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جمشدیان از 
هدایت پاس
کنار کشید

تب همدان 
روی ۴۰ درجه

تحویل ساختمان 
سایت موزه میدان 
مرکزی همدان 
تا قبل از فصل 
سرما
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یادداشت روز
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»مهندِس« طرح جامع 

قرباني قدرت طلبان شد
 معلوم نيست در طرح جامع همدان چه 
مي گذرد. دخالت هاي غيرکارشناسي سياسيون 
در کار مطالعاتــي آن به حدي باال گرفته که 
حتي يک جلســه طرح جامــع با حضور 
خبرنگاران و غيرمعتمدين برگزار نشده است. 
هرچند که مديران کل پيشــين و کنوني راه 

وشهرسازي، استاندار سابق و فعلي و... عقب نشینی از نجات »نورمحال«
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

آگهي مزايده
شرکت سیمان هگمتان )سهامي عام(

روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

ــدود  ــر دارد ح ــان در نظ ــیمان هگمت ــرکت س ش
۴8۰ تــن ضایعــات آجــر نســوز از انــواع آلومینایــی 
و منیزیتــي موجــود در کارخانــه ســیمان هگمتــان را 
ــه  ــی ب ــده عموم ــق مزای ــا از طری ــورت یکج ــه ص ب

ــاند. ــروش رس ف
ــده  ــرایط مزای ــت اوراق ش ــت دریاف ــدان جه عالقمن

ــا  98/۰5/۰6  ــخ 98/۰۴/2۴ ت ــد از تاری میتوانن
www. HegmatanCement.Com به سایت

 و یا یکي از آدرس هاي ذیل مراجعه نمایند.
1(  دفتــر تهــران: خیابــان فردوســي، خیابــان 
کوشــك)تقوي(، بــن بســت انوشــیرواني، پــالك 6 ،

تلفن: 6673۴893-66727816-66716585
2(  کارخانــه: شهرســتان رزن، بخــش قــروه درجزین، 

ــاهنجرین،  روستاي ش
تلفن: 7316-20  3633  081

همه مردم شهر دعودتند به:

عروسی دختر رستم بانوگشسب 

 مديرکل آموزش و پرورش اســتان 
همدان گفت: جشــنواره جابربن حيان 
فرصتی برای خلق موقعيت های جديد 

يادگيری است.
   بــه گزارش اداره اطالع رســانی و 
روابــط عمومی آمــوزش و پرورش 
مراســم  در  پورداود  محمد  اســتان، 
افتتاح جشــنواره جابربن حيان با بيان 
اين که سند تحول آموزش و پرورش 
ميثاق نامه و راهنمای عمل همه طرح 
هــا و برنامــه های دســتگاه تعليم و 
تربيت اســت، افزود: اين سند دارای 
مبانی نظــری و راهکارهای عملياتی 

است.
   پــورداود گفت: در اين ســند ســه 
جوهــره اصلی وجود دارد که شــامل 
آمــوزش و پــرورش تمام ســاحتی، 
چرخش های تحول آفرين و اســتقرار 

شش خرده نظام يا زير نظام است.
   مديرکل آموزش و پرورش اســتان با 

تاکيد بر اين که بر اســاس سند تحول 
بنيادين دانش آموزان را تک بعدی بار 
نياوريم، تصريــح کرد: تربيت اعتقادی 
اخالقی، زيســتی و بدنی، اقتصادی و 
حرفه ای، سياســی و اجتماعی، زيبايی 
شــناختی هنری و علمی و فن آورانه 
بايســتی در فراگرد تربيت مورد توجه 

قرار گيرد.
   وی با اشــاره به چرخش های تحول 
آفريــن، گفت: بر اين اســاس بايد از 
محيط آموزشی صرف به سمت محيط 

اجتماعی حرکت کنيم. 
   پــورداود در ادامه بــا بيان اين که 
مغتنم  فرصتی  جشنواره جابربن حيان 
بــرای ايجــاد موقعيت هــای جديد 
کرد:  نشــان  خاطر  اســت،  يادگيری 
اين جشــنواره مبتنی بر راهکار تنوع 
بخش بــر فرصت هــای يادگيری و 
آموزان  دانش  نيازهای  به  پاسخگويی 
است که بر اســاس راهکار 16 سند 
بــه آن اهتمام شــده و يکــی از کم 
نظيرترين فرصت ها برای شناسايی و 
شکوفايی اســتعداد ها رشد و توسعه 
نبوغ دانش آمــوزان در دوره ابتدايی 

است.
   مديــرکل آموزش و پرورش اســتان 
افزود: در راهکارهای ســند تحول نيز 

استقرار خالقيت و نوآوری در آموزش 
و پرورش مورد تأکيد اســت و هدف 
آن تربيــت دانش آموزان خالق، نوآور 

و کار آفرين است.
   وی طرح جابربن حيان را يک رقابت 
علمی ســازنده بين دانش آموزان دوره  
ابتدايــی خوانــد و تصريح کــرد: اين 
جشنواره فرصتی است تا به پروژه های 
علمــی دانش آموزانــی کارآزموده در 
زمينه های پژوهشی و تحقيقاتی است 
تا دانش آموزان عزيز از سنين پايين تر 
مفاهيمی مانند روش تحقيق را آموزشی 
ببيننــد و برای انجام تحقيقات و پروژه 
هــای بزرگ تر و پيچيــده تر در آينده 

آماده شوند.
   پورداود گفت: ايجاد روحيه پژوهش 
و برانگيختن حس تحقيق و کاوش در 
دانش آموزان در کنــار پرورش دانش 
آمــوزان خالق از اهــداف طرح جابر 

است.

19آبان؛ همدان میزبان 
جشنواره تئاتر کودک

 سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان همدان گفت: بيست و 
ششــمين جشنواره بين المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان 1٩ تا ٢٥ آبان برگزار 

می شود.
علی مرادی نور در گفت وگو با فارس با بيان اينکه جشــنواره تئاتر کودک و 
نوجــوان بعد از ماه محرم و صفر و در آبان ماه برگزار می شــود اظهار کرد: 
بيســت و ششمين جشــنواره بين المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان 1٩ تا 

برگزار می شود. آبان   ٢٥
وی برگزاری جشــنواره امســال را متفاوت  از دوره های گذشته دانست و گفت: 
جشنواره تئاتر کودک اکنون در همدان به بلوغ رسيده و با ايده پردازی هنرمندان و 

فعاالن فرهنگی تاثيرگذارتر از قبل برگزار خواهد شد.
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان همدان با اشاره به بهره گيری 
از تجربيات تمام هنرمندان در برگزاری جشــنواره يادآور شد: امسال هنرمندان و 
اعضای انجمن هنرهای نمايشــی همدان در همه کميته ها حضور پررنگ خواهند 

داشت.
وی مهلــت ارســال مــدارک نمايش هــای متقاضــی بخش هــای کــودک 
ــدارک  ــال م ــت ارس ــت: مهل ــرد و گف ــوان ک ــاه عن ــوان را دوم مهرم و نوج
ــهريورماه  ــا ٢0 ش ــی ت ــال و خيابان ــای خردس ــای متقاضــی بخش ه نمايش ه
و مــدارک شــرکت در بخــش نمايشنامه نويســی 10 شــهريورماه خواهــد 

ــود. ب
مرادی نور ايجاد فضايی شــاد همراه با برگزاری جشن  در سطح شهر همدان را از 
جمله برنامه های ايام جشنواره عنوان کرد و افزود: مشارکت و حضور مردم در همه 

بخش های جشنواره نيز مورد توجه است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

جشنواره جابربن حيان فرصت خلق موقعيت ها است

زنان 
سرپرست خانوار را 
دیوار های گوشتی ندانیم

شهری چنین میانه 
میدانم آرزو 
نیست!
5

هشدار دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی :

زلزله مخرب همدان را تهديد می کند
■ برداشت های بی رویه نيروگاه را می بلعد

مستاجر مادرخرج 
صاحب خانه ها!

■ امالكی ها می گویند:
 مالکان می خواهند خرج زندگی را از اجاره تامين كنند

■ مسکن در همدان 20 درصد ارزان شد
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این چنین آرام هم دلچسب نیست
مهدی ناصرنژاد  «

 رونق و رکود دو واژه ای هستند که اصلی ترين کاربرد را در حوزه 
اقتصادی دارند و مسلماً هر عنصری در حوزه اقتصاد عالقه مند به واژه 
رونق اســت و دوســت دارد در گير و دار با رونق، روزگار بگذراند. 
متأســفانه اين روزها حداقل در جامعه اقتصادی شــهر پر طمطراق 
خودمان يعنی همدان اينگونه نيســت و بيشــترين کســبه از صنوف 
مختلف به شدت با واژه رونق بيگانه اند و به قول آن مغازه دار قديمی 
و خوش لهجه در قلب بازار همدان که وقتی از او می پرسيم »حاج آقا 
اوضاع و احوال چگونه است؟« با تبسم هميشگی اما رنگ باخته و تلخ 

پاسخ می دهد، »کيش مات، کيش مات!« 
صبح های زود که معموالً بايد اوج شلوغی بانک ها باشد و قبل از اين 
در چنين اوقاتی فراخوان مشــتری، شماره پشت شماره، از نوبتخوان 
اعالم می شــد، اين روزها قيل و قال چندانی نيست و گويا نشانه های 
بده و بستان در بانک ها کمتر به چشم می آيد، حال يا واقعاً همان کيش 
مات است يا اين قطار عابربانک ها هستند که مشتری های بانکی را از 

پشت باجه های درونی، قاپيده اند!
اما از همه بدتر اينکه ساليان درازی است، محور گردشگری در استان 
همدان بهانه اصلی مسئوالن برای رونق اقتصادی شده است و هر کجا 
پول و ســرمايه ای به دســت می آيد صرف رونق گردشگری و به تبع 
آن شــکوفايی اقتصادی همدان و تمام شهرهای گردشگرپذير استان 
می شود. اتفاقاً در سال های گذشته و در ايامی چون تابستان چرخ های 
گردشگری را می شد مالحظه کرد که در همدان خوب می چرند. تقريبًا 
در طول دهه 80 و اوايل دهه ٩0 چرخ های گردشگری همدان چندان 
معطل چند روز تعطيلی های مناسبتی و موردی و چسبيده به اول يا آخر 
هفته نمی ماند و در طول روزهای داغ تابستان دائماً می چرخيد، وليکن 
به نظر می آيد در اين ســال ها به خصوص سالی که در آنيم )13٩8( 
دامنه روزهای گردشگر پذير تابســتانی در همدان بيشتر به روزهای 
يکی يا دو روز تعطيلی در تقويم محدود شــده و شهر آرام است. در 
حالی که اينچنين آرام هم دلچســب نيست و نشان از حاکميت واژه 
نچسب رکود دارد. انجام مسافرت و پی آمد آن يعنی رونق گردشگری 
در هــر نقطه از ايران بســتگی به ميل و رغبت خانواده ها به ســير و 
سياحت دارد و اين مهم نيز در گرو کيفيت اقتصادی جامعه می باشد و 
خانواده هايی که چنين جامعه را زنجير وار تشکيل می دهند. سال های 
اخير به ويژه ســال جــاری به لحاظ گرانی های بســيار و درآمدهای 
محدود قشر کم درآمد که اتفاقاً دوستدار مسافرت های داخلی هستند، 
دامنه مســافرت ها بســيار کاهش يافته و حداقل آمــار نزولی ورود 
گردشــگران ايرانی به همدان از ابتدای سال جاری تا کنون بيانگر اين 
واژه تلخ يعنی رکود می باشد. رکودی که بر تمام حوزه های اجتماعی 
حتی ورزش و مسابقات کشوری که برخی رشته های آن تابستان ها در 
همدان برگزار می شد، سايه انداخته و همه چی آرام به نظر می رسد و 

اينگونه آرامی هم هميشه دلچسب نيست!

1- تعيين تکليف نهايی نشدن مصوبه مجلس درباره حقوق و مزايای 
کارکنان دولت موجب نگرانی اين قشــر آسيب پذير شده است. گويا 
پس از گذشــت نزديک به 4 ماه از ســال ٩8 هنوز مجلس و دولت 
درگير حواشی اجرای اين مصوبه هستند. گفتنی است مصوبه مجلس 
برای افزايش حقوق سال ٩8 از فرمول عجيب افزايش مبلغ و درصد 

برخوردار بوده و اين مشکالت را به بار آورده است.
٢- فرماندار ســابق تويسرکان به اســتانداری می رود. گويا از تجربه 
موميوند در پستی تخصصی اســتفاده خواهد شد. گفتنی است پيش 
از ايــن مباحثی درباره داوطلبی موميوند در انتخابات مجلس از حوزه 

انتخابيه تويسرکان نيز مطرح شده بود.
3- شــام های تبليغاتی برخی داوطلبان احتمالی انتخابات مجلس در 
استان شروع شده است. گويا اين شام ها فعال برای جمع های محدود 
تدارک ديده می شود. گفتنی است در انتخابات دوره گذشته مجلس، 
انداختن سفره تبليغی شام و ناهار از مهمترين تبليغات برخی داوطلبان 

در استان بود.
4- در دانشــگاهای دولتی استان هيأت علمی در رشته مشاوره وجود 
ندارد .گفته می شود رئيس نظام روانشناسی کشور در دانشگاه بوعلی 
از اين بی توجهی انتقاد کرده اســت . حاتمی گفته نه در ســطح فوق 
ليســانس و نه در ســطح دکتری در اين رشــته نيرويی جذب نشده 
است. گويا مسئوالن استانی نظام روانشناسی اين موضوع را خارج از 

اختيارات خود و مربوط به هيات جذب دانسته اند.

همدان مجوز صدور پروانه صالحیت حرفه ای 
روان شناسی دریافت کرد

 عضو شورای استانی سازمان نظام رو ان شناسی و مشاوره همدان گفت: در شهر همدان 
انباشت روان شناس و مشــاور داريم و بايد به کمبود  روان شناس در شهرستان ها بيش از 

اين توجه کنيم.
حسين محققی اظهار داشت: اکنون در شهر ستان های استان همدان بر اساس استاندارد به 
87 روان شــناس نياز داريم  و بايد با بررســی علمی متقاضيان در شهر ستان ها به رفع اين 

کمبود بيش از اين توجه کنيم که در برنامه کاری قرار دارد.

وی با ياد آوری اينکه بيشــترين پروانه صالحيت فعاليت حرفه ای در شهرســتان همدان 
صادر شــد، افزود: همدان تراکم روان شناس  و مشاور دارد دليل آن هم اين است که اين 
مجوز های اين حوزه توســط 3 مجموعه سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، بهزيستی و 

سازمان ورزش و جوانان صادر شده است.
عضو هيأت علمی دانشــگاه بوعلی سينا در گفت وگو با  تسنيم همدان گفت: از اهداف و 
برنامه های پيش روی دفتر اســتانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در همدان افزايش 
اطالع رســانی فعاليت ها، ســاماندهی کارگاه های آموزشــی با امتياز باز آموزی و افزايش 

توانمندی روان شناسان عضو و غيره است.
محققــی با تاکيد بر اينکه برای ارتقای ســالمت روان در همدان هم برنامه داريم اظهار 

داشت برگزاری جلسه با شهرداری برای بهره مندی از توان اين حوزه برای نهادينه کردن 
فرهنگ صحيح رفتار در جامعه و کمک به رســانه ملی برای اســتفاده از افراد صاحب 
صالحيت در حوزه ســالمت روان برای حضور در برنامه های اين رســانه از جمله اين 

برنامه ها است.
عضو شــورای استانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره همدان گفت: درصدد دريافت 
مجوز اســتقالل صدور پروانه صالحيت حرفه ای برای روان شناسان بوديم که با حضور 
رئيس ســازمان در همدان و بررســی ظرفيت اســتادان صاحب  نام همــدان در حوزه 
روان شناسی، اکنون اين صالحيت در مسير اهداف تمرکز زدايی سازمان به همدان واگذار 

شده است.

 مهمترين علت و عامل تعيين کننده فروچاله  
در اســتان همدان برداشت بی رويه آب، نبود 
نظات بر ميزان استفاده چاه های قانونی و شيوه 

آبياری زمين های کشاورزی است.
دبير کارگــروه ملی مخاطرات طبيعی ضمن 
اشــاره به افزايــش فروچاله  ها در دشــت 
کبودراهنــگ و فامنين، با بيــان اينکه عامل 
انســانی دليل اصلی ايجاد فروچاله ها است، 
عنوان کرد: با برداشت بی رويه از آب های 
زيرزمينی، ايجــاد و بهره گيری از چاه های 
غيرقانونی و يا استفاده های غيرمجاز و بيش 
از اندازه از چاه ها مجاز فشار بيش از حدی 
به زمين وارد و بيرون زمين خالی می شــود 
همچنين در بعضی زمين های همدان کاست 
و حفره های آهکی باعث می شود دانه بندی 

فرار کند و موجب ايجاد فروچاله ها شود.
علــی بيت اللهی، در گفت و گو ايســنا، با بيان 
اينکه در درون حفره تا وقتی داخل آن پر آب 
است ريزش نمی کند چرا که آب نظير بادکنکی 
که داخل آن باد باشد، نمی گذارد ريزش کند، 
تأکيد کرد: مشــکل زمانی ايجاد می شــود که 
وقتــی آب افت پيدا می کنــد، از رأس حفره 
ريزش آغاز می شــود و به مرور اين ريزش به 
سطح زمين می رسد و به صورت ناگهانی اين 
نشســت و ريزش اتفاق می افتد و گاهی هم 

بسيار خطرناک خواهد شد.
بيت اللهی با تأکيــد بر اينکه مهمترين علت و 
عامل تعيين کننده استحصال بی رويه آب، نبود 
نظات بر ميزان استفاده چاه های قانونی و شيوه 
آبياری زمين های کشاورزی است، اظهار کرد: 
وقتی شيوه آبياری به شيوه های غرقابی و نياز 
به آب زياد باشــد مجبوريم به هر شکلی اين 
آب زيــاد را از دل زمين بيــرون بياوريم و به 
همين ميــزان آب افت پيدا می کند همچنين با 
توجه به اين امر که نزوالت آسمانی کم است، 
تعادل بهم می خورد و موجب نشســت خاک 

می شود.
وی اضافه کرد: نوع خاک همدان اين پتانسيل 
ريزش را ايجاد می کند چرا که حالت  ماسه ای 
دارد بنابرايــن با اين وضع تــا زمانی که اين 
اســتحصال بی رويه و فاقد نگاه کارشناسانه 
در دشــت همدان، کبودراهنگ و فامنين رخ 

می دهد با اين معضل مواجه خواهيم بود.
دبير کارگروه ملی مخاطرات طبيعی خاطرنشان 
کرد: مسئوالن نيروگاه برق شهيد مفتح همدان 
نيز بسيار نگران اين مسأله هستند چرا که اگر 
اين فروچاله ها در منطقه ســايت همدان رخ 
دهد ممکن است دينام و ترانس نيروگاه از بين 
برود و همين امر موجب می شــود شبکه برق 

سراسری کشور قطع شود.
 حریم گسل نهاوند شناسایی شود

وی در رابطه با گسل های فعال و زلزله های 
اخير در اســتان همدان بيان کرد: در استان، 

قســمت های جنوب و جنوب غربی همدان 
مورد خطر بيشــتری واقع هستند و نهاوند 
پرخطر ترين شهرهای همدان است  از  يکی 
چرا که از وســط شهر گســل نهاوند عبور 
می کند بنابراين برای پيشــگيری از خطرات 
جبــران ناپذير در کارگــروه زلزله مصوب 
شــد که حريم گســل نهاوند شناسايی و از 
ســاخت و ســاز در اين حريم جلوگيری 

شود.
بيت اللهــی اضافه کرد: در اســتان همدان، 
سمت جنوب و جنوب غربی به مرز منطقه 
لرزه خيز زاگرس و در قســمت های شمالی 
و شمال شــرقی به منطقه لرزه خيز سنندج 
نزديک می شويم که لرزه خيزی پايينی دارد 
اما خود شهر همدان، نهاوند و مالير شدت 
خطر بااليی دارند و چندين گسل اين چند 

شهر را احاطه کرده است.

وقوع 3 هــزار و ٥00 زلزله در 1٢ ســال 
گذشته در استان 

وی عنوان کرد: بــا دانش امروز هنوز قادر 
نيســتيم پيش بينــی کنيم زلزلــه کی و کجا 
اتقاق می افتد اما ظرف 1٢ ســاله گذشــته 
در اســتان همدان بيــش از 3 هزار و ٥00 
زلزله با شدت ٢.٥ ريشتر به باال رخ داده و 
اين نشانگر اين است که تنش و فعال بودن 

پوسته های زمينی وجود دارد.
دبير کارگــروه ملی مخاطــرات طبيعی در 
پايان گفت: اگر فشــاری در جايی نباشــد 
همان زلزله کوچــک هم رخ نمی دهد، اين 
تعداد زلزله با ابعاد کوچک و متوسط نشان 
دهنده وجود تنش اســت که امکان دارد به 
مرور زمان در سال های آينده منجر به وقوع 

يک زلزله مخرب شود.

تب همدان 
روی ۴۰ درجه

 کارشــناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: دمای هوای برخی 
نقاط اســتان همدان در روزهای بيست  و هفتم و بيست  و هشتم ماه 

جاری )پنجشنبه و جمعه( به 40 درجه سانتيگراد افزايش می يابد.
محمد حسن باقری شکيب افزود: تا انتهای هفته ميانگين دمای هوای 
استان بين ٢ تا سه درجه سانتی گراد افزايش می يابد و هوای همدان 

را کمی گرم می کند.
وی تاکيد کرد: همچنان از سامانه بارشی خبری نيست و حال و هوای 

فصل تابستان در آسمان همدان حاکم است.

هدیه کاروان زیر سایه خورشید
 آزادی 3۰ زندانی در تویسرکان

 مســئول کاروان زير سايه خورشيد در استان همدان از آزادی 30 
زندانی  مشمول حبس زير 6 ماه با ورود پرچم و خدام امام رضا)ع( به 

زندان تويسرکان خبر داد.
امين غفاری با اشــاره به اينکه بيش از 140 برنامه در استان همدان در 
قالب کاروان »زير ســايه خورشــيد« اظهار کرد: خدا را شکر استقبال 
باشــکوهی از پرچم متبرک امام رضا)ع( و خادمان اين امام عزيز در 

استان همدان شد.
وی در گفت و گو با فارس با اشــاره بــه اجرای برنامه کاروان 
زير سايه خورشيد در شهرســتان ها و روستاهای مختلف سطح 
استان درخصوص اهداف اين کاروان گفت: رساندن سالم امام 
رضا)ع( را به همه کســانی که تاکنون نتوانستند به زيارت امام 
رضــا)ع( بيايند و دادن اميدواری به آن ها که امام هشــتم منتظر 

زائران خود هست.
مسوول کاروان زير سايه خورشيد دومين هدف اين کاروان را بيان 
ســيره و معرفت رضوی دانست و اضافه کرد: سيره حضرت علی 
بن موســی الرضا)ع( توسط مبلغ هر کاروان در هر قالب هر ديدار 

برای مردم بيان می شود.
وی از برکات حضور کاروان زير ســايه خورشيد در استان همدان 
آزادی 70 زندانــی بــا ورود اين پرچم اعالم کرد و يادآور شــد: 
زندانيانی که حائز شرايط بودند، آزاد شدند و جلب رضايت برای 
زندانی محکوم به اعدام با ورود پرچم متبرک به نام  امام رضا)ع( 

گرفته شد.
 غفاری از آزادســازی 30 زندانی تويســرکانی با حبس زير 6 
ماه بــا ورود پرچم و خدام امام رضا)ع( بــه زندان خبر داد و 
خاطرنشــان کرد: پس درخواســت خدام آقا امام رضا)ع( اين 
تعداد زندانی تويســرکانی پس از کســب موافقت رئيس زندان 

آزاد می شوند.
وی با بيان اينکه شور و شوقی که در دل مردم هست با هيچ کلمه 
و جمله ای قابل وصف نيســت و گفــت: دهه کرامت »از والدت 
حضــرت معصومه)س( تا ميــالد امام رضــا)ع(« نزديک به  40 
کاروان زير ســايه خورشيد در داخل کشور و کشورهای مختلف 

بين المللی حضور پيدا کردند.

وعده های خام برای طرح های بزرگ 
 يکــی از موضوعات حائز اهميتی که از زبان برخی از مســئولين 
به ويژه نمايندگان  اعالم يا عنوان می شــود، اجرای طرح ها و پروژه 
های بزرگ عمرانی در اســتان اســت که بعضا  نقــش مهمی نيز در 

توسعه دارند.
البته اين موضوع مســبوق به سابقه بوده و چندان تازگی ندارد، اما در 
شرايط کنونی که بحث انتخابات مجلس شورای اسالمی مطرح است 
و طبق پيش بينی  ها تحرک و فعاليت نمايندگان ابعاد گســترده تری 
به خود گرفته اســت، طرح چنين موضوعاتی پررنگ تر شده است و 
گاه از برخی نمايندگان از  اجرای طرح هايی  سخن می گويند که می 

تواند شهر و حتی استان را به نوعی متحول کند. 
اينکه روند اجرای چنين طرح ها و پروژه هايی در استان شتاب بگيرد، 
قطعا به نفع مردم بوده و به توســعه اســتان کمک خواهد کرد، اما در 
شرايطی می توانيم از انجام اين کارها و به سرانجام رسيدن آنها سخن 
بگوييم کــه زمينه های اجرای طرح ها از جملــه به لحاظ بودجه و 

اعتبارات به خوبی فراهم شده باشد. 
وعده اجرا و عملياتی شدن يک پروژه مهم زمانی ارزش دارد که مردم 
نمود عينی آن را مشاهده کنند و عرصه عمل و اجرا شاهد آن باشند.

در گذشته نيز از اينگونه طرح ها و پروژه ها سخن به ميان آمده و مردم 
از زبان نماينده ای خبر اجرای آن در آينده را شــنيده اند، اما به مرور 
زمان نه تنها اجرايی نشده، بلکه حتی به فراموشی نيز سپرده شده است.

امروز نيز عالوه بر اينکه برخی ها سعی دارند در هر نوع اتفاقی را که 
برای مردم خوشــايند اســت از جمله  پروژه ها نقش خود را پررنگ 
نشــان دهند، بلکه صحبت از طرح ها و پروژه هايی می کنند و بعضا 
وعده آن را می دهند که مشــخص نيست چه زمانی عمليات اجرايی 

آن آغاز خواهد شد.
به هر حال ظرفيت و امکانات فعلی استان برای مردم مشخص است و 
از طرفی برنامه های اجرايی نيز چندان ابهامی ندارند. از اين رو طرح 
مباحثی که ظاهرا اميدواری برای مردم ايجاد می کند،اما  اجرا و عملی 
شــدن آنها مشخص نيست، چندان موضوعيتی نمی تواند داشته باشد  

و فقط شائبه های تبليغاتی را تقويت خواهد کرد.
بر اين اســاس انتظار می رود به گونه ای عمل شــود که هم ســطح 
مطالبات مردم مد نظر قرار گيرد و هم شرايط و مقتضيات فعلی استان 

که بايد برای مسئولين اهميت خاصی داشته باشد.

هشدار دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی :

زلزله مخرب 
همدان را تهديد می کند

■ برداشت های بی رویه نیروگاه را می بلعد

دفتــر  مديــرکل   
خانواده  و  بانــوان  امور 
با  همــدان  اســتانداری 
اصول  بايد  اينکــه  بيان 
اجتماعی  روابــط  اوليه 
در دوره اول متوسطه به 
دختران و پسران آموزش 
داده شود، گفت: در شهر 
کمبود  حداکثر  همــدان 
ويتاميــن D در بانــوان 

وجود دارد.
ربيعه عليمحمدی با بيان اينکه بحث اصلی 
نبود افراد متخصص حوزه فرهنگ اسالمی 
در مراکز مشــاوره موجود در سطح استان 
اســت، اظهار کرد: در بحث سالمت بسيار 
خوب کار شــده بــه طوريکــه در تمامی 
روســتاها مراکز بهداشــت وجود دارد اما 
متاســفانه به اندازه ای که در حوزه سالمت 
جسم کار شــده در حوزه ســالمت روان 

خوب کار نشده است.
وی با بيان اينکه طراحی شــهری امن برای 
حضور زنان وجود ندارد، گفت:در شــهر 
همدان حداکثر کمبود ويتامينD در بانوان 
وجــود دارد و اغلب اوقات قرص ويتامين

D در باشگاه و مدارس دخترانه توزيع می 

شــود چراکه در طراحی و معماری شهری 
پنجــره خانه ها کامال روبــه روی هم قرار 

دارد.
مديــرکل  دفتــر امور بانــوان و خانواده 
اســتانداری همدان با بيان اينکه معماری 
اســالمی فقط ســاخت مســجد،گنبد و 
بايد درآن حريم و  گلدسته نيســت بلکه 
امنيت زنان حفظ شــود، اضافه کرد:امر به 
معروف و نهی از منکر به بانوان توســط 
خانم ها انجام شــود و مردان حفظ نگاه 
داشته باشند همچنين بايد در بحث عفاف 
و حجاب پژوهشی انجام شده و بسياری 
از مســائل به صورت ريشــه ای بررسی 

شوند.

  معاون خدمات شهری شهرداری همدان 
با اشــاره به اينکه محوطه تاريخی گنجنامه 
همدان دارای اهميت بسزايی در گردشگری 
و جذب توريست اســت، گفت: شهرداری 
همدان در راســتای حمايت از معيشت اين 
دستفروشان، اقدام به جانمايی و تعيين مکان 
مناسب برای ايجاد بازارچه  موقت محلی در 

بوستان شهيد ساعی گنجنامه کرده است.
وجــود  کــرد:  اظهــار  وحيدعلی ضميــر 
بساط گســتران و دستفروشــان در محوطه 
تاريخی و گردشگری گنجنامه چهره بسيار 
زشتی ايجاد کرده بود که شرايط آن در شأن 
مردم اين شــهر و تاريــخ اين منطقه طبيعی 
نبود.به گــزارش روابط عمومی شــهرداری 
همدان، وی خاطرنشــان کرد: شــهرداری 
همدان با توجه به شناســايی افراد مورد نظر 
که منحصراً و به صورت دائمی در اين مکان 
فعاليت بساط گســتری داشته و حمايت از 
معيشت اين دستفروشان ، اقدام به جانمايی 
و تعيين مکان مناســب برای ايجاد بازارچه  
موقت محلی در بوســتان شــهيد ســاعی 

گنجنامه کرده است.
علی ضمير نيز با بيان اين که سد معابر عمومی 
و اشغال پياده روها و استفاده غيرمجاز از آنها 
و ميدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای 

کسب و يا سکنی و يا هر عنوان ديگری برابر 
قانون ممنوع اســت، ادامه داد: شهرداری به 
منظور زيباســازی منظر شهری و ساماندهی 
بساط گستران در گنجنامه که از خواسته های 
به حق شهروندان از شهرداری است، اقدام به 
تعبيه 30ســازه فلزی و ٩ چرخ طوافی برای 
استقرار دستفروشان در محوطه ساعی کرده 
است که اميدواريم مورد استقبال شهروندان 

و دستفروشان قرار گيرد.
وی همچنين عنوان کرد: اين اقدام مجموعه 
مديريت شــهری همدان در جذب بيشــتر 
گردشــگران در اين منطقه موثر خواهد بود 
تا گنجنامه ای در حد نام کهن شــهر همدان 

داشته باشيم.

مدیرکل امور بانوان استانداری همدان:

طراحی شهر 
برای زنان امن نیست

ایجاد بازارچه موقت برای 
دستفروشان گنجنامه

آغاز ثبت نام 
كتاب های درسی 

كالس اولی ها
 زمان ثبت ســفارش کتاب درسی پايه اول 
دوره ابتدايی و پايه دهم دوره دوم متوســطه 

اعالم شد.
به گزارش معاونت روابط عمومی و اطالع رسانی 

وزارت آموزش و پرورش ، ثبت سفارش اينترنتی 
کتب درســی کالس اولی ها، پايه دهم دوره دوم 
متوسطه و پايه هفتم اســتعدادهای درخشان از 
طريــق ســامانه  www.irtextbook.ir يا 
www.irtextbook.com  از ٢3 تيرماه آغاز 

شده و 16 شهريور به پايان می رسد .
دانش آموزان و اوليای آنان، در صورت تمايل 
می توانند از طريق سامانه فروش و توزيع مواد 
آموزشی نسبت به ثبت سفارش انفرادی اقدام 
کنند. برای ورود به سامانه کد ملی دانش آموز، 

نام کاربری و شــش رقم سمت راست شماره 
"رمز عبور"  دانش آموز،  ســريال شناســنامه 
ورود به ســامانه اســت.   کتاب های درسی 
آموزش  تحصيلــی  دوره های  دانش آمــوزان 
ابتدايــی، متوســطه دوم شــاخه های فنی و 
حرفه ای، کاردانش، رشــته معارف اسالمی و 
کتاب های درســی تکميلی دوره اول متوسطه 
اســتعدادهای درخشــان،  دانش آموزان  ويژه 
از طريق مدرســه محل تحصيــل آنان که در 
ســفارش دانش آموز قيد شــده است، توزيع 

می شود.   دانش آموز يا اوليای دانش آموز صرفًا 
موظف به پرداخت هزينه کتاب درسی برابر با 
قيمت پشت جلد )ثبت شده در سامانه( هستند 
و دريافت هرگونه وجه اضافی ممنوع بوده و 

پيگرد قانونی دارد. 
  شايان ذکر است کتاب های درسی دوره اول 
متوســطه برای پايه های هفتم، هشتم و نهم از 
کتاب فروشی های مجاز قابل تهيه بوده و زمان 
دريافت کتاب ها، شــهريورماه 13٩8 خواهد 

بود.

آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی 
ابن سینا برگزار می شود

 معاون توسعه مديريت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی ابن سينا 
گفت: طبق آزمونی، نيروهای قراردادی و شرکتی جديد برای دانشگاه 
علوم پزشکی ابن سينا جذب خواهند شد.بهروز رحيمی در گفت وگو 
با ايســنا، منطقه همدان، افزود: آزمون قراردادی برای پذيرش ٩6 نفر 
برای سرايداری و نگهبانی مراکز بهداشتی، درمانی روستايی و 30 نفر 
انتظامات برای مراکز بهداشتی شهری و بيمارستان ها برگزار می شود.

وی ادامه داد: در آزمون فوق هيچ محدوديت و سختگيری برای جذب 
نيروهای استخدامی لحاظ نشده اما برای شغل سرايداری، سکونت در 
روســتا و تأهل از شروط اصلی آزمون است.معاون توسعه مديريت و 
منابع انســانی دانشگاه علوم پزشکی ابن سينا در پايان با بيان اينکه ثبت 
نام آزمون از ٢٢ تيرماه آغاز شده است، يادآور شد: درگاه دانشگاه علوم 
پزشکی بهترين و معتبرترين سايت برای ثبت نام داوطلبان خواهد بود.
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رها بودن فضای مجازی درست نیست

 سفير سابق ايران در يونسکو با بيان اينکه امروز بايد سواد رسانه ای خود را ارتقا دهيم 
گفت: رها بودن فضای مجازی صحيح نيست حتی در فرانسه که آن را مهد آزادی می دانند 

قانون سختی در حوزه رسانه وجود دارد.
محمدرضــا مجيدی در دوره آموزشــی و تشــکيالتی حيات طيبه فعاالن دانشــجويی 
دانشگاه های آزاد سراسر کشور در دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان اظهار کرد: دانشگاه 

می تواند پرچمدار گام دوم انقالب مد نظر مقام معظم رهبری باشد.
وی تخصص گرايی را يکی از ملزومات دانشــجويان دانست و با بيان اينکه اين قشر بايد 

از اينترنت و بســتر فضای مجازی برای تبيين بيانيه گام دوم انقالب اســتفاده کنند گفت: 
تبيين داليل پيروزی انقالب اســالمی و چرايی استمرار آن بايد توسط دانشجويان مورد 
توجه قرار گيرد.به گزارش فارس، سفير سابق ايران در يونسکو کادرسازی، جريان سازی 
و شبکه ســازی را از ارکان مهم توفيق در فرايند گام دوم انقالب دانســت و افزود: جای 
جای اين بيانيه جوانان را چشــم اميد جامعه معرفی کرده است، اين جوانان بايد در بستر 
خانواده و اجتماع شــکل گيرند چراکه انقالب اسالمی با خانواده پيروز شد و بی خانواده 
هم از دســت می رود.وی ادامه داد: غرب با فضای اجتماعی و ماهواره خانواده را نشــانه 
گرفته است در صورتی که همين خانواده ما را انقالبی کرد.مجيدی با بيان اينکه امام راحل 
در شبکه دينی مرجعيت پيام خود را تا اعماق روستاها منتقل کرد گفت: انقالب در ساير 

کشــورها تنها در شــهرها رخ داد اما انقالب ما در روستاها نيز رسوخ کرد و اين به دليل 
سبک زندگی بود.وی گفت: غرب به خوبی می داند که اگر خانواده را از بين ببرد، انقالب 
به خطر می افتد بنابراين شبکه های مختلف را به صورت رايگان در اختيار مردم قرار داده 
است.سفير سابق ايران در يونسکو با اشاره به اينکه منافقين امروز فقط توليد شبهه می کنند 
تا به جان جوانان و خانواده بيفتند اظهار کرد: خانواده بايد رسانه را برای اعضا کاناليزه کند 

و قبل از اينکه فيلترينگ انجام شود اعضای خود را واکسينه کند.
وی با بيان اينکه امروز بايد ســواد رســانه ای خود را ارتقا دهيم افزود: رها بودن فضای 
مجازی صحيح نيست حتی در فرانسه که آن را مهد آزادی می دانند قانون سختی در حوزه 

رسانه وجود دارد.

جشنواره فرش استان از امروز به میزبانی 
نهاوند آغاز می شود

 نهاوند- خبرنگار همدان پيام: جشنواره و نمايشگاه فرش استان 
به ميزبانی نهاوند از امروز در سالن همايش های اداره ارشاد اسالمی 

شهرستان آغاز خواهد شد.
روز نخســت اين ميزبانی همراه با برپايی نمايشگاه فرش با حضور 

شهرستان های مالير نهاوند و تويسرکان خواهد بود.
رئيس اداره صنعت معدن و تجارت نهاوند با اعالم اين مطلب گفت: 
روز دوم هم برگزاری جشــنواره فرش و تجليل از فعاالن و پشتيبان 

های اين عرصه خواهد بود.
بيژن ترابيان با بيان اينکه اين همايش با هدف معرفی هنر فرش بافی 
، جايگاه فرش نهاوند، آموزش و تقويت بازارهای ملی و فراملی اين 
صنعــت به ميزبانی نهاوند برگزار خواهد شــد، افزود: فرش نهاوند 
دارای برندهای جهانی مانند عشــوند، گل حيدر يا ساالری، لچک 
سفيد است ، بافت انواع فرش هاي سنتي نهاوند با طرح ها و رنگهاي 
بديع و زيبا نمايشــگر اوج تســلط طراحان و بافندگان بر فن بافت 

فرش است.
فرش دستباف نهاوند باشــهرت جهانی است که بيشتراين بافت ها 
بــه صورت دو زرع و يک زرع و نيم توليد می شــود و ٩٩ درصد 
توليدات فرش دستباف نهاوند از طريق اتحاديه مرکزی فرش تهران 
به کشورهای آمريکا، کانادا، آلمان و کشورهای عربی صادر می شود

به گفته بيژن ترابيان در حال حاضر ٢4 کارگاه قالی بافی در شهرستان 
نهاوند تسهيالت دريافت داشته است که در رونق اين واحدها تاثير 

مثبتی داشته است.
ساالنه بيش از ٩60قطعه انواع فرش دست باف با نقشه های منحصر 

بفرد توسط بافندگان وهنرمندان نهاوندی بافته می شود.

۱۸ گروه جهادی عهده دار بازسازی منازل 
سیل زدگان همدانی شدند

 مسئول بسيج دانشجويی سپاه همدان گفت: 18 گروه جهادی از 
دانشجويان همدان امر بازسازی 16 منزل مسکونی برای سيل زدگان 

استان را عهده دار شدند.
طيب فريادرس اظهار داشــت: امســال برنامــه گروه های جهادی 
دانشجويی همدان معطوف به بازسازی منازل مسکونی افراد آسيب 

ديده از سيل در استان شده است.
وی در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به اينکه عالوه بر 18 گروه فعال 
در امر بازســازی دو يا ســه گروه ديگر نيز در بخش های فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی فعال می شوند، افزود: با برنامه ريزی های انجام 
شده در تالش هستيم، پروژه هايی که از ابتدای تابستان آغازه شده اند 
را  تا هفته بسيج و آن دسته از پروژه هايی که در انتهای تابستان فعال 

می شوند را نهايتا تا دهه فجر آماده کرده و به بهره برداری برسانيم.
فرمانده بســيج دانشــجويی همدان بيان کرد: 18 گــروه جهادی به 
اســتعداد نزديک به هزار نفر 1٢ پروژه بازسازی در کبودراهنگ، ٢ 
پروژه در رزن و در شهرستان های نهاوند، تويسرکان و مالير نيز چند 
پــروژه ديگر را آغاز کرده و در تالشــند در اين پروژه ها را کمترين 

زمان به پايان برسانند.
وی تصريح کرد: بازســازی واحدهای مسکونی افراد تحت پوشش 
کميته امداد امام خمينی)ره( و بهزيستی و  با کمک هزينه 7٥ ميليون 
تومان برای ســاخت، به گروههای جهادی بسيج دانشجويی استان 

همدان واگذار شده است.
فريادرس درباره احتمال حضور گروه های جهادی ديگر استان ها در 
همدان نيز عنوان کرد: استان همدان هرساله ميزبان اردوهای جهادی 
پزشکی از دانشگاه های کشور است اما امسال با توجه به وقوع سيل 
در استان هايی مانند لرستان و گيالن احتمال حضور اين گروه ها برای 

خدمت رسانی در اين مناطق، بيشتر است.

اقدامات کارشناسی شده در بحران 
موجب کاهش خسارات می شود

 رئيس جهاددانشگاهی واحد همدان  گفت: با اقدامات کارشناسی 
شــده در شــرايط بحرانی از هزينه هــای مادی، معنــوی و برخی 

خسارت های جبران ناپذير جلوگيری  خواهد شد.
اکبر اسدی عنوان کرد: انسان از زمانی که پا به عرصه خاکی گذاشته 
همــواره در معرض تهديدات محيطی خود بوده اســت و با وجود 
اينکه با عقل، شــعور و معرفــت خويش پيشــرفت علمی زياد و 
دســتاوردهای ابزاری زيادی داشته، نتوانسته به درستی و به صورت 
قطعی راه حلی برای پيشــگيری از ســوانح و کنترل باليايی که به 
صورت طبيعی در محيط پيرامونی رخ می دهد را به دســت بگيرد و 

از آنها به صورت قطعی جلوگيری کند.
به گزارش ايسنا، وی با بيان اينکه اگر بشر نتوانسته به صورت قطعی 
جلوی اين   باليا را بگيرد اما موفق شده آن را مديريت کند، ادامه داد: 
مديريت بحران، پيش بينی و پيشگيری از بحران، برخورد و مداخله 

در بحران و سپس سالم سازی بعد از بحران می باشد.
رئيس جهاددانشگاهی همدان اظهار کرد: در مديريت بحران بايد قبل 
از ايجاد بحران از خســارت های آن پيشــگيری شود تا بعد از ورود 
بــه بحران بتوانيم آن را مديريت کنيم؛ به تعبير ديگر مديريت بحران 
يعنی ايجاد ســاختار و تدوين مقرراتی که موجب کمک رســانی به 

دولت و سازمان های دولتی در برخورد با حوادث می شود.
وی هــدف از برگزاری ايــن برنامه آموزشــی را ارتقاء آگاهی 
در مديريــت بحران در جهت به حداقل رســاندن آســيب ها و 
باليای طبيعی دانســت و خاطرنشان کرد: مديريت  علمی بحران، 
هزينه هــای مادی و معنوی را به حداقل خواهد رســاند همچنين 
ايــن گونه مديريت موجب می شــود از تصميمــات که بصورت 
آزمون و خطايی اســت پرهيز شــود و تصميمات بــر مبنای کار 

انجام گيرد. کارشناسی شده 

 پیش بینی برداشت 3۰۰ تن کلزا
 از مزارع فامنین

 مدير جهادکشاورزی شهرستان فامنين گفت: عمليات برداشت کلزا 
از سطح ٢11 هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان آغاز شده است.

جعفر کاويانی دلشــاد با بيان اينکه پيش بينی می شــود از اين سطح 
زيرکشت حدود 300 تن محصول کلزا برداشت شود، اظهار کرد: ٢٢1 
هکتار از مزارع شهرستان فامنين کلزا کشت شده که از اين سطح تنها 
10 هکتار از مزارع به علت ســوءمديريت مزرعه غير قابل برداشــت 

بوده است.
وی در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينکه عملکرد حاصل شده نسبت 
به عملکرد مورد انتظار پايين تر اســت، خاطرنشان کرد: يکی از داليل 
آن شرايط جوی خاص در سال زراعی جاری بود که سبب تأخير در 
شــروع گلدهی و کاهش طول دوره گل دهی شد همچنين دمای باال 
و رطوبت کم هوا در زمان پر شــدن دانه ها ســبب کاهش وزن هزار 
دانه شــد . مدير جهادکشاورزی شهرســتان فامنين با بيان اينکه آفت 
سنک کلزا باعث کاهش ٢0 درصدی عملکرد در مزارع اين شهرستان 
شد، يادآور شد: وجود آفت "ســنک" در جمعيت ميليونی در مزارع 
کلزا در زمان پرشدن دانه ها با وجود سمپاشی های انجام شده حداقل 
سبب ٢0 درصد کاهش عملکرد شد.کاويانی دلشاد با اشاره به خريد 
کلزا از کشــاورزان، اظهار کرد: تمهيدات و امکانات الزم برای خريد 
اين محصول در سطح شهرســتان انجام شده و يک مرکز خريد کلزا 
از کشــاورزان شهرستان را برعهده دارد.وی با بيان اينکه تحويل کلزا 
از شهرســتان های مجاور، کبودراهنــگ و رزن نيز در اين مرکز انجام 
می شود، گفت: همچنين يک کارشــناس به عنوان عامل تشخيص بر 

روند خريد کلزا نظارت دقيق دارد. 

۴6 درصد جمعیت اسدآباد 
بیمه تامین اجتماعی دارند

 رئيس اداره تأمين اجتماعی شهرستان اسدآباد با اشاره به اينکه 46 
درصد جمعيت شهری و روستايی اسدآباد بيمه تأمين اجتماعی دارند 
و از خدمات و حمايتهای اين ســازمان بهره مند هســتند، گفت: 46 
هزار و 3٥٢ نفر در اين شهرســتان تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعی 
بوده که از اين تعداد، 14 هزار و 87 نفر بيمه شــده اصلی، ٢6 هزار و 
330 نفر بيمه شــده تبعی، ٢401 نفر مستمری بگير و 3٥34 نفر تبعی 
مستمری بگير هســتند. کمال شعبانی در گفت وگو با ايسنا، افزود: از 
بيمه شــدگان اصلی، 70٥٥ نفر بيمه شــده اجباری، ٢٢0نفر اختياری، 
37٢نفــر مشــاغل آزاد، 1٥8 نفر بيمه بيــکاری، ٢7٥1نفر رانندگان، 
٢٥48 نفر کارگر ساختمانی، 318نفر قاليباف، ٢86 نفر زنان سرپرست 
خانــوار، ٢3٢ نفر مددجويان کميته امــداد ،3٩ نفر کارفرمای کارگاه 
صنفی و مابقی را نويسندگان، باربران، زنبورداران و مربيان مهدکودک 
،خادم مساجد ...شــامل شده اند. وی تعداد مســتمری بگيران اصلی 
تحت پوشــش بيمه تأمين اجتماعی را ٢401 نفر و مســتمری بگيران 
تبعی را 3٥34 نفر برشمرد و خاطرنشان کرد: از تيرماه سال گذشته تا 
خردادماه امسال افزون بر 3٥6 ميليارد و ٢٥6 ميليون ريال به مستمری 
بگيران و بيمه شــدگان تحت پوشش تأمين اجتماعی شهرستان شامل 
بازنشســته، ازکارافتاده، عائله مندی، اوالد، کمک هزينه ازدواج، کفن 
و دفن، غرامت، دســتمزد ايام بيماری و بــارداری و مقرری بيکاری 

پرداخت شده است.

آگهی مناقصه عمومی  )مرحله اول( نوبت اول 

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائی  استان همدان 

مدت اجرا   شهرستانروستا/مجتمععنوان پروژه
)ماه( 

شاخص مبلغ اولیه    )ريال(
تعديل

مبلغ ضمانتنامه 
)ريال(

تهیه مصالححداقل رتبه

تامین و ارتقا کنترل کیفی،بهربرداری 
نگهداری و اصالح و بازسازی 
تاسیسات و ایستگاه پمپاژ   

پیمانکارآب581.55۰.۰۰۰ندارد1211.63۰.5۴6.612تویسرکانروستاهای

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

مفید در امور مربوطه که تمایل همکاری دارند واگذار نماید .
 نوع ، کیفیت و کمیت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

 ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت 9۰روز معتبر بوده و برای 9۰روز دیگر قابل تمدید باشد.
 تضمین شرکت در مناقصه)فرآیند ارجاع کار(: طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123۴۰2/ت 5۰659/ه مورخ 139۴/۰9/22 هیئت وزیران

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

انجام دهند.
 کلیه واجدین شرایط می توانند  اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکر از مورخه 98/۴/25 تا مورخ 98/۴/29 دریافت و با توجه به مندرجات 
اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاکات الف، ب و ج را تهیه و تا ساعت 19 مورخ 1398/5/9 نسبت به بارگزاری اسناد به صورت فایل PDF در سامانه اقدام نمایند. 
در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( در پاکت مهر و موم شده تا ساعت 12 مورخ 1398/5/9 به دبیر خانه شرکت الزامی می باشد .

 بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز پنج شنبه مورخ 1398/5/1۰ راس ساعت 9 در محل کمیسیون معامالت این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می شود.
  متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  325169۰۰-۰81 تماس حاصل نمایند .

 الزامیست پیمانکار بر اساس صالحیت و ظرفیت کاري مورد تائید از مراجع ذیصالح قیمت پیشنهادي خود را تسلیم که درصورت تخلف ، ضمانت نامه شرکت در 
مناقصه وي ضبط مي گردد .

 به پیشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چك و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از 
موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 تبیعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی )HSE( الزامی است.
 ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.

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

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

شماره مناقصه : 983۰12
روزسه شنبه مورخ :1398/۴/25

بدون آب ، کتاب زندگی را باید بست

کمالونــد- معصومــه  نهاونــد-   
خبرنگارهمدان پيام: جمعــی از بازاريان و 
کاسبان خيابان ســعدی نهاوند با مراجعه به 
دفتــر روزنامه با ابراز نگرانــی از وضعيت 
اقتصادی و کاسبی خود ، خواستار برگزاری 
نشست فرماندار و شهردار و بيان مشکالت 

و حرف های خود شدند.
 4٥روز از ســاماندهی خيابان ســعدی می 
گذرد طرحی که اما و اگرهای بســياری در 

اجرای آن مطرح بود.
دستفروش ها و کاسبانی که معتقدند حرف 
های آنها در اجرای اين طرح شــنيده نشد و 
از آينده شــغلی خود در اين خيابان مسدود 

نگران هستند.
کســبه هــای خيابان ســعدی مــی گويند 
مسئوالن خواسته های ما را رها کردند و بی 
توجه شدند از زمان اجرای طرح در خيابان 
سعدی ، اوضاع کاسبی در سعدی کساد شد.
جمعی از کسبه و بازاريان خيابان سعدی با 
مراجعه به دفتــر روزنامه همدان پيام درباره 
ساماندهی خيابان سعدی می گويند: از زمان 
اجرای اين طرح به اجبــار برخی نيروهای 
خــود را تعديل کرده و از کار بيکار شــده 
اند و وضعيت مراجعه و درآمد آنها به نحو 
چشــمگيری کاهش پيدا کرده است که اين 
وضعيت را ناشــی از اجرای نامناســب اين 
طــرح و در نظر نگرفتن همــه جوانب می 

دانند.
 اغلــب مغازه های ایــن محدوده 

تخلیه و آگهی اجاره داده اند
4٥روز پيش خيابان ســعدی ساماندهی شد 
از اينکه برای زيباســازی شهر و ساماندهی 
دستفروش ها و بهبود عبور و مرور حرکتی 
انجام شــد کار خوب و پسنديده ای بود اما 
ای کاش همه جوانب کار را در اجرای اين 
طرح در نظر می گرفتند که سفره کاسبان به 

کسادی ختم نشود.
اينکه بازار روز رونق گرفت خوب است اينکه 
دستفروش ها تقريبا ســاماندهی شدند اقدام 
خوبی بــود اما برخی جوانب که کســبه های 
ايــن خيابان بودند و مردمی کــه پيش از اين 
مراجعه هــای متعددی به ايــن خيابان برای 
تامين مايحتاج خود داشتند را در نظر نگرفتند.

طرح های نيمــه کاره و ناقص در مديريت 
شــهری از طرح نيمه کاره تعريض خيابان 
پيــروزی تــا احــداث پارکينــگ و تغيير 
مسيرهای تاکسی ها وجابجايی ترمينال قديم 
و جديــد، مغازه های مقابل ترمينال قديم،... 
آن هم به بهانه طرح تفضيلی و معذوريت در 
اجرا سال هاست گريبانگير مديريت شهری 

نامفيد آن هم دامن  نتيجه  و 
گرفته  را  مردم  و  شهروندان 

است.
از  اين کاســبان می گويند: 
زمان اجرای طرح بازار آنها 
کساد و حتی منجر به تعديل 
نيرو بدليل تامين نشــدن و 
نداشــتن صرفه اقتصادی و 

کاهش درآمد شده اند.
آنها مــی گوينــد ای کاش 
در  شــهری  مديريــت 
ترافيک  به الی  شهرستان ال 
اين همه کارگــروه فعال و 
نيمه فعال و جلســات يک 
نشست را به کسبه های اين 
دادند  می  اختصاص  خيابان 
و برای شــنيدن درد و دل و 

حرف و نگرانی های ما کاســبان اين خيابان 
در برابر آينده شغلی و کاسبی مان هم وقتی 

می گذاشتند.
يکــی از کســبه ها می گويــد: تالش های 
بسياری برای ديدن استاندار انجام داديم اما 
برخــی اجازه اين ديــدار را ندادند از اينجا 
اعالم می کنم شــايد آقای استاندار ببينند و 
مارا بــه حضور بپذيرند 
و دغدغــه هايمــان را 

بگوييم.
کســبه های می گويند : 
از فرماندار و شــهردار 
می خواهيم حدقل يک 
نشست را با کسبه های 
اين خيابان داشته باشند 
و حــرف هــای آنها را 
برای  بعد  هم بشنوند و 
اجرای طرح اقدام کنند.

آنهــا مــی خواهند که 
فعال تــا پيش از اجرای 
طرح ساعت های ورود 
جابجايی  برای  خودرو 
بار برای عمده فروش ها 
اواســط روز  به  را  و... 

انتقال دهند و با اجرای طرح ترافيک در اين 
مسير، اين وضعيت را طور ديگری مديريت 

کنند.
به  ســعدی  اقتصادی  کاربــری   

گردشگری آن غلبه دارد
به گفته برخی کارشناسان کاربری اقتصادی 
خيابان ســعدی به گردشگری آن غلبه دارد 
و نمــی تــوان آن را با خيابــان بوعلی که 
پزشکی وگردشــگری اســت مقايسه کرد 
خيابان سعدی مثل اکباتان حتی با مسيرهای 

دسترسی محدودتر نسبت به آن است.
بايــد در اجرای طرح پياده راه طوری برنامه 
ريزی و زيرســاخت ها در نظر گرفته شود 
که طرفی از اين موضوع شامل مردم ، کسبه 
ها، مديريت شهری، افق و طرح تفضيلی و.. 

متضرر نشوند.
خيابان ســعدی مرکــز اقتصاد شــهر و از 
جمله مســيرهای پرتردد شهر هم محسوب 
می شــود تبديل اين مرکز به گردشگری با 
حذف مقاصد اقتصادی يا اجرای اقدامی که 
منجر به تضعيف اقتصاد و کسب درآمد شود 

چندان منطقی محسوب نمی شود.
اين وضعيت برای کاســبی که ماهانه 1ونيم 

تا ٢ميليون اجاره می دهد به صرفه نيست.

کاسبان سعدی
 از آينده شغلی شان نگرانند

 مديردرمان تامين اجتماعی همدان از افتتاح 
رسمی انبار دارويی بيمارستان غرضی مالير با 

اعتبار 4.٥ ميليارد تومان در اين هفته خبر داد.
عليرضا صفری از افتتاح پنــج پروژه درمانی 
طی هفته تامين اجتماعی در شهرســتان مالير 
خبر داد و اظهار کرد: سال های اخير در زمينه 
افزايش کيفيت و کميت خدمات تشخيصی ـ 
درمانی در مراکز ملکی سازمان اقدامات خوبی 

صورت گرفته است.
وی در گفت وگو با فــارس بيان کرد: جذب 
پزشکان متخصص، افزايش کادردرمانی، برنامه 
ارتقای سطح نظارت کيفی بر واحدهای تابعه 
و افزايش تعداد بســتری، افزايش تخت فعال 
در بيمارســتان دکتر غرضــی مالير و همدان 
از موضوعات مورد توجه در اين ســالها بوده 

است.
مديــر درمان تامين اجتماعی همــدان با بيان 
اينکه اين هفته به مناسبت هفته تامين اجتماعی 
پذيــرای مهمانانی از ســازمان خواهيم بود تا 
پروژه هايی به دســت آنها افتتــاح و مردم به 
ويژه قشر کم درآمد از خدمات درمانی بهتری 
بهره مند شــوند گفت: سال های گذشته پروژه 
ســاخت انبار دارويی مورد توجه قرار گرفت 

و امروز آماده افتتاح رسمی است.
وی بــا بيان اينکــه اين پــروژه درمانی قباًل 
بهره  برداری شــده اما در اين هفته با حضور 
معاون سازمان تامين اجتماعی افتتاح رسمی 
می شــود خاطرنشــان کرد:  4 ميليارد و 4٥0 
ميليــون تومان برای اين پروژه هزينه شــده 

است.
وی با اشــاره به بازسازی فضای راديولوژی، 
سی تی اسکن و ســونوگرافی با اعتبار ٥00 
ميليون تومان اشــاره کرد و گفت: تعميرات 
اساســی اتاق عمل و مرکز استريل اين مرکز 
درمانــی با اعتبار يک ميليــارد تومان به اتمام 

رسيده است.
صفری با بيان اينمه زايشگاه بيمارستان غرضی 
مالير با اعتبار يک ميليارد و 100 ميليون تومان 
تعميرات اساسی شد افزود: ساخت ساختمان 
مســجد، اداری و فرهنگی خيرساز اين مرکز 
درمانی با 4 ميليارد تومان اعتبار به اتمام رسيده 

که اين هفته افتتاح می شود.
وی بيان کرد: عمليات اجرايی پروژه هتلينگ 
بيمارستان دکتر غرضی در سال های اخير انجام 
شــده که شــامل بخش های پزشکی، فضای 
فيزيکی، رفاهی و بهداشتی و بازسازی بخش 
اطفال، راهروها، ســالن غذاخوری، سی. تی.

اسکن و ... است.

با هزینه4/5 میلیارد تومانی

انبار دارویی بیمارستان غرضی مالیر
افتتاح شد

بایــد در اجــرای طرح 
پیــاده راه طوری برنامه 
ریزی و زیرســاخت ها 
در نظر گرفته شــود که 
موضوع  ایــن  از  طرفی 
ها،  کسبه   ، مردم  شامل 
و  افق  شهری،  مدیریت 
طرح تفضیلی و.. متضرر 

نشوند



C M Y K

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

سه شنبه  25 تیرماه 1398  شماره 3521

4

گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

بین الملل

 نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا با محوریت 
حفظ برجام

■ ایســنا: وزرای خارجه اروپا قصد دارند تالش هــای تازه ای را با 
هدف کاهش تنش های سياســی بين ايران و اياالت متحده آغاز کنند. 
به گزارش رويترز، وزرای خارجه اروپا قصد دارند راهکارهای تازه ای 
را بــرای کاهش تنش ها بين ايران و آمريکا پيدا و پيشــنهاد مذاکرات 
جديدی را مطرح کنند.پــس از تصميم دونالد ترامپ رئيس جمهور 
آمريکا برای خروج از توافق هســته ای قدرت های جهانی با ايران در 
سال ٢018 ميالدی، تنش ها بين واشنگتن و تهران به شدت باال گرفته 
است. آمريکا طی ماه های اخير تحريم های ظالمانه عليه ايران را تشديد 
کرده و قصد داشــته تا به زعم خود صادرات نفــت ايران را به صفر 

برساند.
 ظریف: اروپا برای حفظ برجام 

هنوز حاضر به سرمایه گذاری نشده است
■ تســنیم : وزير امور خارجه ايران در جمع خبرنگاران در نيويورک 
گفت که هنوز شاهد اين نبوده ايم که اروپا برای حفظ برجام حاضر به 
سرمايه گذاری باشد. محمد جواد ظريف، در بدو ورود به نيويورک با 
اشاره به اجالس ويژه اقتصادی اجتماعی سازمان ملل، حضور در اين 
نشست را فرصتی برای رسيدگی به ميزان پيشرفت در اهداف توسعه 
پايدار خواند و گفت: جمهوری اسالمی ايران براساس برنامه های ملی 
و سياست های خود پيشرفت های بسيار خوبی در اين حوزه بر اساس 
اهداف تنظيم شــده در کشور انجام داده و الزم  است که اين پيشرفت 
ها به اطالع ساير کشورها و افکار عمومی برسد. وزير امور خارجه در 
ادامه، با اشــاره به اينکه هنوز شاهد اين نبوده ايم که اروپا برای حفظ 
برجام حاضر به ســرمايه گذاری باشــد، يادآور شد: ميان اينکه برای 
حفظ يک توافق بين المللی اظهــار عالقه و اعالم اراده کنيد با اينکه 
آمادگی برای سرمايه گذاری داشته باشيد، تفاوت جدی وجود دارد و 

اروپايی ها هنوز اين را نشان نداده اند.
 واکنش پمپئو به پیش شرط ایران برای مذاکره با آمریکا

■ مهر: وزير امور خارجه آمريکا به اظهارات رئيس جمهوری ايران در 
خصوص پيش شــرط تهران برای مذاکره با آمريکا واکنش نشان داد. 
به نقل از ســی ان ای، »مايک پمپئو« ،با تاکيد بر اينکه دونالد ترامپ 
تصميم نهايی در مورد مذاکره با ايران را خواهد گرفت، عنوان داشت 
که سخنان اخير رئيس جمهوری ايران همان پيشنهادی است که او به 

جان کری و باراک اوباما ارائه کرده بود.
»حســن روحانی« رئيس جمهوری ايران، روز گذشــته در نشستی در 
استان خراسان شمالی گفته بود »]آمريکا[ از زورگويی دست بردارد، ما 
هميشه آماده ايم برای مذاکره؛ هميشه؛ همين ساعت؛ همين لحظه. شما 
دست برداريد از ظلم تان، دست برداريد از تجاوزتان دست برداريد از 
تحريم تان، پای ميز مذاکره بازگرديد، پای منطق، پای عدل، ما آماده ايم. 
ما اهل منطقيم ما اهــل عقالنيتيم«.وزير خارجه ايــاالت متحده، در 
مصاحبه ای تلفنی با روزنامه واشنگتن پست گفته است: رئيس جمهوری 
ترامپ اســت که در نهايت تصميم خواهد گرفت. اما اين همان مسير 
نازلی اســت که دولت پيشين رفته و به توافق اتمی با ايران منجر شد. 
در حالی که در اين دولت، هم رئيس جمهوری و هم من معتقد هستيم 

آن توافق فاجعه بار بود«.
اين اظهارت پمپئو در حالی است که شخص دونالد ترامپ از آمادگی 

خود برای مذاکره بدون پيش شرط با ايران سخن گفته است.
 نشست وزرای خارجه اروپا در بروکسل 

با هدف کاهش تنش ها با ایران
■ فارس : رســانه های انگليسی از ســفر وزير خارجه اين کشور به 
بروکسل برای شرکت در نشست وزرای خارجه اروپا با هدف حفظ 
برجام و کاهش تنشــها با ايران خبر داده انــد. »جرمی هانت« برای 
ديدار با وزرای خارجه اتحاديه اروپا با هدف جلوگيری از ســقوط 
برجام و کاهش تنشها با ايران خبر دادند. براساس گزارش اسکاتلند 
هرالد، جرمی هانت  در نشست وزرای خارجه اروپا شرکت می کند 
تا حمايت کشــورهای اروپايی امضاکننــده برجام را درباره ايران به 

دست آورد.

»سرمایه اجتماعی« با توییت بازی مسئوالن بدست نمی آید!
 به عقيده کارشناسان "کاهش سرمايه اجتماعی" يکی از مهمترين مشکالتی است که 
در کنار وضعيت بد اقتصادی اين روزها گيربانگير جامعه شده است. به واسطه وضعيت 
بد اقتصادی و اجتماعی، ســرمايه اجتماعی دولت که بخش اعظم حکومت اســت اين 

روزها کاهش زيادی پيدا کرده و ترميم آن ضروری است.
جيمز کلمن انديشمند اجتماعی، سرمايه اجتماعی را وسيله  ای برای تبيين نحوه همکاری 
و تعاون افراد با يکديگر می  داند که متضمن شبکه  های مبتنی بر اعتماد و ارزش های موثر 
می باشد. با اين تعريف "ســرمايه اجتماعی" صرفاً به معنای محبوبيت نيست و"اعتماد" 

يکی از مهمترين مولفه  های اصلی آن است.
"شفاف ســازی" ،"جوانگرايی"و"ارتباط مستقيم با مردم و قشر هدف" سه گانه ای برای 

افزايش سرمايه اجتماعی هســتند که اگر به ساير ارکان  حکومت و به خصوص دولت 
تسری پيدا کند باعث ترميم و بهبود سرمايه اجتماعی از دست رفته می شود.

1- همانطور که رهبر انقالب فرموده اند مسئوالن جز در موارد نظامی، امنيتی و اموری که 
با دشــمن مقابله داريم، بايد شفاف باشند و هيچ رازی را از مردم پنهان نکنند. پس مردم 
نبايد نامحرم باشند و هنگامی که مردم خود را ناظر امور بدانند قطعاً ميزان اعتمادشان به 

مسئوالن بيشتر مي شود.
بطور مثال اخيراً وزارت کار رويکرد مناســبی مبتنی بر شفافيت و شفاف سازی در پيش 
گرفتــه که باعث افزايش نظارت عمومی بر فرايندها می شــود، انتشــار حقوق مديران 
هلدينگ های زيرمجموعه صندوق بازنشســتگی، انتشــار اسامی دريافت کنندگان وام 4 
درصدی اشــتغال، حذف پاداش هيأت مديره ها و حذف ســهميه بندی اعمال شده در 

خصوص بيش از 4 هزار نفر از مســتمری بازماندگان بيمه شدگان فوتی صندوق بيمه و 
عشاير که منجر به افزايش ٥8 درصدی  مستمری های افراد اين سهميه بندی شده از اين 

دست اقدامات شفاف است.
٢-  سالهاســت که پست های مديريتی در کشور بين تعدادی افراد پا به سن گذاشته می 
چرخد و سازمان ها و وزارتخانه ها تبديل به مجمع پيرمردها شده اند، انتخاب و اعتماد 
به جوانان و انتصاب آنها به عنــوان معاونين وزير، مديران ميانی و اعضای هيأت مديره 
شرکت ها می تواند باعث "اعتماد به نفس" و انگيزه جوانان و متعاقب آن افزايش سرمايه 
اجتماعی می شــود. اينکه زمام امور در اختيار افراد چســبيده به صندلی باشد و جوانان 
همواره پشــت اين سد باشند و فرصتی حتی برای ارائه ايده هايشان نداشته باشند باعث 

سرخوردگی آنها می شود.

آگهي مزايده حضوري پیست اسکیت)نوبت اول(

محمد حسين پور- شهردار نهاوند    

مبلغ سپرده شرکت در مزايدهاجاره بهای ماهیانه  )قیمت کارشناسی(مساحتشرحرديف

زمین پیست اسکیت 1
واقع در پارك الله

21۰۰ متر مربع
7۰ متر مربع طول
3۰ متر مربع عرض

5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۴/5۰۰/۰۰۰ ریال

شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده13 آیین نامه مالي شهرداریها وبااستناد بند یك از یکصدو سي امین جلسه شوراي اسالمي شهر واز طریق آگهي مزایده عمومي زمین پیست اسکیت واقع در 
پارك الله را بصورت اجاره بها ماهیانه به اشخاص حقیقي یاحقوقي واجد الشرایط وصالحیت دار وبا قیمت کارشناسي رسمي دادگستري وبا شرایط ذیل واگذار نماید :

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به معاونت خدمات شهري وامور قراردادها ي شهرداري نهاوند مراجعه نمایند ویا با شماره تلفن هاي7- ۰8133237۴۴5  داخلي 2۰8 و 1۰3 تماس حاصل نمایند.

زمین جهت استفاده به عنوان پیست اسکیت واقع در پارك الله به طول 7۰ متر مربع و عرض 3۰ 
متر مربع وبه مساحت تقریبي 21۰۰ متر مربع مي باشد 

متقاضیان مي بایست کارت مربیگري خودرا هنگام مزایده به همراه داشته والزامي مي باشد.
برنده مزایده مي بایست پس از تحویل زمین با هزینه خود نسبت به تجهیز و استاندارد سازي 

زمین مذکور جهت راه اندازي پیست .
اجاره بهاي اخذ شده توسط شهرداري فقط بابت زمین تحویلي مي باشد .

برنده مزایده حق واگذاري محل موضوع قرارداد را به غیر نداشته ودر صورت مشاهده شهرداري 
یکطرفه مي تواند به فسخ قرارداد اقدام نماید.

رعایت کلیه شئونات اسالمي در محدوده پیست الزامي است .
ساعت فعالیت پیست مي بایست با هماهنگي امور ورزشي شهرداري صورت گرفته شود.

جهت آموزش اسکیت به خواهران مي بایست از مربي زن استفاده و در ساعت مجزا صورت بگیرد .
هرگونه حادثه جاني ومالي برعهده برنده مزایده )پیمانکار ( بوده و شهرداري هیچگونه مسئولیتي 

ندارد.
بیمه مسئولیت مدني وبیمه نمودن  کلیه وسایل ،تاسیسات و تجهیزات موجود در محل به عهده 

برنده مزایده مي باشد .
اخذ تائیدیه از اداره ورزش و جوانان ،هیات ویافدراسیون مربوطه در خصوص  واجد الشرایط بودن 
اشخاص حقیقي یاحقوقي واهلیت برنده مزایده مبني بر مدرك مربي گري اعتبار دار پیست قبل 

از واگذاري الزامي است .
پرداخت هزینه هاي مربوط به آب ،برق  ،گاز،تلفن ، و...برعهده برنده مزایده مي باشد .

رعایت کلیه اصول ایمني برابر استاندارد هاي موجود برعهده برنده مزایده بوده و شهرداري در 
این خصوص مسئولیتي ندارد .

قراردادمذکور حداکثر سه سال بوده واجاره پیست هیچگونه حقي را براي ادامه فعالیت در سنوات 
پس از اتمام قرارداد براي شخص طرف قرارداد ایجاد نخواهد نمود 

افزایش قیمت ساالنه ده درصد نسبت به سال قبل در هنگام تنظیم قرارداد لحاظ گردد
هزینه انتششار آگهي مزایده وهزینه کارشناسي ودیگر هزینه هاي احتمالي برعهده برنده مزایده 

مي باشد .
به پیشنهادهاي مشروط وفاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد

شهرداري در رد یاقبول هریك از پیشنهاد ها مختار مي باشد.
متقاضیان مي بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را )5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( را به صورت وجه نقد 
به حساب ۰1۰۴868۴66۰۰3 بانك ملي شعبه زاگرس شهرداري واریز وفیش واریزي را درهنگام 
مزایده حضوري که در محل شهرداري تشکیل میگردد به همراه داشته ویا به جاي وجه نقد از 
ضمانتنامه بانکي ویا اسناد خزانه که اعتبار آن حداقل از تارذیخ آخرین ارائه آن حداقل سه ماه 

باشد استفاده نمایند.
کمیسیون عالي معامالت شهرداري ساعت 11روز یکشنبه مورخ 98/5/13 درصورتیکه حداقل سه 

متقاضي باشد تشکیل میگردد.
آگهي چاپ نوبت اول:98/۴/25

آگهي چاپ نوبت دوم:98/5/1    
)م الف85(

آگهي مزايده حضوري زمین هاي واقع در کوي حاجیان

محمد حسين پور- شهردار نهاوند  

مبلغ سپرده شرکت در مزايده قیمت کل)ريال(قیمت )هرمترمربع(مساحت )مترمربع(مشخصات زمینرديف
)ريال(

آدرس

پالك ثبتی 67 فرعی از 3۴۰8 1
اصلی مفروز ومجزی شده از 

۴9۰1 اصلی

واقع در کوی حاجیان15۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال2/86۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال22/۰۰۰/۰۰۰ ریال13۰مترمربع

پالك ثبتی 66فرعی از 3۴۰8 2
اصلی مفروز ومجزی شده از 

۴9۰1 اصلی

واقع درکوی حاجیان2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال3/۴37/5۰۰/۰۰۰ ریال22/۰۰۰/۰۰۰ ریال 156/25 مترمربع

پالك ثبتی 65 فرعی از 3۴۰8 3
اصلی مفروز ومجزی شده از 

۴9۰1 اصلی

واقع در کوی حاجیان1۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال2/۴۰۰/3۰۰/۰۰۰ ریال21/۰۰۰/۰۰۰ ریال11۴/3۰ مترمربع

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر مي بایست به شماره  تلفنهاي 33237۴۴5-۰81 داخلي 2۰8 تماس حاصل نمایند و یا به واحد امور قراردادهاي شهرداري مراجعه نمایند.
متقاضیان مي بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به شماره حساب ۰1۰۴868۴66۰۰3 بانك ملي  شعبه شهرداري )زاگرس ( بنام حساب سپرده شهرداري واریز وفیش 

واریزي را موقع حضور در مزایده به همراه داشته باشند درغیر اینصورت شهرداري از حضور وي در مزایده ممانعت بعمل خواهد آورد.
متقاضیان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانکي ویااسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نماید.

برنده مزایده میبایست از زمان اعالم کمیسیون به وي ظرف مدت 7 روز تمامي وجه نقد زمین را به حساب شهرداري واریز نماید در غیر اینصورت سپرده شرکت در مزایده وي 
به نفع شهرداري ضبط وبانفردوم قرارداد منعقد میگردد.

شهرداري در رد یاقبول هریك از پیشنهاد ها مختار مي باشد.
■ هزینه انتشار آگهي ،هزینه کارشناسي ودیگر هزینه ها ي احتمالي برعهده برنده مزایده میباشد 

■ هزینه هاي ثبتي و هزینه هاي نقل وانتقال برعهده برنده مزایده میباشد .
■ متقاضیان مي توانند تاپایان وقت اداري مورخ 98/5/13 سپرده شرکت در مزایده را واریز نمایند 

کمیسیون عالي معامالت مورخ 98/5/1۴روزدوشنبه ساعت11در محل شهرداري تشکیل وبا حداقل سه شرکت کننده برگزار وبرنده اعالم خواهد شد.  
آگهی نوبت اول:98/۴/25 - آگهی نوبت دوم:98/5/2

)م الف86(

شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آیین نامه مالي شهرداري ها ورعایت قوانین و مقررات مالي وبا توجه به بند 2 از 2۴۴ جلسه شوراي اسالمي شهر در نظر دارد سه قطعه زمین 
واقع در کوي حاجیان را از طریق مزایده حضوري وباشرایط ومشخصات ذیل به اشخاص حقیقي یا حقوقي واجد صالحیت واگذار نماید :

محمد فارسی «

 انگور مالیر در نوامبر ســال 2018 
بعنوان پنجاه و ســومین میراث ماندگار 
کشــاورزی جهان در ســازمان سازمان 
خواربار و کشاورزی ملل متحد ) فائو( 
به ثبت رسید. پرونده انگور مالیر از بین 
هزاران پرونده ارسالی به دبیرخانه میراث 
 )GIAHS( های مهم کشاورزی جهان
در شهر رم، شرایط پنج گانه کسب عنوان 
میراث جهانی شامل 1- نقش در امنیت 
غذایی و معیشــت خانوارهای روستایی 
2- تنوع زیستی کشــاورزی 3- دانش 
محلی، بومی و سنتی 4- فرهنگ و نظام 
ارزشی و اجتماعی 5- چشم انداز طبیعی 
و گردشگری کشــاورزی را کسب کرد. 
این دســتاورد و عنوان بین المللی ثمره 
تالش های مردم و کشاورزان شهرستان 
، مسئوالن وزارت کشاورزی، نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی و مدیران 
استان و شهرستان است . شاید کمترین 
تاثیر این اتفاق مهم ، رونق صنعت انگور 
مالیر و فرآورده های آن در سطح کشور 
و جهان باشد،که دیگر جنبه های اقتصادی 
و اجتماعــی و فرهنگی و گردشــگری 
شهرستان و اســتان متأثر از آن خواهند 
شد. حفظ این میراث ارزشمند و توسعه 
این برند جهانی نیازمند تدوین و اجرای 
برنامه های بلند مدت در جوانب مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.... است. 

 ویژگی انگور و فرآوردهای انگور 
مالیر 

براساس آمارهای رسمی اعالم شده توسط 
متخصصيــن جهادکشــاورزی 6/4درصد 
از انگور کشــور در شهرستان مالير توليد 
می شــود. متوســط توليد انگور در استان 
همدان 17/1تن در هکتــار، در ايران 10/4 
و در شهرســتان مالير ٢1 تن در هکتار می 
باشد. انگور بی دانه سفيد مالير که بهترين 
نوع انگور در کشور برای تبديل به کشمش 
صادراتی است 3٥ درصد از حجم صادرات 
کشمش کشور را تشکيل می دهد. در حال 
حاضر 60 واحد فرآوري کشمش با ظرفيت 
بيش از 80 هزار تن در شهرستان مالير فعال 
هســتند که توليد ســاالنه اين واحدها بين 
40 تا ٥0 هزار تن اســت.عالوه بر کشمش 
صادراتی مالير ، ديگر فرآورده های انگور 

مالير شامل شــيره انگور ،کشمش آفتابی، 
سايه خشک )انگور خشک شده در سايه( 
، آب غوره انگور، غوره شور، سرکه انگور 
و باسلق سهم عمده ای از درآمد کشاورزان 
شهرســتان را تشــکيل می دهد که عمدتًا 
بصورت خانگی توليد و روانه بازار داخلی 

می شود.
نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديد ها 

در توسعه صنعت انگور مالير
با توجه به شــرايط بــازار رقابتی داخلی و 
خارجــی و توانمندی هــا و قابليت های 
شهرســتان مالير ، نقاط قوت و ضعف و 
تهديدها و فرصت های  موجود در توسعه 
صنعت انگــور مالير در قالــب ماتريس
SWOT  ارائه شــده اســت . با بررسی 
و وزن دهی به اســتراتژی های اســتخراج 
شده، خالصه ای از برنامه های عملياتی و 
کاربردی شناسايی و در ادامه اين مقاله ارائه 

شده است.
 اقدامات بخش دولتی 

1. ايجاد هم افزايی و انســجام در اســتان 
با برگزاری جشنواره مشــترک استانی در 
زمانی مناسب )مثاًل شهريورماه هر سال( و 
تبليغات گسترده در عرصه ملی و بين المللی 
و دعــوت به بازديــد از فضاهای تاريخی، 
تفريحی استان و مسافرت به ساير شهرستان 
ها و خريد ســوغات و صنايع دستی استان 
)انگور،کشمش، مبل و منبت ، گردو، سفال 
و.....( که می تواند اســتان همــدان را در 
جايگاه واقعی خود در عرصه گردشــگری 

قرار دهد.
٢. معرفی شهرســتان مالير و برند انگور و 
مبل شهرســتان مالير از طريق آژانس های 
مســافرتی، تبليغات شهری و بيلبورد های 
سطح اســتان علی الخصوص  مرکز استان 
)شــهر همــدان( و جذب گردشــگران و 
توريست هايی که به مرکز استان مسافرت 

می کنند.
3. برگزاری جشن شــهر جهانی انگور در 
سطح بين المللی با حضور مسئولين ارشد 
کشــوری )رئيس جمهور و ساير مسئوالن 
( و دعــوت از نماينــدگان ســازمان های 
گردشــگری جهانی و فائو بــه نحوی که 

بازتاب مناسبی در رسانه ها داشته باشد.
4. جذب و تخصيص اعتبارات ويژه شــهر 
جهانی انگور از ســازمان فائــو ، وزارت 

کشــاورزی، وزارت کشــور و..... با هدف 
حفظ چرخه توليد انگور شهرســتان مالير 
و توســعه گردشگری در روستاهای هدف 

گردشگری
اقدامات بخــش  خصوصی )کارخانجات 

کشمش و سوغات فروشی ها و..(
٥. تشــکيل انجمــن ، هيأت مديــره و يا 
مجمعــی تخصصی ويژه توليــد کنندگان 
و فروشــندگان فرآورده های و ســوغات 
انگــور  که در نقاط مختلف شهرســتان ) 
مانند بازار مالير، ميادين اصلی شهر مالير، 
و در ورودی شهرهای زنگنه، سامن، جوکار 
و.... ( به فروش فرآورده های انگور فعاليت 
دارند ، با هدف ساماندهی وضعيت حاضر 

و افزايش هماهنگی 
6. حضــور انجمن و هيئــت مديره توليد 
کنندگان و فروشــندگان سوغات انگور در 
نمايشگاههای ملی و بين المللی تحت برند 

شهر جهانی انگور
7. افزايش نظارت بــر واحدهای فعال در 
عرصه ســوغات انگور و کشمش بمنظور 
جلوگيری از ســودجويی هــا و تخلفات 
احتمالــی مانند گرانفروشــی يــا فروش 
محصوالت بی کيفيــت که به برند جهانی 

انگور مالير لطمه خواهد زد.
8. حمايت مالی و مشارکت فعالين اقتصادی 
فروشان  )کارخانجات کشمش و سوغات 
عمــده( که عمــده ارزش افــزوده چرخه 
توليد انگور و کشــمش در ساليان متمادی 
شامل آنها شده است در برگزاری جشنواره 
ها ، تبليغات مشــترک در صدا و ســيما و 

برنامه های تلويزيونی 
اقدامات در حوزه تحقيق و توسعه و توليد با 

حمايت بخش دولتی
٩. با توجه به پيش بينی افزايش درخواست 
خريد ســوغات مالير در آينده ، الزم است 
ضمن ارزيابی و مقايســه ســود حاصل از 
کشــمش تيزابی صادراتی با فرآورده های 
انگور، بخشــی قابل توجــه ای از انگور 
توليدی به سمت توليد فرآوردها و سوغات 

هدايت شود. 
10. ترويــج جايگزينی باغــات انگور که 
مصــرف آب کمتری نســبت به کشــت 
محصوالت پرآب بر داشــته با هدف حفظ 

منابع آبهای زيرزمينی
11. توسعه و ترويج روش های نوين کشت 
انگور)بجای روش های سنتی( که بازدهی و 
توليد بيشتر محصول انگور را بدنبال دارند. 
و جــذب اعتبارات ويــژه در اين زمينه و 
همزمان توسعه آبياری های نوين در باغات 

انگور شهرستان 
1٢. تشــکيل کميته ارتباط بين پژوهشکده 

انگور و کشــاورزان و جهاد کشاورزی با 
هدف انتقــال و کاربرد دانش های نوين به 

کشاورزان شهرستان 
  اقدامات در حــوزه  بازاریابی و 

تبلیغات 
13. توســعه تبليغات شــهر جهانی انگور 
)عالوه بر توسعه در سطح داخلی( به سطح 
بين المللی از طريق فضای مجازی و رسانه 
ای که با توجه به ثبت جهانی اين قابليت را 

دارا می باشد.
14. آموزش فعالين صنعت انگور و همچنين 
فعالين صنعت مبل و منبت در افزايش سهم 
بازارهای هدف ، با انجام تبليغات و خدمات 
مناسب پس از فروش و توجه به اين اصل 
مهم که "هر مشتری راضی 3 مشتری جديد 
برای کسب و کار شما به همراه خواهد آورد 
و هر مشتری ناراضی بين 7 تا ٩ مشتری را 

از شما دور خواهد کرد"
1٥. ارتقاء کيفيت محصوالت ناشی از انگور 
و استفاده از بسته بندی های نوين در عرصه 

فروش در بازارهای هدف
16. ســاماندهی و آمــوزش توليدکنندگان 
خانگی فــرآورده های انگور که به صورت 
سنتی در روستاها و شهرها فعاليت دارند در 

زمينه های مختلف کيفی و  بهداشتی 
اقدامات در حوزه زيرســاخت های شهری 

و گردشگری
17. ايجاد بازارچه تخصصی ، دائمی و در 
دســترس برای حضور و فعاليت سوغات 
فروشــان شهرســتان مالير در شهر مالير 
)مانند محل 3٢ متــری مطهری که به بازار 

مبل اختصاص يافت( با قابليت دســترس 
مناسب برای گردشگران و مسافرين 

18. نامگذاری بلوار و يا ميدانی مناسب شهر 
مالير با نام شهر جهانی انگور )ترجيحاً در 

ورودی های شهر مالير(
1٩. رفــع مشــکل کمبود مکان اســکان 
مســافرين خصوصــاً در مواقع تعطيالت 
تابستان و جشنواره ها و فراهم نمودن رزرو 
اينترنتــی هتل ها و مکان های اقامتی و بوم 

گردی و....
٢0. اولويــت دهی و تســريع در توســعه 
گردشــگری   ، کالن  ســد  گردشــگری 
کشاورزی در روستاها و تکميل مينی ورد و 
پارک ملل که نقطه عطف گردشگری استان 
و شهرســتان مالير خواهــد بود و موجب 
اقامت طوالنی تر مسافرين و خريداران مبل 

و سوغات انگور می گردند.
  اقدامــات در حــوزه فرهنگی و 

اجتماعی
٢1. فرهنگ سازی و ايجاد باور اينکه برند 
جهانی انگور می تواند زمينه ای برای معرفی 
و ايجاد تعامالت ملی و بين المللی باشد و از 
اين طريق می توان توريست های خارجی 
و کارشناسان کشاورزی جهان را جذب و 

دعوت به سفر به استان و شهرستان کرد.
٢٢. ترويج رفتار مثبت گرا و فرهنگ سازی 
در بين مردم شهرســتان، بازاريان و فعالين 
صنعت انگور و مبل مالير با مســافرين و 
گردشگران و ايجاد تصوير مثبت و خاطره 
انگيز از مســافرت و حضور در شهرستان 

مالير و استان همدان
*  دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

  استراتژی های 
حفظ و توسعه 

صنعت جهانی انگور مالير

نقاط ضعفنقاط قوت
- ثبت جهانی انگور مالیر

- مرغوبیت و تنوع باالی انگور مالیر و فرآورده های آن
- قابلیت های گردشگری و تفریحی شهرستان مالیر

- برخورداری از برند ملی منبت و مبل مالیر
- نیروی انسانی پرتالش و عالقمند به توسعه و پیشرفت 

- ضعف در بسته بندی فرآورده های تولیدی انگور
نبود وجود متولی مشخص بخش خصوصی در حوزه تولید فرآورده های   -

انگور 
- نبود ساماندهی و نظارت بر عملکرد فروشندگان فرآورده های انگور

- حجم باالی تولید کشمش تیزابی و فرآورده های تولیدی خانگی 

تهديدهافرصت ها
-توسعه تبلیغات و بازاریابی در سطح داخلی و خارجی

- توسعه خط تولید انبوه فرآورده های انگور 
- توسعه صنعت گردشگری در سطح ملی و جهانی

- توسعه و بهبود روشهای نوین کشت انگور در باغات 

- کاهش سطح ذخیره آبهای زیرزمینی در بخش کشاورزی
- سودجویی های احتمالی فروشندگان فرآورده های انگور

- تولید و فروش فرآورده های انگور دیگر شهرهای تحت برند انگور مالیر
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پادرمیانی ریش سفیدان برای دختران 
جامانده از تحصیل

 مدير کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به 
نقش ريش سفيد های قبايل در آموزش دانش آموزان دختر بازمانده 
از تحصيل گفت: از ريش سفيدان مناطق محروم خواهش کرديم که 
دخترانشــان را به مدرسه بفرستند تا به طبع آن، ديگران نيز دختران 

خود را به مدرسه بفرستند و خوشبختانه اين اتفاق افتاد.
مديــر کل دفتر امور زنان وزارت آمــوزش و پرورش در گفتگو با 
ايلنا با اشــاره به همکاری با معاونت زنان رياست جمهوری برای 
شناسايی دختران بازمانده از تحصيل گفت: دفتر معاونت امور زنان 
و خانواده رياســت جمهوری تاريــخ ٩7/10/8 موافقت نامه ای با 
وزارت آموزش و پرورش به امضا رســاندند که بر اساس آن دفتر 
امور زنان در آموزش و پرورش و رياســت جمهوری می بايســت 

کاهش محروميت در بخش دختران را مد نظر قرار دهد.
فرحنــاز مينايی پور ادامه داد: از آنجايی کــه وظيفه اصلی وزارت 
آموزش و پرورش، آموزش و افزايش نرخ پوشــش تحصيلی است 
به همين دليل در راســتای کاهش محروميت دختران موافقت  نامه 
ای را بــا دفتر امور زنان امضا کرده ايم که بر مبنای آن پنج اســتان 
محروم کشــور که نرخ پوشــش تحصيلی آنها پايين تر بوده، مورد 

توجه قرار گرفته است.
وی در خصــوص اجرای اين طرح در پنج اســتان کشــور گفت: 
استان های آذربايجان غربی، خوزستان، هرمزگان، کرمان و سيستان 
و بلوچســتان در حال اجرای اين طرح هستند. طی اين موافقت نامه 
بايد دو کار مهم انجام بدهيم؛ يکی اينکه می بايســت علل و موانع 
تــرک تحصيل و بازماندگی دختران از تحصيل را در اين اســتان ها 
شناســايی کنيم و ديگر اينکه بايد متناسب با اين امر راه کارهايی را 
برای حل مســاله ارائه بدهيم تا بتوان آن دســته از دخترانی که از 

تحصيل بازمانده اند را پوشش دهيم.
وی بيــان کرد: طی دو مرحله به اجــرای اين طرح ورود کرديم که 
مرحله اول برگزاری يک دوره آموزشی و پژوهشی برای کارشناسان 
اين پنج اســتان بود. ما از تمام کارشناســان  در اين استانها دعوت 
کرديــم  تا  شناســايی، موانع، علل و تدويــن راهکار ها را به آنها 
آموزش بدهيم.مرحله دوم اين است که اين نيروهای آموزش ديده 
بايد به مناطق و شهرستان های خودشان بازگردند و آموزش هايشان 
را عملــی کنند. البته که راهکارها نياز به حمايت وزارت آموزش و 

پرورش و دولت دارد.
مينايی پور ادامه داد: کاری که معاونت امور زنان و رياست جمهوری 
قرار اســت برای ما انجام دهد، اين اســت که با توجه به بسته های 
درخواســتی يا همان دو طرحی که توضيح دادم، در اين پنج استان 

حمايت های الزم را برای جذب دختران انجام دهد.
وی در خصوص نرخ پوشــش دانش آموزان دختــران گفت: نرخ 
پوشــش دانش آموزان دختر در ســال تحصيلــی ٩7-٩8  در دوره 
ابتدايی ٩8 درصد،  در دوره متوســطه اول ٩3 درصد و در متوسطه 
دوم 80 درصد اســت. ما به طور معمول آمارهای يک سال گذشته 
دانــش آمــوزان و مدارس را ارئــه می دهيم، زيرا بايد يک ســال 

تحصيلی به طور کامل به اتمام برسد.
وی افزود: ميــزان دانش آموزان دختر بازمانــده از تحصيل زمانی 
مشــخص می شود که آمار ثبت نام دانش آموزان با آمار ثبت احوال 
تطبيق داده شــود. طبق آمار اگر می گوييم ٩8 درصد دانش آموزان 
ابتدايی دختر پوشــش داده شدند، يعنی دو درصد  باقيمانده آنها يا 

بازمانده از تحصيل هستند يا ترک تحصيل کرده اند.
مدير کل دفتر امــور زنان وزارت آموزش و پرورش درباره چرايی 
بازماندن دانــش آموزان دختر از تحصيل گفــت: علت بازماندگی 
دختران از تحصيل سابقه ديرينه ای دارد و حتی از ابتدای انقالب تا 
به االن روی اين موضوع کار شــده است. نرخ پوشش تحصيلی در 
سال ٥7، 47 تا 48 درصد بود، اما ما اکنون از اين نرخ به ٩8 درصد 
در ابتدايی، ٩8 درصد در متوسطه اول و 80 درصد در متوسطه دوم 
رسيديم. اين امر علل بسيار متعددی دارد از جمله عوامل اقتصادی، 
فرهنگی، سياسی و اجتماعی متنهی عوامل اقتصادی خودش به ده ها 
عامل ريزتر تقســيم می شــود، که فقر و نياز بــه کار کودک جهت 

چرخاندن معيشت خانواده از آن جمله است.
وی در پاســخ به اين ســوال که يکی از عوامل بازماندن دختران 
از تحصيل تعصبات خانوادگی اســت. برای شناســايی و پوشش 
دخترانی کــه به اين علت از تحصيــل بازمانده اند، چه اقداماتی 
انجام داده ايد؟ گفت: فرزنــدان مناطق محروم يک مقدار در اين 
مورد مســاله دارند، زيرا آنها نمی خواهند دخترانشان دير ازدواج 
کننــد و از همين رو آنها را مجبور می کنند که زود ازدواج کنند. 
مــا از طريق ريش ســفيدان آنهــا ورود و با جامعــه محلی آنها 

می کنيم. صحبت 
مينايی پور تصريح کرد: ما در جامعه محلی با ريش سفيدها، خان ها 
و با تمــام افراد تاثيرگذار محلی صحبت کرديــم. به طور مثال در 
سيستان و بلوچستان به دليل اينکه برخی از خانواده ها مايل نبودند، 
دخترانشان به جای دوری برود مراکز محلی آموزشی را در مساجد، 

خانه ها و باغ ها برپا کرديم تا امر آموزش محقق شود.
وی افــزود: از آنجا که ريش ســفيدان اين مناطق هــر کاری انجام 
دهند، ديگران نيز به آنها اقتــدا می کنند از آنها خواهش کرديم که 
دخترانشان را به مدرســه بفرستند تا به طبع آن ديگران نيز دختران 
خود را به مدرسه بفرستند و خوشــبختانه اين اتفاق افتاد. يا اينکه 
آنها در نمازهای جمعه و جماعت برای خانواده هايی که از حضور 
دخترانشان به مدرسه ممانعت دارند و برای جامعه محلی خودشان 

سخنرانی کنند.
مديــر کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش در پايان اظهار 
داشــت: از سال 8٩ که معاونت آموزش ابتدايی تاسيس شد مجددا 
ايــن حرکت ها تقويت شــده و از ســال ٩٢ به بعد ايــن اقدامات 
انسجام های بيشتری يافت و جذبشان هر سال به ٢00 تا 300 هزار 

نفر رسيد و توانستند دانش آموزان را به مدارس برگرداندند.

 ايران: سخنگوی شورای نگهبان: برای کسی فرش قرمز پهن نمی کنيم
 گلیم هم بدنیست؟؟

اعتماد: نفت خواری با برند »بابک«
 یعنی غذا اینقدر گرونه ؟؟!

جمهوری اسالمی: مصرف آب شــرب تهرانی ها ٢0 درصد بيشتر از 
بقيه شهرها 

 یکی از نشانه های پایتخت نشینی زیاد خوردن آب
ايران: موردی که قديمی ها بهش می گفتن عاقبت به خيری 

 ازدواج با فرد پولدار!!
همدان پيام: افرادی که کار سوخت خود را گم کردند چه کنند؟

 داخل ماشین لباسشویی رو بگردن 
همشهری: ساز ناکوک رشد کيفی خودروهای داخلی 

 ولی این روزا، صدای آهنگ داخل خودروها خیلی کیفیت داره !!
ايران: ضرورت راه اندازی بانک سالمت 

 شستن دست ها 
همدان پيام: درخشش دختران سنگنورد همدان 

 پس روشنایی شهر به خاطر این بوده؟!
اطالعات: آهنگ زبان و وزن شعر 

 دیرین دیرین 
ايسنا: خطری يارانه بگيران پولدار را تهديد نمی کند 

  ممکنه پول از جیبشون بیرون بزنه 
ايسنا: کوه تراشی در لواسان جلوی چشم مقامات محلی 

 می خوان حقوقشون زیاد بشه 
همدان پيام: به نام دولت بزرگ به کام دولت های کوچک و ناخلف 

 روشن کنید منظورتون پاچه خواری یا تخریب؟؟
زنگان امروز: کبوترخانه چاد گان جاذبه پنهان اصفهان 

 کبوترها هم به جاذبه های تاریخی پیوستن!! 
شرق: ترامپ همه چيز را دور انداخت 

 می خواد مدل جدید شو بخره 
ايران: در شرايط بحران به سمت دانشگاه می رويم 

  مدرک دانشگاه بحرانی می شود

ضعف نظارت باعث جعل مدارک دانشگاهی 
می شود

 رئيس مرکز وکال، کارشناســان رسمی و مشــاوران خانواده، 
معتقد اســت مهمترين مساله در جعل مدارک دانشگاهی و علمی، 

ضعف جدی نظارت از سوی دستگاه های متولی است.
واحد حراست دانشگاه آزاد اســالمی هفته گذشته از شناسايی و 
انهدام يک باند بزرگ جعل مدارک دانشــگاهی در سطح کشور با 

کمک مراجع امنيتی و قضايی خبر داد. 
البته اين باند طی 13 ســال توانســته بود با راه اندازی دفاتر متعدد 
در استان ها و ســايت های جعلی استعالم، اقدام به جعل و صدور 
مدارک دانشگاهی از ديپلم تا کارشناسی ارشد کند و در قبال جعل 

هر مدرک نيز 100 ميليون تومان می گرفت.
اما اين ســوال مطرح است که چگونه اين باند توانسته از سال 8٥ 
تاکنون اقدام به جعل مدارک دانشــگاهی کند و کسی هم متوجه 

آن نشود.
رئيس مرکز وکال، کارشناسان رســمی و مشاوران خانواده معتقد 
اســت يکی از مهمترين نقاط ضعف در اين زمينه استعالم نگرفتن 

در خصوص مدارک دانشگاهی است.
علــی بهادری جهرمی به ايرنا گفت: در اين زمينه چند مشــکل 
وجــود دارد. اول اينکــه در مرحله اعطای مجــوز فعاليت به 
شــرکت ها و موسسات ســخت گيری می کنيم اما در مرحله 
نظــارت بر عملکــرد، تقريبًا هيچ نظارتی وجــود ندارد به جز 
اندکــی نظارت کــه در حوزه مالياتی صورت مــی گيرد و اين 
مساله باعث می شود تا مکانيزمی برای شناسايی مفاسد شرکت 

ها و موسسات وجود نداشته باشد.
وی افزود: نکتــه دوم به مراجع صدور پروانه و مجوز مربوط می 
شــود. يعنی وقتی اين مراجع مدارکی را می گيرند، استعالم نمی 
کنند و دليل اصلی آن نيز نبود زيرســاخت های الکترونيکی الزم 
اســت. چون اگر اســتعالم به صورت آســان صورت گيرد، تمام 
مدارک کنترل می شــود و امکان اســتفاده از مدارک تقلبی وجود 

ندارد.  
بهادری جهرمی در بيان ســومين دليل به نظام آموزش عالی کشور 
اشاره کرد و گفت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوری بايد اقداماتی 
را به منظــور صيانت از اعتبار علمی مدارکش انجام دهد. ســاده 
ترين کار اين اســت که ايــن وزارتخانه ســايتی راه اندازی کند 
تا تمام دارندگان مدارک، مشــخصات خود را در اين ســايت و 
ســامانه به ثبت برســانند و بر فرض اينکه چنين اطالعاتی جزو 
حريم خصوصی افراد است، می توان دسترسی به آن را در اختيار 

نهادهای تصميم گير قرار داد.

معتادان متجاهر از قطار بهزیستی پیاده می شوند
 معاون توسعه پيشگيری سازمان بهزيستی کشور از  ساماندهی معتادان متجاهر که از بهزيستی جدا شده و در اختيار دستگاه های 

ديگر قرار می گيرد خبر داد.
مجيد رضازاده در گفت و گو با ايرنا، افزود: ســازمان بهزيســتی از امسال ديگر مجوز اين مراکز را صادر نمی کند و سازمان های 
متولی ديگر مانند ســازمان زندان ها و نيروی انتظامی صادر می کند و بعد از اين هم کار ســاماندهی آنان به دســتگاه های ديگر 

منتقل می شود.
وی خاطرنشان کرد: بعد از اين سازمان بهزيستی قرار است در حوزه ماده 1٥ يعنی درمان اختياری و کاهش آسيب معتادان و پيشگيری 

از اعتياد اقدامات خود را انجام دهد. موضوع ماده 16 امسال درحال انتقال به دستگاه های ديگر است.
وی در توضيح انتقال ساماندهی معتادان متجاهر از بهزيستی به دستگاه های ديگر گفت: بهزيستی امکانات، رويکرد و ساز و کار الزم 

را برای ساماندهی معتادان متجاهر و برای به اجبار نگه داشتن مصرف کنندگان مواد ندارد.

فعالیت ۱۰۰۰ بیمارستاِن کشور برای اندازه گیری فشارخون ایرانی ها
 مشــاور معاون درمان وزارت بهداشت در امور بيماری ها بيان اينکه طرح فشــار خون در1000 بيمارستان به عنوان ايستگاه های 
سنجش فشار خون در دو شيفت اجرا شد، گفت: بيش از يک سوم بيماران در  ايستگاه های بيمارستانی ثبت شدند. همچنين 100 هزار 

پرستار در دو شيفت در تمام مراکز درمانی و بيمارستانی فعاليت کردند.
جمشــيد کرمانچی در گفت وگو با ايسنا، ادامه داد: در اين طرح نقشه بيمارستانی تمامی مراکز درمانی و تخصصی ما به عنوان مراکز 
ارجاع از ســطح يک به ســطح دو تخصصی با همکاری پدافند غيرعامل تعيين و نقشه ارجاع مشخص و به معاونت بهداشتی جهت 
ارجاع بيمارانی که غربالگری می شــوند، ارائه شد. بنابراين اين بيماران به مراکز درمانی و تخصصی که مشخص کرده ايم برای درمان 
فشار خون ارجاع داده می شوند.وی با بيان اينکه برخی از بيمارانی که ابتال به فشارخون در آنها تشخيص داده می شود، ممکن است 
امکان درمان در ســطح يک ارائه خدمات را نداشــته باشند، گفت:بر همين اساس ٥30 بيمارستان برای ارجاع بيماران فشار خونی به 

سطح دو و 8٩ بيمارستان هم برای ارجاع اين بيماران به سطح سوم ارائه خدمات مشخص شدند.

شکوفه رنجبر «

 قرار بود امروز به مناسبت روز بهزيستی 
و تأمين اجتماعی در يک نشســت رسمی 
و خبــری پــای صحبت هــای مديــران و 
کارشناسان فعال در اين حوزه بنشينيم و در 
يک روال تکراری از عملکردها بنويسيم اما 
صبح ديروز کاماًل داســتان پوشش مناسبتی 
مــا با خبری که از برگــزاری همايش زنان 
سرپرســت خانوار در تاالر فجر به دستمان 
رســيد تغيير کــرد و صالح بر آن شــد تا 
حرف ها از دلهايی بشــنويم که قرار اســت 
مديران هميشه آمار و عملکردهای حمايتی 

خود را از آنها تريبون وار اعالم کنند.
به اغراق می توان گفــت برای هزارمين بار 
بود که برای پوشــش خبری مراسمی وارد 
سالن جلســات تاالر فجر همدان می شدم 
اما انگار اين بار فضا به شــکل ديگری بود، 
انرژی و جو موجود که سراسر صندلی ها را 

زنانه پوشش داده بود حال عجيبی داشت.
اينجا زنانی گرد هم آمده بودند که در مسير 
زندگی مردانه ايستادن پای تالطم ها را مشق 

کرده بودند.
ميانــه آنها جايی را انتخاب کردم اگر چه از 
حجم حضور آنها ديگر جايی برای نشستن 
باقــی نبود، با اين حال موفق شــدم در بين 
جمعيت و رديف های وســط ســالن جايی 
را بــرای خود پيدا کنــم. برنامه طبق روال 
تمام همايش های رســمی با اجرای مجری 
و سخنرانی مسئوالن کار خود را شروع کرد 

اما من برای کار ديگری اينجا بودم.
ســعی به آرام نگهداشــتن او مــرا متوجه 
حضورش در ســمت راســتم کرد، اسمش 
حســين بود، توامانــی پختگــی يک مرد 
چهل ســاله بود و شــوخ و شنگی شاپرکی 
کــه روی گل ها رقــص زندگــی می کند. 
پســرک با مادرش آمده بود، لباسی مرتب 
امــا تا حدودی کهنه به تن کرده و موهايش 
آراســتگی خاصی داشــت متوجــه نگاهم 
شــد و گفت: مادرم برای خرج مدرســه ام 
به بهزيســتی رفته و وقتی شــنيده که بايد 
پرونده تشکيل دهد تا شــايد در يک سال 
آينــده بتواند تحت پوشــش قــرار گيرد، 
نااميد شــده و گريه کرده حاال آمده ام ببينم 
چه کسانی اشــک مادرم را در آوردند. اآلن 
ساکت نشستم تا مراسم را بهم نزنم اما بعد 
از پايان هر طوری شده خودم را به مسئول 
بهزيستی می رسانم تا بداند جواب گريه های 

مادرم چيست!
آنقدر  شرمنده شــدم، درخودم شکســتم، 
که شــرمم شــد در مقابل اين همه ابهت و 

مردانگی کودکانه او چيزی بگويم.
آن طرف تر بــه فاصله چند تــا صندلی از 
حســين و مادرش راضيه بود که کنجکاوانه 
صحبت هــای ما را دنبال می کرد. چند باری 
نگاهــش با نگاهم گره خــورده بود زمانی 
که با حســين حرف می زدم، مشخص بود 
حرف بــرای گفتن دارد و دل دل می کند تا 

به سراغش بروم.
ظاهــراً ٢0 يا ٢٥ ســاله اســت. چهره ای 
معصــوم دارد و با مادر پيرش به مراســم 
آمــده، حلقه ای در دســت چپــش دارد 
کــه حيــن مصاحبه دائــم می چرخاندش 
می گويد: از ســال 87 خانــواده او که به 
می شــود  اداره  کارگر  پدری  سرپرســتی 
تحت پوشش بهزيســتی است، پدری 66 
ســاله و مادری ٥7 ســاله ای دارد که دو 
سال پيش با گرفتن وام يک ميليون و ٥00 
هزار تومانی بهزيستی توانسته اند او را که 
چند ســالی شــيرينی خورده پسر عمويش 

بوده از خانه پدر راهی خانه بخت کنند.
می پرســم کــه دريافت ماهيانــه ای که از 
را  زندگيشــان  کفــاف  دارند  بهزيســتی 
می دهــد، يــا نه؟ پاســخ می شــنوم: چه 
ماهيانه ای خانم، ماهی 7٢ هزار تومان کل 
پولی اســت که به عنوان کمک خرجی به 
حســاب پدرم واريز می شود که اگر يارانه 
و کمک خرجی که برادرم به آنها می دهد 
نباشــد واقعًا خانواده من برای نان شــب 

می شوند. محتاج 
راضيــه معتقد اســت: زندگی امثــال ما به 

چشم هيچ کس نمی آيد، مسئوالن و مديران 
کمکی نمی کنند و فقط وقتی انتخابات است 
ســراغمان را می گيرند آنها هم موقتی، مثال 
همين چند ســال پيش همين کانديدايی که 
امروز وارد شــورا شــدند و ما را فراموش 
کردند برای سخنرانی به محله ما آمده بودند 
و قول داده بودند تا مردم منطقه که وضعيت 
خوبی از نظر اقتصــادی ندارند کمک کنند 
اما پــس از مدتی کــه گروهــی از اهالی 
محل خواســته بودند به ديدارشان بروند و 
پيگير باشــند اصاًل آنها را نپذيرفته بودند و 
حتی بی احترامی هم ديــده بودند.راضيه از 
حمايت های بهزيســتی هم گاليه مند است 
و می افزايد: ســال گذشــته مادرم به دليل 
مشــکالت تنفســی که دارد در بيمارستان 
بستری شد اما بهزيستی تنها هزينه فرانشيز 
بيمارســتان آن هم فقط 100 هزار تومان را 

پرداخت کــرد و ما برای 
مجبور  مخــارج  تأميــن 
شــديم از همسايه هايمان 
کمــک بگيريم که هنوزم 
نتوانســتيم قرض آنها را 

پرداخت کنيم.
نشســته ام  که  رديفی  در 
زنان ديگری هم هســتند 
و  مــن  حضــور  کــه 
مصاحبه هايم توجه شان را 
جلب کرده و ديگر کمتر 
دارند.  مراسم  به  توجه ای 
آنها طوبی است.  از  يکی 
زنی که ميانه 60 ســالگی 
می کند،  طــی  را  زندگی 
بــا صورتــی چروکيده، 
دســتانی که پوست آن از 

خشکی و پيری کشــيده شده، و حدود ٢0 
سال اســت که تحت پوشش بهزيستی قرار 

گرفته.
طوبی سه فرزند دارد، دو دختر و يک پسر، 
پســرش به دام اعتياد گرفتار اســت و دو 
دخترش يکی به خانه بخت رفته و ديگری 
با مدرک ديپلم خانه نشين و وردست مادر، 
می گويد: شــوهرش بنا بــوده در خانه های 
نوساز کار بنايی انجام می داده تا اينکه چند 
سال پيش از ساختمانی که بنايی می کرده از 
دو طبقه به پايين افتاده و از ناحيه لگن دچار 

مشکل شده.
طوبی و خانواده اش تحت پوشــش تأمين 
اجتماعی و يا دفترچه بيمه ای خاصی نبودند 
و مخارج بيمارســتان و درمان پدر خانواده 
تمــام دارايی و حتی فرش هــای خانه را از 
آنها گرفته، حاال طوبی با حقوق ماهيانه 7٢ 
هزار تومان بهزيستی و کمک مالی دخترش 
که با يک چاپخانه کار می کند تا پاکت های 
آنهــا را در خانه تا بزند و هفته ای ٥0 تومان 

بگيرد زندگی سر می کند.
از خــودم در خودم شکســتم اينجا همين 
شهری که در آن نفس می کشم و شب روز 
می کنم زير پوست به يغما رفته اش چه خبر 
است که مريم 31 ســاله، حاضر در جمع، 
بين زنان شــهر اعتراف می کند که مجبور به 
خودفروشــی بوده اما بعد از عاشورای سال 

گذشته متحول شده و تصميم گرفته گرسنه 
بماند اما تن به خيلی از کار ها ندهد.

مريــم هيچ وقت ازدواج نکرده با اين حال، 
زندگی پر فراز و نشــيب سختی را پس از 
مرگ پدر و مادرش تجربه کرده و می گويد: 
بعد از تحول روحی که از عاشورای پارسال 
داشــتم با خواهرزاده ام که پسری ٢4 ساله 
است خانه ای را در منطقه خضر اجاره کردم 

و با حمايت های مالی او زندگی می کنم.
مريــم از اشــتياقش برای تشــکيل زندگی 
متأهلــی حرف می زند و ادامه می دهد: هيچ 
وقت خواستگاری که بتواند حامی من باشد 
نداشتم يا زن مرده به سراغم می آمد يا کسی 
کــه خودش هم وضعش از مــن بدتر بود. 
شــرايط و فشار مالی که داشــتم پايم را به 
بيراه کشــيد اما امام حســين)ع( کمک کرد 
و از سال قبل به شــکر خدا زندگی بهتری 
دارم اما هنوز دغدغه  مالی 
دست از سرم بر نمی دارد.
ماهــی    4 می افزايــد: 
می شــود که در بهزيستی 
تشکيل پرونده دادم اما تا 
تومان  امروز حتی هزاران 
هــم دريافتی نداشــتم و 
زمانی کــه پيگيری کردم 
جــواب شــنيدم که جزو 
مرکز  که  هستم  نفری   ٢٢
)تهــران( در حال حاضر 
بــه دليل کمبــود بودجه 
پرونده ها  بــرای  دولتــی 
تصميم گيری نکرده است.

ســرم  پشــت  رديف  از 
صدايم می کند و می گويد، 
می خواهــد حــرف بزند 
نامش فاطمه اســت وقتــی حرف هايش را 
درباره شرايطی که مشابه زندگی زنان ديگر 
اين مصاحبه بود تمــام کرد، گفتم می توانم 
بپرسم چند سال اســت که تحت پوششی، 
می گويد: ٥ ســالی می شــود که جزو زنان 
تحت پوشــش بهزيستی اســت و توانسته 
با شــرکت در کالس های مهــارت آموزی 
بهزيستی قاليبافی ياد بگيرد و امروز با بافتن 
فرش خرج خانه را در می آورد اما او هم به 

دنبال حمايت است.
 شــوهرش در سن 3٥ سالگی او را به حال 
خود رها کرده و بی نام و نشــان از همدان 
رفته، سهيال مانده و دو فرزندش که آن زمان 
يکی از آنها را باردار بوده و ديگر هم پســر 

بچه ای ٥ ساله بوده است.
سهيال پس از رفتن شوهرش به خانه پدری 
برگشــته و با کمک پدرش بچه ها را بزرگ 
کرده تا امروز که نوزاد در شــکمش 8 ساله 
شــده اما از بد روزگار اواخر ســال گذشته 
پــدرش را از دســت می دهــد و خواهر و 
برادرهايش هم تقســيم ارث می کنند. ارثی 
که تنها يک خانه ٥0 متری در يکی از مناطق 
پايين شــهر بوده و از ارثيه پــدر به او 1٥ 

ميليون تومان حق می رسد.
وی افزود: با سرمايه ای که داشتم يک خانه 
با رهن ٥ ميليونی با ماهی ٢00 تومان اجاره 
کردم و مابقی آن را در بانک گذاشتم و سود 

ماهيانه گرفتم تا کمک خرجم باشــد بعد از 
آن هم قاليبافی کردم و خدا رو شکر امروز 
با کمک پسرم که حاال 13 سال دارد زندگيم 

را می چرخانم.
وقتی قصــه مردانگی زندگــی اين زنان را 
می شــنيدم ناخودآگاه يــاد مطلبی افتادم که 
شب گذشــته خيلی اتفاقی درباره استراتژی 
ديوار گوشــتی در جنگ ها خواندم، ديوار 
گوشتی يک تاکتيک جنگی بود که تن مرده 
سربازان را ديواری می کردند تا فرصتی پيدا 
کنند تــا تاکتيک بعدی مثاًل فرار به عقب را 
انجام دهند متأســفانه اين اســتراتژی انگار 
هنوز در اليه  اليه های اين شهر وجود دارد، 
آنجا که با بی توجهی های مسئوالن و عذر و 
بهانه بودجه زندگی هايی را ناديده می گيريم 
که ســلول به ســلول اين جامعه شهری را 

می سازد.
معادالتــی تشــکيل داده ايم کــه به جرأت 
می تــوان گفــت کمترين توجــه ای به اين 
غرورهــای خــورد شــده،  شکســتن ها، 
ريخته  اشــک های  و  بی ياری  دســت های 
شــده زنانی که پاشنه کشــيده پای زندگی 

ايستاده اند ندارد.
يــک جامعه شــناس در ايــن خصوص به 
همــدان پيام می گويــد: در حال حاضر ٥0 
درصــد زنان ما را بانوان تشــکيل می دهند 
که مغفول ماندن از رسيدگی به آسيب های 
جبران ناپذيری  زيان های  است  ممکن  آن ها 

برای جامعه داشته باشد.
حســين رضايــی بــا بيــان اينکــه زنان 
سپرســت خانوار با دو  گانگی نقش مواجه 
نقش  کردن  بازی  می دهد:  ادامه  هســتند، 
پــدر در کنــار مادرانه رفتار کــردن اين 
زنان مســاله ساده ای نيســت که بتوان از 
آن راحت عبــور کرد چرا که تعدد نقش ها 
برای اين زنان با فشــار های مالی و روانی 

زيادی همراه است.
وی می افزايد: در حوزه زنان به شدت نياز 
داريم تا به توانمند ســازی و مهارت آموزی 
آن ها توجه ويژه داشته باشيم بر اين اساس 
الزم اســت تــا مراجع قضايــی و حقوقی 
بــر روی زنانی که در معــرض طالق يا از 
دســت دادن همســر قرار دارند يک رصد 
اجتماعی و کارشناســانه داشته باشند تا از 

بروز آسيب جلوگيری شود.
وی با بيان اينکه برای حمايت از اين گروه 
زنان بايد از ســمن ها و گروه های مردم نهاد 
کمک گرفته شــود می گويد: متاســفانه با 
شــرايط اقتصادی موجــود دولت با کمبود 
بودجه مواجه است و نمی تواند حمايتگری 
واقعی برای اين زنان محسوب شود بر اين 
اســاس برای برون رفــت از اين چالش به 

حمايت سمن ها نياز داريم.
رضايی توانمند سازی زنان را جزو مولفه های 
اصلی تقويت قدرت جامعه می داند و معتقد 
اســت: توانمند سازی زنان سرپرست خانوار 
بايد از لباس شــعار خارج شود و به ميدان 
عمل گرايی مسئوالن بيايد که بر اين اساس 
ديگر تک سرپرستی زنان يک آسيب نيست 
بلکه يک امتياز برای قدرتمندانه عمل کردن 

آن ها به شمار می رود.

زنان سرپرست خانوار را دیوار های گوشتی ندانیم

شهری چنین میانه میدانم 
آرزو نیست!

در حوزه زنان به شدت نیاز 
توانمند سازی  به  تا  داریم 
و مهارت آمــوزی آن هــا 
باشیم  داشته  ویژه  توجه 
الزم  اســاس  ایــن  بر 
قضایی  مراجع  تا  اســت 
و حقوقی بــر روی زنانی 
از  یا  در معرض طالق  که 
قرار  همسر  دســت دادن 
دارند یک رصد اجتماعی و 
باشند  داشته  کارشناسانه 
تا از بروز آسیب جلوگیری 

شود
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 مديــر کل تعزيــرات حکومتی اســتان 
همدان از جريمه 3 ميليارد ريالی قاچاقچيان 

لوازم خانگی در همدان خبر داد.
جريمــه 3 ميليارد ريالــی قاچاقچيان لوازم 

خانگی در همدان
 3 جريمــه  از  از  حســن پور  عليرضــا 
ميليــارد ريالــی قاچاقچيــان لــوازم خانگــی 
در همــدان خبــر داد و اظهــار کــرد: دو فرد 
ــدا  ــورت ج ــه ص ــدام ب ــر ک ــی ه قاچاقچ
ــمت  ــه س ــی را ب ــوازم خانگ ــری ل مقادي
ــه  ــد ک ــل می کردن ــی حم ــتان های غرب اس

ــد. ــه دام افتادن ــدان ب در هم
وی بيــان کرد: لوازم خانگی توقيف شــده 
شامل يخچال، ماشين لباسشويی، تلويزيون 
ال ای دی و ظروف ســراميکی به ارزش ٢ 

ميليــارد و ٩71 ميليون و 644 هزار و 033 
ريال است.

مديرکل تعزيرات حکومتی اســتان همدان 

به فارس گفت: شــعبه ويژه رســيدگی به 
جرائم قاچاق کاال و ارز تعزيرات حکومتی 
همدان مستقر در گلوگاه شهيد زارعی پس 

از اجرای تشــريفات قانونی عالوه برضبط 
کاال به نفع دولت متهمين را به پرداخت  ٢ 
ميليــارد و ٩70 ميليون و ٥٢0 هزار و ٩0٩ 
ريــال جزای نقدی در حــق دولت محکوم 

کرده است.
وی با اشــاره به اينکه کاالهای مورد نظر با 
دو خودرو کاميون و وانت کشــف و به نفع 
دولت ضبط شــدند افزود: خودروی وانت 

نيز به نفع دولت ضبط شد.
حســن پور با بيان مــردم می توانند ما را در 
شناســايی متخلفان ياری کنند گفت: تلفن 
3٢٥٢344٢ اداره کل، تلفــن گويــای 1٢4 
سازمان صنعت، معدن و تجارت و تارنمای 
t135.ir آمــاده دريافت گزارشــات مردم 

است.

اقتصـاد

یادداشت روز

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر

رئیس کل بانک مرکزی: آمریکا دنبال دالر 4۰ هزار تومانی بود
نرخ ارز دیگر افزایش نمی یابد

 بازار ارز در حال اصالح است و در نتيجه ديگر نبايد برخی انتظار افزايش قيمت ها را 
داشته باشند. اين ها نکاتی بود که البالی سخنان اخير رئيس بانک مرکزي، به گوش رسيد.

عبدالناصر همتی با بيان اينکه آمريکا و متحدانش به دنبال فلج کردن اقتصاد کشور بودند، 
بيــان کرد: بانک مرکزی ديگر اجازه نمی دهد نرخ ارز افزايش پيدا کند و در حال کاهش 

قيمت ارز و افزايش ارزش پول ملی هستيم.
بــه گزارش خبرآنالين، همتی افزود: آمريــکا به دنبال نابودن کردن پول ملی ايران بود به 

طوری که صحبت از هر دالر 40 تا ٥0 هزار تومان می کرد که نتوانست به اهدافش برسد. 
وی اظهار داشــت: قدرت ايران در مقابله با تحريم های اقتصادی دشــمنان برای همگان 

آشکار شد به طوری که تحريم ها ديگر اثر گذار نيست.
وی با بيان اينکه بانک مرکزی نمی تواند همه نيازهای ارزی و ريالی واحدهای توليدی را 
تأمين کند، گفت: وظيفه ما در اين مرحله حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم اســت که 

بايد با احتياط ورود کنيم زيرا ديگر مردم توان افزايش قيمت ها را ندارند.
همتی افزود: دولت با اين همه فشــار اقتصادی از بنگاه هــای اقتصادی حمايت کرده به 
طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون از طريق بانک مرکزی 1٢ ميليارد دالر به واحدهای 
توليدی کمک شــده است. وی اظهار داشت: در اين مرحله نمی توانيم ارز 4٥ هزار ريالی 

را حذف کنيم زيرا هنوز برای کاالهای اساسی نياز داريم.
 افزایش فروش نفت ایران

همتی با اشاره به افزايش فروش نفت ايران گفت: طبق آخرين اطالعات دريافتی، فروش 
نفت جمهوری اسالمی ايران به تدريج رو به افزايش است و فرآيند ورود ارز به ايران نيز 
تسهيل شده اســت. وی افزود: بانک مرکزی به عنوان متولی بخش ارزی و پولی کشور، 
همچنان تحت فشــار حداکثری است، اما بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار است. رئيس 
کل بانک مرکزی با بيان اينکه قرار نيست کسری 100 هزار ميليارد تومانی دولت در بانک 
مرکزی با چاپ پول تأمين شــود، اظهار داشت: بانک مرکزی نمی تواند کسری را جبران 

کند اما در اين زمينه با پرداخت تسهيالت به دولت کمک می کنيم.

هجوم ملخ های صحرایی 
مهاجم پایان یافت

 سخنگوی سازمان حفظ نباتات از پايان طغيان و ريزش ملخ های 
صحرايی مهاجم در کشــور خبر داد و گفت: آنها به کشورهای هند و 
پاکســتان رفتند که با توجه به مبارزه هايی که در اين کشــورها با آنها 
می شــود، بازگشــت ملخ ها در دی و بهمن ماه امسال حالت طغيانی 

نخواهد داشت و جمعيت شان بسيار کمتر خواهد بود.
بهمن ماه ســال گذشــته ملخ های صحرايی مهاجم از شبه جزيره 
عربســتان به صورت طغيانی و بی ســابقه ای به استان های جنوبی 
کشــور هجوم آوردند و تا چندی پيش ريزش ملخ ها به صورت 
گروهی ادامه داشت اما در روزهای گذشته اين ريزش ها به پايان 
رســيده و مبارزه با ملخ صحرايی مهاجــم تقريبًا به مراحل پايانی 

خود رسيده است.
- سخنگوی سازمان حفظ نباتات در اين رابطه به ايسنا گفت: حدود 
10 روز است که ديگر ريزشی نداريم. از بهمن ماه سال گذشته تاکنون 
حدود 170 ريزش ثبت شده است اما هم اکنون وضعيت کاماًل تحت 

کنترل بوده و در حال لکه گيری در برخی مناطق کشور هستيم.
محمدرضا مير با بيان اينکه حدود يک ماه گذشته نماينده فائو با حضور 
در ايران تلويحاً کم کاری عربستان را در مبارزه با ملخ صحرايی مهاجم 
پذيرفت، افزود: ملخ های صحرايی مهاجم هم اکنون به هند و پاکستان 

رفته اند و مبارزه با اين ملخ ها ادامه دارد.
ســخنگوی ســازمان حفظ نباتات اضافه کرد: در يک ماه گذشــته 
نمايندگان و مسئوالن حفظ نباتات کشورهای هند و پاکستان به ايران 
ســفر کردند و ضمن بازديد از چگونگی فرآينــد مبارزه با ملخ های 
صحرايی مهاجم، هماهنگی های الزم با آنها از طريق ايران انجام شــد 
که با توجه به هشدارهای فائو به اين کشورها پيش بينی می کنيم مبارزه 

با ملخ های صحرايی مهاجم در اين کشورها با قوت ادامه پيدا کند.
مير در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا هماهنگی يا همکاری مشترکی 
را با هند و پاکستان برای مبارزه با ملخ های صحرايی انجام داده ايد که 
مجدداً شاهد بازگشت آن ها به کشور نباشيم؟ اعالم کرد: از نظر قوانين 
بين المللی اگر هجوم ملخ صحرايی در کشــور به اندازه ای باشد که از 
کنترل خارج شود با هماهنگی فائو از کشورهای ديگر نيز کمک گرفته 
می شــود، اما در ايران که هجوم ملخ ها در 40 سال اخير بی سابقه بود، 
نياز به اين مسئله احساس نشد چرا که مبارزه با آن ها در روال طبيعی 

و عادی انجام شد.
ســخنگوی سازمان حفظ نباتات با بيان اينکه ٥٩ کشور در دنيا درگير 
مبارزه با ملخ های صحرايی مهاجم هستند، گفت: گرچه ممکن است 
ملخ هــای صحرايی در دی ماه و بهمن ماه امســال مجدداً به کشــور 
بازگردند اما به جرأت می توان گفت که بازگشت آن ها طغيانی نخواهد 
بود، چــون نه تنها در ايران به خوبی با آن هــا مبارزه کرديم بلکه در 

کشورهای مورد نظر نيز اين مبارزه ادامه خواهد داشت.

بالک چین از اطالعات مالی و شخصی شما 
محافظت می کند

 غول های تکنولوژی کره ای با همکاری موسســات بانکی و مالی 
در تالشــند تا با بهره گيری از فناوری بالک چيــن، به کاربران امکان 
محافظت از اطالعات مالی و شخصی خود در فضای مجازی را فراهم 

کنند.
به گزارش ايسنا، شرکت های سامسونگ، ال جی يو پالس، اپراتورهای 
SK Telecom، KT بــه تازگــی با همکاری برخــی بانک ها و 
 KEB Hana مؤسسات مالی معتبر و پيشگام در تکنولوژی همچون
Bank و Woori Bank ســعی دارند تا از فناوری بالک چين به 
منظور حفاظت هرچه بيشــتر از اطالعات و داده های مالی و شخصی 

کاربران در فضای مجازی بهره گيری کنند.
بر اســاس وب سايت زد دی نت، به عقيده بسياری از کارشناسان در 
صورتی که اين همکاری در قالب انعقــاد يک قرارداد بين غول های 
تکنولوژی کره ای و بانک ها و مؤسســات فعال در حوزه گردش مالی 
و بانکی صورت بگيرد، می توان اميدوار بود که تغيير و تحوالت مثبتی 
برای افزايش امنيت ســايبری و حفاظت از اطالعات مالی و شخصی 

کاربران در فضای مجازی و دنيای الکترونيک ايجاد خواهد شد.
به گفته اين شرکت های تکنولوژی، بدين ترتيب کاربران قادر خواهند 
بود تمامی اطالعات رد و بدل شــده خود را از طريق پلتفرم مبتنی بر 
بالک چين بر روی گوشــی های هوشمند و رايانه های شخصی خود 
ذخيره سازی و نگهداری کنند و خيالشان از اينکه هيچ وقت اين داده ها 

از بين نخواهد رفت، راحت باشد.
اگر بخواهيم فناوری بالک چين را تعريف کنيم، بايد بگوييم که بالک 
چين نوع جديد و خاصی از شــبکه اينترنتی است که در آن اطالعات 
مختلــف به صورت بلوک های همشــکل طبقه بندی می شــوند. اگر 
واضح تر بخواهيم تفاوت اصلی و عمده اين نوع خاص از شبکه بهم 
پيوسته را با شبکه اينترنت عادی عنوان کنيم، بايد به نحوه ذخيره سازی 
اطالعات اشــاره کرد. اين بدان معناست که اطالعات رد و بدل شده 
در شبکه اينترنت عادی به صورت متمرکز در يک سرور اصلی ذخيره 
می شوند که توسط هکرها و نهادهای ذی ربط قابل دسترسی و رديابی 
هستند اين در حالی است که اطالعات منتقل شده در شبکه بالک چين 
امــکان دسترســی، نفوذ و رديابی را به هيچ نهــاد و يا فرد حقيقی و 

حقوقی نمی دهند.

»مهندِس« طرح جامع 

قرباني قدرت طلبان شد
غزل اسالمي «

 معلوم نيست در طرح جامع همدان چه مي گذرد. دخالت هاي 
غيرکارشناسي سياسيون در کار مطالعاتي آن به حدي باال گرفته که 
حتي يک جلســه طرح جامع با حضور خبرنگاران و غيرمعتمدين 
برگزار نشــده اســت. هرچند که مديران کل پيشين و کنوني راه 
وشهرسازي، استاندار سابق و فعلي و برخي هاي ديگر پيش از اين 
بارهــا تأکيد کرده اند که مهندس طــرح جامع يکي از بهترين هاي 
ايران است و کار خودش را به خاطر خواسته منفعت طلبان خراب 
نمي کند، اما برخي از کارشناســان مرتبــط مي گفتند باالخره وقتي 
فشــارها از حدي بگذرد ممکن است همين مهندس هم به برخي 

خواسته ها تن بدهد.
اينکه منفعت طلبان در اين بازنگري به دنبال چه چيزهايي هســتند 
هنوز به طور کامل براي ما مشــخص نيست، اما آنچه که پيداست 
برخي از مناطق روستايي و حتي شهري چشم برخي ها را گرفته و 
به دنبال ادغام چند روستاي موردنظر با شهر همدان هستند تا با اين 

کار زمينه چند برابر شدن قيمت آنها را رقم بزنند. 
چون زمين در شهر همدان محدود است، بنابراين سوداگران درنظر 
دارنــد تا باغ ها و زمين هايي در مناطق روســتايي و آباد همدان را 
جزو شــهر کنند و سود آن را ببرند؛ چنانچه با وجود مخالفت هاي 
چندين ســاله کارشناســان، 3 هفته پيش به تصويب هيأت دولت 
سه روستاي علي آباد، قاســم آباد و حسن آباد با شهر همدان ادغام 
شدند. همين مصوبه موجب شــد تا قيمت زمين در اين روستاها 
باال بکشــد. هرچند که تقريبًا زميني در اين مناطق براي خريداري 
موجود نيست و پيش از اين سودجويان آنها را خريداري کرده اند. 
پس از اين مصوبه، حاال ادغام روستاهاي ديوين، حيدره، مريانج، 
گرا چقا و رباط شــورين با شهر همدان مطرح اســت. البته ادغام 
روستاهاي رباط شــورين، ديوين و حيدره پيش از اين هم عنوان 
شــده بود، اما همانند روســتاهاي علي آباد، قاسم آباد و حسن آباد 
مخالفان زيادي داشته است. همه اين اتفاقات درحالي رخ مي دهد 
که در تمام مدت چند ساله و حتي جلسه 3 هفته پيش طرح جامع، 
کارشناســان مخالفت خود را با ايــن ادغام ها بيان کرده اند و گويا 
ادغام گراچقا با شــهر همدان بيشترين مخالفان را داشته است. اما 
اين مخالفت ها مخصوصًا  در جلســه اخير ظاهراً به مذاق برخي ها 
خوش نيامده است و کارشناسان حاضر مجبور به سکوت شده اند. 
ادغام روســتاهاي دره مرادبيگ و فقيره در يک دهه قبل به شــهر 
همدان و ادغام روستاهايي ديگر در استان هاي کشور هيچ گاه نه به 
نفع شهرها بوده و نه به نفع روستاهاي ادغام شده؛ بلکه مشکالت 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بســياري براي شهرها و روستاييان 

نيز به وجود آورده است.
در نهايت فشارهاي سياسي که بر روي بهابادي، مسئول بازنگري 
مطالعات طرح جامع شهر همدان، که يکي از مهندسان به نام ايران 

بود، وجود داشت، موجب شد تا پروژه را رها کند. 
وي بيش از دو و نيم سال بر روي اين طرح کار کرد اما در نهايت 
پس از تأييد ادغام 3 روســتاي علي آباد، قاســم آباد و حسن آباد به 
شــهر همدان کار بر روي مطالعات جامع شهر همدان را به لقايش 
بخشيد و نخواست بيشتر از اين اعتبار حرفه اي خود را زير سؤال 

ببرد. 
شايد او باور نمي کرد پس از تأييد غيرکارشناسي ادغام 3 روستاي 
نامبرده، سياســيون ادغام روستاهاي ديگر را هم پيش بکشند و او 
را همچنان تحت فشــار بگذارند. هرچند کــه اين تنها گمانه زني 
اســت که مســئول طرح فقط به خاطر ادغام ها از کار کناره گيري 
کرده و ممکن اســت که موارد ديگري هم وجود داشــته باشد که 

سودپرستان به دنبال آن هستند.
در هرحــال ظاهر قضيه ادغام چندين روســتا با شــهر همدان 
اســت، اما پس پرده ســود سرشــار براي برخي ها از تغيير در 
اين مطالعات اســت. اين ســود نه تنها از بعــد اقتصادي قابل 
بررســي است که با به دست آوردن بخش بزرگي از مناطق آباد 
شــهر همدان و باال بردن بيش از پيش وضعيت اقتصادي توسط 
برخي ها، نفوذ و قدرت آنها نيز بســيار باال مي رود و ميدان دار 

شهر همدان مي شوند.
اين خطري اســت که با نفوذ قدرت طلبــان در بازنگري مطالعات 

طرح جامع، همدان را تهديد مي کند.  

 صاحب خانه هــا با نرخ گــذاري بر روي 
اجاره و بــاال بردن آن تا دو برابر قصد دارند 
کل هزينه هاي زندگي شــان را از اين طريق 

تأمين کنند.
رئيس اتحاديه مشــاورين امــالک همدان با 
بيان اينکه قيمــت اجاره بها در همدان واقعی 
نيســت، گفت: مورد اجاره مســکن در شهر 
همدان بسيار کم شده و مستأجران با مشکل 

پيدا کردن مسکن مواجه هستند.
ابراهيم جمالی با بيــان اينکه قيمت اجاره بها 
متأثــر از قيمت مســکن اســت، اظهار کرد: 
قيمت اجاره بها در شهر همدان بين 1/٥ تا ٢ 
برابــر افزايش پيدا کرده به طوری که در حال 
حاضر مورد اجاره بســيار کم اســت و اکثر 
مســتأجران با افزايش اجاره بها قرارداد خود 

را تمديد کرده اند.
وی بــا بيان اينکه قيمــت اجاره بها بر مبنای 
قيمت مسکن برآورد می شود، به ايسنا گفت: 
بــا توجه به اينکه قيمت زمين و مســکن به 
صــورت بی رويه بــاال رفته اســت، قيمت 
اجاره بها نيــز افزايش يافتــه درحالی که اين 

قيمت ها واقعی نيست.
جمالی با تأکيد بر اينکه بايد در شهری مانند 
همدان به قدری ساخت و ساز باشد که هيچ 
کســی دغدغه مسکن نداشــته باشد، يادآور 

شــد: متأســفانه هر صاحبخانــه ای خودش 
قيمت گــذاری می کنــد و می خواهنــد کل 
هزينه های زندگی شان را از جيب مستأجران 

دربياورد.
رئيــس اتحاديه مشــاورين امــالک همدان 
با اشــاره به اينکه مشــاورين امالک موافق 
افزايش قيمت نيستند، تصريح کرد: کسب و 

کار مشــاورين امالک به علت افزايش قيمت 
مسکن و رکود حاکم برآن از رونق برخوردار 

نيست.
وی درباره طرح پرداخت وام اجاره مســکن 
به مســتأجران اظهار کرد: دولــت بايد بنيه 
مســتأجران را قوی و با برنامه ريزی اساسی 
کار کند بنابراين وام دادن به مســتأجران تنها 

ُمسکن است.
جمالــی بــا اشــاره بــه اينکــه بــازار خريــد و 
ــی  ــق خوب ــدان رون ــروش مســکن در هم ف
ــد و  ــود خري ــت نب ــه عل ــت: ب ــدارد، گف ن
ــا ٢0  ــن 1٥ ت ــکن بي ــت مس ــروش، قيم ف
ــا در  ــرده اســت ام ــدا ک ــش پي درصــد کاه

اجاره بهــا کاهــش قيمتــی نداشــته ايم.

مستاجر 
مادرخرج صاحب خانه ها!

■ امالکی ها می گویند: مالکان می خواهند خرج زندگی را از اجاره تامین کنند
■ مسکن در همدان 2۰ درصد ارزان شد

بانک ها همچنان 
قانون جدید 
چک را اجرا 
نمی كنند
 ٩ ماه از اجرای قانون جديد چک می گذرد 
و بانکها همچنان از اجرای کامل آن سر باز زده 
و حتــی برخی کارمندان هم از مفاد آن اطالع 
دقيق ندارند؛ پس قوه قضاييه بايد برای مديران 

متخلف پرونده تشکيل دهد.
به گزارش مهر، قانون جديد صدور چک، در 
آبان ماه سال گذشته به تصويب رسيد؛ قانونی 
که نوآوری های متعددی را به همراه داشت که 
هدف آن، پيشــگيری از صدور چک بالمحل 
تا حد امکان اســت. در واقع، با اجرای کامل 
قانون و احقــاق اين هدف، اعتبار چک مانند 
اعتبار پول نقد خواهد بود و می توان آن را در 

شماره ابزارهای مطمئن مبادله به شمار آورد.
از طرف ديگر نيز با اجرای اين قانون معامالت 
وعده دار و نســيه که الزمه بسياری از کسب 
و کارهای کوچک و خرد اســت نيز، به بازار 
باز خواهد گشــت و موجب حرکت چرخه 
اقتصادی آنها خواهد شد؛ در اين ميان، يکی از 
مهمترين ابتکارات اين قانون برای پيشگيری 
از صدور چک بالمحل، ساده ســازی پيگيری 

قضائی چک برگشتی برای دارنده آن است.
طبق رويه ای که تا قبل از تصويب اين قانون 

وجود داشت، اگر چک برگشتی صادرشده از 
نوع وعده دار بود، برای پيگيری قضائی آن بايد 
از طريق دادگاه های حقوقی اقدام به شکايت 
می شــد. در آنجا، دارنده چــک پس از اخذ 
هزينه های گزاف حق دادرســی و پس از آن 
حق الوکاله، بايد يک الی دو ســال در انتظار 
می نشســت تا بتواند به اجراييه برسد و از آن 

طريق حق مسلم خود را پس بگيرد.
 کد رهگیری، شــاه کلید صدور یک 

هفته ای اجراییه چک برگشتی
بر طبق رويه جديد قضائی، می توان در کمتر 
از يک هفته به اجراييه رســيد. در اين رويه 
بررســی محتوايی چک به چند استثنا خاص 
محدود شده و برای مابقی چک ها تنها بررسی 
شکلی توسط قاضی انجام می شود. اگر چک 
مورد نظر شرايط الزم را دارا باشد قاضی در 
مدت زمان بســيار کوتاهی اجراييه را صادر 

می کند.
طبق اين شــيوه جديد اگر چک برگشتی از 

نوع صيادی باشــد، دارنده 
چک بايد به بانک مراجعه 
کنــد و از بانــک گواهی 
نبــود پرداختــی بگيرد که 
حاوی کدرهگيری باشــد. 
به نحــوی که پس از اينکه 
دارنــده چــک برگشــتی 
بانــک،  از  شــد  موفــق 
کدرهگيــری بگيرد بايد به 
دفاتــر خدمات الکترونيک 
قضائــی مراجعه کند و در 
آنجا تقاضای صدور اجراييه کند. پس از آن 
قاضی چند شرط مطرح شده در قانون را به 
صورت شــکلی بررسی می کند، اگر شرايط 

برقرار بود اجراييه را صادر می کند.
در همين زمينه ابوالفضــل ابوترابی، نماينده 
مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 
مهر گفت: تمامی چک های برگشتی بايد کد 
رهگيــری دريافت کنند و با اين کد رهگيری 
افراد به اجرای احکام دادگســتری مراجعه و 
برای آنان اجراييه صادر می شود يعنی فرآيند 
زمان بر دو تا ســه ساله دادرسی با اين ابتکار 

حذف خواهد شد.
 اقدامات بر زمین مانده بانک مرکزی
برای اجرای درج کدرهگيری در همه بانک ها 
بانک مرکزی می بايست بخشنامه ای را صادر 
و دســتور العمل آن را به تمامی بانک ها ابالغ 
می کرد که اين کار در واپســين روزهای سال 
٩7 درحالــی کد بيش از ســه مــاه از تاريخ 
تصويب قانون گذشــته بود، انجام شــد؛ اما 

متأسفانه طبق گزارش های ميدانی، با گذشت 
بيــش از 3 ماه از ابالغ اين بخشــنامه، اغلب 
بانک هــا آن را را اجرا نمی کنند و حتی گاهی 
کارمنــدان بانک هيچ اطالعــی از ابالغ اين 

بخشنامه به بانک ها ندارند.
ابوترابی در اين باره گفــت: به طور کلی در 
شــرايط حاضر، ٥0 درصدبانــک ها فقط در 
تهران و 100 درصد در شهرستان ها بخشنامه 
مزبور را عملياتــی نکرده اند؛ ضمن اينکه ماه 
گذشته بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد 
بانک هــا، بازرســانی را به شــعب مختلف 
آنها رســال کرد تا از کيفيــت اجرای کدهای 
رهگيری اطالع کافی را کســب کند اما هنوز 
هيچ تغيير قابل توجهی در بانک ها مشــاهده 

نمی شود.
در اين ميان به نظر می رســد تنها راه موجود 
برای سر و سامان دادن به اجرای دقيق قانون 
توســط بانک ها ورود قوه قضائيه و برخورد 
با مديران عامل بانک های متخلف اســت. در 
همين زمينه ابوترابی معتقد است: قوه قضائيه 
به دليل نبود تمکين بانک ها از اين بخشــنامه 
و کوتاهی در انجام وظايف قانونی، می تواند 
بــرای مديران عامل بانک هــا پرونده کيفری 

تشکيل دهد.
بر اين اســاس، اين اميدواری وجود دارد که 
با همکاری هرچه بيشــتر قوه قضائيه و بانک 
مرکــزی در اجرای قانون چک، شــاهد اين 
باشــيم که قانون جديد صــدور چک هرچه 
سريع تر اجرايی شود تا به زودی شاهد ثمرات 

مثبت آن بر فضای اقتصادی کشور باشيم.

قاچاقچیان لوازم خانگی در همدان 3 میلیارد جریمه شدند

خط تولید آزمایشی پژو 3۰۱ 
راه اندازی شد

 صبح ديروز خط توليد آزمايشی خودروی پژو 301 با داخلی سازی 
بيش از 60 درصدی راه اندازی شد.

بــه گزارش ايســنا، اين خودرو قرار بود به طور مشــترک از ســوی 
شــرکت ايران خودرو و شرکت پژو فرانســه توليد شود اما به دنبال 
ترک يک جانبه ايران از ســوی پژو به دنبال تحريم ها در سال گذشته، 
ايران خــودرو توليد مســتقل اين خودرو را بدون همکاری شــرکت 
فرانســوی در دســتور کار قرار داد که حاصــل آن افتتاح خط توليد 
آزمايشــی اين خودرو با داخلی ســازی بيش از 60 درصد بوده است. 
طبق برنامه اعالمی قرار اســت داخلی سازی اين خودرو به 80 درصد 

افزايش يابد.
از اوايل ســال آينده خط توليد انبوه اين خودرو به بهره برداری می رسد. 
اين محصول در اوايل سال آينده با ظرفيت اوليه 10 هزار دستگاه در سال 
به توليد انبوه خواهد رسيد و در ادامه تيراژ توليد آن به 100 هزار دستگاه 

و در نهايت ساالنه ٢٥0 هزار دستگاه افزايش خواهد يافت.
پيش از اين هاشم يکه زارع، مديرعامل گروه صنعتی ايران خودرو توليد 
مســتقل خودروی 301 را تاوان پژو برای عهدشکنی و ترک يک طرفه 
قرارداد خوانــده و آن را فرصتی برای بهره منــدی از توان متخصصان 

داخلی دانسته بود.
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سنگال و الجزایر 
در فینال جام ملت های افریقا 

 تيم های ملی فوتبال ســنگال و الجزاير با پيروزی برابر تونس و 
نيجريه به فينال جام ملت های آفريقا راه يافتند.

تيم های ملی فوتبال ســنگال و تونس در ورزشگاه »30 ژوئن قاهره« 
به مصاف هم رفتند که تيم ملی سنگال در وقت های اضافی نيمه دوم 

موفق شد با گل بخودی حريف، پيروز اين رقابت باشد.
در ديگر بازی مرحله نيمه نهايی جام ملت های فوتبال آفريقا، تيم ملی 
الجزاير موفق شــد با نتيجه دو بر يک، تيم فوتبال نيجريه را شکست 

دهد.
فينال جام ملت های افريقا، جمعه آينده با ديدار دو تيم فوتبال الجزاير 

و سنگال در استاديوم بين المللی قاهره برگزار می شود.

روسیه قهرمان لیگ ملت های والیبال شد

 تيم واليبال روســيه با پيروزی 3 بر 1 برابر آمريکا عنوان قهرمانی 
ليگ ملت های واليبال ٢01٩ را از آن خود کرد.

روســيه به عنوان فاتح فينال ليگ ملت های واليبال ٢01٩ در شيکاگو، 
در ست نخست با نتيجه ٢٥ بر ٢3 آمريکا را شکست داد و سپس در 
ســت دوم با نتيجه ٢٥ بر ٢0 مغلوب ميزبان شد، اما در ادامه با برتری 
٢٥ بر ٢1 و ٢٥ بر ٢0 موفق شد در دو ست پايانی آمريکا را شکست 

داده و عنوان قهرمانی را تصاحب کند.
تيم ملی واليبال روسيه سال گذشته نيز با شکست فرانسه به قهرمانی 
اين رقابت ها رسيده بود.پيش از اين بازی، لهستان با برتری سه بر صفر 
برابر برزيل در رده سوم قرار گرفت و تيم های ملی واليبال برزيل، ايران 

و فرانسه نيز به ترتيب چهارم تا ششم شدند.

با پرداخت مطالبات پروپیچ
استقالل از خطر محرومیت نجات یافت

 يکی از دغدغه اصلی مســئوالن باشــگاه استقالل در يکی دو ماه 
گذشته پرداخت بدهی پروپيچ، بازيکن کروات پيشين تيم فوتبال اين 
باشــگاه بود. در شرايطی که چند سال پيش مسئوالن باشگاه استقالل 
می توانستند با پرداخت 30 هزار دالر قرارداد پروپيچ را فسخ کنند، اين 
اتفاق نيفتاد تا مطالبات مهاجم کروات با شکايت او از باشگاه استقالل 

به 430 هزار دالر برسد.
مديران اســتقالل در تالش بودند از مطالبات خــود در فيفا به دليل 
حضور چهــار بازيکن اين تيم در جام جهانی ٢018 روســيه بدهی 
پروپيــچ را بدهنــد، اما از طرف ديگر با همکاری ســفارت ايران در 
کرواسی پولی که از منابع ديگر تأمين شده بود را به زاگرب، پايتخت 

اين کشور بردند تا بتوانند مطالبات اين بازيکن را پرداخت کنند.
هنوز از نحوه دقيق پرداخت مطالبات پروپيچ خبری درج نشده و قرار 
اســت مسئوالن باشگاه استقالل در اين رابطه توضيح بدهند، اما طبق 
خبرهای رسيده بدهی پروپيچ و جرايمی که به خاطر ديرکرد گريبانگير 
باشگاه استقالل شد، پرداخت شده است. باشگاه استقالل برای اينکه 
از سوی فيفا محروم نشود، بايد منتظر ارسال نامه پروپيچ به فيفا باشد، 

نامه ای که در آن درج خواهد شد، مطالباتش را دريافت کرده است.

همدان میزبان ۲ رویداد 
ملی و بین المللی شطرنج شد

 همدان برای چندمين ســال متوالی ميزبان رويدادهای ملی و بين 
المللی در رشته شطرنج شد.

اين استان در سال های اخير بارها ميزبانی های مهم ملی و بين المللی 
را در رشته شطرنج داشته است و سال قبل نيز پذيرای جام ملت های 

آسيا و نيز شطرنج بين المللی اوپن ابن سينا بود.
ســخنگوی هيات شــطرنج همدان در اين باره به ايرنا اظهار داشت: 
شــانزدهمين دوره مســابقات شــطرنج اوپن بين المللی ابن سينا در 
روزهای بيست و دوم تا بيست و هشتم شهريور ماه امسال به ميزبانی 
همدان برگزار می شــود.حميد فروغی افزود: بــرای حضور در اين 
رقابت ها از تمامی شــطرنجبازان برجسته کشورهای مختلف جهان 
دعوت شده است تا نســبت به ثبت نام و حضور در مسابقات اقدام 
کنند.وی بيان کرد: در سال های گذشته نيز شاهد حضور برترين های 
شطرنج جهان در اين مسابقات بوده ايم و اميد است امسال با حمايت 

مسئوالن بتوانيم مسابقات را در سطح بسيار خوبی برگزار کنيم.
فروغی با اشــاره به پذيرش ميزبانی المپياد اســتعدادهای برتر کشور 
در همدان گفت: مســابقات شــطرنج المپياد استعدادهای برتر کشور 
روزهای دوم تا هشــتم شــهريور ماه به ميزبانی هيات شطرنج استان 

همدان برگزار می شود.
وی افزود: به منظور انتخاب اعضای تيم های پسران و دختران همدان 
برای شرکت در اين مسابقات، يک مسابقه انتخابی در روزهای بيست 
و هفتم و بيست و هشتم تير ماه برگزار خواهد شد. متولدين يازدهم 
دی مــاه 8٢ تا يازدهم دی ماه 8٥ مجاز به حضور در اين مســابقات 
هستند.سخنگوی هيات شطرنج همدان با اشاره به حضور شطرنجبازان 
همدانی در مسابقات شــطرنج جام دريا که ويژه بازيکنان با ريتينگ 
کمتر از ٢100 گفت: در اين رقابت ها شايان رحمتيان با کسب هفت 
امتياز موفق به کســب مقام سوم شد و ساسان علی بابايی با 6.٥ امتياز 

در جايگاه شانزدهم قرار گرفت.

مسابقات جودو استعدادهای برتر استان 
 مســابقات جودوی 
استان  برتر  استعدادهای 
همــدان در رده ســنی 
نوجوانان  و  نونهــاالن 
ورزشــی  مجموعه  در 
شهرســتان  عليمراديان 
نهاوند برگــزار گرديد.
جــودوی  مســابقات 
برتــر  اســتعدادهای 
و  شناســايی  جهــت 
برتر  استعدادهای  رشد 
اســتان در رشته جودو، 

به ميزبانی شهرســتان نهاوند و با حضور گسترده نونهاالن و نوجوانان 
برگزارشد. در پايان اين رقابتها در رده سنی نونهاالن، تيم بهار با کسب 
شــش مدال طال و چهار مدال نقره به مقام نخســت دست يافت ، تيم 
همدان با دو مدال طال و دو مدال نقره دوم شــد و نهاوند با يک مدال 
طال و دو مدال نقره در جايگاه سوم ايستاد.در رده سنی نوجوانان نيز تيم 
همدان با کســب پنج مدال طال و سه مدال نقره به مقام قهرمانی دست 
يافت ، بهار با دو مدال طال و سه مدال نقره دوم شد و تويسرکان با يک 
مدال طال به عنوان ســوم دســت يافت ودر پايان نفرات برتر در اوزان 

مختلف معرفی شدند.
در رده سنی نونهاالن:

وزن 34 کیلوگرم:
1- محمدصالح عبدلی)بهار(، ٢- بوالفضل قاسملو)بهار( و

3- محسن نوروزی)تويسرکان( و سيدعلی اکبر حسينی)بهار(، 
وزن 38 کیلوگرم:

1- ميرمهدی قدرتی)بهار(، ٢-محمدمهدی صاحبی)بهار(
 3- اميرمحمد خورشيدی)بهار( واحمدرضا اميدی)بهار(

وزن 42 کیلوگرم:
1- بوالفضل امينی)بهار(، ٢-محمدامين نبی پور)بهار( 
3- پوريا پورولی)همدان( و اميرحسين نبی پور)بهار(

وزن4۶ کیلوگرم:
1- محمد قنبری)بهار(، ٢-سيد ابوالفضل قاسمی)بهار(
 3-سپهر گوهری)همدان( و سياوش چراغی)نهاوند(

وزن 50 کیلوگرم:
1- بوالفضل قاضی)بهار(، ٢-رضا کوچکيان)همدان( 

3-اميرحسين وکيلی آرام)بهار( و مهدی فريادرس)نهاوند(، 
وزن55 کیلوگرم:

1- محمدمتيــن ابراهيمی)همــدان(، ٢-رضا عموشــاهی)همدان(، 
3-اميرمحمد سلگی)نهاوند( و محمدصالح مردانی)همدان(

وزن ۶0 کیلوگرم:
روزبهانی)نهاونــد(، ٢-محمداميــن خاوری)بهار(،  ابوالفضــل   1-

3-عليرضا غفاری)کبودرآهنگ( و پرهام وکيلی)همدان(، 
وزن منفی ۶۶ کیلوگرم:

1-محمدمهدی درخشان)بهار(، 
وزن مثبت ۶۶ کیلوگرم:

1-ميررضــا شــاهمرادی)همدان(، ٢-اميرمحمــد عمرايی)نهاوند(، 
3-اميررضا عبادی)بهار(، آرمين فضلعلی)همدان(، 

در رده سنی نوجوانان:
وزن 50 کیلوگرم:

1-عليرضا ســعيدی نژاد)همدان(، ٢-محمد شامحمدی)تويسرکان(، 
3-ابوالفضل محمدظاهری)تويسرکان(، علی شامحمدی)تويسرکان(، 

وزن 55 کیلوگرم:
1-مرتضی جعفری)همدان(،٢-عليرضا اسدی)نهاوند(

 3-ابوالفضل زارعی)بهار( و ابوالفضل جهانشاه)بهار
وزن ۶0 کیلوگرم:

1-پوريا يونسی)بهار(، ٢-محمدامين والی خانی)بهار(
 3-محمدمهدی عالمی)بهار( و حسين عبدالمالکی)تويسرکان(، 

وزن ۶۶ کیلوگرم:
1-رضا کزازی)همدان(، ٢-علی عليمرادی)نهاوند(

 3-اميرحسين افشانی)همدان( وحسين جعفری)بهار(، 
وزن ۷3 کیلوگرم:

1-شاهرخ اسدی)همدان(، ٢-حميدرضا باباخانی)بهار(،
 3-حميدرضا صاحبی)همدان( و پدرام رضاييان)همدان(، مقام سوم

وزن81 کیلوگرم:
1- محمدمهدی گمار)تويســرکان(، ٢-عباس غالمی نشاط)همدان( 

3-حميدرضا ابراهيمی)بهار( و عليرضا رحيمی)همدان(
وزن منفی ۹0 کیلوگرم:

1- مهدی سيجانی)همدان(، و٢-اميرحسين چراغی)بهار(، 
وزن مثبت ۹0 کیلوگرم:

-1 کيارش قرقانی)همدان(، ٢-هادی زارع)همدان( 
3-علی ترکاشوند)تويسرکان( و پارسا بشيری)همدان(، 
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پیشخوان
احتمال حضور 6 تیم آسیایی

 در جام جهانی ۲۰۲۲ 
 در آستانه برگزاری قرعه کشی مرحله مقدماتی جام جهانی ٢0٢٢ 
قطــر روند برگــزاری مرحله انتخابی رقابت ها اعالم شــد و بر اين 
اســاس آســيا می تواند برای نخســتين بار با 6 تيم در جام جهانی 

حاضر باشد.
بر اســاس اعالم فدراسيون جهانی فوتبال، عالوه بر قطر که ميزبان جام 
جهانی ٢0٢٢ اســت، 4.٥ تيم آســيايی ديگر هم جواز حضور در اين 

رقابت ها را کســب می کنند که بر اين اســاس مجموع سهميه آسيا در 
جام جهانی فوتبال برای نخستين بار به عدد ٥.٥ می رسد و در صورت 
موفقيت نماينده ششــم در مرحله پلی آف، برای نخستين بار در تاريخ 
ايــن امکان وجود دارد که قاره کهن با 6 نماينده در جام جهانی فوتبال 

شرکت کند.
بر اين اســاس مرحله مقدماتی جام جهانی ٢0٢٢ در قاره آسيا در واقع 
انتخابــی دور نهايی اين رقابت ها و همچنين انتخابی مســابقات جام 

ملت های ٢0٢3 چين به شمار می رود.
تيم ملی قطر که برای کســب ســهميه جام ملت های ٢0٢3 در مرحله 

نخســت دور مقدماتی حضور خواهد داشت در صورت صعود به دور 
نهايی مرحله مقدماتی جــام جهانی و حضور در بين 1٢ تيم برتر قاره 
کهن جواز حضور در جام ملت های ٢0٢3 چين را کسب می کند اما در 
دور نهايی انتخابی جام جهانی حاضر نخواهد بود و تيمی که در گروه، 
بعد از قطر قرار بگيرد به عنوان جانشــين ميزبان جام جهانی راهی دور 

نهايی مرحله انتخابی خواهد شد.
 )AFC( به گزارش تســنيم، طبق اعالم کنفدراســيون فوتبال آســيا
قرعه کشی مرحله دوم انتخابی جام جهانی ٢0٢٢ قطر چهارشنبه ٢6 تير 

در شهر کواالالمپور مالزی برگزار می شود.

برگزاری مسابقه 
دوستانه بهکاپ

 به مناســبت بزرگداشــت ميالد با 
سعادت امام رضا ) ع ( مسابقه دوستانه 

بهکاپ برگزار شد .
به مناسبت بزرگداشت والدت هشتمين 
اختر تابناک آسمان امامت و واليت علی 
ابن موســی رضا ) ع ( مسابقه دوستانه 

بهکاپ برگزار شد .
ايــن مســابقه در بخش آقايــان و به 
صورت انفرادی برگزار شــد و در ابتدا 
قوانين و ضوابط جديد رشته بهکاپ به 

ورزشکاران آموزش داده شد .
در اين مســابقه تعدادی از ورزشکاران 
و عالقمندان به رشــته بهکاپ در زمين 
چمن مصنوعی مجموعه ورزشی سردار 
شهيد عليرضا شمسی پور با يکديگر به 
رقابت پرداختند که در پايان اين مسابقه 
که به صورت تک حذفی انجام شد امير 
حسين قدســی، مير وفا مدنی و محمد 
صالحی عناوين اول تا ســوم را به خود 

اختصاص دادند.

نهاوند قهرمان بسکتبال 
بانوان استان شد

 بانوان بسکتباليســت نهاوندی مقام 
انتخابی استان را  نخســت مســابقات 

کسب کردند.
مســابقات انتخابي رده سني نوجوانان 
استان با حضور 4 تيم از شهرستان های 
فامنين،اســدآباد،همدان ونهاوند برگزار 
و پايان بانوان نوجــوان نهاوندی موفق 
به کســب مقام نخست مسابقات شدند 
و تيم های همدان و اســدآباد به ترتيب 
مقام های دوم و سوم مسابقات را کسب 

کردند.
همچنين مربی تيم نهاوند مرضيه گرايي 
به عنوان ســرمربي تيم نوجوانان استان 

همدان انتخاب شد.

همایش پیاده روی 
بانوان در اسدآباد 

 همايش پيــاده روی ويــژه بانوان 
هيات روستايی و بازيهای بومی محلی 

شهرستان اسدآباد برگزار شد
همايش پيــاده روی به مناســبت دهه 
کرامت و هفته عفاف و حجاب توسط 
هيات روستايی و بازيهای بومی محلی 
شهرستان اسدآباد با هدف ايجاد نشاط و 
تندرســتی با حضور بيش از 100 نفر از 

بانوان روستايی برگزار شد .
مســير پياده روی از مسجد جامع شهر 
آجين تا گلزار شهدا شهر آجين بود که 
بانوان با شعار اصالت زن مسلمان عفت 
اوســت که حجــاب مهمترين رکن آن 

است ،مسير را پياده روی کردند.
ودر پايان از طرف هيات روســتايی و 
بخشــداری آجين به قيد قرعه جوائزی 

به بانوان شرکت کننده اهدا شد.

مسابقه دوستانه 
مینی گلف

 مســابقه دوســتانه مينی گلف در 
بخش آقايان به مناســبت بزرگداشت 
سالروز والدت هشــتمين اختر تابناک 
آســمان واليــت و امامــت علی ابن 
موســی رضا ) ع ( برگزار شــد .اين 
مسابقه در سايت تخصصی مينی گلف 
در مجموعه ورزشــی ســردار شهيد 
عليرضا شمســی پور با حضور تعداد 
کثيری از ورزشکاران و عالقمندان به 
رشــته مينی گلف برگزار گرديد .اين 
مســابقه به صورت انفــرادی برگزار 
شــد ودر پايان نيما کرباسيان ، محمد 
مهدی صلواتــی و مســيحا جبرئيلی 

عناوين برتر را کسب کردند.
در پايــان فياض خاطر نشــان کرد : به 
نفرات برتر جوايزی به رسم يابود اهدا 

گرديد .

 احمد جمشــيديان سرمربی فصل گذشته 
پاس از هدايت سبزپوشان همدانی کنار کشيد.

روز گذشــته در خبرهــا داشــتيم که رئيس 
هيأت فوتبال اســتان خبر از هدايت پاس و 
شهرداری توســط احمد جمشيديان و هادی 
گل محمدی در فصل جــاری داد و هواداران 
خوشحال شدند باألخره اين دو تيم همدانی 

از بالتکليفی خارج شوند.
عبــاس صوفی کــه عماًل ســکان دار دو تيم 
همدانی در ليگ دســته دوم است از عملکرد 
مربيان فصل گذشــته پاس و شهرداری ابراز 
رضايت نمــوده و خواهان ابقای آنان شــده 

است.
هنوز هوداران فوتبال در شوک اين خبر بوند 
که احمد جمشيديان نســبت به اين انتخاب 
عکس العمل نشــان داد و رســماً اعالم کرد 
که قصد هدايت پــاس را ندارد و با توجه به 
مشکالت و کاســتی نمی تواند در رأس کادر 

فنی پاس در فصل جاری  قرار بگيرد.
کانال باشــگاه پاس اين خبر را در خروجی 

خود گذاشت.
احمد جمشــيديان گفت: به احترام هواداران 
پاس و دينی که به گردنم بود 3 ماه صبر کردم 
و به تيمی نرفتم و نخواهم رفت اما فوتبال چه 
در زمين و چه در خارج از زمين نيازمند توان 
گروهی است اتفاق يک بار رخ می دهد ولی 

کيفيت ماندگار است.
ســرمربی فصل قبل پاس ادامه داد: خودم از 
ســال ٩3 از باشــگاه طلب دارم و فصل قبل 

نيز حدود پنجــاه درصد از قراردادم پرداخت 
نشده است چطور دوباره با وعده خالی با من 

صحبت می شود.
وی افزود: در ســه ماه گذشته شرايط بهتر که 
نشد هيچ بدتر هم شده است و حتی يک قدم 
عملياتی چه ساختار باشگاه و چه تأمين منابع 

مالی مشخصی نديديم.
جمشــيديان بــا اشــاره به فرصت ســوزی 
مسئولين تصريح کرد: يک ماه پيش در مورد 
فرصت سوزی هشدار دادم که متأسفانه گوش 
شنوايی نبود کسی که خواب باشد را می شود 
بيدار کرد ولی کســی که تظاهر به خوابيدن 

می کند را نه.
وی افــزود: برخی از تيم ها ســه فصل پياپی 
برنامه ريــزی و هزينه کردند ولی همچنان در 
ليگ دو در جا می زننــد اما ما بدون برنامه و 

هزينه مناسب دنبال کوتاه ترين مسير هستيم.
ســرمربی موفق فصل قبل پــاس ادامه داد: 
خواهــان مديرعامل، هيأت مديره، خوابگاه و 
تغذيه، تعيين تکليف بدهی های معوق و تنظيم 
و اختصاص بودجه فصل جاری از مسئولين 
بودم که اينها هيچ خواسته شخصی نيست و 

تنها برای نام بزرگ پاس است.
وی افزود: توقع هواداران پاس صعود مقتدرانه 
است که با پتانسيل موجود باشگاه امکان پذير 
نيســت و از توان بنده خارج است اميدوارم 
فردی شايســته و توانمند هدايت پاس را به 

عهده بگيرد.
وی در پايان با تشکر از حمايت های استاندار، 

نماينده مجلس، رئيس هيــأت فوتبال، مدير 
کل ورزش و جوانــان و تنهــا حامــی مالی 
فصل قبل پاس رســماً اعالم کرد که شرايط 
برای همکاری مجدد ميســر نيست و از ادامه 

همکاری با باشگاه پاس معذورم.
جمشــيديان که دل پری از مســئولين استان 
دارد و از وعده و وعيدهای آنها خســته شده 
اســت عطای ماندن را به لقايش بخشيد و با 
کناره گيری خــود زنگ خطر را برای اين تيم 

مردمی به صدا درآورد.
اميدواريم که مســئولين برای يک بار هم که 
شده صادقانه با هواداران برخورد کنند و بيش 
از اين با احساســات آنها که در گرما و سرما 
به عشق پاس حنجره پاره می کنند بازی نکنند 
متأســفانه پاس بدجوری درگير حواشی شده 

است.
روز گذشــته عليرضا رضايی انتقاد تندی از 
مسئولين کرد و امروز نيز احمد جمشيديان با 
کناره گيری خود مسئولين را به چالش کشيد.

پــاس مشــکالت فراوانــی دارد ايــن تيم 
مديرعامل ندارد و سرپرســت مديرعامل در 
ديار فرنگ بود و تازه برگشته است از داشتن 
يک هيأت مدير منسجم و کاردان رنج می برد، 
اسپانســر و متولی خاصی ندارد. بازيکنانش 
يکی پس از ديگری به تيم های ديگر می روند. 
خوابگاه ندارد و حتی يک دفتر کوچک برای 
امور اداری نــدارد و از پاس بزرگ و قهرمان 
آسيا تنها يک اسم خالی باقی مانده است اين 
تيم شباهت زيادی به يک مرده متحرک دارد.

24 ساعت پس از انتخاب 

جمشديان 
از هدايت 
پاس
کنار کشید

 بازی های ســنتی که معمــوال به صورت 
گروهی بــوده و با فعاليت های حرکتی همراه 
هســتند، به رشد حســی وحرکتی کودک و 
نوجــوان کمــک و او را درکســب مهارت 
های حرکتی کــه يکی از عوامــل زيربنايی 

فعاليت های شناختی است، ياری می کند.
 تمامــی بازی های بومــی و محلی، هدفمند 
است. رئيس فدراسيون ورزش های روستايی 
و بومی و محلی در مراســم تکميل و تجهيز 
70 خانه ورزش روستايی در همدان با اعالم 
اين مطلب اظهار کرد: تشــکيالت فدراسيون 
ما يکــی از منحصربفردترين تشــکيالت در 
دنياست؛ از اين منظر که يک وظيفه حاکميتی 
را با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان متولی 
است و در ٢ حيطه انجام وظيفه می کند؛ يکی 
بحث توســعه ورزش های کالسيک است و 
يکی از مهمترين وظايف هم که بار ارزشی و 
فرهنگی دارد، بحث احيا و ترويج ورزش های 

سنتی و بازيهای بومی و محلی است.

غالمرضا جعفری در ادامه گفت: تشکيالت ما 
مانند تشکيالت ساير فدراسيون ها از نماينده 
و به نوعی تناظر ويژه ای در بحث اســتان ها 
و شهرستان ها برخوردار است. حوزه فعاليت 
فدراســيون ها تا بخش تعريف شده است. با 
هماهنگــی وزارت ورزش و جوانان در اکثر 
روســتاهايی که به عنوان هدف قرار گرفتند، 
خانه ورزش روستايی را راه اندازی کرديم که 
هدف از ايــن اقدام برقراری ارتباط منطقی و 
مدون بين جامعه مخاطب و فدراســيون بوده 

است.
وی بيان کرد: اين موضوع با ستاد مواد مخدر 
کشــور و هماهنگی وزارت ورزش مديريت 
و برنامه ريزی می شــود. روستاهايی که در 
بحث آســيب های اجتماعی در اولويت قرار 
مــی گيرند را برای برخوداری از تســهيالت 

مديريت کرده ايم.
جعفری به توســعه بازی های بومی و محلی 
اشــاره و تاکيد کرد : در کشور بيش از 1000 

بــازی بومی و محلی وجــود دارد که ، احياء 
بازی هــای بومی هرمنطقــه از راهبرد های 
وزارت ورزش است و با راه اندازی و تجهيز 
خانه های ورزش روســتايی، احيای ورزش 
ها و بازی هــای بومی و محلی نيز رونق می 

گيرد .
توجــه و توســعه ورزش در مناطق کمتر 
برخوردار نظير روســتا هــا ، عاملی مهم 
در راســتای ايجاد عدالت در توزيع سرانه 
های ورزش اســت ، عالوه بر اين نيروی 
جوان و اســتعداد های ورزشی بسياری در 
روســتاهای کشور نهفته اســت که نيازمند 
توجــه ، کشــف و پرورش هســتند و در 
صــورت ميدان دادن به اين ســرمايه های 
انسانی و ورزشــی می توانند برای کشور 
آفتخار آفرين باشند . لذا توجه به روستاها 
کــه موتور های توليــد و امنيت غذايی در 
کشــور هســتند ، نه تنها ضــروری ، بلکه 

وظيفه ای مهم است.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139۴6۰326۰۰7۰۰۰۴61 مورخ 139۴/2/31هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای عبدالعلی زیوری جهان فرزند زلفعلی به شــماره شناسنامه 7 صادره از بهار در 
اعیانی شش دانگ یك باب خانه به مساحت 259/21 مترمربع پالك 1۰885 فرعی از پالك 2168 فرعی از 
139 اصلی واقع در بهار بخش چهار همدان  خریداری با قولنامه عادی از آقای یوسف عباسی محرز گردیده 
است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و نبود وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م  الف 111(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/۴/1۰

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/۴/25
هادی يونسی عطوف، رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

آگهي حصر وراثت
مهرداد زینتی جوان دارای شماره شناسنامه  52۴ به شرح دادخواست کالسه 98/231ش112ح از این 
حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن زینتی جوان به 
شماره شناســنامه   در تاریخ 97/1۰/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1-ســتاره زینتی جوان فرزند حسن به شماره شناسنامه 2۴۰ 
متولد1368 فرزند متوفی 2-مهرداد  زینتی جوان فرزند حســن به شماره شناسنامه ۴۰۴۰195۴5۰ 
متولد1372 فرزند متوفی 3-مهری علی زمانی فرزند حسین به شماره شناسنامه 265۴ متولد13۴7 
همسر متوفی ۴-شــهین زینتی جوان فرزند حسن به شماره شناســنامه 12۰ متولد1365 فرزند 
متوفی5-میالد زینتی جوان فرزند حسن به شماره شناســنامه ۴۰۴۰296559 متولد1375 فرزند 
متوفی 6-منیره زینتی جوان فرزند حســن به شماره شناســنامه ۴۰۴۰12۴۴8۰ متولد137۰ فرزند 
متوفی اینك با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یك نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یك ماه تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف 1۴۰(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

آگهي حصر وراثت
آقای محمد جلیلوند دارای شــماره شناسنامه  15 به شرح دادخواســت کالسه 111/98/78 از این 
حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسمعلی جلیلوند به 
شماره شناسنامه  28 در تاریخ 97/12/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1- بطول عبدالمالکی فرزند خیراله به شماره شناسنامه 1۰69 
همسر متوفی 2- خدارحم جلیلوند فرزند اسمعلی به شماره شناسنامه1577 فرزند متوفی 3-محمد 
جلیلوند فرزند اسمعلی به شماره شناســنامه 15فرزند متوفی ۴- احمد جلیلوند فرزند اسمعلی به 
شماره شناسنامه 23۴9فرزند متوفی5- زیبا بانوجلیلوند فرزند اسمعلی به شماره شناسنامه1۴  فرزند 
متوفی6- ناهیده جلیلوند فرزند اسمعلی به شماره شناسنامه1865 فرزند متوفی7- شهربانو جلیلوند 
فرزند اسمعلی به شماره شناسنامه2123 فرزند متوفی8- سکینه جلیلوند فرزند اسمعلی به شماره 

شناسنامه 95فرزند متوفی . )م الف12۰(
اینك با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یك نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یك ماه تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
رئیس حوزه شماره 11 شوراي حل اختالف تويسرکان

رئیس فدراسیون ورزش های روستایی و بومی و محلی

بازی های بومی و محلی در مدارس ترویج شود
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قرص های شوینده دوستدار محیط زیست 
از راه رسید

 يک اســتارت آپ قرص های کوچکی ابــداع کرده که با افزودن 
آب به مايعی شــوينده تبديل می شوند. اين قرص ها با هدف کاهش 
توليد بسته بندی های پالستيکی يکبار مصرف به بازار عرضه شده اند.

به گزارش مهر، قرص های کوچکی برای تميز کردن، ابداع شــده که 
در حفظ محيط زيســت کارآمد است. کافی اســت فرد يک بطری را 
پــر از آب کند و قرص را درون آن بيندازد. پس از چند دقيقه محلولی 
ايجاد می شــود که می توان از آن برای تميزکردن استفاده کرد.استارت 
آپ Blueland باهدف کاهش بســته بندی های پالســتيکی يکبار 
مصرف در بازار اين قرص های شوينده را ابداع کرده است. بطری هايی 
مخصوص قرص های شوينده اين شرکت عاری از ماده BPA هستند.

تصاویر جدیدترین موبایل شیائومی 
منتشر شد

 تصاويری از جديدترين موبايل شرکت شيائومی منتشر شده است. 
اين دســتگاه مجهز به نمايشــگر 6.08 اينچی و همچنين حسگر اثر 
انگشت زير آن است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جی اس ام 
آرنا، Mi A1 نخســتين موبايل مجهز به اندرويد شرکت شيائومی در 
٢017 ميالدی عرضه شد. سال گذشته نيز نسخه جديد اين موبايل به 
 Mi A3 بازار عرضه شــد. بنابراين کارشناسان شکی نداشتند موبايل
اين شــرکت نيز در راه است. اکنون نخســتين تصاوير از جديدترين 

موبايل اين برند چينی منتشر شده است.
جعبه موجود در عکس نشان می دهد موبايل مذکور در رنگ های آبی 

و سفيد عرضه می شود.

ناسا در فضا فلفل پرورش می دهد
 ناسا قصد دارد در ايستگاه فضايی بين المللی فلفل چيلی اسپانيايی 
را پرورش دهــد. هدف از اين کار تامين يک رژيم غذايی حاوی مواد 
غذايی تازه برای فضانوردانی است که به مريخ سفر می کنند.به گزارش 
ايســنا  ، گروهی از محققان ناسا مشغول فعاليت هستند تا فلفل چيلی 
اسپانيايی را به فضا بفرستند. اين نخستين گياه ميوه داری خواهد بود که 
آمريکا در ايستگاه فضايی بين المللی کشت می کند و پرورش می دهد.

ناسا قصد دارد فضانورد به مريخ بفرستد، بنابراين يافتن گياهان و ميوه 
هايی که بتوان همراه آنها را ارسال کرد، بسيار مهم است.به گفته جاکوب 
تورس يکی از دانشمندان ناسا، کوتاهترين سفر به مريخ حدود ٢ سال 
طول می کشد و وعده های غذايی آماده نمی توانند ويتامين ها و مواد 

مغذی مورد نياز فضانوردان در اين مدت را تامين کنند.

تصفیه فاضالب بهداشتی با دستگاه ایرانی
 محققان در يک شــرکت دانش بنيان موفــق به توليد پکيج تصفيه 
فاضالب بهداشــتی شدند که تا ٩٩درصد پســاب را به آب تبديل می 
کند؛ اين شرکت توانسته به کشورهای همسايه نيز صادرات داشته باشد.

معصومه حيدرزاده دکتری مهندسی محيط زيست و مدير واحد تحقيق و 
توسعه يک شرکت دانش بنيان توليد کننده پکيج های نوين تصفيه آب در 
شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما 
در اين شرکت موفق شديم پکيجی برای تصفيه آب خاکستری به روش 
بيولوژيکی را طراحی کنيم که می تواند پساب را تا ٩٩ درصد تصفيه کند.

وی گفت: پکيج های نوين تصفيه فاضالب بهداشتی )انسانی( شرکت با 
ظرفيت های ٥ الی ٥000 مترمکعب در شبانه روز در سه کالس مختلف 
و با فناوری های مختلف به صورت پيش ساخته طراحی و توليد می شوند

معرفی 3 محصول نانویی با کاربرد 
در حوزه ورزش

 محققان شرکت های دانش بنيان با استفاده از فناوری نانو 3 محصول 
با کاربرد در حوزه ورزش به جامعه ورزشکاران معرفی کردند.

به گزارش ايسنا، شــرکت های دانش بنيان و فناور فعال در حوزه نانو 
فناوری موفق به معرفی 3 محصول خود در حوزه ورزش شدند که به 
اين شرح است:يکی از شرکت های نساجی، نخ های خنک شونده با نام 

تجاری cooltex را معرفی کرد. 
محققان از اين محصول با استفاده از فناوری نانو موفق به توليد پوشاک 
ورزشــی خنک شونده شدند. همچنين اين شــرکت محصول جديد 
 healtex ديگری را با عنوان نخ های سالمت بخش و با نام تجاری

معرفی کرد.

3 هدف وزارت خارجه 
برای جذب گردشگر ورودی

 دبيرکل کميســيون ملی يونســکو گفت: »ديگر 
الزم نيست گردشگری ايران را با کشورهای اروپايی 
مقايسه کنيم. به کشــورهای همسايه توجه کنيم که 
گردشگران مســلمان و عرب به جای ايران، به آنها 

روی آورده اند.«
حجت اهلل ايوبی در نشست تخصصی »گردشگری؛ 
محور تعامل سازنده با جهان« با تاکيد بر لزوم اجماع 
ملی و علمی در سران سه قوه در موضوع گردشگری 
گفت: »اين مسووليت از توان تنها يک سازمان خارج 
اســت، اراده و اجماعی ملی می خواهد. مخصوصا 
در ايــن دوران تحريم تا آنجا که مقام معظم رهبری 
فرمودند، تهديدها را به فرصت تبديل کنيم.« ايوبی 
بيان کرد:  »گردشگری تنها راه رفع سوءتفاهم است. 
آن چنان که يونســکو در زمان تاسيس تالش کرد از 
تغيير ذهن مردم برای پاک کردن خشــونت و جنگ 
افروزی، آغاز کند. گردشــگری نيز برای تحقق اين 

هدف بهترين راه است.«
ولی تيموری، معاون گردشــگری کشور نيز در اين 
نشست تاکيد کرد: »گردشگری برای تعامل سازنده 
با جهــان، به توســعه در داخل نياز دارد. توســعه 
گردشــگری در داخل کشــور می تواند تعامل ميان 
اقوام، خرده فرهنگ ها و شناخت مردم از يکديگر را 
بيشــتر کند که تعامالت بين المللی را دست يافتنی تر 

می کند.« 
رضا هاشــمی، مديرکل ديپلماســی گردشــگری 
وزارت امور خارجه نيز به تحليل نقش ارتباطات و 
تعامالت در شکل گيری سياست باالخص سياست 
خارجــی و چگونگی کمک گردشــگری به ايجاد 
تعامل ســازنده با جهان، پرداخــت و تاکيد کرد و 
ســپس به ماموريت دفتر ديپلماسی گردشگری در 
وزارت امور خارجــه که متاثر از اين نگرش تبيين 
شده اســت، اشــاره  کرد و گفت: »3 هدف عمده 
شــامل معرفی چهره واقعی ايران به جهان از طريق 
ادراک مستقيم عناصر سياسی و اقتصادی و مبارزه 
با ايران هراسی، ايجاد همبستگی حوزه های تمدنی 
ايران با تمرکز بر اشــتراکات فرهنگی و توســعه 
اقتصادی از طريق جذب گردشــگران خارجی از 
ســوی اداره ديپلماسی گردشگری در وزارت امور 

خارجه دنبال می شود.«

تدوین دستورالعمل ضوابط 
ایجاد اردوگاه های گردشگری

 معاون ســرمايه گذاری، حقوقی و امور مجلس 
ســازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
گفت: »پيش نويــس اولين دســتور العمل ضوابط 
ايجاد، اصالح، ســامان دهی و واگذاری اردوگاه های 
گردشگری تدوين شد و در مرحله نهايی تصويب و 

ابالغ قرار گرفت.« 
بــه گزارش ميــراث آريا ، حســين اربابی تدوين 
ضوابــط اردوگاه هــای گردشــگری را يکــی از 
برشمرد  معاونت سرمايه گذاری  اقدامات  مهم ترين 
و بــا اعالم اين خبــر تصريح کرد: »در راســتای 
ســامان دهی و ايجاد وحدت رويه در نحوه فرآيند 
صــدور مجوزها و فراهم کردن ســازوکار قانونی 
درجهت نظارت های مســتمر و با رويکرد ايجاد و 
توسعه تاسيسات گردشگری ارزان قيمت، همچنين 
به منظور بهره مندی از ظرفيت های ســرمايه گذاری 
اين بخش در صنعت گردشــگری و پيرو برگزاری 
چندين جلسه کارشناسی اين موضوع تدوين و در 

مرحله نهايی قرار گرفت.«

رقابت ایده پردازان گردشگری در همدان
 مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان با هدف 
ارتقاء و توسعه گردشگری اقدام به برگزاری جشنواره ايده برتر شهری 
کرد تا هم از مشــارکت عموم مردم در حوزه گردشگری استفاده کند و 

هم از ظرفيت شهر هوشمند در مديريت شهری بهره مند شود.
محورهــای ايده پردازی در نخســتين دور جشــنواره شــامل تقويت 
گردشگری شــبانه در کهن شــهر همدان، بهره گيری از ظرفيت شهر 
الکترونيک )شــهر هوشمند( در مديريت شهری، شــيوه های تبليغات 
مدرن در روز، شــب، رســانه ای و مجازی با تأکيد بــر رنگ ها برای 
ايجاد جذابيت بصری و طراحی و تجهيز ورودی های ســه گانه شــهر 
همدان با کاربری های مختلف متناسب با معيارهای اقتصادی، تاريخی، 

گردشگری و جغرافيايی خاص همدان است.
رئيس جشنواره ايده برتر شهری در حوزه گردشگری همدان در نشست 
جشنواره ايده برتر شهری در حوزه گردشگری همدان که در دفتر ايسنا 
برگزار شــد، با بيان اينکه ٢٥8 اثر به دبيرخانه جشنواره ايده برتر ارسال 
شده اســت، گفت: 4 اثر از ٢٥8 اثر رســيده به دبيرخانه برگزيده شده 
است.حسين قره باغی با اشاره به اينکه اختتاميه اين جشنواره ٢6 تيرماه 
با حضور فعاالن گردشــگری همدان در تاالر قرآن برگزار خواهد شد، 
اظهار کرد: هدف از برگزاری جشــنواره ايده برتراســتفاده از مشارکت 
عموم  مردم در حوزه گردشگری است.وی با بيان اينکه اين جشواره در 
سالهای آينده به صورت تخصصی تر و حتی بين المللی برگزار خواهد 
شــد، تصريح کرد: رفع نيازهای روز شهروندان و بهره گيری از ظرفيت  

شهر هوشمند از ديگر اهداف اين جشنواره است.
قره باغی با اشــاره به اينکه جشنواره ايده برتر زمينه ساز مشارکت عموم 
شــهروندان است، بيان کرد: در گام نخســت به دنبال اين هستيم که از 

ظرفيت عموم مردم بهره مند شويم.
وی يادآور شــد: تقويت گردشگری شــبانه، بهره گيری از ظرفيت شهر 
الکترونيک هوشــمند و طراحی و تجهيز ورودی های 3 گانه شــهر از 
محورهای ايده پردازی در اين جشنواره بوده است تا بتوانيم از ايده ها و 

نظرات شهروندان در حوزه های مختلف بهره مند شويم.
اين عضو شــورای شهر همدان با اشــاره به اينکه يکی از دغدغه های 
شهروندان تعطيلی شهر در شب است، اظهار کرد: بايد شهر را در شب 
تبليغ کنيم و رونق اقتصادی، شادابی و نشاط را در شب برای شهروندان 

ايجاد و در واقع شهر را در شب زنده کنيم.

شهردار همدان خبر داد
تحویل ساختمان سایت موزه میدان مرکزی 

همدان تا قبل از فصل سرما
 شــهردار همدان با بيان اينکه عمليات اجرايی ســاخت سايت موزه 
ميدان مرکزی همدان از 1٥ روز پيش به طور جدی آغاز شــده اســت، 
گفت: ساختمان موزه قبل از آغاز فصل سرما به ميراث فرهنگی تحويل 
داده می شــود.عباس صوفی با بيان اينکه ساخت سايت موزه ميدان امام 
خمينی)ره( همدان که به علت برخی مشــکالت متوقف شــده بود، با 
تجهيز کارگاه، عمليات اجرای آن دوباره آغاز شــده است، اظهار کرد: 
عمليات اجرايی ســاخت اين سايت موزه از 1٥ روز پيش به طور جدی 
آغاز شده و قبل از آغاز فصل سرما ساختمان اصلی ساخته شده و برای 
انجام ساير امور مربوط به موزه به ميراث فرهنگی تحويل داده می شود.
وی با بيان اينکه طراحی و نظارت بر ساخت اين موزه با ميراث فرهنگی 
است و اجرا و ســاخت آن زيرنظر شــهرداری انجام می شود، افزود: 
موقعيت ممتاز اين موزه در مرکز شــهر می تواند بيش از پيش به جذب 

گردشگر داخلی و خارجی کمک کند.
شــهردار همدان با بيان اينکه اين سايت موزه  ساده و با هويت تاريخی 
احداث می شــود، عنوان کرد: ٢ ميليارد و 800 ميليون تومان بودجه به 

اين پروژه اختصاص داده شده است.

■ حدیث:
امام علی )ع(:

همانا تو به اََدبَت بهاگذاری می شوی . پس آن را به بردباری بیارای.         
غرر الحکم: ج 3 ص 57 ح 3813

■ دوبیتي:
چو نی از استخوانم نالش آیو بی ته هر شو سرم بر بالش آیو  

ز مژگان پاره های آتش آیو شب هجران بجای اشك چشمم  
باباطاهر

سینـما

■ قد  س.......  شبی که ماه کامل شد- ما همه باهم 
هستيم- تگزاس2 - زهرمار

.......... ................. ما همه باهم هستيم- ■ قد  س2
■ فلسطين1  سرخ پوست - ايکسالرژ - شبی که 

ماه کامل شد
فلسطين 2.......................... شبی که ماه کامل شد

■ سينما کانون..... زهرمار- ايکسالرژ
■بهمن مالير.... ........... ايکسالرژ - شبی که ماه 

کامل شد 
■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

 ســال گذشته در شرايطی که همدان و مسئوالن 
ميراث فرهنگی و گردشــگری و مديريت شهری 
همدان خود را برای برگزاری جشن همدان ٢018 
آماده  می کردند، مجوز ســاخت برجــی دوقلو در 
عرصه  بنای تاريخی »نورمحال « صادر و نخســتين 

اقدامات آن نيز انجام شد.
بــا وجود دســتور اســتاندار بــرای جلوگيری از 
ساخت وساز، خاکبرداری در باغ »نورمحال« با قطع 
درخت در اين باغ آغاز شد و به نظر می رسيد مالک 
بنا عزم خود را برای رســيدن بــه نتيجه ای در اين 

زمينه جزم کرده است.
از سوی ديگر نامه ای که پرويز پرستويی و اميرشهاب 
رضويــان دو ســينماگر خطاب بــه محمدناصر 
نيک بخت استاندار ســابق، عباس صوفی شهردار، 
علی مالمير مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دستی 
و گردشگری و پيمان ترکمانه مديرکل کميته امداد 
امام خمينی)ره( استان همدان نوشتند و درخواست 
کردند تا ساخت وســاز در عرصه اين بنای تاريخی 
متوقف و دســتور داده شود تا از اين اثر تاريخی و 
جاذبه گردشگری مهم حفاظت شود حتی بعد از آن 
حدود 4٥0 نفر از فعاالن فرهنگی همدان در نامه ای 
سرگشاده از اقدام اين دو سينماگر  حمايت کردند 
و از سوی ديگر تعدادی از فعاالن مدنی همدان در 
مقابل اين عمارت و با هدف حفاظت از آن زنجيره  

انسانی بستند.
شــش ماه از مطرح شدن نخستين هشدارها درباره  
وضعيت عمارت تاريخی »نورمحال« و صحبت ها، 
جلســات و قول  و قرارها از کميته امداد به عنوان 
مالک و شهرداری و ميراث فرهنگی همدان گذشت 
و بعد از گذشــت آن مدت و خاموش شدن آتشی 
که  قصد داشت از ساخت برج های دوقلو در چند 
متری عمارت نورمحال که بــا گودبرداری بزرگی 

همراه بــود، جلوگيری کند تا اينکه شــهرداری و 
شورای شــهر همدان، اختصاص زمين معوض به 

کميته امداد را رد کردند.
حرف و حديث های پيش بينی شــده بــرای آغاز 
کار گودبــرداری در چند قدمی »نورمحال« همدان، 
باالخره عملی شد و بيل مکانيکی صبح چهارشنبه 
18 ارديبهشت زمين عرصه  اين عمارت تاريخی را 
زخمی کرد.10 ماه از مطرح شدن نخستين هشدارها 
درباره  وضعيــت عمارت تاريخــی »نورمحال« و 
صحبت ها، جلسات و قول و قرارها از کميته امداد 
به عنوان مالک و شهرداری و ميراث فرهنگی همدان 
گذشــته اســت، در اين ميان قول و قرارها بعد از 
درخواســت های مکرر دوستداران ميراث فرهنگی 
استان و به ويژه وارد شدن هنرمندان همدانی به اين 
ماجرا به دادن زمين معوض به کميته امداد ختم شد؛ 
درخواستی که بعد از گذشت اين مدت پشت گوش 
انداخته شد و به نظر می رسيد، همه ترجيح داده اند 
ســکوت کنند تا اين ساخت وساز هم انجام شود. 
و اکنون لودرهای پيمانــکار پروژه برج های دوقلو 
در چندمتری عمــارت تاريخی »نورمحال« همدان 
سرپنجه های شان را تيز کرده اند؛ نه تنها همه حرف ها 
و درخواســت ها و پيگيری هايی را که دوستداران 
ميــراث فرهنگی تاکنون انجام داده اند چال می کنند 
بلکــه گودبرداری در کمتــر از 10 متری اين بنای 
تاريخــی را با جديت آغاز کرده اند و لحظه ای از پا 
نمی نشــينند؛ مانند دو ماه قبل در 18 ارديبهشت که 
زميِن عرصه  عمارت نورمحال در همدان را زخمی 
کردند، تا قول مديران شــهری و حتی رئيس کميته 
امداد را بــرای جلوگيری از تعرض به عرصه  بنای 

تاريخی »نورمحال« پشت گوش بيندازند.
به گزارش ايسنا ، بعد از گذشت چهار روز از آغاز 
کار گودبرداری در عرصه  عمارت نورمحال همدان، 

به صورت رسمی، اين بار پای رفاقت و درخواست 
شهردار همدان  و اعضای شورای شهر به ميان آمد 
تا زخم نورمحال عميق تر نشــود امــا در اين ميان 
پای تنها راهکاری که بــه ميان نمی آيد وجود يک 
زمين معوض است...لودرها آماده  شخم زدن عرصه  
عمارت آمريکايی ها در همدان  هســتند تا برج های 
دو قلو منظر فرهنگی و فيزيکی اين بنای تاريخی را 
در محوطه  تاريخی »نورمحال« از بين ببرند، آن هم 
در شرايطی که  مسئوالن، پيش از اين قول حفاظت 

از هر اثر تاريخی را داده بودند.
 شورا به تنهایی قادر به توقف 
پروژه محدوده »نورمحال« نیست

کامــران گردان، رئيس شــورای اســالمی شــهر 
همدان روز گذشــته در صحن علنی شــورا با بيان 
اينکه شورای شــهر به تنهايی قادر به توقف پروژه 
محدوده نورمحال نيســت و همه ارگان های شهر 
بايد با همکاری هم فکری به حال اين پروژه کنند، 
گفت: ادارات راه و شهرســازی، معاونت عمرانی 
اســتانداری، کميته امداد، ميراث فرهنگی و ادارات 

مرتبط برای توقف پروژه يکدست شوند.
 توقف فعلی 

عملیات خاکبرداری نورمحال
رئيس کميسيون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
شــهر همدان نيز با بيان اينکه نخستين بهره  بردار و 
الگوبرداری برای حفظ آثار تاريخی در شــهر بايد 
خود ما باشــيم، گفت: همدان يــک عمارت ثبت 
ملی)نورمحال( دارد که تحت تأثير عوامل خارجی 
قرار می گيرد اين در حاليست که بايد ارزش آن از 

حد يک منطقه يا شهر خارج شود.
رضوان سلماســی افزود: از روز پنجشنبه-٢0 تير- 
عمليــات خاکبــرداری نورمحال آغاز شــده که با 
دخالت شهردار و درخواســت از پيمانکار تا چند 

روز پروژه متوقف شده است. شايد به لحاظ قانونی 
کاری نشود انجام داد اما بايد چاره انديشی کرد.

 ساخت و ساز 
آسیبی به بنای تاریخی نمی زند

و امــا در ايــن ميان مديــرکل ميــراث فرهنگی، 
صنايع دســتی و گردشگری اســتان همدان با بيان 
اينکه پيمانکار پروانه ســاختمانی را از شــهرداری 
دريافت کرده اســت و به ساخت و ساز خود ادامه 
خواهد داد، به خبرنگار ايسنا گفت: ساخت و ساز 
در محدوده نورمحال آســيبی به بنا نمی زند اگرچه 
بهتر بود برای حفظ يکپارچگی اين اتفاق رخ ندهد.
علی مالمير در توضيح پيشنهادات ارائه شده اظهار 
کرد: گزينه يک و اولويت ســازمان ميراث فرهنگی 
دادن زمين معــوض به پيمانکار بــود تا عالوه بر 
متضرر نشــدن کميته امداد، آن زمين به قســمت 
ديگری از پارک تبديل شــود اما بر اســاس اعالم 
شهرداری و شــورای شهر زمين معوضی برای اين 
طرح وجود نداشــت.وی بيان کــرد: گزينه بعدی 
مطرح شــده اصالح نقشــه برج ها بود که آسيب 
کمتــری از لحاظ ســيما وارد و ديدن عمارت نور 
مهال برای عموم راحت تر می شــد اما کميته امداد 

اين طرح را نپذيرفت.  
ضــرر و زيان کميته امداد را کدام دســتگاه جبران 
می کند؟ مديــر روابط عمومی کميتــه امداد امام 
خمينی)ره( استان همدان نيز با بيان اينکه عمليات 
خاکبرداری از پنج شنبه ٢0 تير آغاز شده و متوقف 
نشده است، به خبرنگار ايسنا گفت: يک سال و نيم 
حق محرومان به علت تأخيــر در انجام اين پروژه 
ضايع شده است.بنيامين ياری با بيان اينکه تا کنون 
3 ميليارد تومان به علت گرانی مصالح به کميته امداد 
ضرر وارد شده اســت، افزود: کدام يک از دستگاه 
ها ضرر کميته امداد در اين زمينه را جبران خواهد 
کرد؟وی با بيان اينکه چند ســال اســت که مجوز 
ساخت اين برج ها از شهرداری گرفته شده، عنوان 
کــرد: در کنار اين عمارت يک مجتمع مســکونی 

احداث خواهد شد.

 ايــن روزهــا مجتمــع فرهنگــی هنــری شــهيد 
ــدار  ــش پرطرف ــک نماي ــرای ي ــل اج ــی مح آوين

اســت .
ــو گشســب«  ــر رســتم بان نمايــش »عروســی دخت
بــه نويســندگی اردشــير صالــح پــور و بــه 
ــی  ــواد کبودراهنگ ــد ج ــيد محم ــی س کارگردان
ــی  ــه م ــر روی صحن ــی ب ــکان فرهنگ ــن م در اي
ــور  ــير صالح پ ــدی را اردش ــن کم ــن مت رود . اي
ــه  ــق ب ــی متعل ــه حماس ــک منظوم ــاس ي ــر اس ب
قــرن ششــم هجــری نوشــته اســت. نويســنده آن 
ــخه  ــای کار نس ــت و مبن ــخص نيس ــه مش منظوم
تصحيــح شــده دکتــر روح انگيــز کراچــی اســت.
ــی 1000  ــه حماس ــن منظوم ــتم در اي ــر رس دخت
بيتــی کــه چــون شــاهنامه در بحــر متقــارب 
ســروده شــده، بانويــی زيبــا، يــل و پهلــوان 
اســت کــه تربيــت جنگــی بــرادرش فرامــرز را بــر 
عهــده دارد، در نبردهــای بســيار شــرکت می کنــد 
و البتــه حاضــر بــه ازدواج بــا خواســتگاران خــود 

نيســت.
ــب  ــو گشس ــتگاران بان ــر خواس ــه س ــی ک بالهاي
مــی آيــد، تالش هــای رســتم بــرای راضــی کــردن 
ــوهر در  ــتان ش ــتن دس ــه ازدواج، بس ــرش ب دخت
ــدی  ــای کم ــه موقعيت ه ــی و... هم ــب عروس ش
ــی  ــه خوب ــور ب ــه صالح پ ــد ک ــکل می دهن را ش

ــت. ــنامه درآورده اس ــا در نمايش آن ه
ياســر محمــدی، مصطفــی بيگــی، ســيد مهــرداد 
ســيد  شــادمانی،  شــيما  کاووســی حســينی، 
ســجادی،  عليرضــا  فاطمــی،  حســين  اميــر 
ــام  ــری، بهن ــه گ ــن فعل ــو، امي ــان آزاد ج احس

فراهانــی، مرضيــه دهقــان بــه عنــوان بازيگــر در 
ــتانی و  ــش حضــور دارند.ضــرب باس ــن نماي اي
ــه  ــاری، کمانچ ــی بختي ــط مرتض ــيقی توس موس
ــر  ــار توســط علــی اکب ــی، ت توســط ســيما ايمان
خســروی و تنبــک توســط ســپهر نيــک فرجــاد 
ــهای  ــرای نمايش ــش اج ــود. نق ــی ش ــرا م اج
ــز  ــد تاثيرگــذار و حائ طنــز در جامعــه مــی توان

ــد  ــت باش اهمي

ــای  ــد زندگــی در دني ــن باورن ــر اي کارشناســان ب
توســعه يافتــه، ماشــينی و بــه دور از طبيعــت 
بيــش از گذشــته نيازمنــد نشــاط، شــادمانی فــردی 
و اجتماعــی اســت و تاثيــر آن بــر ســالمت روح، 
ــه  ــی ب ــردی و اجتماع ــعه ف ــی توس ــم و حت جس
ــه ای اســت کــه اگــر وجــود نداشــته باشــد  گون
نااميــدی،  بــی انگيزگــی، افســردگی،  انــواع 
ــای  ــيب ه ــی و آس ــالالت روان ــری از اخت ديگ

بنابرايــن  مــی آورد.  دنبــال  بــه  را  اجتماعــی 
ســهم نشــاط اجتماعــی بــه عنــوان يــک محــرک 
افــراد  بــرای  آفريــن  نشــاط  و  شــادی بخش 

ــت.  ــر اس ــيار مهم ت ــه بس جامع
ــی  ــی بوعل ــروه نمايش ــش کاری از گ ــن نماي اي
ــاعت  ــاه س ــرداد م ــا 3 م ــر ت ــت و از ٢٢ تي اس
ــه  ــه روی صحن ــی ب ــهيد آوين ــع ش 1٩ در مجتم

ــی رود. م

همه مردم شهر دعودتند به:
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