتظار از مسئولین مربوطه این 
اســت که برنامه های مورد نظر خود را تدوین و بعد از دوماه از ســال اقدامات 

عملی خود را برای رونق تولید آغاز کنند. 
رئیس جمهور اخیراً طی دســتوری به وزارتخانه ها و سازمان های دولتی دستور 
داد تا در زمینه رونق تولید و رفع موانع ســرمایه گذاری در کشــور و آموزش  
مهارت های عملی با هدف رونق تولید و اشتغالزایی اقدام کنند. این دستورالعمل 
به طور ویژه به برخی وزارتخانه ها و ســازمان ها و نهادهای تأثیرگذار در رونق 
تولید اشــاره کرده مثل میــراث فرهنگی، وزارتخانه های جهاد کشــاورزی و 
آموزش و پرورش و آموزش و تحقیقــات برای آموزش مهارت های عملی به 
دانش آموزان و دانشــجویان از دیگر موارد دستور رئیس جمهور، تسهیل فرآیند 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع آن و حذف مقررات زاید و دست 

و پاگیر در زمینه سرمایه گذاری بوده است.
و نیز واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش غیردولتی از نکات مهم دستورالعمل 

رئیس جمهور می باشد.
که به نظر می رســد با توجه به سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساســی و 
قوانین مربوطه در این زمینه که از طرف مجلس به تصویب رسیده، امسال باید 
واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی نه شبه دولتی که از آن 

به خصولتی ها نام برده می شود سرعت بیشتری یابد.
تــا دولت بتواند خود را مقداری ســبک نماید و از فربگی بیش از حد که مانع 

حرکت نهادهای دولتی می شود جلوگیری کند.
با توجه به دســتور رئیس جمهور مدیران کل استانی باید هر چه سریعتر نسبت 
به تحقق رونق تولید در استان راهکارهای عملی ارائه نموده و کار را آغاز کنند. 
هفته گذشته حجت االسالم و المسلمین شعبانی امام جمعه همدان نیز خواستار 

جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی استان و رفع موانع تولید شد. 
وی همچنین از نمایندگان مجلس نیز خواست اگر قوانین در زمینه رونق تولید 
نیاز به اصالح دارد. آنها را هر چه ســریعتر اصــالح کنند و یا در صورت نیاز 

قوانین مربوطه را تصویب کنند.
 به نظر می رسد قوانین به اندازه کافی در زمینه رونق تولید وجود دارد از جمله 
قانون رفع موانع تولید که مجلس تصویب و دولت ابالغ کرده است و یا قوانین 
مشابهی در زمینه حمایت از تولید داخل و امثالهم مشکل اصلی اجرا نشدن و یا 
بهتر بگوییم درست اجرا نشدن این قوانین در کشور و استان خودمان است که 
همچنان واحدهای تولیدی اســتان در زمینه تولید کمیتشان لنگ است. و نه تنها 
رونق نیافته اند بلکه روز به روز از توان تولید آنها کاســته می شود و بدهی آنها 
به بانک ها و نبود توان پرداخت بدهی بانک ها نیز مزید بر علت گشته و موجب 

توقف تولید و یا مصادره اموال واحدهای تولیدی می شوند. 
در دوره اســتانداری نیکبخــت کــه مدیــری اقتصــادی بــود تالش هــای 
خوبــی بــرای بازگشــت واحدهــای تولیــدی راکــد بــه چرخــه تولیــد انجــام 
ــد در دوره  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــدند ک ــا ش ــا احی ــت و برخــی از واحده گرف
مدیریــت شــاهرخی کــه اتفاقــًا معاونــت اقتصــادی مســتقلی نیــز تعریف شــده 
و یــک کارشــناس اقتصــاد و آشــنا بــه مســائل و مشــکالت واحدهــای تولیــد 
ایــن مســئولیت را عهــده دار گشــته اســت، ایــن رونــد بایــد شــتاب بیشــتری 

بگیــرد.
 انتظارات از پورمجاهد باال رفته اســت تــا وی در خصوص رونق تولید بیش 
از پیش تالش نماید و در پایان ســال در این زمینه کارنامه درخشــانی از خود 

ارائه دهد.

90 درصد زوجین پس از طالق 
از عمل خود پشیمان هستند

 معاون اجتماعی و یپشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان از ازدواج ۱۵۹۶ دختر 
زیر ۱۵ سال در سال گذشته خبرداد.

به گزارش ایســنا، سعید گلستانی ۳۱ اردیبهشــت در کارگروه تخصصی امور اجتماعی 
و فرهنگی اســتان همدان با اشاره به نتایج منفی ازدواج در سنین پایین، گفت: براساس 
تحقیقات و آمارهای موجود، ۱۰ درصد از ازدواج های دختران زیر ۱۵ ســال در ســال 
گذشــته منجر به طالق شده است؛ متاسفانه ازدواج در سن پایین به دلیل عدم مهارت در 

زندگی نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه ۵۰ درصد طالق های ثبت شده در ۵ سال نخست زندگی ثبت می شوند، 
مطرح کرد: در سال گذشته، ۵۰۸ مورد از طالق های ثبت شده، مربوط به زوجینی با مدت 
زمان زندگی کمتر از ۱ سال بوده است؛ همچنین 4۱۸ مورد برای مدت زمان ۱تا۲ و ۳۶۶ 

مورد برای مدت زمان ۲تا۳ سال ثبت شده است.
گلســتانی با اشاره به اینکه بیشترین طالق های ثبت شــده در بازده سنی ۲۵ تا ۲۹ سال 
بوده است، اظهار کرد: متاسفانه درحال حاضر جوانان شتاب زده عمل کرده و سازگاری 
کمتــری دارند؛ از این رو نیــاز به آموزش مهارت های زندگــی در بین جوانان و به یژه 
دانش آموزان در مــدارس به دلیل آمارهای موجود در رابطه بــا ازدواج دختران زیر ۱۵ 
سال به شــدت احساس می شود. معاون اجتماعی و یپشگیری از وقوع جرم دادگستری 
همدان با تاکید براینکه ۹۰ درصد زوجین پس از طالق از عمل خود پشــیمان هســتند، 
گفت: متاسفانه درحال حاضر جامعه با موج طالق های عاطفی روبه رو است؛ عدم آگاهی 
زوجین در رفتار با فضای مجازی و شرکت زنان در باشگاه های بدنسازی و غافل شدن 

از خانواده از جمله دالیل  مهم رواج طالق های عاطفی است.
گلســتانی با اشاره به تبعات سنگین ازدواج های اجباری نیز افزود: این دسته از ازدواج ها 

منجر به آسیب های اجتماعی وحشتناکی همانند فرار و قتل خواهد شد.
عملکرد جهاددانشگاهی در کاهش طالق مناسب بوده است

رئیس جهاد دانشــگاهی همدان عملکرد این نهاد آموزشــی در طی ۳ ســال گذشته در 
راستای کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه طالق بسیار مناسب دانست.

اکبر اســدی عملکرد مناسب جهاد دانشگاهی در حوزه وظایف خود به ویژه کاهش آمار 
طالق را نتیجه اعتماد وزارت بهداشــت و دادگســتری به این دستگاه دانست و مطرح 
کرد: ضرورت همگرایی و همکاری در اجرای برنامه های پیش بینی شــده کامال احساس 
می شود؛ متاسفانه درحال حاضر هیچ یک از دستگاه های عضو در این کارگروه کمکی به 

جهاد دانشگاهی نمی کنند.

افزایش 10 درصدی 
 CN G قیمت 

اســتان  گاز  مدیرعامل شــرکت   
همدان از افزایش ۱۰ درصدی قیمت 
CN از امشــب خبر داد و گفت:  G
CN با ۱۰  G قیمت هر کیلوگرم گاز 
درصد افزایش به ۶۵۶۸ ریال می رسد.

عبدا... فیاض در گفت وگو با ایســنا، 
اظهار کــرد: در ســال ۹7 قیمت هر 
CN ،  ۶۰۰۰ ریال  G کیلوگــرم گاز 
بوده که امسال با افزایش ۱۰ درصدی 

۶۵۶۸ ریال عرضه خواهد شد.
وی تصریــح کــرد: همچنیــن هــر 
CN، 4۱4۰ ریال  G مترمکعــب گاز 
بوده که به 4۵۳۳ ریال رســیده است 
و از ساعت ۲4 دیشب ۳۱ اردیبهشت 

افزایش قیمت اعمال شد.

يادداشت

مسیر حمایت صاحبان سرمایه از 
میراث فرهنگی هموار شد

خانه قجری 
با حیات مبله 

و عروسک های 
رنگی 
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معصومــه  نهاونــد-   
کمالوند-خبرنگار همدان پیام: 
مصوبه ۱4 ساله انهدام کشت 
سبزی آلوده کم بود حاال بحث 
تهیه و توزیع لبنیات ســنتی و 
خطر افزایش تب مالت هم به 

آن افزوده شد. 
وامنیت  کارگــروه ســالمت 
غذایی شهرســتان نهاوند ۱4 
سال اســت مصوبه  ممانعت 
از کشت سبزی های فاضالبی 
را پیگیری مــی کند و تازه ۲ 
پیشنهاد کشت  که  است  سال 
جایگزین را مطرح کرده است 
۳۵هکتار پیش از این به کشت 

سبزی در ۸ منطقه نهاوند اختصاص یافته 
بود و از این تعــداد تنها ۲منطقه با آب 

پاکیزه تغذیه می شود. 
 ۲سال است موضوع انهدام کشت سبزی 
های فاضالبی جدیت پیدا کرده و درصد 
اندکی هم  از آن اجرا شده است اما پس 
از مطرح کردن بحث کشــت جایگزین 
عده ای با اســم کشت بذر سبزی اجازه 
فعالیت داشتند که این کشت به این دلیل 
که قرار نبود برای خوراک بفروش برسد 
که در سایه بی نظارتی ها این سبزی هم 

به سر سفره رسید. 
حاال  با مطلع شدن مردم نسبت به وجود 
کشت های  فاضالبی در شهر ، جدیدت 

ها برای برخورد با کشت سبزی فاضالبی 
بیشتر شده و درآخرین کارگروه سالمت 
غذایی شهرســتان  جهاد کشاورزی از 
کشت نشدن ســبزی فاضالبی در شهر 
خبــر داد این در حالی اســت که هنوز 
برخی مناطق این سبزی کشت می شود 

که با فاضالب آبیاری می شود. 
معاون فرماندار نهاونــد  با بیان اینکه 
جهاد کشــاورزی معتقد اســت اجازه 
کشت ســبزی فاضالبی در شهر نداده ،  
اما اغلب مناطق که با فاضالب آبیاری 
می شــود زیر کشت ســبزی است، از 
جهاد خواســت تا با بررسی وضعیت 
نهایی کشــت ســبزی های آلوده در 

شهرســتان آخرین گــزارش را به این 
کارگروه ارایه دهد. 

 ضرب االجل برای لینیات سنتی 
موضوع دیگر این کارگروه افزایش مراکز 
تهیه و توزیع  فرآورده های لبنی ســنتی 

در شهرستان بود. 
مهدی جالل وند در این باره با بیان اینکه 
، از سال ۹۶ با وجود نظارت ها آمار تب 
مالت در شهرســتان نهاوند باالست که 
این مهم نشــان می دهــد یک جای کار 
می لنگــد و باید اقدام اساســی در این 
خصوص انجام شود،مهلت ۲۰ روزه ای 
به اداره صنعت معــدن تجارت و مرکز 
بهداشــت نهاوند نسبت به ساماندهی و 

شناسایی واحدهای سنتی اعالم 
کرد کــه در غیر ایــن صورت 
فنی مطرح  موضوع در کمیتــه 

خواهد شد. 
 بسیج ملی فشار خون 

رئیس شــبکه بهداشت و درمان 
نهاونــد نیــز از اجــرای طرح 
بسیج ملی فشار خون در سطح 

شهرستان نهاوند خبر داد. 
مومنعلــی دارابــی بابیان اینکه 
این طرح به منظور شناســایی 
دارند  فشــار خون  که  افرادی 
طرح  گفــت:  می شــود،  اجرا 
بــه صــورت رایــگان از ۲7 
اردیبهشــت تا ۱۵ تیرماه سال 

جاری انجام می شود. 
رئیس شبکه بهداشــت و درمان نهاوند 
گفــت: این طرح برای افــراد باالی ۳۰ 
ســال زن و مرد در تمامــی مراکز خانه 
بهداشت شهر و روستا و مراکز خدمات 
جامع سالمت و ایســتگاه های ثابت و 

سیار سطح شهرستان اجرا می شود. 
وی با بیان اینکه هر ســاله بیش از ۱۰۰ 
هزار نفر در کشور به علت بیماری فشار 
خون و ســکته های قلبی و مغزی جان 
خود را از دســت می دهند، گفت: تمام 
دستگاه های دولتی، واحدهای تولیدی و 
بخش های خصوصی باید در این طرح با 

شبکه بهداشت همکاری کنند.

بهداشت و صمت مامور شدند

20روز مهلت برای ساماندهی سنتی فروشی ها  

تخلف خصوصی سازی در همدان
■ سازمان خصوصی سازی سیلوی 1۶۰۰۰تنی را یک دهم قیمت واقعی فروخته است

مدیر مخابرات منطقه همدان در جمع خبرنگاران:

دستگاه ها با دولت الکترونیک 
آشنا نیستند
■ سن مدیریتي را 15 سال کاهش داده ام 

  ■ در حال حل مشکل آنتن دهي موبایل هستیم

زباله های ساختمانی بدون نظارت دفع می شوند

»نخاله ها« توپ پاسکاری بین اُرگان ها

ت
داش

مدیران خدمتگزار هم ياد
شایسته پاداش هستند

 در روزهای اخیر انتشار موضوعی با محتوای 
پاداش شورای اسالمی شهر به شخص شهردار 

همدان در فضای مجازی خبرساز شده...
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 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  ۱۸:4۵

 ساعت خروج: ۰۰:۰۰

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

يادداشت روز

خبر

يادداشت

خبـر
 kh a b a r @ h a m e d a n p a ya m . co m

شنیده ها

 sh e n i d e @ h a m e d a n p a ya m . co m

همدان مدیر دو شغله دارد؟

 معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان 
با اشــاره به ممنوعیت فعالیت مدیران دوشغله در دولت، گفت: سامانه کارمند ایران اجازه 
ثبت یک کارمند در دو ســازمان را نمی دهد و عماًل دولت با این ســامانه از دوشغله بودن 

کارمندان جلوگیری کرده است.
عباس کریمی تبار در گفت وگو با ایســنا، با تأکید بر اینکه هیچ مدیر دوشغله ای در استان 
همدان نداریم،  تصریح کرد: افرادی که در شرکت های خصوصی و دولتی کارمند باشند در 

سامانه کارمند ایران ثبت شده و اجازه پرداخت از دو سازمان وجود ندارد.

وی با اشــاره به اینکه امکان دو پست بودن یک کارمند نیز در هیچ سازمانی وجود ندارد، 
افزود: اینکه برخی از مدیران کل به عنوان نماینده وزیر نامیده شــده اند به علت دو پســته 

بودن نیست بلکه عنوان سازمانی این پست اینگونه است.
کریمی تبار درباره فعالیت برخی از مدیران در هیأت های ورزشــی نیز خاطرنشــان 
کرد: هیأت های ورزشــی چون درآمد خاصی ندارند بیشــتر به دنبال حامی از سوی 
دســتگاه های دولتی هســتند بنابراین ممکن اســت برخی از مدیران دولتی به عنوان 
رئیس هیأت ورزشــی انتخاب شــوند اما این افراد دو شــغله محسوب نمی شوند و 
حقوقی هم دریافت نمی کنند ضمن اینکه بیشــتر فعالیت رؤسای هیأت های ورزشی 

بعدازظهرهاست. در 

احزاب استان مسائل را با نگاه کالن 
دنبال کنند 

 در روزهای گذشــته دیدارهایی بین برخــی از فعاالن احزاب و 
گروههای سیاسی استان با مدیران اجرایی انجام شد که اوج این دیدار 

ها نشست دبیران احزاب با مدیر ارشد استان بود.
گذشــته از حاشیه های دیدار برخی از دبیران حزبی که بازتاب رسانه 
ای نیز داشــت، نفس ایــن دیدار ها خوب، اثربخش و الزم اســت؛ 
کمااینکه بایســته ها و ضرورت های یک نظام مردم ساالر نیز ایجاب 
می کند که تعامل و ارتباط بین احزاب و گروه های سیاسی و مدیران 

و کارگزاران بر مبنای منافع ملی و حقوق مردم تقویت شود.
از طرفی رســالت های احزاب و گروه های سیاســی ایجاب می کند 
که فعاالن حزبی در راســتای مســئولیت اجتماعی خود پیگیر مسائل 
مختلف باشــند و با بهره گیری از ظرفیت های خود در روند توسعه 

جامعه نقش آفرینی کنند.
در مجمــوع احزاب با توجه به جایگاه ارزشــمند خود در نظام مردم 
ساالری دینی که در قانون اساســی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، 
نقش مهمی در توسعه دارند و به جهت نمایندگی افکار عمومی دارای 

نقشی بی بدیل در جامعه هستند.
بر این اساس خواسته ها، مطالبات و انتظارات احزاب باید در راستای 
منافع ملی و نه خواسته های شخصی و جناحی باشد؛ به گونه ای که 
در نقد حاکمیت و مهار قدرت که از کار ویژه های احزاب محسوب 

می شود، این مهم لحاظ شود.
با این اوصاف ورود فعــاالن حزبی به موضوعات غیر ضرور چالش 
برانگیز همچون عزل و نصب ها در دستگاه های اجرایی و طرح مسائل 
حاشیه ای جز هزینه و آسیب حاصل دیگری ندارد و با اهداف توسعه 

استان و منافع مردم سازگار نیست.
البته ما همچنان با نظام حزبی قوی و تاثیرگذار به معنای واقعی فاصله 
داریم، اما این بدان معنا نیست که چهارچوب های فعالیت های حزبی 
و رســالت های احزاب مبهم و نامشخص باشد و یا فعاالن حزبی با 

آن بیگانه باشند. 
امروز باید به چنین پدیده ای در اســتان که گاه شــاهد آن هستیم و 
برخــی چهره ها که عنوان فعال سیاســی و حزبی را با خود دارند به 
شکل غیر متعارف وارد بحث های حاشیه ای می شوند، به عنوان یک 

آسیب نگریست.
براین اســاس خواســته های غیر متعارف و واکنش های منفی 
به حرکت های قانونی در دســتگاه های اجرایی مثل تغییرات 
و جابجایی ها با رســالت های احزاب و تشــکل های سیاسی 

ندارد.  سازگاری 
بــه هرحال انتظار می رود احزاب اســتان در عین حالی که اهداف و 
آرمــان های خود را دنبال می کنند و در چهارچوب و قواعد تعریف 
شده حزبی به رقابت با رقیب می پردازند، نگاه کالن به مسائل استان 

داشته باشند و منافع مردم را همواره در نظر بگیرند.

۱- اشتغالزایی  با راه آهن همدان تنوع زیادی داشته است. گویا یکی 
از شغل های ایجاد شده با آمدن راه آهن به همدان، رساندن مسافران 
جا مانده به قطار اســت. گفتنی است چند دستگاه خودرو در ایستگاه 
راه آهن همدان مستقر شده اند که کار آنها رساندن مسافران جا مانده 
از قطار تهران-مشهد به قطار در ایستگاه ساوه با سرعت زیاد در ازای 

دریافت حداقل ۲۰۰ هزارتومان است.
۲- مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ در اردیبهشت ماه 
هم اجرایی نشده است. گویا پرداخت حقوق بسیاری از دستگاه های 
اســتان با حقوق سال قبل بوده و در اکثر ادارات نیز خبری از افزایش 
حقوق و مابه التفاوت حقوق نبوده است. گفتنی است رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور دستورات بسیاری در این زمینه را رسانه 

ای کرده بود که گویا این دستورات در استان دیده نشده است.
۳- قطع درختان در اســتان با افزایش مواجه شده است. گویا افزایش 
قیمت زمین مســکونی و باغ و ویال در اســتان دلیل این اقدام است. 
گفتنی است در مواردی دستگاه های دولتی و حاکمیتی اقدام به قطع 
درختان کرده اند که خبری از برخورد با این تخلفات تاکنون منتشــر 

نشده است.
4- برگزاری تورهای قسطی در استان افزایش یافته است. گویا  حذف 
مســافرت از ســبد اکثر خانواده های ایرانی دلیل این اقدام شرکتهای 
مســافرتی برای بقا بوده است. گفتنی است ورود گردشگران به استان 

نیز کاهش داشته است.
۵- سیستم توزیع در استان همچنان با مشکل روبرو است. گویا دلیل 
ایجاد صف در اشکال سیســتم توزیع نهفته است. گفتنی است ارائه 
کاالهای تنظیم بازار در فروشــگاه های بزرگ و محروم کردن سیستم 
توزیع اصناف و خرده فروشــی هــا از توزیع این کاالها دلیل این بی 

نظمی است.

مدیران خدمتگزار هم شایسته پاداش هستند
مهدی ناصرنژاد  »

 در روزهــای اخیر انتشــار موضوعی با محتوای پاداش شــورای 
اسالمی شهر به شخص شهردار همدان در فضای مجازی خبرساز شده 
و بلکه از چهارچوب های خبری و اطالع رسانی هم فراتر رفته است. 
به نظــر می آید افــکار عمومی جامعه شــهری و کشــوری بعد از 
افشــای موضوع پرداخت حقوق های نجومی بــه خیلی از مدیران و 
صاحب منصبان در ســازمان های پردرآمد حساس شده است و با هر 

خبر و غیرخبری در این ارتباط واکنش نشان می دهد. 
اما باید توجه داشــت که در نظام مدیریتی هر جامعه و بین هر ملتی 
اهرم های تشــویق و تنبیه هم وجود دارد و به طــور کلی باید قبول 
داشــت، مدیران در هر سطحی متعلق به جامعه خود هستند و در نوع 
خود برای بهبود شرایط تالش می کنند و انصافاً قشر غالبی از مدیران 
جامعه اسالمی با عزت نفس کامل، خود را خدمتگزار مردم می دانند و 

از هیچ کوششی دریغ نمی ورزد.
در این خصوص ســوای اینکه الزمه مدیریــت در حوزه های خاص 
خود، برخورداری از تخصص مربوطه و توانمندی علمی توأم با عشق 
و هنر خدمت به مردم و پیشرفت عمومی می باشد، مردمداری و آشنایی 
کامل با اصول اجتماعی و فرهنگ ملی و قومی نیز از ویژگی های یک 
مدیر موفق و محبوب می تواند باشــد که مسلماً در غیر این صورت 
هیچ فــردی در هیچ مصدری با عنوان مدیر دوام نخواهد آورد و دیر 
یا زود با سقوط به رده های پایین تر از اذهان عمومی نیز خواهد رفت.

البته جامعه ما در هر طیف و بینشی پذیرفته و به شدت هم حق دارد 
بدانــد و اصرار بورزد که پرداخت حقوق های نجومی و بدون ضابطه 
و با ســوء اســتفاده از منابع ملی موضوع دیگری است و استفاده از 
اهرم های قانونی و عرفی نیز برای تشــویق مدیران دلســوز و متعهد 
که الگوی درســتی برای کارکنان زیردســت خود و یا حتی مدیران 
حوزه های دیگری هســتند، موضوعی دیگــر و قابل تأمل که نه تنها 
نبایــد بر آن خرده گرفت و بلکه باید حمایت کرد و تشــویق کرد تا 
تمام مدیران به اســتحقاق کامل و الزم بــرای برخورداری از پاداش 
قانونی و مردمی و جزای عمل خیر نزد خداوند برســند و از عدالت 

بهره مند شوند.
چگونه ممکن است یک اداره و یا سازمان در جامعه اسالمی موظف 
به تشویق و قدردانی از کارکنان شایسته خود باشد، اما مدیری که در 
کشــاکش وظایف اداری و ایثار کاری به درجه و مقام باالتری رسیده 

است، مشمول سیاست های تشویقی نباشد؟!
مســئله مهم در این مقوله شناســایی واقعی مدیران موفق به دور از 
گرایش های شخصی و جناحی است و رقم پاداشی است که به نسبت 
جدیت و شخصیت و خلوص نیت یک مدیر تعیین و تخصیص داده 

می شود. 
بدون شک مدیران دلســوز و مخلص و خدمتگزار پاداش زحمت و 
وقت و و دانشــی که برای حل مشــکالت جامعه و مردمان خاص 
می گذارند، دریافت می کنند. در این معنا هر فردی در جامعه اسالمی 
که حتی یک ســال از عمر کاری خود را در رأس یک اداره و سازمان 
برای خدمت به مردم گذاشــته باشــد، خوب می دانــد که انجام کار 
درست و دلســوزی و تعهد برای انجام وظیفه و همچنین حفظ شأن 
اداری و دغدغه شــبانه روزی جهت رشــد بنیان سازمان مربوطه، چه 
دشــواری هایی دارد و برابر اســت با دوری از خانواده و محدودیت 
از بسیاری از دلبســتگی های فامیلی و صرفه نظر کردن از تمام اوقات 

فراغت شخصی که واقعاً از عهده هر کس بر نمی آید.
تجربه ثابت کرده اســت هر کس در هر مسئولیت صرفاً برای رفاه و 
آسایش خانواده و اطرافیان خویش تظاهر به خدمتگزاری کرده است 
سرانجام با پرونده ای سیاه به دادگاه قضاوت افکار عمومی ارجاع داده 
می شود و مال و منالی نیز که از طریق ناصواب کسب شده باشد، دوام 

و بقا و لذتی به دنبال نخواهد داشت.
بنابراین باید پذیرفت که مدیران خدمتگزار، دلســوز در هر پســت و 
مقــام حق زندگی بی دغدغه و بهره مندی از نعمت های الهی و پاداش 

اجتماعی دارند و نباید بر آنان خرده گرفت.

 هنــر فرمانداران جذب ســرمایه گذار و 
تشــویق بخش خصوصی بــه فعالیت های 

عمرانی با رویکرد ایجاد اشتغال است.
اســتاندار همدان در جلســه تدوین ســند 
راهبردی و برنامه عملیاتی توســعه شهرستان 
جدید درجزین اظهار داشــت:  شهرســتان 
»رزن« و »درگزیــن« ظرفیــت هایی بیش از 
سهمیه اشتغال پیش بینی شده برای سالجاری 

دارند.
سید ســعید شــاهرخی گفت: از فرمانداران 
این دو شهرســتان انتظار می رود ظرفیت ها 
را شناســایی و بررسی کرده تا بتواند بیش از 

میزان اشتغال پیش بینی شده را محقق کنند.
وی از ســرمایه گذاری ۲۶۰میلیاردتومانی در 
سه سال در ســندراهبردی شهرستان درگزین 
خبر داد.اســتاندار همدان بیان کــرد: تمامی 
اهالی روستای کاج در هنر »قاب سازی« فعال 
هستند و این روستا به تنهایی می تواند آوازه 

ملی پیدا کند.
شاهرخی افزود: فرمانداران برای کسب رتبه 
اول اشــتغال و حتی رساندن نرخ بیکاری در 
این شهرســتان ها به زیر هفــت درصد باید 

مدعی شوند.
وی گفــت: با توجه بــه اینکــه فرمانداران 
شهرســتان جدید درگزیــن و رزن در زمینه 
توزیع ســهمیه دســتگاهی نقطه نظری دارند 

باید کمیته ای تشکیل و به صورت دستگاهی 
میزان اشتغال را رصد کنند.

شــاهرخی بیان کرد: ۲۵ درصد از ســهمیه 
اشتغال پیش بینی شده برای رزن به درگزین 
اختصاص یافته که می توان این رقم اندک را 

تا حد قابل توجهی افزایش داد.
اســتاندار همدان از فرماندار رزن و درگزین 
خواســت به صورت مســتقل بدون در نظر 
گرفتن ســهمیه پیش بینی شده میزان اشتغالی 
که می توانند ایجاد کنند را بررســی و اطالع 

رسانی کنند.
شــاهرخی اضافه کرد: هنر فرمانداران جذب 
سرمایه گذار و تشــویق بخش خصوصی به 
فعالیت های عمرانی با رویکرد ایجاد اشتغال 

است و می توان در شهرستان جدید درگزین 
صنایع جدید را دایر کرد.

وی مثــال زد: با توجه به فعال بودن کارخانه 
سیمان در این شهرستان می توان صنایع پایین 
دســت را نیز در این مناطق مستقر کرد و در 
این راستا باید بخش صنعت برنامه ارائه دهد.

وی خواستار ســاماندهی کارگاه های سنتی 
شــد و گفت: گردهمایــی کارگاه ها در یک 
مجتمع نباید زمینه ای برای ریزش و غیرفعال 

شدن آنها شود.
شاهرخی خواستار مطالعه علمی و کارشناسی 
شــده در زمینه اقتصــادی بودن یــا نبودن 
ساماندهی و مستقر شدن کارگاه های سنتی و 

خانگی در یک مجتمع شد.

استاندار همدان اظهار داشت: مدیرکل تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی اســتان وعــده ایجاد 
بازارچه مشاغل خانگی در صورت اختصاص 
زمین از سوی استانداری را داده بود که انتظار 

می رود این وعده به زودی محقق شود.
شــاهرخی اظهار داشت: وضعیت طرح های 
محرک هر سه ماه یکبار بررسی و در صورت 

وجود موانع آنها را باید رفع کرد.
هیات دولت اوایل اســفند ســال گذشته در 
اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقســیمات 
کشوری با ارتقای شهر »قروه درجزین« رزن 

به شهرستان »درگزین« موافقت کرد.
ســاختمان فرمانــداری شهرســتان جدیــد 
»درگزین« به همراه ســاختمان ۲ بخشداری 
مرکــزی و شــاهنجرین ۱۵ اردیبهشــت با 
حضور اســتاندار و امام جمعــه همدان بهره 

برداری شد.
گفتنی اســت در این آیین علی اصغر ناظری 
پور به عنوان فرماندار شهرستان درگزین نیز 

معرفی شد.
پیشــتر شهرستان رزن با ســه بخش مرکزی، 
قروه درجزین و سردرود دارای ۱۲۶ روستای 
دارای ســکنه و در مجمــوع ۱۱۹ هزار نفر 
جمعیت در ۸۱ کیلومتری مرکز استان همدان 
قرار داشت که قروه درجزین از این شهرستان 

منفک شد.

 معاون پیشــگیری اداره کل دادگســتری 
اســتان همدان گفت: بر اساس قانون نیازی 
به حکم دادگاه برای تخریب ســازه های غیر 
قانونی در کاربری های کشــاورزی و منابع 

طبیعی نیست.
ســاخت و ســاز در اراضی منابــع طبیعی 
و کاربری هــای غیــر مســکونی یکــی از 
دغدغه های دوستداران طبیعت است، چراکه 
به حریم طبیعت تجاوز می شود از همین رو 
مردم در سامانه فارس من سوژه ای با عنوان » 
منابع طبیعی جاده سد اکباتان را قربانی رانت 

نکنید« ثبت کردند.

پیش از این با مدیرکل منابع طبیعی اســتان 
نیز به گفت و گو نشســتیم کــه او اعالم کرد 
به زودی اخبار خوبــی در حوزه برخورد با 
متخلفان اعالم می شــود، موضوعی که همه 

در انتظار آن هستند.
معاون پیشگیری اداره کل دادگستری استان 
همدان در گفت و گو بــا فارس با بیان اینکه 
متولیــان باید تخلفات ســاخت و ســاز در 
منابع طبیعــی را به ما اعالم کنند اظهار کرد: 
دســتورالعمل های الزم بــرای تخریب این 

سازه های غیر قانونی وجود دارد.
ســعید گلستانی با اشــاره به اینکه امکانات 

الزم از جمله لودر و بیل مکانیکی در اختیار 
متولیــان برای تخریب وجــود ندارد افزود: 
شــرکت های خصوصی هم این امکانات را 
در اختیار دولت قــرار نمی دهند و به همین 

دلیل سازه ها تخریب نمی شود.
وی با بیان اینکه ســاخت  و سازها در منابع 
طبیعــی وجود دارد تصریح کــرد: برخی از 
افراد نفــوذ دارند و قانون هــم  این اجازه 
را داده کــه بدون حکــم دادگاه و با حضور 
نماینــده دادســتان تخریب ســازه های غیر 
قانونی در منابع طبیعــی و کاربری های غیر 

مسکونی انجام شود.

معاون پیشگیری اداره کل دادگستری استان 
همدان با اشــاره به اینکه دستگاه های متولی 
در حوزه برخورد با ســاخت و سازهای غیر 
مجــاز کوتاهی می کنند ادامــه داد: گزارش 
تخلفــات یا دیــر ارائه می شــود و یا انجام 

نمی شود.
وی خاطرنشــان کرد: بر اساس قانون هیچ 
نیازی به حکم دادگاه برای تخریب سازه های 
غیر قانونــی در کاربری های کشــاورزی و 
منابع طبیعی نیســت و به دادستان ها اجازه 
داده شــده با اعالم گزارش سریعًا نسبت به 

تخریب اقدام کنند. زیباسازی اولویت شهرداری همدان

ــهری  ــبز ش ــای س ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س ــت س  سرپرس
شــهرداری همــدان گفــت: زیبــا ســازی محیــط شــهری از اولویــت 
ــای  ــه ه ــه برنام ــن زمین ــت و در ای ــدان اس ــهرداری هم ــای ش ه

ــت. ــال اجراس ــددی در ح متع
ــای  ــزود: ارتق ــا اف ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــدی آزاد در گف ــک مه باب
ــط شــهری از شــاخص هــای  ــا ســازی محی ــر و زیب ــت معاب کیفی
ــای  ــرح ه ــه و از ط ــث جامع ــالمتی در بح ــاط و س ــش نش افزای

ــت. ــهرداری اس ــن ش ــت دار ای اولوی
وی اظهــار داشــت: در راســتای ایجــاد جلــوه هــای بصــری و زیبــا 
ــه ســاخت و  ســازی محیــط شــهری، شــهرداری همــدان اقــدام ب

نصــب نمادهایــی در ســطح شــهر در فصــل بهــار کــرده اســت.
ــوان  ــام ت ــدان تم ــهرداری هم ــه ش ــان اینک ــا بی ــدی آزاد ب مه
ــار  ــه اســت اظه ــه کار گرفت ــار ب ــتقبال از به ــرای اس ــود را ب خ
ــا آغــاز فصــل بهــار ایــن ســازمان نســبت  داشــت: هــر ســاله ب
ــار و  ــا فصــل به ــی مناســب ب ــای زینت ــواع گل ه ــه کاشــت ان ب
ــدان  ــهر هم ــف ش ــاط مختل ــبتی در نق ــای مناس ــب نماده نص

ــد. ــی  کن ــدام م اق
سرپرســت ســازمان ســیما، منظــر و فضای ســبز شــهری شــهرداری 
ــه فلــزی در آرامــگاه بوعلــی ســینا  همــدان ادامــه داد: نمــاد پروان
و میــدان فلســطین، نمــاد صندوقچــه گل در آرامــگاه بوعلــی 
ــاد  ــان، نم ــدان اکبات ــاد و می ــدان جه ــورا، می ــدان عاش ــینا، می س
فنجان هــای بافــت در چهــارراه ســعیدیه، میــدان شــریعتی، میــدان 
ــن )ع(،  ــام حس ــدان ام ــان و می ــوی فرهنگی ــش، ورودی ک پژوه
ــی،  ــاده راه بوعل ــی در ورودی پی نمــاد مجموعــه گلدان هــای هرم
ــات  ــه اقدام ــوار فلســطین و چهــارراه پژوهــش از جمل ــدای بل ابت

ــوده اســت. ــه ب ــن زمین در ای
مهــدی آزاد بــا اشــاره بــه دیگــر نمادهــا از جملــه نمــاد آدمک هــای 
ســفالی، قاب هــای فلــزی کاشــت گل و ســبدهای بافــت بــا 
ــاالر فجــر،  ــا در ت ــن نماده ــب پرنده هــای ســفالی گفــت: ای ترکی
آرامــگاه بوعلــی، گنجنامــه، بــاغ ایرانــی، ورودی میــدان باباطاهــر 
ــه اجــرا  ــید و گنجنام ــارراه خواجــه رش ــج(، چه ــدان قائم)ع و می

شــده اســت.
ــه  ــر در هفت ــر مثم ــال غی ــه نه ــزار اصل ــت ه ــه داد: هف وی ادام
درخــت  کاری کاشــته و هشــت هــزار اصلــه نهــال مثمــر در هفتــه 

ــع شــد. ــن شــهروندان توزی درخــت  کاری بی

علــوم  دانشــگاه  پرســتاری  مدیــر   
پزشــکی ابن ســینا گفت: همدان پیشتاز 
جانشــین پروری مدیر پرستاری در کشور 

می شود.
فاطمه شــیرانی در گفت وگــو با فارس با 
اشــاره به اینکه امسال ســاماندهی نیروی 
انسانی در بیمارستان ها در دستور کار است 
اظهــار کرد: در این حوزه تمام تالش خود 

را به کار خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه ضریب پرســتار به تعداد 
تخت باید ۱/7 باشد که در حال حاضر این 
عدد یک است گفت: اگر جذب نیروهای 
شــرکتی و تمدید طرح اتفاق نمی افتاد به 
زیر یک هم می رسید که این موضوع ما را 

نگران می کرد.
مدیر پرســتاری دانشــگاه علوم پزشکی ابن 
ســینا با تاکید بــه اینکه مهتریــن دغدغه ما 
تامین نیروی انســانی کادر پرســتاری برای 

بیمارستان هاســت افــزود:  برنامــه عملیاتی 
برای مدیریت  توانمندی مدیران پرســتاری 
بیمارســتان ها و هدایت و توانمندی نیروی 

پرستاری بالینی مورد توجه جدی است.
وی با اشــاره به اینکه هــر آنچه مدیران 
پرســتاری قوی باشــند، بهتــر می توانند 
کننــد  هدایــت  را  پرســتاری  جامعــه 
می شــود  دیده  گاهی  کرد:   خاطرنشــان 
کسی که تخصص مدیریتی ندارد، انگیزه 

پرســتاری که چهار سال درس خوانده و 
علمی به دست آورده تا به مردم خدمت 

کند را می گیرد.
شــیرانی بیان کرد: کار پرستاری مستقیم با 
مردم در ارتباط است و برای ما مهم است 
دیده  مسئولش  توسط  پرستاری  کارشناس 
شــود و عزت نفس و هویت حرفه ای اش 
مطرح شود تا بتواند انگیزه خدمت به مردم 

را داشته باشد.

23 معبر در 
منطقه 4 شهر 
همدان بازگشایی 
می شود

 ۲۳ معبر در منطقه چهار شــهر همدان 
بازگشایی می شــود و اینگونه طرح ها در 
خیابان ها، کوچه ها و معابر این شــهر در 

دست اجرا است.
طــرح  گفــت:  همــدان  شــهردار 
بازگشــایی خیابــان هــا و  هــای 
ــی  ــر زندگ ــزایی ب ــر بس ــر تاثی معاب
آســان  و  شــهروندان  روزمــره 
ســازی عبــور و مــرور آنهــا در 

دارد. منطقــه  ســطح 
عبــاس صوفــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا 
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــزود: ب اف

طبــق آمارهــای ثبــت شــده، شــهروندان 
در مســیر اجــرای طــرح های بازگشــایی، 
تملــک زمیــن و دیگــر امــور مربــوط بــه 
ــا شــهرداری  ــی ب ــه خوب ــن حــوزه، ب ای

همــکاری مــی کننــد.
ــای  ــرح ه ــت: ط ــار داش ــی اظه صوف
بازگشــایی بــا هــدف روان ســازی و 
ــف  ــاط مختل ــک در نق ــاماندهی ترافی س

ــرد. ــی  گی ــورت م ــار ص ــه چه منطق
وی بیــان کــرد: ایــن بازگشــایی ها 
بلــوار  ورودی  ســتاره  خیابــان  در 
ــی، منطقــه اســالم  شــهر،  شــهید رجای
ولی عصر)عــج(  فرهنگیــان،  کــوی 
اجــرا  مطهــری  شــهید  کــوی  و 

. د می شــو
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدان ب ــهردار هم ش
تملــک ایــن معابــر انجــام شــده اســت، 
ــایی  ــرح بازگش ــرای ط ــا اج ــت: ب گف
ــعه  ــتای توس ــم در راس ــر می توانی معاب
ــم. ــت کنی ــایی آن فعالی ــر و بازگش معاب

عملیات اجرایی فاز 
دوم پروره تقاطع 
غیرهمسطح »غدیر« 
همدان آغاز شد

 رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای 
شــهر همدان از آغاز عملیات اجرایی فاز 
دوم پروژه تقاطع غیر همسطح »غدیر « در 

همدان خبر داد.
ــر  ــی رحیمــی ف ــر، عل ــه گــزارش  مه ب
در جلســه کمیســیون فنــی عمرانــی 
شــورای شــهر همــدان افــزود: فــاز دوم 
ــر«  ــر همســطح »غدی ــع غی ــروژه تقاط پ
بعــد از انتخــاب پیمانــکار آغــاز بــه کار 
ــز کارگاه آن  ــون تجهی ــم اکن ــرده و ه ک

ــاز شــده اســت. ــز آغ نی
رحیمــی فــر بــا بیــان اینکــه تقاطــع غیــر 
ورودی  ترافیــک  »غدیــر«  همســطح 

یــادآور  می دهــد،  کاهــش  را  شــهر 
فــاز   ۵ در  تقاطــع  دوم  قطعــه  شــد: 

می شــود. اجرایــی 
رئیس کمیســیون فنی عمران شورای شهر 
همدان اضافه کرد: فاز دوم این تقاطع دارای 
یک خط اصلی اســت که مســیر تهران را 
به غرب کشــور متصل و خط دوم آنکه به 
صورت فرعی بوده نیز میدان عاشــورا را به 

فرهنگیان وصل می کند.
ــاز  ــه ف ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــر ب رحیمی ف
همســطح  غیــر  تقاطــع  پــروژه  دوم 
»غدیــر« بایــد بــر اســاس فــاز بنــدی در 
مــدت زمــان معینــی اجــرا شــود، یــادآور 
شــد: بایــد فــاز نخســت ایــن پــروژه تــا 
قبــل از پایــان دوره پنجــم شــورای شــهر 

ــد. ــام می رس ــه اتم ــدان ب هم
تمهیداتــی  بایــد  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــرای  ــان اج ــا در زم ــود ت ــیده ش اندیش
پــروژه مشــکلی بــرای تــردد مــردم 

ایجــاد نشــود.

همدان، پیشتاز جانشین پروری مدیر پرستاری در کشور

تخریب سازه  غیر قانونی در زمین های کشاورزی
حکم نمی خواهد

استاندار خطاب به فرمانداران:

  هنر دارید سرمایه گذارخصوصی 
جذب کنید
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بیشترین تجاوز به حریم رودخانه ها برای توسعه 
اراضی کشاورزی است

 مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان همدان با بیان اینکه در دو شهرستان نهاوند و 
همدان بیشــترین تجاوز به حریم رودخانه ها وجود دارد، گفت: بیشترین تجاوز به حریم 

رودخانه ها برای توسعه اراضی کشاورزی است نه ساخت و ساز.
منصور ســتوده در گفت وگو با ایســنا، اظهارکرد: تجاوز به حریــم رودخانه ها در همه 
شهرستانهای استان وجود دارد اما دردو شهر نهاوند و همدان به دلیل اینکه رودخانه های 

بیشتر و در دسترس تری دارند یشترین تجاوز به حریم رودخانه را دارند.
وی با اشــاره به گشت و بازرسی از حریم رودخانه های استان، تصریح کرد: تمام حریم 

رودخانه های اســتان بازدید و گشت زنی می شــوند و در صورت وجود تخلف پرونده 
تشکیل شــده و به مراجع قضایی ارجاع داده می شوند.ستوده با بیان اینکه رفع تصرفات 
حریم رودخانه ها به عبور ســیالب های اخیر کمک کرد، افزود: درصورتیکه رفع تصرف 
در حریم رودخانه های اســتان انجام نمی گرفت مشکالت زیادی در سیالب ها به وجود 
می آمد.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با تأکید براینکه درحال حاضر تمام 
سدهای اســتان همدان پر است، گفت: ۳ سد اکباتان، ســرابی تویسرکان و کالن مالیر 
درحال سرریز هستند.وی خاطرنشــان کرد: درحال حاضر سد اکباتان با ۳۵ میلیون متر 
مکعب، کالن با 4۵ میلیون متر مکعب و سرابی با ۹.۳ میلیون متر مکعب سرریز کرده اند 

و مابقی سدها پر بوده اما سرریز نمی کنند.
ستوده عنوان کرد: سد نعمت آباد در حال حاضر 4.۵ میلیون متر مکعب ،  سد شیرین سو 

4 میلیون متر مکعب و آبشینه ۵ میلیون متر مکعب آب  دارد.
وی میزان برداشــت از سد اکباتان را ۱۲۰۰ لیتر در ثانیه دانست و افزود: ورودی این سد 

۱۰ متر مکعب بوده . ۶ متر مکعب نیز از این سد سرریز می شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با بیان اینکه از سال ۹۳ تا کنون ۳۵۲4 حلقه 
چاه غیر مجاز در استان همدان مسدود شده است، یادآور شد: از سال ۹۳ تا سال گذشته 
۳4۸۳ حلقه چاه غیرمجاز در اســتان مسدود شــده که از اضافه برداشت۲۵۶ میلیون متر 

مکعب جلوگیری به عمل آمد.
ســتوده با اشاره به اینکه امسال براساس برنامه 4۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان 
مســدود خواهد شــد، اظهارکرد: امسال از ابتدای ســال تا کنون 4۱ حلقه چاه غیرمجاز 

مسدود شده که از اضافه برداشت ۶۵۰ هزار متر مکعب آب جلوگیری شده است.

فرماندار مالیر:
هیچ دستگاهی اجازه شکایت از 

رسانه ها را ندارد
 معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان مالیر با بیان اینکه در 
راستای سند اطالع رســانی استان همدان و شهرستان مالیر مدیران 
اجرائی باید برنامه ریزی مدن و راهبردی داشته باشند، تصریح کرد: 
به هیچ مســئولی اجازه  نمی دهیم علیه خبرنگاران و رســانه هایی 
که با مجوز قانونی فعالیت می کنند، در دســتگاه قضائی اقامه دعوا 

داشته باشند.
قدرت ا... ولدی در نشســت هم اندیشی مدیران روابط عمومی مالیر، 
افزود: مطالبه گری، حق مسلم خبرنگاران و رسانه هاست و مدیران نیز 

باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: رســانه ها باید ما مسئوالن را وادار به پاسخگویی کنند و 
اگر جایی قول دادیم آن را به ما یاد آوری کنند، در حقیقت مطالبه گری 
حق رســانه هاســت و ما باید به این حق احترام بگذاریم . مدیران هم 
نباید قولی دهند که نمی توانند به آن عمل کنند و اگر این طور شد باید 

موضوع را شفاف سازی کنند.
معاون اســتاندار وفرماندار با بیان اینکه اگر مدیری از روابط عمومی و 
رسانه فراری باشد فاتحه اش خوانده شده است افزود: روابط عمومی و 
رسانه ها با اطالع رسانی صحیح و اصولی ،نقشی حیاتی و بی بدیل در 

پیشیرد اهداف سازمانی ایفا می کنند.
وی ادامه داد: شفاف ســازی و ارائه راهکار اصولی واساسی از جانب 

روابط عمومی هم به نفع مدیر ، سازمان و رسانه است.
فرماندار مالیردر ادامه افزود: در شــرایط جنگ اقتصادی که دشمن به 
دنبال یأس و ناامیدی مردم است ، اطالع رسانی دقیق و به موقع رسانه 
ها در تبیین خدمات دســتگاه های اجرایی در حوزه های مختلف می 

تواند جلوی شانتاژ تبلیغاتی دشمن را بگیرد.
وی در این نشســت ضمن تشــریح بیانیه گام دوم انقالب از تشکیل 
شــورای راهبردی متشکل از بزرگان و نمایندگان قشرهای مختلف در 
آینده نزدیک خبر داد و بیان کرد: در این شــورا با اســتفاده از مشورت 
و نظرات مختلف ســعی می کنیم اهداف ابالغ شده از سوی استاندار 
در ســند راهبردی و موضوعات مبل و شــهر جهانی انگور را به گونه 
ایی به پیش ببریم تا مالیری ســربلند و الگویی برای استان های دیگر 
داشته باشیم .در این نشست یکی از اعضای هیأت رئیسه شورای روابط 
عمومی ادارات با بیان اینکه جایگاه روابط عمومی ها مطیع ساختن رسانه 
ها نیست گفت: نقش روابط عمومی در کاستن بروکراسی کشنده اداری 
برای مخاطبان با اســتفاده از روابط عمومی الکترونیک است چناچه در 
همه دنیا به سمت روابط عمومی الکترونیک و نوین در حرکت هستند 
زیرا با این روش هم مخاطب شناســایی می شــود و هم سازمان را به 

مخاطبان معرفی می شود.
سعید ثقه ایی در پایان با بیان اینکه روابط عمومی خود یک سازمان است 
که درون یک سازمان بزرگتری قرار دارد گفت: روابط عمومی مخصوصًا 
در شهرستان ها نیازمند توجه  بیشتر مدیر سازمان است زیرا هنر روابط 
عمومی این است که با استفاده از ارتباط بین سازمانی با کمترین هزینه و 

با بیشترین بهره وری اهداف سازمان را به پیش ییرد.

دانش آموز قروه ای همدان 
در کشور ژاپن درخشید 

 ملیکا احدی عضو کانون پرورش فکری مرکز قروه اســتان همدان 
موفق به کســب جایزه و دیپلم افتخار نهمین مسابقه بین المللی نقاشی 

محیط زیست »کائو« کشور ژاپن در سال ۲۰۱۸ شد.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان همدان در مسابقه نقاشی که با موضوع »ما باهم دوست 
محیط زیست هستیم« در کشور ژاپن برگزار شد. بین ۱۲۵۶۳ اثر ارسالی 
از 44 کشــور جهان به کشور زاپن، پنج نفر از اعضای مراکز فرهنگی و 
هنری کانون ها ی کشــورمان موفق به کسب جوایز برتر شدند. گفتنی 
است از استان همدان  ۳۱ اثر نقاشی به مسابقات ژاپن ارسال شده بود که 
ملیکا احدی ۱۰ ساله عضو مرکز فرهنگی هنری کانون  پرورشی فکری 
کودکان  قروه استان همدان  عالوه بر کسب دیپلم افتخار نهمین مسابقه 

بین المللی نقاشی محیط زیست جایزه "کائو" را نیز از آن خود کرد.
همچنین، پریماه کیانی ۱۳ ساله عضو مرکز فرهنگی هنری کانون جونقان 
اســتان چهارمحال و بختیــاری، نگین یار علی ۱۲ ســاله عضو مرکز 
فرهنگی هنری کانون داران استان اصفهان، اسرا عباس قلی زاده ۱۲ ساله 
عضو مرکز فرهنگی هنری کانون ماکو استان آذربایجان غربی، آتنا حسینی 
۱۰ ساله عضو مرکز فرهنگی هنری کانون یاسوگند استان کردستان، موفق 

به کسب دیپلم افتخار از این دوره از مسابقه شده اند.

اجرای فاز دوم خط انتقال مجتمع 
فیض آباد- سراوک

 مدیر امور آب و فاضالب روستایی فامنین از اجرای فاز دوم پروژه 
آبرسانی به دو روستای فیض آباد و سراوک خبر داد.

عیســی احمدی در جریان بازدید از پروژه خط انتقال مجتمع فیض 
آباد-سراوک اظهار کرد: فاز دوم این پروژه از چاه جدیدالحفر روستای 

فیض آباد تا مخزن هوایی روستای سراوک در حال اجراست.
بــه گزارش فارس، وی با بیان اینکه فــاز اول این پروژه به طول ۲.۵ 
کیلومتر پیش از این اجرا شــده است افزود: در فاز دوم 4 هزارو ۵۰۰ 
متر لوله گذاری ســایز ۲۰۰ میلی متر و ۳ هزارو ۱۰۰ متر لوله گذاری 

سایز ۱۶۰ میلی متر در حال اجراست.
مدیر امور آب و فاضالب روســتایی فامنیــن با بیان اینکه در 
ایــن پروژه دو مخــزن ۲۰۰ و ۵۰۰ متر مکعبی ایســتگاه بین 
راهی نیز تعبیه خواهد شــد اظهار کرد: این دو مخزن به طور 
همزمــان ذخیــره و پمپاژ آب را عهده دار هســتند به گونه ای 
که این مخازن برای روســتای ســراوک عملیات پمپاژ و برای 

امکانپذیر می کنند. روســتای فیض آباد ذخیره آب را 
وی گفت: فاز نخست این پروژه با 7۰۰ میلیون تومان و دربازه زمانی 
پنج ماهه عملیاتی شــد ضمن اینکه فاز دوم از اسفندماه سال گذشته 
آغاز شــده و بر اســاس قرارداد پروژه بازه زمانی تعریف شــده یک 

ساله است.
احمدی ادامه داد: البته امیدواریم با حل مشکل معارضین و تخصیص 

اعتبارات، این فاز نیز در نیمه نخست سال جاری به سرانجام برسد.
وی با اشــاره به اینکه میزان اعتبار مورد نیاز فاز دوم پروژه چیزی در 
حدود ۲ میلیارد تومان پیش بینی شــده است بیان کرد: این فاز شامل 
ایستگاه بین راهی تا روستای سراوک و تکمیل خط پمپاژ از چاه جدید 

تا ایستگاه بین راهی است.

2 زندانی در همدان آزاد شدند

 مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: همزمان با پانزدهمین روز 
ماه مبارک رمضان ۲ زندانی جرائم غیر عمد اســتان با کمک ستاد دیه 

آزاد شدند.
یدا... روحانی منش در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: یکی از این 
افراد به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه ۱۰۰ ســکه ای از دوم بهمن 

سال گذشته راهی زندان شده بود.
وی اضافه کرد: طبق تحقیقات صورت گرفته این مرد ۵۰ ساله ُمعسر 
شناخته شده و 7۹ میلیون ریال به زوجه پرداخت و مابقی بدهی قسط 
بندی شد.مدیرعامل ستاد دیه اســتان همدان بیان کرد: همچنین یک 
بیمار قلبی که از ناحیه یک چشــم معلول و زیر پوشش بهزیستی بود 
نیــز به علت ناتوانی در پرداخت بدهــی ۱۰۰ میلیون ریالی از چهارم 
فروردین امسال زندانی شده بود. روحانی منش با بیان اینکه هفته آینده 
جشن گلریزانی به همین منظور برگزار می شود اظهار داشت: چنانچه 
هــر یک از اعضای خانواده حداقل ترین رقم ها حتی ۱۰۰ هزار ریال 
برای آزادی زندانیان اختصاص دهد امســال می توان شمار زیادی از 

زندانیان جرائم غیر عمد را آزاد کرد.

کارت دانشجویی حسین الماسی فرزند علی به شماره ملی 
398۰149511 رشته برق مخابرات دانشگاه آموزش عالی اکباتان 

به شماره دانشجویی 951۰251۰1۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

 در اهمیت و جایگاه مدیریت شــهری، 
توسعه و پیشــرفت هر منطقه نیازمند توجه 
و نگاه جامع به تمامی شاخص های مدیریتی 
و رفع نیازهاســت. در واقع آبادانی شهرها 
نیازمنــد نــگاه جامع شــهرداری ها به همه 
شاخص های پیشــرفت در مدیریت شهری 
اســت که از جمله شاخص های پیشرفت و 
آبادانــی تامین نیازهــای عمرانی، فرهنگی، 
اجتماعی و توســعه پایدار است که در کنار 
یکدیگــر و بــا مشــارکت همه جانبه مردم 
و ســایر بخش ها انجام می شــود. اقدامات 
عمرانی و خدماتی توســط مدیریت شهری 
و توســعه زیرســاخت ها در کنار توجه به 
فعالیت های نرم افزاری در بخش گردشگری، 
فرهنگی و اجتماعی به توســعه و رشد شهر 
می انجامــد که مدیریت شــهری می تواند با 
بهره گیــری از ظرفیت افــراد خوش ذوق و 
توانمند در تامین نیازهای شهر استفاده کرده 
و زمینه مشارکت مردم را بیش از بیش فراهم 
ســازد. نبود درآمد پایدار برای شهرداری ها 
یکی از مهم ترین دغدغه ها است که به دلیل 
حجم باالی تامین درآمد از محل فعالیت های 
ساختمانی، فعالیت های درآمدی و خدماتی 
شهرداری را با مشکل روبرو می کند؛ جذب 
ســرمایه گذار در این بخش بر اساس قانون 
می تواند در رفــع نیازهای شــهر به ایجاد 
درآمد پایدار برای شــهرداری نقش ویژه ای 
داشته باشد.شهردار فامنین با اشاره به تدوین 
یک برنامــه راهبردی بــا همراهی اعضای 
شورای شــهر فامنین برای این شهر، عنوان 
کرد: پس از گذشــت یک و نیم سال از آغاز 
کارها و ماموریت هایمان در شهرداری پیگیر 
این بودیم که عالوه بــر برنامه های متداول 
برای شــهر که عموما در ارتباط با شــهر و 
مردم آن اســت، کارهای مهم و استراتژیکی 

نیز انجام شود.
اسماعیل سلیمی  ادامه داد: یکی از مهم ترین 
این کارها ســاخت »میدان وحدت اسالمی« 
در شــهر فامنین بود؛ یک میــدان ایرانی-
اسالمی مشــابه میدان نقش جهان اصفهان، 
که از ملزومات آغاز ایــن کار تهیه طرح و 
به تصویب رسیدن آن در کمیسیون ماده پنج 
همدان بود که این مسئله بیش از ۶ ماه طول 
کشید برای مشــاوره و تهیه طرح ها از توان 

متخصصان تهران بهره بردیم.
شــهردار فامنین با اشــاره به مفهوم میدان 
وحدت اســالمی، تصریح کــرد: نماد این 
میدان، وحدت امت اســالمی اســت که با 
توجه به شرایط فعلی جامعه ما و تاکید رهبر 
انقالب )دامت برکاته( بــر اتحاد امت های 
اســالمی و رســیدن به پیروزی و اتصال به 
حکومت مهدوی)عج( می تواند نماد خوبی 

در شهر باشد.
ســلیمی اظهار کرد: چهار سوی این میدان 
ناظــر به چهــار نــوع معماری اســت به 
طوری که از یک ســمت معماری ایران، یک 
ســمت معماری عراق، یک سمت معماری 
ترکیه و آندلس و یک ســمت نیز مبتنی بر 
معماری شــمال آفریقا اســت. وی با اشاره 
به هماهنگی های صورت گرفته با دبیرخانه 
مجمــع جهانی تقریب مذاهب در ســاخت 
این میدان، خاطرنشان کرد: تعامالت خوبی 
بــا آیــت ا... اراکی در این راســتا صورت 
گرفته، کمــا اینکه احتماال از حضور وی در 

کلنگ زنی یا آیین افتتاحیه بهره مند شویم.
شــهردار فامنین تاکید کرد: ســرمایه گذاری 
اجرای این پروژه مهــم در رایزنی و تفاهم 
با سرمایه گذار خارج از استان صورت گرفته 
که ارزش قرار داد ۹/۵ میلیارد تومان بوده و 

در روز کلنگ زنی مبادله خواهد شد؛ آورده 
شــهرداری زمین و مجوز ســاخت بوده و 
شــهرداری ریالی هزینه نقدی نخواهد کرد، 
هزینه ســاخت را ســرمایه گذاران پرداخت 
خواهند کرد و به نسبت سهم الشرکه هر کس 
از فضاهای احداث  شده که مجتمع تجاری 

و فرهنگی است، برداشت خواهد کرد.
ســلیمی تاکید کرد: طرح هایی نظیر احداث 
میدان وحدت اسالمی که نخستین پروژه ما 
در فامنین است در راستای مهیا کردن شرایط 
سرمایه گذاری و افزایش درآمد پایدار برای 

شهرداری است.
سلیمی در پایان بیان کرد: از آنجایی که ابعاد 
این پروژه ها کوچک و متوســط است، توان 
ســرمایه گذاری آن در فامنین وجود دارد که 
امیدواریم در سال رونق تولید به تحقق این 
شعار در عمل کمک کند، کما اینکه شورای 
شــهر و شــهرداری فامنین نیز تمام تالش 
خود را در راســتای تحقق شعار سال به کار 
خواهد بســت.در خاتمه باید گفت؛ جلب 
مشارکت های مردمی و جذب سرمایه گذاری 
در ســطح شــهر از مهم ترین عوامل ایجاد 
درآمدهای پایدار بوده که هر چند رسیدن به 
آن زمان بر است اما با فراهم کردن بستر این 
کار می توان به رشد و توسعه شهری رسید؛ 

ایجاد مدیریت کارآمد شــهری، در حقیقت 
تولید و ارائه خدماتی عمومی است که همه 
مردم در سطح محلی، منطقه ای و ملی از آن 
بهره  می برند و این بدان معناست که شهرها، 
بستری برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار 

در کل کشور هستند.
خوشبختانه شــهر فامنین به دلیل موقعیت و 
شــرایط جغرافیایی و نیروی انسانی دارای 
صرفه های ناشــی از مقیاس بســیار باالیی 
اســت که با استفاده از مشــارکت مردمی و 
جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی برای 
افزایــش فعالیت هــای اقتصــادی می تواند 
شــهرداری را به سمت درآمدهای پایدار که 
عامل پویایی اقتصاد شهری و تنظیم بودجه 
عمومی برای توسعه شهر است، سوق دهد 
که شــهرداری فامنین در تعامل ســازنده با 
توانســته مشارکت  اســالمی شهر  شورای 
بخش خصوصی را جلب کند؛ بدون تردید 
کمبود بودجه شــهرداری ها از طریق کاهش 
ضوابط اداری، تسهیل شرایط و به کارگیری 
بخش خصوصی در پروژه های خود می تواند 
مزایای بسیاری از جمله افزایش نقدینگی در 
گردش، اشــتغال زایی و مدیریــت دقیق تر 
توســط بخش خصوصی را به همراه داشته 

باشد.

به دلیل بی اعتنایی بخشدار گل تپه این بخش از رسانه های استان 
حذف شده است 

از فرماندار شهرســتان کبودر آهنگ  ومدیران  استان  عاجزانه تقاضا 
مندیم فکری به حال انعکاس اخبار بخش گل تپه داشته باشند.

با وجود اینکه  غار علیصدر بزرگ ترین غار آبی جهان در بخش گل 
تپه واقع شــده  عالوه بر این بخش گل تپه  دارای 4۶ روســتا و یک 

شهر است. 
اهالی بخش گل تپه

نیروهای شــهرداری زباله های داخل کوچه های فرعی و بن بســت را 
جمــع آوری نمی کنند و مردم مجبورند زباله ها را حمل کنند تا به کنار 

باکس زباله خیابان اصلی برسانند.
علی رحمتی  از منطقه جوادیه 

نیروی انتظامی به گزارشات مردمی بها نمی دهد 
در منطقه خضر خیابان وحدت کوچه شهید جمعه قسمتی از محوطه 
درمانگاه  امام حسین محل تجمع اراذل و اوباش است و خطر، ناامنی 
خانواده های مردم را تهدید می کند طوریکه مراجعین به درمانگاه امام 
حسین با ترس دراین خیابان تردد ارند. موضوع چندین مورد به طور 
کتبی و شفاهی به اطالع کالنتری محل رسیده ولی تاکنون هیچ اقدامی 
از سوی نیروی انتظامی خضر  صورت نگرفته است از مسئوالن نیروی 
انتظامی استانی تقاضامندیم نظارت بیشتری بر عملکرد نیروهای خود 

در سطح شهر داشته باشند.
سائبی- شهروندی از منطقه خضر 

تلفن گویای بیمارستان امام رضا )ع( کبودراهنگ بخش درمانگاه این 
بیمارستان متأسفانه بیشتر  مواقع مشکل دارد و ما نمی توانیم به راحتی 
برای گرفتن نوبت از تلفن گویا اســتفاده کنیم خصوصاً گرفتن نوبت 

از درمانگاه اطفال.
 لطفاً مسئوالن مربوطه پیگیری کنند.

جمعی از مراجعین به بیمارستان امام رضا )ع(

شهردار فامنین میدان وحدت می سازد

طرحی مشابه نقش جهان

بازخوانی وقایع 
دفاع مقدس تنها راه 
نجات جامعه است

 مدیــرکل بنیــاد حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس گفت: بازگویی و 
بازخوانی وقایع دفاع مقدس می تواند تنها 

راه نجات جامعه باشد.

به گــزارش فــارس، مهدی ظفــری به 
مناسبت ســالروز فتح خرمشهر در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه دفاع مقدس دارای 
زوایا و رازهای پنهانی اســت اظهار کرد: 
هنوز بسترسازی مورد نیاز در جامعه برای 
بیان حقایق دفاع مقدس به درستی بازگو 

نشده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ترویج و 
جریان ســازی دفاع مقدس تاکنون خیلی 

موفــق نبوده ایم افزود: بــرای احیای یک 
فرهنگ بایــد از تبلیغ و گفتمان ســازی 
اســتفاده کرد که تاکنون بیشتر در حوزه 
تبلیغ و شــعار در حیطه دفاع مقدس کار 

شده است.
مدیــرکل بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر 
اســتان  مقــدس  دفــاع  ارزش هــای 
همــدان بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل وجــود 
و  اجتماعــی  سیاســی،  چالش هــای 

فرهنگــی در ســه دهــه نخســت انقــالب 
فاصلــه  گفتمان ســازی  جریــان  از 
مراتــب  از  یکــی  گفــت:  گرفته ایــم، 
گفتمان ســازی توجــه بــه اجمــاع اســت.

وی با تاکید بر اینکه گفتمان ســازی دفاع 
مقــدس می تواند نجــات بخش و حافظ 
جامعه باشد، ادامه داد: جامعه باید با بسیج 
عمومی مراتب گفتمان سازی دفاع مقدس 

را ایجاد کند.

خبر

  نماینده مردم همدان در مجلس شورای 
اســالمی در خصوص واگــذاری اداره غله 
و ســیلوی همدان گفت: ورود به موضوع 
تخلف در این واگذاری ها پس از تخلفات 
عظیمی بود که در سازمان خصوصی سازی 
در برخی واگذاری ها رخ داده و ما در مجلس 
نســبت به آن اعتراض کرده بودیم و حتی 
طــی نامه ای تقاضای دســتگیری و ممنوع 
الخروج بــودن رئیس ســازمان خصوصی 

سازی را اعالم کرده بودیم .
امیر خجســته بــا تأکید بر اینکــه موضوع 
واگــذاری غیر قانونی ســیلو و غله همدان 
با جدیت در دســتگاه های نظارتی در حال 
بررسی و پیگیری است، تصریح کرد: بنا بر 
گزارشات اعالم شده از طرف دستگاه های 
نظارتی و دیوان محاســبات به فراکســیون 
مبارزه با مفاســد اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی، سازمان خصوصی سازی طی قرار 
داد شماره ۲۰۰۰۳ مورخ ۱۳۹7/7/۲۹ اقدام 
به فروش ســیلو ۱۶۰۰۰ تنــی بدونه انجام 
مراحــل مزایده و با مذاکره کرده و به قیمت 

نا چیز کرده است 
وی افزود: با توجه به گزارشــات رســیده 
و مســتندات موجــود در مــورد فــروش 
مستحدثات و تجهیزات و امالک سیلو شامل 
۲۰۱7۸ متر مربع عرصه ، ســاختمان اصلی 
ســیلو با ارتفاه ۲۵ متــر و برج کار، و دیگر 
ســاختمان های موجود بــه مقدار حدودی 
۲۰۰۰ متــر مربع به یک دهم ارزش اعالمی 
مو آن هم به صورت اقساط ، وجود رانت و 
ابهامات بسیار جدی در این نوع از واگذاری 

بسیار محتمل است 
رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
مجلــس با تأکید بر اینکه هدف از واگذاری 
شــرکت های دولتی به بخــش خصوصی، 
تقویت این شــرکت ها، ارتقــای بهره وری، 
پرداخــت به موقع حقوق ها و مــواردی از 
این قبیل اســت گفت متاســفانه در کشور 
خصوصی ســازی وارونه اجرا میشــود و 
شرکت ها پس از خصوصی سازی ضعیف تر 
و ورشکست می شوند و به تبع آن مشکالت 
متعددی هم برای خود شرکت ها و هم برای 

کارمنــدان و کارگران آن بــه بار می آید که 
نشان از ســو مدیریت و رانت در واگذاری 

هاست 
  امیر خجســته در خصوص واگذاری اداره 
غله همــدان و خدمات بازرگانی منطقه ۱۳ 
هم با اشاره به تخلفات متعدد در حین عقد 
قــرار داد و بعــد از آن گفت : از تخلف در 
درج آگهــی فــروش در روزنامه های کثیر 
االنتشار ، تخلف در شروط فروش مبنی بر 
باز نمودن پاکت ســیلو و بعد فروش قطعی 
اداره غله گرفته تا تشــکیل نشــدن هیأت 
مدیره جدید بعد از دو سال از تاریخ فروش 
و  بالتکلیفی کارکنان رسمی و ثابت همه از 
مشکالتی اســت که میتواند این قرار داد را 
هم در هاله ای از ابهام ملغی شدن نگه دارد 
رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
مجلس شــورای اســالمی افزود : قرار داد 
فــروش مدیریتــی غله همدان که شــامل 
اختیارات خریــد و حمل و نگهداری گندم 
در انبار های دولتی می باشــد منطقی نبوده 
و انجــام کلیه مراحل خریــد ، نگهداری و 

فروش توسط یک شرکت خصوص نظارت 
را با چالش رو برو کرده است 

امیر خجســته ادامه داد: دستگاه های نظارتی 
در حال تحقیق و بررســی هســتند که چه 
کســی، چرا و به چه صورت ایــن کار را 
انجام داده که به محض حصول نتیجه، قطعًا 
متخلفیــن به دادگاه معرفی خواهند شــد تا 
معلوم شــود چگونه دو هکتــار از مرغوب 
ترین زمین های شهر با نازل ترین مبلغ و به 
صورت اقساطی فروخته میشود در صورتی 
که با فروشــه یکی از ســاختمان های آن 
میشود دو برابر پول کل معامله را در آورد ؛ 
عضو هیأت رئیســه کمیســیون اصل نود با 
اشاره به اینکه نگرانی ها از خصوصی سازی 
بلکه نحــوه واگذاری هــا، مفت  نیســت، 
فروشیها و فساد اســت که موجب نگرانی 
افکار عمومی شده است گفت : چوب حراج 
زدن به اموال دولت به عنوان جزعی از بیت 
المال و حقوق مردم باید متوقف شود و در 
غیره این صورت سازمان خصوصی محلی 

از اعراب برای انجام امور ندارد.

تخلف خصوصی سازی در همدان
■ سازمان خصوصی سازی سیلوی 1۶۰۰۰تنی را یک دهم قیمت واقعی فروخته است
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اینفوگرافیک: ایرنا

راجع به زبان فارسی حقیقتا نگرانم 
 گله مندی رهبری از رسانه ملی

 جمعــی از اســتادان زبان و ادب پارســی و شــاعران جوان و 
پیشکسوت با حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 

دیدار کردند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیدار، حرکت و پیشــرفت جریان 
شعر انقالب را امیدوارکننده دانستند و گفتند: البته جریان های شعری 
دیگری نیز وجود دارد اما این جریان شعر انقالب است که از لحاظ 
مضمون، نوآوری در مضامین و صیقل یافتگِی الفاظ پیشــرفت بسیار 

چشمگیری داشته است.
به گزارش ایســنا ،رهبر انقالب اســالمی، بیان و پدیده ی شعر را از 
معجزات آفرینش خواندند و افزودند: شعر از جنبه ی جمال و زیبایی 
برخوردار اســت و این امتیاز، شــعر را به یک رســانه ی اثرگذار و 
مســئولیت آور تبدیل میکند که باید ایــن تعهد را در خدمت جریان 

روشنگری و هدایت قرار داد.
ایشان با اشــاره به یک مغالطه ی ناشیانه که شعر را به »شعر هنری« 
و »شــعر متعهد« تقسیم می کند و می کوشد با شــعار قلمداد کردن 
شعر متعهد، از آن ارزش زدایی کند، خاطرنشان کردند: اشعار بزرگان 
و قله های شعر فارســی همچون حافظ، سعدی، فردوسی و مولوی 
آکنــده از اخالق، تعلیم، تعهد، حکمت، عرفان، معنویت و اســالم 
ناب اســت، بنابراین تفکیک جنبه ی هنری و زیباشــناختی شعر از 
جنبه ی رســالت و تعهد آن، مغالطه ای واضح و ناشــی از غفلت یا 

کم سوادی است.
حضرت آیت ا... خامنه ای قرار دادن شعر در خدمت معارف توحیدی، 
فضائل اهل بیت علیهم السالم، انقالب و حوادث مهم کشور و مسائل 
گوناگون دنیای اســالم را موجب اعتالی شــعر دانستند و افزودند: 
در اشــعار خود زیبایی های رفتاری ملت، همانند حماســه ی زیبا و 
پُرشــکوه حضور فداکارانه ی مردم در کمک رسانی به سیل زدگان را 
به تصویر بکشــید، زیرا این کار، شعر شما را به پرچم هویت ملت 

تبدیل می کند.
ایشان تأکید کردند: حفظ هویت ملت بسیار مهم است، چراکه ملتی 
که هویت خود را گم کند، در مشــت بیگانگان آب می شود و از بین 
می رود. حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان، در 
خصوص زبان فارســی ابراز نگرانی کردند و گفتند: من راجع به زبان 
فارســی حقیقتاً نگرانم زیرا در جریان عمومی، زبان فارسی در حال 

فرسایش است.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: من از صداوســیما گله مندم، به دلیل 
اینکــه به جای ترویج زبان صحیح و معیــار و زبان صیقل خورده و 
درســت، گاهی زبان بی هویت و تعابیر غلــط و بدتر از همه تعابیر 
خارجی را ترویج میکند. انتشــار فالن لغــت فرنگی یک مترجم یا 
نویســنده از تلویزیون، موجب عمومی شدن آن لغت و آلوده شدن 

زبان به زوائد مضر میشود.
ایشــان با تقبیح استفاده ی فراوان از لغات بیگانه در رسانه ها، خطاب 
به مســئوالن تأکید کردند: نگذارید زبان فارسی دچار فرسودگی و 

ویرانی شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین از ولنگاری زبانی و ســاخت 
لفظی بســیار نازل برخی ترانه ها و پخش آنها از صداوســیما در 
ســریال ها نیز انتقاد کردند و گفتند: زبان فارسی قرن های متمادی 
است که عمدتًا به وسیله ی شــاعران بزرگ حفظ شده و این گونه 
ســالم و فصیح به دست ما رسیده اســت، بنابراین ما باید حرمت 
زبــان را حفظ کنیم و اجازه نداریم با بی مباالتی آن را به دســت 
فالن ترانه ســرای بی هنر بدهیم که الفاظ را خراب کند و بعد نیز 
با پول بیت المال در صداوســیما و دستگاه های دولتی و غیردولتی 

پخش شود.

مسئولیت تنش های اخیر با ایران است

 لیندســی گراهام در اظهاراتی 
بی اســاس، ایران را عامل افزایش 

تنش های اخیر دانست.
»لیندســی  ایلنــا،  بــه گــزارش 
گراهــام« یکــی از اعضای حزب 
جمهوری خــواه و رئیــس کمیته 
قضایــی مجلس ســنای آمریکا با 
انتشار چند پیام توییتری در صفحه 
شــخصی خود، با طرح ادعاهایی 

بی اساس ایران را مسبب تنش های اخیر دانست.
وی در این باره در اظهاراتی متوهمانه مدعی شــد: روشن است 
که طی چندین هفته گذشــته، ایران به خطوط لوله و کشتی های 
دیگر کشــورها حمله کرده و منافع آمریــکا در عراق را تهدید 

است. کرده  
لیندسی گراهام در ادامه اظهارات بی اساس خود مدعی شد: مشخص 
است که این اشتباه ایران است نه کشوری دیگر. مسئولیت این تنش ها 

با ایران است.
این مقام آمریکایی هم چنین ادعا کرد: اگر تهدیدهای ایران علیه آمریکا 

جدی است، ما باید پاسخ نظامی محکمی به آنها بدهیم.

باید با وحدت نقشه های نظام سلطه 
را خنثی کنیم

 وزیر اطالعات، با اشاره به تحریم های جنایتکارانه آمریکا علیه مردم ایران، 
گفت: باید با وحدت و انســجام ملی زیر پرچم والیــت یک دل و یک زبان 

حرکت کنیم و نقشه های نظام سلطه را خنثی و نقش بر آب کنیم.
 بــه گــزارش ایســنا ،حجــت االســالم والمســلمین ســید محمــد علــوی بــا 
ــرواز از  ــع پ ــه کشــورمان و حتــی من ــه شــرایطی کــه دشــمنان علی اشــاره ب
ــد،  کشــورهای همســایه و محدودیــت واردات و صــادرات ایجــاد مــی کنن
گفــت: مســئوالن و رســانه هــا ایــن گونــه بیــان کننــد کــه دشــمنان درصــدد 
بــه زانــو درآوردن کشــور هســتند و مــردم وارد میــدان مــی شــوند و از ایــن 
پیــچ تاریخــی بــه ســالمت عبــور مــی کننــد.وی بــر انســجام ملــی، همدلــی 

و همزبانــی بیشــتر مســئوالن تاکیــد کــرد.

 CF T انتقاد کواکبیان به خروج لوایح 
و پالرمو از دستور کار مجمع

 نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی از دستور کار خارج شدن 
CF و پالرمو از مجمع تشــخیص مصلحت نظام انتقاد کرد. »مصطفی  T الیحه 
کواکبیان« در جلســه علنی روز گذشته مجلس و در جریان رسیدگی به الیحه 
الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشــویی طی تذکری گفت: بیش 
CF و پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام  T از چهار ماه اســت که بحث 

فرستاده شده، اخیرا شنیدیم دبیر مجمع آن را از دستور کار خارج کرده است.
به گزارش ایرنا کواکبیان افزود: سوال این است که آیا وی چنین اختیاری داشته که از 
دستور کار مجمع خارج کند یا خیر. مجلس وقت زیادی ندارد که قانون را با اکثریت 
آرا تصویب کند و به شورای نگهبان بفرستد وبعد که به مجمع ارسال می شود بگوید 

که تشخیص داده شده این لوایح از دستور کار خارج شود.

اروپا به برجام آویزان است
 رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اروپایی ها 
فقط به برجام آویزان شــده اند و اقدامی برای حفظ آن نمی کنند و بعید است 

»اینستکس« را هم اجرایی کنند.
به گزارش مهر،حشــمت ا... فالحت پیشه،با اشاره به بدعهدی های اروپایی ها 
برای حفظ برجام، اظهار داشت: اروپایی ها تاکنون نشان داده اند بازیگر مستقلی 

در تحوالت نیستند و منتظرند بین ایران و آمریکا شرایط تازه ای شکل گیرد.
وی ادامه داد: در واقع کشورهای اروپایی تا آن زمان صرفاً می خواهند به عنوان 

یک بازیگر باقی بمانند اما اقدامی در تحوالت انجام نخواهند داد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: کسانی که 
فکر می کنند اروپا باید برجام را نجات دهد، اشتباه می کنند چرا که اروپایی ها به 
برجام آویزان هستند و برجام را حفظ نکرده اند چرا که توان حفظ آن را ندارند.

 ترامپ: اجازه نمی دهیم چین ابر قدرت شود
ــری مناقشــه ای  ــن از ســال گذشــته درگی ــکا و چی ــنا: آمری ■ ایس
تجــاری شــدند. آنهــا مرتبــا جلســاتی را در راســتای یافتــن 
ــا  ــد ام ــزار می کنن ــاری برگ ــش تج ــن تن ــاره ای ــل درب ــک راه ح ی
ــش  ــن مراحل ــته و در آخری ــی نداش ــون حاصل ــا تاکن گفت وگوه
بــه مانعــی برخــورد کرد.ترامــپ بــه شــبکه خبــری فاکــس نیــوز 
ــال  ــا دنب ــون آنه ــت. چ ــوده اس ــاده ب ــا فوق الع ــاد م ــت: اقتص گف
ــن  ــپ همچنی ــو بزنند.ترام ــا جل ــتند از م ــد، می خواس ــا می آمدن م
ــا  ــد. م ــکا خــوب عمــل نمی کن ــد آمری ــن همانن مدعــی شــد: چی
ــد مــا خــوب عمــل  ــم. قطعــا چیــن همانن میلیاردهــا دالر گرفته ای

نمی کنــد.
 ابراز نگرانی ســازمان ملل درباره تنش لفظی ایران و 

آمریکا
■ ایرنا:ســخنگوی دبیر کل ســازمان ملل متحد نســبت به تشدید 
لفاظی هــا بین ایران و آمریــکا ابراز نگرانی کرد و هشــدار داد که 
هر اقدامی توســط هر کدام از این کشــورها ممکن است در "یک 
منطقه بسیار بی ثبات" مورد سوء تعبیر قرار گیرد.به گزارش ،شینهوا 
،"استفان دوجاریچ" در پاسخ به سئوالی درباره تبادل اظهارنظرها بین 
تهران و واشــنگتن گفت: درباره افزایش لفاظی ها نگران هستیم. ما 
شاهد پرتاب موشک ظاهرا به سمت سفارت آمریکا در بغداد بودیم؛ 
این هم یک نگرانی است.وی افزود: این منطقه ای بسیار ناآرام است 
و از همــه طرف ها می خواهیم که لفاظی ها و آســتانه اقدامات را 

نیز کاهش دهند
 انگلیس به جنگ روانی آمریکا علیه ایران پیوست

■ فــارس: وزیــر دفــاع جدیــد انگلیــس در اظهاراتــی ضدایرانــی، 
فعالیت هــای منطقــه ای ایــران را »تنــش زا« توصیــف کــرد و گفــت 
در صــورت بــروز درگیــری، لنــدن از واشــنگتن حمایــت می کنــد. 
ــس دوشــنبه شــب در  ــد انگلی ــاع جدی ــر دف ــت، وزی ــی موردان پن
ــش  ــر تن ــه اگ ــن ســؤال ک ــه ای ــود،در پاســخ ب ــی خصم آل اظهارات
ــکا  ــس از آمری ــش انگلی ــا ارت ــارس جــدی شــود، آی ــج ف در خلی
ــم در آن  ــن االن ه ــا همی ــه، و م ــت: »بل ــد، گف ــت می کن حمای

منطقــه مســتقر هســتیم.«
وی افزود: »این منطقه ای است که ما منافعی بزرگ و سرمایه گذاری 
کالنــی در آن داریم و در حال همکاری با متحدان و شــرکای خود 
هســتیم تا در وهله نخســت برای آرام کردن اوضاع در این منطقه 
تالش کنیم، اما در عین حال از واقعیات پشــت رخدادهای اخیر هم 

مطلع هستیم.«
 جوکو ویدودو باز هم رئیس جمهوری اندونزی شد

■ مهر:کمیســیون انتخابــات اندونــزی باالخــره نتیجــه رقابت 
ریاست جمهوری ماه گذشته را به نفع تمدید دوره زمامداری جوکو 
ویــدودو اعالم کرد.به نقل از بی بی ســی، نتایج انتخابات ریاســت 
جمهوری اندونزی که ماه پیش برگزار شــد، اوایل صبح روز گذشته 
به نفع تمدید دوره جوکو ویدودو رئیس جمهوری این کشور اعالم 

شد.
این در حالی اســت که با توجه به تنگاتنگ بودن رقابت و بیم بروز 
ناآرامی از بابــت اعتراض به نتیجه نهایی، حــدود ۳۲ هزار نیروی 
- پایتخت اندونــزی- به حال آماده باش  امنیتی در سراســر جاکارتا 

درآمده اند.
 تأکید آلمان بر لزوم درپیش گرفتن اقدامات تنش زدا در 

مناقشات هسته ای با ایران 
، وزیر امور خارجه آلمان،تهدیدات متقابلی را  " ■ تسنیم :هایکو ماس
که در مناقشــات هسته ای بین آمریکا و ایران این روزها رخ می دهد 
بسیار نگران کننده دانســته گفت: شرایط جدی است و جدی تر هم 

می شود
وی در عیــن حــال تصریح کرد: نگرانی بزرگ من این نیســت که 
ایــاالت متحده در منطقه می خواهد یک جنگ بــه راه بیندازد و من 
بر این باور نیســتم که ایران هم خواهان چنین جنگی اســت، اما در 
حال حاضر در منطقه تنش های خیلی بزرگی وجود دارد مانند انتقال 
ناو آمریکایی بــه منطقه خلیج فارس و حمله به خطوط انتقال نفت 
عربستان سعودی که به صورت خودکار می تواند مارپیچی از تنش ها 

را ایجاد کند.
وزیر امور خارجه آلمان تأکید کرد: باید در این شرایط همه اقدامات 
انجام شــود تا این شرایط تشدید نشود. این مسئله مهم است که در 

این اوضاع تنش زدایی کنیم.
 هیچ مدرکی درباره نقش ایران در حمله به منافع آمریکا 

در عراق نداریم 
ــد ترامــپ در تازه تریــن اظهاراتــش در مــورد ادعــای  ■ ایلنا:دونال
ــه منافــع آمریــکا در عــراق گفــت: اگــر  نقــش ایــران در حملــه ب
ایــران چنیــن کاری کنــد، مرتکــب اشــتباهی بــزرگ شــده  اســت.

وی در ادامــه افــزود: مــا اکنــون هیــچ مدرکــی نداریــم مبنــی بــر 
ــن  ــر ای ــا اگ ــاد، ام ــد افت ــا خواه ــزی رخ داده ی ــن چی ــه چنی اینک
موضــوع اثبــات شــود واضــح اســت کــه مــا بــه قــدرت واکنــش 

ــم ــه دیگــری نداری ــا گزین ــه م ــم، چراک نشــان می دهی
 روســیه: تا ابد حضور تروریست ها در ادلب سوریه را 

تحمل نمی کنیم
■ ایسنا: معــاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: مسکو تا ابد حضور 
تروریســت ها در استان ادلب سوریه را تحمل نخواهد کرد و به آنها 
این اجازه را نخواهد داد. ما منابع شــلیک موشک به پایگاه حمیمیم 
روسیه واقع در غرب سوریه را از بین می بریم.به نقل از روسیاالیوم، 
ســرگئی ورشــنین، معاون وزیــر خارجه روســیه در گفت وگوی 
مطبوعاتی خود خاطرنشــان کرد: تا ابد اجازه حضور تروریست ها 
در اراضــی ســوریه را نخواهیم داد. تعداد تروریســت ها در ادلب 
متاســفانه زیاد اســت. آنها این منطقه را تحت کنترل دارند.وی در 
ادامه افزود: روســیه به اجرای توافقاتی که با شریکانش درخصوص 
پرونده ســازش سوریه به آن دست یافته، ادامه می دهد و باید درد و 

رنج غیرنظامیان در سوریه خاتمه یابد.

 رئیس جمهور گفت: همه مسئوالن درباره 
ایســتادگی در برابر آمریکا و تحریم ها اتفاق 

نظر دارند.
حجت االســالم حســن روحانی در دیدار با 
جمعــی از علما و شــخصیت های حوزوی،  
،با تصریح به اینکه "خوشــبختانه مردم باور 
دارند که در ایــن برخورد و تنش ما آغازگر 
نبودیم"، افزود: دشــمن همواره به دنبال این 
بود که ما آغازگر باشــیم و یکی از اقداماتی 
که از این دولت در تاریخ ثبت خواهد شــد، 
همین مهم است که جمهوری اسالمی ایران 

آغازگر تنش نبود.
وی بــا ابــراز اینکــه "بنــده طرفــدار مذاکــره 
ــام آن را در  ــا انج ــتم، ام ــی هس و دیپلماس
ــول  ــوان قب ــچ عن ــه هی ــی ب ــرایط کنون ش
ــته  ــال گذش ــاه س ــت: در مهرم ــدارم"، گف ن
در جریــان ســفر بــه ســازمان ملــل، ۵ نفــر 
ــدند  ــطه ش ــا واس ــروف دنی ــران مع از رهب
کــه بــا رئیس جمهــور آمریــکا مذاکــره 
کنیــم و ســال پیــش از آن نیــز وزارت 
خارجــه آمریــکا ۸ بــار درخواســت مذاکــره 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــروز ب ــرایط ام ــا ش داد، ام
ــرایط  ــروز ش ــت و ام ــره نیس ــرایط مذاک ش
ــت. ــتادگی اس ــت و ایس ــرایط مقاوم ــا ش م

رئیس جمهور با اشــاره به احاطه و اطالعات 
کافی دولت بر شرایط اقتصادی مردم و توجه 
به اقشــار آســیب پذیر، گفت: تالش دولت 
همــواره این بوده که به وضعیت این قشــر 
آســیب پذیر جامعه رســیدگی نماید و ۵۰۰ 
میلیــارد تومان برای یاری این قشــر جامعه 
اختصــاص دادیم تا با پرداخــت مبلغ ۱۰۰ 
هزار تومان و باالتر فشــار و مشکالت آنها 

کمتر شود.
روحانــی ادامه داد: طی ۲.۵ ســال گذشــته 
میزان پرداختی به این اقشار را ۳.۵ تا 4 برابر 
افزایش دادیم و همــواره تالش بر این بوده 
تا حقوق بگیران همانند کارگران و کارمندان 
بیش از نرخ تورم، اضافه حقوق داشته باشند 
کــه این امر در دولت های گذشــته ســابقه 
نداشته اســت و حقوق کارمندان ۲۰ درصد 

و کارگران ۳۶ درصد اضافه شد.
وی افزود: تالش دولت بر این بوده که اقشار 
آسیب پذیر، آســیب کمتری ببینند اگرچه در 
شــرایط امروز مردم با ســختی و مشکالت 
زیــادی مواجــه هســتند، اما آیــا همه این 

مشکالت از ناحیه دولت است؟
روحانی کاهش درآمد دولت و محدود شدن 
ارتباطات بانکی با دنیا را از جمله مشکالت 
موجود دانســت و اظهار داشت: ۸7 درصد 
گردش پول دنیا با دالر انجام می شود و امروز 
گردش تجاری با دالر برای کشورمان به شکل 

یکجانبه و غیرقانونی تحریم است.
وی  بــا یــادآوری اینکه "امــروز در تولید 
بســیاری از کاالهای اساسی از جمله گندم، 
خودکفا هســتیم و نیاز به واردات نداریم"، 
اظهار داشــت: اگرچه در کاالهای اساســی 
خودکفا هستیم، اما برای آنچه نیاز به واردات 
داریم به محض اینکه برخی سودجویان داخل 
کشور متوجه می شوند که به فرض مثال حمل 
کاال به تأخیر افتاده اســت، قیمت آن کاال را 

افزایش می دهند.

رئیس جمهور اضافه کرد: اگرچه امروز مردم 
در زندگی خود احســاس ســختی و مشکل 
می کننــد، اما دولت با اقدامــات خود اجازه 
نــداده که کاالهای ضروری کــه برای مردم 

حساسیت دارد، با کمبود مواجه شود.
ــرای  ــروز ب ــه "ام ــراز اینک ــا اب ــی ب روحان
ــز  ــد تمرک ــرایط نیازمن ــر ش ــت بهت مدیری
ــار  ــتیم"، اظه ــری هس ــدرت و تصمیم گی ق
ــز در  ــی نی ــگ تحمیل داشــت: در دوران جن
ــدیم،  ــه ش ــکل مواج ــا مش ــه ب ــی ک مقطع
شــورای عالــی پشــتیبانی جنــگ ایجــاد شــد 
ــورا  ــن ش ــت ای ــارات در دس ــه اختی و هم
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــود و حت ب
و قــوه قضائیــه نیــز در تصمیم گیــری آن 
ــم در  ــروز ه ــتند و ام ــی نداش ــورا دخالت ش

ــم. ــرار داری ــادی ق ــگ اقتص ــرایط جن ش
وی تصریــح کرد: همان گونــه که در جنگ 
۸ســاله اختیارات ویــژه ای را از امام راحل 
گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی 
موفقیت های بسیاری را به دست آوریم امروز 

هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.

ــچ  ــرد: در هی ــان ک ــور خاطرنش رئیس جمه
دوره ای در تبــادالت بانکــی و فــروش نفــت 
ــه  ــروزه مواج ــرایط ام ــکالت و ش ــا مش ب
ــد تمرکــز و احســاس  ــذا نیازمن ــم، ل نبوده ای
ــه  ــوی هم ــادی از س ــگ اقتص ــرایط جن ش
ــوذ  ــه نف ــاره ب ــا اش ــتیم.رئیس جمهور ب هس
کالم و عمــل روحانیــت بیــن مــردم از 
گذشــته تاکنــون به عنــوان قشــری کــه 
ــد،  ــه بوده ان ــرام جامع ــورد احت ــواره م هم
ــس از  ــته و پ ــال گذش ــی 4۰ س ــزود: ط اف
ــئولیت  ــار مس ــالمی ب ــالب اس ــروزی انق پی
روحانیــت  به عهــده  نیــز  جامعــه  اداره 

ــد. ــته ش گذاش
روحانی با ابراز اینکه پس از پیروزی انقالب 
اســالمی، همواره قدرت های بزرگ به دنبال 
این بودند که حکومت اســالمی به مفهومی 
که امــام راحل و علمــا دنبــال می کردند، 
به وجــود نیاید، تأکید کرد: قدرت های بزرگ 
می دانســتند بــا پیروزی این انقــالب منافع 
آنهــا در منطقه و جهان به خطــر می افتد و 

رودرروی آنها خواهد ایستاد.

روحانی:

 طرفدار مذاکره ام 
اما نه در شرایط کنونی

عراق بین 
ایران و آمریکا 
میانجی گری کند

 رئیس ائتالف اصالح و سازندگی عراق 
با اشــاره به روابط عمیق بغــداد با تهران و 
واشــنگتن گفت که عراق باید میان ایران و 

آمریکا نقش میانجیگر ایفا کند.
به گزارش ایسنا، عمار حکیم، در بیانیه ای که 
در کانال تلگرامی اش منتشر شده، اعالم کرد 

که در رابطه با تنش بوجود آمده میان آمریکا 
و ایران چند اقدام ذیل را باید اتخاذ کنیم:

۱- تــالش برای جلوگیــری از وقوع جنگ 
در منطقه که این مســاله اولویت ما به شمار 
مــی رود زیرا اگر جنگــی رخ دهد به دیگر 
کشــورهای منطقه نیز خواهد رسید تا اینکه 

به یک جنگ جهانی تبدیل شود و بیشترین 
آسیب ها به عراق خواهد رسید.

۲- ســاکت کردن تندروها و تمام کسانی که 
در این اوضاع ملتهب هیزم در آتش می ریزند.

۳- با توجــه به منافع عراق باید قطب نما و 
سیاست خود در این رابطه را مشخص کنیم.
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نیش و نوش

خبر

بیش از ۱۱ درصد از تولید ناخالص ملی 
صرف مبارزه با مواد مخدر

 دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: بر اساس برآورد انجام شده بیش 
از ۱۱ درصــد تولید ناخالص ملی صرف موضوعات مختلف مربوط به مقابله با مواد 

مخدر می شود.
بــه گزارش مهر، اســکندر مؤمنی در دیــدار با آیت اهلل اعرافی کــه در دفتر مدیر 
حوزه های علمیه سراســر کشور در قم برگزار شــد، گفت: جمع آوری، نگهداری، 
درمان و ایجاد اشــتغال و توانمندســازی معتادان متجاهر اولویت کوتاه مدتی است 
که توسط ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشور با تأسیس اردوگاه های تخصصی انجام 

می شود.

کاهش میزان اهدای خون در کشور
 مدیرعامل سازمان انتقال خون از کاهش میزان اهدای خون در کشور خبر داد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون در گفت وگو با ایلنا با اشاره به کاهش تعداد اهداکنندگان 
خــون در ماه مبارک رمضان گفت: در ماه مبارک رمضان میزان اهدا خون در کشــور 
کاهش می یابد، خوشــبختانه ما همیشه برنامه ریزی هایی که انجام می دهیم تا با ذخیره 

خوبی مناسب وارد این ماه مبارک شویم.
علی اکبــر پور فتح اهلل در ادامه بیان کرد: در حــال حاضر وضعیت اهدای خون اگرچه 
کاهش داشــته، اما قابل مدیریت است در استان هایی که میزان اهدای خونشان کاهش 
پیدا کرده، دستورالعملی فرستاده شــده است که تا بعد از افطار نیز، درب های مراکز 

انتقال خون باز باشد.

امکان لو رفتن سؤاالت امتحان نهایی وجود ندارد
 رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی گفت: رمز بازگشایی فایل  سؤاالت 
امتحان نهایی، نیم ســاعت قبل از آغاز جلسه آزمون از طریق این مرکز برای مدیران 

حوزه های امتحانی ارسال می شود و امکان لو رفتن سؤاالت وجود ندارد.
به گزارش فارس، خسرو ساکی با اشاره به آغاز فصل امتحانات نهایی، اظهار کرد: در 
راستای تأمین امنیت، سالمت و صحت هرچه بیشتر برگزاری امتحانات نهایی، فرایند 

ارسال سؤاالت به صورت الکترونیکی انجام می شود.
وی، افزود: در این فرایند ســؤاالت رمزگــذاری و قبل از برگزاری امتحان به صورت 
مســتقیم و بدون واسطه از مرکز سنجش وزارت آموزش  و پرورش برای حوزه اجرا 

ارسال می شود.

بهداشتنکتهدانشگاه
دانشگاههایی که بهترین عملکرد را 

در جذب هیأت علمی داشتند
 دانشــگاه هایی که عملکرد خوبی در رعایت تقویم زمانی جذب داشــتند در جلسه 
هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقالب 
فرهنگی معرفی شدند.به گزارش مهر، جلسه ۲۲۸ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست محمد علی کی نژاد 
و با حضور تعدادی از رؤسای دانشگاه های شهر تهران در محل دبیرخانه این شورا برگزار 
شــد.در ابتدای جلســه دبیر هیأت عالی جذب ضمن طرح موضوع لزوم آینده نگری در 
روند جذب، خواهان اعالم نظر دانشگاه ها در مورد برنامه ۵ ساله پیشنهادی هیأت عالی 
جذب برای ساماندهی این روند شد.در ادامه جلسه و پس از ارائه گزارش رعایت تقویم 
زمانی روند جذب اعالم شد دانشگاه هنر تهران، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، 
صنعتی شریف، فرهنگیان، تربیت مدرس، خوارزمی، صنعتی امیرکبیر، عالمه طباطبایی، 

شاهد و فنی و حرفه ای از عملکرد بهتری برخوردار بوده اند.

استفاده فیسبوک از هوش مصنوعی برای پیشگیری 
از بیماری ها

 فیسبوک نقشه های جمعیتی بسیار دقیقی را برای کمک به سازمان های بهداشتی، 
محققان و دانشگاه ها برای پیشگیری از شیوع بیماری ها و اجرای برنامه های بهداشت 

عمومی تهیه کرده است.
به گزارش ایســنا، این شرکت روی تراکم جمعیت با برآوردهای جمعیت شناختی، 
نحوه حرکت مردم و پوشــش شــبکه تمرکز دارد.فیســبوک می گوید این نقشه ها 
می توانند به سازمان های بهداشتی کمک کنند تا بهتر بتوانند چگونگی مقابله با شیوع 
بیماری ها و توزیع منابع را شناســایی کنند، زیرا آنها اطالعات مفیدی راجع به محل 

زندگی افراد و حرکت و ارتباطات آنها در اختیار قرار می دهند.
گروه هایی مانند صلیب ســرخ آمریکا از این نقشــه ها برای تعیین مناطقی که مردم 
بیشتر متمرکز هستند و تأسیس کمپین های اطالع رسانی بهداشتی از جمله در مناطق 

دورافتاده استفاده می کند.

کاهش زوال عقل با مصرف قرص های استاتین
 محققان دانشــگاه تورنتو متوجه شدند مصرف قرص های استاتین در افراد مسن 

صدمه دیده می تواند تا ۱۳ درصد ابتال به زوال عقل را کاهش دهد.
به گزارش خبرآنالین، این محققان پرونده ۳۰۰ هزار بیمار که دچار ضربه مغزی شده 
بودند را موردمطالعه قراردادند و متوجه شــدند کــه آن ها پس از مصرف داروهای 

استاتین کمتر دچار زوال عقل شده اند.
استاتین ها گروهی از داروهای کاهنده کلسترول خون هستند که با مهار آنزیم 

H( عمل می کنند. MG - Co A  r e d u c t a s e کاهنده اچ ام جی-کوآ )
اغلب ضربه های مغزی به ســوی بهبود پیش می روند اما در افراد مســن این حالت 

می تواند منجر به زوال عقل شود.
محققان کانادایی ســعی کردند دو عامل کلسترول و التهاب که نتیجه مستقیم روی 
زوال عقل دارند را موردبررســی قرار دهند و به همین خاطر پرونده ۲۸۸۱۵ نفر ۶۶ 

سال به باال را که ضربه مغزی شده بودند، موردمطالعه قراردادند.

جامعه امن، در گروی داشتن کودکانی ایمن
سیامک زندرضوی »

 از سال ۱۳7۳ که ایران پیمان نامه حقوق کودک را با محدودیت ها 
و شرط هایی امضا کرد، این نخستین بار است که یکی از اصول این 
پیمان نامه در ایران شکل اجرایی پیدا می کند و آن حق هویت داشتن 
کودکان به واسطه تصویب الیحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل 

ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی است.
در تمام این ســال ها ما برای اجرایی شدن پیمان نامه از جمله معرفی 
پیمان نامــه به همه شــهروندان، کودکان و بزرگســاالن هیچ تالش 
جدی ای نداشــتیم و حتــی با اینکه مرجع ملی کنوانســیون حقوق 
کودک تقریبا ۵ یا ۶ ســال پیش در قوه قضاییه تشــکیل شده، حتی 
این مرجع ملی هم کار چندانی درباره عملیاتی شــدن این پیمان نامه 

انجام نداده است.
این نخســتین بار اســت که پذیرفتن حق هویت برای همه کودکان 
در شــعاع کار قانونگذاری قرار گرفتــه و از جمله آن حق هویت و 
تابعیت را به کودکانی که مادرشان ایرانی و پدرشان خارجی هستند، 
در نظر گرفته است.نخستین و مهمترین موضوع این الیحه این است 
که مفاد این الیحه، بخشــی از کودکان در شــرایط دشوار را که حق 
رشــد، بقا، امنیت و مشارکتشان به خطر می افتد، از این خطرات رها 
می کند. اینکه کودکی هویت نداشــته باشــد حتی حق بقایش هم به 
خطر می افتد. بیشتر کودکانی که فاقد هویت هستند در خانواده های 

فقیر زندگی می کنند، امکان
تغذیه حداقلی را ندارند و رشد جسمی و فکریشان هم پایین می آید.  
همچنین این کودکان، وقتی تحصیل نمی کنند از چرخه آموزش جدا 

می شوند و همین موضوع برایشان دردآور است.
ممکــن اســت گفتــه شــود کــه ایــن کــودکان بــه واســطه دســتور 
رهبــری امــکان ادامــه تحصیــل را دارنــد امــا ایــن موضــوع وجــود 
ــی را درخواســت  ــغ کالن ــودکان مبال ــن ک ــدارس از ای ــه م دارد ک
ــودکان  ــن ک ــام ای ــرای ثبت ن ــان ب ــهر کرم ــال در ش ــد. مث می کنن
ــی  ــدارس غیردولت ــرای م ــان و ب ــل 4۰۰ هــزار توم از آن هــا حداق
بــاالی یــک میلیــون تومــان گرفتــه می شــود. بنابرایــن وقتــی ایــن 
کــودکان حــق هویــت پیــدا کننــد، مادرانشــان ایــن امــکان را پیــدا 
ــن  ــم و ای ــی فراه ــر حمایت ــان چت ــرای فرزندانش ــه ب ــد ک می کنن
ــه  ــن دادن تابعیــت ب ــد. بنابرای ــدا کنن ــل پی کــودکان امــکان تحصی
ایــن کــودکان یــک حــق حداقلــی اســت کــه به بخشــی از کــودکان 
ــودن  ــی ب ــد کــه از شــرایط نامرئ در شــرایط دشــوار کمــک می کن

بــه شــرایط مرئــی بــودن دربیاینــد.
 بنابراین، من این موضوع را به فال نیک می گیرم. همه کســانی که در 
تصویب نهایی این الیحه دخیل هستند باید بدانند که تصویب نهایی به 
خاطر این اهمیت دارد که وقتی یک جامعه برای کودکانش امن باشد 

کل آن جامعه امن خواهد شد.
ــودک  ــتداران ک ــن دوس ــر در انجم ــال اخی ــا در ۱۲ س ــه م تجرب
کرمــان )مشــتاق( کــه هــر ســال ۳۰۰ تــا ۵۰۰ نفــر کــودک بازمانــده 
ــه  ــه همیش ــد ک ــان می ده ــد، نش ــی ده ــش م ــل را پوش از تحصی
ــد  ــالم کنن ــی از اینکــه هویتشــان را اع ــودکان حت ــن ک ــادران ای م

ــد.  ــد دارن تردی
بســیاری از ایــن مادرها به دلیــل فقــر خانواده ها بــه ازدواج با 
افغانســتانی ها درآمده اند. این مادران، خودشــان مادر-کودک هایی 
هســتند که به اجبار به سمت ازدواج با افغانستانی ها رانده می شوند 
و در ســن کودکی که خودشان هنوز به بلوغ عاطفی نرسیده اند، باید 

مساله باسواد شدن فرزندانشان را پیگیری کنند.
بنابرایــن، این مــادران در یک چنین فشــاری تــالش می کنند که 
فرزندانشــان را به سمت مدارس هدایت کنند. تصویب این الیحه و 
تبدیل شــدنش به قانون باعث می شود که این مادران هم سرشان را 
باال نگه دارند و داغ طرد شدن از جامعه را از خود دور کنند. اما من 
نگرانی ام این اســت که در این اوضاع اقتصادی، تعداد این مادران نه 

تنها کمتر نشود که زیادتر هم بشود. به
این صورت که جامعه مرد بزرگســال افغانستان برای ازدواج با این 
دختربچه ها متقاضی شــوند و این نکته ای است که باید به آن توجه 

کرد.

همدان پیام: دانش آموزان برای ورود بــه فضای مجازی آموزش داده 
شوند 

 دانش آموزا که قبل تولد توی فضای مجازی بودن!  
اطالعات: دالیل عمده مرگ ومیر ایرانیان در سنین مختلف 

 آسایش و رفاه بیش از حد 
ابتکار: تهران میزبان ملخ ها می شود؟!
 بگید به مردم کار نداشته باشن 

تجارت: جوالن »تاناکورا« در خیابان های شهر 
 اینم یکی از نشانه های رفاه !!

کیهان: آشفتگی و بی رونقی در تئاتر
 هنر زیباست نیاز به نظم ندارد

آرمان: هنرمندان با ابزار هنر سرمایه اجتماعی را تقویت کنند
 چی شده ؟قبلنا به هنر بها نمی دادینا ؟!!

جوان: برکناری دو شغله ها میدان را برای جوانان باز می کند
 مگه رو صندلی دوشغله ها میخ بریزی وگرنه محاله!!

تجارت: کاغذ حتی در شرایط جنگ هم یک نیاز استراتژیک است 
 داری حاشیه جنگی می سازیا !!

آرمان: بزن بزن به سبک بانوان فوتبالیست!
 همین کم بود!

ایسنا: ترامپ: کسی نیستم که با ایران وارد جنگ شوم
 بخوای هم نمیتونی! 

اعتماد: هشدار به مشموالن غایب سربازی 
 آخر اول باید برید دیگه!

 اطالعات: افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافربری بعد ماه رمضان 
 کاش وامیستادید آب 98 از گلوی مردم پایین بره  بعد!!

آفتاب: دولت روحانی گلگیر است 
 کاش آینه هم بود

شرق: شاخ قرارداد کشور همه را دور زد 
 چنین شاخی باید گرون قیمت باشه !!

کیهان: بازار خودرو با دستور ساماندهی نمی شود 
 راست می گه دستور که نمی شه پول!!

ضایعات جمع کن های همدان خواستار 
پیگیری مطالباتشان شدند

 حدود ۶۰ تــن از ضایعات جمع کن های همدان، در اعتراض به 
واگذاری فرایند جمع آوری ضایعات خشک سطل های زباله شهری 
به بخش خصوصی،با حضور در مقابل اســتانداری همدان خواستار 

پیگیری مطالباتشان شدند.
به گزارش ایرنا، در حاشــیه این تجمع یکی از معترضان به خبرنگار 
ایرنا گفت: شهرداری همدان حق جمع آوری ضایعات خشک سطل 
های زباله شــهری را بــه بخش خصوصی واگذار کرده اســت و با 

ضایعات جمع کن های عادی برخورد می کند.
وی که خواست نامش فاش نشــود، افزود: یک پیکان وانت دارم که 
به جرم جمع کردن زباله، وســیله نقلیه ام توسط راهنمایی و رانندگی 

توقیف شده است.
یکــی دیگر از این معترضان به ایرنا گفت: به مراکز جمع آوری عمده 
ضایعات، اعالم شده است که حق خرید و فروش ضایعات را ندارند.

وی ادامه داد: بر اســاس اعالم شــهرداری همدان، فقط یک شرکت 
خصوصی مجــوز خرید و جمع آوری ضایعات خشــک زباله های 
شــهری را دارد که آن هم با قیمت بســیار پایین ضایعات را از ما می 
خرد.وی افزود: از مســئوالن درخواســت داریم تا با لغو این مصوبه 

شورای شهر، درآمد ما را از بین نبرند.
وی عنوان کرد: تنها شــغل من همین اســت و اگــر نتوانم کار کنم، 

درآمدی ندارم و مشکالت خانوادگی برایمان ایجاد می شود.

اعتکاف دانشجویی دانشگاه بوعلی 
به پایان رسید

 مســئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه بوعلی سینا گفت: به 
علت همزمانی امتحانات دانشجویان، اعتکاف دانشجویی زودتر از ایام 

البیض برگزار شد.
حجت االســالم علی محمد عباسی در گفت و گو با ایسنا،اظهار کرد: 
دانشــگاه بوعلی ســینا در روزهای ۹، ۱۰ و ۱۱ مــاه مبارک رمضان 
مصــادف با ۲۵، ۲۶ و ۲7 اردیبهشــت ماه اقدام به برگزاری مراســم 
معنوی اعتکاف کرد.مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه بوعلی 
افزود: در این مراســم معنوی ۱۵۰ نفر از دانشجویان خواهر دانشگاه 

های همدان در اعتکاف حضور داشتند.
وی تأکید کرد: مراسم اعتکاف امسال با وجود برگزاری زودتر از موعد 
بااستقبال خوب دانشجویان مواجه شد که برنامه های خوب فرهنگی 

و مذهبی مفیدی برگزار شد.
عباســی در پایان تصریح کرد: همزمانی ایــام امتحانات با ماه مبارک 

رمضان باعث جابجایی مراسم های دانشگاه شده است.

شکوفه رنجبر »

 تولید زباله در دهه هــای اخیر به یکی از 
دغدغه های زیســت محیطی تبدیل شــده و 
مسئوالن و تشکل های محیط زیستی با استفاده 
از روش های مختلــف نگرانی خود را از این 

موضوع مطرح کرده اند.
گاه انتشار آمار در مورد میزان زباله های تولید 
شــده در مناطق مختلف شــهر و گاه انتشار 
تصویری در فضای مجــازی، تلنگری برای 
مردم بوده اما این هشدارها نتایج پایدار و مؤثر 
نداشــته و نتیجه آن تولید روزانه هزاران تن 

زباله است.
نخاله های ساختمانی و صنعتی نیز این روزها 
به یکی از دغدغه های مهم مردم تبدیل شــده 
زیرا در برخی مناطــق از جمله جاده همدان 
به مالیر، جاده ســرخ آبــاد و منطقه تفریحی 
گردشــگری حیدره ســبب شــده تا همدان 
محصور نخاله های ساختمانی و صنعتی شود.

این اتفاق اگرچه همواره از دغدغه های مردم 
خبر داده اما هنوز که هنوز است متخلفان انجام 
آن راهــی بــرای دور زدن قانون به بهانه های 
مختلف پیدا می کنند و باعث شده کارشناسان 
باال بودن تولید نخاله های ساختمانی و صنعتی 
در سطح شهرستان و عدم مدیریت مناسب را 
خطری جدی برای سالمت، بهداشت و محیط 

زیست این منطقه عنوان کنند.
یکی از مســائل مهم در این زمینه، محورها و 
جاده های همدان اســت که زباله ها در آن به 
ظاهر دفن می شــود و از آنجا که دستگاه های 
مختلفی در این امر ســهیم هســتند، در واقع 
موضوع دفن اصولی زبالــه، یک کار با چند 
متولی می باشد اما آنچه به طور قطع مشخص 
است محیط زیست، منابع طبیعی، شهرداری، 
بخشــداری و .... از دســتگاه هایی هستند که 
باید هرچه سریع تر برای این امر اقدام عاجلی 
انجام دهند اما اغلب دستگاه ها، سخنرانی های 
خوبی دارند و در عمل از آنجا که ناهماهنگ 

هستند، اقدام قابل توجهی انجام نمی شود.
همه بــر این باورنــد که ســاماندهی تخلیه 
نخاله های ســاختمانی و صنعتــی درهمدان 
ضروری است اما به این ضرورت باید توسط 
کدام ارگان جامه عمل پوشانده شود، چندان 

مشخص نیست.
در همین زمینه مدیر محیط زیست شهرستان 
همــدان در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: در 
صورت عدم به کارگیری مدیریت مناســب 
برای نخاله هــا، زمانی نخواهد گذشــت که 
زباله هــا و نخاله ها محیط زیســت شــهر و 
جاده های همدان را تسخیر کند بر این اساس  
انبوه نخاله های ساختمانی و صنعتی  رها شده 
در طبیعت زیبا و چشــم اندازهای روستاها، 
آغاز این معضل اســت، معضلی که زیباترین 
چشــم اندازهای روســتایی را به زشت ترین 

منظره ها تبدیل کرده است.
بهاره نوری صفا افــزود: نخاله ها و زباله هایی 
کــه به محل گود زباله آورده می شــوند، باید 
درگودال های مشخص شــده با الیه هایی از 
خاک متراکم شــود و بعد با کاشت نهال های 
بومی ســازگار با منطقه، عالوه بر استفاده از 
کود تولید شده، خاک را نیز استحکام بخشد 
اما تاکنون این عملیات در هنگام دفن زباله ها و 
نخاله های شهرستان کمرنگ انجام شده است.

وی، عنوان کرد: متولیــان امر تاکنون در حد 
توان شهرســتان در مورد ساماندهی نخاله ها 
اقدام کرده اند و چندین جلسه کارگروه برگزار 
شــده که منجر به تشکیل کمیته ای ویژه برای 
رسیدگی به نخاله های ساختمانی گردیده که 
بــر این اســاس باید از این پس بــا تعامل و 
همکاری بخشداری، محیط زیست،اداره راه، 
شــهرداری و منابع طبیعی برای حفظ محیط 
زیست و جلوگیری ازتخریب بیشتر اقداماتی 

را صورت دهیم.
نوری صفا ادامه داد: طی چندین جلسه متولی 
مدیریت و ساماندهی زباله ها و نخاله های شهر 
همدان مشخص شده و امید داریم با توجه به 
خطر باالی شــیوه دفن فعلی این پسماندها و 
نخاله ها، برای چاره اندیشی سریع و مدیریت 

موضوع اقدام شود.
 برخــورد قضایــی بــا رانندگان 

متخلفان 
وی با اشــاره به اینکه بــا متخلفان این امر به 
طور قاطــع برخورد می شــود، گفت: بر این 
اســاس  تخلیه نخاله و زبالــه در حریم راه 
ممنوع می باشــد بنا بر این با توجــه به اینکه 
بیشترین حجم تخلیه های غیر قانونی نخاله ها 
در حریم راه صورت می گیرد این ارگان باید 
با متخلفین برخورد کند همچنین با استناد به 

ماده 7 قانون حفظ حریــم راه ها در صورت 
بروز تخلف و رهاسازی نخاله در اراضی ملی، 
ضمن معرفی متخلفان به مراجع قضایی و الزام 
به جبران خسارت وارده، وسیله نقلیه متخلف 

نیز توقیف خواهد شد.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرســتان همدان از 
عموم شــهروندان نیز خواســت: در صورت 
مشاهده هرگونه تخلیه نخاله از سوی رانندگان 
متخلف در اراضی ملی، ضمن تذکر، شــماره 
خودرو متخلــف را به همراه مســتندات به 
یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
همدان اعالم کرده تا بــا آنها برخورد قانونی 
صورت گیرد. نوری صفا افزود: البته گشت های 
محیط زیست در صورت مشاهده کامیون های 
متخلف تخلیه نخاله برخــورد قانونی انجام 
می دهند که در همین راستا سال گذشته با سه 

مورد آنها برخورد جدی شد.
روند تخلیه و رهاسازی زباله ها، نگرانی فعاالن 
محیط زیست را نیز به دنبال داشته به نحوی که 
این موضوع را توسط تشکل های خود رسانه ای 
کرده اند اما معتقدند مسئوالن حتی به انتقادات و 

هشدارهای آنها، کوچکترین پاسخی نداده اند.
فعــال محیط زیســتی همــدان در گفتگو با 
خبرنگار ما با اشــاره به رهاسازی بی حساب 
و کتاب نخاله های ســاختمانی و صنعتی در 
عرصه های منابع طبیعی شــهر همدان، گفت: 
وقتــی اداره منابع طبیعی، بهداشــت محیط، 
محیط زیســت همدان و ... در غفلت به سر 
می برنــد، نتیجه ای جز این حمله همه جانبه و 
ناجوانمردانه به طبیعت و محیط زندگی مردم 

نباید انتظار داشت.
مریم سلیمی، عنوان کرد: نابود شدن درختان و 
خاک این دیار و رهاسازی زباله در زمین های 
حوالــی جاده هــا و جوی آب کشــاورزی 

همچنین رهاســازی نخاله های ساختمانی و 
پسماند کارخانه های صنعتی در آینده ارمغانی 
به جز ایجاد فضایی غیرقابل ســکونت برای  

مردم نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه اگر جمع آوری پسماندهای 
شــهری خوب مدیریت نشود به یک معضل 
افزود:  تبدیــل می شــود،  زیســت  محیطی 
جمع آوری و دفن زباله های خانگی و صنعتی 
این شهرســتان باید بیش از این ساماندهی و 

مدیریت شود.
سلیمی با اشــاره به اینکه حجم باالیی از این 
نخاله ها در جاده سرخ آباد تجمیع شده است، 
تاکید کرد: بیشــترین موردی کــه از دفع این 
نخاله ها به چشــم می آید در جاده ســرخ آباد 
است چرا که رانندگانی که به طور معمول از 
اهالی همین روســتا هستند تخلیه نخاله ها را 
موکول به زمان بازگشــت به منزل خود انجام 
می دهند تا به عبارتی مسیر کمتری را طی کنند 
غافل از اینکه با دست خودشان تیشه به ریشه 

سالمتی مردم منطقه و خانوداه خود می زنند.
این فعال زیست محیطی با اشاره به اینکه همه 
دســتگاه ها از وظایف و تعهدات خود در این 
خصوص می گویند اما دلسوزی برای محیط 
زیست موضوعی که پیوست وظایف هیچ یک 
از ارگان ها نیست، تاکید کرد: اگر نگرانی برای 
زندگی آیندگان، دلسوزی برای محیط زیست 
و مالک قرار ندادن پول برای انجام هر کاری 
بیشتر مدنظر متولیان امر باشد، شاید کارها به 
نحو بهتری پیش برود در این بین مردم نیز باید 
در این امور حساسیت بیشتری نشان دهند و 
هر یک از آنها به عنوان یک مامور بهداشــت 
محیط، به پیرامــون خود توجه کنند تا امانتی 
که امروز در دســت آنهاست، با بی توجهی از 

بین نرود.

زباله های ساختمانی بدون نظارت دفع می شوند

»نخاله ها« 

توپ پاسکاری بین ُارگان ها

فرهنگیان می توانند 
تا ۳۵ سال 
خدمت کنند
 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع گفت: روال 
بازنشســتگی فرهنگیان مطابق سنوات قبل است و 
در صورت تمایل اشخاص و نیاز منطقه و همچنین 

با رعایت شرایط ســنی، همکاران می توانند تا ۳۵ 
سال ادامه خدمت دهند.

به گزارش مهر، علی الهیار ترکمن با اشاره به ماده 
۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار کرد: 
روال بازنشســتگی فرهنگیان مطابق ســنوات قبل 
است و در صورت تمایل اشخاص و نیاز دستگاه با 
رعایت شرایط سنی، همکاران می توانند تا ۳۵ سال 

ادامه خدمت دهند.
معــاون برنامه ریــزی و توســعه منابــع وزارت 

آموزش وپــرورش بابیان اینکه ســاماندهی نیروی 
انســانی برای مهرماه ۹۸ آغاز شــده است، گفت: 
شــمار فارغ التحصیالنی کــه به مــا می پیوندند، 
حق التدریس ها، رسمی و پیمانی ها، سرباز معلم ها 
و خرید خدماتی ها نیز مشخص است و بر اساس 
سازوکارها به تفکیک هر استان جلساتی برگزار و 
موارد را مطرح می کنیم که با بررسی های انجام شده 
برای مهرماه سال جاری، ۱۸ هزار ورودی دانشجو 
معلــم و مــاده ۲۸ و ۳۵۰۰ ســرباز معلم خواهیم 

داشــت.وی افزود: بر اســاس تمهیــدات در نظر 
گرفته شده در مهرماه با کمبود نیرو مواجه نخواهیم 
شــد و با ظرفیت موجود سال تحصیلی جدید را 

آغاز خواهیم کرد.
الهیــار ترکمن تصریح کرد: درخواســت ۵۵ هزار 
مجوز اســتخدامی به ســازمان امور اســتخدامی 
ارائه کرده ایم. در مجوزهای اســتخدامی، نیازهای 
میان مــدت و بلندمدت را هدف قرار می دهند و ما 
در راستای اهداف میان مدت درخواست استخدامی 

ارسال می کنیم.
معاون برنامه ریزی و توســعه منابع در ادامه اضافه 
کرد: سال گذشته به دلیل کمبود نیروی انسانی در 
برخی مناطق، معاونان و مدیران مدارس را ملزم به 
تدریس کرده بودیم که امســال مدیران مدارس از 
الزام به تدریس خارج شــدند و فقط برای معاونان 
الزامی گذاشــته شــده که امیدواریم در ادامه کار 
بتوانیــم آن ها را نیز از ایــن طرح خارج کنیم تا به 

کارهای اداری مدرسه و ساماندهی آن بپردازند.
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بهره بردار کشاورزی در همدان صاحب پروانه فعالیت 
شدند

 مدیر تعاون روستایی استان همدان گفت: در سال گذشته برای ۲ هزار و ۵۰۰ بهره بردار 
کشاورزی در همدان پروانه فعالیت در نظام صنفی صادر شد.

رضا عباسی اظهار داشت: در سال گذشته برای ۲ هزار و ۵۰۰ بهره بردار پروانه فعالیت در 
نظام صنفی استان همدان صادر شد. 

وی افزود: توســط نظام های صنفی کشــاورزی در استان و شهرستان ها برای بیش از ۲۰۰ 
رسته شغلی پروانه فعالیت صادر می شود که مهمترین رسته ها در استان همدان کشاورزی، 

دامداری و زنبورداری است. 

مدیر تعاون روستایی استان همدان با اشاره به اینکه هدف اصلی فعالیت نظام صنفی هویت 
بخشــی به کشاورزان است، به تســنیم گفت: بنابراین در تشکیل پرونده مدارکی مبنی بر 
فعالیت کشــاورزی از بهره بردار دریافت می شود که در نهایت یک بانک اطالعاتی دقیق از 

بخش کشاورزی ارائه می دهد. 
عباســی بــا بیــان اینکــه برگــزاری کالس هــای آموزشــی بــرای بــه روز کــردن تعاونی هــا 
ــود،  ــری می ش ــی پیگی ــام صنف ــط نظ ــن توس ــادی نوی ــای اقتص ــج فعالیت ه و تروی
عنــوان کــرد: از ســال گذشــته تاکنــون بیــش از یک هــزار و ۵۰۰ نفــر روز بــه کشــاورزان 

آمــوزش داده شــده اســت.
وی بیان کرد: بیش از ۱4 هزار نفر بهره بردار در ســطح اســتان همدان عضو نظام صنفی 

هستند.

 امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان ملی 
کارآفرینی و جهاد دانشگاهی

 ســازمان ملی کارآفرینی و جهاد دانشگاهی در نشستی با حضور 
روسای کانون های کارآفرینی سراسر کشور، تفاهم نامه همکاری، امضا 

کردند.
ســازمان ملی کارآفرینی و ســازمان جهاد دانشگاهی با هدف توسعه 
کسب وکارهای جدید و نوآورانه در سراسر کشور، تفاهم نامه همکاری 

امضا کردند.
در این نشست روسای کانون های کارآفرینی سراسر کشور و مدیران 
بخش های مختلف ســازمان جهاد دانشگاهی نیز حضور داشتند. که 
در ابتدا رئیس ســازمان ملی کارآفرینی از فعالیت های این ســازمان 
و اهدافی که برای توســعه کســب وکارهای نوآورانه، تدوین کرده 
اســت، سخن گفت و تأکید کرد: ســازمان ملی کارآفرینی در دایره 
فعالیت هــای خود دو محــور کلیدی را دنبال می کند؛ شناســایی و 
معرفی مشــکالت پیش روی کسب وکارهای نو از یک سو و توسعه 
این گونه اقدامات در ســطح اســتان ها، دو موضوعی هستند که در 

دستورکار این سازمان قرار دارد.
حسین ســالح ورزی تأکید کرد: اگر ســازمان ملی کارآفرینی بتواند 
در مورد شناسایی مشــکالت موجود در محیط کسب وکار به خوبی 
عمــل کند و اطالعات خود را در اختیار مســئوالن قرار دهد، بخش 
قابل توجهی از موانع و محدودیت های موجود در این محیط برطرف 

خواهد شد و زمینه شکوفایی اقتصاد کشور مهیا می شود.
در ادامه معاون رئیس جهاددانشــگاهی و رئیس سازمان تجاری سازی 
فناوری و اشتغال دانش آموختگان ضمن تشریح فعالیت های این نهاد 
توســعه ای و دانش بنیان، از اجرای موفق طرح ایجاد مراکز نوآوری و 
شــکوفایی سخن گفت. بر اساس اظهارات وی این طرح از الگوهای 
مشابه در سایر کشــورها، پیاده سازی شده و خوشبختانه موفقیت آمیز 

بوده است.
محمدصــادق بیجندی همچنین از اجرای طرح ملی جامع هدایت 
شــغلی خبر داد و تصریح کرد: همواره دانشــگاه های کشور در 
اجرای نظــام جامعه هدایــت تحصیلی موفق عمــل نکرده اند و 
ضعف های جدی در این بخش دارند. در همین راســتا، ســازمان 
جهاد دانشــگاهی، طرحی را تهیه کرد و به صورت آزمایشــی در 
چند دانشــگاه، عملیاتی کرد. خوشــبختانه نتایــج حاصل از آن 
امیدوارکننده بود. بنابراین قرار اســت، مدل به دست آمده را در 

دیگر دانشگاه های کشور، اجرا کنیم.
الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی، طرح دیگری است که از سوی 
سازمان جهاد دانشــگاهی کلید خورده و بر اساس اظهارات بیجندی 
تاکنــون در حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ نفر در این قالب، مشــغول به کار 
شــده اند. وی در این مورد گفت: آنچه از ســوی این الگو، پیگیری 
می شــود، پرداخت وام به کارآفرینان نیست چراکه ایجاد شغل جدید 
به کمک تســهیالت، تنها موجب بدهکاری آنها شده و هیچ اثر مثبتی 
در رونــد فعالیت آنها ندارد. آنچه در این الگو دنبال می شــود، ایجاد 
زیرساخت های الزم و باال بردن ســطح انگیزه کارآفرینان برای ادامه 

فعالیت است.
در انتهای این نشست تفاهم نامه همکاری بین این دو سازمان به منظور 

تقویت سطح روابط بین صنعت و دانشگاه به امضا رسید.
ســازمان ملی کارآفرینی ایران، اواخر سال ۱۳۹۶ بعد از برگزاری 
مجمع عمومی مؤسسین، به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده 

است.

 گرای گرانی از کجا، گرانی تا کجا؟
حسین درخشنده »

 این روزها شاهد آنیم بســیاری از اجناس گران شده اند گرانی ای 
که به بهانه مختلف با تالطم های گوناگون در بازار عرضه می شــود. و 
وقتی در کشــاکش پرس و جو برمی آییم کسی پاسخ درستی برای آن 
ندارد. و ســرآخرنیز گرانی به جای خود باقی اســت و اگرهمتی هم 
بشود نهایتاً کمی از گرانی کاسته خواهد شد و هیچ گاه به قیمت پایه 
خود باز نخواهد گشــت. در این بین عموم جامعه قدرت خرید خود 
را از دســت خواهند داد و عده ای قدرت خریدشان پایین خواهد آمد 
و البته نتیجه عکس این موضوع خود عامل تشدید سودجویی عامالن 
گرانی است و به این معنی که هر گاه شایعه گرانی اجناس در فضای 
مجازی و فضای حقیقی چو انداخته و بر سر زبان ها می افتد و در بازار 
نیز مردم به شدت به دنبال آن جنس حتی در صف های طوالنی، تقاضا 
منــدی را بدون توجه به نیاز و ضرورت بــاال می برند که این تالطم 
ایجاد کرده و آب گل آلود را گل آلودتر می کنند و مفســدان اقتصادی 
نیز از این آب گل آلود چه ماهی ها که نگرفته اند و می گیرند. خب این 
شرایط کنونی بازار است اما ســوالی که پیش می آید این است نقش 
دستگاه های نظارتی و دولتی، نخبه گان، رسانه ها، اقتصاددان ها، تولید 

کنندگان، صنعت گران، روزنامه نگاران و سایر اقشار و... 
شاید اگر بخواهیم حق مطلب را ادا کنیم در جامعه همه در فرآیندهای 
اقتصــادی و اجتماعی نقش دارند و بــه طبع نقش پذیرترین ها نقش 
عمده تری دارند وقتی نقش مسئوالن دستگاه های اجرایی و نظارتی را 
در نظر بگیریم، آنگاه روال مند بودن، منطقی بودن، قاعده دار شــدن و 
درصدمندی گرانی باید قابل انتظار باشــد چرا که اگر بنا باشد یکباره 
و یک شــب جنسی دو برابر یا سه برابر و چند برابر و چند باره گران 
شــده پس چگونه است که نباید مسئولین پاسخ گو باشند. آیا نباید به 
وضوح اگر گرانی در اثر موضوعات اقتصادی و سیاســی و اجتماعی 
است بیان شود تا بر تالطم بازار افزوده نشود و گاهاً وقتی چیزی گران 
می شود نقش دستگاه های اجرایی و نظارت کجای این گرانی هاست. 

آیا مهاری وجود دارد یا خیر؟
آیا مشــخص می شود منشأ چیست و کجاست و بناست تا کجا ادامه 
داشــته باشد؟ آیا دادن بسته های حمایتی باعث کاهش قیمت در بازار 
خواهد شد؟ یا باعث ثابت شدن قیمت می شود؟ وقتی کاالیی در هر 
سویی از بازار قیمتی داشــته با شد این هم دیدگاه دیگری در عرصه 

نظارتی را رقم خواهد زد.
تعادل بازار اساسا چگونه معنی می شود وآیا معنای آن با افزایش روز 

به روز قیمت ها در تناقض نیست؟
از دیگر سو نقش رسانه ها چیست؟وقتی می شنویم جنسی گران می 
شود بعد از چند روز دالیلی نیزبیان می شود که این تورم در اثر البی 
گری ها ی ســود جویان اقتصادی است بعد نیز گزارشی از انبارهای 
احتکار و شناسایی این سود جویی های کاذب پخش می شود اما آیا 

رسالت رسانه ای به همین اندازه کفایت می کند؟
آیا بهتر نیست تا دقیقا جزئیات برای عموم مردم از طریق امواج صدا 
و ســیما مشخص شــود؟ آیا نباید این آگاهی بخشی به آغازی برسد 
که خبرنگاران دغدغه مندی مردم را در این کشاکش آنچنان منعکس 
نمایند که راهی برای تقاضای بیــش از نیاز مردم باقی نماند.از دیگر 
منظر صنعتگران چگونه با شکوفایی صنعت خود راه را بر گرانی می 
بندند تولید کنندگان چگونه در این میدان ظاهر می شوند آیا این گرانی 
به ضرر تولید کنندگان اســت و یا در فراســوی این همهمه تبلیغاتی 

منفعتی نیز برای تولید کنندگان باقی می ماند؟
سوال اینجاست که در این گرانی ها نقش تولید ملی چیست؟ و تحریم 

و...... چگونه فرسایش بازار داخلی را به همراه دارد؟
چگونه است که به یکباره گرانی صد در صدی و بیشتر دامن اجناس 

را می گیرد و هیچ دلیل قانع کننده ای نیز وجود ندارد!
بســیار شــنیده ایم که می گویند این بیماری اقتصادی است پس اطبا 
اقتصــاد برای این بیمــاری چه دارویی تجویز مــی کنند؟آیا دارویی 
دارد؟پس اگر درمانی وعالجی هســت چرا برای عالج و شفا همگان 

در میدان حاضر نیستند؟
نخبگان جامعه کجای این ماجرا هستند؟نظرات آنها اساسا اگر راه گشا 

هست آیا بهایی داده می شود یانه؟
عموم مردم در میان این همه غوغای تبلیغاتی ســوء این همه واقعیت 
هایی که در بازار آن را به دیده می بینند به آن واکنش نشان می دهند 
وقتی می شنوند که جنسی یا اجناسی گران شده،صف های طوالنی را 
می بینند که برای گرفتن کاالهای حمایتی صف کشیده اند وقتی روز 
به روز شــاهد گرانی های بی حساب و کتاب اند وقتی فکر آنها هر 
روزه درگیر این است که کاال های اساسی را چطور تامین کنند وقتی 
بازخورد درستی از آشــفتگی بازار نمی گیرند و وقتی هنوز برایشان 
مشخص نیســت که این تورم گرانی و هر سوبودن قیمت ها تا کجا 
ادامه می یابد؟وشــاید تقاضا مندی بیش از نیاز و هجوم آوردن خود 

مردم نیز هیزمی به آتش فتنه گران اقتصادی باشد.
آیا این اوضاع چگونه باید به ســامان برسد مگر نه این است که این 
مشارکت عمومی مردم است که می تواند خود مهاری برای تورم بی 

منطق و حساب وعلت باشد.
وقتی کاالیی گران می شــد و اقبالی نداشــت پس از مدت کوتاهی 
قیمت کاذب شکســته خواهد شــد که این جز به یاری همگان میسر 
نخواهد شــد.با ذکر تمام مصایق عنوان شده الزم است ذکر شود که 
باید چاره ای اندیشید ومیدان برای جوالن اوباش اقتصادی بسته شود 
چرا که هدف سوء الابالی گری اقتصادی ،مردمان جامعه بوده وهست 
که باعث کاهش روز به روز قدرت خرید عموم جامعه می شــود. در 
این بین هم عموم مردم با تمام نقش های اجتماعی باید پای کار و با 
اقدام انقالبی و جهادی صولت و سهولت و پایداری را بر بازار حاکم 
نمایند وتمامی دســتگاه ها با تمام توان عرصــه را بر عرضه متالطم 
اجناس ببندند، و مهاری بر کار شکنی عده ای سود جو انسان نما زده 
شود،این راه تحقق رونقی است که در سایه سار آن می توان به پویایی 
اقتصادی امید بست وگرایی به گرانی بی رویه باقی نگذاشت تا گرانی 

آب یعنی زندگیتا نا کجا آباد طی مسیر ننمایند.

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
)سهامی خاص(

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای)نوبت دوم(

تکمیل ابنیه و تاسیسات اکسیالتور شماره 5 تصفیه خانه اکباتان
به شماره ع/98/126

شرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار تکمیل ابنیه و تاسیسات اکسیالتور 
شماره 5 تصفیه خانه اکباتان به مبلغ برآورد 5.745.592.۶59 ریال بر اساس فهرست بهای رشته ابنیه و خطوط انتقال آب  سال 
98 را به پیمانکاراني که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واگذارنماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
w  به شماره فراخوان  w w .s e t a d i r a n .i r و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس 
2۰98۰۰7۰۰1۰۰۰۰۰2 انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
- تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: 1398/2/31

- هزینه خرید اسنادمناقصه: مبلغ   3۰۰،۰۰۰ ریال است که میبایست به حساب سپهر بانک صادرات شماره ۰1۰139۶197۰۰1 به نام 
شرکت آب و فاضالب استان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واریز گردد.

- مهلت دریافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1398/2/31 لغایت 1398/3/7 تاپایان وقت اداری.
- آخرین مهلت  ارائه پیشنهاد در سامانه: تاپایان وقت اداری 1398/3/18 )مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.(

- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ 1398/3/19 ساعت 1۰:3۰   سالن جلسات مناقصه گزار.
- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 287.279.۶33 ریال است پیشنهاددهنده باید تضمین شرکت در فرایند ارجاع 
کار را طبق  بند الف ماده ۶ آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره1234۰2/ت5۰۶59ه  مورخ 1394/9/22  ارائه نماید.اصل 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در سامانه می بایست در پاکت الک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری 

مورخ 1398/3/18 به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.
نشانی مناقصه گزار: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب استان همدان و ساعت اداری )شنبه تا 

چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 41934-۰21   دفتر ثبت نام:889۶9737  و 

851937۶8
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

w   درج شده است. w w . h w w . i r این آگهي در پایگاه ملي مناقصات  و سایت شرکت به نشانی 
 شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه اي برا ي پیمانکار نخواهد داشت.

غزل اسالمي »

 زیرساخت هاي اجراي دولت الکترونیک 
آماده اســت اما مردم و دستگاه هاي دولتي با 
امکانات موجود آشــنایي ندارند و نمي توانند 

از آنها استفاده کنند.
مدیر مخابــرات منطقه همدان در نشســت 
خبري به مناســبت روز جهاني مخابرات در 
پاســخ به ســوال خبرنگار همدان پیام درباره 
وضعیت اســتان در اجراي دولت الکترونیک 
گفت: مــا دولت الکترونیک داریــم اما باید 
بتوانیم از سامانه ها و سیســتم استفاده کنیم. 
فیبر نوري و طرح تانوما در راســتاي اجراي 
دولــت الکترونیک اســت که اکنــون اغلب 
ادارات اســتان مجهز به آن هستند اما پهناي 
باندي که مصرف مي کنند کم است. در حال 
حاضر پهناي باند ورودي اســتان در دیتا4۰ 
گیگابایت است اما فقط ۱۰ گیگ آن استفاده 

مي شود که اصالً  قابل قبول نیست.
محمدعلي گرزین ادامه داد: وقتي در اداره ها 
نامه اي عالوه براینکه فکس مي شــود ارسال 
هم مي شــود هزینه کاغذ را بسیار باال مي برد. 
آنها حتي با اســتفاده از این روش هاي سنتي 
خــود را از اســتفاده تکنولــوژي و دولت 
الکترونیــک دور مي کنند. وقتــي در اداره اي 
شبکه موجود اســت استفاده از فکس و نامه 

معني ندارد.
گرزیــن گفت: در شــرکت مخابرت به طور 
کامل کاغــذ را حذف کرده ایــم که موجب 
صرفه جویي ۳۵۰ میلیون تومان در سال شده 
و قبض را هم برداشــته ایم. اما متأسفانه فقط 
حدود ۲۵ درصد از مشترکین از سامانه ۲۰۰۰ 
براي پرداخت قبض خود استفاده مي کنند. در 
صورتي که عالوه بر اینکه با اســتفاده از این 
روش زمان،  هزینــه و انرژي ناچیزي صرف 
مي شــود اگر خط تلفني قطع شــده باشد با 
پرداخت قبض تلفن در این سامانه، تلفن در 

همان لحظه وصل مي شود.
وي افــزود: مخابرات باید زیرســاخت هاي 
دولــت الکترونیک را آماده کنــد که به طور 
کامل آماده کرده ایم، امــا متولي ایجاد دولت 
الکترونیک شــهرداري و فنــاوري اطالعات 

است.
گرزین ادامه داد: دلیل اینکه مشــترکین فیبر 
نوري نمي گیرند نبودن محتوا اســت که باید 

ایجاد شود. 
وي گفت: مــا هنوز بلد نیســتیم چگونه از 
اینترنت اســتفاده کنیم که همین موجب شده 

تا از اجراي دولت الکترونیک عقب بمانیم.
 نگذاشتم مردم متضرر شوند

وي در پاســخ به ســوال دیگــر خبرنگار 
همدان پیــام دربــاره نارضایتي مشــترکین 
اینترنت از حجم مصرفــي توضیح داد: در 
سال ۹۵ وزارتخانه مصوبه اي صادر کرد که 
قرار شــد اینترنت براساس سرعت واگذار 
شود و نه حجم. اما به هر دلیلي در همدان 
اجرا نشــده بود که سال گذشــته وقتي که 
به همدان آمدم روزنامه همدان پیام گزارش 
مردمي را چاپ کرد و مــن پس از مطالعه 
آن متوجــه شــدم این مصوبــه در همدان 
اینترنت را  اجرا نمي شــود و مردم هنــوز 
براســاس حجم خریداري مي کنند و تعداد 
بسیار کمي هســتند که متوجه شده اند باید 
اینترنت را براساس سرعت بخرند. بنابراین 
دستور دادم که مصوبه را اجرا کنیم تا مردم 
کمتــر ضرر کنند. پس از اجراي این مصوبه 
مردم به راحتي مي توانند فیلم تماشــا کنند 
یا بــازي کنند و اینترنتشــان هم زود تمام 
نمي شــود. فقط وقتي اینترنت آنها در حال 
تمام شدن است به صورت خودکار سرعت 
اینترنت به ۱۲۸ گیگ مي رســد و مردم فکر 
اینترنت کاهش یافته است.  مي کنند سرعت 
متأســفانه مردم زیاد از این نکات و مصوبه 

ندارند.  خبر 
وي در ادامــه توضیــح داد: بــه همین دلیل 
اپلیکیشــني در ســایت قــرار داده و روي 
گوشــي هاي مشــترکیني که مراجعه مي کنند 
آن را نصــب مي کنیم تا بتواننــد همه موارد 
و مصرفشــان را از طریق آن ببینند و بررسي 

کنند.
مدیر مخابرات منطقه همدان در بخش دیگري 
از ســخنانش گفت: ما از مــردم انتظار داریم 

که با همکاري هاي الزم را داشــته باشند. اما 
متأسفانه در برخي مواقع این همکاري وجود 
نــدارد،  به طوري که برخي هــا در مکان هایي 
که ســایت هاي مخابرات نصب اســت از ما 
اجاره هــاي نجومي طلــب مي کنند که گاهي 
مجبور مي شــویم ســایت ها را از آن مکان ها 
جمــع آوري کنیم زیــرا شــرکت مخابرات 

نمي تواند بیشتر از درآمد خود هزینه کند.
وي افزود: اجاره هــاي 4 و ۵ میلیون توماني 
B موجب شــده تا  T S و افزایش اجاره هاي 
نتوانیم در برخي نقاط توسعه زیادي صورت 

بدهیم. 
گرزین ادامــه داد: انتظار داریم که مردم به ما 
اعتماد داشــته باشــند و در دریافت اجاره بها 
براي ســایت ها با مــا کنار بیایند تــا بتوانیم 

خدمات مناسبي را ارایه بدهیم.
وي در ادامه ســخنانش گفــت: برخي ها هم 
معتقدنــد که دکل ها به بدن انســان آســیب 
مي رســاند درصورتي که تشعشــات دکل ها 
متمرکز نیســت بلکه به صورت فلت اســت 
و اگر قرار باشــد اتفاقي بیفتــد ابتدا براي ما 
مشــکل پیش مي آید که سال هاست در کنار 

آنها هستیم وکار مي کنیم.
 کســي که به پســت دلخواهش 

نرسید از من ناراضي است
مدیر مخابرات منطقه همدان در پاســخ به 
ســوالي درباره اینکه ظاهراً برخي از پرسنل 
شرکت با شــما همراهي خوبي ندارند و از 
تغییــر و تحوالت اخیــر و حقوق ها اظهار 
نارضایتــي مي کنند، گفت: در این سیســتم 
حــدود ۱۵ ســال رکود وجود داشــت اما 
از وقتي به این اســتان آمــده ام حدود ۵۰ 
درصد مدیران را تغییر داده  و سن مدیریتي 
را ۱۰ تا ۱۵ ســال کاهــش داده ام و به زیر 
۲۵ سال سابقه کار رســانده ام. بنابراین این 
نخواهد  برخي ها خوشــایند  براي  تغییرات 
که  را مي خواستند  برخي ها پست هایي  بود. 
نشــد چون بنده بر اســاس شایسته ساالري 
انتخــاب کرده ام و پرداختي هــا را در قبال 
انجام کار مي دهم. خودم ۲۰ ساعت در این 
شــرکت کار مي کنم، از ۶ صبح تا نیمه شب 
در شــرکت مي مانم و یا در حال ســرزدن 
و بررسي مشــکالت مکان هاي مختلف در 

استان هستم. سطح 
گرزین ادامــه داد: در ادامــه اصالح نیروي 
انســاني اغلــب پرداختي هــا و قراردادهاي 
کارگزاران را هم اصالح کــرده ام. در بخش 
راننده ها در ســال جدید ۶۰۰ میلیون تومان 
یعنــي 4۰ درصد افزایش قرارداد داشــته ایم. 
۱4۰ میلیــون تومــان اضافه پرداخــت بــه 
کارگران صورت گرفته است. حقوق پرسنِل 
زیرمجموعه شســتا هم که تا سال ۹7 حدود 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه دریافت 
مي کردنــد را به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان رســاندها یم، اما به خاطــر تورمي که 
وجود دارد هرچقدر هم افزایش حقوق داشته 
باشــیم ممکن اســت نارضایتي هایي وجود 
داشته باشــد. اما بنده براساس درآمد استان، 
قوانین موجود و اختیاراتي که دارم حقوق ها 
را افزایش و معیشت کارکنان شرکت را بهتر 

کرده ام. 
وي افزود: بین ۳۰ تــا 4۰ درصد افرادي که 
پیــش از این در مخابــرات به خاطر رابطه ها 

استخدام شده اند هم رشــته تحصیلي مرتبط 
ندارند، حتي تخصص خاصي هم ندارند که 
مانده ایم آنها را در چه پســت هایي مشــغول 

کنیم.
گرزین در پاســخ به ســوال دیگر خبرنگار 
همدان پیــام مبني بــر اینکه چــرا در برخي 
مواقع در محل هایي خرابــي کابل ها اصالح 
مي شــود و چند روز تلفن ها قطع مي شود اما 
چند روز دیگر کابل برگرداني آغاز مي شــود، 
درصورتي کــه مي توان هر دو این اقدامات را 
همزمان انجام داد تا تلفن ها کمتر قطع بشوند 
و مردم زیــان اقتصادي کمتري ببینند؟ گفت: 
بلــه گاهي این اتفاق مي افتــد که آخرین بار 
هفته پیش در شــهرک صنعتي بهاران بود. اما 
براي کابل برگرداني روز مشــخصي از قبل 
تعیین شــده بود که خرابي کابل ها یک هفته 
قبل ایجاد شــد، آب جاري شده از سیالب ها 
زیــر کابل هــا را گرفتــه بود و به ســختي 
تعمیر شــد که آن زمان تجهیــزات مورد نیاز 
به دست مان نرسیده بود تا کابل برگرداني هم 
انجام بشود و طبق برنامه مجبور شدیم هفته 
پیش مجدداً تلفن هاي شهرک را قطع کنیم تا 

کابل برگردان انجام بشود.
 زمین زندان را به نفع استان به کار 

مي گیرم
وي در پاســخ به ســؤالي دربــاره وضعیت 
زمین زندان ســابق در خیابان میرزاده عشقي 

که توســط مخابرات خریداري شده بود هم 
توضیح داد: پیــش از مدیریت و حضور من 
در اســتان، با آقاي خشنودان قراردادي بسته 
شــده بود که قرار بود پروژه اي در این زمین 
انجام بشــود و ۳۰ درصد آن سهم مخابرات 
همدان باشــد اما بعد از آمدنم به اســتان و 
بررســي وضعیــت آن متوجه شــدم پروژه 
پیشرفت فیزیکي مناســبي ندارد، بنابراین در 
حال پیگیري هســتم تا زمین را به نفع استان 

استفاده کنم که امیدوارم این اتفاق بیفتد.
  پیامک هــاي تبلیغاتي منافع مالي 

دارند
گرزین درباره پیامک هاي تبلیغاتي هم گفت: 
موردهایي که شکایت مردمي داشته از سوي 
اســتان به تهران ارجاع شــده امــا برخي از 
ســامانه ها موضوع درآمد در اولویتشان است 
که پیش از این بــه روش هایي از متولیان امر 
مجوز ارســال پیامک را گرفته اند تا به عنوان 
رابط بیــن مشــترکین و مخابــرات پیامک 
بفرســتند، که این موضوع هنــوز ادامه دارد 
ولي با پیگیري هاي انجام شده تعداد پیامک ها 

کمتر شده است.
گرزین در پایان ســخنانش گفت: مشترکین 
مي تواننــد   *۸۰۰*۱# شــماره گیري  بــا 
سامانه هایي که در آن عضو هستند را ببینند و 
#۲*۸۰۰* عضویت هاي خود  با شماره گیري 

را حذف کنند.

مدیر مخابرات منطقه همدان در جمع خبرنگاران:

دستگاه ها با دولت الکترونیک آشنا نیستند
■ سن مدیریتي را 15 سال کاهش داده ام                ■ در حال حل مشکل آنتن دهي موبایل هستیم
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همدان میزبان اردوی تیم دوگانه بانوان 
اعزامی به قهرمانی اروپا شد

 مدیر روابط عمومی هیأت ورزش های ســه گانه همدان گفت: این 
استان میزبان اردوی آماده سازی تیم منتخب دوگانه بانوان کشور اعزامی 

به رقابت های قهرمانی اروپا شد.
فرزانه ثابت قدم در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت: این اردوی آماده 
سازی متشکل از برترین ورزشکاران دوگانه کشور در قالب باشگاه »سه 
گانه جوان کرج« اســت که از دوم خردادماه امسال به مدت سه روز به 

میزبانی شهر همدان برگزار می شود.
وی بیان کرد: باشگاه »سه گانه جوان کرج« عنوان قهرمانی لیگ دوگانه 
بانوان کشور در سال گذشته را کسب کرده است و اکنون برای حضور 
قدرتمند در مســابقات دوگانه زمینی قهرمانی اروپا به میزبانی کشــور 

رومانی آماده می شود.
ثابت قدم افزود: این اردو دومین مرحله از اردوی آماده ســازی این تیم 

محسوب می شود و زهرا بهشتی راد سرمربیگری آن را برعهده دارد.
مدیر روابط عمومی هیأت ورزش های سه گانه همدان خاطرنشان کرد: 
همدان نیز در تیم ســه گانه جوان کرج دارای نماینده اســت و پانته آ 

قلی پور بانوی مستعد و جوان همدان در ترکیب این تیم حضور دارد.
وی یادآور شــد: منطقه سیاحتی عباس آباد و نیز ورزشگاه شهید مفتح 

برای برپایی این اردو در نظر گرفته شده است.
ثابت قدم افزود: منتخب این باشگاه نهم تیرماه امسال به مسابقات دوگانه 

زمینی قهرمانی اروپا به میزبانی کشور رومانی اعزام می شود.
همدان یکی از اســتان های مدال آور در رشته دوگانه و سه گانه کشور 

است.
B( ترکیبی از ۲ ورزش  i a t h l o n ورزش دوگانه یا بیاتلون )به انگلیسی: 

اسکی صحرانوردی و تیراندازی است.

علم ورزش

ورزشی
 va r ze sh @ h a m e d a n p a ya m . co m

ورزشکاران هنگام افطار 
نان سبوس دار نخورند

 یــک متخصص تغذیه ورزشــی معتقد اســت: مصرف نان های 
ســبوس دار به دلیل این که نفاخ دار هستند و جذب کربوهیدرات را 
به تعویق می اندازند، برای یک ورزشــکار حرفه ای که بعد از افظار 

قرار است در یک مسابقه سنگین شرکت کند، مناسب نیست.
شــهرام فرج زاده در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: هر چند ورزش 
حرفه ای مغایرتی با روزه داری ندارد و بســیاری از فوتبالیست های 
کشورهای مســلمان که در لیگ های اروپایی بازی می کنند روزه نیز 
می گیرند، اما آن چه که اهمیت دارد این است که ماه مبارک رمضان 
در چه فصلی از سال باشد، اگر پاییز یا زمستان باشد از نظر زمانبندی 
بــرای جذب کربوهیدرات و مایعات کمترین اثر را بر روی عملکرد 
ورزشــکار دارد، اما اگر در تابســتان یا اواخر فصل بهار باشد قطعًا 

عملکرد ورزشکار را تحت تأثیر قرار می دهد.
وی گفت: اگرچه عنوان می شود بهترین زمان برای انجام مسابقه در 
این ماه ۲ ســاعت پس از افطار اســت اما باید به این موضوع توجه 
داشته باشــیم که اگر قرار است ورزشکار در یک مسابقه حساس و 
سنگین شرکت کند بعد از مسابقه زمان کافی برای ریکاوری نخواهد 
داشــت. اگر قرار است در این ایام فوتبالیستی در مسابقه ای شرکت 
کند که مســابقه ساعت ۱۲ شب به اتمام برسد و بعد از این ساعت 
ریکاوری انجام دهد بهتر است مسابقه به زمان دیگری موکول شود 
یا هر ۱۰ روز یک بار برگزار شــود تا ورزشــکار از نظر عملکردی 

دچار مشکل نشود.
این متخصص تغذیه ورزشــی خاطرنشان کرد: یک بازیکن فوتبال، 
والیبال یا بســکتبال مرد حداقل باید 4۰۰ گرم قند در عضالت خود 
داشته باشد تا بتواند در یک مسابقه حداقل ۵۸ دقیقه فعالیت خوب و 
بهینه داشته باشد، در غیر این صورت در ۲۵ دقیقه آغاز بازی ذخایر 
قندی وی به اتمام می رســد و در ۶۰ دقیقه دچار افت بدنی شــدید 
می شــود. بنابراین اگر فاصله کمی بین زمان افطار و آغاز مسابقات 
باشد، ورزشکار زمان کافی برای جذب کربوهیدرات نخواهد شد و 

این مساله سبب افت عملکرد او می شود.
فرج زاده با بیان این که ورزشــکاران حرفــه ای هنگام افطار نان های 
ســبوس دار، حبوبات و ســاالد مصرف نکنند، گفت: نان سبوس دار 
همچون ســنگک و نیز ســاالد و حبوبات چون نفاخ هســتند برای 
ورزشــکاری که قرار است بعد از افطار در مسابقه حساسی شرکت 
کند، مناسب نیســت و جذب کربوهیدرات را به تعویق می اندازند. 
اما نان ســفید، برنج به مقــدار کم، فیله مرغ، ماســت های میوه ای، 
سوپ هایی که از ســبزیجات کمتری استفاده شده باشد، گزینه های 
خوبی برای جذب ســریع کربوهیدرات در ورزشکاران هستند. البته 
نان ســنگک همان طور که وعده مناسبی برای زمان افطار نیست اما 
برای ســحر که زمان بیشتری برای جذب کربوهیدرات دارند، وعده 

مناسبی است.
وی اضافه کرد: ورزشــکاری که برای حضور در مســابقه ای دچار 
اســترس است جذب کربوهیدرات در چنین افرادی به سختی انجام 
می شــود. بنابراین توصیه می شــود این گونه افراد وعده افطار خود 
را با غذای ســبک آغاز کند و تا آغاز مســابقه از وعده های کوچک 
اســتفاده کند. ضمن این که مایعاتی همچون آب سیب به جای آب 
هندوانــه مصرف کند. زیرا آب هندوانه نفاخ اســت و جذب آن در 
بدن ســخت تر از نوشیدنی های ورزشــی و آب میوه هایی مثل آب 

سیب خواهد بود.
این متخصص تغذیه ورزشــی از دوغ و نوشیدنی های کفیر به عنوان 

مناسب ترین مایعات بعد از مسابقه و هنگام ریکاوری عنوان کرد.
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پیشخوان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
در اجرای پرونده کالســه9۶۰۰3۰7 له شرکت لبنیاد و بســتنی دومینو و علیه آقای مهدی 
سالخورده )وام گیرنده و راهن( مورد وثیقه ســند رهنی شماره 3458۶-94/4/9 تنظیمی 
دفترخانه شماره 11 اسالمشهر که توسط کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ 1379/1۰/23 
ارزیابی و قیمت آن قطعی گردیده است از طریق مزایده به فروش می رسد محل، حدود، مقدار 

و توصیف اجمالی ملک به شرح ذیل می باشد. 
ششــدانگ یک قطعه مسکونی نوع ملک طلق به پالک ثبتی 1۶۶۰ فرعی از 1 اصلی واقع در 
بخش 4 مالیر به مســاحت 343/8۰ مترمربع که سند مالکیت ذیل شماره 127۰۰ صفحه 7۰ 
دفتر جلد 1۰۰ امالک بخش مربوطه به نام مهدی ســالخورده با حدود و مشخصات ذیل ثبت و 
صادر گردیده اســت: شماالً دیوار به دیوار به طول )27/8۰( متر به باقیمانده یک اصلی، غربًا 

دیوار به دیوار به طول )12/25( متر به باقیمانده یک اصلی: 
گزارش کارشناسی: ششداننگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 1۶۶۰ فرعی از یک اصلی واقع در 
بخش 4 مالیر به آدرس: مالیر، خیابان شهید وفایی، ابتدای کوچه شهید کولیوند )گاز طاهری( 
به مساحت 343/8۰مترمربع، ملک مورد نظر سردخانه می باشد و دارای اعیانی به شرح: طبقه 
همکف به مســاحت تقریبی 22۰ مترمربع )شامل سردخانه و دفتر( و انبار)واقع در زیرزمین( 
می باشد. طبقه همکف با سقف شــیبدار )سبک( بوده و سقف زیرزمین طاق ضربی می باشد 
و نمای مجتمع ســنگ بوده و ملک دارای امتیازات آب، برق و گاز می باشد. ارزش کل ملک 
شامل عرصه و اعیان و... بانضمام تمامی امتیازات، با در نظر گرفتن موقعیت مکانی، شرایط و 
تمامی یافته ای تأثیرگذار به مبلغ 5/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل پانصد و شــصت میلیون تومان 

ارزیابی می گردد.
پــالک فــوق از ســعت 9 الــی 12 روز پنــج شــنبه مــورخ 1398/3/23در اداره ثبت اســناد 
ــوار نبــوت از  ــر میــدان انقــالب ابتــدای بل ــر واحــد اجــرا واقــع در مالی و امــالک مالی
ــادل  ــال )مع ــغ 5/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــده از مبل ــد مزای ــروش می رس ــه ف ــده ب ــق مزای طری
ــداً  ــنهادی نق ــت پیش ــن قیم ــه باالتری ــاز و ب ــان( آغ ــون توم ــصت میلی ــد و ش پانص
ــرق،  ــه آب، ب ــوط ب ــای مرب ــت بدهی ه ــت پرداخ ــر اس ــه ذک ــود. الزم ب ــه می ش فروخت
گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده 
دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ 
مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده 
ــای  ــت هزینه ه ــی باب ــوه پرداخت ــازاد، وج ــود م ــورت وج ــز در ص ــت و نی ــده اس مزای
ــق  ــر و ح ــد و نیم عش ــد ش ــترد خواه ــده مس ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــل م ــوق از مح ف
ــردد  ــمی گ ــل رس ــده تعطی ــه روز مزای ــًا چنانچ ــردد ضمن ــول می گ ــداً وص ــده نق مزای
ــد  ــزار خواه ــرر برگ ــکان مق ــاعت و م ــان س ــی در هم ــد از تعطیل ــده روز اداری بع مزای

) شــد.)م الف۶2 
تاریخ انتشار: 1398/3/1

محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک مالیر  

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
۱3970402678۱000500/۱

بدینوســیله به آقای علی رضایی نام پدر محمدعلی به شــماره ملی 
39327۶۶921 شــماره شناســنامه 2214 ضامن پرونده کالســه 
97۰۰535 برابــر گزارش اداره پســت مالیر در آدرس متن ســند و 
اعالمی شنســاخته نگریده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی 
شــماره 212۰/4۰۰/345429۶9/1 مورخ 1393/2/۶ بین شما و بانک 
پارسیان شعبه مالیر مبلغ 75/199/594 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 
23/2۶5/424 ریال بابت سود و مبلغ ۶2/385/513 ریال بابت خسارت 
تأخیر تأدیــه جمعاً مبلغ 1۶۰/85۰/531 ریال و خســارت روزنامه به 
مبلغ 89/۰23 ریال تا یوم الوصول به انضمام 5% حقوق دولتی بدهکار 
می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواست صدور 
اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در 
این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرا مفاد اسناد 
رسمی بشــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک مرتبه در روزنامه  کثیراالنتشار چاپ و 
درج  و منتشر می گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات 

اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.)م الف ۶3(
تاریخ انتشار 1398/3/1

پری الوندی 
مدیر واحد اجرای اسناد رسمی مالیر

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۱3980402678۱000009/۱
بدینوســیله به خانم هــا: 1- اکرم رحمتی نام پدر مهــدی تاریخ تولد 134۰/2/4 به شــماره ملی 
18289۶7971 شماره شناسنامه ۶7، 2- اعظم رحمتی نام پدر مهدی به شماره ملی 1829۰1۰47۶، 
3- مژگان رحمتی نام پدر مهدی تاریخ تولد 1349/۶/9 شماره ملی 1829344۰۰5 شماره شناسنامه 
491، 4- مریم رحمتی نام پدر مهدی 135۰/11/5 شماره ملی 18293۶۰7۶۰ شماره شناسنامه 1۰71 
و آقایان 5- حســین رحمتی نام پدر مهدی تاریخ تولد 1347/۰2/۰9 شماره ملی18293۶۰7۶۰ ۶- 
رضا رحمتی نام پدر مهدی تاریخ تولد 1354/2/9 شــماره ملی 182941۰458 شــماره شناسنامه 
173 7-محمد رحمتی نام پدر مهدی تاریخ تولد 1342/8/22 شــماره ملی 182899۰973 شــماره 
شناســنامه 4۶4 )وراث مرحومه طاهری رضایی( بدهکاران پرونده کالسه 98۰۰۰1۰ که برابر گزارش 
اداره پست مالیر در آدرس متن سند شناخته نگردیده اند اابالغ می کردد که برابر سند رهنی شماره 
18۶8۰-94/11/۶ تنظیمی دفتر خانه اســناد رسمی شــماره 4 مالیر بین شما و بانک رفاه کارگران 
شــعبه مرکزی مالیر مبلغ 1/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل طلــب و مبلغ 8۰7/33۶/98۶ ریال بابت 
ســود و مبلغ 331/877/23۶ ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه جمعًا به مبلغ 2/۶39/214/222 ریال 
بانضمام مبلغ 1/89۶/442 ریال خســارت تأخیر روزانه از تاریخ 1397/1۰/3۰ تا یوم الوصول بدهکار 
می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و بکالســه فوق در این اجرا مطرح می باشــد لذا طبــق ماده 18/19 آیین نامه 
اجرایی مفاد اسناد رسمی به شــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد ظرف مدت بیست روز 
نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.)م الف ۶۶(
پری الوندی 
مدیر واحد اجرای اسناد رسمی مالیر

آگهي حصر وراثت
خانم معصومه قربانی دارای شــماره شناسنامه  473 به شرح دادخواست کالسه 113/98ش112ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حیات رمضانی  به شماره شناسنامه  14 در تاریخ 97/12/2۶ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1-حمید قربانی فرزند صلواتعلی به شماره شناسنامه4۰5۰383۶75 متولد1344 
فرزند متوفی 2- محمد قربانی فرزند صلواتعلی به شــماره شناسنامه4 متولد134۶ فرزند متوفی 3- ایرج قربانی فرزند صلواتعلی به شماره 
شناسنامه555 متولد1351 فرزند متوفی  4- معصومه قربانی فرزند صلواتعلی به شماره شناسنامه473 متولد1349 فرزند متوفی  5- اشرف 
قربانی فرزند صلواتعلی به شماره شناسنامه472 متولد1348 فرزند متوفی  ۶-بهیه  قربانی فرزند صلواتعلی به شماره شناسنامه4۰5۰385۰15 
متولد1353 فرزند متوفی  اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 8۰(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

آگهي حصر وراثت
خانم زهرا شــربتی دارای شماره شناسنامه  714۰ به شــرح دادخواست کالسه 48/98ش112ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان مدینه سلیمانی به شــماره شناســنامه  5۰95 در تاریخ 95/11/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 
1-محمد شــربتی فرزند نقدعلی به شماره شناسنامه7794 متولد1352 فرزند متوفیه 2-سلسله شــربتی فرزند نقدعلی به شماره شناسنامه7139 متولد1345 فرزند متوفیه 
3-ناصر شــربتی فرزند نقدعلی به شماره شناســنامه8334 متولد1355 فرزند متوفیه 4-فاطمه  شربتی فرزند نقدعلی به شــماره شناسنامه179 متولد13۶3 فرزند متوفیه 
5-زهرا شــربتی فرزند نقدعلی به شماره شناســنامه714۰ متولد1347 فرزند متوفیه ۶-حسین شربتی فرزند نقدعلی به شماره شناســنامه247 متولد13۶4 فرزند متوفیه 
7-علیرضا شــربتی فرزند نقدعلی به شماره شناسنامه4۰4۰1511۶1 متولد137۰ فرزند متوفیه 8-آمنه شــربتی فرزند نقدعلی به شماره شناسنامه1۰333 متولد13۶۰ فرزند 
متوفیه 9-نقدعلی شــربتی فرزند قوچعلی به شماره شناسنامه1۶ متولد1319 همسر متوفیه 1۰-مهدی شــربتی فرزند نقدعلی به شماره شناسنامه89۶۶ متولد1357 فرزند 
متوفیه اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر 

نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 81(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

آگهي حصر وراثت
آقای علی اکبــر چهره قانی بزچلویی دارای شــماره شناســنامه  
5۰2۰1۰1291 به شرح دادخواســت کالسه 112/۶3/98 از این حوزه 
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان تقی چهره قانی بزچلویی به شــماره شناسنامه  34۶ در 
تاریــخ 1397/1۰/15 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1-علی اکبر 
چهره قانی بزچلوئی فرزند تقی به شــماره شناسنامه 5۰2۰1۰1291 
متولد 137۶ صادره از فامنین پســر متوفی 2-علی اصغر چهره قانی 
بزچلوئی فرزند تقــی به کد ملی 5۰2۰۰8۶7۰3 متولد 1375 صادره 
از فامنین پسر متوفی 3-محبوبه چهره قانی بزچلوئی فرزند تقی به 
کد ملی 5۰2۰۰53449 متولد 1372 صادره از فامنین دختر متوفی 
4-فاطمه چهره قانی بزچلوئــی فرزند تقی به کد ملی5۰2۰۰1۶7۰5 
متولد 13۶9 صــادره از فامنین دختر متوفی 5-معصومه چهره قانی 
بزچلوئی فرزند تقی به شماره شناسنامه 4۰ و کد ملی 5۰29929215  
متولد 13۶7 صــادره از فامنین دختر متوفی ۶-خدیجه خلج فرزند 
محرمعلی به شــماره شناسنامه 433 متولد 1348 صادره از فامنین 
همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهي ظرف یک ماه 

تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 48(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنین

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 
۱3970402678۱000495/۱

بدینوســیله به آقای علی حیــدری نام پدر: محمد یوســف تاریخ 
تولد 135۶/۶/1 شــماره ملی ۶179۰9۶341 شــماره شناسنامه 59۶ 
)متعهد( و آقای غالم عباس حیدری نام پدر: علی صفدر شــماره ملی 
39323۶3991 شماره شناسنامه ۶8 و خانم شیرین حیدری نام پدر: 
عباس به شماره ملی 3934441۰84 شماره شناسنامه 3۰۶9 ضامنین 
پرونده کالسه  97۰۰529 برابر گزارش اداره پست مالیر در آدرس متن 
سند و اعالمی شناخته نگریده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی 
شماره 572۰۰51۶113۶۰۰ مورخ 1392/1۰/25 بین شما و بانک پارسیان 
شعبه مالیر مبلغ 912/۶۶4/15۶ ریال بابت اصل طلب و سایر متفرعات 
به انضمام 5% حقوق دولتی بدهکار می باشــد که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18/19 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک مرتبه 
در یکی از روزنامه کثیراالنتشار چاپ و درج و منتشر می شود و چنانچه 
ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 
صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد.)م الف ۶4(
پری الوندی
مدیر واحد اجرای اسناد رسمی مالیر

سرمربی 
جدید برایتون 
مشخص شد

 باشــگاه برایتون گراهــام پاتر را با 
قراردادی 4 ســاله به عنوان ســرمربی 

جدید خود انتخاب کرد.
به گزارش ایســنابعد از برکناری کریس 
هیتــون از هدایت برایتون، این تیم لیگ 
برتر، گراهام پاتر را به عنوان ســرمربی 

جدید خود انتخاب کــرد. قرارداد این 
مربی 4 ساله بوده است و مراسم معارفه 
او نیز برگزار شد و این مربی تاکید کرد 
تالش دارد تا ســبک بــازی برایتون را 

تغییر دهد.
در حالی که گمان می رفت استیو کالرک 

به عنوان سرمربی برایتون انتخاب شود، 
گراهام پاتر 44 ســاله این مسؤولیت را 
پذیرفــت تا هدایت تیمــی را بر عهده 
بگیرد که در هفته های پایانی برای بقا در 

لیگ برتر تالش کرده بود.
علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی نیز در 

تیم برایتون بازی می کند. او در فصل اول 
حضور خود در این تیم بدون زدن گل و 
یا ثبت پاس گل فصل را به پایان رساند 
و قطعاً یکی از اهداف و برنامه های پاتر 
این است که جهانبخش گران ترین خرید 

برایتون را به روزهای اوج بازگرداند.

 باتوجه به در پیش بودن المپیک ۲۰۲۰ 
و لزوم کسب سهمیه در این میدان و نیز 
المپیــک ۲۰۲۲ جوانان مجموعه ورزش 
همدان باید با برنامه ریزی مناســب برای 
کسب این ســهمیه ها و استعدادیابی قدم 

بردارد.
اصــل و پایــه موفقیت در یک رشــته 
برای سیاست گذاران در ورزش  ورزشی 
اســت کمااینکه  اســتعدادیابی ورزشی 
در چند ســال گذشــته وزارت ورزش 
و جوانان بــه خوبی در ایــن امر ورود 
پیداکرده و سال گذشــته نخستین دوره 
المپیاد استعدادهای برتر در سراسر کشور 
برگزار شد و خوشبختانه خروجی خوبی 

نیز برای رشد و توسعه ورزش داشت.
استعدادیابی ورزشــی از نظر دانشمندان 
علوم ورزشــی راهی منطقــی، کوتاه و 
مقرون به صرفه برای حضور موفقیت آمیز 
ورزشکاران درصحنه های بین المللی است 
اما این فرآیند نیازمند شناسایی و انتخاب 
افراد با اســتعدادی است که شرایط الزم 
جسمانی، مهارتی و رفتاری برای موفقیت 

در ورزش خاص را داشته باشند.
اما تــا آنجایی که به ورزشــکاران نخبه 
مربوط می شــود کار و زمــان مربی باید 
برای کســانی صرف شــود کــه دارای 
توانایی های بالقوه باشــند چراکه در غیر 
این صورت، اســتعداد، زمــان و انرژی 
مربی تلف شــده و یا در بهترین شــکل 
آن ورزشــکار متوسطی به وجود خواهد 
آمد؛ بنابراین هدف اصلی اســتعدادیابی 
ورزشی، شناسایی و انتخاب ورزشکارانی 
است که بیشــترین توانایی را برای رشته 

ورزشی خاص دارند.
 لزوم برنامه ریزی مناسب برای 

رشد استعدادهای ورزشی
شناسایی و رشد استعدادهای ورزشی به 
همان اندازه ای که چالش برانگیز اســت 
آینده ای نامعلوم خواهد داشــت بنابراین 
باید برنامه ریزی مناســبی برای رشد این 
استعدادها و قرار دادن در مسیر درست تا 

رسیدن به هدف موردنظر قرار داد.
در حال حاضر دو رویــداد بزرگ پیش 
روی ورزش کشــور قرار دارد، المپیک 
تابســتانی ۲۰۲۰ توکیو ژاپن که از سوم 
مرداد ماه ســال ۱۳۹۹ آغاز می شــود و 
المپیک ۲۰۲۲ جوانان در کشــور سنگال 
که از همیــن امروز بــرای موفقیت در 
باید سیاســت گذاران کشور  المپیک  دو 

برنامه ریزی بسیار مناسبی داشتند.
اکثر مسابقات کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ 

توکیو امســال برگزار می شود که باید با 
تمام تــوان ورزشــکاران در این میادین 

سخت برای کسب سهمیه بجنگند.
اما برگزاری المپیاد استعدادهای برتر که 
از سال گذشته آغاز شد با هدف حضور 
قدرتمنــد ایران در المپیک ۲۰۲۲ جوانان 
در کشــور ســنگال صورت گرفت که 
خوشبختانه استان همدان نیز در نخستین 
دوره این المپیاد بســیار خوب ظاهر شد 
و در بین ۳۲ استان کشورمان در جایگاه 

پانزدهم قرار گرفت.
همدانی هــا در این المپیــاد در مجموع 
دختران و پســران ۱۰ مدال طال، ۵ مدال 
نقره و ۱4 مدال برنز را کســب کردند که 
این مدال ها نشــان می دهد استان همدان 
در امر استعدادیابی دارای ظرفیت بسیار 

خوبی است.
وزارت ورزش و جوانان و دفتر توســعه 
آموزش های پایه و اســتعدادیابی وزارت 
و جوانــان مردادمــاه ۹۸ دومین مرحله 
این المپیــاد را برگــزار خواهند کرد که 
هیأت های ورزشی استان همدان باید در 

این دوره نقش پررنگ تری ایفا کنند.
دو ایراد که در نخستین مرحله برگزاری 
این مســابقات به همدان می توان گرفت 
میزبانی از دو رشــته ای بــود که همدان 
نتوانست در آن ها سکویی برای خود در 
اختیار بگیرد؛ رشته تیراندازی با کمان و 
فوتســال که باید در این دوره از المپیاد 
میزبان  استعدادیابی کشور در رشته هایی 
شویم که پتانسیل و ظرفیت آن در استان 

همدان وجود دارد.

 همدان از اســتان های صاحب 
سبک و صاحب نام در رشته کشتی 

است
به طور مثال همدان از استان های صاحب 
سبک و صاحب نام در رشته کشتی است 
و می تواند برگزاری این رویداد در همدان 
به کشتی استان همدان کمک بزرگی کند 
همچنین در رشــته های دیگــری مانند 
جودو و ســایر رشــته های رزمی که در 

کشور جایگاه داریم.
همچنین دومین ایراد به دســتگاه ورزش 
استان همدان عدم مشــارکت بعضی از 
هیأت های ورزشی در این المپیاد بود که 
باید با این هیأت های ورزشــی برخورد 
الزم صورت بگیرد تا تمامی رشــته هایی 
اســتان در ایــن رویداد به جهت رشــد 

ورزش استان پویا باشند.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان 
در همین خصــوص در گفتگو با مهر با 
اشــاره به برگزاری المپیاد اســتعدادهای 
برتر اظهار داشت: نخستین مرحله برنامه 
اســتعدادیابی وزارت ورزش و جوانان 
سال گذشته با یکسری کمی و کاستی ها 
برگزار شــد و دومین دوره با ارزیابی ها 
و برنامه ریزی هایی که صورت گرفته در 

مردادماه ۹۸ برگزار خواهد شد.
محسن جهانشیر افزود: دفتر استعدادیابی 
وزارت ورزش از تمامی استان ها پیشنهاد 
میزبانی های خــود را گرفته که ما نیز ۱۰ 
رشته معرفی کرده ایم تا بر اساس امکانات 
و سوابق هر استانی بین یک تا ۳ میزبانی 

به هر استان واگذار کنند.

وی بابیــان اینکــه باید در رشــته هایی 
میزبانــی کنیــم کــه در آن هــا صاحب 
جایگاه و سکو هســتیم، گفت: امسال با 
تأکیدی که به هیأت های ورزشــی استان 
داشته ایم می خواهیم سرمایه گذاری روی 
رشته هایی باشد که در آن توان و پتانسیل 

الزم را داشته باشیم.
جهانشیر خاطرنشان کرد: به طور مثال ما 
یک استان کشــتی خیز هستیم و بهترین 

جا برای سرمایه گذاری ما کشتی است.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان 
با اشاره به المپیک ۲۰۲۰ توکیو و المپیک 
۲۰۲۲ جوانان بیان کرد: ما از همین امروز 
برنامه ریزی کرده ایم که حداقل ۱۵ درصد 
تیمی اعزامی به این رقابت ها را همدانی ها 

تشکیل دهند.
وی عنوان کرد: امســال مسابقات کسب 
المپیک تابســتانی ۲۰۲۰ برگزار  سهمیه 
می شــود و ورزشکاران ما باید بتوانند در 
این عرصه برای اســتان با کسب سهمیه 

افتخارآفرینی کنند.
جهانشیر با اشاره به حمایت از ورزشکاران 
مســتعد گفت: ســتادی را در اداره کل 
تشــکیل داده ایم که از ورزشــکارانی که 
مســتعد کسب سهمیه هستند با پرداخت 

ماهیانه مبلغی حمایت کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان 
افــزود: تا جایی که از هــر نظر در توان 
دستگاه ورزش استان باشد از ورزشکاران 

مستعد حمایت خواهد کرد.
استعدادیابی در استان همدان به یک اصل 

تبدیل شده است

مدیر مرکز استعدادیابی و پایگاه ورزش 
قهرمانی اســتان همدان نیــز در گفتگو 
با مهر اظهار داشــت: طبق دستورالعمل 
ارسالی وزارت ورزش و جوانان از تاریخ 
۱7 فروردین ماه تا ششم اردیبهشت در دو 
بخش پسران و دختران از تعداد 7۰ نفر از 
مستعدین برتر زیر نظر کارشناسان مرکز، 
آزمون های آمادگی جســمانی، ســاختار 

قامتی و سالمت عمومی انجام گرفت.
علی ضمیری کامل افزود: بیشترین تعداد 
نفرات مربــوط به هیأت های ورزشــی 

دوومیدانی ۱۱ نفر و بسکتبال ۹ نفر بود.
وی بــا اشــاره بــه برنامه ریــزی برای 
دومین دوره المپیاد اســتعدادیابی گفت: 
خوشبختانه در اســتان همدان در تمامی 
رشــته های ورزشی شــاهد ظرفیت های 
خوبــی هســتیم و در نخســتین دوره 
برگزاری این المپیاد نیــز این گفته را به 

خوبی ثابت کردیم.
مدیر مرکز استعدادیابی و پایگاه ورزش 
قهرمانی اســتان همدان خاطرنشان کرد: 
جلسات متعدد و برنامه ریزی های خوبی 
نیز صورت گرفته تــا بتوانیم در دومین 

مرحله نیز عملکرد خوبی داشته باشیم.
هیأت های ورزشی استان تمرکز خوبی به 

امر استعدادیابی دارند
ضمیــری کامل بابیان اینکــه هیأت های 
ورزشــی اســتان تمرکز خوبــی به امر 
اســتعدادیابی دارنــد، بیان کــرد: آینده 
ورزشی یک استان توجه به رده سنی پایه 
و امر اســتعدادیابی است که خوشبختانه 
در چند ســال اخیر هیأت های ورزشــی 
سیاست اصلی خود را استعدادیابی قرار 
داده اند. وی عنوان کرد: به طورقطع با این 
اســتعدادهای خوبی که در ورزش استان 
وجود دارد آینده ورزش استان در سطح 

قهرمانی درخشان خواهد بود.
در پایــان گفتنی اســت، امــروزه اصل 
اســتعدادیابی بخش جداناپذیری در امر 
ورزش بــوده و اگــر از ایــن اصل مهم 
غافل شــویم به تبع آن هیچ آینده ای در 
عرصه های جهانی و بین المللی نخواهیم 
داشــت و به زودی همین سکوهایی که 
داریــم را هم از دســت خواهیــم داد و 
در این راه سیاســت وزارت ورزش در 
برگزاری المپیادهای اســتعدادیابی بسیار 
خوب بوده که استان همدان نیز به خوبی 
توانســته در این المپیادها اســتعدادهای 
خود را به کشور معرفی کند و باید منتظر 
باشیم در آینده ای نه چندان دور بیشتر از 

این استعدادها بشنویم.

مدیرکل ورزش جوانان:

کسب سهمیه المپیک هدف است

احضار بیرانوند به کمیته 
اخالق فدراسیون فوتبال

 کمیته اخالق فدراسیون فوتبال درباره 
اتفاقات حاشــیه ای دیدار پرسپولیس و 
پارس جنوبی جم اطالعیه ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا، کمیته اخالق فدراسیون 
فوتبال در این اطالعیه آورده اســت: "با 
توجه به انتشــار فیلم برخورد ناشایست 
تیــم  بیرانونــد، دروازه بــان  علیرضــا 
پرســپولیس با مأمور زحمتکش نیروی 
انتظامــی در حاشــیه مســابقه تیم های 
پرســپولیس و پارس جنوبی جم که در 
فضای رســانه ای کشور انتشــار یافت، 
پرونده ای در این بــاره در کمیته اخالق 
تشــکیل و نامبرده برای روز چهارشنبه 
اول خــرداد ماه ۹۸ و در رأس ســاعت 

۱۵:۰۰ به کمیته اخالق احضار شد".

پاری سن ژرمن پاسخ 
ام باپه را داد

 باشگاه پاری  ســن  ژرمن به سخنان 
ام باپه واکنش نشــان داد و تاکید کرد که 

اجازه جدایی را به این ستاره نمی دهد.
به  گزارش  ایسنا، کیلیان ام باپه فصل بسیار 
خوبی را با پاری  ســن  ژرمن پشت سر 
می گــذارد. ام باپه جوان عنــوان بهترین 
بازیکن و گلزن فصل را به دست آورده 
است. او مورد توجه تیم های بزرگی مثل 

منچسترسیتی و رئال مادرید قرار دارد.
این ســتاره فرانسوی پاری  سن  ژرمن به 
هنــگام دریافت جایــزه بهترین بازیکن 
فصل تاکید کرد که زمان جدایی او از این 
تیم فرا رسیده و همین باعث شد تا زمزمه 

حضورش در رئال مادرید شنیده شود.
باشگاه پاری  ســن  ژرمن با منتشر کردن 
بیانیه ای خیلــی زود به ســخنان ام باپه 

واکنش نشان داد.
در این بیانیه باشگاه پاری سن ژرمن آمده 
اســت: ام باپه قــرارداد دارد و فصل بعد 
جایی نخواهد رفــت. ما رابطه خوبی با 
این بازیکــن داریم و این رابطه همچنان 

ادامه پیدا خواهد کرد.

کدام بازیکن بیشترین 
شباهت را به مسی دارد؟

 ادن هازارد بر اســاس آمار، بیشترین 
شباهت را به مهاجم بارسلونا دارد.

بــه گزارش ایســنا بر اســاس تحقیق 
بیــگ دیتا ادن هازارد بازیکنی اســت 
که بیشــترین شباهت را به لیونل مسی 
دارد. هافبــک بلژیکــی کــه مد نظر 
رئال مادرید اســت در فهرست منتشر 
شــده باالتر از کیلیان ام باپه و سرخیو 

آگوئرو قرار دارد.
بیگ دیتا اجازه داده که بازیکنان بر اساس 
آمار منتشر شده مقایسه شوند. عالوه بر 
آمار گلزنی، پاس گل، شــوت، ضربه در 
محوطه جریمه، درصد پاس های صحیح، 
شرکت در بازی ها و از دست دادن توپ 

نیز در نظر گرفته شده است.
در ایــن مطالعه گســترده بیش از 7۱ 
هــزار و ۶۰۰ بازیکن، ۲ هزار و ۳۰۰ 
تیم و 7۳ هزار بازی بررســی شدند. 
پس از این بررســی ها مشــخص شد 
کــه هازارد بیشــترین شــباهت را به 
مســی دارد. در این لیســت نام یک 
بازیکن اســپانیایی دیده می شــود. او 
یاگو آســپاس است که در رتبه هشتم 

قرار دارد.
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دانشمند ایرانی روش ارزانی برای تولید
 لنز ابداع کرد

 یک دانشــمند ایرانی با همکاری گروهــی از محققان قالبی مایع 
برای تولید لنز های صنعتی مختلف ســاخته اســت. این قالب ارزان 
اســت و امکان تولید انبوهی از لنز در اشــکال و اندازه های مختلف 

را فراهم می کند.
به گزارش فیز، یک محقق ایرانی با همکاری محققان دانشــگاه ایالتی 
واشنگتن و اوهایو روشی ارزان و ساده برای ساخت لنز صنعتی ابداع 
کرده اند که از هزینه های گزاف قالب گیری تولید این ابزارها می کاهد.

محققان به رهبری مجتبی فالحتی دانشــجوی فارغ التحصیل دانشگاه 
ایالتی واشنگتن و »لی لی« اســتادیار دانشگاه مهندسی مکانیک مواد، 

یک قالب مایع از قطرات ابداع کرده اند.

اطالعات شخصی 49 میلیون اینفلوئنسر 
اینستاگرامی فاش شد

 یک محقق امنیتی مخزنی حاوی اطالعات شخصی بیش از 4۹ میلیون 
اینفلوئنســر و برندهای مختلف در اینستاگرام را کشف کرده که بدون هیچ 
اقدام امنیتی در فضای آنالین رها شده است.به گزارش تک کرانچ، یک محقق 
امنیتی مخزن آنالین بزرگی را کشف کرده که حاوی اطالعات شخصی بیش 
از 4۹ میلیون اینفلوئنسر و برندهای مختلف در اینستاگرام است.»آنورانگ سن« 
محقق امنیتی این مخزن اطالعاتی را کشف کرده که حاوی اطالعات تماس 
شــخصی بالگرهای مشغول غذا، افراد مشهور و اینفلوئنسر دیگر در شبکه 
 A m a z o n  W e b اجتماعی اینســتاگرام است.این مخزن اطالعاتی که به 
S تعلق دارد بدون هیچ گونه پسورد در فضای مجازی رها شده  e r v i c e s

بود و هرکسی می توانست اطالعات داخل آن را بررسی کند.

گوگل هواوی را فلج کرد تا برند برتر دنیای 
تلفن همراه شود

 گوگل با محدود کردن دسترسی هواوی به سیستم عامل اندروید و 
اپلیکیشن های مبتنی بر آن به دنبال نابودی این شرکت و تبدیل شدن 

به برترین برند دنیای گوشی  است.
به گزارش سی ان ان، اقدام مذکور که ضربه شدیدی به صدها میلیون 
کاربر گوشــی های این شرکت در سراسر جهان وارد می کند در ظاهر 
و بنا بر آنچه که رســماً از سوی گوگل اعالم شده، با هدف تبعیت از 

سیاست های کاخ سفید در مقابل هواوی صورت گرفته است.
امــا بســیاری از تحلیل گران معتقدند نیت اصلی گــوگل از این کار 
تبدیل شــدن به برترین برند گوشی های هوشمند تا قبل از پایان سال 

۲۰۲۰ است. 

احتمال وجود دریای زیرزمینی در پلوتو
 شبیه سازی رایانه ای تصاویر سیاره پلوتو در منظومه شمسی توسط 
محققان دانشگاه هوکایدوی ژاپن از احتمال وجود یک دریای زیرزمینی 
در این سیاره حکایت دارد.به گزارش نیواطلس، هنوز مشخص نیست 
سرمای شدید باعث یخ زدن این دریا شده یا وجود الیه ای گاز در زیر 
زمین به عنوان عایق عمل کرده و باعث گرم ماندن فضای زیر پلوتو و 
مایع بودن دریای مذکور شده است.حرکت فضاپیمای رباتیک افق های 
جدید ناسا به سمت پلوتو در جوالی سال ۲۰۱۵ بسیاری از ایده های 
اولیه و قدیمی را در مورد این سیاره دوردست منظومه شمسی به طور 
کامل تغییر داد.یکی از جالب ترین اکتشــافات این فضاپیما شناسایی 
حوضچه ای اســتوایی و ســفیدرنگ در ابعاد ایالت تگزاس در سطح 

S بود.  p u t n i k  P l a n i t i a پلوتو به نام 

اینتل و کوالکام با هواوی 
قطع همکاری کردند

 شــرکت های تراشه ساز بزرگ آمریکایی از جمله اینتل، کوالکام 
وبرودکام به کارمندانشان اعالم کرده اند تا اطالع ثانوی محصولی برای 

هواوی تامین نکنند.
به گزارش بلومبرگ، به نظر می رســد تأثیر تهدیدهای دولت ترامپ 
برای متوقف کردن فعالیت شــرکت هواوی بســیار گسترده باشد و 
زنجیره تأمین ذخایر و تجهیزات محصوالت مورد نیاز این شرکت را 
مختل کرده اســت.به گفته منابع آگاه از امر، شرکت های بزرگ تراشه 
X و برودکام به کارمندانشــان  i l i n x ســازی از جمله اینتل، کوالکام، 
اعالم کــرده اند تا اطالع ثانوی هیچ محصولی در اختیار هواوی قرار 

نمی دهند.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان خبر داد

اجرای بیش از 200 عنوان 
برنامه در جشن رمضان

 سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان همدان از اجرای بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه 
به مناســبت ماه مبارک رمضان در استان خبر داد به 
گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان همدان، علی مرادی نور اظهار کرد: بر 
اساس توافق نامه مشترک بین معاونت قرآنی و این 
اداره کل، برای اجرای برنامه های مختلف فرهنگی 
و هنری در قالب جشــن رمضان برنامه ریزی شده 

است.
مرادی نور برگزاری نمایشــگاه هــای فرهنگی و 
هنری، محافل قرآنی، نشست های تخصصی علمی، 
اجراهای خیابانی، محفل شــعرخوانی و جلسات 
تدبر و تفســیر را از جمله عناوینی برشمرد که بر 
اســاس این توافقنامه برای اجرای آنها برنامه ریزی 

شده است.
وی خاطرنشــان کرد: بر این اساس، ۱۰ نمایشگاه 
تجسمی در شهرستان های تابعه، ۱۱۸ محفل قرآنی 
در کانون های فرهنگی و هنری شهری و روستایی 
و ۲۳ نشســت علمی و تخصصــی در کانون های 

فرهنگی و هنری منتخب برگزار می شود.
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
برگزاری طرح تالوت نور و جشــن روزه اولی ها 
را از دیگــر برنامه های کانون های فرهنگی و هنری 
مســاجد عنوان کرد و افزود: عــالوه بر این برای 
برگزاری ۸ نمایش خیابانی  و ۹ محفل شعرخوانی 

در شهرستان ها هم برنامه ریزی شده است.
مرادی نور تجلیل از فعاالن قرآنی، برپایی نمایشگاه 
قــرآن و عترت، برپایی نمایشــگاه کتاب و... را از 
دیگر برنامه های این اداره کل در ماه مبارک رمضان 

عنوان کرد.

انجام تحقیقات بازار در کشورهای هدف 
گردشگری ایران

 تحقیقات بازارگردشــگری به منظور شناخت نسبی از قابلیت های 
عرضه و تقاضای گردشگری در کشــورهای هدف ایران انجام شد. به 
گزارش روابط عمومی معاونت گردشــگری ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، محمدابراهیم الریجانی، مدیرکل بازاریابی و 
تبلیغات گردشگری با اعالم این خبرگفت: »طبق دستور ریاست سازمان 
از نیمه دوم ســال ۹7 افزایش شناخت بازارهای هدف گردشگری ایران 
به منظور بازاریابی آگاهانه و مبتنی بر واقعیت بازار در دســتور کار این 

اداره کل قرار گرفت.«
او افزود: »این فرآیند با بررســی گزارش ها و آمارهای معتبر بین المللی، 
کسب اطالعات از نهادهایی مانند سفارت ایران در کشور مبدا، رایزنان 
فرهنگی و اقتصادی و ســایر مراکزی که از کشور مبدا شناخت داشتند، 
افراد و شــرکت هایی مانند تورگردانان، ایرالین هــا و تجار که در بازار 
کشور مبدا فعالیت مستمر دارند و همچنین نشست های تخصصی انجام 
می شود.« الریجانی با اشاره به اینکه ویرایش اول این گزارش به منظور 
ارتقای کیفیت مطالب گردآوری شده برای ارگان های مربوطه ارسال و 
نتیجه بازخوردها در ویرایش های بعد اصالح شد، افزود: »بر اساس این 
تحقیقات جایگاه و روند گردشــگری در کشــور بازار هدف، وضعیت 
رقبای ایران در بازار کشــور مبدا و سطح تبادالت گردشگری فی مابین 
مورد بررســی قرار می گیرد و ویژگی های تقاضای گردشــگری کشور 
مبدا، مناطق گردشگر فرســت، رسانه های مرجع و اثرگذار برگردشگران 
و توراپراتورها و آژانس های مســافرتی فعال در گردشــگران خروجی 

شناسایی می شود.«
بــه گفته مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشــگری، انطباق محصوالت 
گردشگری ایران با ویژگی های بازار، آسیب شناسی و تعیین موانع ورود 
گردشــگران بازار هدف به ایران و رسیدن به برنامه اقدام یک ساله برای 
نفوذ به بازار کشــور مبدا از دیگر مواردی اســت که در این تحقیقات 
مورد توجه قرار دارند. الریجانی در زمینه کشورهای بازار هدف افزود: 
»تحقیقات بازار برای تدوین برنامه اقدام کشورهای آلمان، روسیه، عراق، 
عمان، افغانستان و چین انجام شده و در سال جدید بر کشورهای ترکیه، 

جمهوری آذربایجان، هندوستان، پاکستان و ایتالیا متمرکز خواهد بود.«

ابزارتشویق چینی ها برای سفر به ایران

 معــاون همکاری های بین المللی وزیر فرهنگ و گردشــگری چین 
تاکید کرد: »ایران می تواند بازار بزرگی برای گردشــگران چینی باشــد؛ 
اما الزم اســت اطالعات و تسهیالت بیشتری از سوی تهران در اختیار 
این گردشگران قرار گیرد.« جانگ شی لونگ یکی از زمینه های تشویق 
گردشــگران چینی برای سفر به ایران را تسهیل در زمینه صدور روادید 
اعالم کرد و گفت: »امیدواریم ایران در این زمینه تسهیالت بیشتری برای 

گردشگران چینی در نظر بگیرد.«
او ابــراز امیــدواری کرد با اقدامــات فوق بتوان زمینه را برای ســفر 
گردشــگران بیشــتری از چین به ایــران فراهم کرد و آنهــا بتوانند با 
این تمدن کهن و بزرگ دنیا بیشــتر آشــنا شوند. معاون همکاری های 
بین المللی وزیر فرهنگ و گردشگری چین گفت: »زمینه های فرهنگی 
و هنری، تجــاری و اقتصادی بزرگی برای همکاری های دو کشــور 
وجود دارد.« او از مبادالت گســترده موسسات ایرانی و چینی استقبال 
کرد و گفت: »ضرورت دارد تا مســئوالن این مناســبات را گسترش 
دهند و راه و زمینه را برای تبادالت و تعامالت بیشــتر موسســات در 
عرصه هــای اقتصادی، فرهنگی و گردشــگری فراهم و هموار کنند.« 
جانگ با اشــاره به اعزام ساالنه میلیون ها گردشگر چینی به کشورهای 
دیگر تصریح کرد: »برای تقویت روابط گردشگری دو کشور نیاز است 

راهنمایان تور و گروه های گردشگری میان دو کشور تربیت شوند.« 

■ حدیث:
امام حسن )ع(:

خدای متعال، ماه رمضان را به عنوان میدانی برای مسابقه آفریدگانش آفرید تا 
به وسیله فرمان بُرداری از خدا، به سوی رضای الهی سبقت بگیرند. گروهی پیش 

افتاده، برنده شدند و گروهی هم عقب مانده ، محروم گشتند.     
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مریم مقدم  »

 انتهای کوچه ای بن بست جا 
خوش کرده است ، خانه ای که در 
همان بدو ورود شما را میخکوب 
خواهد کرد خانه ای با در و دیوار 
رنگارنگ ســرک که می کشــید 
حیات خانه عیان اســت . حیاتی 
مملو از عروســکهای رنگارنگ ، 
کوچک و بزرگ . حیاتی که مانند 
یک سالن بزرگ پذیرایی مبله است 
، مبلهایی که گرچه رنگ کهنگی را 
به جان خریده اند اما چنان با دقت 
خاصی کنار هم قرار گرفته اند که 

هوش از سر آدم می برند .
عروسک های کوچک و بزرگ با 
گلهای رنگارنگ و حیات و فواره 
همه و همه چنان نــگاه را درگیر 
می کند که هر بیننده ای از تحلیل 

چرایی این تصاویر وا می ماند .
صاحب خانه مردی جا افتاده مرتب ، شیک پوش و 

سرحال است چنان با خوشرویی از اعضای کمیته
 گردشــگری دفتر مطالعات و پژوهش های شورای 
اسالمی شــهر همدان که برای بازدید از خانه رفته 
اند،  استقبال می کند که ناخودآگاه قفل سکوت من 

به عنوان خبرنگار در جمع باز  میشود .
آقای پورسماکی چند سالی است خانه قجری واقع 
شده در کوچه قصابان شــهر همدان را از صاحبان 
پیشــین خریداری کرده است و از آن پس این خانه 
به این شــکل در آمده است و رفت و آمد فامیل و 

آشنایان را رونق بخشیده است.  
معماری خانه پورســماکی ریشــه در دوران قاجار 
دارد و در دوران پهلوی به مدرسه جامی در همدان 
شــهرت داشته است.  حاال اما این خانه در فهرست 
آثار ملی ثبت نیست و شاید روزی زنگار فراموشی 
بر آن ســایه افکند و تصویر آن از اذهان پاک شود . 
صاحب خانــه می گوید نمی خواهم خانه ثبت ملی 
شــود ؛ او شاید نمی داند پس از ثبت شدن خانه در 
فهرست ملی چهع شرایطی پیش روی خانه خواهد  

بود . اینجا الزم اســت مسئوالن ورود پیدا کنند و با 
به ثبت رساندن خانه این میراث را ماندگار کنند .

اســتان همدان و شهر همدان به تنهایی مجموعه ای 
از نشانه های پرافتخار و قابل استناد تاریخ و فرهنگ 
ایرانی است و چه چیز گویاتر از اینکه شهر همدان 
با قدمت بیش از ۳ هزار ســال قدمت، نماد زنده ای 
از زندگی شهرنشینی از قدیمی ترین دوران تا کنون 

می باشد.
همدان در کنار حداقــل ۱۸۰۰ اثر ماندگار تاریخی 
و بناهای پابرجا و اســتوار از اعصــار مختلف که 
حدود نیمی از آن نیز در فهرســت آثار ملی به ثبت 
رســیده است، بناهای ارزشمندی نیز دارد که متعلق 
به دوره های نسبتاً معاصر می باشد. و اگر چه زندگی 
مدرن شــهری و آپارتمان نشینی ناخواسته به میراث 
گذشتگان دهن کجی می کند، ولیکن برخی خانه های 
تاریخی در همدان به لحاظ اســتحکام و زیبایی و 
راحتی هــای خاص خود هنوز هم قابل ســکونت 
هستند و یا می شــود با مرمت و بازسازی به عنوان 
یک جذبه تاریخی از آن بهره مند شــد.به طور کلی 

در شــهر همدان هم اینک حدود 7۰۰ هکتار بافت 
تاریخی باقی مانده که بیشترین ابنیه قدیمی از جمله 
همین خانه های تاریخی و کاروانســراها و حمام و 
مساجد و راســته بازارها در محدوده بافت تاریخی 

همدان واقع شده اند.
در همین ارتبــاط حدود ۲۵۰ خانــه تاریخی در 
شهرهای استان شناسایی شده که برای حفظ اغلب 
آن اهتمام به عمل می آید و یک چهارم از کل چنین 
خانه های زیبا و خاطره انگیزی که انسان را با خود 
به شکوه زندگی گذشــتگان می برد، در خود شهر 
همدان و در محــدوده بافت هــای تاریخی واقع 
است. متأسفانه بسیاری خانه ها و حتی دیگر بناهای 
مسکونی و غیر مســکونی در سال های گذشته در 
هجوم غفلت های انسانی و غیرانسانی تخریب شده 
و از دســت رفته اند و بی خبری اصحاب رسانه نیز 
در گذشــته روند تخریب های خواسته و ناخواسته 
بســیاری بناهای تاریخی را ســرعت داده است.
خوشبختانه در سال های اخیر با توجه به اهمیت و 
توسعه صنعت گردشگری و وجود افرادی تحصیل 

کرده و متخصص و البته عالقه مند 
در بیــن همکاران رســانه ای لزوم 
فرهنگی  ارزش های  در  بازنگــری 
و تاریخی در همدان بیشــتر از هر 
زمان دیگر وارد فضای رســانه ای 
و جریان ســازی های خبری شــده 
است و خدا را شــکر که روزنامه 
همدان پیام با بهره مندی از تیمی توانا 
و آگاه نسبت به جایگاه فرهنگی و 
گردشگری استان، در ارتباط با افکار 
عمومی و معرفی بناهای تاریخی و 
با مســئوالن  همچنین همســویی 
و متولیان ســازمان حفــظ میراث 
فرهنگی، پیشــتاز و خستگی ناپذیر 

نشان داده است.
براســاس قانون بودجه سال ۹۸، از 
ایــن پس در صورتی کــه صاحبان 
سرمایه و کســب وکارها در حفظ، 
نگهداری و مرمت میراث فرهنگی کمک مالی کنند، 
این هزینه کرد آنها به عنوان اســناد مثبته نزد سازمان 
امور مالیاتی شــناخته خواهد شــد؛ موضوعی که 
پیش از این درخصوص ســاخت مدرسه یا مسجد 
اعمال می شــد. به این ترتیب، بسیاری از صنایع و 
کارخانه هایی که در اطــراف بناهای تاریخی و آثار 
فرهنگی قرار دارند بخشی از سود سرمایه خود را به 
میراث تاریخی منطقه شان تزریق خواهند کرد؛ امری 
که می تواند گوشــه ای از چالــش کمبود بودجه در 

بخش میراث فرهنگی را پوشش دهد.
محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری کشور 
درحالــی این خبــر خوش را در نشســت خبری 
روز موزه هــا و هفته میراث فرهنگــی اعالم کرد 
کــه به گفتــه او، پیش از این صاحبان ســرمایه و 
کارخانه دارها برای اسپانســر شدن بناهای تاریخی 
ابراز تمایل کرده بودند اما معذوریت های قانونی و 
مالیاتی داشــتند و حاال چنین مشوقی می تواند پای 

آنها را به این حوزه باز کند. 

 »بیمه« یکی از مشکالت دیروز و امروز 
منبت کاران مالیری اســت وعده ای که با 
وجود قول مســاعد مسئوالن تاکنون رفع 

نشده است.
دو ســال پیش بــود که حاصــل تالش 
هنرمندان مالیر و حکاکی دســتان هنرمند 
منبــت کاران بر چوب بی جان جان گرفت 
و این شهر به عنوان شهر ملی منبت ایران 

ثبت شد.
در حال حاضر بخش عظیمی از اشــتغال 
مالیر در حوزه مبل و منبت اســت، بیش 
از 4 هــزار کارگاه مبل و منبــت در این 
شهرســتان فعال اســت و حدود ۸ هزار 
نفر به طور مســتقیم و ۲۰ هزار نفر نیز به 

صورت غیرمستقیم در این حوزه فعالند.
به گزارش فارس ، با این وجود دغدغه ها 
و آسیب هایی که هنرمندان شهر ملی منبت 

ایران دارند دور از واقعیت نیست.
»بیمه« یکی از مشکالت منبت کاران مالیر 
است که با وجود قول مسئوالن و انعکاس 
خبر آن از رسانه ملی اما تاکنون این وعده 

محقق نشده است به طوری که با مراجعه 
بســیاری از منبت کاران به میراث فرهنگی 
و بیمه تامین اجتماعی هیچ جوابی به این 

هنرمندان داده نمی شود.
 ایــن روزهــا با ســیر صعــودی تعرفه 
پرداخت حق  اجتماعــی  تامین  بیمه های 
بیمه برای اقشــار مختلف به ویژه کسانی 
که می خواهند در قالب مشــاغل آزاد بیمه 
واریز کنند بسیار باال بوده و منبت کاران نیز 

از وضعیت نگران هستند.
 یکی از منبت کاران مالیر در گفت وگو با 
فارس با بیان اینکه ۱۵ سال است در حرفه 
منبت فعالم اظهار کرد: امروز تعداد زیادی 
از جوانــان مالیر به این حرفه مشــغولند 
اما مشــکالت زیاد از جمله گرانی چوب، 
ورود دالالن و واسطه ها و مشکل بیمه روز 
به روز انگیزه کار کردن را برای هنرمندان 

این صنعت کمتر می کند.
بشــیر گنبدی با بیان اینکه چند سال پیش 
بیمه صنایع دستی بودم اما در حال حاضر 
قطع شــده و دوباره نتوانستم از این بیمه 

استفاده کند افزود: متاســفانه با باال رفتن 
هزینه بیمه آزاد دیگر قادر به پرداخت بیمه 

نیستم، دیگر می دانم باید چه کنم؟
وی بــا بیــان اینکه با وجــود چندین بار 
مراجعه به تامین اجتماعی و سایت میراث 
فرهنگی هیچ جوابی جز اینکه ســایت باز 
نشده دریافت نکرده ام افزود: این موضوع 
فقط مشــکل من نیســت، تعداد باالیی از 
هنرمندان صنایع دستی به ویژه منبت کاران 

درگیر این مسئله هستند.
 این منبت کار با درخواســت از مسئوالن 
برای پیگیری این امر گفت: بیمه تمام امید 
ما برای آینده اســت، اگر این بیمه نباشد 
امنیت شغلی نداریم، با توجه به سختی کار 

در آینده باید چکار کنیم؟
ملکی دیگر منبت کاری اســت که از این 
وضعیت گالیه دارد، او در این زمینه گفت: 
چند ســال پیش در یک کارگاه منبت  کار 
می کردم، در آن زمان بیمه بودم اما به خاطر 
اینکه کار خود را به طور مســتقل در یک 
کارگاه شخصی آغاز کردم بیمه ام قطع شد، 

در حال حاضر چند سال است هیچ بیمه ای 
ندارم.

وی با بیان اینکه با درآمد فعلی هم قادر به 
پرداخت بیمه آزاد نیستم گفت: قبول این 
شرایط برای من و خانواده ام با توجه به باال 

بودن هزینه ها و درآمد کم مشکل است.
این هنرمنــد منبت کار با اشــاره به اینکه 
مسئوالن سال گذشته وعده بیمه هنرمندان 
صنایع دستی را دادند اما محقق نشد افزود: 

چرا باید وعده بدهند و عمل نکنند؟
رئیس هیأت مدیره مبل مالیر نیز با اشاره 
به اینکــه مطالبات منبــت کاران و فعاالن 
صنایع دســتی در حوزه بیمه به حق است 
تأکید کرد: پیگیر هســتیم بیمه منبت کاران 
درست شــود ولی هنوز به صورت جدی 

کار آغاز نشده است.
یداهلل کریمی ادامه داد: در این زمینه معاون 
رئیس جمهور و معاون صنایع دستی قول 
رفع مشکل بیمه منبت کاران را اعالم کرده 
اما هنوز قطعی انجام نشــده که امیدواریم 

زودتر نتیجه بدهد.
وی بــا بیان اینکه مســئوالن تاکنون طبق 
وعده خود عمــل نکرده اند گفت: ما تمام 
ســعی خود را می کنیم تــا بتوانیم گره از 

مشکل این قشر باز شود.
معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی 

همــدان نیز با بیان اینکــه بیمه قالیبافان و 
هنرمندان صنایع دستی در سال های گذشته 
فعال بوده و دولت بــا توجه به اعتبارات 
یارانه ای برای بیمه هنرمندان صنایع دستی 
داشت افزود: بسیاری از هنرمندان صنایع 

دستی از این بیمه بهره  مند  شدند.
هاشــم مظاهری با بیــان اینکه با توجه به 
اعتبارات دولت و مشکالت اقتصادی طی 
سال های اخیر برای بیمه هنرمندان صنایع 
دستی سایت بســته و دیگر به شکل قبل 
نیســت گفت: در حال حاضر برای بیمه 
هنرمندان برنامه بیمه جدید برای هنرمندان 
صنایع دستی  به صورت حساب شده پیش 
می رود و افرادی که از قبل طبق ســهمیه 

معرفی شده اند به تدریج بیمه می شوند.
وی افزود: ســال گذشته پیگیری از سوی 
میراث  نماینــدگان مجلس و مســئوالن 
فرهنگی انجام شــد و قول مســاعد رفع 
مشکل بیمه داده شــده است، این کار در 
حال انجام اســت که بر اســاس اولویت 
افرادی که قبال معرفی شده اند پیش می رود.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری همدان گفت: در این 
زمینه نیز اسامی تعدادی از هنرمندان صنایع 
دســتی همدان برای استفاده از مزایای این 

بیمه به سازمان ارسال شده است.
وی گفــت: تمام تالش مســئوالن میراث 
فرهنگی این اســت اکثر هنرمندان صنایع 
دســتی بتوانند از این بیمه اســتفاده کنند، 
در همه استان ها سهمیه بندی شده و ما هم 
لیست را ارسال کرده  ایم که به تدریج کار 

انجام خواهد شد.
مظاهری با بیان اینکه سهمیه محدود است 
و ما نیز طبق قانون و سهمیه پیش می رویم 
تصریح کرد: هنرمندان صنایع دستی استان 
در رشــته های مختلف انتظار دارند از این 
بیمه بهره مند شوند و این مشکل مختص 

منبت کاران مالیر نیست.
وی با بیان اینکه با تفاهمنامه ای که داشتیم 
هنرمندان صنایع دستی می توانند از مزایای 
بیمه روستایی و عشایر استفاده کنند گفت: 
توصیه ما این اســت که هنرمندان صنایع 
دســتی از این فرصت اســتفاده کرده و با 
اســتفاده از مزایای بیمه روستایی خود را 

بیمه کنند.
معاون صنایع دســتی میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری همدان با 
بیــان اینکه این بیمه قیمت مناســبی دارد 
خاطرنشــان کرد: بیمه روستاییان و عشایر 
هم مانند ســایر بیمه ها تعهــدات الزم و 

بازنشستگی دارد.

 مسیر حمایت صاحبان سرمایه از میراث فرهنگی هموار شد

 خانه قجری با حیات مبله و عروسک های رنگی 
■ صاحب خانه نمی داند پس از ثبت چه شرایطی در انتظار خانه است                ■ مشوق مالیاتی برای حامیان آثار تاریخی

»بیمه« و بیمی که هنوز هم هست

 منبت کاران در انتظار بیمه!


