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مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان:

ساخت سدهای جدید در استان
همدان برنامهریزی شده است

مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای
اســتان همدان با اشاره به نقش سدها در
کنترل سیالب ناشی از بارندگی ها ،گفت:
ساخت ســدهای جدید در استان همدان
برنامهریزی شده است.
منصور ستوده با بیان اینکه در بارشهای
فروردین ماه امســال ،سد اکباتان و کالن
مالیــر در کنترل ســیالب نقش ویژه ای
داشتند ،گفت :حجم آب سد شیرین سو
کبودرآهنگ به  ۴.۴میلیون مترمکعب رسیده است.
بــه گزارش مهر ،وی بــا بیان اینکه در بارشهای اخیــر  ۴میلیون مترمکعب
معادل  ۹۰درصد این ســد پر شده اســت که مصارف آن برای شرب است؛
در خصوص ســد کالن نیز افزود :حجم ذخیره این ســد بیش از  ۴۵میلیون
متر مکعب و در حال ســرریز شدن است که پس از طی مسافتی به رودخانه
گاماسیاب میپیوندد و وارد حوزه کرخه میشود.
وی گفت :این ســد با هدف تأمین آب آشــامیدنی مــردم مالیر ،تأمین
حق آبه های کشــاورزی پایین دســت منطقه و صنایع شــهرک صنعتی
ساخته شــده و هم اکنون آب سرریز آن برای بخش کشاورزی مصرف
می شود.
ســتوده با اشاره به اینکه سد سرابی نیز با هدف تأمین آب آشامیدنی شهرهای
تویسرکان و سرکان و حق آبه های کشاورزی پایین دست ساخته شده است،
افزود :این ســد با ظرفیت  ۹.۵میلیون متر مکعب از نوع سنگریزهای با هسته
رسی است.
وی ادامــه داد :ســد شــنجور رزن نیــز  ۱۰۰درصــد پــر شــده و  ۵میلیــون
متــر مکعــب آب دارد کــه  ۲۰۰لیتــر در ثانیــه ســرریز میکنــد و در مجمــوع
از  ۷ســد اســتان  ۵مــورد پــر شــده یــا ســرریز کــرده و  ۲مــورد هــم ذخیــره
قابــل توجهــی دارد.

نقش سدها در کنترل سیالبها و تأمین آب شرب

ســتوده با تاکید بر اینکه ســد محلی برای ذخیره و تأمین آب اســت و اگر
سدها نبودند کنترل سیالبها و تأمین آب شرب ممکن نبود ،گفت :عملیات
سدسازی در استان همدان ادامه دارد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای همدان همچنین در ادامه از انسداد  ۳هزار و
 ۵۲۴حلقه چاه غیر مجاز در همدان خبر داد و گفت :انســداد این تعداد چاه
غیرمجاز ســبب صرفهجویی بیش از  ۲۵۷میلیون مترمکعبی در مصرف منابع
آبی استان شد.
وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای ســال  ۹۳تاکنــون  ۳هــزار و  ۵۲۴حلقــه چــاه
غیرمجــاز در اســتان همــدان مســدود عمــق انســداد چاههــای غیرمجــاز را
بیــش از  ۱۲۲کیلومتــر اعــالم کــرد و گفــت :بیشــترین چاههــای غیرمجــاز
در کبودرآهنــگ بــا یــک هــزار و  ۱۰۹حلقــه ،رزن بــا  ۶۴۰حلقــه و همــدان
بــا  ۴۴۴حلقــه مســدود شــده اســت.
ســتوده بــا بیــان اینکــه همــکاری مناســبی بیــن دادگســتری و نیــروی
انتظامــی بــرای انســداد چاههــای غیرمجــاز در همــدان وجــود دارد عنــوان
کــرد :از ابتــدای امســال تاکنــون  ۴۱حلقــه چــاه غیرمجــاز در اســتان
مســدود شــده کــه صرفهجویــی  ۶۵۴هــزار مترمکعبــی منابــع زیرزمینــی
را در پــی داشــته اســت.
ســتوده افزود :در مجموع تعداد  ۴هزار و  ۲۵۸دســتگاه کنتور هوشمند آب
و برق بر روی چاههای مجاز نصب شــده که بیشــترین آنها مربوط به دشت
رزن  -قهاوند است.
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یادداشت

■ یک ریال برای تولید و تحقیقات دریافت نکردهایم
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مدیران و نمایندگان هم
قند صفي بخرند

چند روز اســت که صفهاي زنانه و مردانه
طوالني جلوي فروشــگاههاي زنجیرهاي تشکیل
شــده است .باالي شــهر و پایین شهر هم فرقي
نميکند .مردم هروقت ميشــنوند قرار اســت
کاالیــي با نرخ دولتي توزیع شــود از صبح زود
به صف ميشوند.
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تحریممیکنیم

پیرو برخی وعدههای تحقق نیافته از ســوی
دســتگاههای اجرایی مانند بسته شدن کانالهای
ارتباطی و شفافسازی رسانهها ،رکود در روابط
عمومیها ،رخوت حاکم در دستگاههای اجرایی،
کاهش اشترک و مطالبات پرداخت نشده رسانهها
خانه مطبوعات اســتان اقدام به صدور بیانیه کرده
است .متن بیانیه بدین شرح است.
ســال  ۱۳۹۸در حالی شروع شــد که مطبوعات
روزگار ســختی را گذراندند و هــر روز بر این
سختیها افزوده میشود.
قیمت کاغذ و زینک آنچنان سرسامآور شده که
اگر چارهای جدی برای آن اندیشــیده نشــود در
آیندهای نه چندان دور شــاهد تعطیلی بسیاری از
نشــریات خواهیم بود و رکن چهارم دموکراسی
در جمهوری اســالمی قطعــا دچار چالش جدی
خواهد شد.
■ اکنــون که انقالب اســالمی در آغاز دهه پنجم
زیســت خود قرار گرفته و به فرموده مقام معظم
رهبری گام دوم انقالب باید محکمتر از گذشــته
برداشته شود ،اگر فکری به حال و روز مطبوعات
به عنوان حلقه واســط مردم و مســئولین نشود

قطعا رســیدن به اهداف تعریف شده در گام دوم
انقالب کاری سخت و دشوار خواهد بود چراکه
مطبوعات با تکیه بر توان خــود میتوانند راه را
برای رســیدن به این اهداف هموار کنند به شرط
آنکه بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
■ اســتان همدان نیز همواره در طول تاریخ صد
ســاله گذشــته به ویژه بعد از انقالب اسالمی در
عرصه مطبوعات حرفهای بســیاری برای گفتن
داشــته و دارد و امروز خوشــبختانه با دارا بودن
پتانسیلهای بسیار در کشور چه در بحث نیروی
انســانی متخصــص و چه توان چاپ و انتشــار
سرآمد است.
■ شرایط حاکم بر جامعه امروز به لحاظ اقتصادی
و نیز عدم حمایت الزم از مطبوعات باعث شده تا
فعاالن حوزه مطبوعات در کشور و به ویژه استان
همدان نگران آینده کاری خود و رسانههایشــان
باشند و هر روز بر این نگرانیها افزوده شود.
■ در همین راستا متاسفانه اکثر دستگاههای دولتی
استان همدان در چند ماه گذشته علیرغم تاکیدات
ویژه استاندار محترم همدان و نیز معاونت محترم
سیاسی و امنیتی ایشان مبنی بر اولویت قرار دادن

پرداخت مطالبات نشریات و افزایش اشتراک آنها
تا کنون اقدامی چشمگیری انجام نداده اند.
■ در همیــن راســتا نیــاز هســت تــا مدیران
دســتگاههای اجرایــی و نیــز مدیــران روابط
عمومی ادارات با عنایت به دســتور اســتاندار
محتــرم و نامه معاون محترم سیاســی و امنیتی
اســتانداری تا ۱۵خرداد ماه نسبت به پرداخت
مطالبات نشریات به صورت کامل و نیز گرفتن
اشــتراک از نشریات محلی و سراسری فعال در
سطح استان اقدام کنند.
■ بدیهی اســت خانه مطبوعات اســتان همدان
براساس گزارشــی که از رسانهها خواهد گرفت،
آن دســته از دســتگاههای اجرایی که نســبت به
پرداخت مطالبات و گرفتن اشــتراک اقدام نکنند
را تحریم خبری خواهد کرد.
■ همچنین براساس دستورالعمل وزارت ارشاد
و نیز نامه وزیر محترم کشور و استاندار محترم
همــدان بــه ادارات دولتی ،تمام دســتگاههای
اجرایی از جمله شــهرداریها و ســازمانهای
تابعه موظفند در ســال جدید تمام آگهیهای-
دولتــی خود را براســاس تعرفههــای مصوب

وزارت ارشــاد و از طریــق ادارات فرهنگ و
ارشاد در استان و شهرســتانها منتشر کنند .لذا
همه دستگاهها ملزم به رعایت این قانون هستند
و هیچ یک از ادارات و سازمانها اجازه ندارند
هیچگونه آگهی دولتــی را در کانالها و فضای
مجازی منتشــر کنند و الزاما باید در نشــریات
مکتوب به چاپ برســانند .قطعــا در این زمینه
نیز متخلفان به اســتانداری و دیوان محاســبات
معرفی خواهند شد.
■ نکته پایانی اینکه انتظار میرود در ســال جدید
مدیران روابطعمومی دســتگاههای اجرایی استان
ضمن تعامل بیشتر با مطبوعات و خبرگزاریها و
پایگاه های خبری دارای مجوز ،از ارســال خبر و
مطلب بــه کانالهای فضای مجازی و نیز دعوت
فعاالن این کانالها در نشستها و جلسات خبری
اجتناب کنند.
■ امیدواریــم با مســاعدت و همــکاری مدیران
دســتگاهها و مدیران روابط عمومی ادارات؛ سال
 ،۹۸ســالی ماندگار در عرصه تعامــل ادارات و
رســانهها باشد .توفیق قرین راه همه خدمتگزاران
نظام مقدس جمهوری اسالمی باشد.

فرماندار:

تخریب باغ های محدوده طرح جامع
همدان نگران کننده است

فرماندار همدان با بیان اینکه دســتاندازی
و تخریب باغ های شــهر که در محدوده طرح
جامع توســعه قرار دارند ،نگران کننده اســت
گفت :همه مسئوالن باید در زمینه تغییر کاربری
زمینهای کشاورزی حساس باشند و شهرداری
و جهاد کشــاورزی در این بــاره وظیفه قانونی
دارند.
به گــزارش روابط عمومی فرمانداری همدان،
حســین افشــاری در کارگروه امور اقتصادی
و تولیدی بخش کشــاورزی شهرستان همدان
افزود :ســایر دســتگاه های نظارتی نیز تالش
کننــد تا در این مســائل هیچگونه مماشــاتی
انجام نشود.
وی تاکیــد کرد :در بدو آغــاز تغییر کاربری باید
جلوی کار گرفته شود و یکی از عوامل بازدارنده

بــرای مقابله با تغییر کاربری در باغ ها برخورد با
افراد خاطی است.
فرماندار همــدان در خصوص وجود پروندههای
تســهیالت اشــتغال روســتایی در بانکهــا نیز
خاطرنشان کرد :باید در زمینه تسهیالت روستایی
بانکهای عامل مســاعدت الزم را داشته باشند تا
این تسهیالت شناور در استان جذب شود.
افشــاری در زمینه خرید تضمینی گندم نیز اظهار
داشــت :امســال رقم خرید گندم  ۱۷هزار ریال
اعالم شده که نسبت به ســال گذشته  ۱۵درصد
افزایش قیمت دارد.
وی با بیان اینکه اخبار قاچاق گندم شــنیده شده
اما توســط متولیان امر مصداق مشخصی برای آن
اعالم نشــده اســت ادامه داد :تاکنون یک میلیون
و  ۲۰۰هزار تن گندم در کشــور خریداری شده

که  ۲۶درصد نســبت
به مدت مشــابه سال
گذشته رشد را نشان
میدهد.
فرماندار شهرســتان
همــدان بــا تاکید بر
اینکــه باید در طــول  ۲۰روز آینده ضعف های
مراکز خرید گندم را رفع کرد افزود :سال گذشته
خرید گندم توســط مراکز خریــد در همدان به
خوبی انجام شد و گندم تولیدی کشاورزان توسط
این مراکز به آسانی تحویل شد.
افشــاری با اشاره به اینکه ســرعت بخشیدن در
تحویل گندم انگیزه خوبی برای کشاورزان ایجاد
کرده اســت ،خاطرنشان کرد :نســبت به تحویل
گندم به مراکز مجاز در استانهای دیگر حساسیتی

وجود ندارد.
وی ادامــه داد :اولویت برای اســتان افزایش
کشــت های گلخانه ای است و براساس برنامه
ســه ســاله تا پایان برنامه ششــم توسعه قرار
اســت  ۳۶هکتــار گلخانه جدیــد در همدان
ساخته شود.
افشاری افزود :در سال جاری با احداث ۱۲هکتار
گلخانــه در همــدان برای  ۱۲۰نفــر به صورت
مستقیم اشتغال ایجاد میشود.

یادداشت روز

صدای واحد
در مقابل تهدیدات
ســال  ۹۸اتفاقاتی در کشور روی داد
که منجــر به ایجاد یک نــوع همگرایی و
همصدایی در بین مردم و مســئولین و به
ویژه سیاسیون هر دو جناح سیاسی کشور
گردید.
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مسئول تغذیه بالینی وزارت
بهداشت مطرح کرد

آمار باالی سوء
تغذیه در بیماران
بیمارستانها

مســئول تغذیه بالینی وزارت بهداشت
با اشاره به آمار سوء تغذیه در بیمارستانها
گفت :اکثر بیماران به هنگام بستری شدن
از وضعیت تغذیهای مناســبی برخوردار
نیستند.
غالمرضا فارسانی در گفتوگو با ایسنا،
با اشــاره به وضعیت تغذیــهای بیماران
در ســطح کشــور اظهار کرد :بر اساس
مطالعــات انجــام گرفته در ســطوح و
بیمارستانهای مختلف ،تقریب ًا  ۳۸درصد
از بیماران بستری شــده در بیمارستانها
دچار ســوءتغذیه متوســط تا شــدید و
نیازمند حمایتهای تغذیهای اورژانســی
هستند.
وی با بیان اینکــه وضعیت بیمارانی که از
ســوء تغذیه رنج میبرنــد در بخشهای
مراقبتهای ویژه نامناسبتر است ،گفت:
 ۵۳درصــد بیمــاران بســتری در بخش
مراقبتهای ویژه دچار سوءتغذیه متوسط
تا شدید بوده و این آمار ،آماری قابل استناد
و بهطور کلی قابل تعمیم است.
وی بــا تاکید بــر انجام ارزیابــی دقیق و
فعالیتهــای وزارت بهداشــت در ایــن
حوزه ،افزود :نتایج تحقیقات انجام شده در
بیمارستانهای کل کشور به زودی استخراج
میشود.
فارســان با اشــاره به وضعیــت تغذیهای
کــودکان در بخــش مراقبتهــای ویژه
(  )P I CUگفت :وضعیت تغذیهای کودکان
در این بخشها به مراتب نامناسبتر بوده
و میتــوان گفت حــدود  ۶۳درصد این
کودکان نیز از ســوءتغذیه متوسط تا شدید
رنج میبرنــد .در بخشهایی مانند بخش
سرطان ،سوختگی ،شــیمی درمانی ،دیالیز
و همودیالیز نیز نگرانی در خصوص سوء
تغذیه وجود دارد.
وی بــا تاکیــد بــر نقــش حمایتهای
تغذیهای در دستیابی به کفایت تغذیهای
گفــت :کفایــت تغذیهای بــه تأمین ۸۰
درصد نیازهای تغذیــهای و انرژی فرد
اشــاره دارد و مطالعه مذکور نشــان داد
که حدود  ۷۳درصــد بیماران در بخش
مراقبتهای ویژه عــدم کفایت پروتئین
و  ۶۴درصــد عــدم کفایــت انــرژی
دارنــد .وضعیت از این نظــر در بخش
مراقبتهای ویژه کودکان به مراتب بدتر
و نزدیک به  ۹۰درصد است.
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اعالم نتیجه پرونده قاتل روحانی همدانی
در چند روز آینده
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان همــدان گفــت :تحقیقــات و
بررســیها از همدســتان قاتــل روحانــی همدانــی ادامــه دارد و طــی چنــد روز
آینــده نتایــج بررســیهای دقیــق از طریــق رســانهها ،اطالعرســانی خواهــد شــد.
حســین بشــری بــا اشــاره بــه نتایــج بررســیها در خصــوص انگیــزه قاتــل روحانــی
همدانــی اظهــار کــرد :تحقیقــات و بررســیها از همدســتان وی بــه منظــور حصــول
نتیجــه قطعــی در ایــن خصــوص همچنــان ادامــه دارد.

وی در گفتوگــو بــا فــارس بــا بیــان اینکــه تیــم جنایــی بــه منظــور بررســی
دقیــق ایــن پرونــده از تهــران در حــال بررســی موضــوع اســت گفــت :طــی چنــد
روز آینــده نتایــج بررســیهای دقیــق از طریــق رســانهها اطالعرســانی خواهــد
شــد.
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان همــدان در ادامــه بــا اشــاره بــه
کشــف جســد یــک مــرد  ۲۹ســال طــی روزهــای گذشــته ،بیــان کــرد :جســد
فــرد  ۲۹ســاله  ۲۰اردیبهشــتماه در ســد ســرخآباد کشــف شــد کــه قتــل ایــن
فــرد محــرز شــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه قاتــل شناســایی و دســتگیر شــده اســت ،افــزود :قتــل بــه

دلیــل اختالفــات خانوادگــی رخ داده بــود و قاتــل نیــز از بســتگان مقتــول اســت؛
جســد کشــف شــده نیــز بــه منظــور بررســی دقیــق علــت مــرگ بــه پزشــکی قانونــی
منتقــل شــد.
بشــری بــا بیــان اینکــه مقتــول از اهالــی یکــی از روســتاهای همــدان اســت تصریــح
کــرد :قاتــل پــس از شناســایی و دســتگیری بــه قتــل اعتــراف کــرده و انگیــزه وی
در دســت بررســی اســت.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :همشــهریان در خصــوص پیگیریهــای حــوادث و
اتفاقــات رخ داده و نتایــج بررســی آنهــا ،تنهــا بــه اطالعرســانی از طریــق مراجــع
معتبــر پلیــس و رســانهها توجــه داشــته باشــند.
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یادداشت روز

صدای واحد در مقابل تهدیدات
« فیضا ...مظفرپور

ســال  ۹۸اتفاقاتی در کشــور روی داد که منجر به ایجاد یک نوع
همگرایی و همصدایی در بین مردم و مسئولین و به ویژه سیاسیون هر
دو جناح سیاسی کشور گردید.
نخســتین نکته بارشهای سیلآسای بهاری در فروردین ماه و جاری
شدن سیل در برخی استانهای کشــور بود که علیرغم خسارات و
تلفاتی که به هموطنان وارد کرد .نعمات فراوانی برای کشــور در پی
داشــت .از افزایش ذخیره آب سدها و تاالبها گرفته تا رونق بخش
کشاورزی که در حقیقت یکی از پایههای اصلی تولید کشور میباشد.
و جبران کمبود آب و برق که بر اثر خشکســالیهای دو دهه گذشته
تهدیدات زیادی را برای کشــور ایجاد کرده بود .همانند آنچه که سال
گذشــته در استانهای اصفهان و چهارمحال بختیاری اتفاق افتاد و اما
نکته شــیرین دیگر بعد از وقوع ســیل در کشور ایجاد شد وحدت و
همدلی بین مردم و مســئولین و جناحهای مختلف کشور برای کمک
رسانی همه جانبه و استفاده از تمام ظرفیت و توان تمامی نهادها و به
ویژه نیروهای مسلح اعم از سپاه و بسیج و ارتش و نیروهای انتظامی
در کمکرسانی به سیلزدگان کشور بود و تمرکز این کمکها هم در
استانهایی چون خوزستان ،لرستان و گلستان بود که بیشترین آسیب
را از سیل دیده بودند .که جلوههای زیبایی از همدلی و همنوایی بین
اقشار مختلف در این سیل به نمایش گذاشته شد که در حقیقت تهدید
سیل را تبدیل به فرصت کرد.
نکته بعدی که موجب وحدت هر چه بیشــتر در بین قوای ســه گانه
و مســئولین و مردم گردید موضوع قراردادنامه سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا بود .که با واکنش
تند و قاطعانه مردم ومسئولین روبهرو شده و همگی بر حمایت کامل
از سپاه تأکید کردند .به نوعی نمایندگان مجلس از طیفهای سیاسی
مختلف در جلســه علنی لباس ســپاه را بر تن کرده و از این نیروی
مردمی پشــتیبانی نمودند و یک صدای واحد از کشور برای دشمنان
مخابره شــد و وحدت و همدلی در کشــور را با توجه به تهدیدات
موجود افزایش داد و این موضوع نیز فرصت دیگری برای همگرایی
در کشور ایجاد کرد.
و ســومین موضوع نیز سالگرد خروج آمریکا از برجام و اضافه کردن
برخی تحریمهای جدید به وسیله آمریکا علیه صنایع کشور از جمله
صنایع فلز ایران بود و همچنین تالش برای به صفر رساندن صادرات
نفت کشــورمان تا مردم عزیزمان را بیشــتر از گذشــته در فشارهای
اقتصادی خود قرار دهد .تا شاید بتواند مسئولین را به میز پای مذاکره
کشانده و احیان ًا امتیازات دیگری بگیرد .که در این موضوع سوم نیز از
مقام معظم رهبری و روسای قوای سهگانه گرفته تا مردم و سیاسیون
به اتخاذ موضع واحد و همصدایی در مقابل زیادهخواهیهای دشمن
پرداختند و هر گونه مذاکره در این شرایط را مردود دانسته .زیرا که با
توجه به تجربه برجام و بد عهدی آمریکا و خروج کامل این کشور از
برجام و ســایر معاهدههای بینالمللی و از طرفی نیز تعلل اروپایی در
یکسال گذشته در عمل به تعهدات برجامی خود مسئولین عالی رتبه
نظام و شــورای عالی امنیت ملی تصمیم به کاهش تعهدات برجامی
کشور گرفته و به اروپا نیز  ۶۰روز مهلت دادند تا به تعهدات خود به
طور کامل عمل نماید در غیر این صورت در مرحله بعد ایران تعهدات
بیشــتری را کاهش داده و حتی ممکن است خروج کامل از برجام را
در دستور کار خود قرار دهد.
در ایــن موضوع هم در حال حاضر در کشــور یک نوع همگرایی و
همصدایی ایجاد شــده و وحدت و همبستگی ملی در ایستادگی در
مقابل فشار و عدم مذاکره در شرایط نابرابر فعلی بهترین راهکار مقابله
با تهدیدات دشــمن است .نشــانههایی از این وحدت و همراهی را
در در ضیافت افطاری رئیس جمهور مشــاهده کردیم که سیاســیون
از طیفهای مختلف سیاســی حتی منتقدیــن حضور یافته و به ارائه
نظرات خود برای برون رفت از این مشــکالت و مقابله با دشمن را
ارائه نمودند.
امام راحل عظیمالشــأن فرمود« :حفظ نظام از اوجب واجبات است»
و امروز حفظ و حراســت از نظام و دستاوردهای آن در سایه اطاعت
کامل از رهبر معظم انقالب و وحدت و همدلی بین مســئولین با هم
و پشتیبانی مردم از تصمیمات مسئولین است .و هرگونه صدای تفرقه
افکن که به این وحدت آسیب برساند صدای دشمن بوده و بازی در
زمین دشمن خواهد بود که مردم و مسئولین باید با آن برخورد کنند.

بهره برداری از مخزن هزار مترمکعبی
روستای«کهکدان»تا اوایل تابستان

مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرستان مالیر از اتمام
عملیات اجرایی و بهره برداری از مخزن هزار متر مکعبی روستای
کهکدان مالیر تا اوایل تابستان سال جاری خبر داد.
به گزارش مهر ،محمد رضا ترکاشوند ضمن اشاره به پروژههای
در دســت اقدام و عملیاتی شــده در سطح روستاهای شهرستان
مالیر؛ گفت :از جملــه این پروژههای میتوان به اتمام حفر چاه
مکانیکی روســتای دهنو آورزمان به عمــق  ۱۲۰متر و همچنین
پیگیــری اخذ پروانه و خریداری لوازم مورد نیاز تجهیز چاه طی
روزهای آتی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه طی ســال جاری ساخت مخزن  ۵۰متر مکعبی
روستای ضربعلی و ورود آن به مدار امکان پذیر شد؛ عنوان کرد:
اجرای پروژه برق خورشیدی روستای منگاوی نیز در حال انجام
است.
ترکاشوند در ادامه با بیان اینکه عملیات اجرای خط برق و نصب
ترانس در روســتاهای کوسج خلیل و شوشاب نیز در حال انجام
است؛ خاطرنشــان کرد :عملیات تعمیر و بازسازی شبکه داخلی
روستای آورزمان هم آغاز شده و در حال انجام است.

قلعوقمعدرختاناردوگاه
■ کمیته امداد :پاجوش بود

« مریم مقدم

خبر قطع درختان اردوگاه فجر شهر همدان
تازه ترین خبر حاشــیه ای کمیته امداد استان
اســت .این خبر در حالی رســانه ای شد که
هنوز جریان ساخت و ساز این نهاد در حریم
نورمهال در حالــه ای از ابهام قرار دارد  .پیرو
درج خبری مبنی بر قطع  ۱۳۰اصله درخت در
اردوگاه فجر از ســوی کمیته امداد ،ظهر روز
گذشــته به دعوت رئیس کمیسیون خدمات
شــهری شورای شــهر همدان راهی ارد وگاه
شدیم تا اصل ماجرا را دریابیم .
اردوگاه فجــر همدان یکی از  ۱۰اردوگاه برتر
کشور ،متعلق به کمیته امداد امام خمینی (ره)
اســتان همدان اســت که هر ســال در فصل
تابســتان با ارائه برنامههــای متنوع فرهنگی،
تربیتی و آموزشی اوقات فراغت دانش آموزان
زیر پوشــش کمیته امداد امام خمینی (ره) را
فراهم می کند.
این باغ که در منطقه اعتمادیه شهر همدان قرار
داشته و با  ۲کلبه چوبی تاریخی ،بیش از ۱۰۰
ســال قدمت دارد و پــس از انقالب به کمیته
امداد امام خمینی (ره) استان واگذار شده است.
بــه نقل از مدیرکل کمیته امداد قطع درختی
در کار نبــوده اســت و فقط قطع یکســری
درخت پاجوش و کاشــت یکهزار و ۵۰۰
اصله نهــال جدید با سیســتم آبیاری تحت
فشــار و قطرهای مد نظر بوده است .گویا در
برنامه ریزی هــای صورت گرفته نزدیک به
 ۲میلیارد و  ۴۸۰میلیون ریال اعتبار به منظور
بازسازی و بهسازی باغ و همچنین نوسازی
درختان آن در نظر گرفته شده بود  .با ارسال
درخواســت بــه رئیس کمیته امداد کشــور
حدود  ۸۶۰میلیون ریــال اعتبار دیگر برای
بهســازی این باغ تخصیص یافته است.و بر
اساس موارد مطرح شده در مجموع تاکنون
بیش از پنج میلیارد ریال به منظور احیاء باغ
و ســامانه آبیاری اردوگاه فجر کمیته امداد
امام خمینی (ره) هزینه شــده است.این باغ
در مجموع هشــت هکتار مساحت دارد ،و
بر اساس گفته مدیر کل کمیته امداد هر سال
درآمد حاصل از فروش میــوه درختان این
بــاغ ،عالوه بر تامین هزینــه های نگهداری
باغ ،در حوزه کمک به محرومان و افراد زیر
پوشــش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان
تخصیص می یابد.
مدیــرکل کمیته امــداد همدان با بیــان اینکه
درختان قطع شده در اردوگاه فجر یا فرسوده
بودند ،یا بریده شده گفت :این باغ چند رشته
قنات دارد ،برای خشک کردن باغ نیاز نبود یقه
خودم را دست شهرداری دهم ،قنات را خشک
میکردم نه اینکه درخت قطــع کنم.ترکمانه:
درختان فرسوده اردوگاه فجر را قطع کردیم
اگر قصد ســوء داشــتم قنات باغ را خشک
میکردم
مدیرکل کمیته امداد استان در باغ اردوگاه فجر
به تشریح این موضوع پرداخت و اظهار کرد:
ایــن باغ بیش از  ۱۰۰ســال قدمت دارد و در

شنیدهها

 -۱احزاب همدان به بهانه افطاری گردهم می آیند .گویا خانه احزاب
استان این برنامه را اجرا خواهد کرد.
گفتنی اســت تا پیش از راه اندازی خانه احزاب در اســتان ،هر
ساله احزاب اســتان در قالب احزاب اصولگرا و احزاب اصالح
طلب دو مراســم افطاری در اســتان با حضور اعضا و میهمانان
داشته اند.
 -۲توطئه بدنام کردن همدان در کشــور ادامه دارد .گویا پخش وسیع
دو کلیپ از اشــتباهات صورت گرفته از دو برنامه فرهنگی استان در
دو روز گذشته بخشی از این توطئه است.
گفتنی است امسال تالشی برای خنثی کردن معرفی شایسته همدان در
ســال گذشته با بدنام کردن استان و برجسته کردن تخلفات در استان
آغاز شــده و تا کنون برنامه ای برای مقابله با آن از ســوی مسئوالن
مشاهده نشده است.
 -۳دعوت از برخی مقامات دولتی همدانی در کشــور برای استعفا و
داوطلبی در انتخابات آغاز شده است .گویا اکثر پاسخ ها به این دعوتها
تا کنون مثبت نبوده است .گفتنی است حضور برخی از این افراد می
تواند در روند و نتیجه انتخابات بسیار تاثیر گذار باشد

خبـر

این  ۱۰۰سال که حدود  ۴۰سال آن در اختیار
کمیته امداد بوده ،به همین شــکل اداره شــده
هرچند بعدها در بخشی از آن خوابگاه ساخته
شده است.
پیمان ترکمانه ادامــه داد :در این مدت خیلی
نســبت به باغ مجموعه توجه نشده و درختی
نیز کاشته نشده بود بلکه هر درخت بریده ،پیر
و فرســوده و یا درختی که ریشه آن در خاک
بود نیز باقی مانده بود.
مدیرکل کمیته امداد استان همدان با بیان اینکه
مســاحت باغ چهار هکتار است که با فضای
اردوگاه فجر به هشــت هکتار میرسد افزود:
از ســال  ۹۶تالش کردم بــاغ را احیا کنم اما
اردوگاه فجر خودگردان اســت و اعتباری از
دفتر مرکزی نمیگیرد.وی ادامه داد :درآمدزایی
اردوگاه نیــز از اجاره ابنیه ،خوابگاه ،ســالن
غذاخوری است و بخش اندکی هم از فروش
میوه چند درخت این باغ.
ترکمانه با اشــاره به اینکه تالش شد از مرکز
اعتبار اخذ شــود افزود :سال  ۹۷موفق به اخذ
مجوز و اعتبار از مرکز شــدیم و قرارداد ایجاد
درختها و فضای ســبز جدید با اعتبار ۲۴۸
میلیون تومان در تاریخ مرداد  ۹۷ایجاد شد.
وی با بیان اینکه با آغاز عملیات اجرایی گرانی
مصالح نیز رخ داد تصریح کرد :مجددا نامهای
بــه رئیس کمیته امداد کشــور مبنی بر کمبود
اعتبار ارسال کردیم و  ۸۶میلیون تومان مجدد
درخواســت اعتبار شــد و خود ما نیز هزینه
کردیم.
مدیرکل کمیته امداد اســتان همدان با اشــاره
به اینکــه تاکنون  ۵۰۰میلیــون تومان در این
باغ هزینه شده اســت گفت :یکهزار و ۵۰۰
درخت گردوی اصالح نژاد شــده ،دیرگلده،
مغز ســفید و کاغذی که در قــرارداد نیز ذکر
شده کاشته شده است به طوری که اگر درخت
مطابق آنچه در قرارداد نوشته شده ،نبود جبران
خسارت میشد.
وی با بیان اینکه با توجه به مساحت زیاد باغ و

لزوم نگهداری ۲۸ ،کیلومتر نیز لولهگذاری شده
است افزود :اگر بنا بر بریدن درختان و تخریب
باغ بود ،چرا دیگر درختان بریده نشــده و تنها
بخشی از آنها بریده شده است.
ترکمانه با بیان اینکه  ۱۲هکتار باغ از اردوگاه
فجــر آب میگیرد گفت :این باغ دو الی ســه
رشــته قنات دارد ،برای خشک کردن این باغ
نیاز نبود یقه خودم را دست شهرداری بدهم،
بلکه قنات را خشک میکردم و درختان را قطع
نمیکردم!
وی با بیان اینکه درختان بریده شــده پاجوش
درختان قطع شــده ســابق و یا درختان پیر و
فرسوده بوده اســت گفت :هفت ماه است که
درگیر کار هســتیم ،چــرا االن بحث درخت
بریدن پیش کشیده شده است؟
مدیــرکل کمیته امداد اســتان همــدان ادامه
داد:موضوع این اســت کــه درختی که محل
دعوا باشد را نبریدیم بلکه ریشه درخت صد
ساله که یک پاجوش از آن درآمده ،بریده شده
است.
وی خاطرنشــان کرد :ســال گذشته  ۸میلیون
تومــان برای از بین بردن علــف هرز این باغ
هزینه شــد و حتی چندین گله گوسفند را نیز
برای خوردن این علفها به باغراه دادیم زیرا
اگــر این علفها به خاطــر گرمای هوا آتش
میگرفت ،نخســتین نقطهای که دچار مشکل
میشد کلبههای اردوگاه بود.
ترکمانه اضافه کــرد :از روزی که در این باغ
شــروع به کار شد ،در اردوگاه نه دانشآموزی
وارد شده و نه جلسهای برگزار شده زیرا نگران
افتادن بیل و کلنگ بر سر آنها بودیم.

قطع  140درخت در اردوگاه فجر
کذب است
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر
همدان نیز در بازدید از اردوگاه فجر گفت :در
بازدید بازرســان سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شــهرداری همدان مدارکی بر قطع ۱۴۰
درخت در این اردوگاه مشاهده نشد و مطالب

منتشر شده در این خصوص در رسانه ها کذب
است.
علــی فتحی روز گذشــته در بازدیــد از این
اردوگاه بــه همــدان پیام اظهار داشــت :در
اطالعات به دست آمده و شواهد موجود ،بیش
از  ۲هزار و  ۵۰۰اصل درخت در این اردوگاه
کاشته شده است که نزدیک به یک هزار و ۵۰۰
درخت ،درخت گردو است.
وی با اشاره به اینکه وسعت باغ این اردوگاه
هشــت هکتار اســت ،اظهار داشت :چهار
هکتار از این باغ بایر بوده که حاال با کاشت
ایــن درختان مردم همدان ســال های آینده
از اکســیژن تولیدی و ســایه آن می توانند
استفاده کنند.
فتحی عنوان کرد ۲۸ :هزار متر لوله کشــی با
عمق  ۶۰سانتی متر ،به منظور آبیاری درختان
این چهار هکتــار به کار رفته که در نوع خود
اقدام شایسته ای است.
وی بــا قدردانی از مدیــرکل کمیته امداد امام
خمینی (ره) برای این اقدام ،افزود :با شــنیدن
شایعه قطع  ۱۴۰اصل درخت در این اردوگاه
شوکه شدیم ،اما با حضور در این باغ ،مشاهده
میدانی از آن و بررسی اسناد موجود ،به کذب
بودن مطلب منتشــر شــده در فضای مجازی
اطمینان پیدا کردیم.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر
همدان گفت :تا کنون بیش از پنج میلیارد ریال
به منظور کاشت درختان جدید و اصالح شبکه
آبیاری باغ این اردوگاه توسط کمیته امداد امام
خمینی (ره) هزینه شده است.
وی تاکید کرد :رســانه ها دقت کنند برخی از
افراد ســود جو ،با حاشیه سازی در خصوص
قطع درختان کهنســال ایــن اردوگاه ،اقدام به
انتشار اطالعات کذب نکنند.
فتحی تاکید کرد :از همه مدیران و مســئوالن
دستگاه های اجرایی استان درخواست داریم تا
با کاشت درخت در مجموعه ادارات خود ،به
حفظ محیط زیست کمک کنند.

وجود مدیران انقالبی و حضور جوانان در جهاد دانشگاهی
عامل موفقیت در این نهاد
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان گفت:
وجود مدیران انقالبی و متعهد همچون مرحوم
دکتر کاظمی آشتیانی و همچنین حضور جوانان
در این جهاد دانشگاهی عامل رشد این نهاد بوده
است.
به گزارش ایســنا ،حجت االســالم حبیبا...
شــعبانیموثقی نماینده ولی فقیه در اســتان و
امام جمعه همدان در دیدار با رئیس و معاونین
جهاد دانشگاهی واحد همدان ،اظهار کرد :جهاد
دانشگاهی یک ترکیب عالی از دو واژه مقدس
است ،هم جهادی و هم دانشگاهی بودن نشان
دهنده حرکت جهادی و علمی این نهاد است.
شــعبانی بیان کرد :اگر همه مدیران اهل جهاد
بودند رشــد علمی در همه جا قابل مشــاهده
بــود ،در عرصههایــی که مطالعــات علمی و
مدیریتهــای انقالبی وجود داشــته موفقیت
حاصل شده اســت .عامل دیگری که موجب
رشد جهاد دانشگاهی بوده است ،حضور جوانان
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در این نهاد است.
امام جمعه همدان با اشاره به تنوع فعالیتها در
جهاد دانشگاهی یادآور شد :این تنوع در جهاد
دانشگاهی شــاید ناهمگون به نظر برسد اما با
مدیریتی صحیح فعالیتهای متنوع را در خود
جای داده است.
شــعبانی با اشــاره به اینکه راهاندازی کلینیک
خانواده در جهاد دانشــگاهی یک ضرورت در
استان است ،تصریح کرد :مد نظر داشتیم با توجه
به اوضاع فرهنگی حاضر و ایجاد مشکالت در
خانوادهها مرکز مشاوره خانوادهای را عالوه بر
مرکز مشاوره بهزیستی با حضور مشاوران بسیار
قوی به منظور ارتقای ســطح مشاوره در استان
راهاندازی نمائیم که میتوان در این زمینه با جهاد
دانشگاهی همکاری داشت.
وی تاکیــد کــرد :افتتاح مرکز جامــع زنان از
فعالیتهای خوب استان و نشاندهنده این است
که جهاد دانشگاهی به خوبی مسئلهیابی را انجام

داده و مرکز افکارسنجی در این زمینه موفق بوده
است .در استان همدان نیاز به تقویت بنیه علمی
وجود دارد و جهاد دانشگاهی نیز الزم است که
در زمینه علمی پیشرونده باشد.
در ابتدای این دیدار ،اکبر اســدی رئیس جهاد
دانشگاهی واحد همدان گفت :جهاد دانشگاهی
به عنوان مولود انقالب اسالمی با هدف بسط و
گسترش آرمانهای حضرت امام (ره) و انقالب
اسالمی در دانشــگاهها و مراکز آموزش عالی
تشکیل شــده و در طول  ۴دهه پس از انقالب
در حوزه آموزشی ،فرهنگی و پژوهشی منشاء
فعالیتهای مهمــی گردیده که این فعالیتها مورد
توجه مسئولین ارشــد نظام به خصوص رهبر
معظم انقالب قرار گرفته است.
وی با اشاره به فعالیت شاخص جهاد دانشگاهی
که منشــأ خیر و برکت در کشــور قرار گرفته
است ،ابراز کرد :تولید و تکثیر سلولهای بنیادین
جنینی و ایجاد پژوهشــکده رویان موجب شد

تا ایران در تراز کشــورهای مطرح دنیا در این
تکنولوژی قرار گیرد.
اســدی با اشــاره به اینکه جهاد دانشگاهی از
اســاس یک نهاد فرهنگی بوده است ،توضیح
داد :رویکرد همه فعالیتها در جهاد دانشگاهی
فرهنگی اســت ،و این مهم می تواند الگودهی
بسیار مناسبی برای سایر دستگاهها باشد.
وی در ادامــه ضمن ارائه گزارشــی از ســایر
فعالیتهای جهاددانشگاهی همدان ،گفت :با توجه
به هماهنگی های بعمل آمده قرار است بزودی
اجالس روسای واحدهای جهادهای دانشگاهی
کشور به میزبانی جهاددانشگاهی همدان برگزار
گردد و این اجالس فرصت مناســبی است تا
مرکز جامع زنان و درمان ناباروری را در همدان
افتتاح کنیــم .که با بهره بــرداری از این مرکز
خدمات بسیار ارزشمندی به هموطنان و ایجاد
اشــتغال برای جوانان تحصیلکرده دانشگاهی
بوجود خواهد آمد.

سگ گردانی در شهر ممنوع است

معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری همدان
از ممنوعیت ســگ گردانی در اماکن عمومی ،پارکها و خیابانهای
همدان خبر داد و گفت :طبق دستور دادستان همدان سگ گردانی در
شهر ممنوع است.
ســعید گلســتانی در گفتگــو بــا مهــر گفــت :دادســتان طــی نامــهای
دســتور داده کــه ســگ گردانــی در اماکــن عمومــی ،پارکهــا و
معابــر عمومــی و خیابانهــای همــدان ممنــوع اســت.
معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری همــدان
بابیــان اینکــه دســتور بــه صــورت کتبــی بــه نیــروی انتظامی ارســال
شــده تــا در صــورت مشــاهده چنیــن مــواردی برخــورد صــورت
گیــرد ،گفــت :ســگ گردانــی در اماکــن عمومــی ،پارکهــا و
خیابانهــای همــدان جــرم نیســت امــا ممنــوع اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه لحــاظ تأمیــن ســالمت و بهداشــت
محیــط بــرای مــردم ســگ گردانــی ممنــوع شــده اســت ،گفــت:
قانونگــذار جرمــی بــرای ایــن اقــدام تعییــن نکــرده امــا ممنوعیــت
آن بــه لحــاظ تهدیــد ســالمت مــردم و شــهروندان اعــالم شــده
اســت.
گلســتانی بــا بیــان اینکــه ســگ گردانــی ســالمت مــردم را بــه خطــر
میانــدازد ،عنــوان کــرد :در صــورت حضــور یک ســگ در پــارک و
چمــن محیــط آلــوده میشــود و پــس از آن کــودکان در ایــن فضــا
بــازی میکننــد کــه زمینــه انتقــال آلودگــی فراهــم میشــود و بــر
همیــن اســاس ســگ گردانــی در شــهر ممنــوع اعــالم شــده اســت.
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان
اینکه اگر موردی از ســگ گردانی در شهر دیده شود نیروی انتظامی
اجازه برخورد دارد ،گفت :ســگ از فرد گرفته میشــود و به محیط
زیست تحویل میشود.

اهدای اعضای  2بیمار مرگ مغزی در همدان
رئیس تیــم هماهنگکننده اهدای عضو اســتان همدان از اهدای
اعضای دو بیمار مرگ مغزی در همدان خبر داد و گفت :خوشبختانه
کاهش تصادفات در همدان منجر به کاهش بیماران مرگ مغزی شده
است.
مجید حمیدی در گفتوگو با فارس با بیان اینکه امســال اعضای دو
بیمار مرگ مغزی در همدان به بیماران نیازمند اهدا شــد اظهار کرد:
اردیبهشتماه امســال اعضای بدن مرحوم ســید محسن حسینی به
بیماران نیازمند اهدا شد.
وی بــا بیــان اینکه این مرحوم در اثر فشــار خــون و خونریزی
دچار مرگ مغزی شــد گفت :اهدا کننــده بعدی آقای موالیی بود
که متاســفانه در اثر تصــادف دچار مرگ مغزی شــد .رئیس تیم
هماهنگ کننــده اهدای عضو اســتان همدان با اشــاره به اینکه
آقــای موالیی کارت اهدای عضو داشــت و آقای حســینی نیز
به همســرش اطالع داده بــود که اگر دچار مرگ مغزی شــد،
اعضایش را اهدا کنند افزود :ســه عضو حیاتی و نسوج هر کدام
از آنها به بیماران اهدا شد.
وی با اشــاره به اینکه از طریق بانک نســوج هماهنگی در استفاده از
نسوج انجام میشود افزود :برداشتهای نسوج بسیار است و در موارد
مختلف برای افراد معلول نظیر کوتاهی استخوان و ...استفاده میشود.
حمیدی با بیان اینکه از اعضای حیاتی کبد و کلیه بیماران مرگ مغزی
امســال به نیازمندان اهدا شد گفت :امســال چندین مورد رضایت به
اهدای عضو بیماران مرگ مغزی داده نشد.
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اولویت در انتصابات با بومیهاست به شرط توانمندی

شعارنویسی انقالبی دیوارهای قدیمی مالیر به موزه منتقل میشود

نماینده مردم نهاوند در مجلس با بیان اینکه اگر نیروهای بومی در چند مورد با گزینه غیر بومی اختالف داشــته باشــند باز هم اولویت با
نیروهای بومی است گفت :استاندار هم در مواضع خود اعالم کرده که اولویت در انتصابات با بومیهاست.
حسن بهرامنیا در گفتوگو با فارس با بیان اینکه در انتصاب مدیران مهمترین مساله برای ما شایستهساالری است اظهار کرد :اگر نیروهای بومی
استان ویژگیهای الزم برای مدیریت در سطوح مختلف را داشته باشند ،اولویت با آنهاست که همین موضوع نیز خط مشی مجمع نمایندگان
استان را تشکیل میدهد.وی با بیان اینکه حتی اگر نیروهای بومی در چند مورد با گزینه غیر بومی اختالف داشته باشند باز هم اولویت با نیروهای
بومی است افزود :استاندار همدان هم در مواضع خود اعالم کرده که اولویت در انتصابات با بومیهاست.
نماینده مردم نهاوند در خانه ملت تصریح کرد :البته هر فرد بومی هم لزوما توانایی مدیریت ندارد و نمیتوان گفت که هیچ غیربومی در استان
حضور نیابد و دور خود حصاری بکشیم و اعالم کنیم غیربومی حق حضور در استان را ندارد.
وی گفت :ممکن است فرد غیر بومی توانمند مثمر ثمر واقع شود و اگر از حضور آن جلوگیری به عمل آید در حقوق افراد اجحاف شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی مالیر از بازدید رایگان عموم مردم از موزه مالیر و تپه نوشیجان
همزمان با روز ملی موزه خبر داد و گفت :شعارنویســیهای دوران انقالب و تمثال باقیمانده از شــهیدان رجایی و باهنر بر
دیوارهای قدیمی دکتر اقبال به موزه منتقل میشود.
ابراهیم جلیلی در گفتوگو با فارس با اشاره به اینکه  ۲۸اردیبهشتماه به عنوان «روز جهانی موزه» نامگذاری شده است اظهار
کرد :این رویداد هر ساله یک موضوع مشخص را برجسته میکند و فرصتی را به متخصصان موزه که امکان دیدار مستقیم با
مردم را به دست بیاورند و چالشهایی که موزه با آن مواجه است را برجسته میکند.
وی با اشاره به اینکه امسال نیز شعار روز جهانی موزه با عنوان «موزهها به مثابه کانونهای فرهنگی» نامگذاری شده است گفت:
این شعار با هدف باال بردن آگاهی و فرهنگ مردم نسبت به شناخت موزهها و آداب و رسوم و سنن فراموش شده گذشته و
احیای فرهنگ گذشته انتخاب شده است.
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هویتی که نادیده گرفته میشود

نکته
زیر ساخت معماری شهری

فرهنگ یا عدالت؟

محلههایقدیمیهمدانتوجهمیخواهند
■ بانک کارگشایی باید مرمت شود

« سید امیر قشمی

به مناسبت روز ملی اســناد و میراث مکتوب ،به همت مدیریت
منطقه غرب کشــور با حضور جمعی از فرهیختــگان و چهره های
برجسته علمی و فرهنگی همدان نمایشگاه « همدان میراث دار تاریخ
» درتهران گشایش یافت .عکس ها ،اسناد و آثار مکتوب عرضه شده
در این نمایشــگاه که بیانگر بخشــی ازتاریخ و تمدن و فرهنگ غنی
همدان بود توســط فرهنگ دوستان همدانی در طی سالیان گذشته به
مرکزاســناد ملی همدان اهدا شده بود که بسیاری از آنها در نوع خود
کم نظیر است.
در مراسم افتتاح ،گزارش مدیر اسناد ملی همدان ،در حضور میهمانان
و ریاست اسناد ملی کشور نیز مورد توجه بسیاری از فرهنگ دوستان
و میهمانان قرار گرفت ،کسب رتبه های اول و یا دوم در اکثر شاخص
ها نشــان از عملکرد مطلوب این مرکز که  ۵اســتان غربی کشور را
تحت پوشــش دارد ،نگارنده فرصت را مغتنم شمرده ضمن تقدیر از
زحمات و تالش های مدیریت و کارکنان فهیم این مجموعه ،نکاتی
را یادآوری می نمایم.
در چشم اهل خرد هر چیزی که بتواند ما را با پیشینه این سرزمین و
اندوخته های ملی و دینی آشنا کند و از روزگار گذشته نشانی داشته
باشد با ارزش است و باید از آن حفظ وحراست شود ،رسالت
نگهداری از این منابع به عهده نسل فعلی است تا آن را به نسل های
آینده منتقل نماید.
متاسفانه عکس ها ،اسناد و مدارک و کتب قدیمی و خطی فراوانی در
گنجه ها و پستوهای منازل شهروندان یافت میشود که بسیاری از این
اسناد به دلیل پایین بودن سطح سواد و اطالعات بعضی از خانوادهها و
نیز عدم آگاهی از ارزش معنوی و حتی مادی آن و نیز نحوه نگهداری
از آنها در معرض نابودی قرار دارد ،بهره گیری از امکانات دستگاهها
و نهاد های فرهنگی و رسانه ها در حفظ وحراست و تشویق و ترغیب
شهروندان به اهداء آثار و اسناد بر جای مانده از گذشته به غنای هر چه
بیشتر آرشیو سازمان اسناد ملی خواهد انجامید.
در میان نهاد و رسانه های گوناگون  ،صدا و سیما می تواند از طریق
راه اندازی برنامه هــای رادیویی ویژه و تهیه گزارش از فعالیت ها و
اقدامات صورت گرفته و نیز گفتگو با اصحاب فرهنگ و هنر ومعرفی
خادمان فرهنگ و اهداء گنندگان اســناد در شبکه های مختلف سیما،
مهم ترین نقش را در جلب نظر مخاطبان و شهروندان و نهادینه کردن
فرهنگ اهداء اســناد در جامعه که خود نوعی از وقف اســت که در
اسالم برآن تأکید شده است ،ایفا نماید
امضای تفاهم نامه همکاری فی ما بین اداره کل آموزش و پرورش و
اسناد ملی ،استفاده از ظرفیت عظیم معلمان و دستگاه تعلیم و تربیت و
حضور کارشناسان اسناد ملی در مدارس و جلسات انجمن های اولیا
و مربیــان و توجیه دانش آموزان و خانواده ها ،عالوه برفراهم آوردن
زمینه آموزش عملی خویشتن باوری ،خودشناسی ،گذشته شناسی به
نسل حاضر ،به گسترش و رواج فرهنگ اهدا اسناد درجامعه خواهد
انجامید.
ساختمان فعلی مدیریت اســناد ملی غرب کشور که استانهای ایالم،
کرمانشــاه ،کردستان و لرستان را تحت پوشش دارد شرایط و شانیت
الزم را برای فعالیت و اقدامات ارزشــمند این مرکز در حوزه تاریخ
وفرهنگ ندارد ،نداشتن ساختمانی در خور و متناسب با اهداف تعیین
شــده و نوع فعالیت ها خللی جدی در تحقق اهداف و ارائه خدمات
این مرکز بوجود میآورد.
همچنین در مراســم افتتاح نمایشــگاه ،مدیر منطقه غرب کشــور از
واگــذاری  ۲۰۰۰متر زمین جهت احداث ســاختمان مرکز اســناد
و کتابخانــه ملی غرب کشــور در خارج از شــهرهمدان ( باغ میوه
شهرداری) نیزخبرداد.
صرف نظر از زمان طوالنی که معموال باتوجه به شرایط اقتصادی کشور
برای ساخت و بهره برداری از این پروژه طی خواهد شد به دلیل فاصله
زیاد آن با مرکز شهر و نیز عدم دسترسی آسان شهروندان به آن ،استقبال
خوبی به طور قطع و یقین از ســوی شــهروندان و اصحاب فرهنگ
ازفعالیت ها و خدمات این مرکز صورت نخواهد گرفت.
این در حالی اســت کــه رویکرد نظام جمهوری اســالمی در حوزه
شهرســازی همانا شهرسازی مبتنی برمبانی و اصول اسالمی و منطبق
با شعائر دینی و مذهبی است که این امر در بیانات مقام معظم رهبری
نیز به کرارات دیده و تاکید شــده است .که با این اوصاف ساختمان
های اداری و مراکز فرهنگی درشــهری مانند همدان که چندین برابر
کل تاریخ بسیاری از کشــورها هویت نهفته دارد و پایتخت فرهنگ
وتمدن را یدک می کشــد باید عرصه تجلی فرهنگ و تاریخ ملت و
تبلور فرهنگ و اندیشه مردم شهر باشد.
از این رو انتخاب محل مناسب جهت ساخت اماکن فرهنگی ،اداری
و رفاهی را باید نشانه تدبیر،خردمندی مدیران شهری و رشد فرهنگی
شهر آن دیار به حساب آورد.
متاســفانه نشــانه بی تدبیری و مظلومیت حوزه فرهنگ ،را می توان
در اختصاص زمین برای احداث ســاختمان برای یک مرکز فرهنگی
که با گردآوری و حفظ اســناد وظیفه صیانت از هویت ملی را عهده
داراســت دید .این در حالی اســت که زمین در نظر گرفته شده برای
احداث ساختمان اداری دادگســتری و دستگاه قضا در بهترین نقطه
شــهر و در منطقه ای خوش آب و هوا قرار دارد که هیچ تناســبی با
شــرایط و موقعیت شهر ندارد  ،صرف نظر از این ناهمگونی به دلیل
بافــت و طیف مراجعه کنندگان به این دســتگاه با توجه به فلســفه
وجودی تشکیالت دادگستری ها و محاکم قضایی مشکالت فراوانی
را برای مردم  ،مراجعان و افرادی که از مناطق مختلف شــهر می آیند
ایجــاد می کند .این تفاوت در برخورد با نهادهای فرهنگی و ســایر
دستگاهها نشان دهنده تفکر و بینش حاکم بر مردم ومسئولین آن شهر
می باشد ،شــاید اگر تفکر فرهنگی بر مدیران استان حاکم بود امروز
محل دادگســتری در باغ میوه شهرداری و خارج از شهر بود و مرکز
اسناد ملی در بلوار بعثت!!
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در حالی همدان بهعنوان شــهر پایلوت
احیــای محلههای قدیمی انتخاب شــده که
تخریــب بناهــای واجد ارزش و ســاخت
آپارتمانهــا در بافت قدیمــی ادامه دارد و
خبری از تالش برای باززنده سازی محلهها
نیست.
طــی دهههــا و ســالهای اخیر با رشــد
شهرســازی مدرن ســبک زندگی مردم نیز
تغییرات جدی داشته و محله و کارکردهای
آن به خصوص در شــهر همدان تقریب ًا یا از
بین رفته و یا بسیار کمرنگ شده است.
همدان در گذشــتههای نهچندان دور دارای
محلهها و آبادیهای فراوانی بوده به طوری
که در مجاورت بــازار قدیمی همدان بیش
از  ۵۱محله قدیمی وجود داشــته که محله
قاشقتراشان ،جوالن ،محله حاجی ،کبابیان،
گلپــا ،چاپارخانــه ،صابونیهــا ،چوپانها،
ســبدبافان ،نظربیگ نام برخــی از محالت
قدیمی همدان است.
اما این محالت در سالهای اخیر دستخوش
تغییر و تحوالتی شــدهاند بــه طوری که با
مراجعه به این محالت دیگر نمیتوان حالت
قدیمی را در آنها یافت.
محلههای قدیمی همدان در معرض نابودی
این  ۵۱محله و مرکز محله که روزگاری در
شهر همدان وجود داشته به دو صورت گرد
و حالــت دراز چمن یا همــان کوی گرد و
دایرهای طراحی و ساختهشــده بوده که این
نوع ساختار نیز خود گویای هویت آن است.
از محلههایی که در شهر همدان وجود داشته
تنها محلۀ بنه بازار ،محلۀ بازار ،محلۀ میدان
میرعقیل ،محلۀ کبابیان ،محلۀ کوالنج ،محلۀ
آقاجانی بیــک ،محله کلپا ،محلــۀ امامزاده
یحیی ،محله حاجی و محله کبابیان و جوالن
کموبیش به همان صورت سابق باقیمانده و
تغییرات زیادی ازنظر شــکل در آنها دیده
نمیشــود و از مابقی فقط نامــی باقیمانده
است .اما در میان همین محالتی که کموبیش
دســتنخورده باقیمانــده اســت  ۳محله
تاریخــی حاجی ،گلپــا و کبابیان حالوروز
بهتری دارند تا آنجا که احیا و باز زنده سازی
این محالت در دستور کار بود اما اقدامات با
واقعیتهای مورد انتظار فاصله دارد.
پرداختن بــه این موضــوع از آنجایی مهم
اســت که اخیرا ً شاهد ســاخت و سازها و
آپارتمانهای بلند مرتبه در محلههای قدیمی
همدان هســتیم به طوری که این آپارتمانها
بر خانههای قدیمی احاطه دارند و به نوعی
بافت محله را خدشه دار کردهاند.
گذشته از این طی یکی دو سال اخیر و پس
از آنکــه محله کبابیان همــدان با تخریب ۳
خانــه قدیمی مرکز توجه مردم و رســانهها
شــد موضوع باززنده سازی محالت مجدد

مورد تاکید قــرار گرفت اما آنچه مشــهود
اســت اینکه نه تنها خبری از باززنده سازی
محالت نیســت بلکــه هــر روز خبری از
تخریــب خانههای واجــد ارزش همدان به
گوش میرسد.
رئیس کمیســیون گردشــگری و ســرمایه
گذاری شورای شهر همدان در این خصوص
در گفتگو با مهر بــا بیان اینکه بحث مرمت
و بازســازی بافت واجد ارزش تاریخی در
همدان اهمیت موضوعی ایجاد کرده اســت؛
اظهار داشت :طی ماههای اخیر در کمیسیون
گردشــگری شورای شــهر همدان توجه به
بافت تاریخی و قدیمی بیشــتر شده تا جایی
که خواســتار حفــظ امالک واجــد ارزش
تاریخی در همدان هستیم.

تخریــب  ۲۲0خانــه بــاارزش
تاریخی

حسین قراباغی با بیان اینکه متأسفانه حدود
 ۲۰۰تا  ۲۲۰خانــه واجد ارزش تاریخی در
سالهای گذشــته و طی ســالهای قبل از
 ۱۳۹۳به خاطر ســودجویی سرمایهگذاران
تخریب و به آپارتمان تبدیل شــده اســت،
گفت :این در حالی اســت که میشد از این
بافت مانند اســتانهای یزد ،کرمان و تبریز
به عنوان بافــت تاریخی بهرهبرداری کرد اما
متأسفانه در اثر بیتوجهی مسئوالن تخریب
شده و از بین رفتند.
وی بــا بیان اینکه بر ایــن باوریم که باید از
یــک جای کار مقابل این اقدامات بایســتیم
اظهار داشــت :میراث فرهنگــی و معاونت
شهرسازی باید راهکاری قاطع در این زمینه
داشته باشند.
وی با بیان اینکه مدیــر کل میراث فرهنگی
اســتان همدان تیم جدیدی پــای کار آورده
اســت ،اظهار داشت :در راستای شناسایی و

آگهيمزایده

بدین وسیله به اطالع می رساند
هتل جهانگردی علیصدر در نظر دارد اقالم مازاد و اسقاط خود را از طریق مزایده به فروش
برساند .لذا از متقاضیان دعوت می شود برای بازدید از روز سه شنبه 24اردیبهشت به مدت
یک هفته تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  30اردیبهشت به هتل جهانگردی علیصدر واقع در
روستای علیصدر مراجعه نمایند و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 09181074263
و  35444337تماس حاصل فرمایند.

هتلجهانگردیعلیصدر

اگربهدنبالآگهیهایاستخدامیمیباشید
لطف ًابهکانالتلگرامیزیرمراجعهنمایید

@bazarehamedan

برایعضودرکانالتلگرامنیازمندیلطف ًا
عدد5رابهشماره09035157351ارسالنمایید.

معرفی و احیای بافت تاریخی امالک واجد
ارزش تاریخی اقدام شــده و قب ً
ال باید برای
ثبت ملی اثر رضایت مالک کسب میشد که
این فاکتور حذف شــده و کار تعدیل شــده
و دیگر بــرای ثبت تاریخی امــالک نیاز به
رضایت مالک نیست.

شناسایی  ۳۳0خانه
باارزش تاریخی در همدان

رئیس کمیســیون گردشــگری و ســرمایه
گذاری شــورای شــهر همدان با بیان اینکه
 ۳۳۰خانه تاریخــی واجد ارزش در همدان
شناسایی شده که باید برای ثبت تاریخی آنها
اقدام شــود ،گفت :طی  ۳سال اخیر اتفاقات
بدی در همدان رخ داد که نمونه آن تخریب
 ۳خانه تاریخی در محله کبابیان همدان بود.
وی با بیــان اینکــه اگر ایــن خانهها ثبت
تاریخی و ملی شــده بودند به همین راحتی
از بین نمیرفتند و از تخریب آنها جلوگیری
میشــد ،گفت :تعلل و ضعف قانون باعث
این اقدام شــد و عــدم ورود مدیران وقت
که بــا بی تفاوتی از موضوع گذر کردند این
سرانجام را برای محله کبابیان رقم زد.
قراباغــی همچنین با تاکید بــر اینکه بانک
کارگشــایی همدان نیز از آثار تاریخی است
که باید مرمت شــود و ایــن وظیفه میراث
فرهنگی اســتان همدان اســت ،گفت :باید
برای تهیه بودجه ملی اقدام شــود کما اینکه
در زمینه بازآفرینی محــالت قدیمی نیز راه
و شهرسازی استان همدان بودجه در اختیار
دارد که باید پای کار بیاید.
وی بــه بافت تاریخی محله کبابیان اشــاره
کرد و با بیان اینکه این پروژه نیاز به سرمایه
گذار دارد تا یا بــه صورت خانه بوم گردی
یا رستوران سنتی و یا مواردی این چنینی به
اجرا درآید ،اظهار داشت :در طرح تفصیلی؛

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

این منطقه پارکینگ دیده شــده اما سیاست
شــورا بر این اســت که به عنوان یک بنای
تاریخی خانههای تخریب شده را احیا کنیم
چراکــه بازآفرینی محالت سیاســت اصلی
شورای شهر همدان است.

خبر

خروج  300واحد در مالیر
از شرایط مسکن مهر

رئیس اداره راه و شهرســازی مالیر با بیان اینکه تاکنون  ۹هزار و
 ۶۰واحد ساخته شده و تا پایان سال تحویل متقاضیان میشوند گفت:
از تعداد کل مساکن مهر مالیر  ۳۰۰واحد به دلیل نداشتن متقاضی از
شرایط مسکن مهر خارج میشوند.
به گزارش فارس علیرضا صارمی با اشاره به اینکه احداث مسکن مهر
مالیر نیز مانند ســایر شهرستانهای کشور از سال  ۸۹آغاز شد اظهار
کرد :تعداد واحدهای مســکن مهر مالیر  ۹هزار و  ۵۰۰واحد بوده که
شامل شهر مالیر و شهرهای زیر  ۲۵هزار نفر است.
با بیان اینکه تاکنون  ۹هزار و  ۶۰واحد ســاخته شــده و تا پایان سال
تحویل متقاضیان میشوند گفت :از تعداد کل مساکن مهر مالیر ۳۰۰
واحد به دلیل نداشتن متقاضی از شرایط مسکن مهر خارج میشوند.
وی افزود :مســکن  ۱۴۰واحدی خانه کارگر نیز تا پایان امسال تعیین
تکلیف میشود.
رئیس اداره راه و شهرسازی مالیر گفت :روشنایی معابر ،فضای سبز،
استقرار کیوســک انتظامی ،خدمات آموزشی و فرهنگی و رفاهی از
جمله زیرساختهای مورد نیاز در مساکن مهر استان است که سیاست
جدید بر این اســت که هر چه سریعتر خدمات زیربنایی ،آسفالت و
کاربریهای عمومی در صورت تخصیص اعتبارات انجام شود.
وی با اشــاره به ســیالبهای ابتدای امســال گفت :این سیالبها
خسارتی در مساکن مهر مالیر نداشت و برخی آبگرفتگیها نیز مربوط
به آبهای سطحی به دلیل موقعیت منطقه بود.

غربالگری  800هزار نفر در طرح کنترل
فشار خون باال در همدان

خیانت شــورای عالی معماری و
شهرسازی به همدان

رئیس کمیسیون گردشگری و سرمایه گذاری
شورای شــهر همدان به برخی از ساخت و
ســازها در محالت قدیمی همدان نیز اشاره
کرد و با بیان اینکه در حفظ محالت قدیمی
یک گیــر قانونی وجــود دارد چرا که برای
ارتفاع ساختمان معبر و متراژ زمین مورد نظر
قرار گرفته است ،گفت :این تصمیم خیانت
شورای عالی معماری و شهرسازی به همدان
است.
وی گفت :برعکس برخی شهرها که لکهای
را برای آپارتمان ســازی قــرار میدهند در
همدان معبر و متراژ زمین مهم است که این
مسئله باعث ساخت و سازهای بلند مرتبه در
محالت قدیمی همدان شده است.
وی با بیان اینکه البته این یک قانون اســت
کــه به شــهروند اجــازه داده اینگونه اقدام
کند ،اظهار داشــت :باید در راستای نوسازی
محالت قدیمی همدان اجازه ساخت بیش از
دو و نیم طبقه بنا در این محالت داده نشود
چراکه خالف این اقدام را بزرگترین آسیب
به بافت تاریخی شهر همدان میدانیم.
آنچه مســلم اینکه نباید اجــازه داد بناهای
واجــد ارزش شــهر همدان یکــی پس از
دیگــری نابود شــده و از بین بروند و جای
خود را به آپارتمانهای بلند مرتبهای بدهند
که هیچ ســنخیتی با بافــت تاریخی همدان
ندارند بنابراین تا دیر نشده باید در این زمینه
اقدام شود.

معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی همدان از غربالگری ۸۰۰
هزار نفر در طرح کنترل فشار خون باال در همدان خبر داد.
رشــید حیدریمقدم در گفتوگو با فارس با اشــاره به اجرای طرح
سنجش فشارخون باال همزمان با سراسر کشور از  ۲۷اردیبهشتماه در
استان اظهار کرد :این طرح تا  ۱۵تیرماه ادامه دارد.
وی با اشــاره به اینکه در این راســتا جلســه بســیج ملی کنترل
فشــارخون باال تشــکیل شــد گفت :در این طرح فشارخون افراد
باالی  ۳۰سال توســط کارکنان بخش دولتی و همکاران بهداشت
و درمــان در بخشهای خصوصی اندازهگیری و برای پیگیریهای
بعدی ثبت سیستم میشود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان از غربالگری  ۸۳۷هزار
نفــر در این طرح خبر داد و افزود ۵۲۴ :هزار نفر از این افراد ســاکن
شهرهای استان و بیش از  ۳۱۳هزار نفر ساکن روستاها هستند.
وی با اشــاره به اینکه مدیران مختلف تیمهای فنی و اجرایی معاونت
بهداشــت دانشگاه علوم پزشــکی ابن ســینا در کمیتههای مربوطه
تقسیمبندی شدهاند تاکید کرد :قرار است این کمیتهها بر اساس شرح
وظایف ارسال از وزرات بهداشت به وظیفه خود عمل کنند.
حیدریمقــدم بیان کرد :درصددیم این طرح را در اســتان به شــکل
کامل اجرا کنیم و برای این موضوع از مراکز خدمات جامع ســالمت،
خانههای بهداشت ،بیمارستانها ،واحدهای سیار و بخش خصوصی
نیز استفاده خواهیم کرد.

فراخوانتجدیدمناقصهعموميیکمرحلهای(نوبتاول)

خرید400هزارلیترپلیآلومینیمکلرایدمایع(پکمایع)بهشمارهج98/111-1/
شرکت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خرید  400هزار لیتر پلی آلومینیم
کلراید مایع(پک مایع) از تولیدکنندگان مطابق مشخصات ارائه شده دراسناد مناقصه اقدام نماید.
متقاضیان مي توانند با ارائه درخواست کتبي و فیش واریزي به مبلغ  300/000ریال به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001
بابت خرید اسناد مناقصه در ساعت اداري از مورخ  1398/02/24لغایت 1398/02/30به دفتر قراردادهاي این شرکت مراجعه و اسناد مناقصه
را دریافت نمایند .مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  280.000.000ریال است که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده  ،تضمین
معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب سپهر بانک صادرات شماره  0101396197001واریز و یا چک بانکي تضمیني در وجه شرکت تهیه
ویا از مطالبات قطعی تائید شده نزد شرکت بلوکه نماید و حسب مورد ضمانتنامه یارسید واریز وجه یا چک بانکي و یا را ضمیمه پیشنهاد به
شرکت تسلیم نماید.
به پیشنهادهاي فاقد سپرده  ،سپرده هاي مخدوش ،سپرده هاي کمتر از میزان مقرر ،چک شخصي و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد
شد .مهلت ارائه پیشنهاد تا پایان وقت اداری مورخ  1398/03/09بوده و پیشنهادات واصله در مورخ  1398/03/11ساعت  10:30صبح در
کمیسیون مناقصه بازگشایي خواهد شد.
به پیشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش وپیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود  ،مطلقا ترتیب اثر داده
نخواهد شد .مدت اعتبار پیشنهاد ها  3ماه است.
محل دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها :همدان  -میدان بیمه -جنب اداره ثبت احوال -شرکت آب و فاضالب استان همدان و
ساعت اداری (شنبه تا چهارشنبه  7:45تا ، 14:15پنجشنبه  7:45تا )13:15
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
سایت شرکت  w w w .h w w .i rمي باشد.
این آگهي در پایگاه ملي مناقصات درج شده است.
شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه اي برا ي پیمانکار نخواهد داشت.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

آب یعنی زندگی
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رئیس قــوه قضائیه گفت :با اراده پوالدین میتوانیم بر اراده پلید دشــمن
فائق بیاییم.
بــه گزارش ایســنا ،آیت ا ...ســیدابراهیم رئیســی گفــت :آنچه امروز
پیش روی ماســت ،جنگ اراده هاســت .اراده هایی بــا اتصال به خدا و
ارزش های الهی ،راه ایســتادگی و مقاومت را طــی میکنند و ارادههایی
نیــز با فزون خواهی ،اســتکبار و فتنه انگیزی در صدد پیشــبرد اهداف
شیطانی خود هســتند اما تردیدی نداریم که پیروز این میدان ،ارادههای
متصل به خدا خواهند بود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه با اراده پوالدین میتوانیم بر اراده پلید دشــمن
فائق بیاییم ،این امر را در گرو دارا بودن حضور فعال مردم و مسئوالن و دوری
از حرکتهای منفعالنه دانست.

پارلمان

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

نه مذاکره نه تسلیم؛ فقط مقاومت و ایستادگی

نگران شکلگیری جنگی ناخواسته میان ایران و
آمریکا هستیم

وزیــر امــور خارجــه انگلســتان گفــت :مــا بســیار نگــران ایــن هســتیم که
یــک اتفــاق ناگــوار بــه صــورت ناگهانــی رخ دهد.
بــه گــزارش ایلنــا جرمــی هانــت ،نســبت بــه شــکلگیری جنــگ ناخواســته
بــه دلیــل اختــالف بیــن ایــاالت متحــده و ایــران در مــورد توافــق هســتهای
هشــدار داد.
هانــت در جمــع خبرنــگاران در بروکســل گفــت :مــا بســیار نگــران
ایــن هســتیم کــه یــک اتفــاق ناگــوار بــه صــورت ناگهانــی رخ
دهــد.
هانــت در ادامــه مدعــی شــد :نبایــد کاری کنیــم کــه ایران در مســیر دســتیابی
بــه ســالح هســتهای قــرار بگیرد.

تفاهم و همدلی ضرورت حیاتی امروز کشور است

رئیــس فراکســیون امیــد بــا بیــان ایــن کــه «در مقطــع فعلــی تفاهــم و
همدلــی ضــرورت حیاتــی بــرای کشــور اســت» ،گفــت :نمــود ایــن وفــاق و
همدلــی را بایــد در انتخابــات آینــده ببینیــم.
محمدرضــا عــارف در گفتوگــو بــا ایســنا ،افــزود :قطعــ ًا در ایــن
مقطــع تفاهــم و همدلــی ضــرورت حیاتــی بــرای کشــور اســت مــا
ایــن موضــوع را از ابتــدای مجلــس دهــم احســاس کردیــم و براســاس
آن موضــوع گفتوگــوی ملــی را مطــرح کردیــم ،خوشــبختانه ایــن
موضــوع در رونــد خوبــی جلــو رفــت نمیخواهیــم خیلــی گــزارش
کار دهیــم تــا کار نهادینــه شــود خوشــبختانه بــا نخبــگان دو جریــان
سیاســی جلســات مختلــف داریــم امیدواریــم مســیر بــا شــتاب و
جدیــت بیشــتر جلــو رود.

موگرینی:

خبر

برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس
شورای اسالمی در  208حوزه انتخابیه

دبیر و سخنگوی ســتاد انتخابات کشور گفت :در دوم اسفند ماه
سال جاری ،یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در ۲۰۸
حوزه و با افزایش یک حوزه انتخابیه نســبت به دوره گذشته برگزار
خواهد شد.
به گزارش ایلنا ،سیداسماعیل موســوی با بیان اینکه بر اساس قانون
مصوب مجلس ،در سال  ۱۳۹۵حوزه انتخابیه میاندوآب ،شاهین دژ و
تکاب به دو حوزه انتخابیه مستقل تقسیم شده است ،بیان کرد :حوزه
انتخابیه جدیدی به نام حوزه انتخابیه شاهین دژ و تکاب ایجاد شد تا
شــمار حوزههای انتخابیه کشور در انتخابات مجلس شورای اسالمی
به  ۲۰۸حوزه برسد.
دبیر ســتاد انتخابات کشــور در پاسخ به این ســوال که آیا به تعداد
نمایندگان مجلس اضافه میشــود یا خیر ،اظهار کرد :بر اساس اصل
 ۶۴قانون اساسی ،هر ده سال یک بار با در نظر گرفتن عوامل انسانی،
سیاســی ،جغرافیایی و نظایر آنها ،امکان افزوده شدن حداکثر بیست
نماینده به تعداد نمایندگان موجود وجود دارد که بیســت سال پیش
برای آخرین بار این اتفاق افتاد و بیســت نماینده به تعداد کرسیهای
مجلس اضافه شــده است .اکنون نیز طرح افزایش حوزههای انتخابیه
و تعداد نمایندگان مربوط به آن در دستور کار مجلس قرار دارد ،ولی
هنوز به سرانجام نرسیده است.

تجلیل دکتر ظریف از مهدی سنایی سفیر
ایران در روسیه +عکس

سردیسهای دانشمندان بزرگ ایران در محوطه سفارت ایران در
مسکو با حضور وزیر امور خارجه رونمایی شدند.
در این آیین دکتر ظریف وزیر خارجه با اشاره به روند رو به گسترش
روابط ایران و روســیه و نقش پررنگ مهدی ســنایی سفیر ایران در
مسکو گفت :مهدی سنایی ،دانشمند ،سیاستمدار و دیپلمات برجسته
ایرانی است که در دوره سفارت او در مسکو روابط ایران و روسیه به
عالیترین ســطح خودش رسیده است و اکنون به همت او روابط دو
کشور دوست در بهترین حالتش در همه زمانها قرار دارد.
رابطه بین ایران و روسیه عمیق تر از همیشه است
وزیر امور خارجه ایران ،همچنین در سخنرانی خود در سفارت ایران
در مسکو ،روابط روسیه و ایران را بسیار عمیق تر از گذشته است.
ظریف ،بر اهمیت مناســبات ایران و روسیه تاکید کرد و گفت :روابط
ایران و روسیه از هر زمان گسترده تر و عمیق تر است.
ظریف در ســفارت ایران در مســکو گفت" :من می توانم با اطمینان
بگوییم امروز روابط ایران و روسیه بسیار گسترده تر و عمیق تر از هر
زمان دیگری است".
بهرام نیا در نطق میان دستور:

آیا سزاوار است مردم در افطار خرمای
دانهای  ۴00تومان بخورند !
نماینده مردم نهاوند در مجلس با اشاره به بیانیه شورای عالی امنیت
ملی در خصوص کاهش سطح تعهدات در برجام گفت :از این اقدام
و از تصمیم شــورای عالی امنیت ملی قدردانی می کنیم که در زمانی
درســت تصمیم مقتدرانهای گرفت و روز گذشته مردم حمایت همه
جانبه خود را از آن اعالم کردند.
حسن بهرام نیا در نشســت علنی مجلس در نطق میان دستور خود
گفت :حضور همه جانبه مــردم انقالبی در حمایت از تصمیم اخیر
دولت در مورد برجام به معنی تأیید عملکرد گذشــته دولت به ویژه
در حوزه معیشــت نبود زیرا مردم در این بخش به طور جد مشکل
دارند.
بهرام نیا ادامه داد :آیا ســزاوار است مردم عزیزمان برای افطار با
خرما ،خرما را دانهای  ۴۰۰تومــان بخرند؟ اینها ربطی به تحریم
ندارد؟ آیا ســزاوار اســت برابر قانونی که در مجلس به تصویب
رسید و مبلغ ۱۴میلیارد دالر برای تأمین کاالی اساسی منظور شد
و گوشــت یکی از این کاالها بود ،تــا فروردین ماه با ارز ۴۲۰۰
تومانی تأمین میشــد .یک شبه بر اســاس تصمیمی که در دولت
رقم خورد و اعالم شــد گوشت باید با ارز نیمایی خریداری شود
و مردم با مشــکالت مواجه شوند و سود این تفاوت ارز به جیب
چه کسانی رفت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تأکید کرد :دولت باید به
مجلس پاسخ دهد ارزهای پرداختی برای واردات چه تأثیری در ثبات
قیمتها و بازار معیشت مردم داشــت ،طبق گزارش منتشر شده ۳۰
میلیارد دالر ارز  ۴هزار تومانی برای واردات به شخصیتهای حقیقی
و حقوقی پرداخت شد که کاالی ثبت شده با زمینه تخصصی دریافت
کنندگان سنخیت نداشت و دولت باید در این زمینه شفافسازی کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر لزوم وحدت و یکپارچگی
در بیان مواضع جمهوری اســالمی گفت :روی ســخن من با برخی
دیپلماتها اســت که یکپارچگی در بیان مواضــع در برابر تحرکات
غربیها یک اصل است و چه لزومی دارد معاون وزیر خارجه درباره
برادران و خواهران افغانی ما موضع بگیرد.

اتحادیهاروپاازبرجامحمایتمیکند
مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه
اروپــا تاکیــد کــرد کــه اروپــا کمــاکان
از توافــق هســتهای بــا ایــران حمایــت
می کنــد .
بــه گــزارش ایســنا ،فدریــکا موگرینــی
کــه بــرای شــرکت در نشســت وزیــران
امورخارجــه ایــن اتحادیــه در بروکســل بــه
ســر میبــرد ،پیــش از آغــاز نشســت در
جمــع خبرنــگاران تصریــح کــرد کــه اروپــا
همچنــان از برنامــه جامــع اقــدام مشــترک
(برجــام) حمایــت میکنــد.
وزیــران امورخارجــه اتحادیــه اروپــا در
نشســت روز گذشــته خــود قــرار اســت
دربــاره تالشهــا بــرای نگــه داشــتن
ایــران در برجــام بحــث و رایزنــی کننــد.
ایــن نخســتین دیــدار آنهــا از زمــان اعــالم
تصمیــم ایــران بــرای کاهــش تعهــدات
برجامــیاش اســت.
موگرینــی نیــز در پاســخ بــه ســوال
خبرنــگاران دربــاره وضعیــت پیرامــون
برجــام اظهــار داشــت :همانطــور کــه از
موضــع اتحادیــه اروپــا مطلــع هســتید مــا
کمــاکان از ایــن توافــق و اجــرای کامــل
آن حمایــت میکنیــم .مــن در حاشــیه ایــن
نشســت دیــداری بــا وزیــران امورخارجــه
انگلیــس و فرانســه و آلمــان خواهــم داشــت
تــا دربــاره چگونگــی ادامــه حمایــت از
اجــرای ایــن توافــق گفتوگــو کنیــم.

عربســتان بــه هــدف قــرار گرفتــن  ۲نفتکــش خــود
اذعــان کــرد

وی ادامــه داد :از نظــر مــا برجــام یکــی
از ســتونهای امنیتــی منطقــه اســت و
عنصــری کلیــدی در معمــاری عدم اشــاعه
جهــان و منطقــه بــوده اســت .بنابرایــن،
بــه حمایــت از آن ادامــه خواهیــم داد.
همزمــان بــا گذشــت یــک ســال از
زمــان خــروج آمریــکا از برجــام و تعلــل
اروپاییهــا در انجــام تعهداتشــان ،ایــران
هفتــه پیــش اعــالم کــرد کــه قصــد دارد
اجــرای دو مــورد از تعهداتــش در ایــن

توافــق را متوقــف کنــد و اروپــا  ۶۰روز
فرصــت دارد تــا بــرای حفــظ توافــق
اقدامــی مؤثــر و عملــی انجــام دهــد.
در پــی انتشــار ایــن خبــر ،اتحادیــه اروپــا
بــه همــراه انگلیــس ،فرانســه و آلمــان
در بیانیــهای مشــترک از تصمیــم تهــران
ابــراز نگرانــی و بــر ادامــه پایبنــدی خــود
بــه برجــام تاکیــد کردنــد .آنهــا از ایــران
خواســتند تــا بــه تعهداتــش در ایــن توافــق
پایبنــد بمانــد.

بــا شــدت گرفتــن تنشهــا میــان تهــران
و واشــنگتن دیپلماتهــای اروپایــی
میگوینــد کــه فضــای کمــی بــرای مانــور
دارنــد.
فدریــکا موگرینــی همچنیــن روز
یک شــنبه در ســایت خــود اعــالم
کــرد کــه زمــان خــود در آمریــکای
التیــن و بالــکان را صــرف کار روی
ونزوئــال ،آینــده اروپــا و برجــام
کــرده اســت.

و پیامدهای آن برای صنعت چاپ و نشــر
کشور واقف است ،افزود :نخواهیم گذاشت
در حرکــت رو به رشــد تولید محصوالت
فرهنگی نظیــر کتــاب و مطبوعات خللی
حاصل شود.
جهانگیری یادآور شد :سال گذشته با وجود
مشــکالت اقتصادی ،کاغذ به عنوان کاالی
اساسی در فهرســت اقالم ضروری و مورد
نیــاز مردم قــرار گرفــت و ارز الزم برای
واردات آن از سوی بانک مرکزی تامین شد
و این روند امسال نیز ادامه خواهد یافت.
معاون اول رئیــس جمهوری ضمن تاکید
بر ضــرورت حل مشــکالت پیش روی
مطبوعات و حوزه نشــر و کتاب در زمینه
کاغذ ،بیــان کرد :به منظور حل مشــکل
کاغــذ باید عالوه بر نظارت جدی و دقیق
بر جریــان واردات و توزیع کاغذ ،تالش
شــود تا ظرف چنــد ماه ظرفیــت تولید
کارخانــه هــای داخلی به منظــور مرتفع

کردن نیازهای کشور در این زمینه افزایش
پیدا کند.
جهانگیــری خاطرنشــان کــرد :دولت در
موضــوع فســاد و رانت ناشــی از توزیع
کاالهایی که با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد شده
امــا در بازار به قیمت های آزاد فروخته می
شــود با هیچکس تعارف نــدارد و وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســالمی و بانک مرکزی

باید در زمینه پرونده های واردات و توزیع
کاغذ به عنوان مدعی همه ابزارهای الزم را
برای مســدود کردن منافذ فساد بکار گیرند
و با متخلفان از طریــق تعزیرات و محاکم
قضایی برخورد شــود و دستگاه قضایی نیز
باید با سوء استفاده کنندگان ارز اختصاص
یافته برای کاالهای اساســی از جمله کاغذ
بدون مماشات برخورد کند.
وی بــا تاکید بــر اهمیت حفــظ وجهه و
سالمت دســتگاه های دولتی نظیر وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســالمی ،نظارت بر کل
فرایند واردات و توزیع به منظور جلوگیری
از ایجاد هر نوع فســادی را ضروری خواند
و گفت :باید با همه کســانی که در شرایط
ســخت و دشــوار کنونــی از دولت برای
واردات کاالهای اساسی ارز گرفته اما از آن
ســوء استفاده کرده اند ،برخورد جدی شود
زیــرا این کار بازی با حیثیت و آبروی نظام
و دولت است.

اثبات پایبندی مشروط

برای کمک به امنیت خاورمیانه یا حداقل عدم
تشدید ناامنی در خاورمیانه است.
آمریکا توان نظامی آغاز جنگ با ایران را ندارد
ناتالی توچی دربــاره نظر برخی که میگویند
هدف آمریکا و به ویژه جان بولتون آغاز یک
جنگ با ایران اســت و تنشهای اخیر ایجاد
شده از ســوی آمریکا هدف بروز واکنشی بد
از ایــران را دنبال میکند توضیح داد :من فکر
نمیکنــم که چنین چیزی ممکن باشــد چرا
که صادقانه بگویم؛ فکر نمیکنم آمریکا توان
نظامی این را داشــته باشد که واقع ًا یک جنگ
در ایران برپا کند .منظورم این اســت که آنها
میتوانند جنگ را آغــاز کنند اما هدف آنها
پیروزی در جنگ اســت که مث ً
ال در عراق که
کشوری به طوری غیرقابل مقایسه کوچکتر
و ضعیفتر از ایران اســت ،موفق به پیروزی
در جنگ نبودهاند .بنابراین فکر نمیکنم که این
هدفی واقعبینانه باشد.
وی افزود :اگر امکان حذف دیپلماسی وجود
داشته باشد ،راه منتهی به جنگ باز میشود .و
این دقیق ًا همان دلیل نگرانی اروپاییها درباره

■ مهــر :وزیــر انــرژی عربســتان بــه هــدف قــرار گرفتــن  ۲نفتکش
ســعودی در نزدیکــی بنــدر «الفجیــره» امــارات اذعــان کــرد« .خالــد
الفالــح» وزیــر انــرژی و صنایــع عربســتان تاکیــد کــرد کــه روز
یکشــنبه  ۲نفتکــش ســعودی کــه در مســیر حرکــت خــود بــه
ســمت خلیــج فــارس و در آبهــای اقتصــادی کشــور امــارات
بودنــد در معــرض حملــه خرابکارانــه قــرار گرفتنــد.وی افــزود:
ایــن  ۲نفتکــش در نزدیکــی بنــدر الفجیــره بودنــد .یکــی از آنهــا
قصــد داشــت نفــت عربســتان را از بنــدر «رأس تنــوره» بارگیــری
کــرده و بــه ســمت آمریــکا حرکــت کنــد تــا ایــن نفــت را بــه
شــرکت ســعودی آرامکــو برســاند.الفالح ادعــا کــرد کــه ایــن
حملــه هیــچ تلفــات مــادی برجــای نگذاشــته و بــر اثــر آن
ســوخت نشــت نکــرده اســت.وی افــزود :ایــن حملــه خســارات
مالــی گســترده ای بــه  ۲نفتکــش مذکــور وارد آورد .جامعــه بیــن
الملــل مســئولیت مشــترکی در خصــوص محافظــت از امنیــت
کشــتی رانــی و نفتکشهــا بــر عهــده دارد تــا ایــن مســأله تأثیــر
منفــی بــر بازارهــای جهانــی نگــذارد.

واکنش کشورهای عربی به حادثه بندر فجیره

■ فــارس :شــورای همــکاری خلیــج فــارس و تعــدادی از
کشــورهای عربــی بــا صــدور بیانیههــای جداگانــه ،حادثــه بــرای
چنــد کشــتی در بنــدر فجیــره امــارات را محکــوم کردند.شــورای
همــکاری خلیجفــارس در بیانیــهای «عملیــات خرابکارانــه علیــه
چهــار کشــتی تجــاری» در نزدیکــی آبهــای منطقــهای امــارات
را محکــوم کرد.بنــا بــر گــزارش خبرگــزاری رویتــرز« ،عبداللطیــف
الزیانــی» دبیــر کل شــورای همــکاری خلیــج فــارس در ایــن بیانیــه
تأکیــد کــرد کــه «چنیــن رفتارهــای غیرمســئوالنه میتوانــد بــه
افزایــش تنــش و درگیــری در منطقــه بینجامــد و منافــع ملتهــا را
بــا خطــر بزرگــی مواجــه ســازد».

وزیــران خارجــه روســیه و چیــن بــا محوریــت
برجــام دیــدار مــی کننــد

■ ایلنــا :وزیــران خارجــه روســیه و چیــن در شــهر بنــدری ســوچی
در ســاحل دریــای ســیاه در خصــوص روابــط دوجانبــه و تــازه
تریــن تحــوالت در خصــوص برجــام گفــت وگــو مــی کننــد.
ســرگئی الوروف و وان ایــی قــرار اســت درخصــوص راه هــای
حفــظ برجــام گفــت وگــو کننــد ضمــن اینکــه در دســتور کار دیدار
ســوچی همچنیــن ،شــبه جزیــره کــره ،اوضــاع افغانســتان ،مســاله
ونزوئــال و بحــران ســوریه قــرار دارد.

آمریــکا دربــاره عبــور کشــتیها از دریــای عمــان
هشــدار صــادر کــرد
■ باشــگاه خبرنگاران  :به دنبال انفجار روز گذشــته در بندر فجیره
امارات و آتش گرفتن نفتکشهای مستقر در این بندر ،آمریکا درباره
تردد کشتیها در دریای عمان هشــدار صادر کرد ،هشدار آمریکا در
خصــوص تردد در دریای عمان پــس از آن صورت گرفت که خالد
فالح ،وزیر انرژی عربســتان ،تایید کرد دو فروند از نفتکشهایی که
صبح روز گذشــته نزدیک بندر الفجیره امــارات هدف قرار گرفتند،
متعلق به عربستان بوده است.

ترامــپ تحــت فشــارهای سیاســی و بنســلمان از
حفتــر حمایــت کــرد

اروپا۱20روز
مهلت میخواهد
مشــاور فدریکا موگرینی در گفتوگویی
ضمن اشاره به اهمیت برجام و همچنین اشاره
بــه بینتیجه بودن رویکردهــای جنگطلبانه
دولت آمریکا تاکید کرد که اروپا مانند آمریکا
اهداف پنهانی ندارد و حداقل  ۱۲۰روز زمان
نیاز اســت تا بتواند حســن نیت خود درباره
پایبنــدی به تعهدات برجامــیاش را به ایران
نشان دهد.
به گزارش ایسنا ،پایگاه اینترنتی شبکه رادیویی
سیبیسی بخشی از گفتوگوی این شبکه با
ناتالی توچی ،مشاور فدریکا موگرینی ،مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا را منتشر کرد.
توچی درباره نگرانی کســانی که سعی دارند
از تنش میان آمریکا و ایران بکاهند میگوید:
نگرانیها به ویژه نگرانیهای اتحادیه اروپا به
چند دلیل بسیار جدی هســتند .منظورم این
اســت که برنامه جامع اقدام عمل مشترک یا
همان توافق هستهای ایران ،یک عنصر مهم در
قانون جهانی منع اشــاعه تسلیحات هستهای
اســت که به وضــوح در آینده مورد اســتناد
قرار خواهــد گرفت و همچنین عنصری مهم

انتخابــات ریاســتجمهوری لیتوانــی بــه دور دوم
کشــیده شــد

■ ایســنا :انتخابــات ریاســت جمهــوری لیتوانــی در حالــی بــه دور
دوم کشــیده شــد کــه در دور نخســت ایــن انتخابــات هیــچ یــک از
 ۹کاندیــدا نتوانســتند بیــش از  ۵۰درصــد آرا را از آن خــود کننــد
بــا شــمارش  ۱۶۳۱حــوزه رأیگیــری از  ۱۹۷۲مــورد در لیتوانــی
کــه در روز گذشــته صــورت گرفــت ،نتایــج ارائــه شــده از ســوی
کمیســیون مرکــزی انتخابــات نشــان میدهــد کــه "گیتانــاس
نوســدا" ،بانکــدار ســابق کــه سیاســتمدار شــده ،موفــق شــد تــا بــا
 ۳۱/۲درصــد آرا از  ۹کاندیــدای دیگــر پیشــی بگیــرد.

دولت در مبارزه با فساد و رانت با هیچکس تعارف ندارد
معــاون اول رئیــس جمهــوری گفت:
دولت در موضوع فســاد و رانت ناشــی از
توزیع کاالهایی که با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد
شده اما در بازار به قیمت های آزاد فروخته
می شود با هیچکس تعارف ندارد.
بــه گزارش پایــگاه اطالع رســانی معاون
اول رئیس جمهوری ،اســحاق جهانگیری
در جلسه بررســی وضعیت واردات کاغذ
و مشکالت دســت اندرکاران مطبوعات و
کتاب کشور ،با اشاره به نگرانی ها و دغدغه
های دســت اندرکاران این حوزه ،تصریح
کــرد :از نظر دولت کتاب و مطبوعات جزو
کاالهای اساسی و ضروری مورد نیاز جامعه
اســت و باید تمام تدابیــر الزم برای تداوم
حیات و رشــد این محصوالت بکار گرفته
شود.
معــاون اول رئیس جمهوری بــا بیان اینکه
دولت نســبت به افزایــش قیمت ملزومات
مورد نیاز این صنعــت نظیر کاغذ و زینک

بین الملل

افزایش تنشهای اخیر اســت و ما نه تنها در
نهایــت با اصرار به آمریــکا میگوئیم که این
انتخاب تنها میتواند منجر به رنج بیشتر شود،
بلکه در تالشــیم تا ایران را قانع کنیم به نفع
آنها نیســت که اینها را شدت ببخشد و یا
سرانجام وارد بازی آمریکا شوند.
به گزارش ایســنا ،شــورای عالی امنیت ملی
چهارشــنبه هفته گذشــته با صدور بیانیهای
خطاب به کشورهای عضو برجام ،تاکید کرد:
جمهوری اسالمی ایران در راستای صیانت از
امنیــت و منافع ملی مردم ایــران و در اعمال
حقــوق خود منــدرج در بندهــای  ۲۶و ۳۶
برجام ،از  ۱۸اردیبهشــت  ۹۸برخی تعهدات
خود در توافق برجام را متوقف میکند.
در ایــن بیانیه مطرح شــد که به کشــورهای
باقیمانــده در برجــام  ۶۰روز بــرای اجرای
تعهــدات خود بویــژه در حوزههای بانکی و
نفتی فرصت داده شــده و تاکید شــده است:
"در هر زمان که خواســتههای ما تأمین شود؛
ما نیز به همان میــزان اجرای مجدد تعهدات

متوقف شــده را از ســر خواهیم گرفت ،اما
در غیر این صورت ،جمهوری اســالمی ایران
مرحله به مرحلــه تعهدات دیگری را متوقف
خواهد کرد".
به دنبال این اقدام متقابل ایران ،اتحادیه اروپا و
فرانسه ،انگلیس و آلمان در بیانیهای با تاکید بر
اینکه به برجام پایبند هستند به کاهش تعهدات
برجامی کشورمان واکنش نشان داده و تصریح
کردند که اولتیماتوم ایــران در خصوص این
توافق را نمیپذیرند.
محمد جــواد ظریــف ،وزیر امــور خارجه
کشــورمان در واکنش به ایــن بیانیه اتحادیه
اروپا گفت" :بیانیه امروز اتحادیه اروپایی نشان
میدهد که چرا برجام در چنین موقعیتی قرار
دارد :ایاالت متحده یک ســال به اروپا و بقیه
دنیا زور گفت و اروپا فقط ابراز تأســف کرد.
به جای درخواســت از ایران بــرای پایبندی
یکجانبه به یک توافــق چندجانبه ،اروپا باید
به تعهدات خودش و از جمله عادی ســازی
روابط اقتصادی [ایران] عمل کند".

■ ایســنا :دونالــد ترامــپ پــس از فشــارهای عربســتان و مصــر ،از
خلیفــه حفتــر ،فرمانــده نیروهــای موســوم بــه "ارتــش ملــی لیبــی"
مســتقر در شــرق ایــن کشــور حمایــت کــرد.
روزنامــه وال اســتریت ژورنال چــاپ آمریکا به نقــل از یکی از
مســؤوالن عالی رتبه دولت این کشــور و نیز دو مسؤول عربستانی
نوشت ،رهبران ریاض و قاهره در اعمال فشار بر ترامپ برای تغییر
سیاســتش درباره لیبی موفق عمل کردنــد .ترامپ در جنگ حفتر با
دولت وفاق ملی به ریاســت فائز السراج از حفتر حمایت کرد .کاخ
سفید گزارش داد ،تقریبا پس از یک هفته و به صورت مشخص در
تاریــخ  ۱۵آوریل ترامپ با حفتر تمــاس گرفت و حمایت خود از
عملیات او را اعالم کرد.

ابعادحادثه برای چند کشتی
در دریای عمان روشن شود
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان خواستار روشن شدن
ابعاد وقوع حادثه برای چند کشتی در دریای عمان شد.
به گزارش ایرنا ،ســیدعباس موســوی حوادث روز یکشنبه ۲۲
اردیبهشــت برای چند کشــتی در دریای عمان را نگران کننده و
تاسف بار دانست و خواهان روشن شدن ابعاد دقیق این حادثه شد.
وی با اشــاره به تاثیر منفی این حوادث بر ســالمت کشتیرانی و
امنیت عبور و مرور دریایی نســبت به هرگونه دسیســه از سوی
بدخواهان جهت برهم زدن ثبات و امنیت در منطقه هشدار داد و
خواهان هوشیاری کشورهای منطقه نسبت به هرگونه ماجراجویی
از سوی عوامل خارجی شد.
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جذب بدون کنکور ساالنه  5۶نفر از مدالآوران طال
در دانشگاههای دولتی
رئیس مرکز ملی پرورش اســتعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان از جذب
بدون کنکور ساالنه  ۵۶نفر از مدالآوران طال در دانشگاههای دولتی خبر داد.
فاطمــه مهاجرانــی در گفتوگــو بــا ایلنــا بــا اشــاره بــه تغییر در ســهمیه مــدالآوران
در کنکــور گفــت :چنــدی پیــش تغییراتــی مبنــی بــر رونــد جــذب دانشآمــوزان
مــدال آور نقــره و برنــز در دانشــگاههای دولتــی مطــرح شــد ،بــه ایــن صــورت کــه
درصــد قبولــی آنهــا از  ۸۰بــه  ۸۵درصــد و ســهمیه کنکورشــان نیــز از  ۲۰بــه ۱۵
درصــد رســید ،امــا بــا توجــه بــه مــوج اعتراضــات از ســوی والدیــن ایــن ســهمیه
در همــان  ۲۰درصــد باقــی مانــد.

عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران گفت :شادمانی یکی از عواطفی است که در
تقویت رفتارهای مثبت انسان داری نقش موثر است.
فربــد فدایــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود :خنــده بــه آن مفهــوم اســت کــه فــرد
احســاس رضایــت و شــادی مــی کنــد و آن را بــه وســیله تظاهــرات چهــره و بــدن
بــه نمایــش مــی گــذارد.
وی تاکیــد کــرد :شــادی یکــی از عواطــف طبیعــی و در عیــن حــال مثبــت بــرای
روحیــه دادن بــه انســان هــا بــه شــمار مــی رود و در مقابــل افســردگی ،خشــم،
تــرس و اضطــراب را بایــد بــه عنــوان عواطفــی کــه بیشــتر دارای جنبــه منفــی
اســت ،نــام بــرد.

سرپرســت سازمان تأمین اجتماعی گفت :تصویب برخی از قوانین مجلس باعث
شده ۱/۵میلیون نفر به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شوند.
محمدحســن زدا در گفتوگــو بــا مهــر در مــورد افــرادی کــه بــه ســازمان تأمیــن
اجتماعــی اضافــه شــدهاند ،گفــت :تعــداد ایــن افــراد کــه بــه دلیــل تصویــب برخــی
قوانیــن از ســوی مجلــس بــه جمعیــت بیمــه شــدگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی
افــزوده شــدهاند در مجمــوع بــه یــک میلیــون و  ۵۰۰هــزار نفــر میرســند کــه
 ۱۵۰هــزار نفــر آنهــا راننــدگان هســتند.
وی با اشــاره به اینکه از ســال  ۸۹به بعد این افراد به مرور به تأمین اجتماعی تحمیل
شدهاند ،گفت :قرار بود دولت حق بیمه آنها را پرداخت کند که این اتفاق رخ نداد.
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کارشناس تغذیه:

روزه داری موجب کاهش بیماری می شود
رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم
پزشکی همدان گفت :مطالعات موید نقش موثر روزه داری در بهبود
و کاهش بیماری های مختلف است.
آرزو کاوه ئــی بیان کرد :در طول روزه داری دســتگاه گوارش برای
حدود چندین ســاعت خالی می ماند و در واقع این دستگاه و سایر
دستگاههایی که به نحوی در هضم و جذب مواد غذایی دخالت دارند
اســتراحت می کنند و بعد از روزه داری به نحو بهتری اعمال خود را
به انجام می رسانند.
وی در گفت و گو با ایرنا اضافه کرد :روزه داری در بیشتر بیماریهایی
کــه عادات غلط غذایی ،چاقی و افزایــش وزن در بروز آنها دخالت
دارند -،بسیار مفید است.
رئیــس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم
پزشکی همدان اضافه کرد :روزه گرفتن برای مبتالیان به چربی خون
باال بسیار مفید اســت چراکه میزان چربی های نامطلوب موجود در
خون را تنظیم کرده و موجــب افزایش میزان چربی های مفید خون
می شود.
کاوه ئی ادامه داد :پیروی از یک برنامه غذایی صحیح در ایام ماه مبارک
رمضان از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا هم بتوان عادات غذایی
غلط را اصالح کرد و هم از برکات معنوی این ماه بهره برد.
وی درباره تغذیه صحیح به هنگام ســحر و افطار گفت :در ماه مبارک
رمضان نیز مانند همیشه پیروی از برنامه غذایی متنوع و متعادل شامل
چهار گروه اصلی غذایی شــامل نان و غالت ،میوه ها و ســبزی ها،
گوشت و حبوبات و تخم مرغ ،شیر و لبنیات ضروری است.
رئیــس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم
پزشــکی همدان اظهار داشت :با رعایت تـــنوع و تعادل در مصرف
غذا نیازهای تغذیه ای شامل آب ،امالح ،ویتامین ها ،پروتئین و انرژی
مورد نیاز بدن ،تامین می شود.
کاوه ئی توصیه کرد :افراد روزه دار همانند روزهای عادی ســه وعده
غذا بخورند که این وعده ها شامل افطار ،شام و سحر است.
وی تاکید کرد :در ماه مبــارک رمضان صرف غذا در دفعات کمتر از
جمله  ۲بار در روز هم اشــکالی ندارد هر چند این موضوع به شرایط
جسمی و توانایی فرد بســتگی دارد.رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود :بهتر است غذای
مصرفی در وعده سحری خصوصیات و ویژگی وعده ناهار را داشته
باشد تا از ایجاد گرسنگی در طول روز پیشگیری شود.
کاوه ئی اضافه کرد :می توان در فاصله افطار تا سحر یک وعده غذایی
مثل شام سبک را صرف کرد کــــه البته این به وضعیت خود شخص
و تمایل او به صرف غذا بستگی دارد.
وی بیان کرد :هنگام افطار مصرف غذاهای ســبک و مختصر شــامل
گروه های غذایی شــیر و لبنیات مانند شیر ،ماست و پنیر ،میوه ها و
سبزیها و نان و غالت مانند برنج و نان توصیه می شود.
رئیــس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم
پزشــکی همدان ،خوردن نان و پنیر به همراه سبزی را یکی از عادات
خوب غذایی در این ماه دانست.

 822نفر برای مهریه کمتر از  ۱0سکه
در زندان هستند
رئیس ســازمان زندان ها گفت ۸۲۲ :نفر زندانی جرایم غیر عمد
برای  ۱۰سکه مهریه در زندان تحمل کیفر می کنند.
بــه گزارش مهر ،اصغر جهانگیر ،با بیان اینکه زندان فقط باید مختص
زندانیان خطرناک باشد ،گفت :نگهداری زندانیان غیر خطرناک بیانگر
ناکارآمدی سیستمهای اقتصادی و قوانین است .از زمان ابتدای تصدی
پســت در زندانها موضوع کاهش جمعیت کیفری را در دستور کار
قرار دادیم.
وی در خصوص جنسیت زندانیان جرایم غیر عمد گفت ۹۷ :درصد
مرد و  ۳درصد زن هســتند .بیشترین رده ســنی مربوط به رده  ۴۰تا
 ۴۶سن است .عمده زندانیان جرایم غیر عمد با اکثریت  ۸۰درصدی
دیپلمه هستند ۸۸ .درصد زندانیان جرایم غیر عمد متاهل هستند.
جهانگیر تصریح کرد ۲۰ :درصد جمعیت کل کمتر از یک ماه هست
که زندانی شــدند ۱۵ .درصد تا  ۶ماه و  ۱۶درصد تا ،یک سال است
که زندانی هستند.رئیس ســازمان زندانها در رابطه با بدهی زندانیان
جرایم غیر عمــد گفت :در مجموع برای آزادی کامل زندانیان جرایم
 ۲,۴۶۰میلیارد تومان نیاز اســت که سی درصد زندانیان با کمتر از ۲۰
میلیون آزاد میشوند.

سن جوانی تغییر کرد
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از افزایش بازه ســن
جوانی به « ۱۸تا  »۳۵سال خبر داد.
محمــد مهدی تندگویان در گفت و گو با ایســنا ،با اشــاره به ابالغ
مصوبات شورای عالی جوانان کشور از سوی وزیر ورزش و جوانان
از تغییر بازه سن جوانانی از  ۱۵تا  ۲۹سال به  ۱۸تا  ۳۵سال خبر داد و
گفت :درخواست تغییر بازه سن جوانانی ابتدا از معاونت امور جوانان
به شــورای عالی جوانان ارسال شد و بعد از انجام فرایند قانونی ،این
درخواســت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی و پس از
موافقت از سوی شورای عالی جوانان ابالغ شد.
وی با بیان اینکه اعضای تشــکلهایی که تا کنون یک بار نســبت به
تمدید مجوز خود اقدام کردهاند و بین  ۲۹تا  ۳۵ســال ســن دارند ،با
تغییر این بازه سنی میتوانند بار دیگر مجوز خود را تمدید کنند ،اظهار
کرد :با این وجود این مصوبه شامل حال تشکلهایی که بیش از دو بار
مجوز خود را تمدید کرده اند ،نمیشود .همچنین با توجه به انتخابات
پیش رو مجامع اســتانی و مجمع ملی جوانان ،از این پس جوانانی که
تا  ۳۵سال سن دارند میتوانند نسبت به کاندیداتوری خود اقدام کنند.

بروکراسیاداریدستوپای
تولیدکنندگانرامیبندند
■ یک ریال برای تولید و تحقیقات دریافت نکردهایم

نخبــگان در هــر جامعه ای بــه عنوان
ظرفیت ها و قابلیت هــای مهم و حیاتی به
حســاب میآیند که در صورت کم توجهی
به این قشــر مهم و تأثیرگذار ،آنان از شهرها
و بعضا از کشــور خارج شده و مقاصدی که
برای علم و ایده آنان اهمیت بیشــتری قائل
هستند را انتخاب میکنند.
استان همدان یکی از اصلی ترین استان های
کشــور در پرورش نخبگان و دانشمندان به
حســاب می آید که بیشتر این افراد به علت
عدم حمایت کافی از ســوی مســئوالن به
شهرهای دیگر و برخی از کشورهای اروپایی
مهاجرت کرده اند.
در چند سال اخیر با ایجاد شرکت های دانش
بنیان ،سعی در متمرکز کردن نخبگان و ثبت
و طبقه بندی آثار و فناوریهای ابداعی این
افراد انجام پذیرفته است.

فعالیت  ۵4شرکت دانش بنیان
در همدان

رئیــس پارک علم و فناوری اســتان همدان
درباره شرکت های دانش بنیان استان همدان
به ایســنا گفت :تعداد  ۵۴شرکت در استان
همدان دایر است که از این تعداد  ۲۳شرکت
در پارک مســتقر بــوده و مابقی به صورت
خصوصی و یا در مراکز رشــد دانشــگاه ها
اداره می شوند.
مجید کزازی افزود :پایه و اســاس شرکت
های دانش بنیان در سال  ۹۳در استان همدان
ایجاد شــد و در حال حاضــر  ۱۱۳۰نفر در
استان در شرکت های دانش بنیان مشغول به
تحقیق و مطالعه هستند.
وی ادامه داد :شهرســتان همدان بیشــترین
تعداد شــرکت ها را داراســت و پس از آن
شهرستان های کبورداهنگ ،تویسرکان ،رزن
و سپس مالیر در رده های بعدی قرار دارند.

گلخانــه داران از تولیــدات بومی
همدان حمایت کنند

مدیرعامل شــرکت بوم اکســیر پــارس نیز
درباره این شرکت دانش بنیان گفت :در این
شرکت از محیط کشــت بافت گیاهی برای
تکثیر و پرورش گیاهــان و گل های زینتی
استفاده می شود.
هدایــت باقری افــزود :مــواد غذایی الزم
برای رشــد و پرورش یک گیاه را در فضای
شیشهای و در بافتی ژله ای و محیطی استریل
قــرار داده و بعد از گذشــت چند روز ،گیاه
همانند ســایر گیاهان و بــه صورت طبیعی
رشد خواهد کرد .این گیاهان به هیچ مراقبت
خاصی نیــاز ندارند و می تــوان آنها را در
چندین ماه یا ســال در فضای بســته شیشه
نگهداری کرد.
وی عنوان کرد :هدف اصلی شرکت ما تولید
و تکثیــر گیاهان زینتی اســت بــه طوریکه
فروشــندگان و گلخانه داران ،می توانند بذر
و ریشه گیاهان زینتی را بدون هیچ سختی و
در مدت کم از ما خریداری کنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا با بیان
اینکه رشته تحصیلی اش بیوتکنولوژی است
و بخشی از این علم ،تکثیر گیاهان به روش
کشت بافت بوده و الزمه مهندسی ژنتیک نیز

در ابتدا کشــت بافت است ،تأکید کرد :همه
بدن شود باید به صورت پلت مورد استفاده
گل های زینتــی از قبیل گل محمدی ،ژربرا
قرار گیرد به طوریکه در زمان های مختلف و
و  ...مــی توانند در این نوع مدل کشــت ،با
بسته به نوع دارو چون برخی از آنها در روده
کمترین میزان آب مصرفی رشــد و پرورش
و برخی در معده عمل می کنند و فرمول هر
یابند.
دارو نیز متفاوت اســت ،قرص مورد نیاز با
وی درباره ســرمایه گذاری ایــن طرح نیز
اســتفاده از پلت های ساخته شده ،در اختیار
گفــت :با وامــی که از طرف پــارک علم و
بیماران قرار می گیرد.
فناوری دریافت کردیم ســوله ای در مکان
محمــد حقیقــی عنــوان کــرد :برخی از
پارک تجهیز کرده و در این مکان اتاق رشد
ســاختارهای این مکمل های دارویی برای
که استریل نیز هســت ،شرایط رشد گیاهان
نخســتین بار توسط همین شــرکت تولید و
را فراهم می کنیم و دونفر از دانشجویان در
بومی ســازی شــده اما برخی داروها مانند
این مکان برای این فعالیت ،مشــغول به کار
امپرازول توسط چند شــرکت دیگر ساخته
هستند.
شده است.
باقری مشــکل اصلی را وارد شدن در بازار
وی بــا بیان اینکــه قول هایی بــرای اعطای
فروش دانست و تصریح
تســهیالت داده شده اما تا
کرد :در شهرستان معموال
کنون اقدامی صورت نگرفته
به غیر از ایام خاص سال،
است ،تأکید کرد :حمایت از
فروش اینگونه محصوالت
تولیــد در قالب مجوزهای
وجــود نــدارد و به فکر
ســازمان غــذا و دارو نیاز
بازاریابی و یافتن بازارهای
اصلی تولیدکننــدگان این
فروش در ســایر استان ها
محصول است به طوریکه
هستیم.
ما برای هر مجــوز درگیر
تعداد  ۵4شــرکت در
مدیرعامــل شــرکت بوم
بروکراسی های اداری این
استان همدان دایر است
اکســیر پــارس افــزود:
نهاد هستیم و گاهی صدور
کــه از این تعــداد ۲۳
اینگونه مشــاغل معموال
برخی از مجوزها یک سال
شرکت در پارک مستقر
به ســرمایه گذار نیاز دارد
به طول می انجامد.
بوده و مابقی به صورت
چرا که بــازار ثابتی برای
خصوصی و یا در مراکز
دوســت داریــم
آن نیست و تضمینی برای
رشد دانشــگاه ها اداره
محصولمان از همدان
فروش ایــن محصوالت
می شوند
به نتیجه برسد
وجــود نــدارد و چنانچه
مســئول خــط تولیــد
گلخانه داران در این مسیر
خمیردندان گیاهی عســل
ما را همراهی کرده و محصوالت اولیه خود
دارچین نیــز درباره محصــول خمیردندان
را از ما خریداری کنند رونق تولید نیز برای
گیاهی شــرکت به ایسنا گفت :این محصول
شرکت ما محقق خواهد شد.
تنهــا خمیردندان ارگانیک و گیاهی کشــور
اســت که به صورت ســلولولزی در دهان
بروکراسی های اداری دست و پای
جذب می شود و خاصیت بلعیدن دارد.
تولید کنندگان را می بندد
ســبحانی افزود :این خمیردندان با وجود
مدیرعامل شــرکت تدبیر دارو ســالمت نیز
اینکــه همانند محصوالت شــیمیایی پاک
درباره یافته های پزشکی این شرکت گفت:
کنندگی ســطوح دنــدان را دارد ،دارای
در این شرکت انواع پلت های دارویی ساخته
خاصیــت درمانی نیز بوده و بخشــی از
می شود .وقتی قرصی مصرف می کنید بدن
مشکالت داخلی بدن را برطرف می کند.
توانایی جــذب  ۵۰درصد قرص مصرفی را
وی با بیان اینکه مواد داخلی این خمیردندان
دارد اما اگــر بخواهیم کل ماده موثره جذب

مناســب کودکان و زنان باردار نیز هســت،
تأکید کرد :همه اجزای سازنده این محصول
از طبیعت گرفته شده و هیچ ماده شیمیایی و
نگهدارنده ای در آن یافت نمی شود.
سبحانی با بیان اینکه این محصول هیچ مشابه
داخلی نــدارد ،ادامه داد :یکــی از خواص
اصلی این محصول ماندگاری طوالنی مدت
آن است و برخالف سایر خمیردندان ها که
در طول روز باید ترمیم شــوند ،مصرف این
محصول یکبار در طول روز کفایت می کند.
 ۶سال تحقیق برای تولید این محصول انجام
پذیرفته که در تابستان به بازار عرضه خواهد
شد.
وی دربــاره نامگــذاری ایــن محصول نیز
گفت :نام های مختلفی برای این خمیردندان
پیشنهاد داده شــده که به علت نزدیکی این
اســامی ،ثبت شرکت انها را قبول نمی کند و
فعال همان نام اولیه با عنوان "عسل دارچین"
را به کار می بریم.

یک ریال بــرای تولید و تحقیقات
این محصول دریافت نکردهایم

سرمایه گذار شــرکت ارمغان سالمت الوند
فراز نیز گفت :محصول خمیر دندان گیاهی
تا کنون در ثبت اختراع و سازمان غذا و دارو
به ثبت رسیده و تا کنون به ما یک ریال برای
تولید و تحقیقات این محصول داده نشــده
اســت چرا که عملیات بروکراسی به قدری
پیچیده و زمانبر اســت کــه ارزش دریافت
تسهیالت را ندارد.
مظفرپور ادامه داد :تاکنون  ۴۰۰میلیون تومان
برای خریــد تجهیزات ایرانی بــرای تولید
محصول هزینه کرده ایم و به علت نداشــتن
رابطه های اداری ،سختی های زیادی در راه
ثبت و تولید محصول داشته ایم.
وی تأکید کرد :پیشــنهادات زیادی از سوی
کشورهای خارجی برای تولید و حمایت این
محصول داشته ایم اما تمایل داریم نتیجه کار
خود را در کشــور و شــهرخودمان به نتیجه
برسانیم.مظفرپور تصریح کرد :تا کنون برای
 ۸نفر اشتغالزایی مستقیم صورت گرفته و با
تولید این محصول حداقل برای  ۳۰نفر شغل
ایجاد خواهد شد.

برگزاری دورههای  D B Aو  MB Aدر دانشگاه پیام نور همدان
رئیــس دانشــگاه پیام نــور همدان از
برگــزاری دورههــای  D B Aو MB A
برای دانشــجویان داوطلب واحد پیام نور
خبر داد.
صفــیا ...صفایــی در گفتوگو با ایســنا،
با اعــالم این خبــر مطرح کــرد :این دو
دوره در راســتای تبدیل دانش مدیریتی به
مهارتهای کاربردی و مدیریت کســب و
کار برای نخستین بار با همت دانشگاه پیام
نور در استان همدان برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد :دوره  D B Aبرای دانشجویان
مقطع کارشناســی ارشــد در راستای اخذ
دکتری و دوره  MB Aبرای دانشــجویان

مقطع کارشناســی و اخذ کارشناسی ارشد
برگزار خواهد شد.
صفایی با بیــان اینکه این دو دوره مختص
مدیران ارشــد نهادهــای دولتــی بوده و
میتوانند شــرکت کنند عنــوان کرد :اخذ
مدرک تحصیلــی پس از طی کــردن این
دورههــا ،در تمام مراکز عالــی معتبر بوده
و قابل اســتفاده برای سازمانهای دولتی و
مدیران ارشد است.
وی تصریح کرد :این دو دوره در راســتای
آموزش فرایند کار در ســطح عالی برگزار
خواهد شــد کــه خوشــبختانه اســتقبال
دانشــجویان از این طرح در ســطح استان

بسیار خوب و فراگیر بوده است.
صفایی با اشــاره به زمان شروع کالسهای
آموزشــی این دو دوره خاطرنشــان کرد:
کالسهای آموزشــی ایــن دو دوره از ۲۰
خرداد شروع میشود و در هر کالس حدود
 ۲۰دانشجو حاضر خواهد شد.
وی اضافه کرد :مقدمات برگزاری این دو دوره
در استان به خوبی انجام شده و به پایان رسیده
اســت و فارغ التحصیالن فعــال و با انگیزه
کارشناسی ارشد و کارشناســی میتوانند با
اســتفاده از این فرصت خوب و مناســب به
مقاطع باالی تحصیلی دست یابند.
صفایی در رابطه با هزینه طی کردن این دو

دوره یادآور شد :هزینه دوره  D B Aحدود
 ۱۰میلیوت تومان و  MB Aمبلغ  ۸میلیون
تومان بوده این در حالی اســت که دانشگاه
تهران مبلغ همین دوره را  ۱۹میلیون تومان
از دانشجویان دریافت میکنند.
وی با تأکید بر اینکه این مدرک از ســوی
وزرات علوم و تحقیقات تأیید شــده است
اظهار کرد :دریافت مدرک این دو دوره در
دانشــگاه پیام نور همدان مانند اخذ آن در
دانشگاه تهران معتبر خواهد بود.
رئیس دانشــگاه پیام نور همــدان در پایان
گفت :این دو دوره در طی  ۴ترم دو ســاله
که حدود  ۸ماه میشود برگزار خواهد شد.
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ابراز شادی در تقویت رفتارهای مثبت افراد موثر است

تحمیل  ۱/5میلیون نفر به تامین اجتماعی

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

نیش و نوش
ایرنا( :اروپا و برجام)آژیر عملیات اضطراری پس از عکس یادگاری
کأل مدیرا به عکس یادگاری نیاز دارن!
جامجم :سروصدای روی کاغذ
یادش بخیر اون روزا که روکاغذ فقط نقاشی میکشیدن!!
همدانپیام :اگر جلوی قاچاق دام گرفته شــود گوشــت قرمز ارزان
میشود
گوسفند قرمز خودش تابعیت خارجی میگیرد !!!
آفتاب :در مراســم افطاری جامعه مهندســین از احمدی نژاد دعوت
نکرده بودیم
استاد احمدی نژاد « دکتره» !!
همدانپیام :هر افزایش قیمتی به معنای افزایش نرخ تورم نیست
راست میگه به معنای افزایش موجودی مردمه
تجارت :نرخ ارز در سراشیبی
خسته شدیم از این همه افت و خیز!
جمهوری اسالمی  :نقشه راه نجات صندوقهای بازنشستگی از سایه
ورشکستگی
بازنشستگان هم نجات یافتن
شرق :توقف واردات نفت ایران توسط پاالیشگاههای دولتی چین
ک ً
ال دست چین توایران درازه!!
فارس :آغاز اعتیاد به بازیهای رایانهای از سن  ۳۰سالگی
مهندس جان از سه ماهگی شروع شده !!!
ابتکار :آزمون گردشگری
در آمد مالی هم داره ؟
شرق :استاندار معزول گلستان با سیل رفت با حکم برگشت
خواسته کرایه ماشیه نده!
جوان :افطار با حلوای انگلیسی به سالمتی برجام
آخه تو ایران آرد نیست حلوا درست کنن!!!
ستاره صبح :آغاز دور جدید پرداخت سود سهام عدالت
بدون شرح!
شوت ورزشی :حمله هواداران آبادانی به اتوبوس استقالل
یه کم مهربون تر!

یادداشت

خب چرا ما نه؟
« فردین علیخواه

رابــرت مرتــون ،جامعــه شــناس آمریکایــی در ســال ۱۹۳۸
نظریــه معــروف «فشــار ســاختاری» خــود را مطــرح کــرد .روح
انتقــادی حاکــم بــر ایــن نظریــه آن اســت کــه چــرا در جامعــه،
فرصــت هــای مشــروع بــرای دســتیابی بــه اهــداف بــه شــکل
عادالنــه ای توزیــع نمــی شــود؟ از نظــر او همــه افــراد جامعــه
بایــد بتواننــد بــر اســاس اســتعدادها و توانایــی هایشــان امــکا ِن
برابـ ِر دسترســی بــه فرصــت هــای مشــروع را داشــته باشــند تــا بــه
اهــداف شــان برســند .مرتــون ایــن ویژگــی را وضعیــت مطلــوب و
نرمــال یــک جامعــه مــی بینــد.
کلــوارد و اوهلیــن ،دو جامعــه شناســی بودنــد کــه بعدهــا نظریــه
مرتــون را نقــد کردنــد.
آنهــا نــام نظریــه خــود را « ســاختار فرصــت هــای نامشــروع»
نهادنــد .بــه بــاور ایــن دو ،فرصــت هــای نامشــروع هــم بــه همــان
انــدازۀ فرصــت هــای مشــروع مهــم اســت .آنهــا ،شــاید بــه طعنــه،
معتقــد بودنــد کــه نــه تنهــا فرصــت هــای مشــروع ،بلکــه فرصــت
هــای نامشــروع هــم بایــد در بیــن مــردم بــه شــکل عادالنــه ای
توزیــع شــود ،نــه آنکــه تنهــا عــده معــدودی بــه آنهــا دسترســی
داشــته باشــند.
فــرض کنیــد کــه یــک کارگــر ســاده بخواهــد اختــالس بزرگــی
انجــام دهــد ،و یــا نگهبــان در ورودی یــک درمانــگاه بخواهــد کاالی
قاچــاق وارد کشــور کنــد ،و یــا یــک زن خانــه دار بخواهــد از شــعبه
مرکــزی یــک بانــک وامــی ده میلیــارد تومانــی دریافــت کنــد ،و یــا
یــک جــوان بیــکار و بــی پشــتیبان بخواهــد همزمــان عضــو هیــأت
مدیــره چهــارده ســازمان اقتصــادی باشــد .همــه اینهــا فرصــت هــای
نامشــروعی هســتند کــه افــراد فاقـ ِد ژن خــوب ،اگــر هــم بخواهنــد،
نمــی تواننــد از آنهــا برخــوردار شــوند .در واقــع ایــن فرصــت هــا
بــه شــکلی عادالنــه توزیــع نمــی شــوند و فقــط عــدۀ معــدودی بــه
آنهــا دسترســی دارنــد .نکتــه کلــوارد و اوهلیــن آن اســت که ســاختار
فرصــت هــای نامشــروع هــم مهــم اســت.
پرســش آن اســت کــه فرصــت هــای نامشــروع بیشــتر در دســت
چــه کســانی قــرار دارد؟ و چــرا بایــد در توزیــع ایــن فرصــت هــا
شــاهد بــی عدالتــی باشــیم؟
طــی دهــه گذشــته همــواره دانشــجویانم شــکایت مــی کردنــد
کــه چــرا توزیــع فرصــت هــای مشــروع ،بلــه مشــروع  ،در کشــور
عادالنــه نیســت؟ چــرا شــرایط برابــر بــرای برخــورداری از فرصــت
هــای مشــروع مهیــا نیســت؟ امــا در یکــی دو ســال اخیر گالیــه های
برخــی از دانشــجویانم مــرا نگــران مــی کنــد .در واقــع طــرح مســأله
و نــوع ســوال آنهــا تغییــر یافتــه اســت .آنــان بــر پایــه آنچــه کــه هــر
روز از طریــق رســانه هــا مــی بیننــد و مــی شــنوند دیگــر کمتــر از
بــی عدالتــی در توزیــع فرصــت هــای مشــروع گالیــه مــی کننــد.
دغدغــه آنــان بــی عدالتــی در توزیــع فرصــت هــای نامشــروع اســت.
بگذاریــد ســاده تــر بگویــم .آنهــا مــی پرســند :چــرا مــا نبایــد بتوانیــم
دزدی کنیــم؟ چــرا مــا هــم ماننــد آنهــا نبایــد بتوانیــم بخوریــم؟ چــرا
مــا نبایــد بتوانیــم اختــالس کنیــم؟ چــرا اختــالس فقــط بایــد متعلــق
بــه از مــا بهتــران باشــد؟ چــرا مــا هــم نبایــد...؟ و...
شــاید ایــن پرســش ها ســاده بــه نظــر برســند ولــی نشــانه تغییــری
نگــران کننــده در نــگاه جوانــان اســت.
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خرید تضمینی گندم  ۱۷00تومان شد
سرپرست شرکت بازرگانی دولتی ایران نمایندگی همدان با بیان اینکه امسال خرید  ۶۵۰هزار تن گندم
از کشــاورزان استان پیشبینی شده اســت ،گفت :دولت نرخ خرید تضمینی گندم را به ازای هر کیلوگرم
یکهزار و  ۷۰۰تومان اعالم کرده است.
علی رحمانیفر در مورد خر ید گندم از کشاورزان استان اظهار داشت :امسال خرید  ۶۵۰هزار تن گندم در
اســتان همدان پیشبینی شده است.وی با اشاره به اینکه هنوز تعداد مراکز خرید گندم تعیین نشده است و
در حال بازرسی از سیلوهای خرید گندم هستیم ،افزود :تا یک هفته آینده تعداد مراکز خرید گندم مشخص
میشود.
سرپرست شرکت بازرگانی دولتی ایران نمایندگی همدان با بیان اینکه امسال دولت قیمت خرید گندم را به

ازای هر کیلو یکهزار و  ۷۰۰تومان اعالم کرده است ،به تسنیم گفت :در استانهای گرمسیری خرید گندم
آغاز شده است.رحمانیفر با اشاره به اینکه خرید گندم در استان همدان از دهه دوم تیرماه آغاز میشود و تا
پایان شهریورماه ادامه دارد ،بیان کرد :فضای ذخیره سازی گندم در استان  ۸۰۰هزار تن است.
وی عنوان کرد :کشــاورزانی که گندم تولیدی خود را به ســیلوهای دولتی تحویل دهند کرایه حمل و نقل
نیز به آنها تعلق میگیرد.
سرپرســت شــرکت بازرگانی دولتی ایران نمایندگی همدان با اشاره به اینکه سال گذشته تولید  ۶۵۱هزار
تن گندم توسط کشــاورزان در استان پیشبینی شده بود ،ابراز کرد :سال گذشته بیشترین خرید گندم در
شهرستانهای رزن و کبودرآهنگ بود.
رحمانیفر تصریح کرد :در سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم  ۱۳هزار ریال با  ۴درصد افت مفید و ۲
درصد افت غیرمفید بود.

رئیس انجمن انبوهسازان استان همدان:

یادداشت

مدیران و نمایندگان هم قند صفي بخرند
« غزل اسالمي

چند روز اســت که صفهــاي زنانه و مردانــه طوالني جلوي
فروشــگاههاي زنجیرهاي تشکیل شده است .باالي شهر و پایین شهر
هم فرقي نميکند .مردم هروقت ميشــنوند قرار است کاالیي با نرخ
دولتي توزیع شــود از صبح زود به صف ميشوند .برخي صفها از
 ۷صبح تشــکیل ميشوند تا فروشگاه ســاعت  ۸:۳۰دقیقه یا  ۹صبح
باز شود.
برخي صفها هم مانند صف گوشت گرم یا برنج که مربوط به پاییز
و زمســتان سال گذشــته بود ممکن است از صف هم بگذرد و مردم
مجبور شوند از  ۵یا  ۶صبح از فروشگاه موردنظر شمارهاي براي نوبت
بگیرند تا اینکه از ساعت ۷و  ۸براي ایستادن در صف بیایند.
قبل از عید مردم براي دریافت سهمیه گوشت و برنج این شرایط را تحمل
ميکردند که دیگر این سهمیه قطع شد ،نزدیکيهاي عید مرغ و شکر بود.
اکنون خرید قند هم صفي شده اســت .حاال اگر مجددا ً هریک از اقالم
اساسي مجددا ً با نرخ دولتي وارد بازار شوند همان صفهاي پیش از عید
و حتي بزرگتر ایجاد  ،زیرا گرانيها ۲برابر سال گذشته شده و توان خرید
مردم بسیار پایینتر آمده است .شرایط اقتصادي طوري شده که اگر کبریت
هم با دو نرخ آزاد و دولتي توزیع شــود همان صفهاي طوالني زنانه و
مردانه براي دریافت سهمیه تشکیل ميشود.
مــردم در این میــان زیاد مقصر نیســتند آنها نگران ســیر کردن
شــکم خود و آینده اقتصادي و سیاســي کشورشان هستند .وقتي
دولت کاالهاي اساســي را دو نرخي ميکند یعني به مردم هشدار
ميدهــد که کمبود و گراني وجــود دارد ،مردم نیز این پیغامها را
به ســرعت دریافت ميکنند .ضمــن اینکه حقوق نه تنها کارگران
کــه حتي کارمندان نیز کفاف یــک زندگي بيدغدغه را نميدهد.
قیمت گوشــت از  ۵۰هــزار تومان به  ۱۵۰هزار تومان رســید،
قیمت ماکاروني دو برابر شــد .برنج در حال گران شــدن اســت
و هفتهاي نیســت که هزار تومان افزایش قیمت نداشــته باشــد،
رب گوجهفرنگــي  ۶هــزار توماني  ۱۸هزار تومان شــد ،میوه و
ســبزیجات در عرض چند ماه  ۲/۵برابر گرانتر شدند .حبوبات،
نان ،روغن و همه کاالهاي اساســي و غیراساسي خانوارها هرماه
یا دو ماه یک بار با افزایش چشــمگیر قیمت مواجه ميشوند.
حاال دیگــر خانوادهها روزبهروز بخش بزرگتــري از درآمد خود را
بــه خرید غذا اختصاص ميدهند .آنها که در ماه ممکن بود بخشــي
از درآمد خــود را براي روز مبادا یا خرید خانه و ماشــین پسانداز
کنند اکنون دیگر نميتوانند پسانداز داشــته باشند ،آنها که فرزندان
مدرسهرو دارند اکنون با دفتر سادهاي که تا سال گذشته  ۳هزار تومان
بود و اکنون  ۱۰هزار تومان شده نميتوانند مایحتاج دانشآموزان خود
را بهراحتــي تهیه کنند .دفاتري که  ۲۰هزار تومان فروخته ميشــدند
اکنون به  ۵۰هزار تومان رســیده و تمام اقــالم موردنیاز دانشآموزان
به همین نسبت گرانتر شدهاند .این شــرایط یعني خانوادهها نه تنها
مجبورند ســاعتها براي دریافت  ۵کیلو قند و صرفهجویي  ۲۵هزار
تومان در صفهاي طوالني بایستند بلکه مجبورند هزینه کمتري براي
تحصیل فرزندان خود بکنند ،غذاي کمتــري بخورند ،لباس کمتري
بپوشند ،وسایل کمتري بخرند ،تفریح و مسافرت را حذف کنند ،هزینه
براي فرهنگ را آرامآرام حذف کنند .بســیاري از مردم مجبورند که با
وجود همه این ســختيها از صبح زود براي دریافت سهمیه ارزانتر
در صف بایستند.
برخيها مردم را براي تشــکیل این صفها سرزنش ميکنند اما اگر
شــرایط اقتصادي آنها هم خوب بود هیچــگاه این زحمت را بهخود
نميدادنــد و هماننــد نمایندگان مجلــس ،مدیــران کل ،کارمندان
ردهبــاال ،بازاريهاي مرفه و خانوادههاي آنها هیچگاه در این صفها
نميایستادند .مردم عادي اکنون براي به صف شدن و دریافت  ۵کیلو
قند با قیمت دولتي اجباري احساس ميکنند که برخي از دولتيها این
اجبار را احساس نميکنند.
شــاید اگر یک روز هم در صف بمانند شــرایط مــردم را بهتر درک
خواهند کرد.

کالهبرداری به اسم سازمان هدفمندی
یارانهها!

دو ســایت فیشــینگ با هدف کالهبرداری از مــردم با گرفتن
اطالعات هویتی و بانکی افراد سعی در سوء استفاده از آنها دارند.
به گزارش ایسنا ،سازمان هدفمندی یارانهها دیروز طی اطالعیهای
اعالم کرد که ســامانههای ثبتنام و اعالم نیازمندی یارانه نقدی به
نشانی  y o n . i r / f o i iو  k i s h i h a . c o mسامانههای جعلی بوده
و با هدف کالهبرداری از مردم راهاندازی شدهاند.
این دو ســامانه از طریق سرشــماره پیامکی  ۵۰۰۰۴۳۰۷به مردم
پیامکی را ارســال میکنند مبنی بر اینکه در صورت درخواســت
دریافــت یارانه نقدی به این ســایتها مراجعه کنند و با پرداخت
مبلــغ  ۲,۰۰۰تومان و همچنین ارائه اطالعات بانکی خود در صف
دریافت یارانه نقدی قرار میگیرند .طبق اطالعیه سازمان هدفمندی
یارانهها ،این دو سایت از روش فیشینگ برای کالهبرداری استفاده
میکنند و به عبارتی در حالی که ظاهرشان کام ً
ال شبیه ظاهر سایت
هدفمندی یارانهها است ،در اصل ســایتهایی برای کالهبرداری
هســتند که از این طریق مردم را ترغیب میکنند تا شماره کارت،
شــماره حســاب ،رمز دوم ،تاریخ انقضای کارت و  cvv۲کارت
خود را در اختیار این سایتها قرار دهند .سازمان هدفمندی یارانهها
اطالعات این دو سایت را در اختیار مراجع قضائی قرار داده که به
دلیل اتمام ســاعت کاری امروز ،متوقف کردن آنها به فردا موکول
شده است ،اما از طریق این اطالعیه از همه مردم تقاضا داریم که در
صورت مشــاهده پیامک از طرف این سرشماره و یا دیدن تبلیغات
این دو ســایت در فضــای مجازی از مراجعه بــه آن و در اختیار
گذاشتن اطالعات هویتی و بانکی خود خودداری کنند.

ارزانیمسکنامکانندارد

پیشبینی برای ارزان شــدن مسکن وجود
نــدارد چرا که با توجه به شــرایط موجود در
کشــور امکان برگشــت قیمت در مســکن
نخواهیم داشت.
رئیس انجمن انبوه سازان استان همدان با بیان
اینکه هر افزایش قیمت در بازار مسکن همانند
قلهای اســت که هرچه این قله بلندتر باشــد
مدت رکود بیشتر خواهد بود ،افزود :رکود در
این دوره متأثر از وضعیت کالن کشور است.
محمدصادق پارسامهر با اشاره به اینکه هرگاه
وضعیت درآمدی دولت از نفت خوب باشــد
ارز به بازار تزریق شــده و پروژههای عمرانی
رونق میگیرد ،بیان کرد :دولت در چند ســال
گذشــته برنامه شــاخصی برای مسکن اتخاذ
نکرده و ایــن یکی از دالیل آشــفتگی بازار
مسکن است.
پارســامهر با بیان اینکه نیاز کشور به مسکن،
تولید ســاالنه یک میلیون واحد است ،تأکید
کرد :متأسفانه ساالنه حدود  ۵۰۰تا  ۶۰۰هزار
واحد ساخته شده و هر ساله این کمبود روی
هم انباشته میشود.
وی یادآور شد :از زمستان سال گذشته افزایش
قیمت در بازار مسکن رخ داد بهطوریکه قیمت
مسکن در همدان بین  ۴۵تا  ۵۰درصد افزایش
یافت و امســال نیز از اردیبهشت مسکن وارد
رکود شده است.
رئیس انجمن انبوه سازان استان همدان با تأکید
بر اینکه عدم قدرت خرید مردم یکی از دالیل
رکود بازار مســکن است ،به ایسناگفت :عدم
پرداخت وام مسکن مناســب از دیگر دالیل
رکود بازار مســکن اســت بهطوریکه میزان
پرداخت تسهیالت مســکن با توجه به تورم
افزایش نیافته است.
وی با اشــاره به اینکه دولــت برنامه ای برای
مسکن اتخاذ نکرده است ،بیان کرد :وزیر فعلی
مسکن و شهرســازی بر روی بافت فرسوده
مانور داده که عم ً
ال شعار بوده و کاری تا کنون
صورت نگرفتــه بنابراین میتوان گفت دولت
در حوزه مســکن برنامه مشخصی ارائه نداده
است.
پارسامهر با بیان اینکه  ۶۳۲انبوه ساز در انجمن

انبوه ســازان اســتان همدان عضویت دارند،
اظهار کرد :سرمایه اعضای انجمن انبوه سازان
اســتان همدان در حال حاضر  ۵۰۰۰میلیارد
ریال است.
رئیس انجمن انبوه سازان استان همدان با اشاره
به اخذ  ۸۴۶پروانه توسط انبوه سازان همدان،
گفت :در سال ۹۷؛  ۸۴۶پروانه با زیربنای ۷۱۳
هــزار و  ۵۳۸مترمربع در شــهر همدان صادر
شده است.
وی تصریح کرد :پروانههای اخذ شده مربوط
بــه  ۴۱۰۸واحد بوده کــه از این تعداد ۳۸۰۳
واحد مســکونی ۱۶۶ ،واحد تجــاری و ۴۹
واحد اداری اســت و برای این واحدها ۴۵۴۵
پارکینگ تأمین شده است.
پارســامهر با اشــاره به پرداخت  ۱۰۴میلیارد
تومان عوارض به شــهرداری همدان توســط
انبوه ســازان ،یادآور شــد :با توجه به اینکه
براساس تعریف وزارت مسکن و شهرسازی
هر  ۶۵مترمربع ســاخت و ساز یک اشتغال را
ایجاد میکند میتوان نتیجه گرفت  ۷۱۳هزار
و  ۵۳۸مترمربع ساخت و ساز در همدان ۹۷۷
شغل ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه دولت برای هر اشــتغال
باید  ۱۰۰میلیون تومــان هزینه کند ،افزود :با
پویا شدن صنعت ســاختمان  ۲۵۰شغل فعال
خواهد شد.
وی با اشــاره به ســاخت ۷۱۳هــزار و ۵۳۸
مترمربع مســکن در ســال  ،۹۸ادامه داد :هر
مترمربــع احداث بنا دو میلیــون و  ۵۰۰هزار
تومــان هزینه دارد که در ســال  ۹۸این میزان
ساخت و ساز  ۱۷۰۰میلیارد تومان سرمایه در
گردش دربخش مسکن خواهد داشت.
رئیس انجمن انبوه سازان استان همدان با بیان
اینکه اخذ پروانههای ســاخت وساز مصیبت
بزرگی برای انبوه ســازان اســت ،یادآور شد:
انبوه ســازان از شــهرداری همدان مطالبهای
ندارنــد و فقط تنها خواســته آنها تســهیل و
روانســازی صدور پروانه های ســاختمانی و
پایانکار است.
پارســامهر ضمن تشکر از شــهردار و معاون
شهرسازی شهرداری همدان در راستای تسهیل
و روانسازی روند صدور پروانه و پایانکار ،از
انتخاب مهندس توسط نظام مهندسی ساختمان
انتقاد کرد و گفــت :انتخاب مهندس به اجبار

بوده و شناسنامه فنی ملکی هزینه زیادی دارد و
از طرفی تأمین اجتماعی نیز بابت بیمه کارگران
مبلغ زیادی اخذ میکند.
وی با بیــان اینکه قیمت مســکن در همدان
افزایــش  ۵۰درصدی دارد ،ادامــه داد :زمین
کــه یکی از نهادههای اولیه مســکن اســت،
افزایش قیمت داشــته و همچنین قیمت فوالد
و آهنآالت و تجهیزات ساختمانی با افزایش
 ۱۰۰درصدی قیمت روبرو شده که این موارد
به طور مســتقیم بر روی قیمت مسکن تأثیر
گذاشته است.
وی دربــاره افزایــش قیمــت مســکن در
شهرکهای همدان نیز یادآور شد :قیمت زمین
در شهرکهای همدان به متری  ۲تا  ۳میلیون
تومان رسیده که باعث افزایش قیمت مسکن
شــده در حالیکه سود انبوهساز از فروش یک
مسکن فقط  ۲۰تا  ۲۵درصد است.
پارســامهر درباره قیمتگذاری برای مسکن،
عنوان کرد :مسکن محصولی است که از چند
آیتم با قیمتهای متفاوت تشــکیل شــده و
قیمتگذاری برای اینگونه محصوالت سخت
است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی استان اعالم کرد

شهرکهای گلخانهای فرسفج و بوعلی قطب محصوالت گلخانهای
■ گوجه فرنگي و فلفل گلخانهاي همدان صادر ميشوند

 ۲۱هزار تن محصوالت گلخانهاي که در
سال گذشته در همدان تولید شد که یک سوم
آن صادر شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی استان
همدان در نشست خبري خود با اشاره به اینکه
بیشترین محصوالت تولیدی گلخانههای استان
گوجهفرنگی ،خیار ،فلفل ،توتفرنگی ،نهال
گردو ،گل شاخه بریده ،کاکتوس و کاهو است،
تأکید کرد :محصــوالت تولیدی گلخانههای
اســتان در بازار داخلی مصرف و مقداری نیز
صادر میشود.
محمد خــدادادی با بیان اینکه شــهرکهای
گلخانهای فرســفج تویسرکان و بوعلی قطب
تولید و صادرات محصوالت گلخانهای همدان
هســتند ،بیان کرد :در حــال حاضر صادرات
گوجهفرنگی و فلفل به کشــورهای همسایه
ایران انجام میشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی استان
همدان با تأکید بر اینکه برنامه امسال احداث
دو شهرک در هر یک از شهرستانهای استان
همدان است ،گفت :تنها شهرستان فاقد شهرک
گلخانهای در استان شهرســتان فامنین است
که امیدواریم در این شهرســتان نیز بتوانیم دو
شهرک گلخانهای ایجاد کنیم.

 ۲شــهرک گلخانهای خصوصی
در همدان در مراحــل دریافت مجوز
هستند

خدادادی با اشــاره به اینکه سیاست وزارت
جهاد کشــاورزی توانمندسازی کشاورزان در
جهت حرکت به ســمت احداث گلخانههای
خصوصی اســت ،ابراز کرد :در حال حاضر
 ۲شــهرک خصوصی در همــدان در مراحل
دریافت مجوز هستند.
وی با بیان اینکه همدان دارای متقاضیان زیادی
برای سرمایهگذاری در حوزه گلخانهای است،

اظهار داشت :هر گلخانه میتواند حداقل برای
 ۷نفر اشــتغال مستقیم و برای  ۱۰نفر اشتغال
غیرمستقیم ایجاد کند.
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای کشاورزی
استان همدان با تأکید بر اینکه در حال حاضر
بیشــترین بهرهبرداران شهرکهای گلخانهای
فارغالتحصیالن رشته کشاورزی هستند ،گفت:
یکسوم بهرهبرداران خانم هستند.
خــدادادی تأکید کرد :از جملــه مواردی که
وزارت جهاد کشــاورزی تأکید دارد فرق بین
شــهرک گلخانهای و مجتمع گلخانهای است
چراکه ایجاد زنجیره ارزش تولید که شــامل
مراحل بستهبندی ،سورتینگ ،انبار سرد ،زنجیره
بازاریابی و فروش میشــود و این مراحل در
شهرکهای گلخانهای طی میشود.
وی با اشــاره به اینکه صــادرات محصوالت
گلخانهای استان به کشــورهای روسیه ،قطر،
عراق و کویت انجام میشود ،ابراز کرد :در ۷۰
هکتار گلخانه استان در سال گذشته  ۲۱هزار
تن محصوالت گلخانهای تولید شد که از این
میزان یکسوم صادر و دوسوم در بازار مصرف
داخلی مصرف شد.

همدان جز  4استان اول در زمینه
بیشترین تولید در گلخانهها است

بــه گــزارش تســنیم ،مدیرعامل شــرکت
شهرکهای کشاورزی اســتان همدان با بیان
اینکه اســتان همدان جز اســتانهای پیشرو
در زمینه شــهرکهای گلخانهای است ،گفت:
همدان جز  ۴استان اول در زمینه بیشترین تولید
در گلخانهها است.
خدادادی با اشاره به اینکه در سال گذشته در
استان همدان  ۲۳جواز تأسیس گلخانه صادر
شده اســت ،بیان کرد ۸ :پروانه بهرهبرداری و
 ۴پروانه توسعه نیز در سال گذشته صادر شده
است.

وي گفــت :در اســتان همــدان مســاحت
گلخانههای اســتان در شهرکهای گلخانهای
 ۱۲۶هکتار اما مســاحت سازههای گلخانهای
یا سطح مفید در حال تولید  ۷۱هکتار است.
خدادادي بیان کرد ۱۱۱ :شهرک گلخانهای۸ ،
شهرک شیالتی و  ۱۴شهرک دامپروری و در
کشور فعال اســت که از این تعداد  ۷شهرک
گلخانهای ،یک شــهرک دامپــروری و یک
شــهرک آبزیپروری در اســتان همدان فعال
است.
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای کشاورزی
استان همدان با اشاره به اینکه  ۶هکتار نیز سازه
گلخانهای در شهرکها در حال ساخت است،
گفت :امسال مساحت کل قابل ساخت گلخانه
در شهرکهای گلخانهای  ۳۰هکتار است.
خدادادی با بیــان اینکه احداث گلخانهها در
سطح کشــور یک ضرورت است ،بیان کرد:
از برنامههای وزارت جهاد کشاورزی در سال
رونق تولید برای افزایش تولید داخلی ،جذب
فارغالتحصیالن ،جوانان ،افراد جویای کار و
متقاضیان ســرمایهگذاری در بخش گلخانه
است.
وی عنــوان کرد :برنامه احداث  ۵هزار و ۷۰۰
هکتار گلخانه در سطح کشور در مدت  ۳سال
توســط وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده
است و از این میزان سهم استان همدان ساخت
 ۸۰هکتار گلخانه تعریف شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی استان
همدان با تأکید بر اینکه  ۷شــهرک گلخانهای
در استان فعال اســت ،ابراز کرد :یک شهرک
گلخانهای با مساحت  ۳۰هکتار نیز در روستای
عمان شهرستان رزن در حال ساخت است.
خدادادی با اشــاره به اینکه پیشبینی میشود
اواخر امسال واحدهای این شهرک گلخانهای
به متقاضیان واگذار شــود ،اظهار داشت :این

شــهرک دارای  ۳۴واحد اســت کــه بعد از
آمادهسازی به متقاضیان واگذار میشود.
وی بــا بیان اینکه امســال از دیگر برنامههای
وزارت جهاد کشــاورزی راهاندازی ســامانه
"سیتا" است ،افزود :بهرهبرداران چه در گشت
گلخانهای و چه در کشــت دیگر محصوالت
میتوانند با ثبتنام در این ســامانه تسهیالت
بانکی دریافت کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی استان
همدان با تأکید بر اینکه سود تسهیالت برای
مناطق محروم  ۷درصد و در مناطق غیر محروم
 ۹درصد است ،گفت :در حال حاضر  ۱۰نفر
از متقاضیان شــهرکهای گلخانهای استان در
ســامانه ثبتنام کرده و در چند روز آینده به
بانکهای عامل معرفی میشوند.

امســال توســعه شــهرکهای
دامپروری مدنظر قرار گرفته است

وی بــا بیان اینکه شــهرک آبزیپــروری در
شهرســتان نهاوند و شهرک دامپروری نیز در
شهرستان مالیر است ،افزود:
تنها یک شــهرک دامپروری در اســتان فعال
اســت ،اما با توجه به مســایل ســال گذشته
و اهمیت تولید گوشــت ،امســال توســعه
شهرکهای دامپروری مدنظر قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی استان
همدان عنوان کرد :شهرک دامپروری کرتیلآباد
که در حال گسترش اســت دارای  ۱۰واحد
تولید و پرورش دام با  ۴۰۰رأس دام ســنگین
است
خدادادی با بیان اینکه شهرک شیالتی نهاوند
نیز در  ۷کیلومتری نهاوند و در کنار رودخانه
گاماسیاب اســت ،عنوان کرد :در این واحد ۸
شرکت تعاونی تولید ماهی فعالیت دارند و در
این شهرک ماهی قزلآال زنگین کمان پرورش
داده میشود.

خبر
مدیر کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان همدان
خبرداد

پرداخت بیش از  3۱00میلیارد ریال
تسهیالت اشتغال پایدار در همدان

مدیــر کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی اســتان همدان از پرداخت
 ۳۱۸۲میلیارد ریال تســهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری در
استان خبرداد و گفت :در استان همدان تاکنون  ۱۵۵۱نفر از تسهیالت
اشتغال پایدار روستایي و عشایري بهرهمند شدهاند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
همــدان احمد توصیفیان ،اظهارکرد :جمع مبلغ تســهیالت پرداختي
 ۳۱۸۲میلیــارد ریال بوده که به طرحهاي اولویتدار پرداخت شــده
است.
وی تصریح کرد ۸۰۸ :طــرح در بخش صنعت ۶۹۰ ،طرح در بخش
کشاورزي و  ۶۱طرح در بخش خدمات تسهیالت دریافت کردند.
وی افزود :از این میزان تســهیالت پرداختی ۶۱ ،درصد به طرحهاي
جدید  ۴۵ ،در صد طرحهاي توســعه و  ۴درصد سرمایه در گردش
به طرحهاي موجود برای افزایش ظرفیت تولید تعلق گرفته است.
توصیفیان بیان کرد :از آنجایيکه رســته مبل و منبت صنایع دستي از
جمله چرم سفال و سرامیک ،فرش ،گلیم ،رسته پوشاک از رستههاي
اولویت دار اســتان بوده و بیشترین تسهیالت پرداختي به این رستهها
پرداخت شده است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان همدان خاطرنشان کرد:
طرحهاي دســتگاه حمایتي کمیته امداد امام خمیني ( ره ) بهزیستي
و بنیاد شــهید پــس از ثبتنام در ســامانه کارا و تأیید دســتگاه
اجرایي اســتان به کمیته اجرایي ملي در تهران ارســال شده و پس
از تأیید به بانکهاي عامل معرفي ميشــوند که تاکنون  ۵۶۱طرح
توســط بانکهاي عامل از طرحهاي حمایتي پرداخت شــده است
که بیشــترین طرحها در رســته دام بوده که به افراد تحت پوشش
دستگاهي حمایتي پرداخت شده است.
وی ادامه داد :در راستای راستي آزمایي از طرحهاي عالوه بر نظارت
استاني ۹ ،کمیته نظارت شهرستاني تشکیل و از طرحها بازدید بهعمل
آورده و در صورت مشــاهده انحراف از طرح ،مراتب برای برخورد
قانوني و دین به حال کردن تسهیالت پس از تصویب ستاد نظارت به
بانکهاي عامل اعالم ميشود.
وی با اشاره به انتشار دریافتکنندگان تسهیالتاشتغال پایدار روستایی،
یادآور شــد :با توجه به تاکید دولت تدبیر و امید به شــفافیت هر چه
بیشــتر و بنا به دستور محمد شــریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی همچنین تأکیدات اســتاندارهمدان ،اسامی دریافت کنندگان
تسهیالت کمبهره اشتغال پایدار روستایی به تفکیک اشتغال مورد تعهد
و دستگاه اجرایی تأیید کننده به تفکیک در وبسایت اداره کل تعاون
کار ورفاه اجتماعی استان و همچنین وب سایت وازرت تعاون منتشر
شده است.
وی افــزود :دادههای مربوط به جداول پرداخت تســهیالت از محل
قانون حمایت از توســعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و
عشایری بهصورت ماهانه به روزرسانی میشود.
وی تأکید کرد :در صورت وجود انحراف ،سیســتم بانکی بر اساس
شــیوه نامه نحــوه مواجهه بــا مصادیق مغایر با تعهــدات متقاضیان
تسهیالت اقدام الزم را میبایست عملیاتی کند.
مدیــر کل تعاون کار ورفاه اجتماعــی در پایان افزود :عالقه مندان به
دسترسی به این اطالعلت میتوانند برای مشاهده اسامی به وبسایت
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان همدان به آدرس h t t p s ://
/ h a m e d a n . m c l s .g o v .i rو لینــک h t t p s ://k a r a f a r i n i .
 m c l s . g o v . i r / f a / t a r e h t a h s i l a t e s h t e g h a lمراجعه کنند.
دبیر اجرایی اتحادیه چلوکبابی استان همدان مطرح کرد

آش و حلیم در روزهای آینده
گران ميشوند

دبیر اجرایی اتحادیه چلوکبابی همدان از فروش آش و حلیم در
کلیه زیرمجموعه های اتحادیه خبر داد و گفت :واحدهای غیرمجاز
فروش آش و حلیم پلمب می شود.
یونس با بیان اینکه اتحادیه چلوکبابی و رســتوران های ســنتی ۱۲
رســته و زیرمجموعه دارد ،افزود :در طول ســال تمام رســته های
اتحادیه مجاز به فروش آش و حلیم هستند.
وی تصریــح کــرد :در ایــام مــاه مبــارک رمضــان تاالرهــای
پذیرایــی ،رســتوران هــا ،ســفره خانــه هــای ســنتی ،تهیــه غــذا،
کبابــی هــا و چایخانــه هــای ســنتی در سراســر اســتان مجــاز بــه
فــروش آش و حلیــم هســتند.
علیپور با اشــاره به قیمت آش در ایام ماه مبارک رمضان اظهار کرد:
طبق آخرین مصوبه که مربوط به ســال گذشــته اســت ،قیمت هر
کیلوگــرم آش بدون مخلفات معادل  ۱۲هــزار تومان و با مخلفات
بیــن  ۱۳تا  ۱۵هزار تومان و همچنین هــر پرس آش با مخلفات ۷
هزار تومان است.
وی درباره قیمت حلیم در این ایام عنوان کرد :هر کیلوگرم حلیم
بــدون مخلفات به قیمت  ۱۱هزار تومان به فروش می رســد که
قیمت واحد آن با مخلفات به کیلویی  ۱۳هزار تومان نیز میرسد.
علیپور از افزایــش قیمت آش و حلیم در روزهای آینده خبر داد
و به ایســنا گفت :فروشــندگان به مبلغ مصوب اعتراض داشته و
طبق رســیدگی بــه اعتراضات طی روزهای آینــده نرخ جدید با
 ۱۰درصد افزایش به فروشــندگان اعالم و بــر قیمت ها افزوده
می شود.
وی در پایان با اشــاره به فروش غیرمجاز آش و حلیم در ســطح
شــهر عنوان کرد :بر اســاس قانون  ۲۸نظام صنفی واحدهایی که
مجاز بــه فروش نیســتند و تغییر کاربری داده اند ،شناســایی و
اخطارهایی برای آنها ارسال شده است که در صورت عدم توجه،
موجب پلمب این واحدها خواهد شد.
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پیشخوان
تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی اولویت اصلی است
مدیرکل ورزش و جوانان همدان گفت :تکمیل طرح های نیمه تمام در اولویت اصلی
دستگاه ورزش استان قرار دارد.
محسن جهانشیر در بازدید از طرح های در حال ساخت شهرستان فامنین اظهار داشت:
تمامی روسای دستگاه ورزش شهرســتان ها باید توجه جدی برتکمیل طرح های نیمه
تمام داشته باشند و سرکشی از شهرستان ها نیز در راستای نظارت دقیق بر میزان پیشرفت
فیزیکی طرح ها انجام می شود.وی اضافه کرد :بازدیدهای میدانی از شهرستان ها نیز به
صورت مستمر انجام می گیرد و سرعت بخشیدن در تکمیل طرح ها را سرلوحه قرار داده
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ایم .جهانشــیر با اشاره به وضعیت طرح های ورزشی در حال ساخت شهرستان فامنین
گفت :ســالن باستانی فامنین جزو طرح های ملی با پیشرفت فیزیکی باالی ۷۰درصد در
حال تکمیل است.
وی اضافه کرد :سالن یک هزار و  ۵۰۰نفری با پیشرفت فیزیکی  ۳۵درصد ،سالن شهدای
روستای اصله ،استخر شهدای فامنین و زمین ورزشی روستای اکله از توابع بخش مرکزی
شهرستان فامنین نیز مورد توجه جدی قرار دارند و نظارت دقیق بر آنها خواهیم داشت.
جهانشیر در بازدید از سالن امام علی(ع) به عنوان تنها سالن سقف بلند شهرستان فامنین
که قابلیت های الزم را برای میزبانی مسابقات مهم دارد ،گفت :کفپوش این سالن در سال
جاری تعویض خواهد شد.

توصیه رئیس سانتوس
به نیمار برای رئالی
شدن

رئیس باشگاه سانتوس تاکید کرد
که جدایی نیمار از بارســلونا اشــتباه
بزرگی بــود .او به این بازیکن توصیه
کرد که راهی رئال مادرید شود.
به گزارش ایســنا ،نیمار بعد از جدایی
از بارسلونا راهی پاری سن ژرمن شد.
این فوق ســتاره برزیلی در پاری سن
ژرمن عملکرد خوبی از خود نشــان
نداده اســت و خبرهای زیادی درباره
بازگشــت او به رقابتهــای اللیگا به
گوش میرسد.
خوزه کارلوس ،رئیس باشگاه سانتوس
به نیمار توصیه کرد که پاری سن ژرمن
را ترک کند و راهی رئال مادرید شود.
او بر این باور اســت که نیمار با ترک
بارسلونا مرتکب اشــتباه بزرگی شده
اســت .نیمار میتوانست در بارسلونا
پیشرفت زیادی کند و با کسب تجربه
بیشتر جامهای زیادی را هم به دست
آورد.

احیایسهشنبههایبدونخودرو
نیازمندعزممسئوالناستانی
ســال ها از اجرایی شــدن پویش سه شنبه های
بدون خودرو در همدان ســپری می شود اما تاکنون
این برنامه شکل رسمی و منظم به خود نگرفته است.
بــه گزارش ایرنــا هیات های دوچرخه ســواری و
ورزش های همگانی همدان در سال های اخیر بارها
خواستار عزم مسئوالن اجرایی استان برای تحقق این
طرح شدند اما همچنان شاهد سه شنبه های با خودرو
در سطح شهرها هستیم.
این طرح که هم اکنون در برخی شــهرهای کشور از
ماه ها قبل در حال برگزاری اســت اما در همدان به
صورت مقطعی و هرازگاهی «سه شنبه بدون خودرو»
را شاهد هستیم.
پویشی که فلسفه برگزاری آن سالمت جامعه ،کمک
به پاکیزگی هوا با کاهش تردد خودروها در ســطح
شهر ،زمینه سازی برای جذب آحاد مردم به ورزش و
کم کردن میل مردم به استفاده از خودروهای شخصی
است.
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خوششانسترین
فوتبالیست جهان

شــهرداری آزمونه اجرایی شدن پویش
شود
تیرماه سال گذشــته بود که رضوان سلماسی رئیس
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر
همدان تاکید کرد :شــهرداری همدان باید طرح سه
شنبه های بدون خودرو را اجرایی کند.
سلماســی معتقد بود  ،با توجه به جمعیت کارکنان
شــهرداری همدان ،مدیریت شهری می تواند آزمونه
/پایلوت /اجرایی این طرح باشــد و انتظار می رود
شهردار اهتمام ویژه به انجام آن داشته باشد.
حاال با گذشــت حدود یکســال از این درخواست ،
هیچ گونه اقدامی برای اجرایی شدن طرح حداقل در
بین پرسنل شــهرداری همدان صورت نگرفت و در
حد حرف باقی ماند.
حتی رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای
اســالمی شهر همدان خوش بین بود که چه بسا این
طرح در طــول هفته افزایش یابد و شــاهد حضور
پرشمار اقشار مختلف جامعه در برگزاری آن در چند
روز از هفته باشــیم که با گذشــت چندین ماه حتی
برای یکبار هم که شــده این طرح به صورت آزمونه
اجرایی نشد.

هیات همگانی آماده مشارکت در برگزاری
سه شنبه های بدون خودرو
رئیــس هیات ورزش های همگانــی همدان در این

فوتبال پاک است
اگر ما قهرمان
شویم!

این روزها اتفاقاتی در فوتبال ایران رخ میدهد
و صحبتهایی مطرح میشود که جای تأمل دارد.
این داســتان مربــوط به امروز و دیروز نیســت،
سالهاست که این ماجرا را میشنویم و میبینیم.
سالهاست گوشمان عادت کرده به شنیدن اینکه

باره گفت :این هیات مشکلی در برگزاری پویش سه
شــنبه های بدون خودرو ندارد اما اجرای آن مستلزم
همکاری نهادهای مختلف به ویژه شــورای اسالمی
شهر همدان است.
هادی ســبزواری اظهار داشت :پویش سه شنبه های
بدون خودرو فعالیت خود را با هدف کاهش آلودگی
هوا از طریق کاهش استفاده از خودروهای شخصی
و حرکت به ســمت اســتفاده از دوچرخه در کشور
آغاز کرده و این حرکت ملی با همکاری ارگان های
مختلف به خصوص شورای اسالمی شهر در خیلی از
شهرهای کشور استقبال خوبی را همراه داشته است.
وی بیان کرد :سال  ۹۵این پویش یکبار توسط هیات
ورزش های همگانی و مشارکت برخی دستگاه های
اجرایی برگزار شد و از آن پس ادامه نیافت.
رئیس هیــات ورزش های همگانــی همدان افزود:
فرهنگ سازی برای جایگزین شدن دوچرخه به جای
خودرو در سطح شهر و پیگیری امور روزانه زندگی،
تقویت مســائل روحی و روانی شهروندان ،کاهش
آســیب های جسمانی ناشــی از کم تحرکی ،ترویج
فرهنگ دوچرخه سواری در راستای کمک به کاهش
آالینده ها از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
«دستهای پشتپرده نمیخواهند قهرمان شویم»،
«میخواهند فالن تیم را قهرمــان کنند»« ،ارادهای
هســت که جــام را به ما ندهنــد» و ...چقدر این
جمالت آشناســت .از ۱۶ــ ۱۵سال پیش که لیگ
برتــر تازه راه افتاده بــود از این حرفها میزدند
و اکنون با گســترده شدن شــبکههای اجتماعی
راحتتر این صحبتها را انجام میدهند.
حکایت فوتبــال ایران این روزها حکایت عجیبی
اســت ،همه از همه چیز ناراضی هســتند و همه
میگویند که همه چیز علیه آنهاســت .هر  ۱۶تیم
لیگ برتری میگوینــد از داوری ضربه خوردهاند

وی خاطرنشان کرد :سه شنبه های بدون خودرو باید
به یک حرکت فراگیر تبدیل شــود و دســتگاه های
اجرایی نسبت به برگزاری آن همکاری الزم را داشته
باشند.
سبزواری یادآور شد :این پویش جنبه فعالیت همگانی
ورزش دارد و مختص افراد خاص نیست اما تاکنون
به شکل پایدار و سازمان یافته برگزار نشده است.
وی اضافه کرد :نهادهایی نظیر شورای اسالمی شهر
همــدان می توانند در نظم و انســجام برگزاری این
پویش به صورت هفتگی کمک الزم را داشته باشند
و هیات همگانی نیز آمادگی هرگونه همکاری در این
زمینه را دارد.

ســه شــنبه های بدون خودرو تحقق
همگانی شدن ورزش است

رئیس هیات دوچرخه ســواری همــدان نیز گفت:
برگزاری سه شنبه های بدون خودرو به شکل رسمی
و منظم زمینه ساز همگانی شدن ورزش در بین آحاد
جامعه است.
کیوان گردان افزود :برگزاری این پویش به هیچ عنوان
پیچیده نیست و نیاز به تعامل و برنامه ریزی منظم و
منسجم دارد.
و اگر اشــتباهات داوری نبود اآلن جایگاه بهتری
داشــتند .مشخص نیست چگونه هر  ۱۶تیم ضرر
دیدهاند و هیچ تیمی هم سود نکرده است!
به گزارش تســنیم ،لیگ برتر کــه به هفتههای
پایانیاش میرسد بیشتر شــاهد چنین مسائلی
هســتیم .اعتــراض ،داد و فریــاد ،صحبت از
دستهای پشــتپرده ،صحبت از پرسپولیسی
و اســتقاللی بــودن فالن مســئول ،صحبت از
اینکه میخواهند یک تیم خاص قهرمان شــود،
صحبت از شرطبندیهای میلیون دالری .دیگر
حالمــان را بد کردهاند با ایــن حرفها! وقتی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱3آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره  139760326002001260هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
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داشــته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد( .مالف )18
تاریخ انتشار نوبت اول1398/2/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/2/24 :

محمدصادقیبهرامیرئیسثبتاسنادوامالكکبودرآهنگ

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

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آییننامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي
اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
برابــر رأي شــماره 1398/103مــورخ  1398/1/28هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای
قنبرعلــی ابراهیمــی فرزنــد حســنعلی بــه شــماره شناســنامه  456صــادره از ســنقر در
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــا طــرح گردشــگری بــه مســاحت  2147/91مترمربــع
در قســمتی از پــالك  126اصلــي ملحمــدره واقــع در اراضــی روســتای ملحمــدر خریــداري
بــا واســطه از مالــک رســمي آقــای صحبتالــه تقــوی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي ميشــود ،در
صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته
باشــند ميتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد .بدیهــي اســت در
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شــد(.مالف )76
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/24 :
کامرانمتقی-رئیسثبتاسنادوامالكاسدآباد

C M

وی بیان کرد :هیات دوچرخه سواری همدان توانایی
اجرایی شــدن این طــرح را دارد منتهی نیاز به عزم
مسئوالن اجرایی استان برای تبلیغات گسترده با هدف
حضور حداکثر مردم و حمایت های الزم دارد.
گردان خاطرنشــان کرد :شــورای اسالمی شهر و
شهرداری همدان و ســایر ارگان های دولتی باید
در این راستا حمایت های الزم را داشته باشند تا
بتوانیم به صورت منظم به اجرا شــدن این طرح
کمک کنیم.
وی یــادآور شــد :همگانی شــدن ورزش یکی از
سیاســت های اصلی هیات دوچرخه سواری همدان
است و پویش سه شــنبه های بدون خودرو بهترین
راهکار برای تحقق این هدف به شمار می رود.
رئیس هیات دوچرخه سواری همدان افزود :می توان
این طرح را در مرحله نخست در بافت مرکزی شهر
همدان برگزار کرد اما نیاز به مصوبه شورای ترافیک
و نیز سایر هماهنگی های قانونی دارد.
وی اظهار داشت :استفاده از دوچرخه نه تنها آالینده
هــای خودرویی را کاهش می دهد بلکه بار ترافیکی
شــهر را کاهش می دهد و در سالمت جامعه و افراد
نقش تاثیر گذاری دارد.
پیروز میشــوند حتم ًا بر اساس شایستگیهای
فنیشان بوده و ارتباطی هم به مسائل داوری و
پشتپرده ندارد اما کافی است که در یک بازی
بازنده باشند ،آن وقت است که زمین و زمان را
به هم میدوزند.
در اینکه اشــتباهات داوری در فوتبال ایران وجود
دارد ،شکی نیست ،در اینکه در فوتبال ایران فساد
وجود دارد و مسائلی مانند تبانی و شرطبندی هم
هست شکی وجود ندارد اما چگونه است که وقتی
پیروز میشــویم و اتفاق ًا در آن بازی اشتباه داوری
بهســودمان اســت هیچکدام از این مسائل مطرح

مدافع اغلب مصدوم منچسترسیتی
توانست در یک سال گذشته ،ششمین
جام خــود را نیز در حالی به دســت
آورد که بازیهای زیادی را از دســت
داده است.
به گزارش ایســنا  ،منچسترسیتی برای
دومین بــار پیاپی توانســت قهرمانی
در لیــگ برتــر انگلیس را به دســت
بیاورند .این بیست و ششمین قهرمانی
پپ گواردیوال بــود که در  ۵۸۱بازی
توانســت به آن دســت یابد تا دوران
خوب این مربی موفق اسپانیایی ادامه
یابد.
بنجامیــن منــدی ،مدافــع گرانقیمــت
و اغلــب مصــدوم ،خــوش
شــانسترین فوتبالیســت یــک ســال
اخیــر بــوده اســت .او در ایــن یــک
ســال تنهــا  ۲۲بــار بــازی کــرد و
بازیهــای زیــادی را از دســت
داد .بــا ایــن حــال توانســت  ۶جــام
قهرمانــی بــه دســت آورد.
قهرمانی با فرانسه در جام جهانی ،دو
قهرمانی در جام اتحادیه ،و لیگ برتر
و یک قهرمانی در جام خیریه انگلیس
افتخارات مندی فوتبالیست حاشیهساز
سیتی دارد.
او این شــانس را دارد کــه قهرمانی
در جــام حذفی را نیــز در ادامه به
افتخــارات خود اضافه کند .به همین
خاطر باید منــدی را یکی از خوش
شانسترین فوتبالیستهای یک سال
اخیر دانست.

نمیشــود؟ چطور وقتی میبریم و از داوری سود
میکنیم ،حرفی از شرطبندی و پشتپرده و داوری
نیســت اما بهمحض اینکه میبازیم پای همه این
موارد بهمیان کشیده میشود؟
واقعیت این اســت که تمام تیمهــا ،هم از داوری
ســود کردهاند و هم ضــرر دیدهاند که البته مقدار
آن کم و زیاد اســت و ممکن است ضررها بیشتر
باشــد یا بالعکس ،آن چیزی که اهمیت دارد نحوه
برخورد ما با این اتفاقات اســت .شــرایط طوری
شــده که فوتبال پاک است بهشرط اینکه ما موفق
و قهرمان شویم.

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱3آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139760326009000368مورخه  97/9/24هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
واحد ثبتي شهرســتان فامنین تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای سیدمهدی موسویصبا فرزند سیدجالل به شماره شناسنامه  11016صادره از فامنین به شماره
ملي  50209499024در شش دانگ یک باب خانه به مساحت یکصد مترمربع و هفتاد و چهار صدم مترمربع قسمتي از پالك  104اصلي واقع در بخش پنج همدان
اراضي فامنین خریداري از مالک رسمي آقای علی نقوی (حیدر) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود،
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي است در صورت انقضاي
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد(.مالف )29
تاریخ انتشار نوبت اول1398/2/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/2/24 :

آگهــی تغییــرات شــرکت کامیونــداران خــود راننــده نهاونــد و حومــه شــرکت تعاونــی
بــه شــماره ثبــت  323و شناســه ملــی  10820019261بــه اســتناد صورتجلســه هیــأت
مدیــره مــورخ  1397/09/01و باســتناد نامــه  126/97مــورخ  97/9/07اداره تعــاون کار و رفــاه
اجتماعــی شهرســتان نهاونــد تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1ســمت اعضــا هیــات مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیــد  :آقــای نورالــه ســلگی بــا
کــد ملــی  3962034471بــه ســمت رئیــس هیــأت مدیــره و آقــای خیــر الــه ســلگی بــا کــد
ملــی  3961995117بــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره و آقــای حبیــب الــه ســلگی بــا
کــد ملــی  3960351992ســمت منشــی هیــأت مدیــره
 -2خانــم ســمیرا شــهبازی بــه کــد ملــی  3255927366بــه ســمت مدیــر عامــل (خــارج از
هیــات مدیــره) بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند .
 - 3کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد آور بانکــی از قبیــل چــک  ،ســفته ،
بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــاء خانــم ســمیرا شــهبازی ( مدیــر عامــل ) بــا اتفــاق
آقــای نورالــه ســلگی ( رئیــس هیــأت مدیــره ) و مهــر تعاونــی دارای اعتبــار اســت ،
کــه در غیــاب رئیــس هیــأت مدیــره بــا امضــاء آقــای خیــر الــه ســلگی ( بــه عنــوان
نایــب رئیــس هیــأت مدیــره ) و مهــر تعاونــی دارای اعتبــار اســت و اوراق عــادی و
نامــه هــا بــا امضــاء خانــم ســمیرا شــهبازی ( مدیــر عامــل ) و مهــر تعاونــی معتبــر
خواهــد بــود .
()465396
.ادارهکلثبتاسنادوامالكاستانهمدانمرجعثبتشرکتها
وموسساتغیرتجارینهاوند

رضابیات-رئیسادارهثبتاسنادوامالكشهرستانفامنین

آگهــی تغییــرات شــرکت کامیونــداران خــود راننــده نهاونــد و حومــه شــرکت

تعاونــی بــه شــماره ثبــت  323و شناســه ملــی  10820019261بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  1397/09/1و باســتناد نامــه 126/97

مــورخ  97/09/07اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان نهاونــد تصمیمــات ذیــل

اتخــاذ شــد :

 - 1صورتهای مالی سال  96بتصویب رسید .

 - 2آقــای عزیــز الــه ســلگی بــه شــماره ملــی  3960351471بــه عنــوان بــازرس علــی

البــدل  ،آقــای محمــد باقــر ســلگی بــه شــماره ملــی  3962034498بــه عنــوان بــازرس
اصلــی بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.

 - 3اعضــاء هیــأت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد :آقــای
خیــر الــه ســلگی بــه شــماره ملــی  3961995117و آقــای حبیــب الــه ســلگی بــه شــماره

ملــی  3960351992و آقــای نورالــه ســلگی بــه شــماره ملــی  3962034471بعنــوان اعضــای

اصلــی هیــات مدیــره و آقــای اســد الــه ســلگی بــه شــماره ملــی  3962063471و آقــای
مســلم ســلگی بــه شــماره ملــی  3950154566بعنــوان اعضــای علــی البــدل هیــات مدیره.

()465397

ادارهکلثبتاسنادوامالكاستانهمدانمرجعثبتشرکتها
وموسساتغیرتجارینهاوند

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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داستانهای تاریخ فوتبال

روز فوتبالیست در آرژانتین

گل گریو در دیدار آرژانتین برابر انگلیس باعث شــد این روز در
کشور آمریکایی روز فوتبالیست نامیده شود.
در سال  ۱۹۵۳خوان دومینگو پرون که در آرژانتین حکومت میکرد،
فیفا را بایکوت کرد .او معتقد بود آرژانتین شایسته میزبانی جام جهانی
پــس از پایان جنگ بود .نخســتین دوره در ســال  ۱۹۳۰به میزبانی
اروگوئه برگزار شــد .این تیم در المپیک  ۱۹۲۸عنوان قهرمانی را به
دست آورده بود .رئیس جمهور آرژانتین بر این باور بود که بازگشت
جام جهانی به آمریکای جنوبی باید با میزبانی آرژانتین همراه میشد.
این تیم در المپیک  ۲۸نایب قهرمان شــد و در جام جهانی  ۱۹۳۰در
فینال برابر اروگوئه مدال نقره را به دست آورد .میزبانی به آرژانتین داده
نشد و این تیم در جامهای جهانی  ۱۹۵۰و  ۱۹۵۴شرکت نکرد .آلبی
سلسته تا سال  ۱۹۵۸در جام جهانی حضور نداشت.
به گزارش ایســنا ،آرژانتین در شــروع دهه  ،۵۰فوتبال خیلی خوبی
داشت و میخواست بدرخشد .به همین خاطر میخواست انگلیسیها
را به چالش دعوت کند و نخســتین تیم غیر بریتانیایی باشــد که در
ومبلی پیروز میشود .پرون از سریخو (وزیر راه و مسکن) ،فرد مورد
اعتمادش خواست تا سفر تیم ملی به ومبلی را ممکن کند .با این بازی
جهان از توانایی فوتبال آرژانتین آگاه میشــد .یک تیم با کمی عجله
تشکیل شد و به انگلیس سفر کرد .این بازی در نهم می  ۱۹۵۱برگزار
شد و آلبی سلســته  ۲بر یک از میزبانش شکست خورد .آرژانتین تا
دقیقه  ۸۰با گل بویه پیروز بود .روگیلو ،دروازهبان آرژانتین توپها را
یکی پس از دیگری مهار میکرد اما در دقایق آخر دروازهاش باز شد و
دو گل دریافت کرد .این بازی به صورت مستقیم از رادیو در آرژانتین
پخش میشــد .روگیلو به "شیر ومبلی" معروف شد و برخیها معتقد
بودند گل دوم در شــرایط آفساید به ثمر رسید .قرار شد دو سال بعد
دو تیم در چهاردهم می  ۱۹۵۳به مصاف هم بروند.
بازی در زمین ریورپالته برگزار شد .این بار آرژانتین در میان مردمش ۳
بر یک پیروز شد .گل دوم را گریو به زیبایی به ثمر رساند .او که سابقه
بازی در ایندپندنته ،بوکاجونیورز و میالن را داشت توانست این گل را
به نام خود ثبت کنــد (گل گریو) .مهاجم آرژانتینی در حالی که مدافع
حریف را پشــت سر گذاشــته بود و دروازهبان را پیش رویش داشت
شــوت کرد و طاق دروازه انگلیس را لرزانــد .تا دو گل دیگو آرماندو
مارادونا که در جام جهانی  ۱۹۸۶مکزیک برابر انگلیس به ثمر رسید گل
گریو نزد آرژانتینیها محبوب بود .مردم این کشور چهاردهم می را روز
فوتبالیست نامیدند و آن را به عنوان یک جشن ملی به حساب آوردند.
آرژانتین در نهایت در جام جهانی  ۱۹۵۸شــرکت کرد اما نتایج خوبی
کســب نکرد و تنها توانست ایرلند را شکست دهد .این تیم از آلمان
 ۳بر یک شکست خورد و با نتیجه  ۶بر یک برابر چکسلواکی تحقیر
شد .مردم آرژانتین به شدت از آن اتفاق خشمگین شدند و با تندی از
بازیکنان تیمشان استقبال کردند.
تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود ویــرا فاطــر آرونــد درتاریــخ 1397/11/25
بــه شــماره ثبــت  13612بــه شناســه ملــی  14008148009ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیل
گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضوع فعالیت :
ارائــه کلیــه خدمــات فنــی ،مهندســی ،مدیریتــی و اجرایــی در زمینــه آی تــی ســی
در داخــل و خــارج از کشــور ـ تولیــد و ارائــه کلیــه خدمــات ســخت افــزاری بــه کلیــه
نهادهــا و شــرکتهای دولتــی و خصوصــی داخلــی و خارجــی ـ ارائــه کلیــه خدمــات
ســخت افــزاری و نــرم افــزاری رایانــه ای غیــر فرهنگــی و غیــر هنــری و آی تــی -
پرداخــت الکترونیــک  -ســاخت و تولیــد سیســتمهای بازیافت زبالــه هوشــمند ـ خرید،
فــروش ،واردات و صــادرات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی ـ  ،ارائــه خدمــات مجــاز
بازاریابــی غیــر الکترونیکــی ،غیرهرمــی و غیــر شــبکه ای ،تجزیــه و تحلیــل ،نظــارت
فنــی ،پیــاده ســازی ،پشــتیبانی و نگهــداری فنــی و عرضــه خدمــات مربوط به سیســتم
هــای یکپارچــه ســازمانی ،سیســتم هــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتریان ،اتوماســیون
انبــار و توزیــع کاال  -اخــذ وام و اعتبــارات بــه صــورت ارزی و ریالــی از کلیــه بانــک هــا
و مؤسســات مالــی دولتــی و خصوصــی ـ عقــد قــرارداد بــا کلیــه نهادهــا و شــرکتهای
دولتــی و خصوصــی داخلــی و خارجــی ـ ترخیــص کاال از گمــرکات داخلــی ـ اخــذ و
اعطــاء نمایندگــی شــرکتهای معتبــر داخلــی و خارجــی ـ شــرکت در کلیــه مناقصــات و
مزایــدات دولتــی و خصوصــی ـ اعطــای نمایندگــی در داخــل و خــارج از کشــور مرتبــط
بــا موضــوع فعالیــت شــرکت  -انجــام کلیــه فعالیــت هــای فــوق درصــورت لزوم پــس از
اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریخ ثبــت به مــدت نامحدود
مرکــز اصلــی  :اســتان همــدان  ،شهرســتان همــدان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر همــدان،
میــدان جهــاد  ،کوچــه میخــک  ،خیابــان بوعلــی ســینا جنوبــی  ،پــالك  ، 0طبقــه اول
کدپســتی  6516633446ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000
ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم شــیما فرخــی بــه شــماره
ملــی  3860189581دارنــده  500000ریــال ســهم الشــرکه آقــای پوریــا حســینی بــه
شــماره ملــی  3860551965دارنــده  500000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیــأت مدیــره
خانــم شــیما فرخــی بــه شــماره ملــی 3860189581و بــه ســمت رئیــس هیــأت مدیــره
بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود آقــای پوریا حســینی
بــه شــماره ملــی 3860551965و بــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره بــه مــدت
نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از
قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا ،عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه های
عــادی و اداری باامضــاء رئیــس هیــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر می باشــد.
اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار همــدان پیــام
جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور به
منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
()465402
.ادارهکلثبتاسنادوامالكاستانهمدانادارهثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریهمدان
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سردبير :يدا ...طاقتي احسن
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نشاني :همدان ،ابتداي خيابان مهديه ،روبروي دبيرستان شريعتي
ساختمان پيام
65155 - 666
صندوق پستي:
نمابر38279013 :
تلفن( 38264433:ويژه)
آگهي38264433 :
سردبير09183151437 :
()081 - 34586731
ليتوگرافي و چاپ :پيام رسانه
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■ دوبیتي:

بخوندیدگانآاللهمیکشت

یکی برزیگرك ناالن درین دشت

بباید کشت و هشت و رفت ازین دشت

همی کشت و همی گفت ای دریغا

باباطاهر

شماره 3472

فناوري

مهندسی ژنتیک جان یک دختر مبتال به
عفونت مقاوم را نجات داد

محققان با کمک مهندســی ژنتیک باکتریوفاژها یا همان ویروس
هــای قاتل باکتری ،عفونت مزمن در بدن یک دختر نوجوان را درمان
کردند.به گزارش انگجت ،به طور معمول پزشــکان برای از بین بردن
ابرباکتــری ها از باکتریوفاژ (ویروسهــای قاتل باکتری) فقط زمانی
استفاده میکنند که هیچ گزینه دیگری پیش رو نداشته باشند .یکی از
دالیل این امر نیز آن اســت که یافتن نمونه ایده آل آن بســیار سخت
است.
ممکن اســت ماهها یا چند سال طول بکشد تا یک باکتریوفاژ مناسب
برای این روند پیدا شود .اما به نظر میرسد محققان روش سریعتری
برای انجام این عملیات یافته اند.

ترخیص  ۶00هزار گوشی مانده در گمرک
به جلسه سران سه قوه ارجاع شد

وزیر ارتباطات گفت :ترخیص  ۶۰۰هزار گوشی مانده در گمرک
به جلسه سران سه قوه ارجاع شد.
به گزارش خانه ملت ،محمدجواد آذری جهرمی اظهار داشــت :برای
قطع اینترنت سناریوهای الزم اتخاذ شد .برای موضوعات اخیر پیش
آمده نیز وزارت ارتباطات راهکارهای الزم را به دســتگاههای قانونی
اعالم کرد که این راهکارها از سوی رئیس جمهور ابالغ شد.
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات گفــت :وزارت ارتباطات برای
مقابله با تهدیدات آمریکا از یک سال پیش در مرکز ملی فضای مجازی
کارگروهی تشکیل داد و انواع سناریوها ،تهدیدات و تحریمها در این
کارگروه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای الزم اتخاذ شد.

ربات نقاش ایرانی طراحی شد
محققان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی موفق به طراحی رباتی شدند
که قادر است در کوتاه ترین زمان ممکن عکس را به نقاشی تبدیل کند.احمد
خلیل پور از گروه رباتیک ارس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفتگو
با خبرنگار مهر اظهار کرد :با رباتی که طراحی کرده ایم هنر و رباتیک تلفیق
شده اند.وی با بیان اینکه هدف از طراحی این ربات نقاش ،نقاشی چهره افراد
با وضوح مناســب و دلخواه است ،بیان کرد :در این ربات نرم افزاری تعبیه
شده که میتواند در کوتاهترین زمان که البته به کیفیت تصویر بستگی دارد،
عکس را به نقاشی تبدیل کند.خلیل پور با اشاره به روند کار این ربات گفت:
ابتدا تصویری که گرفته ایم تبدیل به تصویر بُرداری میشود؛ تصویر بُرداری
تصویری خوانا و قابل فهم برای رایانه است؛ سپس این نرم افزار بر اساس
یک سری فرامین عکس را روی کاغذ طراحی میکند.

زیستگاههای اصلی مرجان های منزوی در
خلیج فارس کشف شد

در پی پنجمین گشــت تحقیقاتی کاوشــگر خلیج فارس یکی از
زیســتگاه های اصلی مرجان های منزوی (مرجان فنجانی) در خلیج
فارس کشف شد.به گزارش پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم
جــوی ،دکتر عبدالوهاب مقصودلو عضو هیأت علمی پژوهشــگاه و
مجری برنامه علمی پایش سواحل گفت :طی نمونه برداریهای انجام
شــده در پنجمین گشت کاوشگر خلیج فارس که در عمق نزدیک به
 ۹۰متری در بخش غربی تنگه هرمز انجام شد ،گونهای از مرجانهای
منزوی بنــام  Cy n a r i n a l a c r y m a l i sبا تراکم باالی ۳۰۰-۲۰۰
عدد در متر مربع در زیســتگاه شنی صدفی مشاهده شد که پیشتر در
خلیج فارس گزارش نشده بود.

گوشی های دارای شناسه جعلی ظرف
 3روز از شبکه خارج می شوند

ســخنگوی طرح رجیستری گوشــی تلفن همراه با تاکید براینکه
امکان دور زدن شناسه  I ME Iگوشی وجود ندارد ،گفت :گوشی های
دارای شناســه های جعلی به صورت سیستمی ،ظرف  ۳روز از شبکه
خارج می شــوند.به گزارش مهر ،حمیدرضا دهقانی نیا در شبکه پیام
رســان بله در مورد موضوع جعل شناسه  I ME Iگوشی تلفن همراه
توضیح داد.وی گفت :شناســه  I ME Iقابل جعل اســت و خبری که
روزهای گذشــته توسط برخی خبرگزاریها مبنی بر جلوگیری طرح
رجیســتری از جعل  I ME Iمنتشر شده ،نادرست بوده است و اساس ًا
از نظر فنی قابل اجرا نیســت .اما در طرح رجیســتری ،تنها به شناسه
 I ME Iاکتفا نشده و سامانه ترکیبی ثبت گوشی را تشخیص میدهد.

گزارش

پیادهراهیکهرهاشد!

گردشگري

ارائه مجوز «هاستل» به مهمانپذیرها
معــاون نظارت بر اماکن پلیس امنیــت عمومی تهران بزرگ
اعالم کرد« :در راستای جذب گردشگر ،به برخی از مهمانپذیرها
مجوز احداث هاستل داده میشود».
تقی افرند با بیان اینکه در ایران هاستل داریم ولی در همان مکان
مهمانپذیرها هســتند ،تصریح کرد« :اینطور نیست که یک مکان
خاصی تحت عنوان هاستل فعالیت کنند».
وی افزود« :به دلیل اینکه اســتفاده از هاســتلها نسبت به هتلها
قیمت پایینتری دارد ،بسیار پر مخاطب است ».معاون نظارت بر
اماکــن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ ادامه داد« :خارجیهایی
که به ایران میآمدند به دنبال جایی با نام «هاســتل» برای اقامت
خــود بودند ،از آنجایی که ما چیزی به اســم هاســتل در ایران
نداشتیم این افراد برای اقامت خود سردرگم میشدند».
به گفته افرند ،طی صحبتهایی که با اصناف صورت گرفته ،یک
مصوبه در راستای قوانین جمهوری اسالمی برای فعالیت هاستلها
در ایران تصویب شــده« :قرار بر این شد که مهمانپذیرهایی که
در تهران یا ســطح کشــور مجوز دارند و در زیر ساختمانشــان
هم مکانی برای احداث هاســتل دارنــد با اخذ مجوزهای الزم و
راهاندازی هاســتل در همان مهمانپذیر ،اقدام به درج نام هاستل
روی تابلوی مهمانپذیرشان کنند».
معاون نظارت بر اماکــن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ تاکید
کرد« :با ایــن کار هم میتوانیم یک گام برای جذب توریســت
برداشــته باشــیم و هم برای اقامت افراد خارجی که در ایران به
دنبال هاســتل هستند اقدام مثبتی کرده باشیم ».با اینهمه به گفته
وی ،تنها افرادی که میتوانند از هاســتلها استفاده کنند ،خارجی
هستند.
وی یادآور شــد« :قرار است هاســتلها برابر با قانون جمهوری
اسالمی فعالیت کنند؛ همان شرایطی که بر هتلها و مهمانپذیرها
حاکم است بر هاستلها هم حاکم میشود و زن و مرد در شرایطی
میتوانند از هاســتل اســتفاده کنند که محرم همدیگر باشند و به
هیچوجه اجازه فعالیت هاستلهای مختلط در ایران را نمیدهیم».
افرند خاطرنشــان کرد« :مهمانپذیرهایی که شرایط ایجاد هاستل
را در مهمانپذیرشــان داشته باشند ،میتوانند به اماکن رجوع و با
تأیید صالحیت و آموزشهای الزم اقدام به ایجاد هاستل کنند».

مالک در دسترس نیست
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشــگری
و صنایع دســتی همدان با اشــاره به تخریب بخشی از ساختمان
تاریخی بانک کارگشایی گفت :برای رفع خطر این اثر تاریخی به
دنبال مالک آن هستیم تا با اجازه او اقدام کنیم.
احمد ترابی با اشــاره به تخریب بخشی از بانک کارگشایی که از
آثار تاریخی همدان به شــمار میرود اظهار کرد :برای رفع خطر
این اثر تاریخی به دنبال مالک آن هســتیم تا با اجازه مالک اقدام
کنیم.وی بــا بیان اینکه اگر مالک اجازه ندهــد ،به دادگاه ارجاع
میدهیم افــزود :مالک این خانه مرحــوم «عالقمندیان» بوده اما
اکنون در دست ورثه است که آدرس مشخصی ندارند و ما نیز به
آنها دسترسی نداریم.
معــاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دســتی همدان ادامه داد :این بنا مربوط به اواخر قاجاریه و
اوایل پهلوی اســت که اکنون بانک کارگشایی از آن بهرهبرداری
میکند.وی یادآور شد :این بنا ابتدای خیابان شریعتی واقع شده و
به ثبت ملی رسیده که میراث فرهنگی برای حفظ بنا باید با اجازه
مالک اقدام به رفع خطر کند.

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

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

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

■ آزادي تويســرکان -پيشــونی سفيد  -متری
شيشونيم-چهارانگشت

■ کاسبان اکباتان شاکی از کسادی بازار

کســبه شــکایت از حال ناخوش کاســبی در
پیاده راه را به صحن شــورا آوردند  .روز گذشــته
کمیسیون گردشگری و سرمایه گذاری شورا شاهد
گالیه های کاســبانی بود که دلیل کسادی کسب و
کارشــان و نبودن گردشــگر در بازار را سنگفرش
شدن خیابان قدیم اکباتان و پیاده راه امروز میدانند
بود .
از زمــان مطرح شــدن اجرای طرح پیــادهراه در
خیابــان اکباتان به عنــوان قدیمیترین و پویاترین
خیابان همــدان و قلب بازار شــهر ،موافقتها و
مخالفتهای زیادی با این طرح شد.
از یک ســو کســبه این خیابان معتقــد بودند در
صورت اجــرای این طرح ،کار و کاســبی در این
خیابان که بــازار تاریخی را نیز در خود جای داده
خواهد خوابید و از ســوی دیگر ،مســئوالن قول
پویایی بیشــتر برای این مسیر را میدادند و معتقد
بودند اکباتان با پیادهراه شدن سر و سامان بیشتری
خواهد گرفت .برخی کارشناســان گردشگری نیز
میگفتند حد فاصل میــدان مرکزی تا تپه تاریخی
هگمتانه میتواند به یک مسیر گردشگری بیمانند
تبدیل شود.
حاال بیش از یک ســال از پیادهراه شــدن اکباتان
میگذرد و شرایط موجود بیانگر آن است که این
مســیر تاریخی آن پویایی ســابق خود را از دست
داده و دستفروشانش که بخشی از تاریخ آن هستند،
سرگردان و بیجا و مکان شدهاند.
در صحن شــورا روز گذشــته جمعی از کســبه
حاضر شده بودند و مواردی را مطرح کردند  ،آنها
معتقدند کار و کاسبیشان کساد شده و کارشناسان
گردشــگری هم معتقدند نشد آنچه باید میشد .اما
مسئوالن همچنان از برنامههای خود برای این مسیر
میگویند.
یکی از کاســبان حاضــر در جمع گفت  :از وقتی
پروژه پیادهراه اکباتان افتتاح شده ،دچار مشکالت
عدیدهای شدهایم و کسبه همچنان با این مشکالت
درگیرند .بیشــتر مغازههای این مســیر به صورت
نیمهتعطیــل درآمدهانــد و صاحبــان آنها در حال

فروش یا حداقل اجاره دادن آن هســتند .از طریق
شورای شــهر و شــهرداری حل این مشکالت را
پیگیری کردهایم ،اما به جایی نرسیدهایم.
برخــی دیگــر میگفتنــد  ،اجــرای طــرح پیــادهراه
در خیابــان اکباتــان ماننــد خیابــان بوعلــی نتیجــه
نــداد ،چراکــه ســاختار اکباتــان بــا بوعلــی
متفــاوت اســت .اکباتــان در بنبســت قــرار
گرفتــه و یــک طــرف آن از طــرف میــراث
فرهنگــی مســدود شــده اســت ۲۵ .ســال اســت
کــه ایــن مســیر را بــا نــرده مســدود کردهانــد ،در
حالــی کــه مســیر آســفالته آن میتوانســت بــه
محــل عبــور و مــرور شــهروندان تبدیــل شــود
و باعــث ایجــاد رونــق بــازار اکباتــان شــود.یکی
دیگــر از معتقــد اســت تعــداد گردشــگران ایــن
مســیر نیــز افــت کــرده و میگویــد :خیلــی از
گردشــگران نمیتواننــد بــا پــای پیــاده ایــن

مســیر را طــی کننــد و انتهــای مســیر نیــز بــه
صــورت یــک مــکان متروکــه درآمــده اســت.
ضمــن اینکــه نبــود پارکینــگ مانــع از ورود
گردشــگران بــه اکباتــان و بازدیــد از بــازار
تاریخــی آن میشــود.

کاهش ترددها

یکی دیگر از کاسبان پیشکسوت حاضر در صحن
شــورا نیز گفت  :با برداشتن ایستگاههای تاکسی
و اتوبــوس از این مســیر میزان ترددهــا به میزان
چشمگیری کاهش داشته است.
بر طبق آمار ،روزانه  ۱۰هزار نفر در این مسیر تردد
میکردند ،اما دیگر این ترددها وجود ندارد و کسب
و کار از رونق افتاده است .اگر مدیریت شهری این
ایستگاهها را در پایین و انتهای پیادهراه اکباتان تعبیه
کند ،بخش زیادی از مشکل حل میشود.
آنهــا میگفتند  ،ما به مدیریت شــهری پیشــنهاد

دادیم دستفروشان پیادهراه بوعلی را که در ساعات
مشــخصی فعالیت میکنند ،به اکباتان منتقل کند تا
شاید این مســیر از حالت سوت و کور دربیاید و
بازار رونق دوبارهای بگیرد.
وی ادامــه میدهــد :یک خودرو برقــی هم برای
اکباتــان در نظر نگرفتهاند و کســبه برای رفت و
آمد به محل کارشان با مشکل مواجهند .کهنساالن
اصال توان طی کردن این مســیر را به صورت پیاده
ندارند و وقتی حادثه غیرمترقبهای هم رخ میدهد،
انتقال مصدوم بهســختی انجام میپذیرد .پس چرا
بــرای بوعلی این همه امکانات رفت و آمد در نظر
گرفتهانــد ،اما اکباتان را به حال خود رها کردهاند؟
این سوالی است که کسبه اکباتان  ،شورای شهری
ها و شــهردار و مدیرکل میــراث فرهنگی را برای
پاسخ گویی گردهم جمع کرد نتیاج تصمیمات در
شماره های آتی به چاپ خواهد رسید

درگذشت بهنام صفوی در  36سالگی

مرگ؛ سرانجام
کار خودش را کرد
« حسین پارسا

نه نگاهش به کســانی می ماند که می خواهند
در جوانی بمیرنــد و نه حرف هایش .گفته بود با
بیماری اش رفیق اســت و با آن زندگی می کند.
مرگ اما ،تعــارف ندارد و می تواند جوا ِن هنرمند
ِ
صــدای مهجورمــان را آنقــدر راحت با
خوش
خــودش ببرد که بهت زده ،به تقدیر بیشــتر فکر
کنیم و حاال یک بار دیگر برای از دست دادن یک
استعداد ،افسوس بخوریم.
«بهنــام صفوی» خواننده کــم کار و خوش صدا،
وقتی از ضایعه مغزی درگذشــت که فقط ســی
و شش ســال سن داشت .شش ســال قبل برای
نخســتین بار بود که خبر بیماری اش منتشر شد.
عکس های بهنام روی تخت بیمارستان خیلی ها
را متعجب کرد .چه آنکه خواننده ای مثل او که نه
حاشــیه ای داشت و نه سروصدایی به پا می کرد،
مظلوم تر از آن بود که به چنین مشکلی دچار شود.

این مظلومیت را همه "از هنرمندان تا مردم " زمانی
خوب فهمیدند که نخستین آلبومش را منتشر کرد.
«عشــق من باش» در سال  ۸۸خوب فروخت ولی
خواننده ی حاال مشهور شده اش ،همانی ماند که
پیش از آن بود.
بهنام صفوی که از نیمه دهه هشتاد فعالیت هنری
اش را آغاز کرد تا چند ســال به انتشار تک آهنگ
هایی بســنده کرد .یکی از نخســتین تک آهنگ
های او «تمنا» بود که ســال  ۸۵منتشر شد .صدای
مخملــی و غمی که لحن بهنام صفوی بود ،خیلی
زود راهش را از جریان اصلی ایران جدا کرد .ئهه
هشــتاد اوج گرایشی در موســیقی پاپ ایران بود
که اعتراض داشــت و از زیرزمین شنیده می شد.
محسن چاووشی نماد این جریان بود .بهنام صفوی
اما عاشقانه خوان شروع کرد و عاشقانه خوان هم
ادامه دارد.
موفقیت «عشــق من باش» رونــد کاری اش را

ســریعتر کرد .در ســال  ۹۱آلبوم «آرامش» ،در
سال « ۹۳فوق العاده» و در سال « ۹۴بگو دوستم
داری» ،آلبوم های دیگرش تا قبل از شدید شدن
بیماری اش بود .ضایعه مغزی در سال  ۹۴صفوی
را زمین گیر کرد .با پیشــرفت این بیماری در تیر
 ۹۴مجبور به عمل جراحی سختی شد .حال بهنام
صفوی بعد از عمل در ایران بسیار بهتر شده بود
و کنسرتها و اجراهای زیادی را هم برگزار کرد.
او همچنین چند تک آهنــگ را هم بعد از عمل
خود منتشر کرد .وقتی دوباره بیماری اش تشدید
شد ،به آلمان سفر کرد و توسط پورفسور سمیعی

در هانوفر آلمان دوباره تحت عمل جراحی قرار
گرفت.
بهنام صفوی بعد از عمل جراحی خود در آلمان،
به ایران بازگشــت و دورههای شــیمیدرمانی،
پرتودرمانــی و روند ادامه درمــان خود را انجام
مــیداد .در حالیکــه هیچکس بــاور نمی کرد
تالشهای پزشکان حاذق بی نتیجه باشد اما ،شد
آنچه شد تا بهنام صفوی بدون خواندن آلبوم های
جدیدش طرفدارانش را تنها بگذارد و جوانمرگی
را یک بار دیگر به رخ موسیقی ایران بکشد.

صنایعدستی

«شیراز» ششمین شهر جهانی
صنایعدستی ایران میشود
معاون صنایعدســتی و هنرهای سنتی سازمان
میراثفرهنگــی از تهیــه و تکمیل پرونده شــیراز
بهعنوان ششمین شــهر جهانی صنایعدستی در دنیا
خبر داد.
پویا محمودیان در جمع هنرمندان و سرمایهگذاران
حوزه صنایعدســتی در شیراز با بیان این خبر گفت:
«به همت ادارهکل میراثفرهنگــی فارس ،ارزیابان
شــورای جهانی طی مدت حضور خود در شیراز از
کارگاهها و ظرفیتهای شهر شیراز در صنایعدستی
بازدید و بر اساس رایزنیهای صورت گرفته ،مراحل
جهانی شدن شهر شیراز در دست اقدام است که در
صورت انجام این مهم ،شیراز ششمین شهر جهانی
صنایعدستی در دنیا میشود».
وی همچنین در خالل ســفر خود به اســتان فارس
از تکمیل پرونده نشــان جغرافیایی خاتم شیراز در
ســازمان مالکیت فکری و معنوی وایپو خبر داد و
ابراز امیدواری کرد که در ســال  ،۹۸شــاهد کسب
این نشــان جغرافیایی با هدف حفظ صیانت از هنر
خاتم که خاستگاه آن شهر شیراز است ،باشیم .معاون
صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور همچنین از رشد
 ۱۷ /۵درصدی صادرات صنایعدســتی فارس خبر
داد.

خبر
انتظامی خبر داد:

ارز واردات کاغذ  ۴200تومانی
باقی ماند
رئیس کارگروه ســاماندهی کاغــذ از حفظ ارز
 ۴۲۰۰تومانی برای واردات کاغذ خبر داد.
بــه نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی حسین انتظامی ،رئیس کارگروه ساماندهی
کاغذ با اشاره به جلســه امروز با معاون اول رئیس
جمهــور گفــت :ارز تخصیصی به کاغذ نشــر و
مطبوعات  ۴۲۰۰تومانی باقی میماند.
وی افزود :در جلسهای که امروز به همت معاون اول
رئیس جمهور و با حضور مسئوالن همه دستگاههای
مرتبط با کاغذ از جمله وزیر فرهنگ و رئیس بانک
مرکــزی و نمایندگان حوزههای نشــر و مطبوعات
تشکیل شد ،پیشنهاد مشترک وزرای فرهنگ و ارشاد
اســالمی و صنعت ،معدن ،تجارت بررسی شد و با
توجه به تأکیــدات رهبر معظم انقالب مبنی بر حل
مســاله کاغذ حوزه فرهنگ مقرر شد ارز تخصیصی
برای مصرف کاغذ نشر و مطبوعات ،همچنان ۴۲۰۰
تومانی باقی بماند.
وی در خصوص سایر مصوبات این جلسه که به
ریاست دکتر جهانگیری تشکیل شد ،توضیح داد:
در این جلسه بر وظیفه نظارتی وزارت فرهنگ و
ارشــاد اسالمی در نحوه توزیع این کاغذها تاکید
شــد .همچنین مقرر شــد کاغذهای موجود در
گمرک ،ظرف دو هفته ترخیص و توزیع شوند.
انتظامــی افزود :در این جلســه همچنین بر رفع
موانــع و افزایــش میــزان تولید کاغذ توســط
کارخانجات داخلی به عنوان یک سیاست مبنایی
تاکید شد.
رئیس کارگروه ســاماندهی کاغــذ در عین حال
از جمــع بندی جلســه برای برخــورد جدی با
واردکننــدگان متخلــف خبر داد و با اشــاره به
مأموریت ویژه دستگاههای نظارتی ،افزود :مقرر
شد با افرادی که با ارز دولتی کاغذ وارد کردهاند
و آن را خــارج از نظــارت وزارت فرهنگ یا با
نــرخ آزاد توزیــع و یا انبار کردهانــد با جدیت
برخورد شود.
وی در پایــان ضمن قدردانــی از نگاه راهبردی
دکتر جهانگیری و مساعدت رئیس بانک مرکزی
اظهار امیدواری کرد که با این تصمیمات فوری،
التهاب بازار کاغذ فروکش خواهد کرد.
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