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یادداشت روز

 500هنرمند همدانی خواستار توقف ساخت و ساز شدند

نامهای برای نجات نورمحال
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آغاز چشم یاری مردم
از دولت

8

در خبرهای غیر رسمی گفته میشود
نرخ کرایه حمل و نقل شهری در همدان
دستخوش تغییر شــده و چند درصدی
افزایــش داده شــده اســت ولیکن این
تصمیم توســط مســئوالن مربوطه هنوز
برای اجرا بــه مرحله عمــل در نیامده
اســت ،در همین حال برخــی رانندگان
تاکســی به صورت خودســرانه اضافه
دریافــت میکنند و در مســیرهای 800
تومانــی بقیــه اســکنال هزارتومانی به
مسافران باز نمیگردانند.
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یادداشت

برف نوبرانه رسید

بارشهای فراوان سیلآسای اواخر سال
 97و اوایل امسال که بنا به گفته کارشناسان
در  50ســال اخیر بیســابقه بوده اســت.
موجی از ســرزندگی و نشاط در طبیعت
و به ویــژه کویرهای تشــنه و تاالبهای
خشــکیده و لب ترک خورده ایجاد کرد و
دریاچه ارومیه احیاء شــد و سدهای خالی
کشور لبریز و سیراب از آب .و در کنار آن
کشاورزان و باغداران و بلکه مردم کشور را
خوشحال از این نعمت بیکران الهی نمود.
و باید خدا را صدهزار مرتبه شــاکر بود به
شــکرانه این نعمــت حیاتبخش و به قول
استاد سخن سعدی...
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نامه هنرمندان همدانی
با نام چهرههای شاخص کشوری از جمله
پرویز پرستویی ،امیرشهاب رضویان  ،محمدحسین حلیمی
دکتر پرویز اذکایی و دیگر چهره ها از طیفهای مختلف
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و هنری و غیره خطاب به
استاندار همدان به امضا رسیده است.

انتقاد از انباشت نیروهایی که به واسطه آشنایان سرکار هستند
قائم مقام وزیر کشور با اظهار تاسف
از اینکه نظام اداری ما ســالها محلی از
انباشت نیروهایی است که جای دیگری
نداشــتهاند و به واسطه اقوام و آشنایان
بر سر کار آمدهاند ،این امر را فاجعهای
دانست که باید اصالح شود.
به گزارش ایسنا ،ســید سلمان سامانی
اظهار کرد :این کشــور روزهای سخت
و دورههای مختلفی را گذرانده است و
آن افرادی که نقش مدیریتی پیدا کردند
توانستند در مسیری که تمدن ایران طی
کرده تا به امروز رسیده است ،تاثیرگذار
باشــند .مدیران جوانی که امروز اینجا
جمع شــدند و این فرصت را داشــتند

آلودگی خاکهای
ایران نگران کننده
است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست،
زمین و خاک در کشور را به دلیل مدیریت
نشدن پسماند از سوی شهرداریها و تولید
زباله توســط مردم ،جزو آلوده ترینها در
جهان خواند.
به گزارش ایسنا عیسی کالنتری گفت۷ :
و نیم میلیارد نفــر در کره زمین تنها یک
محل برای زندگی دارند که امروز بســیار
کوچک شده است و فشارهای بسیاری را
متحمل می شود.
وی افزود :بارندگیهای اخیر کشور بعد از
تبریک و تهنیت

که در فضای جمهوری اســامی ایران
تحت عنوان یک مدیر انتخاب شوند و
طی طریق کنید و تاثیرگذار باشید ،این
فرصت در اختیار شما قرار گرفته است.
وی ادامه داد :بســیاری از افراد هستند
که کارمند دولت و نهاد حاکمیت هستند
حدود دو میلیون و  ۵۰۰هزار نفر کسانی
هستند که در حوزه امور دولتی کار می
کنند مدیــران و افرادی که فرصت این
را دارند که تصمیم های خود را اعمال
کنند ،منابع انسانی و امکانات به خدمت
آنها در بیاید تعداد زیادی نیستند و شما
جزو آن گروه هستید.
قائم مقام وزیر کشــور بــا بیان اینکه

مدیران جــوان با مهمترین ســرمایه
خود که عمرشان اســت ریسک می
کنند گفت :شما مســیر زندگی خود
را طراحــی کردیــد و این مســیر و
مدیریت در مناصب کشوری مثل یک
درس نیســت که شما چهار سال پنج
ســال از عمرتان را بگذارید و از آن
بیرون بیاید شما باید زندگی خود را
بگذارید ،بنابراین دارایی ارزشمندی
را در این سرمایهگذاری قرار دادهاید.
این مســئله که متاســفانه نظام اداری
ما در ســالها محلی از انباشــت نیرو
هایی که جای دیگری نداشــتهاند و
به واســطه اقوام و آشنایان بر سر کار

سالها ،کمبود آب و خشکی را جبران کرد
که باید قدردان این نعمت خدا باشیم و از
طرفی از زمین مراقبت کنیم.
کالنتــری که در یــک برنامــه رادیویی
صحبــت میکرد،اظهــار کــرد :مصرف
متوسط اهالی کره زمین طی  ۵۰سال اخیر
بیش از دو و نیم برابر شده که به کره زمین
فشار آورده اســت و مشکالت زیادی را
بوجود می آورد.
وی تغییر اقلیم را از جمله همین مشکالت
دانست و گفت :متاســفانه سالها دچار
خشکسالی و در نتیجه با کمبود آب رو به
رو بودیم .آبهای زیر زمینی رو به پایان
و به موازات آن شوری بیش از حد گریبان
آب را گرفته بود که باعث افزایش فشــار
بر خاک ســرزمین ایران میشد.کالنتری
پســماند را از دیگــر مشــکالت ازدیاد

جمعیت خواند و اظهارکرد :شهرداریها
علیرغــم مدیریت ،قادر بــه جمعآوری
درست پســماند نیســتند و یا در برخی
شــهرها توان مدیریت وجود نــدارد .از
مردم ایــران میخواهم تالش کنند تا حد
امکان پسماند کمتری تولید کنیم تا شاید
شــهرداریها فرصــت مدیریت صحیح
بیشتری داشته باشند.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت
شمال کشــور را به شــدت آلوده خواند
و تصریــح کرد :پاکی مناطق شــمالی که
تا  ۱۰سال گذشــته در یادها مانده است،
امروز با باقی مانده پسماند و شیرابه های
آلوده تهدید میشود و بوی تعفن جنگل
و ســواحل دریا را پوشانده است .مردم و
دولت باید در این زمینه کمک کنند.
وی افزود :اگر قدری بیشتر به تمیزی خاک

جنـاب آقــاي

مهندس احسان صباغی

آمدهاند ،یــک فاجعه اســت و باید
اصالح شود.
وی با بیان اینکه روی پیشــانی مدیران
جوان برچسبی به اسم جوان به راحتی
میچسبد افزود :این کلمه به این معنی
اســت که این فرد تصمیمــات خام و
هیجان زدهای می گیرد و موقعیت خود
را نمی تواند درست بسنجد حاال که این
برچسب می چسبد ،مدیران جوان باید
مواظب باشند .مدیران جوان باید فعاالنه
تالش کنند و عجوالنه رفتار نکنند .در
واقع این موضوع باید به منزله یک نقطه
آســیب پذیر مورد توجه مدیران جوان
باشد.
کشور توجه کنیم ،اقتصاد سودهای کالن
خواهد برد و برای ارزش افزوده و ایجاد
شغل هزینه می شود.کالنتری اضافه کرد:
جوانان باید بیش از سایرین مواظبت کنند.
لذا تحولی عظیم از ملزومات آموزش عالی
و آموزش و پرورش است تا این نسل را
آشنا ســازند .همچنین برخی ائمه جمعه
قبل از نماز جمعه پســماند مســیرها را
جمع آوری میکنند که با اســتقبال مردم
نیز مواجه شده است.وی با تاکید بر اینکه
تولید انرژی از پســماند مقرون بهصرفه
نیســت ،به مقوله تولید انرژی از پسماند
اشــاره کرد و گفت :انرژی از پسماند در
ایران روی دســت وزارت نیرو می ماند
چون هر کیلو وات ســاعت  ۸۰۰تومان
تمام میشود که با احتساب یارانه فقط ۶۰
تومان فروخته میشود.

کانال خبری

انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان

سرپرست محترم سازمان عمران
و بازآفرینی فضاهای شهری
شهرداری همدان

را تبریــک و تهنیــت عــرض مــی نماییم،امیــد
اســت در ســایه الطــاف ایــزد منــان همــواره
پیــروز و ســربلند باشــید.

پرسنل و کارکنان سازمان حمل و نقل ترافیک
شهرداری همدان
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تشدید برخورد با متعرضان غیرقانونی اراضی دولتی در همدان

 9طرح بهداشتی و درمانی در همدان بهره برداری می شود

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان از تشدید برخورد با متعرضان غیرقانونی اراضی دولتی و تخریب
کنندگان منابع ملی در استان همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگســتری استان  ،سعید گلستانی اظهار کرد :برخی ســودجویان در طول سالیان گذشته از خالء نظارت
دستگاههای متولی حفاظت از اراضی ملی سوءاستفاده کرده و اقدام به تصرف و تغییر غیرمجاز اراضی و تخریب محیط زیست کردهاند.
وی بیان کرد :در همین راستا به کلیه ادارات و سازمانهای مرتبط ابالغ شده با افزایش اکیپهای گشت و نظارت نسبت به حفاظت
از اراضی ملی اقدام کنند.
معاون پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری همدان افزود :در صورت ارائه شکایت علیه متصرف یا متصرفان غیرقانونی اراضی ملی،
محاکم قضایی نسبت به برخورد با سودجویان اقدام جدی خواهند کرد.
وی در پایان گفت :خریداران پیش از انجام هر معامله و عقد قراردادی نسبت به احراز مالکیت فروشنده اطمینان الزم را کسب کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان گفت 9 :طرح بهداشتی و درمانی همزمان با هفته سالمت در شهرهای همدان ،بهار،
تویسرکان ،نهاوند و رزن بهره برداری می شود.
حبیب اله موســوی بهار روز سه شــنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت :خیران ســامت در ساخت  2طرح مرکز جامع سالمت
تویسرکان در زمینی به مساحت  500متر مربع و آزمایشگاهی در رزن مشارکت داشتند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان
بیان کرد :بزرگترین طرح آماده بهره برداری این استان کلینیک تخصصی و فوق تخصصی همدان با عنوان «امید» است که در زمینی به
مساحت چهار هزار متر مربع در شهر همدان راه اندازی شده است.موسوی بهار با بیان اینکه برای بهره برداری از این طرح  100میلیارد
ریال از محل طرح تحول سالمت هزینه شده است افزود :این کلینیک دارای  48مطب ،آزمایشگاه ،رادیولوژی ،داروخانه و بخش دندان
پزشکی با  10یونیت است.وی اظهار داشت :سی تی اسکن  16اسالیس مراکز آموزشی و درمانی فرشچیان سینا ،بعثت و شهید بهشتی
در  200متر مربع با  30میلیارد ریال اعتبار افتتاح و راه اندازی می شود.

khabar@hamedanpayam.com

ائتالف احزاب راستگرا برای انتخابات مجلس

يادداشت روز
پایان داستان گرانی

آغاز چشم یاری مردم از دولت
»»مهدی ناصرنژاد

در خبرهای غیر رســمی گفته میشود نرخ کرایه حمل و نقل
شهری در همدان دســتخوش تغییر شده و چند درصدی افزایش
داده شده اســت ولیکن این تصمیم توسط مسئوالن مربوطه هنوز
برای اجرا به مرحله عمل در نیامده اســت ،در همین حال برخی
رانندگان تاکســی به صورت خودسرانه اضافه دریافت میکنند و
در مســیرهای  800تومانی بقیه اســکنال هزارتومانی به مسافران
باز نمیگردانند.
در ایــن که کیفیت و رفتار یــک جامعه متأثر از تمــام هنجارها و
ناهنجارهاســت ،هیچ شکی نیست .اینکه تمام ریز و درشت ساختار
اقتصادی جامعه نیز مرتبط با هم میباشــد و هر تغییر و لرزهای در
یک عامل کوچک عرضه و تقاضا تمام پیکره اقتصادی را به واکنش
وامیدارد ،امری اثبات شــده و یک عینیت واقعی اســت ،مثل اینکه
اگر یک ریال به قیمت حاملهای انرژی در کشــور افزوده شود ،به
خودی خود قیمت ســیر تا پیاز نیز در عرصههای تولیدی و مصرف
تا  10ریال افزایش مییابد.
با این حال شــرایط اقتصادی جامعه ما هم اینک آنچنان دستخوش
تغییرات ســریع و گســترده قرار دارد که به نظر میآید کمتر چیزی
در اختیار اهلش میباشــد و چنانچه مورد کوچکی هم پیدا شود که
درخور کنترل و هدایت سزاوارانه باشد در هجوم گرانی فزاینده گم
میشــود و از دســترس خارج میگردد ،کما اینکه بسیاری کاالهای
دور از ذهن و به ظاهر بیاهمیت از این قاعده در آشفته بازار مصون
نمانده و با دخالت خودســرانه به کانال سرگردان افزایش قیمتها
ســوق داده شده اســت در حالی که این قاعده غلط و نابهجا اثرات
مخرب و پنهانی دارد که با مکثی کوتاه بر چشمانداز ناگوار اقتصادی
به راحتی میتوان تا اعماق حادثه را به نظاره نشست.
از ســوی دیگر با عنایت به اینکه شــیب گرانی قیمتها بدون هیچ
مانعی ماهها اســت به فرازی تند رسیده و بیوقفه ادامه دارد ،اما این
روند برای مردم به یک عادت مزمن تبدیل شــده اســت ،مانند آن
عضو بیحس از سرما و یخزدگی شدید که هیچ نیشتری را احساس
نمی کند و یا آبی که از سر گذشته باشد و کم یا زیادش برای غریق
بیچاره فرقی نداشته باشد!
واقعیت این اســت که مردم به خصوص قشــرهای کمدرآمد به این
سریال تکراری و یکنواخت بیتفاوت شدهاند و در واقع از بس کم
آوردهاند ،از رو رفتهاند و دیگر هر چه بادا باد میببینیم آخر قصه چه
میشود و آخر داستان گرانیها کجاست و به کجا ختم خواهد شد؟!
در روی دیگر ســکه هر چند مسئوالن نیز همراه مردم سرنشین یک
کشــتی هســتند ،اما این ماجرا نباید یک قصه تمام شده باشد چون
هیچ حقیقتی شــبیه قصه نیست! و عادت هم یک درد است که باید
درمان شــود و مشکلی است که باید با تدبیر مسئوالن حل شود چرا
که چشم مردم به یاری مسئوالن است و راه حلش هم این است که
در مقابله عناصر دخیل در گرانیهای خودسرانه هیچ گونه مماشات
به عمل نیاید و در این ماجرا ســره از ناسره جدا شود و یک سپری
دفاعی برای قشــرهای مصرف کننده به وجو د آید .باالخره در جایی
باید مرزهای بین تولیدکننده از هر نوع آن با مصرف کننده مشخص
گردد و امروز واقع ًا برههای اســت که میطلبــد تا حقوق مصرف
کنندگان مقابل تولید کننده مجازی ،پررنگتر دیده شود.
اینجــا باید در معادله «تابع و متغیر» اقتصادی ســنت شــکنی کرده
وبه یک نقطه ثابت در قیمتها برســیم به نحــوی که با بهرهگیری
سزاوارانه از قوانین اجازه داده نشود مث ً
ال قیمت یک سوزن تابعی از
تغییر قیمت نخ باشــد و اگر امروز  10درصد به کرایه حمل و نقل
درون شــهری اضافه میشــود قیمت لنت ترمز وسائط نقلیه هم در
بازار ترمز ببرد و نامتعارف باال رود.

خبر
فرماندار اسدآباد تأکید کرد

بازسازی سریع  42پل و راه دسترسی
در اثــر بــارش هــای ســیل آســای اخیــر متأســفانه  42پــل و راه
دسترســی کشــاورزان بــه اراضــی و باغــات تخریــب و قطــع شــده
کــه بایــد هــر چــه ســریعتر بازســازی ومرمــت شــوند.
فرمانــدار شهرســتان اســدآباد گفــت :در بررســی آخریــن وضعیــت
مســیل رودخانــه هــای شهرســتان اظهارکــرد :اداره امــور آب بــر
اســاس حکــم دادســتان مأمــور بــه پاکســازی و بازگشــایی همــه
رودخانــه هــای شهرســتان شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،کریــم حمیدونــد افــزود :مســیل هــای همــه 7
رودخانــه شهرســتان متأســفانه در اثــر دســت انــدازی کشــاورزان و
برهــم زدن مــرز وحریــم رودخانــه هــا در ســنوات گذشــته از بیــن
رفتــه و ســیالب هــای ایجــاد شــده در روزهــای گذشــته بــه همیــن
علــت بــود.
حمیدونــد بــا تقدیــر از حساســیت و دســتور دادســتان
اســدآباد تصریــح کــرد :بــر اســاس دســتور دادســتان ،امــور
آب بایــد هــر چــه ســریعتر مســیل رودخانــه هــا را بازگشــایی
و در صــورت مقاومــت و مزاحمــت کشــاورزان ،متخلفــان را
بــه دادگاه معرفــی کنــد.
همچنیــن در ایــن نشســت وضعیــت رودخانــه روســتای هــدف
گردشــگری ملحمــدره و ترخیــن آبــاد کــه در نهایــت بــه روســتای
پاییــن دســتی خاکریــز مــی رســد و اهالــی ایــن روســتا را نگــران
کــرده ،مــورد بررســی و تصمیمــات کارشناســی بــرای انتقــال آب از
روســتا بــه رودخانــه اصلــی قــرار گرفــت.

shenide@hamedanpayam.com

اصولگرایان انتخابات را کلید زدند
دبیر شــورای ائتالف اصولگرایان اســتان
گفت :هدف از تشکیل این شورا حفظ وحدت
و کارآمدی اصولگرایی است و نخستین جلسه
این ائتالف هفته گذشــته تشــکیل شد که در
حقیقت کلید انتخابات را زدیم.
محمــود الفــت روز گذشــته در مصاحبه با
خبرنگاران درباره نحوه شکلگیری این ائتالف
گفــت :اواخر ســال  97تعــدادی از احزاب
اصولگــرا دور هم جمع شــدیم و با حضور
تعدادی از اشــخاص حقیقی ایــن ائتالف را
شکل دادیم این شــورا فقط کاربرد انتخاباتی
دارد در حقیقت کلید انتخابات را زدیم.
وی در ادامه به مهمترین موضوعات استان و
شــهر همدان پرداخت و انتخابات تند و تیزی
از عملکرد شورای شــهر و شهرداری همدان
داشت.
الفت گفت :شورای شــهر درگیر منافع خود
شــده و گاهی بدون رعایت اصول بدیهی در
مشــارکت جستن برای توســعه شهر موجب
رکــود و رخوت در شــهر و کاهــش انگیزه
مدیران شــهر شــده و تا جزئیترین تغییرات
در ســاختار را از وظایف خود دانســته و با
دخالتهــای فراوان موجب فروپاشــی نظام
اداری شهر شده اســت و کمکی به توسعه و
بالندگی شهر در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی نمیکند.
امروز توسعه همدان شده چند کله قندی و یا
بلوکهای سیمانی و موجب بسته شدن معابر
شهر گشته است.

الفت افزود :شهرداری و شورای شهر ریههای
شهر را بســتهاند ساخت موزه مرکزی همدان
چهره گردشــگری همدان را مخدوش کرده
است .این طرح مدتی میان میراث فرهنگی و
شهرداری دست به دست میشد و رئیس شورا
قول داده بود این موزه زود تکمیل شــود ولی
کاری نشده است.
وی همچنین بــه انتقاد از عملکرد شــرکت
ســیاحتی علیصدر پرداخته و گفت :با توجه
به اینکه ســازمان همیاریها و خود شهرداری
 60درصــد ســهام آن را و  40درصد بقیه را
یکی شــرکتهای اقماری تأسیس اجتماعی
در دســت دارند باید در خصوص هزینههای
آن شفافســازی کنند .باید مشــخص شود
درآمدهــای تپــه عباسآباد و فــروش بلیت

هواپیمــا و غیره چقدر اســت و کجا صرف
میشود.؟
الفــت گفت :همچنین باید مشــخص شــود
شــرکت الیت چگونه و توســط چه کسی از
مشــهد به همدان آورده شده و درآمدهای آن
چه میشود؟
وی گفت :چرا شــهرداری بــه جای تکمیل
پروژههایی نظیر پل ســردار همدانی به میدان
میــوه و ترهبار ،پارکینــگ آقاجانی بیگ رفته
پروژه بلوار ارم را اجرا میکند .و راه خودروها
را بسته است.
وی گفت :شــهرداری باید درآمدهای پایدار
داشــته باشــد و بخش خصوصــی را وارد
سرمایهگذاریها کند .به طور مثال در خصوص
پسماندها که به طالی کثیف معروف شدهاند.

اقدامــات الزم را انجام دهد و از ظرفیتهای
گردشگری شهر استفاده بهینه کند.
الفت همچنین با اشــاره به ســخنان استاندار
در نخستین شورای اداری که گفت :باید قدر
اصحاب رســانه را بدانیم گفــت :این حرف
پسندیدهای است اما ارشاد عدالت را در مورد
رســانهها رعایت نمیکند آگهی به روزنامهها
معیار درســتی ندارد یکی که دارای بیشترین
رابطه فردی اســت بیشترین آگهی را میگیرد.
و کسی که البی ندارد از آگهی خبری نیست و
موضوع دیگر بستانکاری مطبوعات و رسانهها
از ادارات است که به موقع پرداخت نمیکنند.
قدر رسانه با احقاق حقش دانسته میشود.
الفت به موضوعاتی همچون دکلهای مخابرات
در شــهر و مضرات آنها تغییرات مدیران و به
ویژه برکناری مدیــران جهادی پرداخت و در
حاشیه این نشســت نیز گفت :بیشتر مدیران
انتصابی اســتاندار از لرستان میآیند .و یا اکثر
مدیران از جنوب اســتان که همسایه لرستان
هستند انتخاب میشوند.
وی همچنیــن به کاهــش ارزش پول ملی و
پایین آمدن قدرت خریــد مردم عملکرد تیم
امید در شــورای شهر ،لزوم تحقیق و تفحص
از شــهرداری و وجود  1400معتاد متهاجر که
اخیرا ً در همدان جمعآوری شدهاند اشاره کرد.
وی در پاســخ برخــی خبرنــگاران که چرا
مصداقهایی ارائه نمیکنیــد گفت :اگر الزم
باشــد به موقع مصداقها ارائه میدهیم و در
خیلی از موارد هم مصداقها میگوییم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان خبر داد

باال آمدن  50درصدی سطح آبهای زیرزمینی در همدان
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان
همدان از باال آمدن  50درصد سطح آب های
زیر زمینی در استان خبر داد.
منصور ستوده با اشاره به اجرای طرح تعادل
ســازی در کنترل حجم آبهای زیر زمینی
در اســتان همدان گفت :انســداد چاه های
غیر مجــاز ،پلمپ موتور چــاه ها به منظور
جلوگیری از اضافه برداشت و افزایش بارش
های ابتدای امسال باعث شده سطح آب های
زیر زمینی در اســتان همدان  50درصد باال
بیاید.
وی در گفتوگــو با ایســنا ،در ادامه افزود:
طرح های انجام شده باعث شده تا از خروج

ساالنه  220میلیون متر مکعب آب سفره های
زیر زمینی جلوگیری شود.
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای همدان
تصریح کرد :در سال های گذشته حجم آب
های زیر زمینی یک متر پایین رفته بود که به
برکت بارش های اخیر این حجم بین  20الی
 50ســانتی متر باال آمــده و برنامه های الزم
برای کنترل و هدایت باالتر آمدن حجم آب
ها نیز تبیین شده است زیرا با توجه به حجم
بارش ها استفاده کشاورزان از این چاه ها به
تاخیر خواهد افتاد.
وی خاطرنشان کرد :حجم آب های ورودی
به دشــتهای اســتان نیز مورد رصد بوده و

قرائتی :مبلغان با مطالعه
به منبر بروند
مبلغان فرهنگی در مــاه مبارک مبارک
رمضان با مطالعه و متناسب با علم مخاطبان
به منبر بروند.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور در آیین همایش
طالیه داران تبلیغ در جمع روحانیان همدان
افزود :مبلغان فرهنگی در دانشگاه ها باید 2
برابر دانشجویان مطالعه داشته باشند.
به گزارش ایرنا ،حجت االســام محســن
قرائتی با اشــاره به اینکه کسی که در آب
و هوای خنک زندگی می کند باید بیشــتر
مطالعه کنــد ،ادامه داد :طلبه های همدان به
دلیل آب و هوای مناسب در تابستان باید دو
برابر خوزستان مطالعه کنند.
وی در خطــاب به مبلغــان فرهنگی گفت:
قرآن علم اســت و باید در تبلیغات خود از
منبع نامتناهی قرآن استفاده کنید.
وی با بیــان اینکه همه مبلغان فرهنگی باید
در تفســیر آیات قرآن مطالعه داشته باشند،
خطاب به روحانیان عنوان کرد :مطالعه کنید
و خود را دانش آموخته ندانید و برای مدرک
درس نخوانید.رئیس ستاد اقامه نماز کشور
خاطر نشان کرد :باید در جذب افراد محبت
خرج کنیم ،آخوندی ارزش دارد که منبرش
خالی نباشد.
وی افــزود :مبلغان فرهنگی توجه داشــته
باشــند مردم ما را زیر نظر دارند و باید در

بیان مطالب ،پربار و با مطالعه ورود کنیم.
توجه به جوانان ســرلوحه مبلغان فرهنگی
باشد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه
همدان با اشاره به جنگ نرم دشمنان گفت:
در تبلیغات فرهنگی توجــه ،میدان دادن و
تحویل گرفتن جوان ها باید سر لوحه مبلغان
این حوزه باشد.
حجت االســام حبیب ا ...شعبانی موثقی
نیز افزود :امروز دشمنان با کار در فضای
مجازی ،تغذیه نامناســب فرهنگی درست
کــرده اند که اشــتهای جوانان را کور می
کند.
وی با بیان اینکه مخاطب امروز ما در فضای
مجازی رشد کرده و مورد هجمه و شبیخون
فضای مجــازی قرار گرفته اســت ،گفت:
برخی از جوانانی که فکر می کنیم دیگر از
دســت رفته اند را می توان با کار فرهنگی
بر روی فطرت انســانی آنها ،به راه راست
هدایت کرد.
حجت االســام شــعبانی موثقی با تاکید
بر اینکــه معنویت و اخــاق از کلید واژه
های بیانــه گام دوم انقالب اســت ،افزود:
امروز باطن گرایــی و معنویت مورد توجه
دنیا اســت ،اما این معنویــت بدون والیت
و معنویت ساختگی اســت و جوان را بی
هویت می کند.

ایــن آب ها با ورود به محوطــه نفوذ ،وارد
تغذیه های مصنوعی شــده و پس از عبور از
فنسکشیها به داخل حوضچه های مورد نظر
جهت حفظ و ذخیره ســازی ریخته خواهد
شد.
وی بــا بیان اینکه ســیالب های اســتان نیز
کنترل شده هستند افزود :در مناطق جورقان،
هارون آباد ،شریعت آباد و همچنین بند های
کوریجــان ،کریم آباد و صالــح آباد با تعبیه
تغذیه های مصنوعی توانسته ایم سیالب های
ورودی را کنترل کنیم.
از ابتدای سال تا کنون  590میلیمتر بارش در
همدان ثبت شده است

ســتوده با بیان اینکــه  28ایســتگاه ثبت
بارندگی در اســتان همدان وجــود دارد،
گفت :عدد ثبت شــده برای میزان بارندگی
از ابتدای ســال تا کنون  590میلی لیتر بوده
که این میزان نسبت به زمان مشابه در سال
گذشــته که  219میلیمتر بوده حدود 170
درصد افزایش داشته است.
وی همچنین افزود :میزان خروجی آب شرب
از ســد اکباتان هزار لیتر بر ثانیه است و سد
سرابی  70لیتر برثانیه که مابقی آبهای ذخیره
شده در سد های استان همدان برای مصارف
در فصل تابستان و استفاده کشاورزانی که حق
آبه دارند نگهداری خواهد شد.

پیگیر حقآبه «آقگل
از مرکزی هستیم

»

نماینــده مردم مالیر
در مجلــس شــورای
اســامی بــا تأکیــد بر
اینکه پیگیــر  2میلیون
مترمکعب حقآبه تاالب
آق گل مالیر از اســتان
مرکــزی هســتیم ،این
تاالب را یکی از بهترین
نمونه ها برای ســرمایه
گذاری عنوان کرد.
حجت االسالم والمسلمین احد آزادیخواه
در گفت و گو با ایســنا ،با بیان اینکه این
تاالب بستری مناسب و مهیا برای سرمایه
گذاری و جذب گردشگر است ،خواستار
تالش مجموعه شــهر اسالم شهر آق گل
برای جذب ســرمایه گــذار بومی در این
منطقه شد.
وی بــا اشــاره بــه آبگیــری تــاالب
آق گل بــا حجــم بــاالی بــارش هــا،
خواســتار ارائــه طــرح اطالعــات
دقیــق و پیشــنهادات الزم بــه صــورت
مکتــوب توســط اداره هــای حفاظــت
محیــط زیســت و منابــع امــور آب
مالیــر بــه منظــور پیگیــری اقدامــات
مــورد نیــاز بــرای گرفتــن حقآبــه
تــاالب از طریــق وزارتخانــه هــای

مرتبــط شــد.
وی در ادامه ظرفیت های
بخــش زنــد را در حوزه
کشــاورزی ویژه دانست
و تصریح کــرد :دهیاران
و شــوراهای اســامی
روستاها باید برای ترویج
و آمــوزش کشــاورزان
و جوانــان تحصیلکــرده
تــاش کــرده و از خالقیــت و ایده
جوانان در این حوزه اســتفاده کنند.
وی اعتیاد را یکی از مهمترین آسیب های
اجتماعی روســتاها عنوان کرد و با تأکید
بر تالش برای تقویت اینترنت ،خواســتار
تدوین برنامه های مناســب برای رهایی
جوانان از اعتیــاد و جلوگیری از افزایش
طالق در روستاها شد.

پرهیــز از تبلیغــات زودرس و
فضاسازی حاشیه ای

وی در بخــش دیگــری از ســخنانش با
اشاره به فرارســیدن انتخابات مجلس در
سالجاری ،از مدیران خواست از تبلیغات
زودرس و فضاســازی حاشــیه ای پرهیز
کنند ،چراکه ســزاوار مردم نیســت و تا
لحظه آخــر باید برای خدمــت به مردم
تالش کنیم.

شنیدهها

 -۱پنج شنبه ها در استان تعطیل می شود.
گویــا تعطیلــی پنجشــنبه هــا در راســتای تحکیــم بنیــاد خانــواده،
صرفــه جویــی اداری ،توســعه گردشــگری و خــود پاالیــی هــوا در
اســتان پیگیــری مــی شــود.
گفتنــی اســت هیــأت دولــت عــاوه بــر تهــران بــا تعطیلــی پنــج
شــنبه هــا در اســتان هایــی ماننــد ایــام نیــز موافقــت کــرده و ایــن
طــرح در ایــن اســتانها اجــرا مــی شــود و در صــورت پیگیــری
ویــژه اســتان همــدان نیــز از ایــن امــکان برخــوردار خواهــد شــد.
 -۲اداره شــرکت نمایشــگاه هــای اســتان بــا سرپرســت ،طوالنــی
شــده اســت.
گویــا اراده ای بــرای معرفــی مدیرعامــل ایــن شــرکت در اســتان
نیســت .گفتنــی اســت نمایشــگاه از فرصتهــا و امکانــات موثــر
در رونــق تولیــد اســت کــه بــا بــی توجهــی در اســتان مواجــه
شــده اســت.
 -۳وضعیــت شــهر جدیــد حــورا در ســال  ۹۸نیــز مشــخص
نیســت .گویــا بــرای ایــن شــهر کــه از ســال  ۹۱مصوبــه شــورای
عالــی شهرســازی را داراســت ،امســال هــم اتفــاق خاصــی رخ
نخواهــد داد.
گفتنــی اســت ســاخت ایــن شــهر ایــده یکــی از نماینــدگان ســابق
همــدان بــوده کــه بــا حمایــت نماینــدگان فعلــی هــم مواجــه شــده
امــا در عمــل اتفــاق خاصــی رخ نــداده اســت.

خبـر
معماری رشتهای پرطرفدار

تحصیل بیش از  1000نفر
در رشته معماری
مدیــر گــروه معمــاری دانشــگاه آزاد اســامی واحــد همــدان بــا
بیــان اینکــه معمــاری رشــتهای پرطرفــدار اســت گفــت :تحصیــل
در رشــته معمــاری امــکان فعالیــت در زمینــه حرفـهای ،آموزشــی و
پژوهشــی را بــرای فــارغ التحصیــان ایــن رشــته فراهــم میکنــد.
بــه گــزارش فــارس  ،رشــته معمــاری در دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد همــدان از ســال  ۱۳۷۱در مقطــع کارشناســی ارشــد پیوســته
تأســیس شــده و تاکنــون بــا موفقیــت بــه کار خــود ادامــه داده
اســت.
مدیــر گــروه معمــاری دانشــگاه آزاد اســامی واحــد همــدان بــه
مناســبت ســوم اردیبهشــتماه روز بزرگداشــت شــیخ بهایــی در
جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد :رشــته معمــاری دانشــگاه آزاد
اســامی همــدان در چهــار مقطــع کاردانــی ،کارشناســی پیوســته و
ناپیوســته ،کارشناســی ارشــد و دکتــرا دایــر اســت و دانشــجویان
در آن مشــغول فراگیــری علــم هســتند.
ســارا جاللیــان بــا بیــان اینکــه بیــش از یکهــزار و  40۰نفــر از
کاردانــی تــا دکتــری در رشــته معمــاری دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد همــدان مشــغول بــه تحصیــل هســتند خاطرنشــان کــرد:
از ایــن تعــداد بــه تفکیــک  75نفــر در مقطــع دکتــری 480 ،نفــر
در کارشناســی ارشــد معمــاری ۱20 ،نفــر در کارشناســی ارشــد
گرایــش معمــاری داخلــی 420 ،نفــر کارشناســی مهندســی
معمــاری 200 ،نفــر کارشناســی ناپیوســته و  105نفــر در مقطــع
کاردانــی مشــغول بــه تحصیــل هســتند.
وی دربــاره آینــده شــغلی دانــش آموختــگان ایــن رشــته پرطرفــدار
دانشــگاهی گفــت :تحصیــل در رشــته معمــاری امــکان فعالیــت در
زمینــه حرفـهای ،آموزشــی و پژوهشــی را بــرای فــارغ التحصیــان
ایــن رشــته فراهــم میکنــد.
مدیــر گــروه معمــاری دانشــگاه آزاد اســامی واحــد همــدان
بیــان کــرد :عضویــت در ســازمان نظــام مهندســی و اخــذ پروانــه
اشــتغال جهــت فعالیتهــای حرفــهای چــون طراحــی ،نظــارت
و اجــرای ســاختمان از اهــم فعالیتهــای شــغلی ایــن رشــته
دانشــگاهی اســت.
وی تصریــح کــرد :چهــره امــروز شــهر در همــدان مبیــن ایــن
اســت کــه خیلــی از دانــش آموختــگان دانشــگاه آزاد اســامی
همــدان دانــش خــود را در ســطح شــهر بــه کار گرفتهانــد.
جاللیــان تصریــح کــرد :وجــود مقاطــع مختلــف آموزشــی در
رشــته معمــاری در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد همــدان ،امــکان
تحصیــات بــدون وقفــه را بــرای داوطلبــان فراهــم میکنــد و
بهرهگیــری از  20عضــو هیــأت علمــی بــا مرتبــه علمــی اســتادیار،
بورســیه دکتــری و مربیــان مجــرب امــکان آمــوزش بــا کیفیــت
بــاال را بــرای دانشــجویان ایــن رشــته فراهــم کــرده اســت.
وی بیــان کــرد :امتیــاز منحصربــه فــرد تحصیــل در ایــن رشــته ایــن
اســت کــه دالیــل کافــی بــرای زمینههــای اشــتغال وجــود دارد
و تــداوم فعالیتهــای ایــن رشــته در همــه مقاطــع زمانــی ،بــه
دلیــل نیــاز جامعــه بــه ســاختمان ســازی و کنتــرل فعالیتهــای
اجرایــی ،از دالیــل وجــود زمینههــای شــغلی مناســب در ارتبــاط
بــا ایــن رشــته اســت.

سرما تا پایان هفته ماندگار است
کارشــناس اداره کل هواشناســی همــدان گفــت :بــا ورود
ســامانه بارشــی ســرمای شــبانه هــوا تــا آخــر هفتــه ادامــه دارد.
ســید محســن موســوی در گفتوگــو بــا فــارس گفــت :از
امــروز آســمان اســتان صــاف تــا قســمتی ابــری گاهــی همــراه
بــا وزش بــاد مالیــم خواهــد بــود و تــا پایــان هفتــه بــارش قابــل
مالحظــهای نخواهیــم داشــت.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

همایش پیاده روی در همدان برگزار شد
همزمان با هفته سالمت همایش بزرگ پیاده روی کارکنان ،اساتید
و دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشکی ابن ســینا همدان روز گذشته
برگزار شد.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان در حاشیه این آیین در گفت و گو
با ایرنا بیان کرد :هر ساله همایش های پیاده روی در مناسبت های مختلف
از جمله هفته ســامت ،هفته مقابله با ایدز ،سرطان ،بهداشت و روان و
دیگر مناسبت های بهداشتی برگزار می شود.

محمد خیراندیش افزود :برگزاری این حرکت های نمادین روشی برای
ترغیب جامعه به انجام ورزش و جلوگیری از کم تحرکی در جامعه است.
وی ادامه داد :سبک زندگی کنونی در کنار تغذیه نامناسب موجب کاهش
تحرک افراد ،چاقی و در ادامه بروز بیماری های غیر واگیر قلبی و عروقی
شده است .رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان اضافه کرد :جمع شدن
چربی در عروق و تنگی آن موجب بروز سکته و زمین گیر شدن و مرگ
افراد از جمله آقایان می شود.
خیراندیش گفت :شرایط اقلیمی و آب و هوایی همدان زمینه مناسبی برای
ورزش های هوازی ،پیاده روی و کوهنوردی را دارد و شــهروندان باید
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هفته ای  2یا سه نوبت نسبت به پیاده روی اقدام کنند.
وی ادامه داد :پیاده روی های معمولی موثر نیســت بلکه باید با عبور از
بلندی یا پیاده روی با سرعت باال زمینه شدت گرفتن و باال رفتن ضربان
قلب را فراهم کرد.
همزمان با سومین روز از هفته سالمت که به عنوان «مشارکت اجتماعی
و ســامت» نامگذاری شــده  500تن از کارکنان ،اساتید و دانشجویان
دانشگاه علوم پزشــکی ابن ســینا همدان از پردیس این دانشگاه تا تپه
عبــاس آباد پیاده روی کردند که در پایان این آیین به قید قرعه به  35تن
جوایزی اهدا شد.
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نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی:

یادداشت

برف نوبرانه رسید
»»فیضا ...مظفرپور

بارشهای فراوان سیلآســای اواخر سال  97و اوایل امسال که بنا
به گفته کارشناســان در  50ســال اخیر بیسابقه بوده است .موجی از
ســرزندگی و نشاط در طبیعت و به ویژه کویرهای تشنه و تاالبهای
خشــکیده و لب ترک خورده ایجاد کرد و دریاچه ارومیه احیاء شد و
ســدهای خالی کشور لبریز و سیراب از آب .و در کنار آن کشاورزان
و باغداران و بلکه مردم کشور را خوشحال از این نعمت بیکران الهی
نمود .و باید خدا را صدهزار مرتبه شــاکر بود به شــکرانه این نعمت
حیاتبخش و به قول استاد سخن سعدی که این روزها سالروز تولدش
نیز میباشد.
از دست و زبان که برآید /که از عهده شکرش به درآید
بنده همان به که تقصیر خویش /عذر به درگاه خدای آورد
ونه سزاوار خداوندیش /کس نتواند که به جای آورد
به هر حال باید آن ســوی روی ســکه بارشهــای بهاری که در
حقیقت زمستان در بهار میتوان از آن یاد کرد را دید و آن حوادث
تلخی است که با جاری شدن سیل در کشور تعدادی از استانهای
کشــور را درگیر خود نمود و خســارات فراوان مالی و حدود 70
نفر تلفات جانی که  9نفر آنها به اســتان خودمان تعلق داشت وارد
ساخت.
و نکته مهم اینجا بود که تعداد تلفات زیاد سیل در همدان و یا شهرها
و استانهای دیگر برمیگشت به آموزشهای کم شهروندان در هنگام
مواجهه با حوادث طبیعی از جمله ســیل و کوتاهی و ضعف مدیران
بحران استانها را بیشتر آشکار کرد که باید عالج واقعه را قبل از وقوع
میکردند و با آموزشهای صحیح شهروندان تعداد تلفات جانی را به
حداقل میرساندند.
نکته دیگر این است که با توجه به پیشبینیهای هواشناسی بارشهای
بهاری در کشور و در همدان همچنان ادامه خواهد داشت و حتی این
بارشها همراه با بارش برف در مناطق کوهستانی میباشند و احتمال
ایجاد خطر برای شــهروندان همچنان باقی است و بارش برف امسال
در اردیبهشت ماه نیز نوبرانه رسیده است
آنچه در این روزها شــاهد هســتیم باز هم غفلت مدیریت بحران از
آموزش شــهروندان است .و اطالعرســانی کم در این زمینه از طریق
رسانههاست.
این روزها خطر سرمازدگی محصوالت زراعی و باغی را نیز افزایش
یافته اســت زیرا که بارش برف و کاهش دما همراه با بارشها اتفاق
افتاده باید فکری کرد و آموزشهای الزم را به کشــاورزان و باغداران
ارائه کرد همچنین موضوع آب گرفتگیها در شهرهای استان و احتمال
جاری شدن سیل وجود دارد.
نباید غفلت کرد به هر حال ابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند/.
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
ابر و باد و مه و خورشــید دست به دســت هم دادهاند تا بارشهای
فراوان را در ســرزمین عزیزمان و ســایر مناطق دنیا جاری سازند و
خشکسالیهای سه دهه گذشته کشور را جبران کنند ولی آنچه که مهم
اســت استفاده درست از این منابع خدادادی و مدیریت صحیح آنها و
جلوگیری از خطرات احتمالی این بارشهاست.
و ســتاد مدیریت بحران با جدیت تمام و با بهرهگیری از تمام ظرفیت
رسانهها هشدارها و آموزشهای الزم را در این روزها به هموطنان و
به ویژه هم استانیهای عزیز ارائه دهد .باید برای هدایت روان آبها
با توجه به لبریز شــدن سدهای استان اقدامات موثر و مفید انجام داد.
که هم ذخایر منابع آبی زیرزمینی را افزایش داد و هم جلو آبگرفتگیها
و خطرات ســیل را گرفت که از قدیم گفتهاند جلو ســیل را باید از
سرچشمه گرفت.

خبر

مرمت بناهای تاریخی نهاوند مانع از آسیب
جدی آنها در سیل اخیر شد

خوشــبختانه مرمت بناهای تاریخی نهاوند مانع از آســیب جدی
آنها در سیل و بارندگیهای اخیر شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نهاوند گفت:
در بارندگیها و ســیل اخیر آثار باستانی و بناهای تاریخی شهرستان
نهاوند کمترین میزان خسارت را در سطح استان همدان داشتند.
محســن جانجان در گفتو گو با تسنیم در نهاوند ،اظهار داشت :در
سال  97با بررسیهایی که انجام دادیم مشخص شد که اغلب بناهای
تاریخی شهرســتان حدود  15الی  20سال بود که مرمت نشده بودند
و با این شــرایط این آثار تاریخی تابو تحمل ایســتادگی در مقابل
حوادث طبیعی را نداشتند.
جانجان افزود :از همین روی مرمت بناهای تاریخی شهرســتان را در
دستور کار خود قرار دادیم و موفق شدیم در سال گذشته یک میلیارد
تومان اعتبار برای مرمت بناهای تاریخی و مذهبی شهرســتان جذب
کنیم.
وی عنــوان کــرد :در همین راســتا در ســال  97مرمــت امامزاده
بدیعالزمان(ع) ،مســجد و حمام حاجآقا تراب ،خانه شهید قدوسی و
حمام گلشن در دست اجرا قرار گرفتند و مرمت این بناهای تاریخی
و مذهبی شهرستان در سال گذشته انجام شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی نهاونــد بیان کرد :مرمت این بناها و آثار
تاریخی شهرســتان موجب شــد که در بارندگیها و ســیالب اخیر
کمترین آسیب و خســارت را در سطح استان داشته باشند و اگر این
بناها مرمت نمیشدند قطعا آسیب جدی میدیدند.
جانجان تصریح کرد :آمار گردشگران نوروزی امسال در مقایسه با سال
 97کاهش کمی داشت و این به خاطر شرایط جوی نامساعدی بود که
در ایام تعطیال نوروز در شهرستان به تبع سایر نقاط کشور حاکم بود.
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بازسازی «میرفتاح» یک میلیارد
بودجه میخواهد
مالیر -سحر یوسفی  -خبرنگار همدان
پیام:شهرستان مالیر اخیراً شاهد رویدادها
و تحوالت قابل تأملی بود از ســفر معاون
اول رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی
وخبر تغییر فرمانــدار مالیر تا فروریختن
تنها یخدان غرب کشور و بازگشت مجدد
شرکت کیان کرد به چرخه تولید.
در همین راســتا با نماینده مردم مالیر در
مجلس شــورای اســامی گفتگو کردیم.
محمد کاظمی در این گفتگو از اختصاص
اعتبار برای دهیــاری ها ،انتخاب فرماندار
مالیر با نظر اســتاندار و اینکه مجلس دهم
در مجموع نتوانست لوایح وطرح هایی که
موانع را از پیش روی مردم برمی دارند را
تصویب کند سخن گفت ،که ماحصل آن
را در ادامه میخوانید.
سیل فروردین ماه خسارات زیادی
بــه شهرســتان وارد کــرد ،در مورد
جبران این خســارات چه تمهیداتی
اندیشیدید؟ آیا اعتباری در این زمینه
به شهرستان اختصاص یافت؟
در ایــن زمینه اعتبــارات در اختیار مدیریت
بحران استان اســت و بنیاد مسکن مسئولیت
بازســازی خانه های روســتایی را بر عهده
گرفته اســت و همه واحد های آسیب دیده
در روستاها را صورت جلسه کرده است .
ســقف وام بازســازی خانه های روستایی
از  25میلیــون تومان بــه  40میلیون تومان
افزایــش یافته کــه  10میلیــون تومان آن
بالعوض و مابقی با ســود  4درصد است.
برای بازســازی یخــدان میرفتــاح با آقای
مونســان رئیس ســازمان میــراث فرهنگی
تماس گرفتم ونیز برای ایشــان نامه نوشتم
همچنین در مالیر جلساتی داشتیم ،اعتباری
بالغ بر یک میلیارد تومان برای بازسازی نیاز
است که ســتاد مدیریت بحران قول مساعد
داده و ماهم به جد پیگیر موضوع هستیم.
دســتاورد دیدارهایی که اخیرا ً با
مدیران کشــوری داشــتید چه بوده
است؟
در دیداری که اخیرا ً با مســئول دهیاری های

تخریب ساخت و ساز
غیر مجاز
در فامنین
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان فامنین
گفت :ســه مورد ساخت و ساز غیر مجاز در
فامنین قلع و قمع شد.
جعفــر کاویانیدلشــاد اظهار کــرد :اراضی

می شود؟

کشــور داشــتیم قول گرفتیم که در نخستین
فرصــت به مالیر ســفر کنند و بــا توجه به
اینکه اعتبــارات خیلی کمی بــرای دهیاری
ها پیش بینی شــده است تالش می کنیم که
اعتبار قابل قبولــی اختصاص پیدا کند .برای
احداث کارخانه تولید برق از پســماند زباله
های شهری یک شرکت اعالم آمادگی کرده
است ما نیز با مســئول مربوطه در شهرداری
های کشــور جلسه داشتیم پیگیر احداث این
کارخانه هستیم .برای بهسازی روستاها عالوه
بر آنچه دولت در الیحه بودجه 98پیش بینی
کرده موفق شــدیم  4میلیاردتومــان اضافه
اختصاص دهیم همچنین برای آغاز عملیات
چهار بانده شــدن محور آورزمان -نهاوند 4
میلیــارد تومان اعتبار بیشــتر گرفتیم  ،جمع ًا
دو نماینده توانســتیم 20میلیارد تومان اعتبار
اضافه برای ساخت خوابگاه فنی وحرفه ایی
و دانشکده علوم دانشگاه مالیر واستخر نیمه
ســاز ســامن اختصاص دهیم که امیداواریم
سبب عمران وآبادی بیشتر شهرستان شود.

در زمینــه بازآفرینی شــهری چه
اقداماتی داشتید ؟

از سال  97قریب به  6میلیارد تومان اعتبار
برای بازآفرینی شهری توانستیم جذب کنیم
که در احیا و بازآفرینی مناطق حاشــیه ایی
شــهر بســیار مثمر ثمر است .برای احداث
مرکز فرهنگی منطقه ســرجوب یک میلیارد
و  400میلیــون تومان ،تکمیل مرکز درمانی
ســرجوب  800میلیون تومــان  ،تکمیل و
احداث پــارک میرفتاح  700میلیون تومان،
بهســازی شــبکه فاضالب شــمس آباد و
تکمیل کانال پشــت ناســیونال جمع ًا یک
میلیــارد و  400میلیون تومان ،تکمیل پارک
شــمس آباد  400میلیون تومــان ،احداث
پارک در ســرجوب  400میلیون تومان که
 200میلیون تومان برای بهســازی فاضالب
ســرجوب بوده است اختصاص یافته است
 .موافقتنامــه با شــهرداری امضا شــده و
امیدواریم هر چه زودتر کار آغاز شود.

در جلســه ای از بازگشت مجدد
شــرکت کیان کرد به چرخه تولید خبر
دادید ،این موضــوع چه زمانی محقق

شــما بارها در سخنان خود عنوان
کردید که به مجلــس دهم نمره قابل

کشــاورزی شهرســتان فامنین جزو اراضی
کشاورزی باکیفیت در سطح استان است که
حفظ کاربری اراضی کشاورزی در این منطقه
در اولویت است.
وی در گفتوگــو بــا فــارس گفت :به
منظــور صیانت از عرصههــای زراعی و
باغــی ،برخورد بــا متخلفاتی که اقدام به
ایجاد بنــا و تغییرکاربــری غیر مجاز در
اراضی و باغات شهرســتان کرده بودند،

در دستور کار است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین افزود:
سه مورد از بناهای غیرمجاز احداث شده در
این شهرستان تخریب شده و به وضع قبل از
تغییر کاربری بازگشت.
وی گفت :هر سه مورد تخریب انجام گرفته
دارای رأی قطعــی مراجع قضایی بود که در
راســتای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغها انجام گرفته است.

کبودراهنگیها بیش از  400میلیون
تومان به مناطق سیلزده کمک کردند
کبودراهنــگ -خبرنگار همدانپیام :مردم
والیی شهرســتان کبودراهنگ از ایام نوروز
تاکنــون مجموعهای بــه ارزش  430میلیون
تومان به مناطق سیلزده ارسال کردهاند.
فرمانده ســپاه ناحیه کبودراهنگ گفت :این
کمکها به صورت نقدی و غیرنقدی از طریق
پایگاههای مقاومت بســیج از مردمان شریف
شهرســتان کبودراهنگ جمعآوری شــد که
شامل  5هزار دست لباس 250 ،تخته پتو150 ،
تخته فرش 2 ،تن سیبزمینی 250 ،کیلوبرنج،
 100عدد کنسرو ماهی 70 ،کیلو روغن100 ،
بســته ماکارونی 100 ،جفت کفش 30 ،بسته
آبمعدنی ،یک دســتگاه یخچال 10 ،دست
ظروف آشــپزخانه و سایر مواد غذایی شامل
رب گوجهفرنگی ،سویا ،حبوبات و نمک و...
در مجموع به ارزش  200میلیون تومان بود.
بداغی ضمن تقدیر از دهیار روستای کردآباد
و تولیدکنندگان لباس در این روســتا اظهار
داشــت :با توجه به مطرح بودن این روستا به
خوشه صنعتی تولید پوشاک ،حدود  10هزار

شــرکت کیان کرد از
لحاظ بانکــی وتأمین
مواد اولیه مشــکالتی
داشــت که بــه لطف
خــدا و پیگیری هایی
که داشــتیم مشکالت
بانکــی آن برطــرف
شــد همچنین تأمین
تسهیالت مورد نیازش
نیــز از طریــق بانک
صنعــت ومعــدن در
حال پیگیری اســت ،
این شــرکت اخیرا ً با
شرکت های الستیک
سازی کشور قراردادی
منقعد کــرده که مواد
اولیه خــود را تأمین
کند  ،ان شــاا ...ماه آینده بــه تدریج آغاز به
تولید می کند.

دســت لباس به ارزش  150میلیون تومان از
تولیدکنندگان خیر در این روستا جمعآوری و
به هموطنان سیلزده کشورمان اهدا شد.
وی همچنین ضمن قدردانی از اتحادیه خبازان
و بسیج اصناف شهرستان افزود 45 :هزار قرص
نان لواش بــه ارزش  9میلیون تومان به همت
اتحادیه خبازان و بسیج اصناف شهرستان تهیه
و بستهبندی و ارسال شد.
بداغی خاطرنشــان کرد :حــدود  70میلیون
تومــان وجه نقد نیــز از طریــق پایگاههای
مقاومت بســیج در این شهرستان جمعآوری
شده که برای بهرهبرداری در مناطق سیلزده
ارسال شد.
وی در پایــان از مردم والیی و شــهید پرور
شهرســتان کبودراهنگ تقدیر ویژهای کرد و
افــزود :با توجه به نیاز هموطنان ســیل زده،
مــردم عزیز شهرســتان میتوانند کمکهای
نقدی و غیرنقدی خود را به پایگاههای بسیج
تحویــل دهند تا بتوانیم تــا آنچه که در توان
داریم به مناطق سیل زده کمک کنیم.

قبولــی نمی دهید  ،بــا توجه به اینکه
در آســتانه انتخابات مجلس هستیم
،نمایندگان چه ویژگی داشته باشند تا
مجلس قوی تشکیل بشود و نمره قابل
قبولی بگیرد؟

منظور من کلیت مجلس است  ،ممکن است
یک نماینده برای حوزه انتخابی خود کارهای
مؤثــری انجام داده باشــد امــا در مجموع
نتوانســتیم لوایح وطرح هایی کــه موانع را
از پیش روی مردم برمــی دارند را تصویب
کنیم ،کثرت کار نمایندگان و شــرایط کشور
این اجازه را نداد که در این دوره موفق عمل
کنیم.
از این جهت کــه تجربه حضور در مجلس
ششــم را دارم عرض می کنــم در قیاس با
آن دوره که امکانات و منابع بیشــتری وجود
داشــت پشــتوانه اقتصادی مردم بهتر بود و
نماینــدگان در گرفتن اعتبــارات و در آغاز
پروژه های جدید مبســوط الیدتر بودند البته
دولت هــم در این عدم موفقیــت بی نقش
نبــوده چرا که ارتباط دولــت ومجلس مؤثر
نبــود و حضــور وزرا در مجلس کمرنگ تر
از مجالس گذشــته اســت  ،طبیعی است که
هر چقدر ارتباط نزدیکترتر و مؤثرتری شکل
بگیرد حاصل این ارتباط رفع مشکالت مردم
می شــود .در دوره ششــم هر زمان که می
خواستم می توانستم با آقای خاتمی مالقات
کنم اما در ایــن دوره دیدار با رئیس جمهور
محدودیــت دارد و تا حــاال هیچ مجمعی از
نماینــدگان موفق نشــده با آقــای روحانی
مالقات داشته باشد.

قرار بود بعد از ایام نوروز فرماندار
تغییر کند و امــا در حال حاضر خبری
نیســت ،نمایندگان در این زمینه چه
نقشی دارند؟
مسئولیت اصلی در این مورد با وزرات کشور
واســتاندار است ،اســتاندار همدان در همه
زمینــه ها نظرخواهی و مشــورت دارند و با
ما نمایندگان هم مشــورت شده اما انتخاب
اصلی با آقای شــاهرخی است بهتر است از
ایشان سئوال کنید.

کاویانی دلشــاد ادامه داد :در مجموع  4هزار
و  250متر دیوارکشی 150 ،متر فنسکشی و
 20متر مربع بنا با همکاری مراجع قضایی و
نیروی انتظامی اعاده به وضع سابق شد.
وی ضمــن تشــکر از همــکاری مــردم و
کشاورزان در خصوص اطالعرسانی ساخت
و ســازهای غیر مجاز بیان کرد :در صورت
دیدن هرگونه تخلف با ســامانه  131تماس
حاصل کنید.

اطالعیه
احترامــا از همکارانــی کــه دارای مــدرک
تحصیلــی دیپلــم و یــا باالتــر مــی باشــند
دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت ثبــت نــام
در انتخابــات هیــأت مدیــره و بــازرس اتحادیــه
از تاریــخ  98/2/1الــی  98/2/17بــه اتحادیــه
مراجعــه تــا ضمــن آگاهــی از دیگــر شــرایط
مربوطــه ،ثبــت مــام خــود را انجــام دهنــد.
تلفن دفتر اتحادیه:

0813-2519484
اتحادیه صنف دوچرخه و موتورسیکلت همدان

بیمه نامه ایران خودرو پراید به شماره بیمه نامه / 587470/97/000063
1110به شماره پالک 578س 55ایران 28و به شماره موتور 3747467
و شماره شاسی  S1412289665161به نام فتاح خانی به شماره
شناسنامه  308مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

الووو پیام
ایمیل
mardomi@hamedanpayam.com
پیامک
10006066
081 - 38279040
تلفن و پیامگیر
«لطف بفرمایید یه ســری به مســیر میدان قائم بســمت انتهای
ســعیدیه بزنید و ترافیک کامال قفل رو مالحظه بفرمایید ســپس از
شهردار محترم بپرسید چه ضرورتی برای کم کردن عرض بلوار ارم
بود؟اونهم وقتی که سه الین تردد خودرو کفاف حجم خودرو های
مسیری رو نمی دهد.
بر فرض اینکه این طرح و هزینه ضروری بوده،که نبوده،چرا کار رو
تعطیل کردید و پروژه رو خوابوندین.
آیا از میزان بنزین مصرفی پشــت این ترافیک و نفر ساعت وقتی که
تلف میشه خبر دارید؟
با توجه به اینکه ســه بیمارستان مهم و یک ایستگاه آتش نشانی در
همین محل مستقر هســتند در ترافیک ماندن خودرو های اورژانس
یا آتش نشانی رو چه کسی می خواهد جواب دهد؟؟
بنظرم بجای رفتن به خوزستان و لرستان بهتره باالی سر پروژه های
شهر بایستید و مشکل مردم و حل کنید
امیدوارم مثل همیشه مطالبه گر مشکالت مردم باشید بلکه مسئووالن
هم حرکتی بکنند»

نام محفوظ

دستگاههای دولتی صرفهجویی در انرژیها را برای مردم وظیفه
میدانند ولی اســتفاده بیش از نیــاز از بیتالمال و انرژیها در خود
ادارات و توســط مســئوالن هیچگونه محدودیتی ندارد .دلیل اکثر
مشــکالت جامعه نیز همین است .که نهادها و دستگاههای دولتی و
نیمه دولتی ،خود را در اســتفاده مازاد ازامکانات عمومی بیتالمال
و انرژیها را بال مانع می دانند ،مردم را موظف به اســتفاده بهینه از
منابع عمومی می نمایند.
حسین رحمانی

چند سالی است وضعیت آسفالت بلوار ارم رو به تخریب است
و چاله های به وجود آمده برای رانندگان و خودروها مشکل آفرین
شــده .این موضوع چندین بار به اطالع شهرداری رسیده است ولی
تاکنون اقدامی صورت نگرفته .از مسئوالن تقاضامندیم به این منطقه
از شهر عنایت داشته باشند.
یکی از ساکنین بلوار ارم

مســیر غــار علیصــدر بــه همــدان کــه یــک مســیر توریســتی
و گردشــگری اســت در حــد راه یــک روســتای مخروبــه باقــی
مانــده و مســئوالن بخــش و اســتان هــر از چنــد گاهــی در حــد
حــرف مصوباتــی برایــش روی کاغــذ مــی آورنــد ولــی تــا کنــون
هیــچ کاری بــرای تعریــض ایــن راه توریســتی انجــام نشــده اســت
و آخریــن مصوبــه ســال  93بــوده کــه در ســفر ریاســت جمهــوری
بــه همــدان صــورت گرفتــه و تاکنــون مدیــران بخــش مربوطــه
هیــچ اقدامــی بــرای تعریــض ایــن مســیر مهــم کشــوری کــه
ســاالنه پذیــرای چندیــن هــزار توریســت و مســافر اســت ندارنــد.
الز م به ذکر اســت هر ســاله تصادفات متعددی در این مسیر رخ
می دهد.
شهروندی از روستای علیصدر

جــاده کبودراهنــگ بــه شیرینســو و بیشــتر مســیرهای
مواصالتــی روســتاها بــه کبودراهنــگ نیــاز بــه لکهگیــری دارنــد
حتــی در برخــی از مواقــع در ایــن مســیرها آســفالت جــاده بــه
قــدری خــراب اســت کــه تبدیــل بــه چالــه شــده اســت و ایــن
موضــوع جــان کســانی کــه در ایــن مســیر تــردد میکننــد را
بــه خطــر میانــدازد و هــر لحظــه ممکــن اســت حــوادث
ناگــواری رخ دهــد لطفـ ًا مســئوالن خصوصـ ًا راهــداری شهرســتان
کبودراهنــگ ایــن موضــوع را بــه صــورت ویــژه پیگیــری کنــد.
جمعی از اهالی شهرستان کبودراهنگ

اطالعیه فراخوان

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان
بر اساس تبصره  2ماده  7آیین نامه های هیأت های ورزشی در نظر دارد
از متقاضیان احراز پست

ریاست هیأت :شطرنج

طبق شرایط ذیل ثبت نام به عمل آورد .لذا از عالقمندان واجد شرایط
دعوت می گردد جهت ثبت نام و ارائه مدارک از تاریخ نشر آگهی از
روز چهارشنبه مورخه  98/2/4لغایت  98/2/11به مدت یک هفته کاری
به دفتر امور مجامع مستقر در اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه
نمایند.
شرایط احراز:
-1اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی  -2تابعیت جمهوری اسالمی -3
اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور  -4عدم اعتیاد و سوء سابقه کیفری
 -5دارا بودن حداقل  25سال سن  -6دارا بودن تحصیالت لیسانس
مدارک مورد نیاز:
-1تکمیل فرم ثبت نام  -2فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه  -3فتوکپی
کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح
 -4فتوکپی از آخرین مدرک تحصیلی (حداقل لیسانس)  -5دو قطعه
عکس  4*3پشت نویسی شده  -6ارائه برنامه پیشنهادی شامل (میان
مدت و بلند مدت) و نحوه تامین منابع مالی هیأت به صورت مکتوب -7
معرفی و پیشنهاد دبیر و نایب رئیس (کلیه مدارک باید به صورت اصل و
تصویر آن ارائه شود)
ستاد مجمع انتخابات ریاست هیأت های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

ایران و جهان
siasat@hamedanpayam.com

بین الملل

چهارشنبه
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عضو کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به مخالفت
نمایندگان با افزایش ســهم زنان در انتخابات مجلس ،گفت :احزاب میتوانند این
خالء را پُر کرده و در لیستهای خود ُکرسیهای بیشتری به زنان اختصاص دهند.
قاســم میرزایی نیکو در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به اصالح قانون انتخابات
مجلــس ،گفت :طرح اصالح قانون انتخابات در هفته جاری نهایی و به شــورای
نگهبان ارسال میگردد ،شورای نگهبان در مدت  10روز فرصت دارد تا نظر خود
را درباره این طرح اعالم کند ،امیدواریم فرصت خود را تمدید نکنند تا این قانون
هرچه ســریعتر ابالغ شــود.نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای
اســامی ،تصریح کرد :قانون انتخابات مجلس در بخشهایی روشــن است اما با
اعالم نظر شورای نگهبان تکلیف کاندیداها در همه سطوح مشخص خواهد شد.

خبر

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

احزاب کُرسیهای بیشتری را
به زنان اختصاص دهند

دولت موظف به حمایت حقوقی از تمامی اشخاص
مرتبط با سپاه شد

نمایندگان مجلس مقرر کردند تا دولت از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی
که با سپاه پاسداران انقالب اسالمی همکاری دارند ،حمایت حقوقی و مقتضی
داشته باشــد.نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی
در جریان رســیدگی به طرح اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب
اسالمی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایاالت متحده آمریکا با ماده ( )5با
 176رأی موافق 3 ،رأی مخالف و  2رأی ممتنع از مجموع  207نماینده حاضر
در جلسه موافقت کردند.در ماده  5آمده است :دولت جمهوری اسالمی ایران
موظف است از کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران انقالب
اسالمی همکاری می کنند و از این جهت در معرض آسیب قرار می گیرند ،با
تشخیص دستگاه مربوطه حمایت های حقوقی و مقتضی به عمل آورد.

تفکیک یا عدم تفکیک وزارتخانهها مشکلی را
حل نمیکند

سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی گفت :اگر سایر بخشهای اقتصادی
تنظیم نباشــد برای مثال ارز گران شــود تفکیک یا عدم تفکیک وزارتخانهها
مشکلی را حل نمی کند.
به گزارش ایلنا ،ســید حســین نقوی حســینی  ،گفت :در شرایط تحریمی به
فرماندهی واحد نیاز داریم و در شــرایط فعلی که ما با تحریم روبه رو هستیم
نباید به ساختار بپردازیم .همچنین اگر سایر بخش های اقتصادی تنظیم نباشد
برای مثال ارز گران شــود تفکیک یا عدم تفکیک وزارتخانه ها مشکلی را حل
نمی کند.وی افزود :اکنون مشکل کشور ادغام یا عدم ادغام نیست بلکه وحدت
فرماندهی تجاری و بازرگانی را به هم زده ایم و مشــکل دیگر این اســت که
آشفتگی بازار سفره مردم را دچار مشکل کرده است.

کسب حداقل ۱۵درصد آرا از حوزه انتخابیه اصلی

یادداشت

خوشنامی در اوج گمنامی

ســخن گفتن از مجاهداتهای خاموش ســربازان گمنام کار
بسیار دشــواری اســت چون گمنامی ،اقتضای دالورمردی های
ســربازان این نهاد انقالبی و والیت محور اســت .اما به واقع اگر
امــروز امنیت ایــران در منطقه و جهان مثال زدنیســت ،مطمئنا
قســمت عمده ای از این توفیق مدیون جانفشــانی های سربازان
گمنام امام زمان(عج) اســت ،ســربازانی که گوش به فرمان رهبر
خــود در اوج گمنامی برگ های زرینــی را در تاریج جمهوری
اسالمی ایران به ثبت رسانده اند.
با اندکی بصیرت می توان دریافت که شهادت طلبی و ایثار ،هوش
و ذکاوت ،ایمــان و تقوا ،والیت مــداری و دوری از جریان های
انحرافی ،ســربازان گمنام امام زمان را به عنــوان نهادی امنیتی-
انقالبی و یکی از پایه های استحکامبخش نظام و مایهی آسودگی
خاطر مردم تبدیل کرده اســت .ســربازان گمنــام امام زمان(عج)
تبعیت از والیت فقیه و مقام شامخ والیت را به عنوان نصب العین
قرار داده و با دخالت ندادن ســلیقه های سیاسی همواره رهرو راه
والیت بوده و هســتند .و در این تایید این مســاله همین بس که
رهبر معظم انقــاب تالش های این بزرگ مردان را ســتودند و
بیان داشــتند :وزارت اطالعات به همت نیروهای با ایمان ،متعهد،
متخصص ،دلســوز و انقالبی خدمات بزرگی برای انقالب انجام
داده اســت و اکنون پایگاه عظیم مبــارزه و جهاد در عرصه جنگ
اطالعاتی است.
مجاهدان خاموش این نهاد در مبارزه با قاچاقیان ،اشــرار ،خراب
کاران ،بــر هم زنندگان نظم و امنیــت جامعه و افرادی که با خط
گرفتــن از دولت های متخاصم قصد ضربــه زدن به نظام و مردم
شــریف ایران را دارند ،از هیچ تالشی دریغ نکرده و نمی کنند و
به پاســداری از ارزش ها و دستاوردهای بی بدیلی اشتغال دارند
که با دو مولفه شــهادت طلبی و هشــیاری همه جانبه و مهارت
محــور ،موفقیت در ماموریت های متعــدد و پر خطر را ضمانت
می کنند .اتصال اعتقادی ماموران وزارت اطالعات ایران به والیت
امام زمان(عج) و والیت مطلقه ولی فقیه سبب تفاوت اساسی این
نهاد با نهادهای امنیتی دیگر کشور ها شده و پایگاه مردمی خاصی
را نیز ایجاد کرده اســت .عالوه بر پایگاه مردمی ،توکل به خدا نیز
منبع بزرگی اســت که مجاهدان خاموش فی سبیل اهلل در پیکار و
مجاهدت با دشمنان از آن بهره جسته اند و کار خود را نه یک کار
امنیتی بلکه انجام تکالیف شرعی و جلب رضایت الهی می دانند.
تــداوم انقالب و صحبت کردن از میــراث حرکت مردم ایران در
فجر  1357مطمئنا مرهون اشــراف اطالعاتی و اقدامات به موقع
ماموران وزارت اطالعات است ،مامورانی که در فرهنگ خود تنها
انجام تکلیف الهی را نشــانه موفقیت و پیروزی خود می دانند و
شکست در قاموسشان راهی و جایی ندارد و همانند فرهنگی که
ِ
حالت پیروزی و یا شکست
در دفاع مقدس تجربه شد ،در هر دو
ظاهری ،خود را پیروز واقعی می دانند.
اگر توفیقــات اخیر در نــاکام ماندن تکفیری هــا در خاک پاک
ایران ،خنثی شــدن تصمیم هــای دولت هــای متخاصم و افراد
کوردل وابسته به آنان ،جلوگیری از فعالیت جریان های انحرافی،
انهــدام باندهای بزرگ قاچاق کاال و مواد مخدر و افزایش ضریب
امنیت کشــور را بنگریم متوجه می شویم که همراهیها و پا به پا
هلل االعظم
ی ســربازان مخلص و پا در رکاب حضرت بقیها 
آمدنها 
(عــج) زیبندهترینها را برای انقالب به ارمغان آورده و آســایش
امروز مرهون دلدادگانی اســت که گرچه گمنامند اما نام آن ها در
طول تاریخ جاودانه خواهد ماند.
همه ناظران سیاســی و کارشناسان اطالعاتی و امنیتی دنیا معترفند
که ایران اســامی با توجه به ماهیــت حکومتش و بیرون بودن از
جرگه وابستگی به نظام های استکباری جهان ،همواره در معرض
تهاجمات امنیتی اســت و در این شرایط امن نگهداشتن جامعه و
حفاظت از جان و مال و ناموس مردم و جلوگیری از شکل گیری
حتی یک انفجار و یا اســتمرار بخشــی به برخی از سریال های
هدفمند ،بی تردید از اعجازهای بزرگ قرن ماســت که به واسطه
همیــن حلقه همکاری و همدلی و انجام درســت ماموریت های
ذاتی و پرهیز هوشمندانه از موازی کاری ها محقق شده و ما امروز
امنترین کشور جهانیم.
تولید احســاس امنیت برای مردم بسیار با ارزش تر از اصل ایجاد
امنیت است چرا که نه تنها آرامش خاطر آنان را تامین می کند بلکه
زمینه های ســرمایه گذاری خارجی را نیز به وجود می آورد .اگر
امروز در شرایط پسابرجام قرار داریم و سرمایه گذاران خارجی به
سرمایه گذاری در ایران رغبت پیدا کرده اند این مساله تنها مرهون
دیپلماسی سیاسی ما نیست بلکه این توفیق تا حد زیادی به تالش
های ســربازان گمنام امام زمان(عج) به امن تر کردن کشور وابسته
اســت .در یک کالم باید بگوییم که هیچ توسعه ای بدون در نظر
گرفتن بســته های امنیتی محقق نمی شــود و امروز ما نیازمند هر
پیشرفتی و امکاناتی که باشیم ،نخستین نیاز ما امنیت است.
در پایان ضمن تبریک به مناســبت فرا رســیدن هفته ی مجاهدان
خاموش و گمنام امام زمان(عج) بــرای ادامه توفیقات روزافزون
آنها دعا می کنیم و اســتمرار همین منــش انقالبی و والیی را از
خداوند مسألت داریم.

اگر به دنبال آگهی های استخدامی میباشید
لطف ًا به کانال تلگرامی زیر مراجعه نمایید

@bazarehamedan
ی لطف ًا
برای عضو در کانال تلگرام نیازمند 
عدد  5را به شماره  09035157351ارسال نمایید.

مجلس به انتخابات استانی نمایندهها
رأی داد

نماینــدگان مجلس در جریان بررســی
طرح اصالح مــوادی از قانــون انتخابات
مجلس شــورای اســامی با کسب کرسی
استانی و تناسبی توسط نامزدهای انتخاباتی
در پی اخذ حداقل  ۱۵درصد آرای صحیح
مأخوذه آن حوزه موافقت کردند.
به گزارش خانه ملت ،نمایندگان در نشست
علنی امروز (سه شنبه  3اردیبهشت) مجلس
شــورای اســامی در جریان بررسی طرح
اصالح موادی از قانــون انتخابات مجلس
شــورای اســامی ،با  131رأی موافق67 ،
رأی مخالــف و  5رأی ممتنع از  226رأی
با مفاد مندرج در ماده  7موافقت کردند.
■ متن ماده  7به شرح ذیل است:
ماده  -۷ماده ( )۸قانون و تبصره ( )۲آن به
شــرح زیر اصالح و مابقی تبصره های آن
ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره های ()۷
و ( )۸به آن الحاق می شود:
ماده  - ۸شــمارش و تجمیع آراء نامزدهای
مجلس شورای اسالمی به صورت استانی و
تناسبی و با شرایط زیر می باشد:
 -1-8از هــر حــوزه انتخابیه فرعی صرفا
نامزد یا نامزدهایی که حداقل پانزده درصد
( )٪۱۵آرای صحیــح مأخــوذه آن حوزه
را کســب کرده اند مجاز به کســب کرسی
استانی و تناسبی می باشند.
 -2-8درصــد کســب آرای فهرســتهای
احــزاب ،جبهه ها و نامزدهای مســتقل از
کل آرای صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه
اصلی ،مالک تخصیص کرســی در مجلس
شورای اسالمی می باشد.
 -3-8پس از تعیین ســهم هر فهرست و
نامزدهای مســتقل که کرسی به آنها تعلق
گرفته به ترتیب هر نامــزدی که باالترین
آراء را در ســطح حــوزه انتخابیه اصلی
به دســت آورده اســت تا سقف سهم هر
فهرست از کرسیها به عنوان نماینده حوزه
انتخابیه فرعی به مجلس شــورای اسالمی
راه مییابد .
تبصره  -۲چنانچه در حوزه انتخابیه فرعی
هیچ یک از نامزدها نصــاب پانزده درصد
( )٪۱۵آرای صحیح مأخوذه را کسب ننماید
انتخابات فقط در همــان حوزه به صورت

با تصویب مجلس

"سنتکام" در فهرست
نیروهای تروریستی
قرار گرفت

فرماندهی مرکزی آمریکا در غرب آســیا
(ســنتکام) ،نیروها و سازمان یا نهادهای تحت
اختیــار این فرماندهی بــا تصویب نمایندگان
مجلس شــورای اسالمی در فهرست نیروهای
تروریستی قرار گرفت و هر گونه کمک به آنها
همکاری در اقدام تروریستی است.
به گــزارش ایرنا ،نمایندگان مجلــس ماده 1
طرح اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران
انقالب اســامی به عنوان سازمان تروریستی
توسط آمریکا را با  173رای موافق ،چهار رای
مخالف و  11رای ممتنع از مجموع  215نماینده
حاضر تصویب کردند.

مسکو :داعش همچنان در سوریه فعال است

■ ایســنا :معاون وزیر دفاع روســیه در مصاحبه با شبکه روسیا الیوم
گفت :اعالم نابودی داعش در ســوریه از سوی آمریکا واقعیت ندارد.
گروههای مسلح و زیرمجموعههای آنها همچنان در سوریه هستند.
حمالت تروریستی که برخی مواقع انجام میشود دلیلی بر این مسئله
است.وی افزود :باید حمایت از افراد مسلح متوقف شده و به نیروهای
دولت سوریه اجازه داده شود که کنترل تمامی خاک کشورشان را در
دست بگیرند

چین :همکاری های اقتصادی با ایران ادامه دارد

■ ایرنا :ســخنگوی وزارت امور خارجه چیــن در واکنش به تمدید
نشــدن معافیت برای خریداران نفت ایران تاکید کرد همکاری های
اقتصادی چین و ایران با رعایت قوانین بین المللی ادامه خواهد یافت.
گنگ شوانگ از ایران به عنوان کشوری بزرگ و دارای منابع غنی نفت
و گاز نام برد و گفت :مخالفت خود را با تحریم های یک جانبه آمریکا
اعالم کرده ایم و تحریم های یک جانبه نباید به یک رویه تبدیل شود.

وزیر دفاع ایران وارد مسکو شد

■ ایرنا :حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران در صدر یک هیأت
بلندپایه دفاعی وارد مسکو شــد و در فرودگاه مورد استقبال مقامات
بلند پایه نظامی روسیه قرار گرفت .هشتمین کنفرانس امنیتی مسکو از
امروز سه شنبه تا پنجم اردیبهشــت با محوریت مسائل خاورمیانه و
تثبیت اوضاع در سوریه در مسکو برگزار می شود

ظریف عازم نیویورک شد

تبصره  - ۷در صورتی که ســهم کرسیهای
اختصاص یافته به فهرســت ها و نامزدهای
مستقل به صورت اعشــاری درآید کرسی
ها متناســب با ارقام صحیح توزیع می شود
و کرســی های مازاد به ترتیب به باالترین
اعشار اختصاص می یابد.
تبصره  - ۸آرای هر نامزد شامل آرایی است
که به صورت منفرد کسب کرده یا از طریق
فهرســت های انتخاباتی
موضوع این قانون به وی
ارائه شده است.

دومرحلــه ای برگــزار می شــود .در این
صورت به تعــداد دو برابر نمایندگان مورد
نیاز از بین نامزدهایی که بیشــترین آراء را
در مرحله اول کسب کرده اند؛ برای حضور
در انتخابات مرحله دوم معرفی می شــوند
و در صورتــی که تعداد نامزدهای باقیمانده
کمتر از دو برابر مذکور باشد ،تمام نامزدها
بــرای حضــور در مرحلــه دوم انتخابات
معرفی می گردند و نامزد
یا نامزدهایی که باالترین
رأی در همــان حــوزه
انتخابیه فرعی را کســب
کنند تا ســقف کرســی
پس از تعیین ســهم هر
های باقی مانده به مجلس
فهرســت و نامزدهــای
مستقل که کرسی به آنها
شورای اســامی راه می
تعلق گرفته به ترتیب هر
یابند  .وزارت کشــور با
نامزدی کــه باالترین آراء
هماهنگی شورای نگهبان
را در سطح حوزه انتخابیه
زمان انجــام مرحله دوم
اصلی به دست آورده است
انتخابــات را ظرف مدت
تا سقف سهم هر فهرست
یک مــاه پــس از اعالم
از کرسیها به عنوان نماینده
نتیجه مرحله اول و تایید
حوزه انتخابیــه فرعی به
صحت انتخابات توســط
مجلس شورای اسالمی راه
شــورای نگهبان تعیین و
اعالم می کند.
مییابد

وزارت کشــور
هزینه های انتخاباتی
احزاب را بررسی می
کند

نماینــدگان مــردم در
مجلس مقــرر کردند تا
وزارت کشور هزینه های
انتخاباتــی احزاب ،جبهه
ها و نامزدهای مستقل را
پس از برگزاری انتخابات
بررسی کند.
به گــزارش خانه ملت،
نماینــدگان در مجلــس

شــورای اســامی در جریان بررسی طرح
اصالح موادی از قانــون انتخابات مجلس
شورای اســامی ،با مفاد مندرج در ماده 8
موافقت کردند.
■ در ماده  8این طرح آمده است؛
ماده ( )۹قانون و تبصره های ()۳( ،)۲( ،)۱
و( )6آن حذف و تبصره های ()۷( ،)۵( ،)4
و ( )۸ایــن ماده ابقاء و بــه ماده ( )۸قانون
تحت عنوان تبصره های ( )۱۱( ،)۱۰( ،)۹و
( )۱۲الحاق می گردد.
همچنیــن نماینــدگان بــا مــاده الحاقــی بــه
ایــن طــرح بــا  121رأی موافــق 50 ،رأی
مخالــف و  10رأی ممتنــع از  221رأی
موافقــت کردنــد.
در ماده الحاقی آمده اســت؛ رســیدگی و
بررسی عملکرد حســاب مذکور در ماده
( 65مکرر )۷توســط وزارت کشــور در
خصوص هزینه کــرد احزاب ،جبهه ها و
نامزدهای مســتقل صرفا پس از برگزاری
انتخابــات و حداکثــر تا  2مــاه از تاریخ
برگزاری انتخابات انجام می شود .انتشار
نتایج رسیدگی به اسناد حسابهای مندرج
در این ماده تا تایید نهایی توســط وزارت
کشور ،مجاز نمیباشد.

حذف کاندیداهای اقلیت از فهرست انتخاباتی
افراطگرایی میآورد
رئیس مجلس شورای اسالمی در جریان
پیشــنهاد نماینده تربت جام دربــاره اجازه
ارائه فهرســت مســتقل به اهل سنت گفت:
مدل جدید برگزاری انتخابات باعث حذف
اقلیتها از دایره انتخابات نشــده و آنها می
توانند فهرست مستقل ارائه کرده و یا در سایر
فهرستها حضور یابند.
به گــزارش ایلنا ،جلیل رحیمــی گفت :با
مدلی که مجلس برای برگزاری انتخابات به
تصویب رســانده است اهل سنت از سیستم
حذف میشــوند و افراطگرایی رشــد پیدا

بین الملل

میکند و تیشه به ریشه مملکت میزند.
نماینده مردم تربــت جام ،تایباد و باخرز در
مجلس شورای اســامی در ادامه خواستار
اجازه ارائه فهرست مستقل به اهل سنت در
استانهایی شد که سابقه نمایندگی در مجلس
دارند و گفت :حتی اصالحطلبان نیز سنیها
را در لیســت خود قرار نمیدهند از این رو
الزم اســت به تعداد کرسیها اهل سنت نیز
در فهرست مستقل قرار گیرند.
عضــو هیأت رئیســه کمیســیون قضایی و
حقوقی مجلس شــورای اســامی در پایان
نمایندگان در این مــاده مقرر کردند :به منظور
اقــدام متقابل در برابر تصمیم یــا اقدام ایاالت
متحده آمریکا در تضعیف صلح و امنیت منطقه
ای و بیــن المللــی و از آن جا که این رژیم بر
خالف اصول مســلم حقوق بین الملل ،سپاه
پاســداران انقالب اســرامی را که مطابق اصل
 150قانون اساســی به عنوان یکــی از ارکان
حاکمیتی دفاعی ایران شناخته می شود ،سازمان
تروریستی خارجی اعالم کرده است ،به موجب
این قانون فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)،
نیروها و ســازمان یا نهادهای تحت اختیار این
فرماندهی ،تروریســت اعالم می شوند و هر
گونه کمک اعم از نظامی ،اطالعاتی ،مالی ،فنی
و آموزشی ،خدماتی و تدارکاتی به این نیروها
جهت تقابل با ســپاه پاسداران انقالب اسالمی
و جمهوری اســامی ایران همکاری در اقدام
تروریستی محسوب می شود.

درباره پیشــنهاد مشخص خود جهت الحاق
به این قانون خاطر نشــان کرد :میخواهیم
به اهل ســنت اجازه داده شود کاندیداها در
فهرست مستقل به تعداد حوزههایی که طی
ادوار گذشته سنی انتخاب شده در هر استان
سنینشین سهمیه مشخص تعلق گیرد.
به گزارش خانه ملت ،پیشــنهاد این نماینده
اهل سنت به رأی گذاشــته شد و نتوانست
موافقت نمایندگان را به خود جلب کند.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی
در توضیحــی درباره حضور اهل ســنت به

■ تســنیم  :دکتر محمد جواد ظریف ،وزیــر امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران روز گذشته برای شــرکت در نشست "روز بینالمللی
چندجانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح " در مجمع عمومی سازمان
ملل متحد عازم نیویورک شد.

ِ
وستوک روسیه میرسد
«اون» فردا به والدی

■ مهر :اسپوتنیک در خبری فوری و با اتکا به برخی گزارشها اعالم
کرد قطار حامل کیم جونگ اون رهبر کره شــمالی فردا چهارشنبه یه
شهر والدیوستوک در شرق روســیه میرسد.این در حالی است که
پیشتر رسانه رسمی کره شمالی نیز سفر اون به روسیه با هدف دیدار با
والدیمیر پوتین رئیسجمهوری این کشور را تأیید کرده اما در توضیح
زمان این رویداد به واژه «به زودی» اکتفا کرد.این نخستین دیدار سران
دو کشور است حال آنکه دوستی آنها قدمتی دیرینه دارد.

افزایش آمار تلفات حمالت خونین سریالنکا به  ۳۱۰تن

■ باشگاه خبرنگاران :به نقل از خبرگزاری فرانسه ،سخنگوی پلیس
ســریالنکا روز سهشــنبه اعالم کرد تا به این لحظــه در چارچوب
تحقیقات در ارتباط با حمالت روز یکشــنبه در این کشور ،چهل نفر
بازداشت شــدهاند .او همچنین گفت شمار کشتهشدگان در حمالت
اخیر در سریالنکا به  ۳۱۰نفر رسید

مجوز دمشق برای عبور هواپیماهای قطر از حریم هوایی
سوریه
■ فارس :دولت سوریه اجازه داد که هوپیماهای قطری از حریم هوایی
این کشــور عبور کنند و در مقابل ،هواپیماهای ســوریه نیز از حریم
هوایی قطر عبور خواهند کرد.

شــرمن :تحریمها نتوانست مانع رشد برنامه هستهای
ایران شود

■ فارس«:وندی شرمن» نماینده ارشد دولت سابق آمریکا در مذاکرات
هســتهای با ایران روز دوشنبه به بینتیجه بودن تحریمها در مقابله با
برنامه هستهای ایران اذعان کرد و گفت بعید است جمهوری اسالمی با
دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا وارد مذاکره شود.

رئیس جمهوری چین :مخالف استفاده
از زور علیه دیگران هستیم

عنــوان کاندیدا در انتخابــات مجلس اظهار
داشت :موضوعی که شما مطرح کردید ایهام
بالوجه ایجاد میکند چرا که اینها حذف هیچ
اقلیتی را به همراه نخواهد داشــت و هرکس
بخواهد میتواند لیست ارائه کند.
رئیــس نهــاد قانونگذاری کشــورمان در
ادامــه این تلقی را که مدل جدید برگزاری
انتخابات باعث حذف اقلیتها میشود را
اشتباه دانســت و افزود :مطابق این قانون
همه افراد و ادیان میتوانند به نسبت خود
رأی بیاورند.

رئیس جمهوری چین  ،با تاکید بر اینکه مردم چین عاشق صلح هستند
گفت :کشورها نباید با استفاده از زور دیگر کشورها را تهدید کنند.
به گزارش ایرنا ،به نقل از رســانه های چین ،شــی در دیدار با افسران
دریایی خارجی در شــرق چین اعالم کرد که نیروهای دریایی باید در
راستای حافظت از صلح و نظم دریایی با یکدیگر همکاری داشته باشند.
وی افزود « :مردم چین عاشــق صلح هستند و از دیرباز مسیر توسعه و
پیشرفت صلح آمیز را دنبال می کردند ».شی شی تصریح کرد؛«کشورها
باید گفت و گو و مشاوره های دوجانبه بیشتری با یکدیگر داشته باشد
و نباید به هیچ بهانه ای زور یا تهدید به زور استفاده کنند».
وی در ادامــه صحبــت های خود گفت« :همه کشــورها باید به بهبود
ســازوکارهای ارتباطی بحرانی ،تقویت همکاری های امنیتی منطقه ای
و تضمین حل و فصل مناسب اختالفات مربوط به دریایی پایبند باشند».

آگهي مزايده (نوبت دوم)

بیمارستان آتیه همدان به عنوان مزایدهگذار در نظر دارد نسبت به اجاره محل پارکینگ عمومی رو باز بیمارستان آتیه به بخش خصوصی اقدام نماید.
لذا از کلیه افراد ذیصالح دارای پروانه کسب معتبر و یا دارای مجوز فعالیت پارکینگ عمومی دعوت میگردد از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به سامانه
تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به نشانی الکترونیکی  www.setadiran.irنسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند .سپرده شرکت در مزایده
بایستی به صورت وجه نقد و یا ضمانتنامه معتبر بانکی (به شرح اسناد مزایده) ارائه گردد .تسلیم پیشنهادات و کلیه مراحل انجام مزایده از طریق سامانه
مذکور انجام میگیرد .لذا الزم است تا افراد متقاضی شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند .مضاف ًا این که مدارک پاکات «الف و ب»عالوه بر بارگذاری و ارسال از سامانه مذکور بایستی به
صورت تحویل فیزیکی به دبیرخانه مزایدهگذار به نشانی همدان ،شهرک شهید مدنی ،بیمارستان آتیه کد پستی  6513963178نیز صورت گیرد .اطالعات
تماس سامانه ستاد جهت ثبت نام و عضویت  021-41934و دفتر ثبتنام  88969737و 85193768
مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد تا ساعت  14:30مورخ 98/2/10
مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت  14مورخ  98/2/15از طریق سامانه و تحویل
به دبیرخانه
زمان تشکیل جلسه بازگشایی پاکتهای مزایده گران :ساعت  11صبح مورخ
98/2/16
اعالم برنده مزایده :مورخ  98/2/16تا ساعت  14و مهلت زمانی پذیرش برنده
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شماره ثبت مزایده در سامانه ستاد

موضوع مزایده

5098050290000001

اجاره پارکینگ

مبلغ سپرده شرکت در
مزایده (ریال)

100/000/000

دکتر عباداله فدایی اطهر  -ریاست بیمارستان آتیه همدان
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پرداخت هزار وام  ۲۰میلیون تومانی برای ازدواج
فرزندان بازنشستگان

بار مالی  ۲۰۰۰میلیاردی رشد تعرفههای پزشکی برای
بیمه سالمت

تدوین "کتاب سفیر سالمت
در تمام پایههای تحصیلی

مدیر عامل صندوق بازنشستگی از پرداخت  ۱۰۰۰وام  ۲۰میلیون تومانی ازدواج،
برای تسهیل ازدواج فرزندان بازنشستگان خبر داد.
به گزارش مهر ،سیدمیعادصالحی با اعالم این خبر گفت :این وام با سود  ۹درصد بوده
و به  ۱۰۰۰نفر از بازنشســتگان کشوری که عقدنامه فرزند آنها در سال  ۱۳۹۷به ثبت
رسیده است ،اعطا خواهد شد.صالحی افزود :اولویت دریافت این وام با بازنشستگانی
است که کمترین میزان دریافتی حقوق را دارند.وی تصریح کرد :منابع این وام از محل
صرفهجویی در هزینههای جاری صندوق تأمین شده است.
گفتنی است که شیوه ثبت نام و اعطای این تسهیالت بزودی اعالم میشود.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با بیان اینکه اعالم کردیم ،افزایش تعرفههای سال
 ۱۳۹۸موکول به تامین اعتبار است ،گفت :افزایش  ۱۰درصدی تعرفهها ،حدود ۱۸۰۰
تا  ۲۰۰۰میلیارد تومان بار مالی برایمان به همراه دارد.
طاهــر موهبتی در گفتوگو با ایلنا ،درباره نحوه جبران هزینههای ناشــی از افزایش
تعرفههای پزشکی سال  ۱۳۹۸با توجه به کسری بودجه و انباشت بدهیهای سازمان
بیمه سالمت ،گفت :سازمان بیمه ســامت در شورایعالی بیمه به مصوبه این شورا
درباره افزایش تعرفههای پزشــکی سال  ۱۳۹۸رای داد ،اما در آنجا هم موضوع را به
تامین اعتبار مورد نیازمان موکول کردیم.

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش با اشاره به استقبال دانش آموزان
از طرح "سفیران سالمت" ،از تدوین کتاب "سفیر سالمت" در تمام پایههای تحصیلی
خبر داد.به گزارش فرارو ،مهرزاد حمیدی گفت :در ســالهای اخیر درس "بهداشت
و ســامت" در برنامه کالس دوازدهم تدریس میشود.وی افزود :درس "بهداشت و
ســامت" به عنوان درس عمومی تمام رشتهها در دانشگاه فرهنگیان تدریس میشود
تا معلمان آینده با آگاهی از این آموزهها اقدام به تدریس کنند .ما  ۱۱کتاب درسنامه
آموزشــی تهیه کردهایم که چکیدهای از این کتب متنــوع در اختیار دفتر تالیف کتب
درسی قرار گرفته است.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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جامعه

شماره 3455

ejtemaei@hamedanpayam.com

قلبی که هنوز میتپد

خبر

یک چهارم زنان ایرانی
تحصیالت دانشگاهی دارند

معــاون رئیس جمهــوری در امور زنان و خانــواده با تاکید بر
اینکه یک چهارم زنان جامعه ما تحصیالت دانشگاهی دارند ،گفت:
امیدواریم میــزان حضور زنان در عرصههای مختلف آموزشــی و
علمی کشــور افزایش یابد تا زنان موفق بیشتری را به جامعه علمی
جهانی معرفی کنیم.
به گزارش ایســنا ،معصومه ابتکار به اهمیــت زنان و نقش آنان در
حوزه علم و دانش اشــاره کرد و گفت :شخصیت جهانی پروفسور
مریم میرزاخانی با تحول نگرشی که در علوم ریاضی ایجاد کرد یک
شــخصیت فارغ از جنسیت است و این جشنواره نیز شخصیتهای
ممتاز علمی زنان و دختران را معرفی میکند.
وی در ادامه تصریح کرد :ما در چهلمین ســالگرد انقالب اســامی
 ۴۰شاخصه جامعه زنان را بر مبنای آمار استخراج کردیم .بر اساس
ایــن آمار تحوالت حوزه زنان واقع ًا چشــمگیر بوده اما در بین همه
پیشرفتها قله پیشرفتهای زنان در حوزه آموزش عالی بوده است.
معاون رئیسجمهــوری در امور زنان و خانــواده افزود :در برخی
سالهای اخیر دختران توانســتهاند تا  ۶۰درصد ورودی دانشگاهها
را از آن خــود کنند عالوه بــر این یک چهارم زنــان در جامعه ما
تحصیالت دانشــگاهی دارند و نیمی از دانشجویان جوان ما دختران
و حدود  ۲۷درصد هیأت علمی دانشگاهها را زنان تشکیل میدهند.
ابتکار در پایان خاطرنشان کرد :ما کماکان انتظار را داریم که حضور
بیشــتری از زنان اندیشمند و مدیر را در آموزش عالی و علوم شاهد
باشــیم .امیدواریم از این افراد جهت معرفــی آنان به جامعه علمی
جهانی استفاده کنیم.

مطالبات سال  96خانواده های ایثارگران
باقی مانده است
معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت:
در حاضر تنها مطالبات خانواده های شــهدا و ایثارگران در سال 96
باقی مانده و دیگر مطالبات با تالش بنیاد شهید پرداخت شده است.
منصور میرمرادی در گفت و گو با فرارو افزود :بر اساس اقداماتی که
بنیاد شهید در دولت یازدهم و دوازدهم انجام داده است ،سه هزار و
 800میلیارد تومان از مطالبات خانواده های شــهدا و جانبازان که از
سال های قبل باقی مانده بود ،به آنان پرداخت شده است.
وی تصریح کرد :این مطالبات خانواده های شهدا و ایثارگران از سال
 86به بعد باقی مانده بود که تا ســال  1394این مطالبات به خانواده
های آنان پرداخت شده است.
میرمــرادی با بیان اینکه تالش بنیادشــهید پرداخــت تمام مطالبات
خانواده های شهدا و ایثارگران اســت؛ ادامه داد :همچنین مطالبات
ســال  95خانواده های شهدا و ایثارگران که مبلغ  400میلیارد تومان
بود ،زمینه پرداخت آن به این خانواده ها فراهم شده است.
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران
گفــت :امیدواریــم در آینــده نســبت بــه پرداخــت مطالبــات
خانــواده هــای شــهدا و ایثارگــران اقــدام شــود تــا موجــب
رضایــت بیشــتر ایــن خانــواده هــا شــود.
حجــت االســام والمســلمین ســیدمحمدعلی شــهیدی معــاون
رئیــس جمهــوری و رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران پیشــتر
اعــام کــرده بــود مطالبــات ســالهای  1393و  1394خانــواده
هــای شــهدا و ایثارگــران پرداخــت شــده کــه مجمــوع معوقــات و
مطالبــات پرداخــت شــده در دولــت یازدهــم بیــش از پنــج هــزار
میلیــارد تومــان بــوده اســت ،البتــه میــزان مطالبــات خانــواده هــای
شــهدا را  600میلیــارد تومــان عنــوان کــرده بــود.
وی اظهــار داشــت :در ادامــه پرداخــت معوقــات خانــواده هــای
معظــم شــهدا کــه در دولــت یازدهــم اجرایــی شــد ،پرداخــت
مطالبــات ســال  1395خانــواده هــای معظــم شــهدا در  20اســتان
کشــور از نیمــه شــهریور مــاه ســال  96آغــاز و تــا پایــان همــان
ســال پرداخــت شــد.
بــر اســاس آمــار بنیــاد شــهید ،تعــداد جانبــازان زیــر  25درصــد
 331هــزار و  555نفــر ،جانبــازان  25درصــد و باالتــر  233هــزار
و  267نفــر ،جانبــازان  50تــا  69درصــد  25هــزار و  481و
جانبــازان بــاالی  70درصــد حــدود  9هــزار و  688نفــر اســت؛
ضمــن اینکــه حــدود هفــت هــزار جانبــاز اعصــاب و روان شــدید
در کشــور بســر مــی برنــد .همچنیــن حــدود  230هــزار شــهید
تقدیــم انقــاب شــده اســت.

قرار نیست دانشگاه پیام نور تعطیل شود
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری تصریح کرد :قرار نیست دانشگاه
پیام نور تعطیل شــود بلکه یک تکلیف جدی برای آن تعریف شده
اســت و این دانشــگاه باید کل فضای آموزش مجازی را به عهده
بگیرد .
منصور غالمی تاکید کرد که مرکز رشــد دانشــگاه پیــام نور برای
مداخله در خدمات رسانی فناوری و اشتغال ایجاد شود.
وی همچنین به ســاماندهی طرح آمایش هم اشاره و با بیان اینکه این
موضوع به خوبی اطالع رسانی نشده است ،در توجیه چرایی این گفته
خاطرنشان کرد :طرح نهایی آمایش جهت اجرا مشخص نشده و تنها
پیشنویس آن آماده شده است.
به گزارش ایســنا ،وی با تاکید بر اینکه طــرح آمایش نهایی به ضرر
هیچیک از ارکان دانشــگاه نخواهد بود ،افزود :تالش خواهیم کرد تا
منافع مراکز آموزش عالی هم دیده شود و هم افزایش یابد.
غالمــی بــا اشــاره بــه فعالیــت بیــش از یکهــزار و  ٨٠٠مرکــز
آمــوزش عالــی در کشــور بــدون مراکــز دانشــگاه آزاد ،گفــت:
هیــچ فشــاری پشــت ســر مراکــز آمــوزش عالــی بــه جــز مراکــز
علمــی کاربردیهــای وابســته بــه مراکــز دولتــی وجــود نــدارد.
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اهدای عضو  26بیمار مرگ مغزی
افتخاری بزرگ برای همدان است
نزدیک به  10ماه است که نبود امیرحافظ
قلب خانواده را میفشــارد و چقدر دلتنگ
بودن ،عطر خوشــبوی حضورش درخانه
و لحن مهربان او هســتیم اما ثانیه به ثانیه
به ســالگرد پر کشیدنش نزدیک میشویم،
چندی دیگر با رســیدن سالگرد امیرحافظ،
خاطرات تلخ حادثــه ،باری دیگر داغ دل
بازماندگانش را تازه میکند.
امیرحافط ،برادر دلســوز و مهربانم که با
وجود سن کم در جمع بستگان و دوستان
به مهربانی و بخشندگی ،زبانزد عام و خاص
بود برای اشــتغال و داشتن منبع درآمد به
تهران سفر کرده و در یکی از رستورانهای
آن شهر بزرگ در قسمت انبارداری مشغول
به کار شد.
آن سفر آخرین ســفر برادر  22سالهام بود
که پس از آن دیگر هیچوقت بازنگشــت
و خانوادهاش را در غم ســوگ و جدایی
داغدار کرد.
شغل امیرحافظ قاتل او شد
خواهر امیرحافظ فعلهگری ،بیمار مرگ مغزی
که در سال گذشــته با وجود سن کم جان 5
بیمــار نیازمند به پیوند را نجات داده اســت
گفت :مــرگ امیرحافظ برای من و خانوادهام
بسیار سخت و طاقت فرسا بود اما یقین داریم
که اهدای عضو برادرم تصمیم درســتی است
که هیچوقت از آن پشیمان نخواهیم شد.
سمانه فعلهگری در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره
به مرگ برادرش اظهار کرد 8 :تیر سال گذشته
از یکی از بیمارستانهای تهران تماس گرفته
و گفتند که امیرحافظ در حادثهای به شــدت
آسیب دیده و از ما خواستند تا در اسرع وقت
به تهران برویم.
وی ادامه داد :با شــنیدن ایــن خبر من ،برادر
و مــادرم به تهران رفته و متوجه شــدیم که
امیرحافــظ هنگام کار کردن در انبار ،ســر و
گردن او بین باالبر و اتاقک آسانسور مانده و
به شــدت آسیب دیده است و ضربه شدیدی
به سر او وارد شده بود.
پزشکان از بازگشت برادرم قطع امید کردند
فعلهگری با بیان اینکه پزشک بیمارستان تهران
پــارس پس از انجام آزمایشــات ،نظر نهایی
خود را اعالم کرد افزود :پزشــک در حضور
من و برادرم نظر نهایی خود را مبنی بر مرگ
مغزی شدن امیرحافظ گفت ،نظری که دنیا را
برایم تیره و تار کرد.
خواهر مرحــوم امیرحافظ فعلهگری تصریح
کــرد :با توجه به اینکه پزشــک برادرم عضو
انجمن اهدای عضو بود ،پیشنهاد کرد که در
این راه خیر قدم برداریم و بیماران دیگری را
که به شــدت نیازمند اهدای عضو هستند از
مرگ نجات دهیم.
وی با بیان اینکه او و خانوادهاش همچنان به
برگشت امیرحافظ امیدوار بودند ،تصمیمگیری
در این زمینه را بسیار سخت دانست و گفت:
پس از درخواست پزشک برادرم و با توجه به
اینکه مادرم شــرایط روحی خوبی نداشت و
پدرم در قید حیات نبود تصمیمگیری بســیار
سخت و طاقت فرسا بود.
فعلهگری خاطرنشان کرد :پزشک معالج برای
اطمینان بیشتر از مرگ مغزی شدن برادرم او
را به بیمارستان ســینای تهران منتقل کرده و
یک تیم پزشــکی  5نفره با انجام آزمایشات
مختلف به این نتیجه رســیدند که بازگشت
امیرحافــظ غیرممکن خواهد بود و او فقط با
دستگاه زنده است.
اعضای بــدن امیرحافظ  5بیمار را
نجات داد
وی ادامه داد :پس از ناامید شــدن از برگشت

رفع موخوره
با  ۶ماده غذایی

موخــوره از جمله عارضههای شــایعی
است که کمبود مواد غذایی الزم برای موها
میتواند این مشکل را تشدید کند.

ارزش و مقدس دانست و گفت :تا پایان عمرم
برادرم بــر خالف مخالفت خانــواده پدری
مدیون فردی هستم که با بخشندگی خود من
و دیگران ،مادرم به اهــدای عضو امیرحافظ
را از مرگ حتمی نجات داد.
رضایــت داد و  5عضو او از جمله کبد ،کلیه،
فرح جاللپور در پاســخ به ســوال خبرنگار
ش اهدا شد.
قلب و ش 
ایسنا مبنی بر اینکه چرا پیوند کلیه انجام داده
وی با تأکید بر اینکه پس ازگذشــت  10ماه
است ،افزود :دو سال گذشته پزشک معالجم
به هیچ عنوان از تصمیم خود پشیمان نیستیم
دســتور پیوند را به علت پلی کیستیک بودن
بیــان کرد :پس از آن حادثه تلخ برادرم تنها 2
روز در بیمارستان بستری ماند و یقین دارم که
کلیهام تجویز کرد.
امیرحافظ هم از این کار خداپسندانه خوشنود
وی ادامه داد :متاسفانه برای انجام پیوند خیلی
است چرا که اعضای زنده
سختی کشــیدم و  4ماه با
و ســالم او توانست جان
وجود تمام مشــکالت و
چند بیمــار را نجات دهد
دردی که داشــتم در صف
و زیر خــاک رفتن قلب
انتظار پیوند قرار گرفتم.
سالمش هیچ دردی را از
جاللپــور تصریــح کرد:
درایــن  4مــاه 3 ،مــورد
هیــچ یــک از خانواده
ما دوا نمیکرد.
پیونــد کلیه بــه من اعالم
اهداکننــدگان پولی در
فعلهگــری اضافه کرد :غم
شــد اما پــس از مراجعه
مقابــل اهــدای عضو
از دســت دادن عزیــزان،
تیم کمیســیون پزشــکی
بیمارشــان دریافــت
مصیبتی جان فرســا است
که بســیاری از افراد زیر
تشــخیص میداد که من
نکردهاند مجموع اهدای
ابن بار ســنگینن کمر خم
در حال حاضر در اولویت
عضو این 26نفر100 ،
کرده اما بــا اهدای عضو
نیســتم و پیوند برای بیمار
عضو اســت که از این
امیرحافظ بــه هیچ عنوان
تعــداد  52اهدایی کلیه
دیگری انجام میشد.
بــوده اگرچه این تعداد
وی خاطرنشــان کرد :پس
احســاس نمیکنیم که او
درمقابل تقاضای باالی
از انتظار  4ماهه ،سرانجام
فوت کرده اســت اگر چه
کلیه ناچیز است
در  30شــهریور  96پیوند
گاهــی اوقات به شــدت
کلیه را انجام دادم و  2روز
دلتنگش میشویم.
پس از انجام جراحی نیز از
وی یــادآور شــد :برادرم
بیمارستان مرخص شدم.
کارت اهدای عضو نداشت اما به علت روحیه
و شخصیت بزرگ منشانه او و بخشندگی که
جاللپور با اشــاره به اینکه پس از نجات از
در وجوش وجود داشــت قطعا او هم راضی
مــرگ ،خود و خانوادهاش اقــدام به دریافت
کارت اهــدای عضو کردهاند عنــوان کرد :با
بــه این کار بود بهطوریکــه هنوز هم پس از
اینکه در حال حاضر هنوز مشــکالتی دارم و
گذشــت  10مــاه یاد و خاطــره او در جمع
سیستم دفاعی بدنم پیوند را نپذیرفته است اما
بستگان و دوستان زنده است.
من با انجام این عمل از مرگ نجات یافتم.
از بستگان و اقوام گلهمندم
وی یادآور شد :در هر لحظه به دنبال خانواده
فعلهگری با بیان گله و شکایت خود از وجود
فردی هستم که با اهدای عضو و این کار خیر
حرفهای حاشــیهای دیگران گفت :پس از
من را از مرگ نجات دادند تا صمیمانه از آنها
اهدای عضو امیرحافظ حرفها و جمالتی به
برای این گذشت و بخشندگی نهایت تشکر
گوشمان میرسید که دل مادرم و مارا شکسته
را داشته باشم چرا که آنها با این اقدام به من و
و گرفتهتر میکرد امــا هدف از اهدای عضو
خانوادهام آموختند که همیشه ناجی همنوعان
برادرم تنهــا رضای خدا بود و حرف دیگران
برایمان مهم نیست.
خود باشیم.
اهدای عضو  26همدانی در ســال
خواهــر امیر حافظ در پایــان صحبتهایش
برای برادر مرحومش طلب آمرزش کرد و این گذشته
اقدام نیک را ســرلوحه ای دانست برای خود
رئیس تی م هماهنگ کننده اهدای عضو دانشگاه
علوم پزشکی ابن سینای همدان با بیان اینکه در
و دیگر اعضای خانوادهاش چرا که به عقیده
حال حاضر  26هزار نفر در ســایت وزارتخانه
او نجــات یک فرد از مرگ مانند نجات دادن
یک نسل است.
منتظر دریافت عضو هستند ،از اهدای عضو 26
همدانی در سال گذشته خبر داد.
جان خــود را مدیون اهدا کنندهام
مجیدحمیدی مطرح کــرد :با توجه به اینکه
هستم
فقط ســه چهارم بیماران مرگ مغزی اهدای
یکی از بیماران کلیوی که به شــدت نیازمند
عضو میکنند ،در ســال گذشته  26همدانی
پیوند کلیه بــود این اقدام نیک را بســیار با
به گزارش ایســنا ،فشار و استرس حرارتی،
مکانیکــی و شــیمیایی به موخــوره منجر
میشــود و الیه بیرونی حفاظت کننده مو را
ضعیف میکند .هرچند با وجود روشهای
درمانــی خانگی میتوان ســامت موها را
حفظ کرد.
تخممرغ سرشار از پروتئین است و اسیدهای
چرب ضــروری موجود در آن بــه درمان

موخوره کمک میکند.
نارگیل نه تنها برای سالمت مفید است بلکه
سرشار از اسیدهای چرب است که آن را به
یک مرطوب کننده طبیعی مفید تبدیل کرده
است.
میتوان ماست را با تخممرغ یا روغن نارگیل
ترکیب کرده تا یک ماسک مو مناسب بدست
آید.

اهدای عضــو کردند ،اگرچه ایــن آمار باید
افزایش یابد امــا اهدای عضو  26بیمار مرگ
مغزی برای فرهنگ و تمــدن بی نظیر مردم
همدان افتخاری بزرگ است.
وی ادامه داد:از این تعداد بیماران مرگ مغزی
که اهدای عضو کردند خانواده  13تن از آنها
با پیگیری عوامل سازمان اهدای عضو رضایت
داده و باقی مانده آنها نیز در استانهای دیگر
اهدای عضو کردند.
حمیدی با اشاره به اینکه هیچ یک از خانواده
اهداکننــدگان پولی در مقابــل اهدای عضو
بیمارشــان دریافــت نکردهاند عنــوان کرد:
مجموع اهــدای عضو این 26نفر 100 ،عضو
اســت که از این تعداد  52اهدایی کلیه بوده
اگرچه این تعداد درمقابل تقاضای باالی کلیه
ناچیز است.
وی با بیــان اینکه هر دوســاعت یک بیمار
نیازمند به عضو جان خود را از دست میدهد
تصریح کرد :در ســال  920 ،96نفر موفق به
پیوند عضو شــدند این در حالیست که تعداد
بیماران مــرگ مغزی  4000نفــر بود و این
موضوع نشــاندهنده این اســت که کمتر از
یک چهارم افراد مــرگ مغزی اهدای عضو
میکنند.
حمیدی با بیان نقش رسانه در ترویج فرهنگ
اهدای عضو اضافه کرد :در راســتای ترویج
فرهنگ اهدای عضو ،رسانه و مطبوعات نقش
عمده و بسیار مهمی دارند که میتوانند با قلم
زدن ماهرانه ،این فرهنگ رادر میان عموم افراد
ترویج دهند چــرا که نجات جان زندگی هم
نوع خود بهتر از تلف شدن است.
مســئول تیم فراهم آوری اعضــای پیوندی
دانشــگاه علوم پزشکی ابن ســینای همدان
گفــت :در ایام نوروز حــدود  500نفر فوتی
در حوادث تصادفات جادهای داشــتهایم که
بیش از نیمی از آنها دچار مرگ مغزی شــده
و افرادی ایده آل برای اهدای عضو هستند.

مرد  56ساله ،نخســتین اهدای
عضو  98را رقم زد

حمیدی از اهــدای عضو مرد  56ســاله در
همــدان و نجات جان  3بیمــار از این طریق
خبر داد.
وی افزود :علی موالیی پور که پس از سانحه
تلخ تصادف ،مرگ مغزی شده بود با رضایت
خانواده وی و دارا بودن کارت اهدای عضو،
سه عضو کلیه ،کبد و نسوج خود را اهدا کرد.
حمیــدی در پایــان گفت :پــس از رضایت
خانواده وی به بیمارستان سینای تهران منتقل
و در ایام عید اعضای او به بیماران نیازمند اهدا
شد که البته اقدام این فرد و رضایت خانواده او
موحب نجات جان سه بیمار شد.

بافت ســبک موز برای مرطوب ساختن
مو مفید اســت و به رفع موخوره کمک
میکنــد .همچنین میتــوان با افزودن
عســل ،آب لیمو یا روغــن نارگیل به
موز به خــواص مرطــوب کنندگی آن
افزود.
پروتئین موجود در شیر برای مو مفید است
و خشکی موها را از بین میبرد.

نیش و نوش
شرق :علت مخالفت چهرههای امنیتی با احمدینژاد
چــون احمدی نژاد خودش غیر امنیتی هســتش و خط قرمز
نداره!!!!
آرمان :بازگشت به بهشت با حذف اصالحطلبان
یعنی اصالح طلبا نباشن همه بهشتی میشن!!
ایسنا :کاله مالیات ارزش افزوده ،سرتان نرود
بدون شرح!!
هگمتانه :پیشبینی اردیبهشت زمستانی برای همدان
توش شب چله هم پیش بینی شده؟!!
زنگان امروز :درآمد میلیونی گدایی در زنجان
شغل شریف و پردرآمد که می گن یعنی این!!
اطالعات :نقدی بر حافظ و جام جهاننما
فقط مونده بود از حافظ انتقاد کنین!!
جامجم :ترامپ الف نفتی زد
کال برای الف زد ِن تو کاخ سفید استخدام شده!!
ایران :زنجیرها باید از پای فعاالن اقتصادی باز شود
کال فعاالی اقتصادی با همین یه حرف ترسیدن!!
اطالعات :تیر ترامپ به سنگ سپاه خورد
بد جایی هم خورده!!
جامجم :دستبرد مرد پرتقال فروش به حساب مشتریان
دیگه پرتقال فروش ها هم به وضع خودشون راضی نیستن!!
سالمت نیوز :شناسایی برخی بیماریها با سونوگرافی جنین
پس چرا این همه معلولیت زایی داریم
هگمتانه :انتظارات گردشگری نوروزی همدان ناکام ماند
هی گفتن آمار گردشگری مون باال رفته چشم خوردیم!!
هگمتانه :علت افزایش تصادف عابران پیاده در همدان
مغازه دارهایی که بساطشون رو تو عابر پیاده پهن میکنن!!
جامجم :با وجود بارشها گاو خونی همچنان تشنه است
اون دیگه مشکل خودشه!!
اطالعات :کمدین اوکراینی رئیس جمهور شد
قسمت که باشه رفتگر هم میتونه رئیس جمهور بشه!!

حوادث

پسر جوان  150میلیون ریال
از حساب خاله اش سرقت کرد
یــک پســر جــوان بــا ســوء اســتفاده از اطالعــات کارت بانکــی
و فعــال کــردن رمــز اینترنتــی ،اقــدام بــه برداشــت غیرمجــاز 150
میلیــون ریــال از حســاب خالــه اش کــرد.
بانویــی بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا خبــر از برداشــت غیرمجــاز از
حســاب بانکــی اش مــی دهــد.
بــا انجــام یکســری تحقیقــات مشــخص میشــود کــه ایــن
برداشــت هــا اینترنتــی و خریــد از طریــق فضــای مجــازی تلگــرام
صــورت گرفتــه اســت.
پــس از بررســی گــردش مالــی ،متهــم شناســایی و دســتگیر شــد
کــه در مواجــه بــا شــاکیه مشــخص شــد متهــم خواهــر زاده وی
اســت.
شــاکیه کارت عابــر بانــک خــود را در اختیــار خواهــرش قــرار
داده و فرزنــد خواهــرش نیــز در یــک فرصــت بــا ثبــت اطالعــات
کارت ،اقــدام بــه فعــال کــردن رمــز اینترنتــی آن کــرد.
شــهروندان کارت و رمــز آن را در اختیــار هیــچ فــردی قــرار
ندهنــد و در صــورت مجبــور شــدن بــه افشــای رمــز در نخســتین
فرصــت نســبت بــه تغییــر آن و تعییــن رمــز جدیــد اقــدام کننــد.
همچنیــن از انتخــاب شــماره شناســنامه ،ســال تولــد و دیگــر
اعــداد کــه بــه آســانی در دســترس دیگــران قــرار مــی گیــرد بــه
عنــوان رمــز و نوشــتن و قــرار دادن رمــز در کنــار کارت عابــر
بانــک پرهیــز کننــد.

 ۲۵درصد ایرانیها کبد چرب دارند
دبیر سی امین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفت:
در حدود  ۲۵درصد از جمعیت کشــور گرفتــار عارضه کبد چرب
هستند.
به گزارش خبرانالین ،کمال اسحاق حسینی افزود :کبد چرب به عنوان
شــایعترین عامل بیماریهای مزمن کبدی و نیز سیروز در کشورهای
پیشــرفته مطرح است .وی با اشاره به تغییر سبک زندگی و همچنین
مصرف غذاهای آماده به عنوان یکی از علل افزایش چاقی در جوامع
صنعتی تاکید کرد :متأســفانه در حدود  ۶۰درصد افراد جامعه ما نیز
دچار افزایش وزن هستند که این وضعیت امروزه عالوه بر شهرها در
سطح روستاها نیز مشاهده میشود.
اسحاق حســینی کمبود ریزمغذیها در برنامه غذایی افراد جامعه را
یکی از علل افزایش کبد چرب دانســت و گفت :خوشبختانه درصد
کمی از افرادی که گرفتار کبد چرب هســتند به سمت سیروز کشیده
میشوند که البته در این موارد با تغییر روش تغذیه و فعالیت ورزشی
میتوان از سیروز ناشی از کبد چرب جلوگیری کرد.
دبیر علمی کنگره تاکید کرد :چنانچه نســبت به افزایش عارضه کبد
چرب بی توجه باشیم در آینده شاهد شیوع سیروز ناشی از کبد چرب
در جامعــه خواهیم بود که این مســاله در نهایت منجر به پیوند کبد
خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :مصرف کمتر چربی ،مصرف گوشت سفید ،ورزش،
تغذیه مناســب و کنترل چربی خون و همچنین استفاده از ویتامین  Eو
داروهای مناسب میتواند به درمان این بیماری کمک کند.
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سود سهام عدالت سال  ۹۶به ایستگاه آخر نزدیک شد
ســود سهام عدالت سال مالی ۹۶طی هفته جاری به حساب ۲میلیون نفر دیگر واریز
میشود و به این ترتیب تنها سود مربوط به  ۱۰میلیون نفر از کارکنان و بازنشستگان باقی
میماند که آن هم طی دو ماه واریز میشود.
به گزارش مهر ،در جدیدترین دور از واریز ســود ســهام عدالت ،از پاییز سال  ۹۷روند
پرداخت به مشــموالن کلید خورد و طی این ســال در چهار مرحله سود سال مالی ۹۶
شرکتهای سرمایه پذیر به حساب مشموالن واریز شد که در آخرین مرحله که مربوط
به اســفند سال  ۹۷میشــد مبلغ  ۶۰۰میلیارد تومان به حساب  ۶میلیون و  ۷۰۰هزار نفر
از مشموالن واریز شد.

با پرداخت ســود ســهام عدالت به این افراد ۲ ،میلیون نفر از ســایر مشموالن در صف
دریافت ســود باقی ماندهاند که مقرر شده طی روزهای جاری جمع ًا  ۱۶۵میلیارد تومان
ســود بین این افراد تقســیم شود .این دو میلیون نفر شــامل این گروهها هستند :وراث
جدید تعیین تکلیف شده ،مددجویان تغییر وضعیت یافته ،ایثارگران و خانوادههای آنان،
دســتاندرکاران امر واگذاری سهام عدالت ،خبرنگاران ،طالب ،بیماران خاص ،کارکنان
ستادهای نماز جمعه ،خدام مساجد و اماکن متبرکه ،امامزادهها و حسینیه ها ،زندانیان آزاد
شده ،تاکسیرانان ،قالیبافان ،کارکنان مؤسسات خیریه و فعاالن قرآنی.
به این ترتیب ،با احتســاب سودهای پرداخت شــده به این گروه باقیمانده از مشموالن،
تا کنون ســود ســهام عدالت در مجموع به سی و یک میلیون نفر به طور کامل پرداخت
شده است.

البته افرادی که بانک عامل معرفی شــده آنان بانک ملی ایران نیز بوده اســت هنوز سود
خود را دریافت نکردهاند که این سود هم طی امروز و روزهای آینده واریز خواهد شد.
در این بین تنها قشــر باقی مانده که همچنان در صف دریافت ســود سهام عدالت سال
مالــی  ۹۶باقی خواهند ماند ۱۰ ،میلیون نفر کارکنان و کارمندان دســتگاههای اجرایی و
بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی کشوری ،تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح هستند
که طبق اعالم سازمان خصوصی سازی سود این قشر نیز طی دو ماه آینده به مرور واریز
خواهد شد.
گفتنی است؛ طی  ۱۲سال گذشته مشموالن سهام عدالت صرف ًا ثبت نام شده سهام عدالت
هستند و سازمان خصوصی سازی به صورت مجازی ،سود را از  ۴۹شرکت سرمایه پذیر
دریافت و به صورت علی السویه (بصورت مساوی) میان سهام داران تقسیم میکند.

هرسال یک میلیون تومان!

نگاه

نقش تورم در سقوط اخالق

تورم تنها بنیانهای اقتصادی را نشــانه نمیرود ،اخالق مهمترین
چیزی اســت که در اقتصاد متورم دســتخوش تغییر میشود.شــاید
اگر محمدعلی جمالزاده امروز میخواســت کتــاب "خلق و خوی
ما ایرانیان" را بنویسد ،مســاله تورم را در سرفصلی جداگانه بررسی
میکرد تا معلوممان کند این مولفه چقدر بر اخالقیات و رفتارهای ما
موثر واقع شده است.
در اقتصــاد متورم آدمها غالبا احســاس خوشــبختی نمیکنند.حس
عقبماندگی و تالش برای رســیدن مداوم به ایستگاههایی که دائما
در حال دور شدن هستند،سبب میشود کسی حس خوشبختی نداشته
باشــد چرا که دائما در حال عقب ماندن هســتند و این حس زیان به
تدریج همه ابعاد زندگی را در برمیگیرد .
وقتی قیمتها رشدهای چند برابری را در طوفانهای تورمی تجربه
میکنند ،داستان دگرگونه میشــود و این حس خود را بیش از پیش
نشان میدهند.
ایران یکی از دیرپاترین تورمها در جهان را داراســت آنچه در ایران
اما تغییر در رفتار و اخالق را سبب شده نیز دیرپایی ،در کنار دو رقمی
بودن آن در ســالهای طوالنی و بروز شــوکهای تورمی در دهههای
گوناگون است.
در مواجهه با قیمتهای جدید ،افراد ،چه مصرف کننده کاال باشــند
چه نباشند ،احســاس زیان میکنند و ذهن در حال محاسبهای مداوم
برای دریافتن میزان سود از دست رفته احتمالی در بازارهای مختلف
است.ســرمایهگذاری در بازار دالر چقدر سود داشت؟ سرمایهگذاری
در مســکن چه میشد؟ سکه چه میزان سودآوری در برداشت و حاال
که جای سود خالی است زیانهای هنگفت چگونه در جیبهای خالی
جا خوش میکند؟
این چنین اســت که مردمان عادی در دام سوداگری مداومی میافتند
تا عقبماندگی خود از زندگی را جبران کنند به بهای فدا کردن اصل
زندگی و تبدیل آن به مسابقهای بدون برنده.
از پس این وضعیت ،آنچه نابود می شــود فرهنگ کار و تالش برای
ساختن زندگی است چرا که در تالطمات تورمی ،این کار و کوشش
اســت که ارزش خود را از دســت میدهد .وقتــی در مدت زمانی
کوتاه،بدون هیچ تالشــی،در ســایه افزایش قیمتها  ،دارایی برخی
افزایشــی صد در صدی را تجربه میکند،دیگر تالش برای رسیدن
به هدفی که با ســرعت باد در حال دور شدن است ،معنایی ندارد و
نمیتوان انتظار داشت شــهروندان در این وضعیت دست به تالش
مضاعف برای برآورده شدن آروزهایشــان بزنند.سوداگری در این
فضا کوتاهترین و مستقیمترین و البته اقتصادیترین راه است.به این
ترتیب در نبود فرهنگ کار فردی ،تالش جمعی و توســعه به محاق
می رود.
حاال از پس سالیان طوالنی وجود تورم دو رقمی  ،سوداگری و داللی
بــه اصلی تفکیک ناپذیر از زندگی ما تبدیل شــده اســت،این چنین
میشــود که پای دالالن ،همه آدمهایی که شبیه خودمان و اطرافیان ما
هســتند،به هر بازاری باز میشود ،از سکه و طال و ارز گرفته تا پیاز و
سیبزمینی و گوجهفرنگی .ادامه این روند بیشک تداوم تخریبهای
جدی بنیانهای اخالقی را در بر خواهد داشــت و شاید بهتر باشد نه
برای حل مشــکالت اقتصادی که تنها و تنها بــرای حل بحرانهای
اخالقی ،خداحافظی با تورم را در دستور کار قرار گیرد.

* زهرا علیاکبری
روزنامهنگار

خبر
تورم نقطهای  ۵۱درصد شد

مرکز آمار عالوه بر تورم ،میزان گرانیها را
هم اعالم کند
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هدف از محاسبه تورم و ارايه
این آمار این است که سیاستگذاران به درستی بازار و عرصه اقتصادی
را مدیریت کنند ،افزود :برای اینکه این سیاستگذاریها درستتر باشد،
باید آمارها نیز جامعتر و صحیحتر شود.
عزیزنژاد با بیان اینکه در همه جای دنیا ارقام مربوط به تورم با معیارها
و اشکال مختلفی ارائه میشود ،اظهار داشت :رقم فعلی تورم نقطه به
نقطه از  8درصد پارسال به  51درصد رسیده که جهش بزرگی است.
وی افزود :برخی از کاالها مانند رب ســهم بزرگی در سبد تغذیهای
مردم دارد و باید در سیاستگذاریهای دولت لحاظ شود.
عزیزنژاد اظهار داشت :نکته مهم دیگر این است که تورم نقطه به نقطه
در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری رشد داشته که ضروری است
مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عموم مردم آنچه را که در زندگی
روزمره خود و در مغازهها میبینند با آنچه که مرکز آمار اعالم میکند
تفاوت دارد ،به تسنيم گفت :در برخی از مواقع حتی کاالی اشاره شده
در آمار مرکز آمار اصال مورد استفاده اکثر مردم نیست و به همین دلیل
مردم این ارقام را نمیپذیرند.
عزیزنژاد افزود :علت این امر تفاوت دیدگاه هاســت و مردم احساس
میکنند که اجناس گرانتر از عددی است که اعالم شده است.
وی از مرکز آمار خواست ارقام گرانی را نیز در کنار عدد و رقم تورم
اعالم کند تا مردم احســاس قرابت بیشــتری با آمار اعالم شده داشته
باشند و سیاست گذاریها نیز صحیحتر شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یک هموطن روستایی نمیتواند
با مراجعه به اینترنت و تحلیل معیارهای مرکز آمار و آشنایی با تعریف
تــورم نقطه به نقطه ،دلیل ارقام اعالم شــده را دریابــد ،از نهادها و
رســانههای مرتبط خواست با شفاف سازی ،اعداد ملموستری برای
مردم بیان کنند.

پراید ۱۹ساله 20ميليون تومان شد
»»غزل اسالمي

ارزانقيمتتريــن خودرو در ايران همان
پرايد  20ميليون توماني بود که تعداد زيادي
از مردم توان خريدش را داشــتند .اما اکنون
ديگر کســي به راحتي قبــل نميتواند اين
خودرو را بخرد .کســي که پيش از اين هيچ
خودرويي نداشته و ميخواهد براي اولينبار
بخرد شــايد نتواند  51ميليــون تومان براي
آن بپردازد زيرا حقــوق آنها نه تنها افزايش
نداشــته که تورم موجب شــده تا نتوانند از
پس زندگي روزمره هم بربيايند.
سال  95قیمت پراید  20ميليون و  800هزار
تومان و در ســال  96قيمت آن  ۲۱میلیون و
 ۳۲۴هزار تومان بود ،اما اکنون به  50میلیون
و  ۸۰۰هزار تومان رســیده اســت .پيش از
اين در بســياري مواقع پرايد را ميتوانستيم
قســطي هم بخريم اما اکنون ديگر شرايطي
هم نميفروشــند .به همين دليل اســت که
بازار خودروي دست دوم گرمتر از قبل شده
اســت .شــرايط بهوجود آمده موجب شده
تا کارکردهها قيمت نجومي داشــته باشــند.
بهعنوان مثال در ســايت ديوار يک پرايد 20
سال پيش بين  13تا  20ميليون تومان است.
چند روز پيش پرايــد مدل  79با  ۱۷۰هزار
کیلومتر کارکــرد را  19ميليون و  500هزار
تومان قيمت زده بودند و همين مدل با 400
هزار کيلومتر کارکــرد بين  13تا  15ميليون
تومان شده است.
پرایــد مدل  ۱۳۸۴بــا  ۴۰۰هــزار کیلومتر
کارکرد برابر با ۱۷میلیون و  ۷۰۰هزار تومان
تعیین شده است.
در بيــن آنها پرایــد هاچبک مــدل  ۸۳نیز
۱۵میلیون تومان ،پراید هاچبک کرهای مدل
۱۷ ۸۳میلیون و  ۸۰۰هزار تومان ،پراید مدل
۱۷ ۸۲میلیون تومان و پراید  ۱۴۱مدل  ۸۴نیز
۱۸میلیون تومان برای فروش آگهی شدهاند.
پراید مدل  ۸۳بــا ۲۲۰هزار کیلومتر کارکرد
نیــز ۲۰میلیون و  ۵۰۰هــزار تومان فروخته
میشود.

قيمتهــاي نجومي براي
خودروهــاي دســت دوم
نشان ميدهد که اين بازار
قرار نيست به اين زوديها
ســامان بگيرد و با وجود
پیشبینیها مبنی بر تأثیر
افزایش تولید براي کاهش
قیمتها ،هنــوز این اتفاق
نیفتاده و به نظر نمیرسد
قیمت خــودرو پايينتر از
حال حاضر بيايد
یک پراید مــدل  ۸۴هم ۲۲میلیــون تومان
قیمتگذاری شــده البته قیمــت انواع پراید
تولید ســال  ۸۴در آگهیهــا بین ۱۶میلیون

و  ۵۰۰هزار تا ۲۴میلیون تومان تعیین شــده
است.
پراید مدل  ۸۶دوگانهسوز کارخانهای هم با
۱۴۲هزار کیلومتر کارکرد به قیمت ۲۵میلیون
تومان به فروش میرسد.
پراید مدل  ۸۹با ۱۶۰هــزار کیلومتر به نرخ
 ۳۷میلیون تومان برای فروش آگهی شــده
اســت .مــدل  ۹۱این خودرو بــا ۱۶۳هزار
کیلومتر کارکرد نیز  ۳۴میلیون تومان فروخته
میشود.
قیمتها در بازار خرید و فروش پراید بسیار
عجیب اســت به طوری که پراید مدل  ۹۵با
 ۶۷هزار کیلومتر کارکرد به قیمت  ۴۲میلیون
و  ۵۰۰هزار تومان برای فروش گذاشته شده
است.
پراید  ۱۳۱مدل  ۹۷با هــزار و ۱۴۱کیلومتر
کارکــرد به قیمت  ۴۴میلیــون و  ۹۵۰هزار
تومان به فروش میرسد و باید گفت قیمت
این مــدل پراید از  ۳۸میلیــون و ۲۰۰هزار
تومان تا ۴۵میلیون تومان قیمتگذاری شده

نخستین مرحله
توزیع گوشت
 ۸۵هزارتومانی
در همدان
آغاز شد
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان
صنعــت ،معدن و تجارت اســتان همدان
گفت :امروز نخســتین مرحلــه از توزیع
گوشت گوسفندی با قیمت  ۸۵هزار تومان
در همدان آغاز شده است.

علیرضا شــجاعی بيان کرد :روز دوشنبه 8
تن الشــه گوسفندی وارد همدان شد .این
گوشت با قیمت  85هزار تومان در سطح
شهر عرضه میشود.

وی با بیان اینکه دیگر گوشت با ارز 4200
تومانی وارد نمیشــود ،ابراز کرد :از این
پس تمامی گوشــتها با ارز نیمایی وارد
و در اختیار مردم قرار میگیرد.

است.
نمونه قیمت انواع پراید  ۱۳۱مدل  ۹۷و صفر
از  ۴۰تا ۴۸میلیــون تومان قیمت دارند .این
در حالی است که قیمت پراید  ۱۱۱مدل ۹۸
نیــز ۴۹میلیون و  ۲۰۰هــزار تومان فروخته
میشــود البته حتی قیمت خــودروی پراید
صفــر تا  ۵۰میلیون تومان هــم در بازار باال
رفته است.
ايــن قيمتهاي نجومي بــراي خودروهاي
دست دوم نشــان ميدهد که اين بازار قرار
نيســت به اين زوديها ســامان بگيرد و با
وجود پیشبینیها مبنی بر تأثیر افزایش تولید
براي کاهش قیمتها ،هنوز این اتفاق نیفتاده
و به نظر نمیرسد قیمت خودرو پايينتر از
حال حاضر بيايد.
چنانچــه ميبينيم خريدار خــودرو در بازار
وجود دارد اما دارنــدگان تمايلي بهفروش
ندارند و همين مسئله بيش از پيش به رکود
در بازار خــودرو دامن ميزند و قيمتها را
افزايشي ميکند.
رئیــس اداره نظارت و بازرســی ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان همدان افزود:
میزان واردات این گوشــت بستگی به میزان
تقاضا و اســتقبال مردم دارد که تا این لحظه
وضعیت تقاضای مردم رضایتبخش گزارش
شده است.
شجاعی با بیان اینکه در سال گذشته گوشت
دولتی و ارزان قیمت از طریق کانال کارمندی،
کارگری ،کمیته امداد و بهزیستی در میان افراد
جامعه هدف توزیع شــد ،به تســنيم گفت:
دیگر گوشــت گرم دولتی با قیمت گذشــته
وجود ندارد.
وی افزود :در صورت نیاز ،گوشت منجمد
با نرخ دولتی در اختیــار نهادهای نیازمند
ماننــد افراد زیر پوشــش کمیتــه امداد و
بهزیستی قرار داده میشود.

افزایش حقوق کارکنان ابالغ شد

جزئیات افزایش  ۴۴۰هزار تومانی حداقل حقوق کارمندان دولت
با ابالغ هیــأت دولــت ،حداقل حقوق
شــاغالن مشــمول قانون مدیریت خدمات
کشــوری؛ کارمندان مشــمول قانــون نظام
هماهنگ پرداخت کارکنــان دولت مبلغ ۱۵
میلیون و  ۶۳۴هزار ریال تعیین شد.
به گزارش مهــر ،با تصویــب هیأت دولت
حداقــل حقــوق شــاغلین مشــمول قانون
مدیریت خدمات کشوری ،کارمندان مشمول
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
مبلغ میزان  ۱۵میلیون و  ۶۳۴هزار ریال تعیین
شــد .به طوری که حداقــل افزایش حقوق
نســبت به سال  ۱۳۹۷از مبلغ چهار میلیون و
 ۴۰۰هزار ریال کمتر نباشد.
هیأت وزیران در جلســه  ۲۸فروردین ۱۳۹۸
به پیشنهاد مشــترک ســازمانهای برنامه و
بودجه کشــور و اداری و اســتخدامی کشور
ضرایــب حقوقی شــاغلین مشــمول قانون
مدیریت خدمات کشوری ،کارمندان مشمول
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت،
حقوق اعضــای هیأت علمی دانشــگاهها و

مؤسســات آموزش عالی و قضات و مقامات
را تصویب کرد.
بر اســاس این مصوبه که مورخ  ۳۱فرودین
ماه از ســوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ
شده ،آمده است:
 -۱ضریــب حقــوق اعضای هیــأت علمی
دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالی و
قضات بــه میزان  ۳۰هزار و  ۲۰۰ریال تعیین
میشود.
 -۲ضریب حقوق شــاغلین مشــمول قانون
مدیریت خدمات کشوری ،کارمندان مشمول
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
 مصــوب ( – ۱۳۷۰از جملــه کارمنــدانوزارت اطالعــات و شــاغلین پســتهای
سیاســی وزارت امور خارجه) برای ســال
 ۱۳۹۸بــه میزان  ۲هــزار و  ۱۲۰ریال تعیین
میشود .حداقل افزایش حقوق نسبت به سال
 ۱۳۹۷از مبلغ چهار میلیون و  ۴۰۰هزار ریال
کمتر نخواهد بود.
 -۳ضریب حقــوق مقامات و هــم طرازان

موضوع ماده ( )۷۱قانــون مدیریت خدمات
کشــوری و مدیران عامــل و اعضای هیأت
مدیره و رؤسای دستگاههای اجرایی موضوع
ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشــوری و
ماده ( )۲۹قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگی جمهوری
اســامی ایران ،استانداران و شهرداران مراکز
استانها و اعضای شورای اسالمی شهر مراکز
استانها به میزان  ۲,۰۰۰ریال تعیین میشود.
 -۴افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی
وابسته به دولت ،نهادها و مؤسسات عمومی
غیردولتی و شرکتهای دولتی دارای مقررات
خاص از جمله شــرکتها و دستگاههایی که
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح
نام اســت از قبیل شــرکت ملی نفت ایران،
ســازمان انرژی اتمــی ایران ،ســازمانهای
موضوع مــاده ( )۵قانون رفــع موانع تولید
رقابتپذیــر و ارتقــای نظام مالی کشــور و
همچنیــن بانک مرکزی جمهوری اســامی
ایران ،در ســال  ۱۳۹۸به میــزان  ۱۸درصد

تعیین میشود.
 -۵حداقل حقوق و مزایای مســتمر شاغلین
موضوع ماده ( )۷۶قانــون مدیریت خدمات
کشــوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی
مشــمول این قانون و سایر مشــمولین ماده
مذکور به اســتثنای مشــمولین قانــون نظام
هماهنــگ پرداخت کارکنان دولت در ســال
 ۱۳۹۸بــه میزان  ۱۵میلیون و  ۶۳۰هزار ریال
و حداکثر حقوق و مزایای مســتمر این قبیل
کارکنان به میزان هفــت برابر حداقل حقوق
مذکور در این بند تعیین میشود.
 -۶حداقل حقوق کارمندان مشــمول قانون
نظــام هماهنگ پرداخــت کارکنان دولت در
ســال  ۱۳۹۸به میزان هشــت میلیون و۴۵۰
هزار ریال تعیین میشود که با احتساب فوق
العادههای موضوع ماده ( )۶قانون یادشــده،
ایــن میزان نباید کمتــر از  ۱۵میلیون و ۶۳۰
هزار ریال شود و مابه التفاوت آن تا مبلغ ۱۵
میلیون و  ۶۳۰هزار ریال به ســقف محاسبه
شده ،اضافه خواهد شد.

مسکن

جدیدترین پیشبینی از بازار اجارهبهای
مسکن در سال ۹۸

نایبرئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور با تأکید بر اینکه افزایش
قیمت مســکن در سال گذشته بر بازار اجارهها تأثیرگذار خواهد بود،
وضعیت این بخش را در سال  ۹۸پیشبینی کرد.
حســام عقبایی با اشــاره به اینکه در بازار اجارهبهــا تقریب ًا از اوایل
اردیبهشــت ماه جابهجاییها آغاز میشــود ،بيان کرد :فروردین ماه
بهدلیــل تعطیلی 15روزه ،جابهجایی آنچنانــی در بازار اجاره نداریم
اما بهمرور و تا شهریور هر سال نقل و انتقاالت در این بخش افزایش
یافته و ادامه دارد.
وی با یادآوری افزایش قیمت 100درصدی مســکن در سال  97ادامه
داد :باید به این نکته توجه کنیم که افزایش قیمت سال گذشته در نرخ
اجارهبها بیتأثیر نخواهد بود.
وی با بیان "همواره ســؤالی مطرح میشــود که مــاک تعیین نرخ
اجارهبها چیســت" افزود :یکی از اصلیترین عوامل اجارهبها قیمت
مسکن است ،نه ما (مشــاوران امالک) بلکه تمام کارشناسان در تمام
دنیا قیمت مسکن را بهعنوان یکی از اصلیترین شاخصهای تأثیرگذار
بر اجارهبها میدانند.
وی با ابــراز اینکه توازن در بازار مســکن ،تورم عمومی ،شــرایط
متقاضیان و شهر و ...بر میزان اجارهبهاي واحدهای مسکونی ،اداری و
تجاری تأثیرگذار است ،به تسنيم گفت :با توجه به اینکه قیمت مسکن
رشــد بسیار چشمگیری داشته مالکی که خرداد ماه سال گذشته ملک
یکمیلیارد تومانی خود را اجاره داده ،امســال پیش خودش دو دو تا
چهارتا میکند که ارزش ملک به دومیلیارد افزایش یافته و بنابراین باید
اجارهبها را نیز بهتناسب با آن افزایش دهد.
نایبرئیس اول اتحادیه مشــاوران امالک در عین حال اظهار کرد :از
سوی دیگر اینکه توقع داشته باشیم جامعه مستأجران به همان میزان
مورد نظر مالکان ،اجارهبها پرداخت کنند امری محال اســت .اساســ ًا
چنین قدرت مالی در پرداخت اجارهبها با توجه به رشد قیمت مسکن
در مستأجران وجود ندارد .اگر تمام درآمد را هم بخواهند با توجه به
رشد قیمت پرداخت کنند کفاف اجارهبها را نمیدهد.
عقبایی با تأکید بر اینکه باید بازار مسکن در اجاره یک عرف منطقی
و متعادلی داشــته باشد ،افزود :سال گذشته بهدلیل افزایش نرخ اجاره
مستأجران از شمال شــهر به مرکز ،از مرکز به جنوب و از جنوب به
حاشیه شهرها رفتند ،اگر قرار باشد این روند در سال جاری ادامه باشد
دیگر در حاشیه شهرها نیز کمتر کسی میتواند خانهای را اجاره کند.
وی در خصوص پیشبینی بازار اجاره مســکن ،تصریح کرد :امسال
با توجه به روند بازار مســکن و قدرت پرداخت در مســتأجران که
بهشدت کاهش یافته است ،پیشبینی من این است که نرخ اجارهبها در
شــهرهای بزرگ  30درصد و شهرهای کوچک  20درصد در مقایسه
با سال گذشــته افزایش یابد .اما اجارهبها در شهرهای خیلی کوچک
افزایش نمییابد و در همان سطح سال گذشته باقی خواهد ماند.
وی تأکیــد کرد :معتقدم افزایش  10تا  15درصــدی مبالغ اجاره نیز
در توان مســتأجران نیســت ،با توجه به اینکه قرار است حقوق 20
درصــد افزایش یابد که اگر دولــت آن را محقق کند مقداری قدرت
مالی مســتأجران برای پرداخت اجاره در سال جاری افزایش مییابد
که البته کافی نیست.

بازار

گرانی میوه بازار را راکد کرد
گرانی انواع میوه در ســطح بازار همدان سبب کاهش خرید مردم
و رکود در بازار شــده است .قیمت انواع میوه در بازار همدان به طرز
چشــمگیری افزایش یافته ،تا جایی که دیگر اقشار متوسط و ضعیف
جامعه توان خرید و مصرف میوه را ندارند.
اگر سری به بازار میوه و تره بار همدان در سرگذر بزنید ،خواهید دید
که قیمت بیشتر میوههای موجود در بازار باالی  8هزار تومان است و
همین امر سبب خلوتی بازار و رکود شده است.
قیمت تمامی میوهها نسبت به سال گذشته بیش از  50درصد افزایش
یافته و قیمت برخی هم رشد  100درصدی داشته است.
در اين باره رئیس اتحادیه میوه و تره بار همدان به تسنيم گفت :فصل
میوههایی مانند سیب ،پرتقال و کیوی به اتمام رسیده و همین امر علت
اصلی گرانی این محصوالت شده است.
محمــد فامیلمتقی بيان کرد :با اتمام فصل برداشــت ،محصوالت از
انبارها وارد بازار میشود ،بنابراین هزینه نگهداری ،انبار و هزینههای
سربار در باال بردن قیمتها نقش دارد.
وی تصریح کرد :افزایش قیمت میوه ،سبب کاهش تقاضا و خرید مردم
و متاسفانه میزان فروش واحدهای صنفی بسیار کاهش یافته است.
رئیــس اتحادیه میوه و تره بار همدان گفت :میزان فروش همکاران ما
بسیار کاهش یافته ،تاجایی که شاید بتوان گفت از فروش روزانه 200
کیلو به  20کیلو رسیده است.
فامیل متقی افــزود :امروز قیمت هرکیلوگرم پرتقــال در بازار خرده
فروشــی  7تا  10هزار تومان و سیب درختی نیز  8تا  12هزار تومان
بوده است.
وی بيــان کرد :همچنین قیمت هر کیلو تــوت فرنگی  10تا  15هزار
تومان بوده و کیوی با قیمت  12تا  14هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت خیار نیز بین  5تا هزار تومان است.

قیمت پیاز کاهش مییابد

رئیس اتحادیه میوه و تره بــار همدان با بیان اینکه امروز قیمت
هرکیلوگــرم پیاز بیــن  10تا  12هزار تومان اســت ،ابراز کرد:
هفتــه آینــده قیمت پیاز کاهــش مییابــد و وارد کانال  8هزار
تومان میشود.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

کشتی بانوان همدان مستعد مدال های رنگارنگ است
بانوان ورزشــکار کشــتی استان با توجه به اســتعدادهای موجود مستعد مدال های
رنگارنگ ملی و بین المللی هستند.
رئیس هیأت کشــتی همدان در جمع دســت اندرکاران و قهرمانان کشتی بانوان استان
همدان افزود :کشــتی بانوان جایگاهی ارزنده در سطح کشور دارد که راه را برای تداوم
قهرمانی ها هموار ســاخته و باید مورد حمایت جدی قرار بگیرد.حمیدرضا یاری اضافه
کرد :بانوان این استان نشــان داده اند که در ورزش کشتی نیز استعداد درخشان دارند و
فقط باید مورد توجه قرار بگیرند.یاری اظهار داشت :برنامه ریزی در برگزاری مسابقات

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

و تمرین های آماده سازی درون استانی در کشتی بانوان باید انجام شود و از هیأت های
کشتی شهرستان ها انتظار توجه به این بخش را داریم.
رئیس هیأت کشتی همدان یادآور شد :فعالیت ورزش کشتی در بخش بانوان رسمی است
و این ورشکاران می توانند همانند مردان در کشتی موفق باشند.
وی خاطرنشــان کرد :کشتی بانوان باید در تمامی شهرســتان های همدان احیا شود تا
فرصت برای کشف و پرورش استعدادها ایجاد شود.
یاری برگزاری دوره های آموزشــی ،مربیگری و داوری را از مهمترین برنامه های کشتی
اســتان در بخش بانوان دانست .در این مراسم قهرمانان و مربیان کشتی بانوان به تشریح
وضعیت این رشته ورزشی در استان پرداختند.
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تعویض کفپوش سالن وزنهبرداری نهاوند

رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند از تعویض کفپوش ســالن
وزنهبرداری نهاوند خبر داد و گفت :تشک سالن کشتی نهاوند تعویض
شد.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان مهرداد
سعدی نژاد در این خصوص ،اظهار کرد :خوشبختانه بعد از تعویض
کفپوش سالن ورزشی حجاب تعویض کفپوش سالن وزنهبرداری
شهرستان نیز با توجه فرسودهشدن آن در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه کفپوش ســالن وزنهبرداری نهاوند بیش از 3
دهه مورداســتفاده ورزشکاران قرارگرفته بود ،گفت :با توجه به زمان
اســتفاده طوالنی کارایی و کیفیت اولیه آنها کاسه شد بود که در این
راستا با پیگیریهای صورت گرفته و مساعدت مدیرکل محترم ورزش
و جوانان استان دســتور تعویض کفپوش سالن وزنهبرداری نهاوند
صادر شد.
وی در ادامه با اشاره به آبگرفتگی اخیر سالن کشتی نهاوند با توجه به
بارشهای شدید و وجود چشمهسارهای طبیعی در اطراف این سالن
و همچنین آسیبدیدگی تشکهای کشتی ،گفت :ازآنجاکه تشکهای
سابق قابلیت استفاده را نداشتند با پیگیریهای انجامشده و مساعدت
مدیرکل محترم ورزش و جوانان اســتان همدان دوتخته تشک کشتی
برای این سالن اختصاص دادهشده است.

مشکلی برای پرداخت
پول کیروش نیست
عضــو هیــأت رئیســه
فدراسیون فوتبال با بیان اینکه
ســرمربی بعدی تیــم ملی در
اردیبهشت ماه انتخاب خواهد
شــد ،گفت :نباید با افشــای
اســامی کار را بــرای انتخاب
سرمربی بعدی تیم ملی سخت
کنیم.
محمود اســامیان در گفت و
گو با ایرنا ،با اشاره به انتخاب
سرمربی تیم ملی گفت :این موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است
و نمی شــود در این باره صحبت کرد .مهدی تاج روی این مساله کار
می کند تا بهترین انتخاب را برای تیم ملی داشته باشد.
وی در مورد اسامی که برای مربیگری تیم ملی مطرح می شود ،افزود:
در طول مذاکره با گزینه های مدنظر افشــای اسامی جز اینکه کار را
خراب می کند ،نتیجه دیگری نخواهد داشــت .افشای اسامی به ضرر
کشور و مردم و فوتبال ما است.
عضو هیأت رئیســه فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد :تصور من این
اســت که با توجه بــه اینکه مهدی تاج عمده وقتــش را صرف این
موضوع کــرده در نهایت انتخاب خوبی صــورت بگیرد و مردم هم
راضی باشند.
اسالمیان اضافه کرد :اگر مشکلی پیش نیاید انتخاب سرمربی تیم ملی
راضی کننده خواهد بود .من نمی توانم بگویم که چه کسی بهتر است
اما وقتی ســطح کار در حد کی روش است ،قطعا نفر بعدی هم مربی
بزرگی خواهد بود.
وی در مورد اینکه هواداران پرسپولیس نگران آینده برانکو ایوانکوویچ
روی نیمکت این تیم هستند ،و آیا برانکو گزینه هدایت تیم ملی است
یا خیر ،گفت :اصال اینطور نیســت زیرا او با پرسپولیس قرارداد دارد.
برانکو مربی بزرگی است اما نباید به خاطر اینکه جایی را درست کنیم
جای دیگر را خراب کنیم .گزینــه های دیگری برای تیم ملی وجود
دارد اما برانکو جزو گزینه ها نیست.
نایب رئیس ســابق فدراسیون فوتبال در مورد اینکه انتخاب سرمربی
تیم ملی تا چه زمانی قرار است نهایی شود ،گفت :در تالش هستیم تا
در اردیبهشت ماه سرمربی تیم ملی انتخاب شود.
وی در مورد شــکایت کارلوس کی روش از فدراسیون فوتبال ایران
گفت :او بعد از جام جهانی قرارداد  6ماه ای را با فدراســیون فوتبال
بست که نسبت به سایر مربیان مبلغ آن هم مناسب بود .کی روش برای
تیم ملی زحمت زیادی کشیده و باید حقش را دریافت کند.
اسالمیان خاطرنشان کرد :فدراســیون برای پرداخت پول او مشکلی
ندارد چرا که پول در حساب فدراسیون فوتبال وجود دارد تنها مساله
بحث انتقال آن به خارج از کشور است و در تالش هستیم تا راهی را
برای پرداخت پول پیدا کنیم تا مشکلی فدراسیون را تهدید نکند .این
مشکل ما است و مشکل کی روش نیست .کی روش مردانگی کرد که
 6ماهه قرارداد بست و باید حقش را بگیرد.
آگهي حصر وراثت

خانــم صغری شــفیعی دارای شــماره
شناسنامه  1473به شــرح دادخواست
کالســه 111/60/98ش از ایــن حــوزه
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و
چنیــن توضیح داده که شــادروان لیال
رســولی به شماره شناســنامه  287در
تاريخ  97/10/25در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفتــه ورثه حینالفوت آن
متوفی/متوفیه منحصر است به:
-1متقاضــی گواهــی حصــر وراثت با
مشخصات فوق الذکر مادر متوفی اينك
با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست
مزبور را در يــك نوبت آگهي مينمايد تا
هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين
آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي
صادر خواهد شد.
(مالف )32
رئیس حوزه شماره  111شوراي حل
اختالف صالحآباد
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بانوان همدانی در مدیریت ورزشی
ازآقایان پیشی میگیرند
پس از کســب مهمترین مدالهای ورزش
اســتان توسط بانوان ورزشــکار در سالهای
اخیــر ،با انتصابــات صورت گرفته توســط
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان ظاهرا ً قرار
اســت در مدیریت ورزشی نیز بانوان همدانی
از آقایان پیشی بگیرند.
به گزارش تســنیم  ،بانوان ورزشکار همدانی
در ســالهای اخیر با کسب نتایج درخشان و
مدالهای متعــدد در میادین ملی و بینالمللی
بخش عمده افتخارات ورزش استان همدان را
به نام خود ثبت کردند.
از  8ســهمیه ورزش همــدان در بزرگتریــن
آوردگاه ورزش جهــان  4ســهمیه متعلق به
بانوان ورزشکار است .منیژه کاظمی نخستین
ورزشــکار المپیکی همدان بود که در المپیک
ملبورن در رشته تیراندازی حضور داشت.
در المپیــک  2012هــم مهلقا جــام بزرگ و
آرزو حکیمی به ترتیب در رشت ه تیراندازی و
قایقرانی  2سهمیه از  3سهمیه ورزش همدان
در کاروان اعزامی ایران به مسابقات لندن را به
خود اختصاص دادند.
آرزو حکیمــی در المپیک  2012با  17ســال
ســن یکی از جوانترین ورزشکار این دوره
از مسابقات بود و عنوان جوانترین ورزشکار
بانوی المپیکی ایران را نیز به خود اختصاص
داد 4 .ســال بعد در المپیــک ریو نیز یکی از
 2ســهمیه ورزش همدان در این مسابقات به
نماینده ورزش بانوان اســتان اختصاص یافت
تــا مه لقا جام بزرگ با حضور در المپیک ریو
به تنها ورزشکار استان تبدیل شود که  2دوره
پی در پی در مســابقات المپیک حضور داشته
است.
یکی از دو ســهمیه ورزش همدان در تاریخ
مسابقات پاراالمپیک نیز متعلق به زهرا نجاتی
عارف در رشــته والیبال نشســته است تا در
بزرگترین آوردگاه ورزش معلوالن نیز سهمیه
ورزشکاران بانوی همدانی با آقایان برابر باشد.

بانوان همدانی مدالآوران میادین
جهانی و آسیایی

با توجه به مشکالت عدیده مالی و زیرساختی
در بخــش ورزش بانوان اســتان و کم لطفی
برخی مسئوالن اســتان به ورزش این قشر از
جامعه انتظار میرود در کســب مدال ،ورزش
بانوان همدان عرصه را به ورزش آقایان باخته
باشد ،اما با یک بررسی ساده متوجه میشویم
بخش عمده مدالهــا و عناوین مهم ورزش
اســتان در میادین ملی ،آســیایی و جهانی در
سالهای اخیر متعلق به بانوان ورزشکار است.
مه لقا جام بزرگ ( تیراندازی)  ،آرزو حکیمی،
مریم امیدی پارسا و مریم کرمی ( قایقرانی) ،
لیال سیاهوشی ( کشــتی بانوان) ،مبینا عزیزی
و خواهران کولیوند ( جودو) ،ســید معصومه
حســینی (تکواندو) ،زهــرا نجاتی عارف (
والیبال نشســته) و شیما صفایی ( تنیس روی
میز) در ســالهای اخیــر مهمترین عناوین و
مدالهــای ورزش همدان را در میادین ملی و
فرا ملی به خود اختصاص دادند.
هیأتهای قایقرانی ،جودو و دو و میدانی در
حالی در دهه  90همواره در جمع هیأتهای
برتر ورزشی استان قرار داشتند که عمال نتایج
درخشان این رشتههای ورزشی توسط بانوان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اداره ورزش و جوانان همدان راه اندازی شد

بــرای نخســتین بــار اداره کل شهرســتان همــدان راه انــدازی
شــد.
مدیــر روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانــان همــدان گفــت:
ایــن ســاختمان در طبقــه زیریــن اداره کل ورزش و جوانــان اســتان
همــدان و در یــک طبقــه دایــر شــده اســت.
حمــدا ...چاروســایی در گفــت وگــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت:
همچنیــن از ســوی محســن جهانشــیر مدیــرکل ورزش و جوانــان
اســتان همــدان ،در حکمــی «ملیحــه بــراز» بــه عنــوان سرپرســت
اداره ورزش شهرســتان همــدان منصــوب شــد.
چاروســایی بــا بیــان اینکــه نامبــرده از کارشناســان حــوزه ورزش
بانــوان همــدان اســت ،یــادآور شــد :از ابتــدای امســال ســکان
هدایــت اداره ورزش و جوانــان شهرســتان هــای اســدآباد و همــدان
بــه بانــوان ســپرده شــده اســت.
مدیــر روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان همــدان افــزود :ایــن
 2سرپرســت از جــوان تریــن کارکنــان ورزش و جوانــان اســتان
همــدان نیــز محســوب مــی شــوند.
ایــن بــرای نخســتین بــار اســت کــه شهرســتان همــدان صاحــب
اداره ورزش و جوانــان مــی شــود.

حساس ترین بازی لیگ برتر فوتبال به داور
همدانی سپرده شد

ورزشکارشان کسب میشد.
با آنکه عمر کشتی بانوان کمتر از  5سال است
بانوان کشتیگیر همدانی در  2سال گذشته 2
تا از مهمترین عناوین کشتی استان یعنی کسب
مدال برنز مسابقات کشتی باکمربند بازیهای
داخل سالن آسیا و عنوان نایب قهرمانی کشتی
کالسیک قهرمانی کشور را به خود اختصاص
دادند.

در جاکارتا بانوان ورزشکار همدانی
جور آقایان را کشیدند

ورزشــکاران ایرانی حاضر در این مسابقات
بودند که موفق شــدند بیــش از یک مدال از
مهمتریــن آوردگاه ورزش آســیا صید کنند.
همچنین بهاره صیفــی و زهرا بهرامیان نیز به
عنوان نماینــده داوران و مربیان ورزش بانوان
استان در جاکارتا حضور داشتند.
از سوی دیگر زهرا نجاتی عارف تنها ورزشکار
بانوی همدانی در بازیهای پاراآسیایی جاکارتا
موفق شــد به همراه تیم ملی والیبال نشســته
بانوان موال نقره این مسابقات را کسب کند.

موفقیــت بانــوان در مدیریــت
هیأتهای ورزشی استان

اما اوج درخشــش ورزش بانوان همدان سال
گذشته و در بازیهای آســیایی جاکارتا بود؛
پــس از درخشــش بانوان
جایــی که  6ســهمیه از 8
ورزشــکار همدانــی در
ســهمیه ورزش همدان در
میادین مختلف ورزشی و
ایــن مســابقات و  5مدال
پیشی گرفتن آنها از آقایان
از  7مــدال ورزشــکاران
ورزشکار در کسب سهمیه
همدانی در این مسابقات را
با توجه به مشــکالت عدیده
و مدال کم کم پای بانوان به
بانوان کسب کردند تا عمال
مالی و زیرســاختی در بخش
 75درصد از سهمیه و 72
مدیریت هیأتهای ورزشی
ورزش بانوان اســتان و کم
استان نیز باز شد.از فاطمه
ورزش
درصد از مدالهای
لطفی برخی مسئوالن استان
به ورزش این قشر از جامعه
السادات شبیری میتوان به
همدان در بازیهای آسیایی
انتظار میرود در کسب مدال،
عنوان نخستین رئیس هیأت
جاکارتا متعلق بــه بانوان
ورزش بانوان همدان عرصه را
بانــو در ورزش همدان نام
ورزشکار همدانی باشد.
به ورزش آقایان باخته باشد،
بــرد .وی در ســال  92به
حکیمی
مریم کرمی ،آرزو
اما با یک بررسی ساده متوجه
میشویم بخش عمده مدالها
این مقام رسید و با تأسیس
و مریــم امیدی پارســا در
و عناوین مهم ورزش استان
نخستین کورت تخصصی
قایقرانــی ،آذر کولیوند در
در میادیــن ملی ،آســیایی و
اســکواش در همــدان و
کوراش ،مبینــا عزیزی در
جهانی در سالهای اخیر متعلق
ســاماندهی ایــن رشــته
جودو و مه لقا جام بزرگ
به بانوان ورزشکار است
ورزشــی کارنامه موفقی از
در تیراندازی  6ورزشــکار
خود به جای گذاشت.
بانوی همدانی حاضر در جاکارتا بودند.
پس از پایان دوره  4ســاله ریاســت شبیری
از این جمع مریم امیدی پارسا با کسب  2مدال
بر هیأت اســکواش همدان رضوان سلماسی
نقره ،مریم کرمی با کسب یک مدال نقره و یک
جانشین وی شد تا ریاست بانوان بر این هیأت
مدال برنز و مه لقا جام بزرگ با کســب یک
ادامه داشــته باشد .جالب این که در انتخابات
مدال برنز  5مــدال از  7مدال ورزش همدان
هیأت اســکواش اســتان همدان که در سال
در بازیهای آسیایی  2018را به نام خود ثبت
گذشته برگزار شــد هر سه نامزد ریاست بانو
کردند.
بودند .اما سمیه ســهیلی یکی دیگر از بانوان
بر اســاس آمار ارائه شده از ســوی اداره کل
همدانی اســت که ریاســت هیــأت ورزش
ورزش و جوانان اســتان از مجموع  18مدال
نابینایان و کم بینایان استان همدان را بر عهده
بانوان ورزشــکار ایران در بازیهای آسیایی
دارد.
 ،2018ورزشکاران بانوی همدانی  28درصد
ســهیلی با وجود مشــکالت مالی فراوان در
مدالهــا را به خود اختصــاص دادند .ضمن
حوزه ورزش نابینایان و کم بینایان و نیز کمبود
آن که مریم امیدی پارســا و مریم کرمی تنها

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره  139760326007001285مورخه  1397/12/15هيأت
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات
مالكانه و بالمعارض متقاضي آقای علیاکبر ملکی خوشنود فرزند اسداله
به شماره شناسنامه  170صادره از بهار در سه دانگ مشاع از شش دانگ
يك قطعه زمین مزروعی به مساحت  35819/87مترمربع پالك 1497
فرعی از  675فرعی از  152اصلي واقع در اراضی روســتای دســتجرد
حوزه ثبتی بهار بخش چهار همدان خريداري معالواسطه از مالك رسمي
آقایــان عیناله کتاب زاده و محمد نوری عفیف محرز گرديده اســت.
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهي
ميشود ،در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )824

برابر رأي شــماره  139760326007001287مورخه  1397/12/15هيأت
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات
مالكانه و بالمعارض متقاضي آقای علیاکبر ملکی خوشنود فرزند اسداله
به شماره شناسنامه  170صادره از بهار در سه دانگ مشاع از شش دانگ
يك قطعه زمین مزروعی به مســاحت  36650/35مترمربع پالك1496
فرعی از  675فرعی از  152اصلی واقع در اراضی روســتای دســتجرد
حوزه ثبتی بهار بخش چهار همدان خريداري معالواسطه از مالك رسمي
آقایــان عیناله کتاب زاده و محمد نوری عفیف محرز گرديده اســت.
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهي
ميشود ،در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد(.مالف)822

هادی یونسی عطوف -رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار

هادی یونسی عطوف -رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار

تاريخ انتشار نوبت اول1398/1/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/2/4 :

خبـر

تاريخ انتشار نوبت اول1398/1/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم398/2/4 :

زیرســاخت در این بخش با درایت خود این
هیأت را به موفقترین هیأت استان همدان در
سال  97تبدیل کرد.
وحید علی نجیمی و حمید اسالمی دوندگان
همدانی تیم ملــی دو و میدانی نابینایان و کم
بینایان در بازیهای آسیایی موفق به کسب 3
مدال طال شــدند تا بهترین نتیجه یک هیأت
ورزشــی از استان همدان در یک مسابقه مهم
آســیایی رقم بخــورد .ضمن آن کــه این دو
ورزشــکار در سالهای اخیر در میادین جهانی
نیز بارها کسب مقام کردند.

مدیریــت ادارات ورزش و جوانان
شهرستانهای استان در دست بانوان

با درخشش بانوان همدانی در عرصه مدیریت
هیأتهای ورزشــی و جلب اعتماد مدیرکل
ورزش و جوانان پای آنها برای نخســتین بار
در تاریخ ورزش استان همدان به ریاست اداره
ورزش و جوانان شهرستانهای استان همدان
باز شــد .در فروردین امسال با حکم محسن
جهانشیر مهتاب سرمدی به عنوان سرپرست
اداره ورزش و جوانان شهرســتان اســدآباد
منصوب شد.
روز گذشته نیز از سوی محسن جهانشیر یک
بانوی دیگر همدانی به عنوان رئیس اداره تازه
احیا شــده ورزش و جوانان شهرستان همدان
منصوب شد.
ســخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان
در گفت و گو با تســنیم در همدان با بیان این
که پس از انتصاب مهتاب ســرمدی به عنوان
سرپرســت اداره ورزش و جوانان اســدآباد
دومین انتصــاب بانوان در ریاســت ادارات
ورزش و جوانــان اســتان در دوره مدیریت
محســن جهانشــیر رقم خورد اظهار داشت:
ملیحه براز از کارشناسان حوزه ورزش بانوان
به عنوان رئیس اداره تازه تاســیس ورزش و
جوانان شهرستان همدان معرفی شد.
حمدا ...چاروســایی افزود :سرمدی و براز از
جوانترین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان
محسوب میشوند و این حاکی از آن است که
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان عالوه
بر توجه به ورزش بانــوان به جوانگرایی در
مدیریتها نیز توجه دارد.

آگهي فقدان سند مالكيت

نظــر بــه اینکــه آقــای اســماعیل محمــدی جمــال بــا ارائــه دو بــرگ استشــهاد

محلــي مصــدق دفتــر اســناد رســمی  3اســدآباد مدعــي اســت كــه یــک جلــد ســند

مالكيــت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت دویســت و ســیزده مترمربــع پــاك
 66فرعــی مجــزی شــده از پــاک  66اصلــی واقــع در شهرســتان اســدآباد بلــوار 22

بهمــن کوچــه شــهید عموئــی بخــش شــش همــدان بــه شــماره چاپــی /118888
الــف 97بــه نــام آقــای اســماعیل حیــدری جمــال صــادر و تســلیم شــده در هنــگام

جابجایــی مفقــود گرديــده لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــي بــه مــاده  120آييننامــه

قانــون ثبــت بديــن وســيله آگهــي ميشــود تــا هــر كــس مدعــي انجــام معاملــه

بــا وجــود ســند مالكيــت نــزد خــود باشــد از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــي طــي مــدت

ده روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــاك شهرســتان اســدآباد مراجعــه و ضمــن ارائــه
اصــل ســند مالكيــت و يــا ســند معاملــه اعتراضــي كتبــي خــود را تســليم نمايــد

در صــورت انقضــا مــدت واخواهــي و نرســيدن اعتــراض و يــا در صــورت اعتــراض

چنانچــه اصــل ســند مالكيــت ارائــه نشــود ســند المثنــي بــه نــام مالــک (اســماعیل
محمــدی جمــال) صــادر و تســليم خواهــد شــد.

(مالف )64

کامران متقی
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

قضــاوت حســاس تریــن بــازی هفتــه  27لیــگ برتــر فوتبــال
کشــور بــه داور همدانــی ســپرده شــد.
دبیــر هیــأت فوتبــال همــدان گفــت :براســاس اعــام کمیتــه داوران،
بیــژن حیــدری قضــاوت دیــدار پرســپولیس تهــران و ســپاهان
اصفهــان را برعهــده خواهــد داشــت.
مهــدی بوجاریــان در گفــت وگــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت :ایــن
دیــدار عصــر جمعــه هفتــه جــاری در ورزشــگاه آزادی تهــران
برگــزار مــی شــود.
بوجاریــان خاطرنشــان کــرد :پرســپولیس تهــران و ســپاهان اصفهــان
بــه ترتیــب بــا  55و  50امتیــاز در رتبــه هــای اول و ســوم جــدول
رده بنــدی لیــگ برتــر قــرار دارنــد.
دبیــر هیأت فوتبال همــدان بیان کرد :حیدری از داوران با ســابقه و
خوشنام لیگ برتر فوتبال کشور به شمار می رود.
بیــژن حیــدری طــی ســال هــای اخیــر همــواره در فهرســت داوران
بیــن المللــی فوتبــال کشــور قــرار گرفتــه اســت و از پزشــکان
جــراح و بــا ســابقه همــدان بــه شــمار مــی رود.
همــدان از جایــگاه ارزنــده ای بــه لحــاظ داوری در تاریــخ فوتبــال
کشــور برخــوردار اســت.
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139760326009000558مورخه  97/12/11هيأت موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالكانه و بالمعارض
متقاضی آقای علی خلیلی فرزند تقی به شماره شناسنامه  926به شماره
ملی  5029941371صادره از فامنین در شــش دانــگ يك باب خانه به
مساحت دویســت و هشت مترمربع و پنجاه و یک صدم مترمربع قسمتي
از پالك  104اصلي واقع در بخش پنج همدان خریداری از مالک رســمی
آقای تقی خلیلی (حسین) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره
تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت
صادر خواهد شد.
(مالف )3
تاريخ انتشار نوبت اول98/1/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/2/4 :
قدیر یوسفینیا ،رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهي فقدان سند مالكيت

نظــر بــه اینکــه آقــای مصطفــی محســنی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهاد محلــي
مصــدق دفتــر اســناد رســمی  3اســدآباد مدعــي اســت كــه یــک جلــد ســند
مالكيــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت یکصــد و نــود و هشــت
مترمربــع پــاك  1456فرعــی مجــزی شــده از پــاک  1001فرعــی از  1630اصلــی
واقــع در شهرســتان اســدآباد بخــش شــش همــدان بــه آدرس اســدآباد  ،شــهرک
ســید احمــد خمینــی (ره) شــقایق  12بــه شــماره چاپــی /075163ج 97بــه نــام آقــای
مصطفــی محســنی صــادر و تســلیم شــده در هنــگام جابجایــی مفقــود گرديــده لــذا
بــه اســتناد تبصــره الحاقــي بــه مــاده  120آييننامــه قانــون ثبــت بديــن وســيله
آگهــي ميشــود تــا هــر كــس مدعــي انجــام معاملــه بــا وجــود ســند مالكيــت نــزد
خــود باشــد از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــي طــي مــدت ده روز بــه اداره ثبــت اســناد و
امــاك شهرســتان اســدآباد مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت و يــا ســند
معاملــه اعتراضــي كتبــي خــود را تســليم نمايــد در صــورت انقضــا مــدت واخواهــي
و نرســيدن اعتــراض و يــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالكيــت ارائــه
نشــود ســند المثنــي بــه نــام مالــک (مصطفــی محســنی) صــادر و تســليم خواهــد
شــد.
(مالف )74
کامران متقی
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد
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بندگان خدا! شما را به تقواى خدا سفارش مىكنم؛ كه تقوا هم وسيله مهار و هم
مايه استوارى شما است .پس به رشتههاى تقوا چنگ زنيد و به حقيقتهاى آن پناه
آوريد تا شما را به سرمنزل آرامش و جايگاههاى وسيع برساند.

نهج البالغة خطبه ۱۹۵

■ دوبيتي:

		
دلی همچون دل ناالن مو نه
		
اگر دریا اگر ابر بهاران

غمی همچون غم هجران مو نه

حریف دیدهی گریان مو نه

شماره 3455

باباطاهر

فناوري

حمایت ویژه از شتاب دهندههای فعال
در مناطق محروم

عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت :این صندوق
به منظور رفع محرومیت از طریق ابزار فناوری و نوآوری از شــتاب
دهندههایی که در مناطق محروم فعالیت کنند به صورت ویژه حمایت
می کند .به گزارش صندوق نوآوری و شــکوفایی ،دکتر محمدصادق
خیاطیان یزدی در نشســت شتاب دهندههای دانش بنیان با بیان اینکه
صندوق نوآوری و شکوفایی منبع مهمی برای حمایت از شرکتهای
نوآور اســت اما قید دانش بنیان محدودیتهایی را برای این حمایت
ایجــاد میکرد ،گفت :برای حل این مشــکل ،صنــدوق از ابزارهای
توســعهای و میانجی استفاده کرد تا توسعه حوزه نوآوری و خالقیت
از این طریق شکل بگیرد.

کریستالهای پالستیکی جایگزین
گاز یخچال میشود

پژوهشگران انگلیسی و اسپانیایی از یافتن روشی برای جایگزین
کــردن گاز یخچال خبر داده انــد که در قالب آن از کریســتالهای
پالستیکی سازگار با محیط زیست برای ایجاد سرما استفاده میشود.
به گزارش نیواطلس ،در این روش کریســتالهای پالســتیکی نپنتیل
گلیکول تحت فشــار برای تولید ســرما مورد استفاده قرار میگیرند.
از جمله دیگر مزایای کاربــرد این روش میتوان به افزایش امنیت و
ارتقای کارآیی سیستمهای خنک کننده و تولید سرما اشاره کرد.استفاده
از انواع یخچالهای صنعتی و خانگی هم انتقال و هم نگهداری انواع
مواد غذایی را تسهیل کرده ،اما هیدروفلوئوروکربن ها و هیدروکربنها
که گازهای اصلی سرماساز در یخچالها محسوب میشوند.

شیشه کنترلکننده انرژی نانویی به بازار آمد

تولید اندام زنده بدن توسط بازوی رباتیک

محققان موفق به تولید شیشــه کم گسیل یا کنترلکننده انرژی با
پوشش نانومتری شدند که اکنون در بازار است.
به گزارش مهر ،شیشــه یکی از مصالح پر مصرف ساختمان است که
نور داخــل و امکان ارتباط بصری با خارج ســاختمان را امکانپذیر
میســازد.اما با توجه به خاصیت عایق کاری کمی که دارد همواره در
فصول سرد و گرم سال مشکل ساز بوده است.
به همین دلیل است که در زمانهای گذشته و حتی در حال حاضر
از وســایل مختلفی نظیر ســایه بانها و پرده در تابســتان جهت
جلوگیری از ورود نور و گرمای شدید خورشید و در زمستانها از
پردههای ضخیم جهت جلوگیری از اتالف گرمای داخل ساختمان
استفاده میشود.

محققان دانشگاه برکلی از یک بازوی رباتیک و چاپگر سه بعدی
برای تولید بافتهای زنده بدن اســتفاده کــرده و میگویند در آینده
میتوان از این روش برای تولید اعضای مختلف بدن نیز بهره گرفت.
به گزارش نیواطلس ،در این روش سلولهای مختلف بدن بر روی یک
ســطح دو بعدی چاپ شده و سپس به سرعت در دمای پایین منجمد
میشوند تا شــکل نهایی خود را به دست آورند .در نهایت با کنار هم
قراردادن این سلولها بافت مورد نظر به دست میآید.این روش میتواند
انقالبی در زمینه تأمین اندام مصنوعی مورد نیاز افراد معلول یا اشخاصی
که به علت تصادف ،سوختگی و غیره بخشی از بافتهای زنده بدنشان
را از دســت داده اند ،به وجود آورد.با اســتفاده از این فناوری میتوان
ساختارهای سه بعدی بدن انسان را با کیفیتی قابل قبول بازسازی کرد.

گزارش
گردشگري

شرکت ایران در  ۲۰نمایشگاه گردشگری
خارجی در سال ۹۸
محمدابراهیــم الریجانــی ،مدیــرکل دفتر تبلیغــات و بازاریابی
گردشگری ســازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری گفت:
«نخستین جلسه شورای سیاســتگذاری نمایشگاههای خارج از کشور
با حضور روســا و نمایندگان تشکلهای گردشــگری اعم از انجمن
دفاتر خدمات مســافرتی ایران ،جامعه تخصصی تورگردانان ،انجمن
راهنمایــان ایران ،انجمن بومگردیهای ایــران ،جامعه هتلداران ایران
و شــرکتهای تابعه سازمان میراثفرهنگی با هدف تصویب فهرست
نمایشــگاههای خارجــی و چگونگــی روند برگزاری نمایشــگاهها
برگزارشد».
به گزارش روابط عمومی معاونت گردشــگری او افزود« :سال گذشته
پس از استعالم از تشکلهای مختلف گردشگری برای تنظیم فهرست
نمایشــگاههای خارجی و تطبیق آن با فهرست کشورهای اولویتدار
بازار هدف ۲۰ ،نمایشگاه در دستور کار قرار گرفت».
بــه گفته مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشــگری ،نقش اســتانها،
جوامع و تشــکلها ،حضور فرهنگ ،آداب و موسیقی ایران ،ضرورت
توجــه به نمایشــگاهها و همچنین برنامهریزی بــرای بهرهبرداری از
ظرفیت رســانههای داخلــی و خارجی از جمله مــواردی بود که در
راســتای چگونگی برگزاری نمایشــگاههای خارجی در این نشست
مورد بررسی قرار گرفت.
الریجانی تصریح کرد« :نمایشــگاههای بینالمللی سفر و گردشگری
 AITFآذربایجان COTTM ،چیــن ATM،دبی ،عراقKotfa ،
کرهجنوبی CMT ،چین ،پاکســتان OIPYKA ،روســیهCITM ،
چین JATA ،ژاپن TOP RESA ،فرانسه ،عمان ،هند IITT ،هند،
 Fiturاســپانیا EMITT ،ترکیه TTG ،ایتالیا ITB ،برلینMITT ،
روســیه و چین نمایشــگاههایی هســتند که جمهوری اسالمی ایران
درحوزه گردشگری در آنها حضور خواهد داشت».

هماهنگی با مدیران بانکها برای ارائه
تسهیالت به گردشگری
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی یکی از مشــکالت حوزه
گردشــگری را عدم شناســایی طرحهای گردشگری از سوی بانکها
دانســت و از رایزنــی با مدیران بانکها برای ارائه تســهیالت به این
حوزه خبر داد.
محمــد شــریعتمداری دربــاره طــرح ویــژه ایجــاد  ۱۴۰هــزار شــغل
بــرای رونــق بخــش گردشــگری و صنایعدســتی ،گفــت« :وزارت
کار جلســهای بــا رئیــس ســازمان میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی بــه منظــور پیگیــری ایــن هدفگــذاری کمــی در
ســال  ۹۸بــرای ایجــاد اشــتغال انجــام داده اســت تــا از ظرفیــت
اشــتغالزایی ایــن حــوزه بهــره گیــرد».
وی افزود« :شورایعالی اشــتغال تعهدات تمام دستگاههای اجرایی در
زمینه اشــتغا ل را پیگیری میکند که از اهم ایــن حوزهها ،زمینههای
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدســتی است زیرا ظرفیت باالیی
برای توســعه دارد ».شریعتمداری یکی از مشکالت حوزه گردشگری
را عدم شناســایی طرحهای گردشگری از ســوی بانکها دانست و
توضیح داد« :بانکها طرحهای تولیدی را خوب میشناســند و برای
حمایت از آنها راحت عمــل میکنند ولی مثال یک طرح بومگردی با
مشکالتی روبهرو اســت؛ بنابراین ما برای استاندارد کردن فرمتهای
مربوطه بــه منظور پرداخــت وام در حوزه گردشــگری با همکاری
ســازمان میراثفرهنگی تالش کردیم .بنابراین تالش شــد با مدیران
بانکها هماهنگی الزم بهوجود آید تا تســهیالت به بومگردی و حوزه
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ارائه شود».

سینـما
■ قدس�������������������������������� .تگزاس -چهارانگشت
■ قدس ������������2غالمرضا تختی-پیشونی سفید
■فلسطین �����������������������������������1زندانیها -ژن خوک
فلسطين ����������������������������������2متری شیشو نیم
■ سينما کانون���������� ....................چهارانگشت
 متری شیشو نیم■بهمن مالير������...........زندانیها-پیشونی سفید
■ آزادي تويسرکان����� پیشونی سفید  -پارادایس

 500هنرمند همدانی
خواستار توقف ساخت و ساز شدند
متن نامه هنرمندان
به استاندار همدان

به نام خداوند جان و خرد
جناب آقای مهندس شاهرخی
استاندار محترم استان همدان
با سالم و احترام
بــا آرزوی توفیــق روزافزون بــرای جنابعالی و
همکارانتــان ،بایــد اذعــان کنیم از اینکه شــما به
ظرفیتهــای گردشــگری اســتان توجــه میکنید
بســیار خوشــحالیم و قــدردان شــما هســتیم .اما
همانطور کــه میدانید یکــی از مهمترین عناصر
گردشگری در کشور ،گردشگری فرهنگی است
کــه به میراث تاریخی وابســته اســت .حفاظت از
ایــن میراث عالوه بر معرفــی هویت ملت ایران به
صنعت گردشگری نیز کمک میکند.
در سالهای گذشــته دغدغهمندان اســتان ،نگرانی
خــود را با تخریــب و نابودی میــراث فرهنگی و
طبیعی بارها ابراز کردند و خوشــبختانه مهندس
نیکبخــت اســتاندار ســابق دربیشــتر مــوارد بــه
پرســشها پاســخ گفت و همراهی کرد .از جمله
درموضوع تخریب زورخانه شــهید همهکسی که
دســتور توقف تخریب این بنــای تاریخی را صادر
کــرد .او بــرای تبدیل میــدان امام به ســایت موزه
بســیار تالش کرد هرچند پس از بازنشســتگی او
ماجرا مسکوت ماند و امروز این مکان به زبالهدانی
در مرکز شــهر تبدیل شده و همانطور که اطالع
دارید ،زمستان گذشته شهرداری برف پیادهراه را
در آن تخلیه میکرد.
همچنین در ســالهای گذشته آســیبهای جدی به
آثار طبیعی و تاریخی اســتان وارد شــده است که
متاسفانه به دست یا دستور برخی مدیران این اتفاق
افتــاده؛ تخریــب عمــارت ذوالریاســتین ،عمارت
جواهــری ،خانههــای تاریخــی کبابیــان ،ایجــاد
ترمینال درحریم هگمتانه و آســفالت کردن بخشی
حال پریشــان عمارت نور مهــال اینروزها
کار رابه جایی رســانده است که  500شخصیت
تاثیرگذار فرهنگی اقدام به ارسال نامهای مکتوب
به مدیر ارشد استان کردند .نامهای که اگر مورد
پیگیری قرار گیرد ضامن حیات نومحال خواهد
شد.
متن نامه در ابتدای این نوشــتار به صورت کامل
آمده است.
از ســال گذشته موضوع ساخت وساز در حریم
درجه یــک عمارت آمر یکائیها یا «نورمحال» به
نگرانی دغدغهمندان اســتان دامــن زد که مبادا
این بنا نیز به سرنوشــت بناهای «کبابیان» دچار
شــود بنابراین مخالفت فعاالن مدنی و هنرمندان
در ســطح ملی مطرح شد .درپی آن با قولهایی
که میــراث فرهنگی در زمینــه اعطای زمینی به
جای مکان فعلی بــه کمیته امداد و وعده کمیته
امداد امــام خمینی (ره) در زمینه حفظ حریم بنا
و ریاست شــورای شهرهمدان دادند امید دربین
شــهروندان ایجــاد و آرامش به ســطح جامعه
بازگشت.
امــا این روزها بار دیگر مالــک یا مالکان زمین
درپی احداث برج هســتند و متأسفانه مسئوالن
شهری پاسخ شــفافی به پرسشها مبنی بر اینکه
چرا دوباره تصمیمات ســاخت و سازها به خانه
اول بازگشــت نمیدهند .چرا داستان واگذاری
زمین معوض از ســوی میراث فرهنگی به کمیته
امــداد  ،و جلب رضایت مالک پایانی متفاوت
پیدا کرد ؟

غیرمجاز بودن ساختوساز در حوالی
عمارت

با وجود تمام تالشهای فعاالن مدنی ،هنرمندان
و شــهروندان ،شهرداری مجوز ساخت را صادر

رونمایی قریب الوقوع
از دستگاه اتصال مغز و رایانه

الون ماســک یکی از پیشتازان عرصه فناوریهای نوین از عرضه
قریب الوقوع دســتگاهی خبر داده که میتواند مغز انســان و رایانهها
را به یکدیگر متصــل کند.به گزارش یاهو نیوز ،وی تصریح کرده که
شرکت نوپای تأسیس شده توســط وی موسوم به  Neuralinkبه
زودی خبر طراحی نخستین رابط کاربری که مغز انسانها و رایانهها را
به یکدیگر مرتبط میسازد ،اعالم خواهد کرد.وی در حساب کاربری
خود در توئیتر تنها به ذکر این نکته اکتفا کرده که رونمایی از فناوری
یادشده «به زودی» صورت میگیرد و به جزئیات بیشتری در این زمینه
اشاره نکرده است.شرکت  Neuralinkدر سال  ۲۰۱۶با هدف تولید
سخت افزاری تأسیس شد که تواناییهای مغز انسان را ارتقا بخشد.

نامهای برای نجات نورمحال

از ایــن تپه باســتانی و تخریب چندین باغ با چشــم
پوشی مدیران شهری صورت گرفت.
جنــاب اســتاندار همانطور کــه میدانید ازســال
گذشــته موضوع ســاخت و ســاز درحریم درجه
یــک عمــارت نورمحال بــه نگرانــی دغدغهمندان
اســتان دامــن زد که مبادا این بنا نیز به سرنوشــت
بناهای کبابیان دچار شــود بنابراین مخالفت فعاالن
مدنی و هنرمندان درســطح ملی مطرح شد .درپی
آن بــا قولهایــی که آقــای پرویز فتاح و ریاســت
شــورای شــهرهمدان دادند امید دربین شهروندان
ایجاد و آرامش به ســطح جامعه بازگشــت .اما این
روزها باردیگر مالک یا مالکان زمین درپی احداث
برج هســتند و متاســفانه مســئوالن شــهری پاسخ
شفافی به پرســشها نمیدهند .این بار از جنابعالی
درخواست داریم با تدبیر و مدیریت صحیح این بنا
و محوطــه اطــراف آن را نجات دهیــد .با مدیرت
جنابعالی و همراهی شــهرداری ،شــورای شــهر،
اداره راه وشهرســازی و میراث فرهنگی میتوان
با واگــذاری زمین معوض ،رضایــت مالک را جلب
کرد و نگرانی مردم همدان را برطرف ساخت.
آقای مهندس شــاهرخی از جنابعالی نیز انتظار و
درخواســت داریم بــه مطالبات هنرمنــدان ،فعاالن
مدنی و اهالی رســانه جامه عمل بپوشانید .مطمئن
باشــید مــردم فرهنگدوســت و قدرشــناس همدان
همراهــی شــما را فراموش نخواهند کــرد .ما از
شــما بــه عنــوان عالیترین مقــام دولتی در اســتان
خواســتاریم اجازه ندهید بیش ازاین حفظ میراث
طبیعی و فرهنگی استان نادیده گرفته شود.
میدانیــم کــه تملــک چنــد اثــر تاریخــی درمقابل
هزینههای معمول یک اســتان مبلغی نیست که شما
نتوانیــد ازپــس آن برآییــد .جنابعالــی در اســتان
قزوین نیز خدمت کردهاید آیا نمیتوان از تجربه
نجات بازار سعدالســلطنه و ســایر آثــار تاریخی
قزویــن الگو گرفــت و بازماندههــای تاریخی این
اســتان و شــهر را نجات داد؟ آیا نمیتوان دستور

داد برای همیشــه از احداث هتلهــا ،اقامتگاهها و
اماکن تفریحی در منطقه مشــرف به تپه عباسآباد
و گنجنامــه ،اعطــای مجــوز بلنــد مرتبهســازی
و افزایــش ارتفــاع در رینگ اول و دوم شــهر و
محور پرترافیــک همدان از جمله خیابان بوعلی،
میدان جهــاد و بیمه جلوگیری کرد تا خســارات
جبــران ناپذیری را به میــراث تاریخی و طبیعی
شهر وارد نکنند؟
جنــاب مهندس شــاهرخی توجه به توســعه پایدار
و حفاظــت از میــراث طبیعــی و تاریخــی در این
زمینه ،حلقه مفقوده مدیریت شــهری است .حفاظت
و پاســداری از میــراث طبیعــی و فرهنگــی تنهــا
برعهده یک اداره نیســت ،هــم مدیران دولتی و هم
مردم بــا مشــارکت نهادهای عمومی بایــد در جهت
حفظ آن تالش کنند .بارها به شــهرداری پیشنهاد
و گوشــزد کردهایم که وظیفه سازمان اجتماعی،
فرهنگی شــهرداری ،تنها نصب بنر تبلیغاتی نیست
و میتوانند بخشی از بودجه و اعتبار فرهنگی را
صرف خرید خانههای تاریخی شهر کنند .شهر به
فرهنگســرا نیاز دارد .چرا بایــد خانه جواهری
تخریب شــود و درمدت کوتاهی درهمان مکان پس
از قطــع درختان مجوز ســاخت چندین برج صادر
شــود؟ باستانشناســان ،معماران و فعاالن فرهنگی
استان بارها گوشزد کردهاند که احداث پارکینگ
در محوطه آقاجانیبیگ ،دوای درد ترافیک شهر
نیســت .اگر قرار اســت  6خیابان اصلی منتهی به
میدان ،به پیادهراه تبدیل شــود چه ضرورتی برای
ایجــاد پارکینــگ در این محوطه اســت؟ از شــما
تقاضــا داریم حتی المقدور آنچه از عناصر قدیمی
و بافــت شــهر باقی مانده و یا در حال نابودی اســت
را نجــات دهیــد .بازیابــی و مرمت ســاختمانهای
قدیمی ،چمنها ،محلهها و قناتهای تاریخی شهر،
درکنــار حفظ باغهای باقیمانــده میتواند به حفظ
هویت شهری همدان کمک کند.
مــورد دیگــر محیــط زیســت همــدان بــا موقعیت

کرده و هیچ توجهی به این موضوع ندارد.
مجوز اولیه این پروژه اوایل ســال  ۹۰صادر شد که
براساس آن تا  ۶ماه فرصت ساخت داشتند که چیزی
بنا نشــد ،دومین مجوز در ســال  ۹۵بدون استعالم
از اداره میراث فرهنگی گرفته شــده که هماکنون با
استناد به این مجوز به فعالیت میپردازند.
میــراث فرهنگی در ســالهای  ۹۶، ۹۵و  ۹۷با
شهرداری مکاتبه کرده و خواستار تعیین تکلیف
این زمین شده که تا کنون بیجواب مانده است،
اظهار کرد :هر ملکی حریم اولیه و ثانویه دارد که
توسط شــهرداری تعیین میشود و در این متراژ
نباید ساختوسازی صورت گیرد.
فعــاالن مدنی از دهه  ۷۰بحــث حفاظت از بناهای
تاریخی را دنبال کردند و هر زمان که ضرورت داشته
ورود کرده و ســعی به حفظ آثار و بناهای تاریخی
داشتند.
نخستین و اصلیترین خسارت وارده با ساخت
برجهــای دوقلو در کنار این بنا ،ریزش احتمالی
این بنا اســت ،آســیب بعدی از بین رفتن نما و
منظر این محیط اســت بــه طوریکه اطراف این
عمارت باید خالی باشــد تا زیبایی آن جلوهگر
شود .گودبرداریهای انجام شده و لرزههای بیل
مکانیکی بدون شک باعث تخریب و کاهش عمر
این بنای تاریخی شد ،این برجها هیچ فاصلهای
با بنا نداشته و در حریم عمارت واقع هستند.
این بنا متعلق به یک فرد و یا نهاد نیســت بلکه
برای تمام مردم ایران و آیندگان اســت ،باید بین
شهرداری و کمیته امداد توافقی صورت گیرد و
در آن منافع شهروندان درنظر گرفته و از تخریب
این بنا جلوگیری شــود که معتقدم بهترین اتفاق
ممکن برای این منطقه تبدیل آن به فضای ســبز
است.

دو پیشنهاد میراث فرهنگی به کمیته
امداد در رابطه با نورمحال

جغرافیایــی و هویــت بصری همدان اســت که در
فرهنــگ وادب و تاریــخ ایرانی شــهرت و اعتبار
دارد .قله الوند و چشــم اندازهای سرســبز آن و
منظره شهری ،همواره مجموعهای خاطره انگیز
بــرای تمــام افراد بــوده و همواره بــه عنوان یک
مزیت شهری شهرت داشته و دارد .درصورتیکه
به این جنبه میراث طبیعی ملی توجه نشود و برای
اســتفادههای انفرادی دامنه الوند تصاحب شود وبا
ســاخت و ســازهای مخرب که بعضا درحال انجام
یا شکل گرفتن اســت ،هویت اقلیم حتما اضمحالل
خواهد شد  .مسئولیت حفظ وحراست متوجه همه
مدیران ومســئولین شــهری باالخص اســتانداری،
محیــط زیســت ،میــراث فرهنگــی ،شــهرداری،
دانشــگاهها و مراکــز فرهنگــی هنری اســت که
البته مسئولیت توجه آحاد جامعه همیشه ضروری
است ،پس بهتر است از سیل اخیر عبرت بگیریم و
کمتر طبیعت را دستکاری کنیم.
امیدوارم از طرف جنابعالی فرصتی فراهم شود تا
مباحث دیگر را در حضوری بیان کنیم.
با سپاس و ارادت
محمدحســین حلیمــی -پرویــز پرســتویی-
امیرشهاب رضوریان
اول اردیبهشت ماه نود و هشت
رونوشت :شورای اسالمی شهر همدان
رونوشت :شهرداری همدان
رونوشت :ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان
رونوشت ادارهکل راه و شهرسازی استان همدان
تــا امــروز بیــش از  500هنرمنــد ،فعــال مدنــی،
پزشــک ،روزنامه نگار و نویسنده و شاعر از این
درخواست حمایت کردهاند و حمایتها ادامه دارد
که برخی از این چهره های شاخص عبارتند از :
دکتر پرویز اذکایی تاریخنگار و نســخه شناس ،
جعفر محمدعلیزاده بنیانگذار موزه تاریخ طبیعی
همدان شــهروند برگزیده ،اشرف منطقی شهروند

برگزیــده اکبــر تمســکی فیلمنامــه نویس،مجید
برزگر کارگردان  ،قاســم زارع بازیگر  ،صادق
چراغی اهنگســاز عباس شــیخ بابایی کارگردان ،
علیرضا بهرامی روزنامه نگار مستندساز
مســعود احمدی (ساعد) نویسنده  ،بابک رضاپور
جمور پژوهشــگر  ،احمد بیگلریــان کارگردان
تئاتــر ؛ کمــال شــهبازبیگیان هنرمنــد تئاتررضا
کشــانی هنرمند تئاتــر ،مریم رازانی نویســنده ،
علــی اصغر طاهــری خواننده  ،رضا جمشــیدیان
اهنگســازمهرداد مدرکیــان دندانپزشــک ،
فــرزاد ســپهر روزنامه نــگار -معمــار  ،حیدر
زنــدی شــاهنامه پــژوه  ،محمدحســین عناصری
طراح گرافیــک و مدیر هنری؛ علــی کریمیان
پیشکســوت هنر  ،ســهراب نیک فرجــاد کاردان
تئاتــر ،عفــت میرمعینــی پزشــک  ،یلــدا خاکباز
فعــال مدنــی  ،فخرالدیــن حیدریان دندانپزشــک
 ،محمدرضــا افخمــی پزشــک ،ســهراب زارعی
مدیــر انجمــن علمی معلمــان تاریخ اســتان همدان
 ،شــهرزاد دادگــر فیلمســاز  ،پژمــان خطیبیان
پزشــک  ،علــی هژبــری باستانشــناس  ،جمشــید
منطقــی آهنگســاز  ،پوریــا دایلــر فیلمســاز ،
ایــرج رنجبــر بازیگر  ،مهدی شــادمانی روشــن
کارگردان تاتر،ســحر شــاملو فعال عرصه تئاتر
 ،فرهــاد گیتی جمــال فعال محیط زیســت ،مجتبی
خوش صفت کارگردان -بازیگر  ،اسداهلل نقدی
اســتاد دانشــگاه  ،ملیــکا رســولی وکیــل پایه یک
دادگســتری  ،آزاده ســئونات کارشــناس حقوقی
 ،نیلوفر محمدپور کارشــناس ارشــد فوتونیک؛
نســرین ابراهیمــی مکــرم کارشــناس جغرافیــا
و برنامــه ریــزی گردشــگری ،حســن کوثــری
کارگــردان تئاتــر  ،زهــرا حضرتــی کارمنــد
دانشــگاه یا کارشــناس آموزش دانشــگاه  ،محمد
اسدی پیروز روانشناس ،مهرداد خضریان معمار
 ،محمد ترکمان روانشــناس  ،فاطمه پهلوانی فعال
فرهنگی  ،امیر عباس پنبه ای وکیل دادگستری.

پاییــز  97بود که رســانه ها اعــام کردند میراث
فرهنگی بــه کمیته امداد در رابطه با «نورمحال» دو
پیشنهاد داده است  .در این پیشنهادات آمده است ،
گزینه یک و اولویت سازمان میراث فرهنگی دادن
زمین معوض بــود که ظاهرا رئیــس کمیته امداد
کشور با آن موافقت کرده است.
علــی مالمیر مدیــر کل میراث فرهنگــی  ،درباره
پیشنهاد دوم عنوان کرد :گزینه ی بعدی مطرح شده
اصالح نقشــه برجها است که تصمیمگیری در این
زمینه با ما نیست و تهران باید با آن موافقت کند.
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان همدان بر این باور
بود که ترجیح و اولویت ســازمان میراث فرهنگی
کمــاکان دادن زمین معوض اســت چــرا که این
موضوع هم به صالح شــهر ،هم میراث فرهنگی و
هم کمیته امداد است.
وی در پایــان با بیــان اینکه میــراث فرهنگی
هیچگونــه تعهدی به کمیته امــداد ندارد ،گفت:
ایــن ارگان فقــط با شــهرداری توافــق کرده و
موضوع و مشکل پیش آمده مربوط به شهرداری
و میــراث فرهنگی بوده و کمیته امداد فقط امتیاز
بهرهبرداری از آن را دارد.
البتــه معــاون میــراث فرهنگی ســازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مهرماه 1397
عنــوان کرده بود مطمئنم کمیته امداد هیچ ضرری
نمیکند و شــهرداری و میــراث فرهنگی در حال
بررســی برای دادن زمین معوض بــه کمیته امداد
هســتند تا عمارت «نورمحال» همــدان زنده بماند
حال باید منتظر ماند تا یا شــاهد پیگیری مسئوالن
اســتانی باشــیم و یا ناظر قد کشــیدن برج ها در
همسایگی عمارت ....

Y K

