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چالشها و فرصتهای فضای مجازی
فعاالن و مسئوالن را گرد هم آورد

مخمصه
فضایمجازی

میرود دل به همانجا که
تعلق دارد

سربه هوا
نیستم جز
به هوای علی

■
■ لزوم فرهنگ سازی برای استفاده از فضای مجازی در خانوادهها
■ چالش فضای مجازی اخبارجعلی است
■ نباید منفعالنه عمل کرد
■ فعاالن رسانه مکتوب را برای فعالیت در فضای مجازی حمایت کنید
■ خانه مطبوعات مسئول کمیته ساماندهی فضای مجازی
فضای مجازی نیازمند مدیریت محتواست
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بازخوانی خطبه انتقادی جمعه
■ حجت االسالم شعبانی:
مجلس دهم و مديران تنبل کشور را به اينجا کشاندهاند

یادداشت روز

موزهای دیگر در راه است

سایه نارضایتی از مجلس
بر انتخابات

قنات قاسمآباد موزه زیرزمینی
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گذری بر ایران در آمارهای قدیمی
یادداشت

تکلیف مدیران استان را روشن کنید
ماندن طوالنی مدت مدیران در پســت هــای مدیریتی که دلیل بر
بی انگیزگی و رکود عملکرد از نگاه نماینده ولی فقیه در اســتان شده
است.
پیش از این هم در حوزه انتصابات در یک ماه گذشــته در استان همدان
حرف و حدیث های بســیاری بود از واکنش به آمدن مدیران غیربومی تا
جابجایی ناگهانی برخی فرمانداران.
در جریان این انتصابات که هر کدام به اســم اســتعفا و ارتقا بود؛ نحوه
برخــورد و عملکرد در انتصابات طوری بود که متفاوت از شــیوه های
مرسوم است فرمانداری در شهرســتانی استعفا می دهد؛ ولی رد یا قبول
آن آنقدر تکذیب و تأیید می شــود تا سرانجام برگزاری مراسم معارفه در
اســتانی دیگر رفتن آن را تأیید می کنــد در مقابل فرمانداری دیگر که از
نگاه وزارت کشــور عملکرد بسیار خوبی داشــته است گفته می شود به
دلیل تعامالت پشــت پرده یکباره جایش را به یک سرپرســت می دهد،
سرپرستی که به گفته اصالح طلبان از طیف دولت پیشین است.
امــا در این میان نحــوه تغییر و تحول در حوزه شــبه دولتی ها نیز گویا
متأثر از سیاست های بخش دولتی است .مدیریت نمایشگاه بین المللی با
سرپرست پس از اعمال قانون منع به کارگیری بازنشسته ها به مدت  ٦ماه
و یا رفتن حمیدرضا یاری از شرکت سیاحتی علیصدر و همچنین گردان
از شرکت شهرک ها را از این دست برشمرد.
در حالــی کــه مدیریــت حمیدرضــا یــاری در علیصــدر و ایســتادگی وی
در برابــر زیــاده خواهــی هــای برخــی ذینفــوذان بــه یــک جنجــال ملــی
تبدیــل شــد امــا خروجــی عملکــرد وی نشــان مــی دهــد کــه بهتــر بــود
ایــن شــخص در جایــی کــه فعالیتــش در حــال بــه بــار نشســتن اســت
ادامــه خدمــت مــی داد در حالــی کــه وی از ایــن پســت در مراســمی
ســاده و بــی تکلــف تودیــع شــده و مــدت هاســت اســتفاده از ظرفیــت
چنیــن مدیرتوســعه گرایــی بالتکلیــف مانــده اســت.
همچنین ســردرگمی تصمیم گیران در سال رونق تولید برای شرکتی که
متولی واحدهای تولید است شــائبه سیاسی کاری و البی برای تصاحب
پست شرکت شهرک های صنعتی را پررنگ تر کرده است.
و در ایــن میــان فشــار بــرای تغییــر پســت مدیــری کــه بــه تازگــی
حکــم مدیریــت را از هیــأت مدیــره اش گرفتــه اســت فشــار برخــی
نماینــدگان مجلــس و ســاختمان ســبز اســتانداری را نمایــان کــرده
اســت چــرا کــه پــس از گذشــت کمتــر از  ٢۰روز شــنیده هــا حاکــی
از آن اســت کــه تصمیــم بــرای جابــه جایــی ایــن مدیــر و اعــزام بــه
شهرســتانی اســت کــه فرمانــدارش بــه اســتان البــرز رفتــه اســت.
در ســال انتخابــات برنامــه چینــش نماینــدگان مــردم در مجلــس و
اســتانداری را نشــان مــی دهــد حــال شایســته اســت مدیریــت ارشــد
اســتان در جایــی کــه احــزاب ،گروهــای سیاســی گردهمایــی سیاســی
و بســیاری از کنشــگران اجتماعــی نحــوه مدیریــت هــا را مــورد نقــد
دارنــد نســبت بــه تثبیــت مدیــران جدیــد و همچنیــن تســریع در تغییــر
مدیــران در لیســت تغییــر و خداحافظــی بــا برخــی مدیــران بازنشســته
کــه بــه بهانــه هــای مختلــف همچنــان در پســت هایشــان هســتند اقــدام
کننــد تــا ضمــن جلوگیــری از اتــالف فرصــت هــای اســتان حاشــیه
هــای ایجــاد شــده در رونــد انتصابــات را در کمتریــن زمــان ختــم بــه
خیــر کنــد چــرا کــه پــس از ایــن فصــل انتخابــات آغــاز شــده و دیگــر
مجالــی نخواهــد بــود.
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رشد  ۶0میلیونی جمعیت در  ۶0سال
بررسی آمارهای قدیمی از این حکایت دارد که
از ســال  1٣٣۵تا  1٣٩۵بیش از  ٦۰میلیون نفر به
جمعیت کشور اضافه شده ،بعد خانوارها کوچکتر
شده و میانگین سن زنان و مردان هم حدود هشت
سال اضافه شده است.
به گزارش ایســنا ،نگاهی به آمارهــای مرکز آمار
ایران فاصلــه حدود  ٦۰ســاله از  1٣٣۵تا 1٣٩۵
که سرشماری عمومی نفوس و مسکن انجام شد،
نشــان میدهد که از نظر تقسیمات کشوری تعداد
اســتانهای کشور از  ٢٤اســتان در سال  1٣٦۵به
 ٣1استان در ســال  1٣٩۵و تعداد شهرها از ٤٩٦

به  1٢٤٢رسیده است ولی تعداد آبادیهای دارای
سکنه از  ٦۵هزار و  ٣٤٩به  ٦٢هزار و  ٢۸٤کاهش
داشته است .طی این سالها همواره شهرهای باالی
 ٢۵۰هزار نفــر ،بیش از  ۵٢در صد جمعیت را در
خود جای دادهاند.
همچنیــن در این فاصله زمانــی ،جمعیت ایران از
 1۸میلیون و  ۸۵٤هزار نفر در ســال  1٣٣۵به ۷٩
میلیون و  ٩٢٦هزار نفر در سال  1٣٩۵افزایش یافته
است که رشد تا مرز  ٦۰میلیونی دارد؛ این افزایش
در نقاط شــهری برابر با  ۵٣میلیون نفر و در نقاط
روســتایی تا بیش از هفت میلیــون  ۷۰۰هزار نفر

است.
اما نســبت جنسی از  1۰٤در ســال  1٣٣۵به 1۰٣
در سال  1٣٩۵رســیده است و کاهش بعد خانوار
از  ٤.۷٦به  ٣٣.٣نشــان از کمتر شــدن تعداد افراد
در خانوارها دارد.
همچنین میانگین ســن افراد جامعه از  ٢1.۸۷سال
برای مردان و  ٢1.٦۰سال برای زنان در سال ،1٣٦۵
به  ٣۰.٩سال برای مردان و ٣1.٣سال برای زنان در
سال  1٣٩۵افزایش یافته است که گویای تغییرات
ساختار سنی طی این سالها است.
روند تغییرات برخی شاخصهای مهم جمعیتی طی

 ٦۰سال گذشــته از این حکایت دارد که در سال
 ،1٣٩۵حدود  ۸.٤۸درصد از خانوارهای معمولی
کشور یکنفره و  1.۵٣در صد هفتنفره و بیشتر
بودهاند ،سهم این خانوارها در سال  1٣٦۵به ترتیب
برابر با  ٤.۵٢و  ٢٦.٩٩در صد بوده است.
بررسی وضع ســواد در ایران نیز نشان میدهد که
میزان باسوادی در سال  1٣٩۵در کل کشور برابر با
 ۸۷.٦٤درصد و برای مردان  ٩1و زنان  ۸٤.٢درصد
بودهاست ،این شاخص در ســال  1٣٦۵برای کل
کشــور٦1.۸ ،درصد ،برای مردان و زنان به ترتیب
 ۷1و ۵٢.1درصد بوده است.

وعده معاون توانیر:

تابستان امسال خاموشی نداريم
معــاون هماهنگــی توزیع شــرکت توانیر
گفــت :بــا برنامهریــزی تولیــد و مدیریــت
مصرف ،تابســتان امســال خاموشــی برق در
کشور نخواهیم داشت.
به گزارش مهر ،غالمعلی رخشــانیمهر در جمع
خبرنگاران در بوشــهر اظهار داشت :برنامهریزی
مناســبی برای تولید برق در کشور صورت گرفته
است تا با همکاری مشترکان خاموشی برق نداشته
باشیم.
وی با اشاره به پیشبینی و برنامهریزی برای تولید
 ٦٢هزار مگاوات برق در کشــور خاطرنشان کرد:

در صورتی که مشترکین همکاری الزم را در زمینه
مدیریت مصرف برق داشته باشند ،تابستان امسال
خاموشی نخواهیم داشت.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر به مصرف
باالی برق در استانهای گرمسیری اشاره کرد و
ادامه داد :عالوه بــر افزایش تولید باید در زمینه
مدیریــت مصرف برق هم اقدامــات الزم انجام
شود.
وی تصریــح کرد :در صورتی که مردم در مصرف
برق در بخــش خانگی ،تجاری و کشــاورزی و
صنعتی مدیریت الزم را داشته باشند ،نیازهای آنها

اگر به دنبال آگهیهای استخدامی
میباشیدلطف ًا به کانال تلگرامی
زیرمراجعه نمایید

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

تأمین میشود و خاموشی نخواهیم داشت.
افزایش تعرفه برق پرمصرفها
رخشــانیمهر با بیان اینکه با همراهی و همکاری
مردم از تابســتان پیش رو به خوبی عبور میکنیم،
ادامــه داد 1٦ :درصــد به تعرفه برق مشــترکین
پرمصــرف که الگــو را رعایــت نمیکنند اضافه
خواهد شد.
وی بر لزوم تعدیل مصرف مشــترکین پرمصرف
تاکید کرد و افزود :در صورت عدم تعدیل مصرف
توسط این مشترکین ،از ابتدای خردادماه تعرفه برق
آنها با افزایش روبرو خواهد بود.

تبریک و تهنیت

برادر ارجمند جنـاب آقــاي

فرشاد نوید

معاون هماهنگی توزیع شــرکت توانیر از حذف
قبوض کاغذی برق و توســعه اتوماسیون خبر داد
و گفــت :افزایش خدمات به مشــترکان به روش
اتوماسیون از جمله برنامهها و سیاست وزات نیرو
است.
وی از کاهش مراجعه مکرر مردم به شرکتهای
توزیع نیروی برق به عنوان دســتاورد اتوماسیون
یاد کرد و اظهار داشــت :شــرایطی برای کاهش
حضور مردم به شــرکتهای توزیع نیروی برق
بــرای خدمات فروش و پــس از فروش فراهم
میشود.

 -1مجلس دهم امروز یکشنبه انتخابات
هیأت رئیســه برای سال چهارم یعنی سال
پایانی فعالیــت خود را برگزار خواهد کرد
اما آنچه روشن است...
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کمک  ۵۰میلیونی
همدانیهای مقیم
تهران به ستاد دیه
همدان

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان از کمک
 ۵۰میلیون تومانی همدانیهای مقیم تهران به
زندانیان جرائم غیرعمد استان خبرداد.
یــداهلل روحانیمنش در گفتوگو با ایســنا،
با اشــاره به برگزاری مراسم یادبود شهیدان
شاهحســینی ،قشــمی و الهوتی در در مرکز
شهید مدنی تهران در روز گذشته ،بیان کرد:
خیرین شــرکتکننده در این مراسم باشکوه،
مبلغــی افزون بر  ۵۰میلیــون تومان را برای
کمــک بــه آزادی زندانیان غیرعمد اســتان
همدان اختصاص دادند.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از بدهی
زندانیان جرائم غیرعمد بهواســطه رضایت
شکات مورد بخشش قرار گرفته است ،گفت:
ســتاد دیه در سالهای گذشته تا کنون موفق
شــده تا با همکاری شکات پروندهها نزدیک
به  ۵۰درصد کل بدهی و تعهدات مددجویان
را در قالب صلح ،سازش و مشارکت در امر
آزادی زندانیان اقدام کند.
روحانی منش با تشــریح روند و مسئولیت
اجتماعی ســتاد دیه در کمک به انســانهای
گرفتار دربند زندانها ،عنوان کرد :مساعدت
ســتاد دیه در آزادی مددجویان غیرعمد در
تمامی ماههای ســال با جدیت و خیرخواهی
پیگیری و حل میشود اما با توجه به اهمیت
کمکرســانی در ماه مبــارک رمضان ،انتظار
میرود بیشترین و نیازمندترین مددجویان در
این ماه پر برکت آزاد شوند.

تبریک و تهنیت

برادر ارجمند جنـاب آقــاي

فرشاد نوید

انتخاب شايسته جنابعالی را بهعنوان

انتخاب شايسته جنابعالی را بهعنوان

ق روزافزون
توفیق
یق
توفیی
ک عرض مینمائیم و توف
تبريک
يک
تبر
گذاشتهايد را از خداوند
ري که قدم گذاشتهايد
یري
مسیري
مسیی
در مس
متعال خواستاريم.

ک وتهنیت عرض مینمائیم.
مینمائیم.
يک
تبريک
تبر

رياست هیأت مديره کانون
انجمنهای صنفی کارفرمائی
استان همدان

شرکت دشت ناز الوند

رياست هیأت مديره کانون
انجمنهای صنفی کارفرمائی
استان همدان
شرکت توتیای کوهساران

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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حکم مرمت بنای تاریخی بانک کارگشایی صادر شده است
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری همدان گفت:
حکم مرمت بنای تاریخی بانک کارگشایی صادر شده است.
احمد ترابی در گفتوگو با فارس اظهار کرد :خانه قدیمی میرابیان رفع خطر شده و از مالک
نیز درخواست برای ثبت ملی اثر شده تا در برنامه مرمتی قرار دهیم.
وی بــا بیــان اینکــه مالــک تاکنــون بــه میــراث فرهنگــی مراجعــه نکــرده اســت ادامــه داد:
اگــر مالــک بــرای ثبــت مراجعــه نکنــد ،خــود میــراث فرهنگــی اقــدام بــه ثبــت اثــر اقــدام
خواهــد کــرد.

معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری همدان با اشاره به
وضعیت ساختمان بانک کارگشایی نیز یادآور شد :این بنا متعلق حمیدرضا عالقبندیان است که
حکم مرمتی آن نیز از سوی سازمان صادر شده است.
وی با اشــاره به اینکه رایزنی برای مرمت با مالک در حال انجام اســت تصریح کرد :برخی از
مالکان خانههای تاریخی تصور میکنند با مرمت اثر از سوی میراث فرهنگی ،این سازمان مالک
آن خواهد شد در حالی که این طور نیست.
ترابــی با بیــان اینکه خانه بعد از مرمــت در اختیار مالک برای بهرهبــرداری قرار میگیرد در
خصوص تخریب یک خانه قدیمی در بلوار ارم از سوی شهرداری نیز گفت :این خانه ،تاریخی
نبود اما به شهرداری گفتیم بدنه بنا را حفظ کند و شهرداری نیز قبول کرد.

kh

یادداشت روز

سایه نارضایتی از مجلس بر انتخابات
 -1مجلس دهم امروز یکشــنبه انتخابات هیأت رئیسه برای سال
چهارم یعنی ســال پایانی فعالیت خود را برگزار خواهد کرد اما آنچه
روشــن اســت عدم تغییر در روش های مجلس بــا روی کار آمدن
اعضای هر فراکســیونی در هیأت رئیسه سال پایانی است البته آنچه
ذهن نمایندگان را به خود مشغول کرده انتخابات هیأت رئیسه نیست
بلکه انتخابات سرنوشــت ساز مجلس یازدهم است .آنها می دانند به
هر حال تا پایان فعالیت مجلس نماینده هستند و اگر می خواهند این
روند را ادامه دهند باید در انتخابات مجلس یازدهم دوباره رای داشته
باشند ،موضوعی که برای بسیاری از آنها تبدیل به کابوس شده است.
 -٢نمایندگان از هر فرصتی برای تبلیغات خود استفاده می کنند .این
روزها کمتر جلسه مهمی در استان برگزار می شود که نماینده خود را
به آن نرسانده باشد و تریبون را در اختیار نگرفته و از اینکه چه کارها
کرده و توسعه استان و شهرستان مدیون اوست ،داد سخن نداده باشد.
در این راه برخی نمایندگان تمامی کارهای انجام شده در استان را نیز
به نام خود مصادره می کنند و در برخی شهرســتان ها تبلیغات بنری
راه انداخته اند تا بگویند همه فعالیتها به واسطه حضور آنها در سمت
نمایندگی بوده است.
 -٣مردم ایــن روزها گرفتاری های خاص خــود را دارند از کمبود
کاالها ،گرانی ها ،کاهش درآمد و نبود شغل گرفته تا افزایش آسیبهای
اجتماعی که مستقیم از فضای اقتصادی تاثیر می پذیرد.
در این شــرایط قطعا مردم از عملکرد هیچ مســئولی رضایت نداشته
و مســئوالن را در کنار خود نمی بیننــد و این بدترین وضعیت برای
نمایندگانی است که می خواهند باز هم اعتماد مردم را جلب کرده و
در مجلس ادامه خدمت دهند.
 -٤مجلس دهم مجلس عجیب و قریبی است ،وزیری را استیضاح و
به خاطر کارنابلــدی از کار برکنار می کند و دوباره به همان وزیر در
وزارتخانه ای مهمتر اعتماد می کند! یا اســتیضاح های بسیاری مطرح
اما در لحظه آخر در فضایی که بوی خوبی از آن استشمام نمی شود ،
امضاها پس گرفته می شــود! سئوال از رئیس جمهور را پیگیری و در
فضایی عجیبتر از پیگیری اعالم انصراف می کند.
این مجلس در بســیاری از تحوالت نیز تنها تماشاچی بوده تا جایی
که گالیه رهبر انقالب را نیز به دنبال داشــته که چرا در برابر اقدامات
دشمن واکنش مناسب و متناسب ارائه نداده است.
 -۵برخــی نمایندگان مجلس به جای کار بــرای مردم به باندبازی و
گروه بازی مشغول شده و به جای پیگیری مشکل مردم ،پیگیر انتصاب
فالن دوست و آشنا و هم گروه بوده اند.
برخی نمایندگان نیز در شرایطی که مردم به خاطر شرایط بد اقتصادی
از انجام ســفرهای داخلی هم منصرف شدند از سفر خارجی خود با
هزینه ملت دست برنداشتند.
 -٦جمعه گذشــته نماینده ولی فقیه و امــام جمعه همدان که قصد
دارد تریبون نماز جمعــه را به تریبونی برای مطالبه گری تبدیل کند،
از عملکــرد مجلس دهم به طور کلی گالیه کــرد و تصریح کرد که
این عملکرد مورد رضایت مردم نیســت و نمایندگان مجلس باید در
مورد عملکرد خود به مردم در خصوص اقدامات مجلس برای مبارزه
با مفاســد اقصادی ،افرایش قیمت مســکن ،خودرو و مایحتاج مردم
گزارش بدهند.
واقعیت این است که مجلس در بسیاری از این تحوالت اقتصادی تنها
تماشاچی بوده و نتوانسته تاثیر مثبتی در تحوالت داشته باشد.
 -۷نارضایتی مردم از عملکرد مجلس قطعا در نمره ای که به کارنامه
نمایندگان در انتخابات خواهنــد داد ،موثر خواهد بود و اکنون زمان
پاســخگویی است و نمایندگان باید به مطالبه نماینده ولی فقیه و امام
جمعه همدان برای پاســخگویی پاسخ مثبت دهند و بگویند که برای
حل مشکالت اقتصادی مردم چه کرده اند و چه قرار است انجام دهند
هرچنــد فرصت اقدامی نمانده و در ســال آخر فعالیت مجلس همه
کارهای نمایندگان ،تبلیغاتی محســوب خواهد شد و کنار زدن سایه
نارضایتی مردم کار بسیار سختی خواهد بود.

خبر

هوای همدان برای گروههای حساس
ناسالم است

معاون پایش اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان همدان با
اشاره به اینکه هوای آلوده امروز نگرانکننده نیست ،گفت :امروز هوای
همدان برای گروههای حساس ناسالم است.
رضا عبداللهی در تشریح این خبر بیان کرد :بر اساس شاخص کیفیت
هــوا در همدان کمتــر از  11۰میکرون بوده و فقــط برای گروههای
حساس ناسالم است.
وی در گفتوگو با ایسنا ،ادامه داد :غبار موجود در هوا تنها در صورتی
میتواند نگرانکننده باشد که شاخص آلودگی آن بیش از  1۵۰میکرون
باشد و این آلودگی تنها در شهرستان همدان است.
عبداللهی با اشاره به اینکه منشأ این آلودگی داخلی بوده و هنوز منبع
آن مشــخص نیســت ،عنوان کرد :این آلودگی بهقدری نیست که از
کشورهای دیگر به ایران وارد شود اما با بررسی نقشههای هواشناسی
و بادها میتوان منشأ محلی آن را یافت.
وی تصریح کرد :این آلودگی موقت بوده و گروههای حساس همچون
کودکان ،سالمندان و بیماران قلبی -عروقی باید تا زمان اتمام آلودگی
نکات بهداشتی را رعایت کنند.
معاون پایش اداره کل حفاظت محیط زیســت استان همدان در پایان
یادآور شد :با توجه به پایش ایستگاههای چهارگانه این آلودگی فقط
در همدان بوده و میزان شــاخص آلودگی شهرســتانها کمتر از 1۰۰
میکرون است که میتوان آن را هوایی پاک نامید.

بازخوانی خطبه انتقادی جمعه
■ حجت االسالم شعبانی:مجلس دهم و مديران تنبل کشور را به اينجا کشاندهاند

« اکرم چهاردولی

زنــگ انتخابات مجلس شــورای
اسالمی نواخته شده و به تدریج تریبون
های مختلف با احتیاط وارد این عرصه
می شوند.
عرصــه ای که باید رســانه ها در تمام
چهارســال گذشــته در آن حضوری
فعال داشــته و به نقد و بررسی عملکرد
نمایندگان مبادرت می کردند.
اما شــاید بنا به مالحظاتــی این اتفاق
آنچنان که باید و شاید رخ نداد و حال
شاهدیم که تریبون نماز جمعه با امنیت
خاطر بیشتری که الزمه چنین جایگاهی
اســت به طرح پرسش هایی اساسی در
زمینه عملکرد نمایندگان پرداخته است.
حجت الســالم حبیب ا ...شــعبانی،
نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام
جمعه همــدان که چند ماهی اســت
امامت نماز جمعه را در این شهر عهده
دار شده ،در خطبه های جمعه گذشته
با طرح چند سوال عمال فضای پرسش
و پاسخ را گسترش داده و این مجالی
است تا رسانه ها نیز با سرعت بیشتری
در فرصت باقیمانده تا انتخابات در آن
نقش آفرینی کنند.
در ایــن خطبه ها وی بــا تاکید اینکه
جناحی عمل نمــی کند به نقاط ضعف
مجلس دهم اشــاره و از عملکرد کلیت
آن ابراز نارضایتی کرده است.
امام جمعــه همدان همچنین با گره زدن
مشکالت اقتصادی مردم به همین ضعف
های مدیریتی و وضعیت توزیع کاالهای
اساسی ،آن را دون شان ملت ایران پس
از  ۴۰سال مدیریت دانسته و صراحتا به
مدیران تنبل و اشراف زده تاخته است.
بی شک طرح مطالبات مردم از تریبون
نماز جمعه در روزهای حساســی که
توان عمده کشــور معطوف بحران های
بین المللی اســت ،یک نقطه روشن و
امیدبخش برای جامعه است.
شــعبانی با اقتدا به سخنان رهبری در
چند روز گذشته تفکر انقالبی را عامل
نجات کشور دانسته و ابراز امیدواری
کرده اســت که یک دولــت جوان و
بــا انگیز روی کار بیاید .این اشــاره
در کنار نقد عملکــرد وزیران دولت
حاکــی از نوعی انتقاد بــه بدنه پیر و
بدون انگیزه دولت اعتدال است که از
نگاه امام جمعه عامل سقوط در برخی
عرصهها شده ایم.
وی خواستار اســتفاده بیشتر از علما و

سواالت حجت االسالم شعبانی امام جمعه همدان از نمایندگان مجلس دهم

 .۱میخواهم بدانم این نمایندگان در زمینه مبارزه با فساد چه کردهاند؟ کدام قانون مصوب
شده که جلوی فساد در ادارات را بگیرد؟
 .۲درباره معیشت مردم و مبارزه با گرانی کدام قانون را تصویب کردید که جلوی بی بند
و باری اقتصادی را بگیرد؟ چقدر نظارت کردید و به مسئوالن تذکر دادید؟
 .۳در جلوگیری از حذف یارانه کاالهای اساســی ( ۱۴میلیارد دالر) و واردات اقالم غیر
اساسی چه مصوباتی داشتید؟

روحانیت شده و با انتقاد شدید از کمبود
بودجــه و اعتبارات بــرای حوزه های
علمیه خاطرنشان کرد که این حوزه ها
هزار سال است که اسالم را برای مردم
حفظ کردهاند.
در ادامه ضمــن بازخوانی خطبه های
نماینــده ولی فقیه در اســتان ،به طرح
چند پرســش از نمایندگان در البالی
سطور ذیل بیشــتر خواهیم پرداخت تا
شاید در پاسخ به ســخنان امام جمعه،
دفاتــر نماینــدگان و یا خــود آنها با
تشــریح فعالیت و عملکرد خود ،برای
موکالنشــان توضیح دهند که با وکالت
مردم چه کــرده و چگونه از منافع آنها
دفاع کرداند؟
احیای تفکر انقالبی عامل نجات
کشــور از دســت مدیران تنبل و
اشرافزده
شــعبانی در خطبــه های نمــاز جمعه با
اشاره به اینکه ســنتهای الهی ثابت است
و تغییر نمی کند احیــای تفکر انقالبی را
عامل نجات کشــور از دست مدیران تنبل
و اشرافزده دانســت و گفت :به فرموده
مقام معظم رهبــری باید تالش کنیم یک
دولت جوان و با انگیزه روی کار آید زیرا
مســئولی که انگیزه نداشته باشد حتی اگر
باتجربه باشد نمیتواند کارساز باشد.
شعبانی با بیان اینکه اگر نگاهمان به خدای
فاتح خرمشهر باشــد پیروزیم ،افزود :این
نــگاه بایــد در همــه مســائل از زندگی

شــخصی و خانوادگی گرفته تا مســائل
اجتماعی ،سیاســی ،فرهنگی و اقتصادی
جاری و ساری باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره
به اینکه در نظام اســالمی دســتاوردهای
بســیاری برای کشور و مردم حاصل شده
است گفت :مقایسه قبل از انقالب و پس
از آن به لحاظ پیشرفتها غیر قابل مقایسه
است اما این موضوع به معنای این نیست
که مردم مطالبهگری نکنند.

مطالبهگری بــه معنای تخریب
هیچ مسئولی نیست

امام جمعه همــدان خطبههای نماز جمعه
را جای مطالبهگری دانســت و اظهار کرد:
مطالبهگری در این مکان مقدس به معنای
تخریب هیچ مسئولی نیست ،ضمن اینکه
«مســئول» یعنی کسی که باید مورد سوال
قرار گیرد بنابراین باید پاسخگو باشد.
وی بیان موضوعات را از باب دلسوزی و
تذکر به منظور حل مشــکالت عنوان کرد
و تأکیــد کرد :فضای جامعــه باید فضای
مطالبهگری باشد.

مردم از عملکــرد مجلس دهم
رضایت ندارند

شــعبانی با اشــاره به اینکه مجلس محل
قانونگزاری اســت و شــئون اجتماعی ـ
سیاســی و نظارت بر عملکرد مســئوالن
در دســت مجلس اســت گفت :با تشکر
از آن دســته از نمایندگانی که در مســیر
حل مشــکالت مردم دغدغهمند بودند و

بــرای احقاق حق ملت فریــاد زدهاند ،اما
در مجمــوع مردم از عملکرد مجلس دهم
رضایت ندارند.
امــام جمعه همــدان با گالیــه از وجود
صفهــای طوالنی توزیع اقالم اساســی
مــردم اظهار کرد :این اتفاق در شــان این
ملت نیست ،چرا باید بعد از  ٤۰سال مردم
برای دریافت اقالم اساسی صف بایستند؟
وی خطاب به نماینــدگان مجلس گفت:
ضمن اینکه عملکرد مسئوالن در این زمینه
قابل نقد اســت ،شما به عنوان وکیل مردم
چه تذکری به دولت دادهاید و چه نظارتی
بر عملکرد مسئوالن داشتید؟
شعبانی ادامه داد :اگر نتوانیم اقالم اساسی
را مورد نیاز مردم را به درســتی و در شان
مردم توزیع کنیم این چه مدیریتی است؟
امــام جمعه همدان با انتقــاد از عملکرد
کلی مجلس دهم در زمینه مبارزه با فســاد
و تورم ،نظارت دقیــق و توجه به وظیفه
قانون گــذاری در زمینه حل مشــکالت
مردم و برخورد با متخلفان را از مهمترین
وظایف نمایندگان مجلس دانست.

مطالبهگری ما از تمام مسئوالن
فارغ از جریان سیاسی است

وی بــا بیان اینکه مطالبهگــری ما از تمام
مســئوالن فارغ از جریان سیاســی است
تأکید کرد :هر جریانی که به مردم خدمت
کند مورد حمایت ماست.
امام جمعه همدان بــا انتقاد از حذف ارز
 ٤٢۰۰هــزار تومانی از اقــالم مورد نیاز
مردم از یک سو و هزینه آن برای واردات
برخی اقالم غیراساســی از ســوی دیگر
گفت :نمایندگان باید جلوی این اتفاقات
را بگیرند.
شــعبانی مهم بایــد در تمــام مجالس به
ویژه شــبهای قدر جدی گرفته شود در
صورتی که متأســفانه شاهد کمرنگ شدن
بهرهمنــدی از ظرفیت ســخنرانی علما و
روحانیون هستیم.
وی با اشــاره به اینکه برخی از جریانات
سیاسی در استان دنبال سهمخواهی هستند
که باید جلوی این اتفاق نیز گرفته شــود،
بر لزوم سادهزیســتی مسئوالن تأکید کرد
و در پایان توجه به حفظ محیط زیســت
را اولویت اساســی در اســتان دانست و
خواستار توجه به این مهم شد.
حال با این تفاســیر و اتفاقها باید منتظر
بود سیســتم مدیریتی و وکالی مردم در
مجلس چگونــه از عملکرد خــود دفاع
خواهنــد کرد.رســانهها آمادگی انتشــار
دستاوردهای مستند را برای مردم دارند.

آغاز ارزیابی عملکرد مدیریت سبز ادارات استان
مدیرکل محیط زیســت همــدان گفت:
مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی،
آب ،مــواد اولیه و تجهیــزات ،کاهش مواد
زائد جامد و بازیافت آنها است که عملکرد
دستگاههای اجرایی در این زمینه ارزیابی می
شود.
بــه گزارش مهر ،عادل عربی در نشســت با
اعضای سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی
همدان افزود :مصادیق مدیریت ســبز شامل

سال گذشته بیش از 37
میلیارد تومان تسهیالت
اشتغالزایی در کبودراهنگ
پرداخت شد

کبودراهنگ -خبرنگار همدانپیام :ســال
گذشــته  ٣۷میلیــارد و  1٢۰میلیــون تومان
تسهیالت برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال در
شهرستان کبودراهنگ پرداخت شده است.
رئیس اداره کار و تعــاون و رفاه اجتماعی با
بیان ایــن مطلب در همایش اشــتغال بخش
گلتپه افزود :از این مبلــغ  ٢۵میلیارد و ۷٢۰
میلیون تومان برای مشاغل خانگی و روستایی
پرداخت شده اســت که  ٣٦٢طرح را شامل
میشود.

بهینهسازی مصرف آب ،بهینهسازی مصرف
انرژی ،مدیریت پسماند ،بهینهسازی مصرف
اقالم مربــوط به مکاتبــات اداری ،حمل و
نقل ،ساختمان ســبز ،اطالعرسانی و ارتقای
آموزش کارکنان و اســتفاده از فناوریهای
پاک و سازگار با محیطزیست است.
عربی ادامه داد :شاخص های مدیریت سبز
دســتگاههای اجرایی به عنوان بخشــی از
شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاههای

یاد شــده لحاظ میشــود و دســتگاههای
اجرایی موظفند شــاخص های اعالم شده
را محاســبه و در چارچوب شاخصهای
ارزیابی عملکرد دســتگاههای متبوع خود
لحاظ کنند.
مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان
همدان عنــوان کرد :مدیران بــرای انجام
آموزشهــای محیط زیســتی در اولویت
قرار دارند.وی از انجام  ۷۰درصدی پروژه

عاشــوری خاطرنشــان کرد :از این تعداد ۵٤
طرح سهم بخش گلتپه بوده که اعتباری بالغ
بــر  ٣میلیارد و  ٦٢۰میلیون تومان توانســتند
جذب کنند.
وی افزود :به دستور فرماندار کبودراهنگ دفتر
جذب و سرمایهگذاری در محل فرمانداری با
دبیری رئیس جهاد کشاورزی راهاندازی شده و
تاکنون  ۵۷طرح بزرگ معرفی کردهاند که در
حال پیگیری است.
بخشدار گلتپه نیز در این نشست اظهار داشت:
در راستای تحقق رونق تولید و ایجاد اشتغال
همه ما باید در ســایه تعاملی سازنده و جهاد
گونه حرکت کنیم.
دهقانی خواه افزود :روستائیان بازوان توانمند
کشــور در بحث رونق تولید هســتند همه ما

وظیفه داریم با هم اندیشی و تعامل دو جانبه در
جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی راهکارهایی
را ارائه دهیم لــذا در این جهت باید فرهنگ
ایجاد اشتغال را در بین مردم نهادینه کنیم.
رئیس جهاد کشــاورزی نیــز در این همایش
گفــت :جهــاد کشــاورزی آمــاده پرداخت
تسهیالت در زمینه دامداری ،سردخانه ،صنایع
تبدیلی ،کشت زعفران ،زنبورداری ،شیالت و
گیاهان دارویی و گل محمدی است.
اســماعیلی افزود :کشــاورزان بخش گلتپه
در بحث احــداث و راهانــدازی گلخانه نیز
میتوانند به صورت  1٢ماهه هر هکتار  1۰نفر
اشتغالزایی داشته باشند.
رئیس میراث فرهنگــی در این همایش بیان
کرد :اگر شهرداری گلتپه در ایجاد یک واحد

مطالعاتی شناســایی کانونهــای احتمالی
مولد ریزگــرد در همدان خبر داد و گفت:
پــس از این وظایــف دســتگاهها در این
خصوص معین میشــود .عربــی از آغاز
برنامه مدیریت تــاالب آق گل مالیر خبر
داد و گفــت :برای تدوین ایــن برنامه تا
پایان آبان ماه سلســله کارگاههای مشورتی
تشــکیل و نتایــج کارگاههــا به شــورای
برنامهریزی استان ارسال میشود.
گردشگری ورود داشته باشند برای توسعه و
پیشرفت شهر بسیار مثمرثمر خواهد بود چرا
که فضاهای گردشــگری در جذب توریست
بسیار مهم هســتند و به دنبال آن اقتصاد شهر
نیز تقویت خواهد شد.
غالمــی افزود :دهیاران و اعضای شــوراهای
اســالمی میتواننــد بــا میــراث فرهنگی و
گردشــگری تعامل داشــته باشــند و تمامی
خانههای سنتی و تاریخی و قلعههای قدیمی
که در روســتاهای بخش گلتپه وجود دارد و
در مســیر تردد هســتند را به میراث فرهنگی
معرفیکنند همچنین روســتاهایی که ظرفیت
توسعه صنایع دستی را دارند شناسایی و جهت
ارائه خدمات آنهــا را به اداره میراث فرهنگی
معرفی کنند.
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 -1یکی از کاندیداهای احتمالی تویسرکان حضور پررنگ و تبلیغاتی
در این شهرســتان داشته است .گویا وی به فعالیت های تبلیغی خود
رنگ کار خیریه و عام المنفعه داده است.
گفتنی اســت در این تبلیغات برخی مســئوالن شهرستان نیز حضور
داشته اند.
 -٢ملخ ها هر روز به همدان نزدیک تر می شوند .گویا ملخ ها به ساوه
و قم رسیده اند و در این دو شهرستان رویت شده اند.
گفتنی است قبال گفته شده که ملخ ها به همدان نخواهند رسید اما گویا
ملخ ها عزم سفر به همدان در فصل برداشت محصول را کرده اند.
 -٣دو گزینه از گزینه های بومی مدیرکلی فرهنگ و ارشــاد اسالمی
استان کنار رفته اند.
گویا یک گزینه عــزم داوطلبی در انتخابات مجلس را کرده و گزینه
دیگر در وزارتخانه ای پســت گرفته اســت .گفتنی اســت اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همچنان با سرپرست اداره می شود.

یادداشت

دولت و دستگاه قضا برای کنترل گرانیها
هم قسم شدند
« مهدی ناصرنژاد

ورود جــدی دولت به فضای کنترل و نظــارت بر قواعد توزیع
کاال در بازار مصرف در هفتههای اخیر و از ســویی نیز اعالم آمادگی
و صالبــت قوه قضائیه برای اعمال قانون علیه مفســدان اقتصادی و
اختاللکنندگان در نظام عرضه و تقاضای کاال و خدمات ،قشــرهای
مردم را به سیر نزولی قیمتها و توازن اقتصادی امیدوار ساخته است.
در همیــن حال بــه اعتقاد افــراد صاحبنظر در محافل رســمی و
غیررســمی ،ضامن بقای شــرایط موجود و موفقیــت دولتمردان در
کنترل کامل جامعه مصرف ،تداوم سیاســت جاری و تشدید مبارزه با
گرانفروشان و اخاللگران میباشد.
از سوی دیگر با توجه به نوسانهای ادامهدار در کم و کیف مولفههای
اقتصادی مربوط به تمام بده و بستانهای ریز و درشت ،میتوان چنین
نتیجهگیری کرد که کمتر قیمتی در حوزههای مختلف جامعه ما ،واقعی
است و معیارها بیشــتر احساسی و تحت تأثیر جو جامعه دائم باال و
پایین میرود.
چنین روال و ارزشگذاریهای غلط در جامعه امروز ما بسیار فراگیر
و شــامل تمام نیازهای قشرهای مردم است و هیچ کاال و خدماتی از
ارزشگذاریهای غلط احساســی و سلیقهای و فرصتطلبانه در امان
نیســت و از یک برگ ســبز و منقول تا هر مورد معامله سنگین وغیر
منقول را در بر میگیرد.
بدیهی اســت آرام ساختن و به کنترل درآوردن هر وضعیت بلبشویی
مســتلزم حضور قدرتمندانه قانون و اهرمهای اجرایی در نظام اداری
و قانونگذاری میباشد و معنای حکومت نیز همین است و در چنین
مواقع و مواردی اســت که بود و نبــود و ضعف و قدرت آن عینیت
مییابد .خوشــبختانه در شــرایط کنونی و در ایــن برهه از وضعیت
اقتصادی کشــورمان که همه نگاهها و امیدها به دستورالعمل و برنامه
ریزی دولت میباشــد ،اعالم حمایت دســتگاه قضایی ،هم موجب
دلگرمی و قوت قلب مدیران در نظام اجرایی و هم زمینهســاز تداوم
مبارزه با اخاللگران اقتصادی و خدمات اجتماعی خواهد شد.
قشــرهای مختلف مــردم از جمله صاحبان صنــوف گوناگون نیز با
مشــاهده آثار وفاق و همراهی دستگاههای اجرایی و قضایی و حتی
پشتوانه مجلس شورای اسالمی ،به تدریج روشهای روزمره خویش
را در تمام زمینههای تولید و توزیع و مصرف به بســترهای معمول و
قانونی و خداپســندانه هدایت خواهند کرد و دیگر شاهد آن صحنه
زشت نخواهیم بود که یک کاسب جزئی در مقابل اعتراض مشتری به
گرانفروشی و بد فروشی و کم فروشی و سوء استفاده از دستگاه توزین،
با حالت حق به جانبهای فریاد بزند (هر وقت باالییها درست شدند،
ماه هم درست میشویم) (این صحنه اخیرا ً در یک مغازه مرغفروشی
در همدان اتفاق افتاده است) .در هر صورت بیاعتمادیهای متقابل،
توزیع غلــط ،چند نرخی بودن کاال و ارز و هزینه خدمات عمومی و
همچنین فقدان نظارت دائم و جامع در تولید و توزیع و درصد کمی
هم بیکاری! موجب بلبشوی کنونی در حوزه اقتصادی شده است .در
همین حال آن دســته از مردم که طرف ســوال خبرنگاران ما و یا هر
رسانهای قرار میگیرند ،پاسخ میدهند برای عزتمندی کشور خود در
مقابل هر گونه تحریم و دشمنی خارجی تا پای جان میایستند ،ولیکن
بیعدالتی و ســوء مدیریت و تصمیمگیریهای نارسا برای آنان غیر
قابل هضم و سوال برانگیز خواهد بود.

افزایش  ۴۰۰درصدی بودجه
پژوهش دانشگاه صنعتی همدان
رئیس دانشــگاه صنعتی همدان از افزایــش  ٤۰۰درصدی بودجه
پژوهش دانشگاه صنعتی همدان در سال  ٩۸خبر داد و گفت :طی سال
گذشته چهار طرح تحقیقاتی در حوزه ارتباط با صنعت توسط اعضای
هیأت علمی انجام شد.
محمود نیلی در گفتوگو با فارس از عملکرد مطلوب حوزه پژوهش
و ارتباط با حوزه صنعت این مرکز در ســال گذشــته خبر داد و اظهار
کرد :ســال  ٩۷عملکرد قابل قبولی در حوزه پژوهش صورت گرفت
و میانگین عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه رضایتبخش بود.
وی با اشــاره به ارزیابیهای انجام شده در سال گذشته افزود :فرآیند
ارزیابــی در قالب فعالیت یک تیم تحقیقاتی و با کمک اعضای هیأت
علمی و مدیران گروه انجام شد.
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قایقسواری در تاالب آقگل ممنوع!
معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان همــدان اســتفاده از
قایقهــای گردشــگری در تــاالب آقگل را غیرقانونــی دانســت.
مهــدی صفیخانــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه آبگیــری 1۰۰
درصــدی تــاالب آقگل در بارشهــای فروردینمــاه ،بیــان کــرد :برخــی از
افــراد بــا توجــه بــه شــرایط و ارتفــاع آب در تــاالب آقگل ،بــدون برنامهریــزی
و هماهنگــی بــا مســئوالن محیطزیســت اقــدام بــه اعمــال غیرقانونــی از جملــه
کرایــه قایــق بــه گردشــگران میکننــد؛ متأســفانه در چنــد روز گذشــته افــرادی

اقــدام بــه اســتفاده قایــق در ایــن تــاالب کردنــد کــه بــا برخــورد جــدی و
قانونــی مأمــوران محیطزیســت مواجــه شــدند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اداره کل حفاظــت محیطزیســت همــواره بــه دنبــال
جــذب گردشــگری پایــدار در اینگونــه مناطــق اســت ،مطــرح کــرد :در
حــال حاضــر بــا توجــه بــه شــرایط فصلــی و آبوهوایــی ،پرنــدگان زیــادی
در حاشــیه تــاالب آقگل اقــدام بــه تخمریــزی و جوجــه آوری کردهانــد از
ایــنرو اســتفاده از قایــق در ایــن تــاالب موجــب فــرار و ناامنــی پرنــدگان
مهاجــر خواهــد شــد.
صفــی خانــی بابیــان اینکــه در تــاالب آق گل امــور مســتقیم و ثابتــی بــرای
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نظــارت و بازرســی وجــود نــدارد ،عنــوان کــرد :مأمــوران محیطزیســت نشــر،
مالیــر و همــدان بهصــورت دورهای و مــوردی از تــاالب آقگل بازدیــد مــی
کننــد و در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف بــا متخلفــان برخــورد میشــود.
معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیطزیســت اســتان همــدان بــا اشــاره بــه
طــرح جامــع گردشــگری تــاالب ،گفــت :ایــن اداره بــر اســاس مــوارد منــدرج
در طــرح جامــع گردشــگری تاالبهــا ،اقــدام بــه شناســایی تاالبهایــی
باقابلیــت گردشــگری کــرده ســپس بــا توجــه بــه فضاهــای مجــاز ورود
گردشــگران ،نســبت بــه ایجــاد زیرســاختهای الزم بــرای جــذب گردشــگری
پایــدار اقــدام میکنــد.
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چالشها و فرصتهای فضای مجازی فعاالن و مسئوالن را گرد هم آورد
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مخمصه فضایمجازی

روستای «جامیشلو» سیراب شد

مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان رزن ازآبرسانی به
روستای «جامیشلو» و بهرهمندی  ٢۸۰خانوار از مشترکان روستایی از
نعمت آب شرب سالم و بهداشتی ،همزمان با ماه مبارک رمضان سال
جاری خبر داد.به گزارش فــارس ،محمد ابراهیم فراهانی در جمع
خبرنگاران با اشــاره به اینکه تامین آب شرب سالم و پایدار یکی از
وظایف تعریف شــده است اظهار کرد :با توجه به کمبود آب شرب
در روستای «جامیشلو» تامین آب این روستا در نیمه دوم سال  ٩۷در
دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه روســتای «جامیشــلو» از روســتاهای توابع بخش
مرکزی شهرســتان رزن اســت عنوان کرد :این روستا با  ٢۸۰خانوار
و جمعیتی بالغ بر  ۸٤٦نفر از جمله روســتاهایی بود که با کمبود آب
شــرب مواجه بود و به همین منظور آبرســانی به این روستا مدنظر
قرار گرفت.
مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرستان رزن با بیان اینکه در
راســتای آبرسانی به روستای «جامیشلو» حفر چاه دستی به عمق ٣۰
متر و  11۵گالری در دســتور کار قرار گرفت بیان کرد :اجرای خط
برق به طول  1۰۰متر ،نصب ترانس برق و همچنین اجرای خط پمپاژ
به طول یکهزار و  ۵۰۰متر با لوله سایز  11۰میلیمتر عملیاتی شد.
وی بــا بیان اینکه تجهیــز و راهاندازی این چاه بــا هزینهای بالغ بر
 ۵هــزار و  ۵۰۰میلیــون ریال ،بــه صورت تعهدی و با اســتفاده از
ظرفیت پیمانکار بخش خصوصی عملیاتی شد گفت :با راهاندازی و
بهرهبرداری از این طرح  ۸٤٦نفر از مشترکان روستایی استان همدان
در روستای «جامیشلو» از آب شرب سالم و بهداشتی بهرهمند شدند.

جذب نیرو در دانشکده علوم پزشکی
اسدآباد در آینده نزدیک
معاون امور بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،
درمانی اســدآباد از جذب پزشــک برای مراکز بهداشــتی درمانی
روستایی این شهرستان در آینده نزدیک خبر داد.
محمدجواد نظری پویا در گفت و گو با ایســنا ،اظهار کرد :به زودی
بــرای ارائه خدمات هــر چه بهتر به بیماران  ٣پزشــک برای مراکز
بهداشــتی درمانی روستاهای چنارسفلی ،جنت آباد و درمانگاه شبانه
روزی شهر آجین جذب خواهد شد.
وی با اشــاره به نقش بسزای پزشــکان در زنجیره درمان بیماران و
ارتقاء گسترده سطح بهداشت شهرستان گفت :با ورود پزشکان جدید
عالوه بر تأمین نیاز مراکز بهداشتی درمانی و خواستههای مردم ،برنامه
این معاونت مبنی بر کاهش چشمگیر اعزام بیماران از مراکز روستایی
به مراکز شهری و بیمارستان حضرت قائم(عج) تحقق خواهد یافت و
بیماران نیازمند در محل سکونت خود درمان خواهند شد.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد اضافه کرد :این امر عالوه بر
جلوگیری از سرگردانی بیماران ،رضایتمندی و کاهش هزینه درمان
را نیز برای مراجعان در پی خواهد داشــت.وی در ادامه بیان کرد٤ :
نفر نیروی فنی بهداشــت محیط و حرفهای به صورت طرحی 1 ،نفر
کارشناس ارشد روان به صورت طرحی و  1۰نفر بهورز قراردادی نیز
در سال  ٩۸توسط دانشکده علوم پزشکی جذب می شوند.

تولید ساالنه  18۰۰تن گوجه و خیار
گلخانهای در اسدآباد
مدیر جهادکشاورزی شهرستان اســدآباد از تولید ساالنه 1۸۰۰
تــن محصوالت گلخانه ای گوجه فرنگی و خیار در این شهرســتان
خبر داد.
ســقراط بیرنگ در گفت و گو با ایســنا ،با اعالم این خبر افزود :از
این میزان محصوالت تولیدی ساالنه خیار و گوجه فرنگی شهرستان
در حــال حاضر  1٦۰۰تــن به محصول خیــار و  ٢۰۰تن به گوجه
فرنگی اختصاص دارد.وی تعداد بهره برداران کشــاورزی در بخش
گلخانه های این شهرستان را  ٢۰نفر برشمرد و گفت :در حال حاضر
شهرستان اسدآباد دارای  ۸هکتار مجتمع گلخانه ای و شخصی بوده
که از این میزان ســطح  ٦.۵هکتار به مجتمع گلخانه ای موســی آباد
و  1.۵هکتار به گلخانه های شــخصی اختصاص دارد که این میزان
ســطح گلخانه های موجود برای بیش از  ۷۰نفر نیرو ایجاد اشتغال
کرده است.
بیرنگ تعهد امسال برای توســعه و ایجاد مجتمع های گلخانه ای و
شــخصی این شهرستان را  ۸هکتار برشــمرد و تصریح کرد :دومین
شــهرک گلخانه ای اسدآباد در اراضی روســتای بهراز نیز برای راه
اندازی در دست پیگیری بوده که جانمایی طرح از طریق شهرک های
کشاورزی و منابع طبیعی انجام گرفته و برای تأمین آب و زیرساخت
های الزم نیازمند همکاری ادارات ذیربط خواهیم بود.

توزیع  6هزار حلقه الستیک بین رانندگان
بخش حمل و نقل مالیر
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مالیر در
مورد عمده فعالیت های این اداره در  ٢ماهه ابتدای سالجاری در بخش
حمل و نقل ،از توزیع  ٦هزار حلقه الستیک بین رانندگان بخش حمل
و نقل توسط انجمن صنفی رانندگان تاکنون خبر داد.
سیداســماعیل صفوی زاده در گفت و گو با ایسنا ،به پیشرفت فیزیکی
 ۸۰درصدی ساخت پروژه مجتمع خدماتی ایران زمین در حاجی آباد و
پیشرفت فیزیکی  ٩۵درصدی ساخت پروژه مجتمع خدماتی رفاهی طلوع
در حسین آباد اشاره کرد.
وی با اشاره به پیشــرفت فیزیکی  ۷۰درصدی مجتمع خدماتی رفاهی
اسالم آباد و پیشرفت فیزیکی  ٦۰درصدی ساخت مجتمع خدماتی رفاهی
آورزمان ،خاطرنشان کرد :طی  ٢ماهه امسال 1۷ ،هزار و  ۸۸٤بارنامه صادر
شده است.
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با توجه به جمعیت فامنین حق بیمارستان
آن ادا شده است

■ فعاالن رسانه مکتوب را برای فعالیت در فضای مجازی حمايت کنید

« مريم مقدم

شــورای عالی فضای مجــازی در تاریخ
 1۷اســفند  1٣٩۰و با دستور رهبر انقالب به
منظور سامان دهی و مدیریت تحوالت فضای
مجازی تشکیل شــد؛ شورایی که اعضای آن
را دو گروه حقوقی و حقیقی تشکیل میدهد
و در ســالهای گذشته در بسیاری از تغییر و
تحوالت فضــای مجازی تأثیر گذار بوده اند.
با این تفاســیر اما همچنان فضای مجازی با
چالش های متعدد دست به گریبان است

گردهمایی فعاالن فضای مجازی

حاال گفتگو در زمینه چالشها و فرصتهای
فضای مجازی این بار متولیان مرتبط به حوزه
فرهنگ و ارشــاد و مدیریت رسانه در فضای
مجــازی را با فعاالن این عرصه گردهم آورد.
آنچه عیان اســت این اســت که انکار تمایل
حضور و فعالیت عوام در اپلیکیشنهای متعدد
فضای مجازی ممکن نیست حاال دیگر به نقل
از منابع موثق فعالیت پیش از  ٦۰میلیون کاربر
ایرانی در فضای مجازی و به ویژه استقبال از
اپلیکشنهای تلگرام و اینستاگرام شرایطی را
رقم زده است تا برنامهریزان و سیاستگذاران
در این عرصه به دنبــال پیدا کردن راهکاری
باشند که به واســطه آن بتوان فرصتها را از
دل تهدیدها بیرون آورد و در راســتای کمک
به رسیدن به اهداف واال به کار برد.

فضای مجــازی نیازمند مدیریت
محتواست

سرپرســت فرهنگ و ارشاد اســالمی استان
همدان معتقد است فعالیت بیش از  ٦۰میلیون
کاربر فعال در فضای مجازی بیانگر آن است
که این بســتر به صورت جدی زمینهای برای
تبادل اطالعات را میــان جامعه محلی بدون
مرز جغرافیایی رقم زده است.
علی مرادی نور میگویــد :حاال رصد کردن
ســالیق و گرایشهای سیاســی و همچنین
فعالیتهــای اجتماعی از طریــق این فضا به
گونهای اســت که میتوان نام فضای حقیقی
را به جای مجازی بر آن نهاد.
از نگاه این مقام مسئول فضای مجازی نیازمند
مدیریــت محتواســت و افرادی کــه در این
عرصه فعال هستند میتوانند به عنوان فعاالن
خط مقدم آن نقش آفرینی کنند.
مرادینور در نشســت با به وجود آوردندگان
کانالهای فعال در فضــای تلگرام که اغلب
اهل همدان بودند گفت :قطع ًا کسانی که برای
نخستین بار به فکر ایجاد اپلیکیشنی با عنوان
تلگــرام و محیا کردن بســتری برای فعالیت
عوامل کردهاند سیاســتهای مشــخصی را
مورد نظر داشتهاند سیاستهایی که امروز ما
باید آنها را از چالیش به فرصت تبدیل کنیم.
مرادی نور بــه فعالیت بیش از  ٢۰۰روزنامه
در ایران و  1٣٤رســانه در همدان اشاره کرد
و گفت ایــن آمار بیانگر آن اســت که مردم
مــا تمایل زیادی به رســانه و فعال بودن در
ایــن حوزه دارنــد و این همان دســتیابی به
تمدن جدید اســت ،تمدن نوین مجازی که
به ســرعت در حال اوج گیری اســت و باید
بــا اتکا به عمل و درایــت برنامهریزان از آن
برای دســتیابی به اهداف متقابل با حربههای
دشمن استفاده کرد.مرادینور عنوان کرد :حاال
میتوانیم فضای مجــازی را با درایت تحت
ســیطره خود درآوریم اگر فرهنگسازی در
این مسیر به درستی انجام شود .به تدریج این
فضا میتواند به قول شــهید آوینی که معتقد
بود که میشــود از حدیــث نفس به حدیث
شیدایی رسید تغییر مسیر داد.
وی گفت :بــه اتکای این جمله میتوان گفت
اگــر عقالنیــت در حدیث نفــس در زمینه
بهرهبری از فضای مجازی به میان آید دستیابی
به حدیث شیدایی ممکن خواهد شد.

چالش فضای مجازی
اخبارجعلی است

مدیــرکل امــور انتظامی اســتانداری همدان
عنوان کــرد :به طــوری که ابعــاد مختلف
زندگــی ما را در بر گرفته اســت شــاهد آن
هستیم که حرکت جامعه به سوی بهرهگیری
از فضای مجازیســت فضایی که روز به روز
پرطمطراقتر تکامل مییابد.
محمد علــی محمدی گفت :بحث اســتفاده
از فناوریهای نوین از جمله مواردی اســت
که باید به صورت کارشناسانه به آن پردازیم

و ایــن مهم را بپذیریم کــه فضای مجازی و
فعالیــت گروههــای اجتماعــی در آن یک
واقعیــت ملموس اســت چرا که شــاهد آن
هســتیم که حتی روزمرگیها نیز تحت تأثیر
این فضا قرار گرفته است.وی گفت :اما سوال
اینجاســت که فضای مجــازی امروز چقدر
قابل اعتماد است .در پاسخ به این سوال باید
گفت :در این میان با پدیدهای روبرو میشویم
با عنــوان «فیک نیــوز» یعنــی خبرهایی که
اتفاق افتادهاند اما محتوای اطالعرســانی آنها
نادرست و غیراصولی است.
محمدی عنوان کرد :چالش امروز ما این است
که چگونه با این پدیده میتوان برخورد کرد
و چگونــه میتوان از انتشــار اخبار فیک که
موجب ریزش اعضــای کانالهای متعدد در
فضای مجازی میشود مواجهه کرد.
مدیرکل امور انتظامی اســتانداری همدان در
پاســخ به این چرایی عنوان کرد  :دسترسی به
شبکههای موثق اطالعرســانی که به صورت
بیطرف اخبار را منعکس میکند یک راهکار
جدی اســت .وی به انتشــار برخی اخبار در
رســانه ملی اشــاره کرد و گفت :گاه ًا به دلیل
انتشار اخبار ناقص و کهنه مخاطب از اعتماد به
رسانه ملی خودداری میکند و برای به دست
آوردن اطالعات کاملتر به فضای مجازی روی
میآورد و اینجاست که اگر انتشار خبر درست
مدیریت نشود جامعه با چالش دریافت اخبار
ناقص درگیر میشود و این همان پارادوکسی
اســت که امروز نیازمند بررسی کارشناسانه و
ارائــه راهکارهای تأثیرگذار اســت .محمدی
همچنین عنوان کرد :برای دستیابی به اطالعات
موثق نیازمند آن هستیم که منابع خبری درست
را منتشــر کنیم چرا که فضــای مجازی دنبال
ژئوپلتیک و جغرافیای مرزها نیســت در این
فضا جغرافیایی مرزها نقشــی بازی نمیکندو
اخبار بــه صورت گســتردهای در کوتاهترین
زمان انتشــار مییابد و این ویژگی که از نگاه
برخی تهدید به شمار میآید باید به عنوان یک
فرصت تحت مطالعه از سوی کارشناسان قرار
گیرد تا مســیری مشخص را برای برنامهریزان
تبیین کند.تهدیدهایی کــه در این فضا وجود
دارد کام ً
ال محسوس است به عنوان مثال نباید
اجازه دهیم آدمهای کوچک و اتفاقهای پیش
پا افتاده اســطوره سازی شــود و نباید عامل
اهداف دشمن در فضای مجازی شویم.
شیرمحمدی مسئول امور رسانه های اداره کل
فرهنگ ارشاد اسالمی عنوان کرد :در مدیریت
فضای مجازی نیازمند تســلط به دروازهبانی
خبری هســتیم یعنی اخباری کــه بالفاصله
منتشر میشــوند را از سوی کانالهای دارای
مجوز و رســمیتر به صورت موثق به جامعه
محلــی منتقل کنیم اگر این کار رقم نخورد ما
با پدیده ارتش ســایبری مواجه خواهیم شد
که برای جلوگیری از این اتفاق الزم اســت
به منابع اطالعرســانی و فرهنگسازی جامعه
در راســتای دریافت خبر از منابع موثق تأکید
کنیم.

لزوم فرهنگ سازی برای استفاده از
فضای مجازی در خانوادهها
کارشناس پلیس فتا که در این نشست حضور
پیدا کرده بود به بررسی کارکردها ،فرصتها
و چالشهای فضای مجازی پرداخت.
وی در تعریــف فضای مجــازی عنوان کرد:

هــر نوع ارتباط خارج از فضای فیزیکی همان
شکلگیری فضای مجازی است امروز فعالیت
 ٦٢میلیــون کاربر در فضای مجــازی بیانگر
آن اســت که فعالیــت در این فضــا نیازمند
فرهنگسازی و بکارگیری راهکارهای مدون
اســت .وی به  ٤۵میلیون کاربر تلگرامی و ٣۰
میلیون کاربر اینســتاگرامی ایرانی اشاره کرد و
گفت :افزایش استقبال کاربران از بهرهگیری از
اپلیکیشــنهای موجود از سال  1٣٩٢تا امروز
بیانگر آن است که علم بهرهبری به سمت ایجاد
فرصتها نیز به همان نسبت باید به روز شود.
تعداد محدود کاربرها در ســالهای گذشــته
باعث میشد نرخ جرایم در فضای مجازی نیز
پایینتر باشــد اما حاال با باال رفتن کاربرهای
این فضــا پروندههای متعدد نیز در این زمینه
تشــکیل و مورد پیگیرد قانونی است که اینها
دستاورد عدم آشنایی کاربران با اپلیکیشنهای
متعدد و چگونگی فعالیت در فضای مجازی
است.نقوی گفت :این که فعالیت در این فضا
را نقض کنیم عم ً
ال شــدنی نیست و سرعتی
که در توسعه این فضا شــاهد هستیم بیانگر
آن اســت در آینده نزدیک فعالیت در فضای
مجازی با روزمرگیهــای لحظه به لحظه ما
ارتباط خواهد داشت.
وی عنــوان کرد :حاال فاصله افــراد در فضای
مجــازی به اندازه یک کلیک شــده اســت و
متأســفانه نبود منابع مالی الزم برای حمایت از
اپلیکیشــنهای داخلی و غفلــت خانوادهها از
چگونگی از بهرهبری کودکان کم و سنسالشان
از اپلیکیشــنهای خارجی موجب شده است
شاهد زمینههای فعالیت غیرمجازی از نوجوانان
و جوانان کشــورمان باشــیم که مدیریت این
شرایط نیازمند مطالعه و فرهنگسازی خانواده
و جامعه محلی است.

نباید منفعالنه عمل کرد

ســاکی مدیر کل دفتر فنــاوری و ارتباطات
اســتان همدان نیز در این نشست عنوان کرد:
در مواجهه با فناوری نباید منفعالنه عمل کنیم
بلکه راهکار این اســت که باید فناوری را یاد
بگیریم و از مزایای آن استفاده کنیم.
در حال حاضر ساماندهی کانال های پرمخاطب
توسط وزارت ارشاد و شناسنامهدار کردن آنها
در ســامانه  s a m a n d e h i .i rراهکاری شده
اســت برای آنکه متولیان امور در این زمینه با
فعاالن مجاز فضای مجازی ارتباط مســتقیم و
تأثیرگذارتری را داشته باشند.
در این زمینه نظارت بر انتشــار محتوا نیز بر
عهده وزارت ارشاد است که با این راهکارها
میتوان از انتشــار اخبار غیرموثق و نادرست
ممانعت کرد.
یکــی از عواملی که میتواند در این مســیر
کمک کننده مســئوالن باشــد اطمینانی است
که باید بین مــردم برای بهرهگیــری از پیام

رسانهای داخلی ایجاد کرد.

فعاالن رســانه مکتــوب را برای
فعالیت در فضای مجازی حمایت کنید

نایب رئیــس خانه مطبوعات اســتان همدان
نیزعنوان کرد  :فضای مجازی امروز رسانه نسل
خودش است و در فضای مجازی مردم هویت
سازی می کنند .افراد جامعه در فضای مجازی
 ،در کنار زیست واقعی خود  ،زیست مجازی
پیدا می کننــد .هویت مجازی پیدا می کنند و
از طریق این هویت مجــازی به نقش افرینی
اجتماعی و گاها مشارکت اجتماعی اقدام می
کنند.یدا ...طاقتی احسن گفت  :امروزه با توجه
به پیشــرفت تکنولــوژی و ابزارهای مختلف
ارتباطی ،شــاهد تولید محتوای نامناســب و
هدفمند توسط رســانه های بیگانه در جهت
انتقال و تاثیر گــذاری بر فرهنگ و اخالقیات
در کشور هســتیم و در مقابل این اقدامات ما
زمین بازی را با خودسانسوری به آنها واگذار
کرده ایم.
وی تصریح کرد :در این میان ،نقش رسانههای
فعال در کشــور بــرای مقابله جنــگ نرم و
هجمههای دشــمن از طریــق فضای مجازی
بســیار محسوس است .گویا فضا را به دشمن
باخته ایم و با فیلتر کردن تلگرام فضای اطالع
رسانی در فضای مجازی را بسته ایم.
طاقتی احســن گفت  :راهکار فعالیت در این
فضا این است که می توان رسانه های مکتوب
و بــه ویژه خبرنگاران در هفته ناهه ها را که
قدرت چاپ ندارند برای انتشــار اخبار موثق
در فضای مجازی ترغیب کرد.

خانــه مطبوعات مســئول کمیته
ساماندهی فضای مجازی

مدیردرمان دانشــگاه علوم پزشــکی ابن ســینا با اشاره به
نارضایتــی در خصوص کمبود امکانات درمانی در بیمارســتان
فامنین گفت :با توجه به شــرایط جمعیتی و سطحبندی خدمات
قانون وزارت بهداشــت ،حق بیمارستان فامنین ادا شده است.
به گزارش فارس ،مشــکالت نبود متخصص و امکانات مناسب
درمانی در بیمارســتان فامنین سوژه ای است که مردم در فارس
من با عنــوان «بیمارســتانی در حد درمانــگاه در فامنین» ثبت
کرده اند.
مدیر درمان دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا در این زمینه با بیان
اینکه دانشــگاه علوم پزشکی تا جایی که امکان و توانایی داشته
به بیمارســتان فامنین خدمات ارائه کرده است اظهار کرد :تامین
تمام نیروی تخصصی برای این بیمارســتان امکانپذیر نیســت
چراکه بیمارســتان های مرکز نیز دارای این امکانات نیستند.
حســن بهرامــی با اشــاره بــه اینکــه طبیعی اســت نمیتوان
رضایتمندی همــه را تأمین کرد گفت :با وجــود تمام تالشها
نمی توان در فامنین بیمارســتانی در حد ایدهآل ساخت ،حتی در
مرکز اســتان نیز خدمات در هر بیمارستان کامل نیست.
وی در تشــریح ایــن مطلب گفت :بــرای مثال ممکن اســت
بیمارانی از بیمارســتان بعثت به بیمارســتان قلب منتقل شــوند
چون این نوع خدمات در آن بیمارســتان ارائه میشود.
مدیــر درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی ابــن ســیناافزود :در
شهرســتان های دیگر نیز امکانات بیمارســتانی کامل نیســت و
گاهی بیماران بــرای درمان به مرکز مراجعه میکنند.
وی با اشــاره به اینکه امکانات بر اساس جمعیت توزیع میشود
گفت :از لحاظ ســطحبندی خدمات وظیفه حاکمیتی دانشــگاه
علوم پزشــکی در فامنین اجرا شــده اســت اما چــون جمعیت
شهرســتان فامنین کم اســت ،امکان ارائه خدمات بیشتر وجود
ندارد.

بیمارستان جنرال خیرساز مالیر
به بخش دیالیز مجهز خواهد شد
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا
گفت :بیمارستان جنرال خیر ساز مالیر در  1۰۰تختخواب پیش
بینی شده و فضای بخش دیالیز نیز در آن ایجاد و ساخته می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا؛ بهروز
رحیمی در بازدید از روند ســاخت بیمارســتان جنرال خیر ساز
 1۰۰تختخوابی شهرستان مالیربا اشاره به ساخت پروژه خیر ساز
بیمارستان  1۰۰تختخوابی مالیر و با بیان اینکه مالیر معروف به
شهر واقفین است ،اظهار داشت :حاج آقا توکلی یکی از خیرین
نیک اندیش شهرستان مالیر اســت که در کارهای خیر بسیاری
مشــارکت داشــته و یکی از اقدامات خیرخواهانه وی ساخت
بیمارســتان خیر ســاز  1۰۰تختخوابی مالیر واقع در روســتای
جوراب است که درآینده ای نه چندان دور به بهره برداری خواهد
رسید.وی در ادامه افزود :پیشرفت قابل توجه این پروژه خیر ساز
در مدت زمانی کوتاه نشان از برکت و عمل خیرخواهانه خیرینی
چون حاج آقا توکلی دارد که با همت وی مردم شهرستان مالیر
مــی توانند درآینده نزدیک از خدمات درمانی این مرکز بهره مند
شــوند.رحیمی همچنین بیان کرد :بیمارستان جنرال خیر ساز با
توجه به موقعیت جغرافیایی خود ،در  ۵کیلومتری شهرستان مالیر
واقع است و می تواند بار زیادی را در آینده نزدیک از روی دوش
بیمارستان های امام حسین (ع) و مهر مالیر بردارد.
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه ابن ســینا عنوان کرد:
بیمارستان جنرال خیر ســاز مالیر در  1۰۰تختخواب پیش بینی
شده و دارای بخش های سوختگی ،اورژانس ،اطفال ،اتاق عمل،
جراحی و همچنین به طور مجزا ،دارای بخش روان است.

در ادامه مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان
به اهمیت فعالیت خبرنگاران در فضای مجازی
اشاره کرد و گفت :کانالهای غیرمجاز و بدون
مجوزی که در حال حاضر در استان
همــدان فعالیــت میکننــد نباید به
رسمیت شناخته شوند.
آگهی مزایده شهرداری فامنین
مهــرداد حمزه همچنیــن عنوان کرد
 :اعضای مدیریت کننــده محتوا در
شهرداری فامنین در نظر دارداز طريق مزايده عمومی دکه واقع در جايگاه  CN Gو حمام
این فضا باید تحت قوانین مشخصی
تاريخی قره باغی را جهت اجاره و بهره برداری به اشخاص حقیقی يا حقوقی واجد الشرايط
واگذار نمايد لذا متقاضیان می توانند در صورت تمايل به شرکت در مزايده از طريق مراجعه
توجیه شوند تا بتوانند به دور از چالش
به شهرداری فامنین واحد مالی نسبت به خريد اسناد و مدارک مزايده به طور جداگانه
در حوزه اطالعرســانی فعال باشــند
اقدام نمايند متقاضیان می توانند در هردو مزايده و يا به طور دلخواه در يکی از مزايده
وی گفت :در حــال حاضر کمترین
ها شرکت نمايند
 CN Gمی بايست مبلغ  15.000.000ريال به صورت
 -1متقاضیان جهت اجاره دکه
چالش را بین اخباری داریم که توسط
ضمانت نامه بانکی سه ماهه و يا واريز نقدی به عنوان سپرده شرکت در مزايده به حساب
خبرنگاران فعال در رسانه های رسمی
 0105755046007شهرداری فامنین نزد بانک ملی شعبه فامنین واريز نمايند  .مدت اجاره
منتشــر میکنند .حمزه عنوان کرد :
دکه جايگاه  CN Gدو سال می باشد.
 -2متقاضیان اجاره حمام تاريخی قره باغی می بايست مبلغ  50.000.000ريال به صورت
برای حل مسئله پیشــنهاد میدهیم
ضمانت نامه بانکی سه ماهه و يا واريز نقدی به عنوان سپرده شرکت در مزايده به حساب
مســئولیت ایجاد کمیته ساماندهی
 0105755046007شهرداری فامنین نزد بانک ملی شعبه فامنین واريز نمايند  .مدت اجاره
فضای مجازی را به خانه مطبوعات
حمام تاريخی سه سال می باشد
 -3مهلت دريافت اسناد از تاريخ چاپ آگهی دوم به مدت  10روز و مهلت ارسال اسناد تا
استان بســپارید تا بتوانیم این از هم
تاريخ  98/03/20می باشد
گســیختگی بین فعــاالن مجازی و
 -4به پیشنهادات مخدوش و فاقد ضمانت نامه ترتیب اثر داده نخواهد شد
رسانهها را مدیریت کنیم.
 -5چنانچه نفر اول مزايده از انجام قرارداد و معامله منصرف شود  ،سپرده وی به نفع

اصالحیه آگهي مناقصه عمومي پروژه ساماندهي بام نهاوند
■ متقاضیان مي بايست هرسه پاکت الف ،ب و ج را در داخل پاکت ((د)) قرارداده و درب
دبیرخانه
رخانه
یرخانه
دبیی
پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده وتاپايان وقت اداري مورخ  98/3/25تحويل دب
رسید
د دريافت نمايند.
ید
رسیی
شهرداري نموده و رس
پیشنهادهاي
متقاضیان
شنهادهاي خود را تا پايان وقت اداري مورخ  98/3/25تحويل
یشنهادهاي
ان مي بايست پپیی
یان
■ متقاضی
متقاضی
دبیرخانه
رخانه شهرداري نمايند.
یرخانه
دبی
دبی
تشکیل
کمیسیون
لو
یل
تشکیی
ون عالي معامالت روز يکشنبه مورخ  98/3/26در محل شهرداري تشک
یون
یسی
سی
کمیس
■ کمی
پیشنهاد
پیشنهاد
شنهاد ها مفتوح و برنده اعالم خواهد شد.
یشنهاد
شنهاد ارائه شده باشد پپیی
یشنهاد
چنانچه حداقل سه پپیی

شهرداری ضبط خواهد شد ،بديهی است در مورد نفرات دوم و سوم نیز به همین صورت
خواهد بود.
 -6کلیه هزينه های مزايده اعم از آگهی های روزنامه و قیمت کارشناسی به عهده برنده
مزايده می باشد
 -7شهرداری فامنین در رد يا قبول پیشنهاد ها مختار است
 -8کلیه جزئیات در اسناد و مدارک مزايده موجود می باشد .در صورت ابهام با شماره
 336822020شهرداری فامنین واحد مالی تماس حاصل فرمايید.
 -9کمیسیون معامالت در تاريخ  98/03/21در محل سالن جلسات شهرداری تشکیل
خواهد شد.
چاپ اول تاريخ  98/02/29در روزنامه جمهوری اسالمی
( م الف )60
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چرا باید به تماس پمپئو پاسخ دهم؟
وزیر امور خارجه کشــورمان اخیرا درباره راهکار گفتوگوی دیپلماتیک برای حل
بحرانهای میان آمریکا و ایران اظهار کرده است که این امکان وجود ندارد .وی همچنین
از لحن توهینآمیز پمپئو علیه خود انتقاد کرد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از رویتــرز ،محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه
ایــران در گفتوگویــی بــا رویتــرز ،دربــاره ایــن کــه آیــا مثــل ســه ســال پیــش کــه
موضــوع بازداشــت ملوانــان آمریکایــی از طریــق گفتوگــوی چنــد دقیقــهای بیــن
ایــران و آمریــکا حــل شــد ،امــروز هــم بحرانهــای میــان آمریــکا و ایــران میتوانــد

بــه ســرعت از طریــق گفتوگــوی دیپلماتیــک حــل شــود یــا نــه ،گفــت :نــه ،چگونــه
میتــوان از ( ایــن گونهبحرانهــا) جلوگیــری کــرد؟
وی درباره احتمال گفتوگو با پمپئو گفت :پمپئو هر بار که درباره ایران صحبت میکند،
به من توهین میکند .چرا باید به تماس تلفنی او پاسخ بدهم؟
به گزارش ایســنا ،به دنبال اقــدام متقابل ایران برای کاهش ســطح تعهدات برجامی
خود ،دونالــد ترامپ اعالم کرد که تمایل دارد روزی با ایــران گفتوگو کند .از آن
پــس نیز مقامات کابینه وی از جمله مایک پمپئــو این موضع جدید آمریکا را در هر
فرصتی بیان کردهاند.
به گزارش ایســنا ،محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان اخیرا ً در گفتوگوی

اختصاصی خود با شبکه خبری ســیانان با انتقاد از خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام
مشترک [برجام] اظهار داشت :ما [در برجام] با حسن نیت عمل کردیم اما نمیخواهیم با
کسانی که زیر تعهداتشان زدهاند گفتوگو کنیم.
ظریف تصریح کرد :ما تســلیم تهدید نمیشویم .ایران هرگز تحت فشار مذاکره نمیکند.
شما نمیتوانید ایرانیها را تهدید کنید و سپس از آنها انتظار تعامل داشته باشید .راه درست
برای این کار احترام است ،نه تهدید.
این مقام بلند پایه ایــران تاکید کرد که ایران با دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا وارد
مذاکره نخواهد شــد مگر اینکه این کشور با اجرای تعهداتش در برجام به تهران احترام
بگذارد.

si a sa

جایگاه ریشسفیدان برای روز مبادا کجاست؟

خبر

نوعی آشفتگی در سیاستگذاری آمریکا
وجود دارد
یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس با
بیان اینکه نوعی به هم ریختگی و آشفتگی در مجموعه سیاستگذاری
آمریکا وجود دارد گفت :سیاست ترامپ جنگ نیست.
عالالدیــن بروجردی در گفتوگو با ایســنا در تحلیلی از رفتارها و
اقدامــات اخیر مقامــات آمریکایی درباره ایران گفــت :نوعی به هم
ریختگی و آشــفتگی در مجموعه سیاســتگذاری آمریکا وجود دارد.
این را میتــوان از جابجایی قابل توجه مســئوالن مهم و کلیدی در
کابینه ترامپ مشاهده کرد .اینکه جان بولتون به عنوان فردی تندرو و
جنگ طلب روی کار آمده نمونه دیگری از چنین آشفتگی است .چون
سیاست ترامپ جنگ نیست.
وی یادآور شــد آمریکاییها در چند سال گذشته در صحنههای مهم
نظامی همچون افغانســتان ،عراق و ســوریه و اکنون در یمن حضور
داشــته و صدها میلیارد دالر هزینه داده و هزاران کشــته دادهاند .لذا
دیگــر جامعه ،افکار عمومی و حاکمیت آمریکا ظرفیت تحمل جنگ
دیگری را ندارد .البته که از آن به عنوان اهرم فشــار اســتفاده کرده و
تحلیل میکند .این همان سیاست نخ نمای قدیمی چماغ و هویج است
که پیشنهاد مذاکره داده و شماره میدهند و از طرف دیگر اقداماتی را
انجام داده که نشــان دهنده طراحی برای تغییر در سیاست جمهوری
اسالمی ایران است .غافل از اینکه سیاستهای ما در منطقه منطقی و
ضد تروریسم است .ما دنبال صلح و آرامش در منطقه بوده و قطع ًا این
سیاست با چنین شگردهایی تغییر نمیکند.

حمایت از دستگاه دیپلماسی
یک ضرورت است
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خاجی مجلس گفت :در شرایط
کنونی حمایت از دســتگاه دیپلماسی با توجه به تحرک چشمگیر در
ارتباط با همسایگان بســیار اهمیت دارد و محمد جواد ظریف وزیر
امور خارجه یک تنه ایستاده است.
علی نجفی خوشرودی گفت :عدهای در داخل و خارج ،امید و اعتماد
مردم را نشــانه رفتهاند ،باید با این مساله مقابله کرد؛ مبارزه با فساد و
پرهیز از محافظه کاری و مصلحت اندیشی به تحقق این هدف کمک
میکند و سرمایه اجتماعی نظام را حفاظت و حراست خواهد کرد.
وی تصمیم ایران را در موضوع برجام ،معقوالنه و هوشیارانه دانست و
افزود :این تصمیم مبتنی بر سازوکارهای حقوقی و بین المللی و وفق
مفاد برجام بود؛ همزمان ایران حق دارد اقدامات عملی سایر طرفهای
برجام را برای حفظ آن و انتفاع اقتصادی ایران از برجام مطالبه نماید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
اظهار داشت :موضع تیم برجام بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد
حمایت قــرار گرفت و حتی فرمودهاند که اینهــا هم امین و غیور و
شجاع هســتند و انصاف ًا غیرت ملی دارند و آنها را متدین می دانم و
این را همه بدانند.
وی گفت :در شــرایط کنونی حمایت از دستگاه دیپلماسی با توجه
به تحرک چشــمگیر در ارتباط با همســایگان بسیار اهمیت دارد،
وزیر خارجه یک تنه ایســتاده که البته شایســته است ،سایر وزرا
از جملــه وزیر صمت ،وزیر راه شهرســازی ،وزیر نفت و رئیس
ســازمان میراث فرهنگی بر تحرک خود در این زمینه بیفزایند؛ این
موضوع با توجه به شــرایط اقتصادی کشــور و شرایط پیچیده بین
المللی حائز اهمیت است.

گمانه زنی ها درباره سفر نخست وزیر ژاپن
به تهران دور از واقعیت است
ســخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص سفر نخست وزیر
ژاپــن به ایران گفت :ایران و ژاپن از یک روابط تاریخی و دوســتانه
برخوردارند و همواره میان مقامات دو کشور گفت وگو و تبادل نظر
وجود داشته است
سید عباس موسوی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اخبار رسانه
ها مبنی بر سفر نخست وزیر ژاپن به ایران اظهار داشت :ایران و ژاپن
از یک روابط تاریخی و دوســتانه برخوردارند و همواره میان مقامات
دو کشور گفتگو و تبادل نظر وجود داشته است.
وی دیدار سران دو کشور در اجالسهای بین المللی و همچنین سفر
اخیــر محمد جواد ظریف به ژاپن را نمونه گفت و گو و تبادل نظر
مقامات دو کشور دانست.

برای هر وضعیتی آماده هستیم
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء ســتاد کل نیروهای مسلح با
اشــاره به تهدیدات دشمن گفت :در راستای دفاع از منافع ملت برای
هر وضعیتی آماده هستیم.
بــه گزارش ایســنا ،غالمعلی رشــید با اشــاره به ســالروز فتح
خرمشــهر و مقاومت مردم دزفول گفت :امروز ایران هر دو مؤلفه
قــدرت برای بازدارندگی را در اختیار دارد یکی نیروهای مســلح
پرتوان و دیگری داشــتن قــدرت منطقهای که همــه متفکرین و
استراتژیستهای نظامی بر این دو مؤلفه برای جلوگیری از تهاجم
خارجی صحه میگذارند.
وی ادامه داد :اهداف و سیاســتهای منطقهای ایران صلح آمیز ،ثبات
بخش و در راســتای حمایت از منافع ملت ایران و ملتهای مظلوم
منطقه اســت .امروز قدرت ایــران در منطقه ،مرکزیت جهان عرب و
جهان اسالم را در برابر تهدیدات تروریستی داعش حفظ کرده است.
ما عزت و بزرگی ملت عزیزمان را از درون خون و حماســه به دست
آوردهایم و در راســتای دفاع از منافع ملت بــرای هر وضعیتی آماده
هستیم.

پدر ساالرهای سیاسی
نگاهی گــذرا به تاریخ ایران نشــان
میدهد کــه حکومتهای پدرســاالرانه
(پاتریمونیال) و ریشسفیدان در سیاست
این ســرزمین جایگاه ویژهای داشــتهاند.
گویی مردمان این دیار همیشــه به دنبال
فردی بودهاند که کالم آخر را او برایشــان
بزند .این نوع نگاه در سیاستورزی امروز
ایران هم دیده میشــود .ریشسفیدی و
شــیخوخیت بزرگان در میــان گروههای
سیاســی نقش مهمی در سیاست به سبک
ایرانی بازی میکند.
به گــزارش ایســنا ،با پیــروزی انقالب
اسالمی در بهمن  1٣۵۷جریانات سیاسی
مختلفی در ایران شکل گرفتند و از همان
ابتدا هــم نقش برخی چهرههــا در میان
جریانات سیاســی مهم و ویــژه بود و به
نوعــی فصلالخطاب تلقی میشــدند .از
آیتا ...ســید محمد بهشتی گرفته تا سید
محمد موسویخوئینیها ،از آیتا ...سید
محمود طالقانی تا اکبر هاشمیرفسنجانی.
با شکلگیری جدی چپ و راست سیاسی
در ایران که بعدها اصالحطلب و اصولگرا
نام گرفتند باز هم نقش ریشســفیدی که
بتوانــد گروهها و احزابی کــه به این دو
جناح وابســته بودند را در کنار هم جمع
کنــد و حرف آخر را بزند دیده میشــد.
البته سیاســت ،بازی پشــت پرده است و
اینجاست که نقش کســانی که به خوبی
بتوانند در خــارج از دید ،البــی کنند و
گروههــا را بــه توافق برســانند پررنگ
میشود.
در روزهــای آغازین انقالب اســالمی تا
آغاز دهــه  ٦۰بیش از آنکــه رقابتهای
درونگروهی میان انقالبیون شدت داشته
باشــد مبارزه با گروههــای ضدانقالب و
تالش بــرای وحدت در مقابل دشــمنان
داخلــی و خارجی جمهوری اســالمی
بــا رهبری امام خمینــی (ره) در اولویت
جریانهای سیاســی طرفدار نظام بود .در
دهه  ٦۰و با شدت گرفتن جنگ تحمیلی
هم ایــن نوع نگاه و داشــتن وحدت در
کشور برای به عقب راندن دشمن خارجی
همچنان از اولویتهای اصلی سیاســیون
بود ،هر چند چپ و راســت سیاســی از
همان زمان و به دلیل اختالف ســلیقه در
دیدگاه اقتصادی و برخی مباحث فرهنگی
از درون حزب جمهوری اسالمی به عنوان
قدرتمندترین و بانفوذترین تشکل درون
نظام شکل گرفت و سرانجام هم منجر به
تعطیلی این حزب شد .شاید بتوان آیتا...
سید علی خامنهای رئیسجمهور وقت را
به عنوان رهبر اصلی جناح راست آن زمان
و میرحسین موسوی نخستوزیر وقت را
به عنوان لیدر جناح چپ در نظر گرفت.
اصولگرایان و خأل رهبری
از دهه  ۷۰به بعد در جناح راست بزرگانی
مثل آیــتا ...محمدرضــا مهدویکنی به
عنوان رئیس دانشگاه امام صادق (ع) _که
بســیاری از مسئوالن نظام از دل آن بیرون
میآمدند _ و حبیبا ...عســگراوالدی به
عنوان دبیرکل قدیمیترین حزب سیاسی
ایران _یعنی موتلفه اســالمی _ و رئیس
جبهــه پیروان خط امــام و رهبری ،نقش
مهمی در به وحدت رساندن جناح راست
ایفا میکردند .از طرفی دو تشکل روحانی
یعنی جامعه روحانیت مبارز تهران به دبیر
کلــی مهدویکنی و جامعه مدرســین و
محققین حوزه علمیــه قم که به جامعتین
معروفند بــه چتری بــرای وحدت میان
اصولگرایان بدل شدند و شخصیتهایی
مثل هاشمیرفسنجانی و ناطقنوری نفوذ
و تأثیرگذاری باالیی در میان محافظهکاران
داشتند.
تا پیــش از انتخابات ریاســتجمهوری
 1٣۸٤این نوع تقسیمبندی و تأثیرگذاری
ایــن چهرههــا روال عادی خــود را طی
میکرد اما ایــن انتخابات نشــان داد که
ســاز و کار گذشــته دیگر چندان کارآمد
نیســت .اصولگرایان که بــا تعدد کاندیدا
مواجه بودند تالش کردند با ایجاد شورای
هماهنگــی نیروهای انقالب اســالمی به
رهبری ناطقنوری بــه کاندیدای واحدی
برسند اما محمود احمدینژاد این بازی را
بر هم زد و به عنوان پدیده انتخابات نه تنها

علی الریجانی که کاندیدای مورد حمایت
شورای هماهنگی نیروهای انقالب اسالمی
بــود را کنــار زد بلکه توانســت بر همه
کاندیداها غلبه کند و به ریاست جمهوری
برســد .افتراقات میان جریــان اصولگرا
پــس از انتخابات  ۸٤نشــان داد که امثال
مهدویکنی و عسگراوالدی هم دیگر آن
برش گذشته را ندارند و حتی جوانترهای
جریان اصولگرا نقش گذشته جامعتین را
هم برنمیتابند و تنها در حرف ،جامعتین
را زعیم قوم میدانند ولی در عمل هرکس
راه خود را میرود.
پس از شروع تنشها در میان اصولگرایان
که از  ۸٤آغاز شده بود ،انتخابات  ۸۸نقطه
عطف دیگری بود که باعث شــد برخی
از چهرههــا که روزگاری بــه عنوان وزنه
و محل رجوع جناح راســت به حســاب
میآمدنــد از این جناح فاصلــه بگیرند.
هاشمیرفســنجانی ،ناطقنوری و حسن
روحانی بعــد از مناظرههای جنجالی ۸۸
دیگر در جلسات جامعه روحانیت مبارز
شرکت نکردند تا جناح راست چند مهره
تأثیرگــذار خود را از دســت بدهد .علی
الریجانــی هم که در ســال  ۸٤کاندیدای
رسمی شورای هماهنگی نیروهای انقالب
بود کم کم خود را به جریان جدیدی که به
زعامت هاشمیرفسنجانی شکل میگرفت
یعنی اعتدال ،نزدیکتر کرد.
از طرفی درگذشــت آیتا ...مهدویکنی
که هنوز نقطه وصلی برای همه گروههای
اصولگرا به حســاب میآمد در مهر  ٩٣و
همچنین فوت حبیبا ...عسگراوالدی که
سابقه سیاسی او احترام خاصی را برایش
میــان همه جناحها به وجود آورده بود در
آبان  ٩٢باعث شد تا اصولگرایان عم ً
ال با
بحران داشتن ریشسفیدی که مورد وثوق
همه گروههــا و احزاب اصولگرا باشــد
مواجه شوند.
در ایــن میــان نیروهــای جوانتری مثل
محمدباقــر قالیبــاف ،علیاکبــر والیتی،
غالمعلی حدادعادل و سعید جلیلی تالش
کردند این خأل را پــر کنند اما هنوز وزن
قابل توجهی در میان اصولگرایان نداشتند
و بــه خصوص کاندیداتوری آنها در چند
انتخابات مختلف و شکستشــان باعث
شــد نتوانند اطمینان جناح راست را برای
مرجع قرار گرفتن به دست بیاورند.
انتخابات ریاســت جمهوری  ٩٦با وجود
اینکه با شکســت اصولگرایان همراه شد
اما یک امیــدواری در آنها به وجود آورد.
سید ابراهیم رئیسی به عنوان نیرویی تازه
نفس در عرصه سیاســی که سابقه قضائی
و نه سیاســی داشــت مورد حمایت همه
اصولگرایان _جز بخشــی کوچک _ قرار
گرفت و به کاندیدای اصلی جبهه مردمی
نیروهــای انقالب (جمنا) تبدیل شــد تا
جایی که قالیبــاف را وادار به کنارهگیری
به نفع او کردند .رئیسی توانست نزدیک به
 1٦میلیون رأی کسب کند و با این پشتوانه
رأی و حمایت همهجانبه اصولگرایان این
امیــدواری را در جناح راســت به وجود
آورد که بتوانــد زعامت اصولگرایان را بر
عهــده بگیرد .او به عنوان تولیت آســتان
قدس رضوی (ع) چند ســفر اســتانی و
ســخنرانی هم پس از انتخابات انجام داد
و کم کم در حال تبدیل شدن به یک مهره
سیاسی قابل اتکا برای اصولگرایان بود.

انتخاب رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه
در اســفند  ٩۷به نوعی امید اصولگرایان
را از ســرمایهگذاری روی وی ناامید کرد
چرا که از این به بعــد او به عنوان رئیس
دســتگاه قضا باید بیطرفی خــود را در
منازعات سیاسی حفظ کند و ورودش به
بازیهای سیاســی به نوعی پایین آوردن
شأن جایگاهی است که اکنون در آن قرار
گرفته است.
این اتفــاق پــای یکــی از قدیمیترین
چهرههای اصولگــرا را که ید طوالیی در
البیگری و معادالت پشــت پرده دارد به
بازی زعامت جناح راست باز کرده است.

اصالحطلبــان با درس
گرفتن از گذشــته و با
تشکیل شورای هماهنگی
اصالحطلبان به ریاست
عارف و البته با لیدری سید
محمد خاتمی مشکل نبود
ریشســفید و کسی که
حرف آخر را در میانشان
بزند تا حدود زیادی حل
کردهاند
تحرکات اخیر محمدرضا باهنر که پس از
عسگراوالدی به ریاست جبهه پیروان خط
امام و رهبری رســید و  ٢۸ســال نماینده
مجلــس و دو دوره نایبرئیــس پارلمان
بود ،نشان میدهد که چندان بیمیل نیست
به عنوان ریشســفید و محل حل و فصل
دعواهای اصولگرایان شناخته شود .هرچند
که قدم اول او با شکست مواجه شد .باهنر
در مهمانی افطــاری اخیر خود با دعوت

همزمان از ناطقنوری و احمدینژاد شاید
تالش داشــت این دو را که رابطهشان از
مناظرههای  ۸۸شکرآب است در کنار هم
بنشاند اما خروج ناطق از مهمانی همزمان
با ورود احمدینژاد در آن جلسه نشان داد
که آشتی دادن و کنار یک میز نشاندن همه
کسانی که روزگاری زیر چتر اصولگرایی
قرار داشتند به این آسانیها نیست و باهنر
اگــر میخواهد ریشســفید اصولگرایان
شود نیاز به مقدمهچینیها و حل و فصل
بسیاری از مشکالت قدیمی میان چهرهها
و گروههای جناح راست دارد.
به هر حال اصولگرایــان همچنان با خأل
رهبــری در میــان خود مواجهنــد و اگر
نتوانند مثل گذشته ریشسفیدی برای حل
و فصل مشکالتشان پیدا کنند شاید باز هم
ناکامیها و افتراقاتشان در انتخابات آینده
ادامه پیدا کند.

اصالحطلبــان و ارتبــاط بــا
حاکمیت

از طرفــی پــس از دوم خــرداد  ۷٦و
ورود اصالحطلبــان به حاکمیت ،ســید
محمد خاتمی توانســت جای میرحسین
موســوی را در رهبری جنــاح چپ که
حــاال اصالحطلبان خوانده میشــدند به
دســت بگیرد .هر چند که موسوی و البته
مهدی کروبی همچنان به عنوان وزنههای
مهمــی در میان اصالحطلبان مطرح بودند
و موسویخوئینیها هم کماکان به عنوان
چهره پشــت پرده اصالحطلبان نقشــی
اساســی را در سیاســتگذاریهای این
جناح بر عهده داشت.
انتخابــات  ۸٤در میــان اصالحطلبان هم
دودســتگی به وجــود آورد و در حالی
کــه مهدی کروبی توقع داشــت ســران
اصالحــات بــه حمایــت از او بپردازند
این مصطفی معیــن بود که مورد حمایت
اصالحطلبان قرار گرفت و همین موضوع
باعث رنجش کروبی و خروج او از مجمع

آگهی مزایده نوبت اول

در پرونــده کالســه اجرايــی  980006طــی دادنامــه صــادره از دادگاه عمومــی اللجیــن
آقــای اســالم فرهــادی محکــوم گرديــده بــه پرداخــت مبلــغ  465/020/000ريــال بابــت
اصــل خواســته و هزينــه دادرســی (بــدون احتســاب تأخیــر تأديــه) در حــق محکــوم
لــه و نیــز پرداخــت مبلــغ  22/500/000ريــال بابــت نیمعشــر دولتــی کــه جهــت
اســتیفای محکــوم بــه آقــای غالمعلــی فرهــادی اقــدام بــه معرفــی ملکــی واقــع در
مهاجــران از توابــع شــهر همــدان نمــوده کــه مطابــق مــاده  114قانــون اجــرای احــکام
مدنــی از طريــق مزايــده بــه میــزان محکــوم بــه بــه فــروش خواهــد رســید.
مشخصات مال غیرمنقول و نظريه کارشناسی:
مــورد ارزيابــی شــش دانــگ يــک بــاب منــزل مســکونی دارای ســند ثبتــی 33651
بــه مســاحت عرصــه  1653/37مترمربــع و داريــا  31/61متــر بــر از معبــر اصلــی در
ضلــع شــمالی و اعیانــی در ســه قســمت بخــش اول ،در بــر اصلــی و ضلــغ غربــی
ملــک در يــک و دو طبقــه بــا ســقف چوبــی و فرســوده و قابــل ســکونت و قابــل
اســتفاده کــه در بــر اصلــی و طبقــه همکــف داريــا چنديــن بــاب مغــازه کــه ســابقه
تجــاری روئیــت نشــده اســت بــه مســاحت تقريبــی مجمــوع  550مترمربع و قســمت
دوم در يــک و نیــم طبقــه بــه مســاحت  68مترمربــع بــا مصالــح بنايــی و ســقف
طــاق ضربــی (کارگاه تولیــد قــارچ) و قســمت ســوم انبــاری بــا ســقف فلــزی بــه
مســاحت  113مترمربــع بــا ســقف ســبک فلــزی سیســتم سرمايشــی کولــر آبــی و
گرمايشــی بخــاری و آبگرمکــن گازی ف داريــا امتیــازات و انشــعابات شــهری کــه در
تصــرف مالــک میباشــد و پروانــه ســاخت رويئــت نشــده بــا توجــه بــه مســاحت
موقعیــت کاربــری و کلیــه عــوارض موثــر در ارزيابــی ارزش ملــک و بــدون در نظــر
گرفتــن بدهــی بــه بانکهــا و موسســات دولتــی و بدهــکاری بــه بنیــاد مســکن يــا
دهیــاری بابــت محدثــات احداثــی بــه مبلــغ  7/700/000/000ريــال معــادل هفتصــد و
هفتــاد میلیــون تومــان بــرآورد میگــردد.
زمــان و مــکان مزايــده :زمــان روز سهشــنبه مــورخ  1398/3/28از ســاعت  10الــی
 10:30صبــح در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگاه اللجیــن واقــع در خیابــان مهديــه
دادگاه اللجیــن برگــزار خواهــد شــد.
توضیــح اينکــه مزايــده بــه صــورت حضــوری بــوده و فــروش مــال تعرفــه شــده از
قیمــت پايــه آغــاز شــده و بــه باالتريــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار خواهــد شــد.
از برنــده مزايــده 10درصــد فیالمجلــس دريافــت و الباقــی ظــرف مــدت  30روز
قابــل وصــول خواهــد بــود .بديهــی اســت در صــورت انصــراف خريــداری مبلــغ
واريــزی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط خواهــد شــد .عالقمنــدان بــه شــرکت در
مزايــده میتواننــد  3روز قبــل از تاريــخ برگــزاری مزايــده بــه دفتــر اجــرا مراجعــه
تــا زمینــه بازديــد فراهــم گــردد .کلیــه هزينــه هــای نقــل و انتقــال تابــع شــرايط
عمومــی معامــالت مــی باشــد و ســاير هزينــه هــا ( اعــم از مبلــغ قطعــی و غیــر
قطعــی) بعهــده برنــده مزايــده مــی باشــد در صورتــی کــه روز مزايــده بــه هــر
علتــی تعطیــل گرديــد مزايــده فــردای همــان روز و رأس ســاعت تعییــن شــده
برگــزار خواهــد شــد( .مالــف )85
شعبه اجرای احکام مدنی بخش اللجین

روحانیون مبارز و تشــکیل حزب اعتماد
ملی شد .اتفاقی که در سال  ۸۸هم تکرار
شــد و اصالحطلبان این بار هم یکپارچه
پشت میرحســین موسوی ایســتادند و
کروبی را تنها گذاشتند.
چنددســتگی در میــان اصالحطلبــان و
البته حــذف برخــی از کاندیداهای آنها
از ســال  ۸٢تا  ٩۰به شکستهای پیاپی
آنهــا در انتخابــات مختلف از ریاســت
جمهــوری گرفته تا مجلس و شــورای
شــهر از اصولگرایان انجامیــد تا به این
نتیجه برســند که تنها در صورت داشتن
وحدت و حرفشــنوی از لیدرشان شاید
بتوانند به قدرت بازگردند .همین موضوع
باعث شد تا ســید محمد خاتمی دوباره
به نماد وحدت اصالحطلبان بدل شــود و
حرفش حرف آخر .این اتفاقات منجر به
شکلگیری شورای هماهنگی اصالحطلبان
شد و یکپارچگی و پرهیز از چندصدایی
از سال  ٩٢تا کنون پیروزیهای متوالی را
برای این جناح به ارمغان آورده است .در
انتخابات ســال  ٩٢محمدرضا عارف به
اشــارت خاتمی و در حمایت از روحانی
از کاندیداتــوری کنــار رفت تــا دولت
اعتدال با همکاری و حمایت اصالحطلبان
تشکیل شــود .همچنین لیستهای واحد
اصالحطلبان در انتخابات مجلس شورای
اســالمی و خبرگان رهبری در سال  ٩٤با
" تَکرار " معروف لیــدر اصالحات تعداد
قابل توجهی از اصالحطلبان را به مجلس
و پس از آن در انتخابات  ٩٦به شوراهای
اسالمی شهر و روســتا رساند و مقدمات
پیروزی مجدد روحانــی را در انتخابات
ریاست جمهوری فراهم کرد.
اصالحطلبان با درس گرفتن از گذشته و با
تشکیل شورای هماهنگی اصالحطلبان به
ریاست عارف و البته با لیدری سید محمد
خاتمی مشکل نبود ریشسفید و کسی که
حرف آخر را در میانشــان بزند تا حدود
زیادی حــل کردهاند .هر چنــد اتفاقات
پس از انتخابات جنجالی  ۸۸باعث شــد
تا اصالحطلبان رابطه خود را با حاکمیت و
سران نظام ،قطعشده ببینند .رابطهای که تا
پیش از آن از طریق مثلث خاتمی ،موسوی
و کروبی قدرت چانهزنی اصالحطلبان را
در سطوح باالی حاکمیت باال میبرد ولی
پس از حوادث سال  ۸۸و محدودیتهای
ایجاد شده برای خاتمی ،موسوی و کروبی
این امتیاز از آنان گرفته شد.
همین موضوع ســبب شد تا اصالحطلبان
که روزگاری با انتقاد از هاشمیرفسنجانی
از پلههای قــدرت باال رفتند ،برای از بین
نرفتن موجودیتشــان خود را به او نزدیک
کننــد .اتفاقی که از ســال  ۸٤به بعد و با
احســاس خطر از احتمــال رأی آوردن
احمدینــژاد در دور دوم انتخابات افتاده
بــود و اصالحطلبان یکپارچه در دور دوم
به حمایت از هاشمی پرداختند "هر چند
که کار از کار گذشــته بود و احمدینژاد
توانست بر هاشــمی غلبه کند" اما همین
موضــوع باعث نزدیکــی اصالحطلبان و
هاشــمی به یکدیگر شــد و پس از سال
 ۸٤هاشــمی در چرخشــی معنــادار از

راست به چپ پیچید .با محدودیت سران
اصالحات پــس از ســال  ،۸۸حاال این
هاشمیرفسنجانی بود که نقش رابط میان
اصالحطلبان و سران نظام را ایفا میکرد.
نقشــی که تا  1٩دی ماه  ٩۵همچنان ادامه
داشت ولی با درگذشت هاشمیرفسنجانی
اصالحطلبــان دوباره با خــأل نبود رابطه
سازنده با حاکمیت مواجه شدند.
پس از درگذشت هاشمیرفسنجانی بعضی
از چهرههــای اصالحطلب مثل اســحاق
جهانگیری و محمدرضا عارف تالش کردند
که این نقــش را ایفا کنند و به عنوان رابط
میان اصالحطلبان و سران نظام عمل کنند.
درست دو ماه پس از درگذشت هاشمی و
در اسفند  ،٩۵جهانگیری در گفتوگویی با
روزنامه اعتماد ،خبر تأیید نشده دیدارش با
رهبر انقالب برای حل برخی مشکالت با
اصالحطلبان را تأیید کرد.
به هر حال تکلیف اصالحطلبان در داخل
خودشان مشــخص است و همچنان سید
محمد خاتمی را به عنوان ریشســفید و
کســی که حرف آخــر را در جناح چپ
میزنــد قبول دارند .هرچنــد گاه و بیگاه
انتقاداتی هم نسبت به وی از سوی برخی
اصالحطلبان مطرح میشود اما در نهایت
لیدری او در جریــان اصالحطلب تثبیت
شــده اســت .برای حل بعضی مشکالت
اصالحطلبان با حاکمیــت هم که پس از
وقایع سال  ۸۸به وجود آمده فع ً
ال اسحاق
جهانگیــری تالش میکند بــه عنوان فرد
مورد وثوق حاکمیت و اصالحطلبان نقش
خود را برای تلطیف فضا ایفا کند.
در طــول  ٤۰ســال گذشــته اکبــر
هاشمیرفسنجانی همیشــه در مرز میان
چپ و راســت حرکت میکرد و در حال
نهادینــه کردن دیدگاهی بــود که امروزه
داعیه تبدیل شــدن به یک جریان سیاسی
یعنی اعتدالگرایی را دارد .سیاسیونی مثل
حسن روحانی و علیاکبر ناطقنوری هم
مثل هاشمی با وجود آنکه خاستگاهشان
در جناح راست بود کم کم رویه اعتدالی
برگزیدنــد و حتــی روحانی توانســت
دولتی تحــت این عنوان تشــکیل دهد.
در روزگاری که چپ و راســت سیاسی
بــه معنای گذشــته خود رنــگ باخته و
اصولگرایی و اصالحطلبــی هم در حال
دادن جای خود به تنــدروی و میانهروی
اســت و معتدلین دو جناح اصل ،کشور
خــود را در مقابل تندروهای جناحشــان
میبینند ،شــخصیتهایی مثل ناطقنوری
و علی الریجانی به عنوان کســانی که هم
رابطه خوبی با دفتر رهبر انقالب دارند و
هم مورد وثــوق اکثریت نیروهای معتدل
دو جناح اصولگرا و اصالحطلب هســتند
شاید بتوانند نقش ســازندهتری در آینده
سیاسی ایران به عنوان ریشسفیدانی که در
بزنگاهها گرهگشا میشوند ،ایفا کنند .نقشی
که هــم میتواند منجر به وحدت در میان
نیروهای سیاسی کشور شود و هم خطرات
و فشــارهای داخلی و خارجی را که هر
روز بیشتر میشــود ،کمتر کند .شاید این
روزها شــیخوخیت چهرههای تأثیرگذار
بیش از هر زمان دیگری راهگشا باشد.

آگهی ارزیابی کیفی

نوبت اول

مناقصه شماره  98-10یک مرحلهای
شماره مجوز1398.1223 :

موضوع مناقصه :عملیات ترمیم و اصالح  CG Sشهر بهار اللجین با ايستگاه
تزريق مرکاپتان شامل مصالح ،حمل و اجرا به طور کامل شرکت گاز استان
همدان در نظر دارد عملیات اجرايی پروژه مذکور را از طريق مناقصه به شرح
ذيل به پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد.
شرح مختصر کار:
 -1مبلغ برآورد اولیه پروژه  ( 4/151/203/432چهار میلیارد و يکصدو پنجاه و
يک میلیون و دويست و سه هزار و چهارصد و سی و دو) ريال می باشد.
 -2مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ( 207/561/000دويست و هفت میلیون و
پانصد و شصت و يک هزار) ريال می باشد که به صورت يکی از تضامین قابل
قبول معتبر در آيین نامه معامالت دولتی می باشد.
 -3مدت اجرای پروژه  150روز می باشد.
متقاضیان شرکت در مناقصه از تاريخ درج آگهی به مدت  12روز مهلت دارند
ضمن نامه اعالم آمادگی جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به دريافت
اسناد ارزيابی کیفی به آدرس اينترنتی ذيل اقدام نمايند.
تاريخ تحويل پاکات ارزيابی کیفی حداکثر تا ساعت  11روز دوشنبه
 1398/03/27می باشد.
محل تحويل  :همدان میدان شیرسنگی ،ساختمان مرکزی شرکت گاز استان
همدان ،طبقه اول -اتاق  – 207امور قراردادها می باشد.
تاريخ بازگشايی پاکات مالی متعاقبا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
تلفن ، 38261075 -8 ، 38260571 -4 :دورنويس 081-38256207 :
آدرس اينترنتW W W .n i g c -h m .i r :

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

Y K

هزینه  1۵۰میلیاردی هالل احمر درسیل بهاری

جذب  3۴هزار و  7۴۵حامی ایتام در ماه رمضان

کاهش محسوس مصرف لبنیات در کشور

رئیس جمعیت هالل احمر با اشــاره به هزینه  1۵۰میلیارد تومانی جمعیت هالل
احمر در سیل اخیر از انبارهای امدادی و لجستیکی خود ،گفت :ارائه خدمات امدادی
وظیفه ذاتی ما است.
بــه گــزارش مهــر ،علــی اصغــر پیونــدی بــا تقدیــر از تــالش هــای صــورت گرفتــه
در ســیل اخیــر گفــت :بــی شــک اجــر تــالش هــای معاونــان ،رؤســای شــعب،
امدادگــران ،داوطلبــان ،جوانــان و تمامــی کســانی کــه در ســیل اخیــر اســتان
موجبــات کاهــش رنــج و االم مــردم آســیب دیــده را فراهــم کردنــد ،نــزد خداونــد
تبــارک و تعالــی محفــوظ اســت و امیدواریــم کــه البتــه در زندگــی دنیــوی و
اخــروی پاداشــی عظیــم را عطــا خواهــد کــرد.

مدیرکل هماهنگی امور اجرایی مشارکتهای کمیته امداد گفت :در نیمه ماه مبارک
رمضان امسال  ٣٤هزار و  ۷٤۵حامی برای ایتام و محسنین جذب شده است.
احســان گتمیریان در گفتوگــو با فارس ،درخصوص مشــارکت و کمک مردم به
نیازمندان و مددجویان کمیته امداد اظهار داشت :در حوزه ایتام کمکهای خوبی انجام
شده است و در حال حاضر برای  ٦۰۰هزار حامی برای  ٣۰۰هزار یتیم تحت پوشش
کمیته امداد جذب شدهاند که امیدواریم تا پایان سال به  ۸۰۰هزار حامی برسد.
وی گفت:تاکنون  ٣٤هزار و  ۷٤۵حامی جدید برای حمایت از ایتام و محسنین جذب
شــدهاند که از این تعداد  ٢۷هزار و  1۵نفر از طریق دفاتر امداد در ســطح کشور و ۷
هزار و  ۷٣۰نفر از طریق سایت برای حمایت از ایتام ثبت نام کردهاند.

عضو هیأت علمی انســتیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشــور با بیان اینکه
بازرسی ،نمونهبرداری و آزمون از فرآوردههای لبنی طی سال به صورت متوالی توسط
وزارت بهداشت و معاونتهای غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی کشور انجام و
در صورت وجــود روغن گیاهی در فرآوردههای لبنی اعمال قانون صورت میگیرد،
گفت :باید برای گسترش استفاده از شیر و لبنیات فرهنگسازی شده و دانش تغذیهای
مردم را افزایش داد.ســهیل اسکندری در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه متأسفانه شیر
در ســبد غذایی خیلی از ایرانیها جایی ندارد ،اظهار کرد :کشور ژاپن با بهبود تغذیه
موفق شده است در طول  ٢۰سال میانگین قد را  1۰سانتیمتر افزایش دهد ،در حالی
که کشور ما با کوتاهی قد در طول  ٢۵سال گذشته روبهروست.

می رود دل به همانجا که تعلق دارد

یادداشت
قدر شبهای قدر را بدانیم

علی حقیقت شب قدر
« فیضا ...مظفرپور

دوباره با گردش ایام که از حرکت پر رمز و راز ماه و خورشید
و زمین نشــأت میگیرد به شبهای مبارک قدر رسیدیم .شبها و
روزهایی که توصیف آن را بهتر از قرآن کریم که ســخن خداوند
نمیتواند وصف کند.
زیرا که در ســوره مبارکه قدر همین پرسش پرسیده میشود که ما
ادرک ما لیله القدر تو چه دانی که شــب قدر چیست؟ شب قدر از
هزار ماه بهتر است.
هزار ماه یعنی یک عمر حدود هشتاد سال که عمر معمول انسانها
علیرغم افزایش امید به زندگی که اتفاق افتاده عمرهای بشر کنونی
بیش از  ۷۰یا  ۸۰سال نمیباشد.
آنچه از صریح آیات قرآن فهمیده می شود .یکی اهمیت شب قدر
است که کسی را یارای درک و فهم آن نیست و هر کس به وسعت
وجــودی خویش باید تالش کند شــب و روز قدر را دریافته و از
لحظه لحظههای آن استفادههای معنوی ببرد.
شــب مبارکی اســت که باید به قول حافظ براتهــای تازه از آن
گرفت .چه مبارک صحری بود و چه فرخنده شــبی /آن شب قدر
که این تازه براتم دادند
دومین موضوعی که از صریح آیات قرآن در زمینه شب قدر فهمیده
میشود .نزول قرآن در این شب است.
یکی از قطعیات در زمینه شــب قدر این است که شب قدر در ماه
مبــارک رمضان قرار دارد .و در آیات ســوره مبارکه بقره آمده که
شــهر رمضان الذی انزل فیه القرآن ماه رمضان ماهی است که قرآن
در آن نازل شده است.
و در ســوره مبارکه قدر و دخان به صراحت به نزول قران در شب
قدر اشــاره میکند .انا انزلناه فی لیله القدر ما قرآن را در شب قدر
نازل کردیم که البته مقصود نزول دفعی قرآن به قلب پیامبر اســالم
منظور اســت .چرا که در آیات ســوره شعرا نیز میفرماید :و انه و
لتنزیــل رب العالمنی نزل به الروح االمیــن علی قلبک لکتون من
المنذرین (به راســتی که این قرآن نازل شــده پروردگار جهانیان
اســت روحامین (جبرئیل) آن را نازل کرده اســت بر قلب تو تا از
بیم دهندگان باشی) ولی در آیه  1۰۵سوره اسراء به نزول تدریجی
اشاره دارد و میفرماید  :و قران ًا فرقناه لتغراه علی الناس علی مکث
و نزلناه تنزیال و قرآنی که بخش بخش بر تو نازل کردیم تا آن را بر
مردم آرام آرام بخوانیم و آن را به تدریج نازل کردیم.
و در آیه ســوره مبارکه دخان نیز به همین امر تأکید شده است که
انا انزلناه فی لیله مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم ماه
قرآن را در شب مبارک نازل کردیم تا خلق را از عذاب قیامت انظار
دهد که در آن شــب هر امری بر اساس حکمت تعیین می شود که
منظور همان شب قدر است.
پس در این لیله مبارک برکات و ویژگیهایی اســت که مفســرین
بــدان پرداختهاند .و برخی چون عالمــه طباطبایی (ره) قدر را به
معنــای قدر و اندازه و در حقیقت تقدیر امور یکســاله افراد تعبیر
کردهاند.
یعنی در شــب قدر مقدرات امور یکساله افراد رقم میخورد پس
باید تالش کنیم در شــب قدر تقدیر خوبی برای خود رقم بزنیم.
شــاید از همین رو است که در این شبها مردم احیاء میگیرند و
به دعا و راز و نیاز میپردازند و ارتباط خود را با قرآن و اهل بیت
که به تعبیر حدیف شــریف ثقلین که تا قیامت از هم جدا شــدنی
نیستند و در حوض کوثر بر پیامبر وارد خواهند شد .ارتباط معنوی
بیشتری برقرار میکنند کما اینکه قرآن را به سر میگیرند و خداوند
را به قرآن خود و به  1٤معصوم (علیهمالسالم) قسم میدهند تا از
آزاد شدگان از آتش جهنم در شب قدر باشند.
شــب قدر قرآن و عترت را به هم گره زده اســت .همانطوری که
در ســوره قدر آمده در این شــب مالئکه و روح که بزرگ مالئکه
اســت بر روی زمین نازل شده و به خدمت ولیا ...اعظم امام زمان
علیهالســالم و عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف میرسند .شب که
ســالمتی ارمغان آن برای مومنین است سالمت از آتش جهنم و یا
سالمت از گناه و خواهشهای نفسانی و اهلل اعلم به حقایق االمور.
شب وصل است و طی شده نامه هجر /سالم فیه حتی مطلع الفجر.
پس بیائید قدر شــبهای مبارک قدر را بدانیم و در این شبهای
سرنوشت ساز برای همدیگر و در رأس همه برای سالمت و ظهور
امام زمانمان و ســالمت رهبرمان و تکتــک افراد مردم و برادران
و خواهــران دینی دعا کنیم .و از خــدای بخواهیم این ملت و این
کشــور را در سایه قرآن و اهل بیت از کینه دشمنان سالمت بدارد.
سرنوشت و تقدیر خوبی را برایمان و برای مسلمین رقم بزند.
شــب قدر از جهتی نیز قرآن و والیت را به هم پیوند زده است
و برای مسلمین به ویژه شیعیان از اهمیت دو چندانی برخوردار
شده است و آن موضوع شــهادت امام علی(ع) که ایام شهادت
آن حضرت مصادف کشته اســت با شبهای قدر و گر در این
شــبها قرآن صامت بر زمینیان نازل شده ولی قرآن ناطق علی
(ع) بــه روحش مبارکش به عالم باال صعود کرده اســت .امامی
که فقط برای اجرای عدالت شــهید شــد و میــزان حق و باطل
هموســت .به قول موالنــا در مثنوی گفت مــن تیغ از پی حق
میزنــم /بنده حقم نه مأمور به قول شــهریار مگر ای ســحاب
رحمت تو بیاری ار نه دوزخ /به شــرار قهر سوزد همه جان ما
سوی را و چنانکه موالنا میگوید:
باز باش ای باب رحمت تا ابد /بارگاه ما له کفوا ً احد
علی آن شیر خدا شاه عرب /الفتی داشته با این دل شب
شب ز اسرار علی آگاه است /دل شب محرم سراهلل است
شب علی دید به نزدیکی دید /گر چه او نیز به تاریکی دید
شب شنفته است مناجات علی /جوشش چشمه عشق ازلی
شبروان مست والی تو علی /جان عالم به فدای تو علی
یا علی دستم بگیر
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سربه هوا نیستم جز به هوای علی
"شــما را به پرهیزکاری ســفارش
مي کنــم و به اینکه کارهای خود را
منظم کنید و اینکــه همواره در فکر
اصالح بین مسلمانان باشید .یتیمان را
فراموش نکنید ،حقوق همسایگان را
مراعات کنیــد .قرآن را برنامه عملی
خود قرار دهید .نماز را بسیار گرامی
بدارید که ستون دین شماست".

مردمان مادستان با گفتن سبحانک
یا الاله اال انت ،الغوث الغوث ،خلصنا
من النــار یارب این شــبها تا صبح
چشم به آسمان میدوزند و دست هاي
سراسر نیاز خود را به سمت حضرت
حق دراز کردند تا بــار دیگر لطف و
رحمت بیکرانش را نصیبشان کند.
این شبها همدان ،یکپارچه غرق دعا
و نیایش شده و مردمانش در این شب
کــه خداوند در قرآن مجیــد از آن به
بزرگي یاد کرده و ســورهاي نیز به نام
"سوره قدر" نازل فرموده است پس از
خواندن دعاي جوشن کبیر کتاب الهي
بر ســر گذاشــته و با توشههای خالی
دست اجابت به سویش دراز کردهاند.
تمــام مقدرات عالم در این شــب ها
صورت مي گیرد و در چنین شــبي که
شب تقدیر اســت عبادت و نیایش به
اندازه هزار ماه داراي ارزش اســت در
همدان نیز مردم با حضوري گسترده در
مراسم احیاء درصدد هستند با سبقت
از یکدیگر از ثمرات بي شمار آن بهره
مند شوند.
ویژهبرنامههاي شب قدر در سطح این
شهر همانند سال هاي گذشته با شکوه
هر چه تمامتر در حال برگزاری است
که از مهمترین برنامه هاي آن مي توان
به مراسم احیاء در محل مسجد جامع،
حســینه امام( ره) ،گلزار شــهدا ،بقاع
متبرکه شاخصی چون امامزاده عبداهلل
و ...اشــاره کرد که بــرای همدردی با
فرزنــدان فاطمه و برای اســتغفار از
گناهانی که تنها با توسل به شیعه بودن
علی( ع) امید به بخشــش دارند گرد
این خانه که میزبانش خداســت و پنج
عزیزکردهاش گرد آمدهاند تا تقدیرشان
رقم خورد.
اما به راستی علی بن ابیطالب کیست
که شــاهراه امامت و والیت است و
شیعه هرچه دارد از برکات این یگانه
مرد بشریت و فرزندانش است.مستند
بر کتابهای بزرگان فقه و تشیع هیچ
کس جز علی(ع) از کعبه چشــم به
جهان نگشــود تــا جایــگاه واالی
این امــام بزرگوار تــا قیامت متذکر
خاص بــودن و مقرب بــودن علی(
ع) و فرزندانــش به درگاه خداوند و
پیمبرش باشد.

نخستین یاور پیامبر(ص)

پس از وحی خدا و برگزیده شدن حضرت محمد(ص) به پیامبری و سه سال دعوت مخفیانه ،سرانجام پیک وحی فرا رسید و فرمان دعوت
همگانی داده شد .در این میان تنها حضرت علی(ع) مجری طرحهای پیامبر(ص) در دعوت الهياش و تنها همراه و دلسوز آن حضرت در ضیافتی
بود که وی برای آشناکردن خویشان با اسالم و دعوتشان به دین خدا ترتیب داد از افتخارات دیگر حضرت علی(ع) این است که با شجاعت کامل
برای خنثی کردن توطئه مشرکان مبنی بر کشتن پیامبر(ص) در بستر ایشان خوابید و زمینه هجرت پیامبر(ص) را آماده ساخت.
حضرت علی(ع) بعد از هجرت
بعد از هجرت حضرت علی(ع) و پیامبر خدا(ص) به مدینه علی(ع) در  ٢٦غزوه از  ٢۷غزوه پیامبر (ص) و شــرکت در ســریه های مختلف از
افتخارات و فضایل آن حضرت اســت همچنین ضبط و کتابت وحی و تنظیم بســیاری از اسناد تاریخی و سیاسی و نوشتن نامه های تبلیغی و
دعوتی از کارهای حساس و پر ارج امام(ع) بود .ایشان آیات قرآن چه مکی و چه مدنی را ضبط مي کرد به همین علت است که وی را از کاتبان
وحی و حافظان قرآن به شمار مي آورند .در این دوران بود که پیامبر(ص) فرمان اخوت و برادری مسلمانان را صادر فرمود و با حضرت علی(ع)
پیمان برادری و اخوت بســت و به حضرت علی(ع) فرمود" :تو برادر من دراین جهان و ســرای دیگر هستی ،به خدایی که مرا به حق برانگیخته
است ...تو را به برادری خود انتخاب مي کنم اخوتی که دامنه آن هر دو جهان را فراگیرد".

خالفت

پس از به قتل رسیدن عثمان مردم به در خانه آن حضرت آمدند و به اصرار با آن حضرت بیعت کردند .در زمان خالفت حضرت علی(ع)
جنگهای فراوانی رخ داد ازجمله صفین ،جمل و نهروان که هر یک پیامدهای خاصی به دنبال داشت.

رابطه شب قدر با شهادت یگانه مظهر عدالت

شب قدر با آن همه عظمت و مجالی اراده و اوامر الهی به جانشین خود در زمین ،تا طلوع فجر ،در سرپرستی بشر و عالم امکان ،سرنوشت
توجه عموم بوده است ،اگر در چنین شبی حادثه ای رخ دهد ،قطع ًا آن حادثه
همگان را ورق می زند ،لذا از اهمیّت ویژه ای برخودار بوده و مورد ّ
توجه قرار گرفته و مردم در پی فهم علت حادثه ،به جستجو می پردازند.
نیز مورد ّ
همانگونه که پیشــتر اشــاره شد ،همگان توان درک عظمت و حوادث شــب قدر را نداشته و جز اندکی ،به معرفت کامل از این شب نرسیده
مهم می تواند ،عقول و دل های بشر را تکامل داده و آن ها را از خواب غفلت بیدار نماید ،تا بر آنچه در این شب
اند ،لذا حادثه ای بزرگ و ّ
توجه نموده و امور خود را در مســیر حقّ قرار دهند .شــهادت نخستین جانشین خاتم پیامبران در محراب مسجد توسط مسلمانی
می گذردّ ،
به ظاهر مســلمان در صف نماز جماعت به نام حمایت از دین خدا ،ریختن خون اســوه عدالت و یگانه رهبر عادل جهان و یار مســتضعفان
و شمشــیرخدا بر دشمنان خدا ،و زاهد شب و شــیر روز در برابر خصم دین خدا ،امری بسیار تکان دهنده است تا همواره مسلمانان و تمام
ولی خدا در
بشــریت تا روز قیامت بپرســند ،چه کسی کشته شد ،در کجا کشته شد ،چرا کشته شد ،چه کسی بود ،تا اوج مظلومیّت و تنهایی ّ
بین مسلمانان!! و اوج نفاق و دنیا طلبی و دین به دنیا فروختگان به نام مسلمانان ،زبانزد خاص و عام گردد ،غاصبان حکومت اسالمی شناخته
ولی خدا برآیند.
شوند ،و مسلمانان واقعی در پی برگرداندن حکومت به ّ
ولی خدا معترضی بر جان وی نبوده ،اما زمانی که به درخواست و اصرار خود مسلمانان!
از سوی دیگر ،در  ٢۵سال سکوت و خانه نشینی ّ
حکومت را می پذیرد و دستور خدا را در تمام ارکان جامعه انجام می دهد ،غاصبان حکومت اسالمی و بندگان دنیا و هوای نفس ،وجود او
حجت خدا ،طومار دین اســالم را در هم
را مانع حاکمیّت و ثروت اندوزی و نظام ارباب و رعیتی و ...می بینند ،لذا به خیال خود با کشــتن ّ
پیچیده و از بین بردند ،در حالی که حکومت  ۵ساله سراسر عدالت علی علیه السالم را تا روز قیامت ،برای تمام آزادگان دنیا ،به عنوان نسخه
ولی معصوم ،منشــور عملی در حکومت و مدیریّت اسالمی گردانیدند ،تا مردم بدانند ،در اجرای عدالت ،باید
عملی نظام اســالمی با رهبری ّ
از خون خود گذشت ،تا نظام عادالنه بدون ظلم و قشربندی تحقق یا بدو دین خدا استوار شود .از سوی دیگر،این حادثه به مردم هشدار می
حجت بعدی باشند تا حکومت اسالمی و عدالت فراگیر را دوباره بر پا کنند .هنگام تالوت سوره قدر در پی پاسخ نزول
دهد ،در جستجوی ّ
مالئکه و روح بر چه کسی می گردند ،تا گنج های نهفته در شب قدر به مرور با تکامل معنوی بشر هویدا گردند.

وجود ۱۰تا ۱۲هزار مبتال
به اختالل هویت جنسیتی
معاون پیشــگیری و درمان اعتیاد سازمان
بهزیستی کشــور با بیان اینکه حدود  1۰تا 1٢
هزار فرد ابتال به اختالل هویت جنســیتی در
کشور وجود دارد ،از فعالیت  1٢مرکز مشاوره
تخصصی در تهران و دو مرکز مشــاورهای در
مشهد خبر داد.
فرید براتی ســده در گفتوگو با ایسنا ،با بیان
اینکه خدمات ســازمان بهزیســتی برای افراد
دارای اختــالل هویت جنســیتی محدود به
پرداخت وام نیست ،گفت :یکی از مشکالت
این افراد ،مســائل روان شــناختی است که از
طریق هماهنگیهای انجام شده با کمیته ایدز
و دفتر مشاوره سازمان بهزیستی کشور به این
افراد مشاورههای تخصصی ارائه میشود.
به گفته وی خدمات مشاورهای محدود و منوط

به نیاز فرد به عمل جراحی نیست .همچنین به
مشاوران مراکز تحت پوشش بهزیستی که در
این زمینه به شکل ویژه خدمات ارائه میکنند،
دو دوره آموزش تخصصی داده شده است.
معــاون پیشــگیری و درمان اعتیاد ســازمان
بهزیستی کشــور در ادامه از فعالیت  1٢مرکز
مشاوره روانشــناختی در تهران و  ٢مرکز در
مشهد برای ارائه خدمات به افراد دارای اختالل
هویت جنســیتی خبر داد و گفت :این مراکز
خصوصی هستند و در عین حال مراکز دولتی
مداخله در بحران نیز برای ارائه خدمات به این
افراد فعال هستند .برای مددجویانی که از نظر
مالی دچار مشکل هستند نیز برنامه ریزیهایی
صورت گرفته تا این افراد یارانه خدمات روان
شناسی از دفتر مشــاوره و کمیته ایدز سازمان

بهزیستی دریافت کنند به همین دلیل این افراد
الزم نیســت از نظر هزینه این خدمات نگران
باشند.
براتی ســده در ادامــه از ارائــه آموزشهای
پیشگیری از ابتالء به ایدز به افراد مراجعه کننده
خبر داد و گفت :در کنــار برگزاری دورههای
آموزشی ،از این افراد آزمایش رایگان  H I Vنیز
گرفته میشــود .در صورتی که نتیجه آزمایش
این افراد نشان دهنده ابتالء به ایدز باشد نیز آنها
را به مراکز مشــاوره رفتاری وزارت بهداشت

ارجاع میدهیم.
به گفته وی در حــال حاضر برای افراد دارای
اختالل هویت جنســیتی در تهــران ،مالرد،
شهریار و … جلسات آموزشی و اطالع رسانی
با حضور متخصصان برجســته برگزار شــده
است .همچنین بنا شــده است تا در بازدیدها
و برنامههای بین المللی که با حضور مسئوالن
بهزیستی ،وزارت بهداشــت و ...در خارج از
کشور برگزار میشــود ،تعدادی از افراد دارای
این اختالل نیز حضور داشته باشند.
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نیش و نوش
ایران :پرونده مسکن مهر در پانزده استان بسته میشود
همه خانهدار شدند فقط کلید ندارن !!
همدانپیام :با صف ایستادن مبارزه کنید
منظورش اینه که نوبت رو رعایت نکنید
اطالعات :زمزمههای تازه برای استیضاح ترامپ
ترامپ خودش اقتصاد دانه حساب و کتاب بلده
اطالعات :پول دیجیتال «کلید» مقابله با تحریمها است
پول تو فضای واقعی که ارزش نداره باز تو مجازی
ایران :پشت پرده گرانی خرما و شکر
خرماو شکر چقدوسعت پیدا کردن
ایسنا :تاکنون گزارش از ابتالی انسانی به آنفلوآنزای پرندگان نداریم
حاال این یه قلمو مردم دچار نشدن
همدانپیام :چرا اهداء عضو اهداء زندگی است؟
سوالت فراتر از کنکوره
ایسنا :نرخ تورم ژاپن به یک درصد هم نرسید
از ایران وارد کنن
ایران  :تجربه خوب و آرام با هدبند هوشمند
راست میگه باهاش ســیر میشی ،خوشحال می شی  ،پولدار
می شی
ایسنا :عوارض مصرف زیاد نمک
با نمک شدن بیش از حد
همدانپیام :گبهبافی و نخ ریسی در مسیر احیا
فردا برید بانک وام اشتغالشو بگیرید
ایران :واکنش اینستاگرام به فراخوانهای ضد ترامپ چیست؟
کاریکاتور خوش تیپ ارائه بده
ایسنا :رونالدو بیشتر از مسی شایسته توپ طال است
ضرر میکنه ،مسی سنگینتره
فارس :جداسازی میز و صندلیهای وزارتخانهها مشکل بازرگانی را
حل نمیکند
راست میگه رنگ میزشونو عوض کنید

نکته

ابتال به فشار خون در افراد چاق
 ۲تا  6برابر بیشتر است
مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت گفــت:
اضافــه وزن و چاقــی خطــر ابتــال بــه پرفشــاری خــون را افزایــش
میدهــد و خطــر ابتــال بــه ایــن بیمــاری در افــرادی کــه دچــار
اضافــه وزن و چاقــی هســتند ٢ ،تــا  ٦برابــر بیشــتر از ســایر افــراد
اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،زهــرا عبداللهــی دربــاره بیمــاری فشــار خــون
بــاال افــزود :یکــی از دالیــل مهــم ابتــال بــه فشــار خــون بــاال،
مصــرف زیــاد نمــک اســت و مــردم ایــران تقریبـ ًا دو برابــر مقــدار
توصیــه شــده از ســوی ســازمان جهانــی بهداشــت ،نمــک مصــرف
میکننــد ،در حالــی کــه تمــام افــراد کمتــر از  ۵۰ســال بایــد در
طــول روز کمتــر از  ۵گــرم معــادل حــدود یــک قاشــق مرباخوری،
نمــک مصــرف کننــد .البتــه منظــور از مصــرف نمــک ،کل نمــک
موجــود در مــواد غذایــی اســت کــه وارد بــدن میشــود.
وی ادامــه داد :میــزان توصیــه شــده مصــرف نمــک روزانــه بــرای
بیمــاران مبتــال بــه فشــار خــون بــاال و بیماریهــای قلبــی و
عروقــی کمتــر از  ٣گــرم ،معــادل نصــف قاشــق مرباخــوری در
طــول روز اســت .البتــه در پیشــگیری از پرفشــاری خــون ،حتم ـ ًا
بایــد بــه نمــک پنهــان یــا ســدیم موجــود در مــواد غذایــی ماننــد
فســت فودهــا ،ســسها ،شــور و ترشــیها ،تنقــالت ماننــد
چیپــس ،پفــک و آجیــل توجــه کــرد و مصــرف زیــاد اینهــا
میتوانــد زمینــه بــروز فشــار خــون بــاال را فراهــم کنــد.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت بیان کرد :مصرف
روزانــه حداقل  ۵واحد میوه و ســبزیجات یکــی از عوامل موثر در
پیشــگیری از فشار خون باال است .در طول روز با مصرف حداقل ٢
عدد میوه و  ٣واحد سبزی ،صیفی و ساالد در وعدههای صبحانه ،ناهار
و شــام میتوان از ابتال به فشار خون باال ،پیشگیری کرد .چون میوه و
سبزیجات حاوی پتاسیم و منیزیم هستند.
عبداللهــی اظهــار داشــت :محــدود کــردن مصــرف فســت فودهــا
در پیشــگیری از پرفشــاری خــون اهمیــت دارد .انــواع ســاندویچ،
پیتــزا ،سوســیس و کالبــاس ،حــاوی مقــدار زیــادی نمــک و چربــی
هســتند ،بنابرایــن مصــرف بــی رویــه فســت فودهــا میتوانــد
خطــر ابتــال بــه فشــار خــون بــاال را افزایــش دهــد.
وی ادامــه داد :مصــرف ناکافــی شــیر و لبنیــات بــه عنــوان یــک
عامــل خطــر میتوانــد در بــروز فشــار خــون بــاال تاثیرگــذار
باشــد ،چــون شــیر و لبنیــات حــاوی و منبــع عمــده کلســیم
هســتند و در مــواردی کــه کمبــود دریافــت کلیســم ایجــاد
میشــود ،خطــر ابتــال بــه پرفشــاری خــون بــاال مــیرود ،چــون
در تحقیقــات مختلــف ثابــت شــده کــه مصــرف کلســیم در بــروز
فشــار خــون بــاال نقــش دارد.
عبداللهــی گفــت :مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت
بهداشــت گفــت :پویــش ملــی کنتــرل فشــار خــون بــاال از ٢۷
اردیبهشــت و همزمــان بــا روز جهانــی فشــار خــون در کشــور
آغــاز شــد و هــدف آن ،اطــالع رســانی و آگاهــی بخشــی بــه
مــردم در مــورد اهمیــت فشــار خــون و عــوارض و پیامدهــای و
همچنیــن شناســایی افــراد مبتــال بــه فشــار خــون بــاال در کشــور
اســت.
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خوشبینی بازار جهانی به افزایش قیمت طال
نظرســنجی هفتگــی کیتکونیــوز نشــان داد اکثریــت کارشناســان وال اســتریت و
ســرمایهگذاران همچنــان انتظــار دارنــد قیمــت طــال در کوتــاه مــدت بــه ســطح
باالتــری افزایــش پیــدا کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســرمایهگذاران طــال ممکــن اســت از عملکــرد ضعیــف طــال
عصبانــی شــده باشــند ،امــا بــا موفقیــت طــال در حفــظ رشــد اخیــر قیمتــش ،هنــوز
حاضــر نیســتند از خــوش بینــی بــه ایــن فلــز ارزشــمند دســت بکشــند.
خوشبینــی بازار به روند صعودی طال با وجودی حفظ شــده کــه قیمت طال در بازه

محدودی حبس شده و در محدوده  1٢۷۰دالر از حمایت خوبی برخوردار است در حالی
که در سطح  1٢٩۵تا  1٣۰۰دالر با مقاومت مواجه است.
قیمــت طــال اخیــرا ً بــا فشــارهای کاهشــی روبــرو شــده زیــرا ســرمایهگذاران
بــا مشــاهده تنشهــای تجــاری میــان آمریــکا و چیــن ترجیــح میدهنــد دالر
خریــداری کننــد .بهــای ایــن فلــز ارزشــمند بیــش از  ۵درصــد کمتــر از رکــورد
قیمــت  1٣٤٦/۷٣دالر در فوریــه امســال اســت.
در نظرســنجی کیتکونیــوز از کارشناســان والاســتریت 1۵ ،نفــر شــرکت کردنــد کــه
از میــان آنهــا  ٩نفــر یــا  ٦۰درصــد افزایــش قیمــت طــال را پیــش بینــی کردنــد
و  ۵نفــر یــا  ٣٣درصــد نظــری نداشــتند و یــک نفــر نیــز کاهــش قیمــت طــال را

پیــش بینــی کــرد.
در ایــن بیــن ٤٣1 ،نفــر در نظرســنجی کیتکونیــوز از ســرمایه گــذاران شــرکت کردنــد
کــه از میــان آنهــا  1۰٣نفــر یــا  ۵۵درصــد افزایــش قیمــت و  1٢۵نفــر یــا  ٢٩درصــد
کاهــش قیمــت را پیــش بینــی کردنــد و  ٦٩نفــر یــا  1٦درصــد نظــری نداشــتند.
در نظرســنجی هفتــه پیــش ،اکثــر ســرمایه گــذاران و کارشناســان والاســتریت
بــه افزایــش قیمــت طــال خــوش بیــن بودنــد .در معامــالت روز جمعــه بــازار
آمریــکا ،هــر اونــس طــال بــرای تحویــل در ژوئــن  1/۸۰دالر یــا یــک درصــد
کاهــش یافــت و در  1٢۸٣/٦۰دالر بســته شــد امــا بــرای کل هفتــه  ٦درصــد
افزایــش نشــان داد.

e g h t e sa

خبر

آباداني همدان با سیالبها!

■ رئیس بخش فنی مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان:
وارد ترسالی نشدهايم
■ رئیس مرکز تحقیقات و کشاورزی همدان:
وارد ترسالی شدهايم

بارش های پر حجم باران ،تگرگ و برف و تبدیل آن به سیالب
در فروردین ماه امســال خســارت های زیادی را در نقاط مختلف
کشور برجا گذاشــت ،اما به گفته کارشناسان این بارش ها تاثیرات
مثبتی نیز بر طبیعت ،منابع آبهای زیرزمینی و کشاورزی داشته است.
عضو هیأت علمــی و رئیس بخش فنی مهندســی مرکز تحقیقات
کشــاورزی همدان گفت :سیل اخیر اگر چه خســاراتی را برجای
گذاشــت اما نعمتی بود که اثرات مثبــت آن در بخشهای مختلف
کشاورزی مشهود است.
رضا بهراملو با بیان اینکه آمارها نشان میدهد وارد ترسالی نشدهایم
و بحران کم آبی هنوز حل نشــده است ،اظهار داشت :جمعیت رو
به رشــدی داریم که این جمعیت به غذا نیــاز دارد و باید از بخش
کشاورزی تامین شود و از سویی باید بهره وری را باال برد تا بتوانیم
از منابع محدود تولید بیشتری داشته باشیم.

پیشبینی افزایش تولید گندم دیم تا دو برابر

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی همدان گفت :مساله مهمی که سیل
اخیر ضرورت آن را بیش از پیش به همگان گوشــزد کرد ،مدیریت
جامع حوزههای آبخیزداری است.
قاسم اســدیان اظهار داشــت :یک رابطه بین نفوذ آب و روان آب
وجود دارد که هرچه نفوذ آب بیشــتر باشد ،روان آب کمتر و هرچه
نفوذ کمتر باشــد ،روان آب بیشتر اســت و این موضوع تحت تاثیر
شیب زمین ،پوشش گیاهی ،کاهش گونههای گیاهی و کوبیدن زمین
توسط سم دام و زمان چرای دام قرار میگیرد.
وي به ایرنا گفت :این ســیل متناســب با نوع اراضی نه تنها ضرری
نداشت بلکه دستاوردهای زیادی داشته که باید بررسی شود.
اسدیان خاطرنشــان کرد :کاهش شــدید دما در فصل بهار هرچند
باعث ســرمازدگی بخشی از درختان منطقه شد ،اما باغاتی که با کم
آبی مواجه بودند آبیاری شدند و اثرات بارشها مثبت است.
وی تاکید کرد :عدهای میگویند دوره خشکسالی در کشور به اتمام
رسیده و ترسالی آغاز شده و عدهای مخالف این نظریه هستند اما از
نظر من دوره ترسالی آغاز شده است.
رئیس مرکز تحقیقات و کشــاورزی همدان پیش بینی کرد :در سال
جاری بیش از  1۵میلیون تن گندم در کشور تولید شود.

افزایش پوشش گیاهی پس از سیالب فروردین

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت:
کارهای آبخیزداری در بخشهــای مدیریتی ،ترویجی ،بیومکانیکی
و مکانیکی انجام میشــود که با هدف کنتــرل روان آبها ،کنترل
فرســایش رســوب و افزایش پوشــش گیاهی در عرصههای منابع
طبیعی صورت میگیرد.
محمد مهدی آرتیمانی اظهار داشــت :در ســیل اخیر سازههایی که
از ســال  ۷1در سرشاخههای مختلف اســتان اجرا شده بود به ویژه
در شهرســتان کبودراهنگ ،وظیفه خود را ایفا کردند و اثرات آن را
در کاهش سیالبها و پایین دست دشت کبودراهنگ میتوان دید.
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیــزداری همدان
خاطرنشــان کرد :در اســتان همدان  ٢٢هزار سازه کوچک و بزرگ
آبخیزداری احداث و در سطح  ٢۷۰هزار هکتار از عرصههای منابع
طبیعی به اجرا درآمده است.
آرتیمانــی در خصوص پوشــش گیاهی همدان گفــت :بارشهای
فروردین امسال موجب افزایش رطوبت در سطح خاک و در نهایت
افزایش چشمگیر پوشــش گیاهی در سطح استان شد که باید حفظ
و احیای آن با شدت بیشــتری در دستور کار قرار گیرد تا عالوه بر
منافع آن برای روستاییان ،از وقوع آتش سوزی در ایام گرم سال نیز
جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه این بارشها افزایش دهنده سطح آب زیرزمینی در
دراز مدت نخواهد بود ،ادامه داد :ســطح آبهای زیرزمینی در طول
ســال یک متر به طور متوسط افت دارد و ساالنه با اجرای عملیات
آبخیزداری  ٢۷۰مترمکعب در هکتار کنترل روان آب داریم.
آرتیمانی با بیان اینکه بر اســاس مصوبات سال  ٩۸باید  1۵۰میلیون
یورو به طرحهای آبخیزداری اســتان همدان اختصاص یابد ،افزود:
باید در اســتان بحث اهمیت دادن به مقوله آبخیزداری افزایش یابد
و این اهتمام وجود داشته باشد که از بحثهای آبخیزداری حمایت
شود.
به گفته مدیر عامل شــرکت آب منطقهای همدان ٢۸ ،ایستگاه باران
ســنجی در این اســتان وجود دارد که از ابتدای سال آبی جاری ،به
صورت میانگین  ۵٩٣میلی متر بارش را ثبت کردهاند.
منصور ستوده معتقد است که این میزان بارش ،یک رکورد بی سابقه
در طول ســالهای آمار برداری به حساب میآید چراکه تا به امروز
بارشها نسبت به سال آبی گذشته  ٩۵درصد و نسبت به بلند مدت
 ۸۵درصد افزایش داشته است.
وی اظهــار داشــت :آب مــورد نیــاز شــرب در شــهرها و روســتاها
از طریــق آبهــای زیرزمینــی (چاههــا) و همچنیــن آبهــای
ســطحی (ســدها) تأمیــن میشــود کــه بــه دلیــل برداشــت بیــش
از حــد و کمبــود بارشهــا ،در  1۵ســال اخیــر بــه طــور متوســط
در اســتان همــدان هــر ســال بیــن  ۸۰ســانتی متــر تــا  1۰۰ســانتی
متــر کاهــش ســطح آبهــای زیــر زمینــی را داشــتهایم.
وی اضافه کرد :سال گذشته در همین تاریخ حجم سد اکباتان نزدیک
به  1۵میلیون متر مکعب بود و در مجموع کل ســدهای استان نزدیک
به  ۵۰میلیون متر مکعب آب داشتند.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای اســتان همــدان ادامــه داد:
بارشهــای نــوروز امســال ،حجــم تمــام مخــازن و ســدهای
اســتان را پــر کــرد و حــاال بــا ضریــب اطمینــان  1۰۰درصــدی
میتوانیــم بــدون دغدغــه آب آشــامیدنی و کشــاورزی اســتان را
از طریــق ســدها تأمیــن کنیــم.

پارکبانان قانون را رعایت ميکنند؟

خبر

آغاز ثبت نام چهاردهمین
جشنواره تعاونیهای برتر در همدان

■ شهروند همداني :پارکبانان با دو گوشي و ساعتهاي مختلف ساعت ورو و خروج را ثبت ميکنند

شــهروندان همدانی از فعالیت پارکبانها
در نقاط مختلف شهر به ستوه آمدهاند؛ تخلف
برخی از آنها در تغییر ســاعت گوشــیها تا
صــدور قبض بــرای خودروهای پــارک در
پارکینگ مشــهود است ،از طرف دیگر معاون
پیشــگیری از وقوع جرم فعالیت پارکبانها را
غیرقانونی میداند و شهرداری قانونی!
البته اجرای ایــن طرح نارضایتیهایی را برای
شــهروندان به دنبال داشت که شنیدن صدای
شهروندان و نظارت بر کار پارکبانها از سوی
شــهرداری به عنوان مدیریت شهری خالی از
لطف نیست.
اغلب شهروندان از صدور قبض برای توقف
کمتر از نیم ساعت ،صدور قبض با وجود پارک
خودرو در پارکینگ و مواردی از این دست از
ســوی پارکبانها گالیه دارند و خواستار حل
این مشکل هســتند ،حتی برخی از پارکبانها
شهروندان را از محاســبه قبوض در صورت
پرداخت نشــدن در برگه جریمه راهنمایی و
رانندگی و عوارض خودرو میترسانند.
کارمند شرکت نفت همدان که چند روز پیش
بــرای انجام کاری ســاعت  1٩به اتفاق یکی
از همــکاران خود از خیابــان بعثت خارج و
خودروی خود را در محدوده پارکبانان پارک
کرد ،در رابطه با این موضوع دچار مشکل شد
کــه پرداختن به این موضــوع یکی از هزاران
نارضایتی شهروندان در این خصوص است.
مجید آرتین با بیان اینکه ســاعت  1٩:1۰برای
مراجعــه به داروخانه ماشــینم را کنار خیابان
پارک کردم اظهار کرد 1۰ :دقیقه بعد برگشتم
که دیدم پارکبان برایم قبض صادر کرده است.
این شهروند ادامه داد :به پارکبان گفتم که برای
توقــف کمتر از  ٣۰دقیقــه نباید قبضی صادر
شــود ،او هم در پاسخ گفت «موضوع را حل
میکنم» پس گوشی دیگری را از جیبش خارج
کرد.
وی افــزود :از اینکــه دو گوشــی برای ثبت
ورود و خروج داشــت ،تعجب کردم و علت
را پرســیدم ،او هم جواب داد با یک گوشــی
ورود و با گوشــی دیگر خروج ثبت میشود
البته مدعی شد ساعت گوشی ثبتکننده ورود
کمی مشکل پیدا کرده است.
آرتیــن در ادامه به فارس گفت :با مشــاهده
گوشی دوم متوجه شدم ساعت آن دستکاری
شــده و حــدود  1۰دقیقه جلوتر از ســاعت
رســمی است ،سه دقیقه هم مرا معطل کرد که
نیم ساعت به گوشی ثبت خروج بخورد و بعد
ثبت بازخورد زد که شــامل معافیت از صدور
قبض نشود.
وی افزود :سوال من این است چرا توقف 1۵
دقیقهای برای من  ٣۰دقیقه محاســبه و قبض
صادر شــده است؛ از طرف دیگر چرا باید دو
گوشی با ســاعتهای متفاوت برای ورود و
خروج در دست پارکبان باشد؟
این شــهروند معترض اضافه کرد :وقتی این
وضعیت را دیدم با مســئول پارکبان صحبت
کردم ،البته آنها هم با لحنی غیرمودبانه جوابم
را دادند ،حتی مســئول با تنــدی گفت «برو،
هرکاری میخواهی بکن و.» ...
وی با بیــان اینکه به منظور شــکایت از این
رفتــار با پلیس  11۰تماس گرفتــم ادامه داد:

شــکایتنامه و صورتجلســه پلیس را برای
رسیدگی به شهرداری بردم اما کاری نکردند و
مرا از این اتاق به آن اتاق پاس دادند.
آرتیــن با بیان اینکــه از دیگر دوســتانم نیز
نارضایتیهایــی در خصوص اجــرای طرح
اســتقرار پارکبانها شــنیدهام اظهار کرد :چرا
باید وقتی فردی در حالی که در منزل است و
خودرویش هم در پارکینگ؛ پیامک کسر مبلغ
پارک خودرو دریافت کند؟

خودرو دخیل نیســت؛ تمام دستگاههایی که
پــالک خودروها را ثبــت میکنند زمان خود
را از ســرور مرکزی میگیرند و پارکبان تنها
ممکن اســت در ثبت پالک خودرو با لغزش
مواجه شود.
صباغ با بیان اینکه آخرین زمانی که پالک وارد
میشود مبنای محاســبه قرار میگیرد ،یادآور
شــد :یکی از ابزارهای مناسب برای محاسبه
زمانی پــارک را در اختیار داریــم که در این

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان :ابزار محاسبه زمانی پارک این حوزه خطا نمیکند

معاون پیشگیری اداره کل دادگستری استان:

دیوان عدالت اداری قانون پارک حاشیهای را ابطال کرد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان :جریمهای برای عدم پرداخت قبوض پارک خودرو صادر نمیکنیم
وی گفت :البته این مورد هم سال گذشته برای
مــن اتفاق افتاد اما به دلیــل اینکه مبالغ زیر ٢
هزار تومــان بوده پیگیری نکردم ،اما این طور
مواردی نیز انجام میشود.
محمدی شــهروند دیگری اســت که در این
خصوص معترض است ،او در این زمینه عنوان
کرد :با وجود پارک کمتر از نیم ساعت قبض
 ٤هزار تومانی برایم صادر شده که از این مورد
شوکه شــدم چراکه اصال برای صدور قبض
حتی پارکبان همان لحظه هم نیامد.

ابزار محاســبه زمانی پارک خودرو
خطا نمیکند
مدیرعامل ســازمان حمل و نقــل و ترافیک
شــهرداری همدان در ایــن خصوص گفت:
پارکبانها بر اســاس ماده  1۵جرائم راهنمایی
و رانندگــی ابالغیه مجلس فعالیت میکنند و
قانون داخلی شهرداریها نیست که خودسرانه
ورود کرده باشیم.
احســان صباغ بــا بیان اینکه هــدف اصلی
استقرار پارکبانان توزیع عادالنه فضای پارک
اســت ،افزود :این طرح دنبــال درآمدزایی
نیست و منابع حاصل از آن به حساب خزانه
برای ســاخت پارکینگهــای طبقاتی واریز
میشود.
وی با تأکید بر اینکه حاشــیه خیابانها برای
توقفهای کوتاهمدت فراهم شده است ،اظهار
کــرد :پارکبان در ثبت زمــان ورود و خروج

حوزه خطا نمیکند.

دیوان عدالــت اداری قانون پارک
حاشیهای را ابطال کرد

معاون پیشگیری اداره کل دادگستری استان
همدان نیز با بیان اینکه دیوان عدالت اداری
قانون پارک حاشــیهای را ابطال کرد ،گفت:
ایــن در حالی اســت که برخی اســتانها
همچنان بر اســاس دستورالعمل سابق اقدام
میکنند.
ســعید گلســتانی با بیان اینکه پول حاصل از
طرح پارکبان به خزانه واریز نمیشــود ،بیان
کرد :مبالغی کــه مردم به عنــوان حق پارک
پرداخــت میکنند به حســاب شــرکتهای
خصوصی که به صورت پیمانکار با شهرداری
قرارداد منعقد کردند ،واریز میشود.
وی با تأکید بر اینکه شــهرداری مبلغی ساالنه
از این شرکتها دریافت میکند ،افزود :مصوبه
دیوان عدالت اداری را باید بررسی کرد که آیا
شامل دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور
نیز میشود یا خیر؟

پارک حاشــیهای و پارک هوشمند
مصوبه وزارت کشور دارد
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر
همدان نیز بیان کرد :پارک حاشــیهای و پارک
هوشمند مصوبه وزارت کشور دارد؛ نمیشود
که بدون مصوبه کاری انجام داد!
علــی فتحــی در خصوص پرداخت نشــدن

معاون صنعت ،معدن و تجارت استان:

قیمت قند و شکر تثبیت میشود
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت
ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان
همدان با تأکید براینکه به زودی قیمت قند و
شکر تثبیت میشود ،گفت :کمبودی در تأمین
قند و شکر وجود ندارد.
مجید زریــن دالور با بیان اینکه بیش از نیاز
معمول قند و شــکر در اســتان توزیع شده
اســت ،اظهارکرد :از اســفند سال گذشته تا
کنون  1۰هزارتن شــکر در اســتان همدان
توزیــع شــده اســت درحالیکه براســاس
بررســیها ماهانه  ۵۰۰۰تن شکر مورد نیاز
اســت.وی با اشــاره به اینکه قند و شکر به
زودی بــا یک قیمت در بازار عرضه خواهد
شد ،افزود :درحال حاضر مشکلی در قند و
شکر نداریم اما به دلیل فاصله قیمتی در بازار

قبوض پارک خودرو از ســوی شــهروندان،
یادآور شــد :ما نیز این موضوع را شــنیدهایم
که برخی پارکبانهــا از انتقال قبض به قبض
جرایم راهنمایی و رانندگی سخن گفتهاند که
شــهروندانی که نقل و انتقال خودرو داشته و
پرســنل راهور این موضوع را تکذیب کرده و
گفتهاند که اینگونه نیست.
وی با بیان اینکه موضوع اســتفاده پارکبانان از
دو گوشــی تلفن همراه و تفاوت ساعت ثبت

اخاللی در شــبکه توزیع ایجاد شــده است
بهطوریکه گاهی فاصلــه قیمت تا  ٢۰هزار
تومان هم میرسد .وی با بیان اینکه در توزیع
قند و شکر از ظرفیت عمدهفروشان استفاده
میشود ،یادآور شد :به زودی قندو شکر یک
نرخی خواهد شــد و قندو شکری به عنوان
دولتی و آزاد نخواهیم داشت.
زریندالور بــا تأکید براینکه در هیچ کاالیی
کمبود نداریــم ،ادامــه داد :در هیچ کاالیی
کمبود وجــود نــدارد که مردم احســاس
ناامنی کنند .متأســفانه صفهای موجود به
دلیــل تقاضای کاذب بــوده و مردم بیش از
نیــاز خرید میکنند .معاون امــور بازرگانی
و توسعه تجارت ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت اســتان همدان به مردم توصیه کرد

کــه خانههای خود را تبدیل بــه انبار نکنند
چــرا که بهزودی قیمت شــکر و قند تثبیت
خواهد شــد.وی درباره توزیع گوشــت به
نرخ دولتی نیز گفت :از ســال گذشته توزیع
عمومی گوشــت دولتی نداریم و اگر دولت
سهمیهای به اســتان بدهد؛ به جامعه هدف
تعریف شــده توزیع میشود.وی با اشاره به
توزیع گوشــت قرمز به نرخ  ۸۵هزار تومان
در همدان ،یادآور شد :یک واحد واردکننده
گوشــت قرمز با ارز نیمایی در استان همدان
مباشر توزیع بوده و واحدهای عرضهکننده و
فروشگاهها میتوانند از این گوشتها توزیع
کنند.

روغن سهمیهبندی نیست

رئیس اداره بازرســی و نظارت ســازمان

ورود و خروج نیز خاطرنشان کرد :حدود سه
ماه پیش این موضوع را از مدیرعامل سازمان
حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری پیگیری
کردیم که گفت اینطور نیست.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر
همدان ادامه داد :بهتر است مورد معرفی شود
تا بتوانیــم این موضوع را به طور مســتند از
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر
همدان پیگیری کنیم.

جریمهای صادر نمیکنیم

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان
نیز اظهار کرد :فعــ ً
ال جریمهای در خصوص
پرداخت نکردن قبوض پارک خودرو از سوی
راهنمایی و رانندگی صادر نمیشود.
علی فکــری در خصوص اینکــه آیا امکان
جریمــه قبــوض پــارک خودرو از ســوی
راهنمایــی و رانندگی در آینــده وجود دارد
گفت :موضوعاتی هســت کــه باید پارکبانان
معایب را رفع کننــد تا در آینده در خصوص
همکاری با آنها صحبت شود.
با وجود اظهار نظرهای متفاوت مســئوالن در
خصوص فعالیت پارکبانان ،محاســبه زیر نیم
ســاعت توقف خودرو در صــدور قبوض و
اســتفاده از دو دستگاه گوشی تلفن همراه در
ثبت ورود و خروج این ســوال مطرح است
که شــکایتهای شهروندان در این خصوص
برای چیست؟

صمت استان همدان گفت :سهمیهای برای
تأمین روغن نداریم ،این محصول از طریق
واحدهای تولیدی و شبکه توزیع در بازار
عرضه میشــود.علیرضا شــجاعی با بیان
اینکه روغن جامد در بازار کم اســت ،بیان
کــرد :البته روغن مایع بــه اندازه کافی در
بازار موجود اســت و نیاز مردم را برطرف
میکند.
با اشــاره به اینکه ســهمیهای برای تأمین
روغــن نداریــم ،افزود :روغــن از طریق
واحدهای تولیدی و شبکه توزیع در بازار
پخش میشــود و به صورت نمایندگی و
مویرگی به دســت فروشــگاهها میرسد.
وی بــا بیان اینکه امروز هم شــبکه توزیع
بر اســاس توانش ســعی میکند که بازار
خــود را حفظ کند تا دوام بیاورد به فارس
گفت :عرضه روغن جامد در بازار نســبت
به گذشــته کاهش یافته اما دولت در حال
مدیریت بــازار و ورود ورق و مواد اولیه
برای تولید روغن جامد است.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان همدان از آغاز ثبت نام
چهاردهمین جشنواره تعاونیهای برتر در همدان خبرداد.
احمد توصیفیان اظهارکرد :بهمنظور شناسایی و معرفی الگوهای برتر
بخش تعاون ،از تعاونیهای برتر اســتان در چهاردهمین جشــنواره
تعاونیهای برتر تجلیل خواهد شد.
به گــزارش روابط عمومــي اداره کار ،وی گفت :بــه منظور فراهم
کردن زمینههای گســترش و ارتقای روحیــه تعاونی و نمونهپروری
در بخشهای مختلف اقتصادی در کل کشــور ،این مراســم تجلیل
در قالب چهاردهمین جشــنواره ملی تعاونیهای برتر ،شــهریور ماه
ســالجاری برگزار میشــود .وی افزود :همه ساله جشنوارهای برای
معرفی تعاونیهای برتر با هدف ترویج فرهنگ تعاون و شناســاندن
توانمندیهای بالقوه بخش تعاون برگزارمیشود.
توصیفیان خاطرنشــان کرد  :تعاونیهای برتر تعاونیهایی هستند که
ضمن رعایت الزامات قانونی مرتبط و اختصاصی هر گرایش ،در رشته
فعالیت خود نســبت به سایر تعاونیهای هم رشــته و نیز بر اساس
شــاخصهای عمومی و اختصاصی بخشهای اقتصادی و عمومی از
وضعیت نسبتا مطلوبی نسبت به سایرین برخوردار باشند .
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان همدان در خصوص نحوه
ثبت نام تعاونگران اســتان در این جشــنواره ،یادآور شد :تعاونگران
اســتان میتوانند برای شرکت در این جشــنواره و ثبت نام و کسب
اطالعات بیشتر به ســایت اینترنتی این جشنواره به آدرس w w w .
 t a a v o n i b a r t a r .i rمراجعه و نســبت به ورود اطالعات تعاونی
خود درمهلت اعالم شده اقدام کنند .
وی اظهارکرد :این جشــنواره با هدف معرفی تعاونیهای توانمند و
الگو ،برای توســعه و ترویج فرهنگ تعاون ،ایجــاد انگیزه و رقابت
ســالم میان اعضاء خانواده بزرگ تعاون کشــور و تشویق و ترغیب
فعالیتهای تولیدی  ،توزیعی و خدماتی در مناطق مختلف هر ســاله
در سطح کشور و استان برگزار میشود .
وی بیــان کرد :تعاونیها ،اتحادیهها و اتاقهــای تعاون میتوانند در
گرایشهایی با عناوین کشاورزی ،صنعتی ،معدنی ،عمرانی ،تأمین نیاز
تولیدکنندگان ،تأمین نیاز مصرفکنندگان ،تأمین نیاز صنوف خدماتی،
اعتبار ،دهیاری ،زنان ،حمل و نقل ،فرش دستباف ،مسکن ،مرزنشینان،
دانش بنیان ،سهامی عام ،خدماتی ،فراگیر ملی ،اتحادیهها ،اتاق تعاون،
بنیاد تعاون و کارآفرینی و ســایر گرایشهــای مرتبط ضمن مراجعه
به سایت اعالم شــده و تکمیل فرمهای عمومی و تخصصی ،در این
رقابت شرکت کنند .
توصیفیان خاطرنشان کرد  :جشنواره تعاونیهای برتر هر ساله همزمان
با هفته تعاون در شــهریور ماه و با هدف تشــویق تعاونگران برتر در
استان همدان همگام با سایر استانها نیز برگزار میشود.
بنابر گفته مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان ،در این
اســتان بیش از  11٤۰تعاونی وجود دارد که بیش از  1٢هزار فرصت
شغلی برای همدانیها فراهم کرده است.

ممنوعیت صادرات پیاز و سیبزمینی
لغو شد
وزیــر صنعــت
معــدن و تجــارت
اعــالم کــرد کــه
ممنوعیت صادرات
پیاز و ســیب زمینی
لغو شده است.
به گزارش ایسنا ،در
روزهای ابتدایی ســال جاری و به دنبــال افزایش قیمت دو محصول
سیب زمینی و پیاز در بازارهای داخلی ،دولت اعالم کرد صادرات این
کاالها ممنوع شده است.
حال چند هفته پس از این تصمیم و به دنبال بازگشت ثبات نسبی به
بازار این دو محصول ،رضــا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) اعــالم کرده که صادرات ایــن دو کاال در حال حاضر آزاد
است .بر اساس نامهای که وزیر صمت به رئیس کل گمرک ایران زده
آمده است " :با توجه به استمرار تولید و تنظیم بازار کشور ممنوعیت
صادرات پیاز و سیب زمینی رفع خواهد شد".
بر این اساس با انجام مقدمات الزم امکان صادرات این دو محصول از
سوم خرداد  1٣٩۸فراهم شده است.
کشورهای همسایه ،آســیای میانه و اروپای شرقی اصلیترین مقصد
کاالهای کشاورزی ایران به شمار میروند.
تبریک و تهنیت

برادر ارجمند جنـاب آقــاي

فرشاد نوید

انتخاب شايسته جنابعالی را بهعنوان

رياست هیأت مديره کانون
انجمنهای صنفی کارفرمائی
استان همدان

ق روزافزون
توفیق
یق
توفیی
ک عرض مینمائیم و توف
تبريک
يک
تبر
گذاشتهايد را از خداوند
ري که قدم گذاشتهايد
یري
مسیري
مسیی
در مس
متعال خواستاريم.

شرکت آریا کارالوند
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

فیفا  3داور فوتبال همدان را در لیست بین المللی قرار داد
دبیر هیأت فوتبال همدان گفت :فدراســیون جهانی فوتبال فیفا (  )F I F Aســه داور
همدانی را در فهرست بین المللی قرار داد.
مهدی بوجاریان اظهار داشت :دکتر بیژن حیدری ،پیام حیدری و بهاره سیفی نهاوندی در
فهرست داوران بین المللی فوتبال فیفا قرار گرفتند.
وی اضافه کرد :این فهرست ویژه داوران بین المللی فوتبال در سال میالدی  ٢۰1٩است.
بوجاریان خاطرنشان کرد :بیژن حیدری و پیام حیدری داوران همدانی هستند که در فصل
جاری رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور قضاوت داشتند.

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

دبیر هیأت فوتبال همدان در گفت وگو با ایرنا بیان کرد :هر  ٢داور سال قبل میالدی نیز
جــزو داوران بین المللی بودند و قضاوتهــای مختلفی را در رقابتهای مختلف انجام
دادند.
وی خاطرنشان کرد :بهاره سیفی نهاوندی کمک داور فوتبال بانوان نیز سابقه قضاوت در
مسابقات آسیایی را دارد.
از سال  ٢۰1٦میالدی تاکنون پیام حیدری و بیژن حیدری در فهرست داوران بین المللی
فوتبال کشور قرار دارند.
همدان از جایگاه ارزندهای به لحاظ داوری در تاریخ فوتبال کشور برخوردار است و در
حال حاضر  ۸۰داور همدانی در عرصههای ملی و بین المللی فوتبال قضاوت میکنند.
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مدارس فوتبال همدان زیرذرهبین
نهادهای نظارتی

خبـر

دعوت  3ورزشکار همدانی به دومین اردوی
تیم ملی فوتسال ناشنوایان

 ٣ورزشــکار همدانی به دومین اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان
کشور برای حضور در مسابقات جهانی و آسیایی دعوت شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان،
دومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتســال ناشــنوایان کشور با حضور
 ٣٢بازیکــن از  ۵خرداد ماه به مــدت  ۵روز در کمپ تیمهای ملی
فدراسیون آغاز میشود.
علی رعدی ســرمربی تیم ملی فوتســال ناشــنوایان کشــور ٣
بازیکن ناشــنوای همدانــی را با نام های علــی اکبر احمدوند،
محمــد رضا گلپایگانی و مجید شــاکری به این مرحله از اردو
دعوت کرد.
همچنین با نظر علی رعدی  1٤ورزشــکار برگزیده از اردوی اول و
 1۸ورزشکار جدید در این اردو مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
گفتنی است نهمین دوره بازیهای آسیایی هنگ کنگ و قهرمانی جهان
سوئیس آبان ماه سال جاری برگزار میشود.

آغاز جام رمضان فوتسال در همدان

دبیر هیأت فوتبال اســتان همدان از آغاز جام رمضان فوتسال در
ادارات و نهادهای استان خبر داد.
مهدی بوجاریان با اشاره به برگزاری مسابقات جام رمضان در رشته
فوتسال اظهار کرد :جام رمضان یکی از قدیمیترین جامهای ورزشی
در کشور است که شور و هیجان خاصی دارد.
وی ادامه داد :از همین رو و طبق سالهای گذشته ،هیأت فوتبال استان
همدان در رشته فوتســال در رمضان اقدام به برگزاری این جام ویژه
ادارات و نهادها کرده است.
دبیر هیأت فوتبال اســتان همــدان در گفتوگو با فارس گفت :طبق
برنامهریزی ما در هیأت فوتبال استان ،بیشتر کیفیت مسابقات مهم بوده
است و توجهی به کمیت نداشتیم و بنابراین تنها اجازه حضور هشت
تیم را در این مسابقات صادر کردیم.
وی افزود :در قرعهکشی این مسابقات ،تیمهای علوم پزشکی ،آموزش
و پرورش ،سازمان نظام مهندسی و حامیان کودکان سرطانی در گروه
نخست قرار گرفتهاند.
بوجاریان تصریح کرد :تیمهای رسانه ورزش(خانه مطبوعات) ،هیأت
فوتبال استان ،بانک ملت و کمیته امداد در گروه دوم حضور دارند.
وی بیان کرد :مرحله گروهی این مسابقات از دوشنبه  ٣۰اردیبهشتماه
تا پنجشــنبه  ٩خردادماه ادامه خواهد داشــت و سعی ما بر این است
مســابقات فینــال و ردهبندی را هم قبل از اتمام مــاه مبارک به پایان
برسانیم.
دبیر هیأت فوتبال اســتان همدان خاطرنشــان کرد :همچنین داوران
خوب رشته فوستال استان نیز ،این مسابقات را قضاوت خواهند کرد.

علیرضا بیرانوند در باشگاه
پرسپولیس حاضر شد

فعال ســازی دور جدید مــدارس فوتبال
همدان همزمان با فرارســیدن فصل تعطیالت
دانش آموزان رده های ســنی پایه زیر ذره بین
نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
فوتبال بــه عنــوان پرمخاطب ترین رشــته
ورزشــی این روزها نزد خانــواده ها به ویژه
نونهاالن و نوجوانان از اســتقبال بسیار خوبی
برخوردار است و از همین رو می طلبد ضمن
استانداردســازی مــدارس ،نظــارت دقیق بر
عملکرد آنها نیز صورت بگیرد.
به گزارش ایرنا مدارس فوتبال همدان در سال
های اخیر بنا بر سیاســت فدراســیون فوتبال
و نیز توجه خانواده ها با رشــد قابل توجهی
همراه شــده است و این مدارس در طول سال
و بخصوص هنگام تعطیلی واحدهای آموزشی
با تبلیغات گسترده نســبت به پذیرش و ثبت
نام نونهاالن و نوجوانان برای آموزش ،فعالیت
هایی را انجام می دهند.
با این حال طی ســال های گذشــته نیز شاهد
فعالیت غیرمجاز برخی به عنوان مدارس فوتبال
بودیم که با برخورد جدی از ســوی نهادهای
نظارتی نیز همراه شد.
امسال مدارس فوتبال همدان که دارای مجوز
قانونی هســتند با رشد  1۵درصدی نسبت به
سال قبل همراه شــده و با این حال مسئوالن
هیأت فوتبال این اســتان همچنان نســبت به
برخورد با فعالیت غیرمجاز مدارس هشــدار
می دهند.

برخورد قانونی با افراد فاقد صالحیت
مربیگری

رئیس هیأت فوتبال همــدان تاکید کرد :افراد
فاقد صالحیــت نمی توانند به عنوان مربی در
فوتبال همدان فعالیت داشته باشند.
عباس صوفی با بیــان اینکه برخی از مدارس
فوتبــال بــه صــورت غیرقانونــی و بدون
اســتانداردهای روز فوتبال فعالیــت دارند و
افزود :باید نسبت به برخورد با آنها اقدام قانونی
شود.وی اضافه کرد :برخورد قاطع با متخلفان
در ایجاد مدارس فوتبــال غیرقانونی رویکرد
هیأت فوتبال استان همدان است.
صوفی بیان کرد :همچنین از آنجا که آموزش و
پرورش از زیرساخت های ورزشی در فوتبال
برخوردار است ،انتظار داریم اجازه فعالیت در
این عرصه به مربیان فاقد صالحیت داده نشود.
وی تاکیــد کــرد :تمامی مجوزهــای فعالیت

به گزارش مهر ،علیرضا بیرانوند در باشگاه پرسپولیس
حاضر شد تا ضمن دیدار و گفتگو با مدیرعامل باشگاه
نشســتی را با مأمور نیروی انتظامی که در جریان بازی
تیمش مقابل پارس جنوبی جم برخورد زنندهای داشت
برگزار کند.دروازه بان ملی پوش پرســپولیس در حالی

دبیر هیأت فوتبال همدان نیز در این باره گفت:
عالوه بر هیأت فوتبال و دستگاه ورزش استان،
نیــروی انتظامی و تعزیــزات حکومتی نیز با
قانون شکنان پیرامون تاسیس مدارس غیرمجاز
برخورد الزم را خواهند داشت.
مهــدی بوجاریان افــزود :راه اندازی مدارس
فوتبال مستلزم تکمیل و ارایه مدارک مورد نیاز
و استانداردسازی های الزم است.
وی اضافه کرد :باشگاه ها باید مجوز های الزم
را از کمیســیون ماده  1۰۰اداره کل ورزش و
جوانان و نیز ثبت شرکت ها را داشته باشند و
پروانه فعالیت برای آنها صادر شده باشد.
بوجاریان اظهار داشت :این مدارک نیز باید به
رویت و تاییدیه کمیته امور باشگاه ها ،آموزش
و جوانان برسد و سپس هیأت فوتبال با بررسی
زیرساخت های باشگاه ،مجوز فعالیت را صادر
کند.دبیر هیأت فوتبال همدان خاطرنشان کرد:
همچنین فعالیــت مدارس فوتبــال در فصل
جاری نیاز به تاییده حراست اداره کل ورزش
و جوانان همدان را دارد.
وی افزود :هرگونه فعالیت غیرمجاز با برخورد
قانونی و پلمب مجموعه از سوی هیأت فوتبال،

دبیــر هیأت فوتبال همدان بــا تاکید بر تعیین
شهریه مدارس فوتبال در سطح این شهرستان
گفت :هزینه ثبت نام هر نوآموز یک میلیون و
 ٩۰۰هزار ریال است.
بوجاریان افزود :همچنین هر نوآموز باید ٢۰۰
هزار ریال برای صدور بیمه ورزشــی و 1۷۰
هزار ریــال جهت حق عضویت فدراســیون
فوتبال پرداخت کند.
وی اضافه کرد :هزینه تامین البســه مورد نیاز
بازیکن به همراه توپ ،ســاک ورزشــی و نیز
لوگوی باشــگاه نیز برعهده خانواده ها است
مگر اینکه باشــگاه طی قرارداد با شرکت های
تولیدی نسبت به معرفی خانواده ها اقدام کنند.
دبیر هیأت فوتبال همدان خاطرنشان کرد :البته
نرخ ثبت نام نوآموزان در سطح شهرستان های
استان براساس وضعیت اقتصادی منطقه متغیر
است و هیأت های شهرستانی نسبت به تعیین
آن تصمیم گیری می کنند.
بوجاریــان زمانبندی مدارس فوتبــال را ٣۰
جلسه تئوری و عملی عنوان کرد و گفت :آغاز
مــدارس فوتبال از یکم تیرماه تا پایان پانزدهم
شهریورماه سال جاری خواهد بود.
وی زمان ثبت نام از نوآموزان را دهم خردادماه

همکاری نیروی انتظامی و تعزیرات
حکومتی

در دفتر باشگاه پرسپولیس حضور دارد که هنوز مأمور
نیروی انتظامی در دفتر ایرج عرب حاضر نشده است.
بیرانوند بعد از این بازی حتی به کمیته اخالق فدراسیون
فوتبال هم احضار و برای چند ساعت با حکم این کمیته
تعلیق شد.

خانواده ها هزینه اضافی ندهند

الزام حضور در دوره های آموزشی

دبیر هیأت فوتبال همــدان تاکید کرد :تمامی
مربیان مدارس فوتبال بایــد در کالس دانش
افزایی حضور یابند.
وی افزود :این کالس  ٢۵خردادماه امســال در
باشگاه شهرداری همدان برگزار می شود.
بوجاریان با تاکید بــر حضور مدیران مدارس
فوتبــال در کالس توجیهی گفت :این کالس
نیز  ٢۰خردادماه جاری در باشــگاه شهرداری
همدان برگزار می شود و حضور تمامی مدیران
الزامی اســت.وی با اشــاره به اینکه سال قبل
پنج هزار نوآموز در قالب  ٣1مدرســه فوتبال
در سطح استان همدان فعالیت داشتند ،گفت:
امســال با رشــد  1۵درصدی مدارس فوتبال
مواجه هستیم.
بوجاریان افزود :تاکنون  ٤٦مدرسه فوتبال در
سطح استان همدان نسبت به کسب تاییدیه ها
و اخذ مجوزهای الزم اقدام کرده اند.
بیش از  1۰هزار فوتبالیست در رده های سنی
مختلف در سطح استان همدان فعالیت دارند.

برابر رأي شــماره  139760326006000083مورخ  1398/1/29هیــأت اول/دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک
مالير تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای احمد رضايی فرزند اصغر به شماره شناسنامه 15825
صادره از مالير در شش دانگ يک کارگاه به مســاحت  236/78مترمربع قسمتی از پالک يک اصلي
اراضی دولتآباد واقع در بخش چهار مالير خريداری از مالک رسمی منصور نصیری نژاد محرز گرديده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در صورتي که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولین
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد(.مالف )57
تاريخ انتشار نوبت اول98/2/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/3/5 :

برابر رأي شماره  139860326009000046مورخه  98/1/31هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنین تصرفات مالکانه
و بالمعارض خانم زهرا عسگری فرزند علی به شماره شناسنامه  11435صادره از فامنین به شماره ملي
 5029503277در شــش دانگ يک باب خانه به مساحت دويست و يازده مترمربع و نه صدم مترمربع
قسمتي از پالک  104اصلي واقع در بخش پنج همدان خريداری از مالک رسمي آقای کاظم ناصری محرز
گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولین
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد(.مالف )61
تاريخ انتشار نوبت اول1398/3/5 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/3/20 :

هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی
آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آيیننامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
برابــر رأي شــماره  98/200مــورخ 98/2/9هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای محمــد
شــريف ناصــری خــوب فرزنــد عزيــز بــه شــماره شناســنامه  350صــادره از اســدآباد
در ششــدانگ يــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  181/54مترمربــع در قســمتی از
پــالک  66اصلــي واقــع در اســدآباد خ  15خــرداد پشــت مســجد فاطمــه الزهــرا کوچــه
مالکاشــتر خريــداري از مالــک رســمي آقــای بخشــی صفــری محــرز گرديــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي ميشــود،
در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته
باشــند ميتواننــد از تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را
بــه ايــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت يــک مــاه از تاريــخ تســلیم
اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد .بديهــي اســت در
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شــد(.م الــف)158
تاريخ انتشار نوبت اول98/3/5 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/3/20 :

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

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

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

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس برای عذرخواهی
از مامور انتظامی در باشگاه پرسپولیس حاضر شد.

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

محمدرضا امینی ،رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آيیننامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
برابــر رأي شــماره  98/199مــورخ 98/2/9هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای برجعلــی
فروتــن جاويــد فرزنــد عربعلــی بــه شــماره شناســنامه  444صــادره از اســدآباد در
ششــدانگ يــک قطعــه زمیــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت  42350مترمربــع در قســمتی
از پــالک  69اصلــي جهــت الحــاق بــه پــالک  69/438اصلــی واقــع در اســدآباد اراضــی
روســتای گذرکجیــن خريــداري از مالــک رســمي آقــای علیمــراد قاســمی محــرز
گرديــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــي ميشــود ،در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي
اعتراضــي داشــته باشــند ميتواننــد از تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت يــک مــاه از
تاريــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد .بديهي
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
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مدارس فوتبال را هیأت فوتبال اســتان همدان
صادر می کند و سایر مدارس فوتبال

دســتگاه ورزش ،نیروی انتظامی و تعزیرات
حکومتی همراه خواهد بود.

جاری عنــوان کرد و گفت :مدارس فوتبال در
رده های زیر 1٢ ،11 ،1۰و  1٣سال نام نویسی
می شود.
دبیر هیأت فوتبال همدان افزود :هر مدرســه
فوتبــال نیز باید دارای مدیــر آکادمی و مدیر
مدرسه فوتبال باشد.

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

رضا بیات -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آيیننامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
برابــر رأي شــماره  98/223مــورخ  98/2/11هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای ســعید مرادی
مســعود فرزنــد محمدعلــی بــه شــماره شناســنامه  51صــادره از اســدآباد در ششــدانگ
يــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  200مترمربــع در قســمتی از پــالک  2198اصلــي واقــع
در اســدآباد شــهرک ســیداحمد خمینــی پشــت باشــگاه کارگــران کوچــه اول خريــداري
از مالــک رســمي آقــای کرمعلــی رحمانــی محــرز گرديــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي ميشــود ،در صورتــي کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند ميتواننــد از تاريــخ
انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســلیم و پــس از
اخــذ رســید ،ظــرف مــدت يــک مــاه از تاريــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه
مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد .بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد(.مالف )145
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آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آيیننامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
برابــر رأي شــماره  98/259مــورخ  98/2/16هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای مســلم
محســنی فرزنــد موســی بــه شــماره شناســنامه  1560صــادره از اســدآباد در ششــدانگ
يــک قطعــه زمیــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت  129645/30مترمربــع در قســمتی از
پــالک  103اصلــي واقــع در اســدآباد اراضــی روســتای پیرملــو خريــداري از مالــک رســمي
آقــای مصطفــی قلــی عمــادی دالوری محــرز گرديــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي ميشــود ،در صورتــي کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند ميتواننــد از تاريــخ
انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســلیم و پــس
از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت يــک مــاه از تاريــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را
بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد .بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد( .مالــف )165
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همدان میزبان المپیاد ورزشی
دانشجویان دختر

مدیر تربیت بدنی دانشــگاه علوم پزشــکی ابن سینا از برگزاری
المپیاد ورزشی دانشجویان دختر وزارت بهداشت در همدان خبر داد.
جمشــید علیزاده در جمع خبرنگاران از فعالیت سه سالن ورزشی در
دانشگاه علوم پزشکی همدان خبر داد و با اشاره به بهرهمندی از سالن
استخر شنا و تیراندازی استیجاری اظهار کرد :سال گذشته دانشجویان
این دانشــگاه در مســابقات ورزش همگانی و قهرمانی کرمانشاه و
مسابقات لیگ فوتبال با حضور  ٩دانشکده شرکت کردند.
وی به برگزاری کالسهای تمرینی از جمله کوهنوردی اشاره کرد و
با اشاره به ارائه تسهیالت به منظور بهرهگیری از امکانات اسبسواری
گفت :بهرهمندی دانشجویان از امکانات مجموعه تفریحی گنجنامه با
تخفیف  ۵۰درصدی ،جزیره شادی و کارتینگ نیز جزو برنامهها بود.
به گزارش فارس مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا از
برگزاری المپیاد ورزشی دختران در همدان خبر داد و در ادامه گفت:
طبق ارزیابی صورت گرفته دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا بین ٦۰
دانشگاه کشور مقام پانزدهم را دارد.
مدیر فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشــجویی دانشگاه علوم پزشکی
همدان نیز اظهار کرد :مســابقات قرآنی دانشــگاههای علوم پزشکی
قب ً
ال در هتلها برگزار میشــد که به منظــور صرفهجویی در هزینهها
خوابگاهها برای این منظور در نظر گرفته شده است.
حســن زارعیلطف با اشاره به کمکهای خیرین در قالب برنامههای
فرهنگی گفت ٢۰۰ :جلد قرآن نفیس توســط خیرین اهدا شده است
ضمن اینکه در اعزام دانشجویان به اردوها نیز مشارکت دارند.
وی با بیان اینکه سال گذشــته دانشجویان درخواست برگزاری ۸٤۰
برنامه را داشــتند افزود :هیچ برنامه دانشجویی اجرا نمیشود مگر با
مصوبه باشد.
رئیس اداره مشــاوره و سالمت روان دانشــگاه ابن سینا همدان نیز با
بیان اینکه اخیرا پروژههای تحقیقی در حوزه شیوعشناســی مصرف
مواد مخدر انجام شــد اظهار کرد :طرح ســیمای زندگی در دانشگاه
برگزار میشود.
ســهیال پناهی با اشــاره به شناســایی عوامل افت تحصیلی در بین
دانشــجویان گفت :بر اساس آئیننامه وزارت بهداشت از دانشجویان
جدیدالورود تســت روانشناختی گرفته و مســائل اعتمادی را مورد
بررســی قرار میدهیم .وی با بیان اینکه  1۰مشاور و یک روانپزشک
در دانشگاه فعالیت دارند افزود :در خوابگاهها به ارائه خدمات مشاوره
انفرادی و گروهی میپردازیم که به طور قابل توجهی خودارجاعی به
مشاوره افزایش یافته است.
رئیس اداره مشــاوره و ســالمت روان دانشگاه ابن ســینا با اشاره به
برگزاری کارگاه آموزشی در حوزه مهارت زندگی گفت :در این راستا
 ۸۰جلد کتاب از نمایشگاه درخواست کردهایم که در حال آمادهسازی
و ارسال است.
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آيیننامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
برابــر رأي شــماره  98/211مــورخ  98/2/10هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي حســین مرتضائــی
فرزنــد حســنمراد بــه شــماره شناســنامه  24صــادره از اســدآباد در ششــدانگ يــک قطعه
زمیــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت  52339/75مترمربــع در قســمتی از پــالک  102اصلــي
محمدآبــاد واقــع در اســدآباد اراضــی روســتای محمدآبــاد خريــداري از مالــک رســمي
آقايــان امــام قلــی ايوراعــی و الــه مــراد مــرادی و محمــد ابراهیــم ســحاب برزگــر و ويــس
مــراد عزيــزی محــرز گرديــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت
بــه فاصلــه  15روز آگهــي ميشــود ،در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند ميتواننــد از تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف
مــدت يــک مــاه از تاريــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي
تقديــم نماينــد .بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد(.مالف )154
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هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آيیننامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
برابــر رأي شــماره  98/263مــورخ  98/2/17هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای ابوالفضــل
محســنی فرزنــد موســی بــه شــماره شناســنامه  0صــادره از اســدآباد در ششــدانگ يــک
قطعــه زمیــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت  82882/94مترمربــع در قســمتی از پــالک 103
اصلــي واقــع در اســدآباد اراضــی روســتای پیرملــو صاحــب نســق زارعــی متعلــق بــه خود
متقاضــی آقــای ابوالفضــل محســنی بــه شــماره ســند  1855مــورخ  96/12/7دفترخانــه
 3اســدآباد محــرز گرديــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت
بــه فاصلــه  15روز آگهــي ميشــود ،در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند ميتواننــد از تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف
مــدت يــک مــاه از تاريــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي
تقديــم نماينــد .بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد(.مالف )167
تاريخ انتشار نوبت اول98/3/5 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/3/20 :
کامران متقی
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد
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نسیمی کز بن آن کاکل آيو

چو شو گیرم خیالش را در آغوش

نهج البالغه نامه 45

مرا خوشتر ز بوی سنبل آيو
سحر از بسترم بوی گل آيو

شماره 3482

باباطاهر

فناوري

تولید  7۵۰۰مگاوات برق خورشیدی
تا سال  ۲۰3۰در کشور

ایران قصد دارد تا سال  ٢۰٣۰میالدی ۷۵۰۰ ،مگاوات برق از انرژی
خورشــیدی تولید کند که این میزان بیش از هفت برابر برق تولیدی از
نیروگاه اتمی بوشــهر اســت.به گزارش مهر  ،با توجه به گستره تابش
نور خورشــید استفاده از ظرفیت و پتانسیل موجود در این نعمت الهی
یک راهکار اساســی برای تولید نیرو و برق اســت که با به کارگیری
فناوریهــای روز میتوان از این انرژی پاک و تجدید پذیر ،مقدار قابل
توجهی برق تولید کرد.با توجه به استقبالی که از انرژیهای تجدید پذیر
در دنیا شده ،فعالیتهای زیادی در جهت تولید انرژی از تجدید پذیرها
انجام گرفته ،یکی از این تجدید پذیرها انرژی خورشــیدی است که با
استفاده از نور و گرمای خورشید برق تولید میکند.

جنبش ضدآیفونی چینی ها آغاز شد
بــه راه افتادن جنبــش ضدآیفون در چیــن در واکنش به تحریم
گوشیهای هواوی در امریکا می تواند به شرکت اپل به شدت آسیب
زده و از سود امسال آن تا  ٢٩درصد بکاهد.
به گزارش نکســت وب ،در شــرایطی که دولت امریــکا با اعمال
تحریمهای مختلف بر علیه هواوی در تالش است تا این شرکت را
فلج کند ،چینیها هم بیکار ننشسته اند و جنبشی برای تحریم آیفون
و استفاده نکردن از تولیدات این شرکت به راه انداخته اند.
کارشناســان اقتصادی میگوینــد چین با جمعیت انبــوه و اقتصاد
پیشرفته اش کام ً
ال در موقعیتی قرار دارد که میتواند از اپل آمریکایی
که سومین سازنده بزرگ گوشیهای هوشمند در جهان است ،انتقام
بگیرد.

افزایش راندمان تولید محصوالت کشاورزی
با داده های فضایی

محققان در تیم استارت اپی موفق به کسب اطالعات برای پایش به
هنگام محصوالت کشاورزی و به کارگیری دادههای ترکیبی سنجش
از دور و دادههــای زمینــی برای افزایش راندمــان تولید محصوالت
کشاورزی شدند.سارا میرشــکاری مجری طرح در یک تیم استارت
آپی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :سازمانهای مختلفی قبل و هنگام
وقوع بالیای طبیعی وظیفه پیش بینی سازماندهی و مدیریت این نوع
حوادث را بر عهده دارنــد اما دانش و فناوری میتواند این فرایند را
تســهیل کند.وی با بیان اینکه یکی از این پدیدهها سیل است ،گفت:
به علت وســعت جغرافیای وقوع سیل ،بررســی میزان خسارت به
زمینهای کشاورزی به صورت سنتی بسیار زمانبر است.

تست انتخاب باهوش ترین جنین
به بازار می آید

شــرکتی آمریکایی ادعا می کند تا  1۰ســال دیگر زوجینی که از
طریق «آی وی اف» صاحب فرزند می شوند می توانند باهوش ترین
جنین را انتخاب کنند .برای این منظور این شرکت تست بررسی جنین
را ارایه می کند.
به گزارش گاردین ،طبق پیش بینی یکی از دانشــمندان پیشرو تا 1۰
ســال دیگر زوجهایی که تصمیم دارند از طریق  I V Fباردار شــوند،
میتوانند باهوشترین جنین را انتخاب کنند.
«استفن هسو» معاون تحقیقاتی دانشــگاه ایالتی میشیگان در این باره
میگوید :پیشــرفتهای علمی بدان معناســت که در آینده میتوان
جنینها را براساس  I Qاحتمالی آنها رده بندی کرد.

محدودیت جدید برای هواوی
«انجمن اس دی» به دنبال تحریم های آمریکا ،عضویت هواوی را
لغو کرده اســت .در نتیجه این شرکت نمی تواند در محصوالت آینده
خود از کارت های حافظه اس دی و میکرو اس دی استفاده کند.
به گزارش انگجت ،به نظر میرســد اوضاع برای شرکت هواوی هر
روز وخیمتر میشود .در آخرین موج تحریمهای آمریکا ،این شرکت
از عضویت در «انجمن اس دی» (  )S D A s s o c i a t i o nمنع شــده
است .این گروه تجاری مسئولیت تعیین استاندارد کارتهای  S Dو
میکرو  S Dرا برعهده دارد.
طبق اطالعات موجود در وب ســایت «انجمن اس دی» ،اعضای آن
در حوزه طراحی ،توســعه یا تولید محصوالتــی فعالیت میکنند که
استانداردهای اس دی را به کار میبرند.

گزارش

موزهای دیگر در راه است

گردشگري
عملکرد 3ماهه گردشگری د ۲۰۱۹

رشد ۴درصدی

جدیدتریــن گــزارش بارومتــر ســازمان جهانی گردشــگری
(  )U N W T Oنشــان میدهد تعداد گردشگران ورودی بینالمللی در
ســه ماه نخست سال  ٢۰1٩میالدی نســبت به مدت مشابه سال قبل
٤درصد رشــد داشته؛ رشدی که البته پایینتر از ٦درصد رشد میانگین
در دو سال اخیر بوده است.

عملکرد جهانی گردشگری در ۲۰۱9

در ایــن میان منطقه خاورمیانه با رشــد ۸درصدی ،صدرنشــین جدول
جذب گردشــگران بینالمللی ورودی بوده اســت .پس از خاورمیانه،
آسیا-پاســیفیک ٦درصد رشــد ،اروپا و آفریقا هر کدام ٤درصد رشد و
قاره آمریکا ٣درصد رشــد را در سه ماه نخست سال ٢۰1٩میالدی ثبت
کردهاند.رشد ثبتشده تا امروز ،در مسیر پیشبینی رشد  ٣تا  ٤درصدی از
سوی  U N W T Oبرای سال  ٢۰1٩بوده است؛ همانطور که در گزارش
بارومتر این سازمان بینالمللی در ماه ژانویه اعالم شد.این درحالی است
که دوره ژانویه تا مارس حدود ٢۰درصد از کل آمارهای ساالنه را تشکیل
میدهد و فصل زمســتان در نیمکره شــمالی ،فصل تابستان در نیمکره
جنوبی و همچنین سال نوی چینی را شامل میشود.

وضعیت سفرهای خروجی

گزارش  U N W T Oهمچنین با اســتناد بــه گزارش انجمن بینالمللی
حملونقل هوایی (  ،)I A T Aیادآور شده که ترافیک هوایی با اندازهگیری
شــاخص درآمد-مسافر-کیلومتر ( )R P Kنیز رشدی مشابه ٤درصد در
میزان گردشــگران بینالمللی ورودی را به خود دیده اســت.اطالعات
موسســه فوروارد کیز نیز نشــان میدهد رزرو ایرالینها برای سفرهای
بینالمللی خروجی در چهارماه نخســت سال  ٢۰1٩با ٤درصد رشد در
مسیر رشد مشاهدهشده در تعداد گردشگران ورودی بینالمللی قرار دارد.
در مناطق مختلف نیز ســفرهای خروجی از آسیا-پاسیفیک با ٦درصد
رشد ،بیشــترین رشد را در چهارماه اول ســال ثبت کرده است و حتی
چشمانداز چهارماه پیشرو نیز برای این منطقه ،رشدی در حدود ۸درصد
را پیشبینی میکند.در این میان ،چین همچنان مســیر افزایش سفرهای
خروجی را ادامه میدهد .تحلیل دادههای رزرو از سوی موسسه فوروارد
کیز نیز نشاندهنده آن اســت که 1۷درصد رشد در رزروهای سفرهای
هوایی از چین به اتحادیه اروپا برای ٤ماه نخست سال  ٢۰1٩و ٩درصد
رشد در رزروها به همه مقاصد جهانی ثبت شده است.
طبق این گزارش ،ســفرهای خروجی از اروپا و آمریکا نیز در چهارماهه
ابتدایی سال میالدی با نرخ مالیمتری رشد داشته است ،با اینهمه انتظار
میرود در چهارماهه دوم رشد بیشتری در سفرهای خروجی دیده شود؛
زمانی که همزمان با فصل تعطیالت در بسیاری از بازارهای اصلی است.
در همین حال ،اگرچه منطقه آفریقا و خاورمیانه کاهشی را در سفرهای
هوایی خروجی طی ماههای ژانویه تا آوریل تجربه کردهاند اما پیشبینی
میشود برای ماههای میتا آگوست بار دیگر افزایش تقاضا برای سفرهای
بینالمللی شکل بگیرد.
طبــق تحلیلها و گــزارش  U N W T Oبهعنوان یــک پسزمینه کلی،
ارتباطات و اتصال مقاصد بههم در راســتای بهبود بســیاری از مقاصد
و تســهیل تنوع بازارهای اصلی ادامه خواهد یافت .از ســوی دیگر این
گــزارش تاکید میکند که در انتظار تعیین تکلیف برای برگزیت تا اکتبر،
چشمانداز سفر برای فصل تابستان اروپا بهبود پیدا کرده است .البته هنوز
چالشهایی شــامل روابط تجاری بین آمریکا و چین و ســرعت پایین
رشد در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته باقی مانده است.در همین حال،
براســاس آخرین نظرسنجی فهرست اعتماد سازمان جهانی گردشگری،
اعتماد به عملکرد گردشــگری جهانی برای سرعت گرفتن دوباره پس
از کاهش در پایان ســال  ٢۰1۸آغاز شده است .چشمانداز سه ماهه دوم
ســال  ٢۰1٩خوشبینانهتر از ســه ماه اول این سال است و بیش از نیمی
از پاســخدهندگان اعالم کردهاند که انتظار عملکرد بهتری را در ماههای
پیشرو دارند.

سینـما
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قنات قاسمآباد موزه زیرزمینی
مســئول امــور موزههــا و بناهــای تاریخــی
اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه ســاخت
مخــزن امــن نگهــداری اشــیاء تاریخــی مــوزه
منطقــهای اســتان همــدان  ٩۰درصــد پیشــرفت
فیزیکــی داشــته اســت ،گفــت :نخســتین قنــات
مــوزه ایــران در روســتای قاســمآباد همــدان
راهانــدازی میشــود.
مجیــد جهانگیــری در نشســت فعــاالن میــراث
فرهنگــی در خصــوص ســطحبندی موزههــا بــا
اشــاره بــه اینکــه ســطحبندی موزههــا توســط
شــورای عالــی ســازمان میــراث فرهنگــی انجــام
میشــود ،اظهــار داشــت :موزههــا در ســه
ســطح ملــی ،منطقــهای و اســتانی هســتند و
یکســری از موزههــا نیــز در ســطح محلــی و در
روســتاها راهانــدازی میشــود.
بــه گــزارش تســنیم ،وی بــا بیــان اینکــه
موزههــای بوعلــی و هگمتانــه همــدان دو
مــوزه در ســطح ملــی و درجــه یــک اســت،
افــزود :موزههــای ســطح شهرســتانها درجــه
دو محســوب میشــوند و بــه صــورت اســتانی
فعالیــت میکننــد.
مســئول امــور موزههــا و بناهــای تاریخــی اســتان
همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتان نهاونــد بــا
داشــتن  ٣مــوزه در ســطح شهرســتانها بیشــترین
مــوزه را دارد ،گفــت :شهرســتانهای مالیــر،
تویســرکان و اســدآباد نیــز هــر کــدام دارای یــک
مــوزه تاریــخ و فرهنــگ اســت.
جهانگیــری در مــورد تغییــر اســم موزههــا بیــان
کــرد :تــا چنــد مــدت اخیــر عنــوان موزههــا
" مــوزه مــردم شناســی" بــود امــا ایــن عنــوان
توســط ســازمان میــراث فرهنگــی از ســطح
موزههــای کشــور برداشــته شــده و اســم
موزههــای کشــور بــه موزههــای تاریــخ و
فرهنــگ تبدیــل شــده اســت.
وی مــورد جابهجایــی اشــیای تاریخــی در بیــن
شهرســتانها و کشــف یــک شــی تاریخــی
در یــک شــهر و نگهــداری آن در شــهر دیگــر
عنــوان کــرد :از گذشــته بــه دلیــل مشــکالت
اســتانها نظیــر نبــود مخــازن امــن بــرای

نگهــداری اشــیاء عتیقــه و نبــود زیرســاختهای
اصلــی شــاخص توســعه اســتان و شــاخص
توســعه گردشــگری اشــیاء ،کشــف شــده توســط
یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی بــه مخــازن
امــن منتقــل میشــد امــا بعــد از آمــاده شــدن
زیرســاختهای مناســب آن شــهر اشــیاء بــه آن
شــهر بازگردانــده شــده و در مــوزه بــه نمایــش
گذاشــته میشــود.
مســئول امــور موزههــا و بناهــای تاریخــی
اســتان همــدان بــا تأکیــد بــر اینکــه شهرســتان
فامنیــن از جملــه شهرســتانهای بــدون مــوزه
بــرای نگهــداری اشــیاء تاریخــی اســت ،ابــراز
کــرد :پیگیــر هســتیم در ایــن شهرســتان نیــز در
کنــار اداره میــراث فرهنگــی مکانــی بــه مــوزه
تبدیــل شــود تــا بتوانیــم اشــیاء تاریخــی کــه
مرمــت و بررســی آنهــا بــه پایــان رســیده در
ایــن مــوزه بــه نمایــش بگذاریــم.
جهانگیــری بــا اشــاره به اینکه یکســری از اشــیاء

تاریخــی همــدان در مکانهــای دیگــر نظیــر
ســازمان مرکــزی نگهــداری میشــود ،تصریــح
کــرد :بــه محــض آمــاده شــدن مــوزه منطقــهای
غــرب کشــور بــرای بازگــردان و انتقــال ایــن
اشــیاء تاریخــی بــه اســتان تبــادل نظــر میکنیــم
و مــوزه منطقــهای اســتان همــدان ظرفیــت بــه
نمایــش گذاشــتن ایــن اشــیاء را دارد.
وی بــا بیــان اینکــه درکنــار مــوزه منطقــهای
اســتان همــدان مخــزن امــن اساســی برابــر
اســتانداردهای موجــود نیــز آمــاده شــده اســت،
اظهــار داشــت :بیــش از  ٩۰درصــد ایــن
مخــزن آمــاده شــده کــه امســال یــا ســال آینــده
راهانــدازی میشــود.
مســئول امــور موزههــا و بناهــای تاریخــی
اســتان همــدان بــا تأکیــد بــر اینکــه در ســال
 ٩٦حــدود  ٦۷۰هــزار نفــر از موزههــا و اماکــن
تاریخــی و فرهنگــی اســتان بازدیــد کردنــد،
افــزود :در ســال گذشــته  ۷۵۰نفــر از موزههــا

 ۲۰خرداد آخرین مهلت ارسال اثر برای حضور
در پاتوق نمایشهای سنتی

دبیرخانــه نوزدهمین جشــنواره
نمایشهای آیینی و سنتی  ٢۰خرداد را
به عنوان آخرین مهلت ارسال اثر برای
حضــور در پاتوق نمایشهای ســنتی
کودک و نوجوان (بخش ویژه اســتاد
هنگامه مفید) اعالم کرد
دبیرخانــه نوزدهمیــن جشــنواره
نمایشهــای آیینــی و ســنتی تاکید
کرد  ٢۰خرداد آخرین مهلت ارســال
سه نســخه لوح فشــرده حاوی فایل
تصویری از اجرای اثــر برای حضور
در پاتــوق نمایشهای ســنتی کودک
و نوجوان (بخش ویژه اســتاد هنگامه
مفید) است.
پاتــوق نمایشهای ســنتی کودک و
نوجوان (بخش ویژه اســتاد هنگامه
مفیــد) بــا هــدف حفــظ و ترویج
نمونههای اصیل نمایشهای آیینی و
ســنتی و انتقال تجربه کهن به نســل
ِ
بخش «نقل
جدیــد در قالب چهــار
و روایتگری کــودکان و نوجوانان»،
«شــبیهخوانی»« ،قصهگویــی و نقالی

بــا موضوعــات ملهــم از فرهنگ و
ادبیات عامیانه ایــران ویژه مخاطبان
کودک» و «نقاشی و عروسکسازی با
موضوعات ملهم از فرهنگ و ادبیات
عامیانه ایــران» برگزار میشــود که
جزئیــات آن در فراخوان نوزدهمین
جشــنواره نمایشهای آیینی و سنتی
آمده است.
عالقهمندان میتوانند تا  ٢۰خرداد ٩۸
با ارســال نســخه تصویری از اجرای
خود (قصهگویی ،شــبیهخوانی و نقل

و پردهخوانی) ،متقاضی حضور در این
بخش شوند.
بــه شــرکتکنندگان در بخشهای
گوناگون پاتوق کــودک و نوجوان
بــا بهرهگیــری از نظــر اســاتید
هدایتکننــده و کارشناســان کانون
نمایشهای آیینی و ســنتی هدایایی
اهــدا خواهــد شــد .نوزدهمیــن
جشــنواره نمایشهــای آیینــی و
ســنتی مــرداد  ٩۸به دبیــری داود
فتحعلیبیگی برگزار میشود.

و اماکــن تاریخــی و فرهنگــی اســتان بازدیــد
کردنــد کــه بــا مقایســه ســال  ٩٦و  ٩۷شــاهد
افزایــش  1٢درصــدی بازدیدکننــدگان در ســال
گذشــته هســتیم.
جهانگیــری بــا اشــاره بــه اینکــه فــروش بلیــط
در آرامگاههــای بوعلــی ســینا و باباطاهــر
الکترونیکــی اســت ،بیــان کــرد :امســال
فــروش بلیــط در ســایت مــوزه هگمتانــه نیــز
الکترونیکــی میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه زورخانــه شــهید همــه
کســی همــدان تبدیــل بــه مــوزه ورزشهــای
پهلوانــی شــده و ایــن نخســتین مــوزه زنــده
ورزشهــای پهلوانــی در کشــور اســت ،عنــوان
کــرد :پیگیریهــا بــرای راهانــدازی قنــات مــوزه
در روســتای قاســمآباد در حــال انجــام اســت
کــه ایــن مــوزه نیــز نخســتین قنــات مــوزه ایــران
اســت کــه در چنــد مــاه آینــده مجــوز آن صــادر
می شــود.

اجرای بیش از  ۲۰۰عنوان
برنامه در جشن رمضان
سرپرســت اداره کل فرهنگ
و ارشاد اســالمی استان همدان از
اجــرای بیش از  ٢۰۰عنوان برنامه
به مناســبت ماه مبارک رمضان در
اســتان خبر داد به گزارش روابط
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اســالمی اســتان همــدان ،علی
مرادینور اظهار کرد :بر اســاس
توافقنامــه مشــترک بین معاونت
قرآنی و این اداره کل ،برای اجرای
برنامههــای مختلــف فرهنگی و
هنــری در قالب جشــن رمضان
برنامهریزی شده است.
مرادینــور برگزاری نمایشــگاه
هــای فرهنگی و هنــری ،محافل
قرآنــی ،نشســتهای تخصصی
علمی ،اجراهــای خیابانی ،محفل
شــعرخوانی و جلســات تدبر و
تفسیر را از جمله عناوینی برشمرد
که بر اســاس این توافقنامه برای
اجــرای آنهــا برنامهریزی شــده
اســت.وی خاطرنشان کرد :بر این

اســاس 1۰ ،نمایشگاه تجسمی در
شهرســتانهای تابعه 11۸ ،محفل
قرآنــی در کانونهــای فرهنگی
و هنری شــهری و روســتایی و
 ٢٣نشســت علمــی و تخصصی
در کانونهــای فرهنگی و هنری
منتخب برگزار میشود.
سرپرســت اداره کل فرهنــگ و
ارشاد اسالمی اســتان برگزاری
طرح تالوت نور و جشــن روزه
اولیهــا را از دیگــر برنامههای
کانونهــای فرهنگــی و هنری
مســاجد عنــوان کــرد و افزود:
عالوه بــر این بــرای برگزاری
 ۸نمایــش خیابانــی و  ٩محفل
شــعرخوانی در شهرستانها هم
برنامهریزی شده است.
مرادینور تجلیل از فعاالن قرآنی،
برپایی نمایشــگاه قرآن و عترت،
برپایی نمایشــگاه کتاب و ...را از
دیگر برنامههــای این اداره کل در
ماه مبارک رمضان عنوان کرد.

فرهنگ

آیا کاهش ارزش لیر ،مسافران
ترکیه را افزایش میدهد؟
ارزش لیر در  ٦ماه گذشته سقوط قابل توجهی
داشــت این روند مســافران و تجار ایرانی را برای
انجام ســفرهای مجدد به ترکیه امیدوارتر میکند،
اما باید دید در کاهش نــرخ تورهای ترکیه چقدر
اثر میگذارد.
به گزارش مهر ،کشور ترکیه همیشه جزو نخستین
مقاصد گردشگری ایرانیها بوده است نزدیکی آن
به ایران ،نداشــتن روادید ،وجود خطوط پروازی
مناســب و زیــاد همگی عواملی بــود که موجب
میشد تا گردشگران زیادی از ایران به مناسبتهای
مختلف به این کشــور ســفر کنند از طرف دیگر
روابط تجاری و کاری بین فعاالن دو کشــور نیز بر
تعداد این سفرها افزوده بود.
اما مدتی اســت که گردشــگران کمتری به ترکیه
میروند شــاید یکی از دالیــل آن باال بودن ارزش
لیر ،کم شدن تعداد خطوط هواپیما و تکراری شدن
مقصد باشــد به همین دلیل اســت که آژانسهای
بزرگ ترکیهای قصد دارند تا دوباره ایرانیها را به
سمت خود جذب کنند.
فارغ از اینکه آنها چه ایدههایی برای افزایش تعداد
مســافران ایرانی دارند ،کاهــش ارزش لیر موجب
شده تا نسبت به ســال قبل ،سفر به ترکیه ارزانتر
شــود و یا حداقل برای ایرانیها به صرفه باشــد.
اکنون لیر ترکیــه در بازارهای آزاد ایران حدود دو
هــزار و  ۵۰۰تومان قیمت دارد نرخی که نســبت
به سال گذشته کاهش داشــته است .در واقع نرخ
برابری لیر به نســبت دالر به پایینترین ســطح در
شش ماه گذشته رسید.

کاغذ مطبوعات بر اساس
مصرف واقعی توزیع میشود

با دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی «کمیته
توزیع کاغذ مطبوعات» تشــکیل و نخستین جلسه
آن به ریاست معاون امور مطبوعاتی و اطالعرسانی
و با حضور جمعی از کارشناســان مربوطه برگزار
شد.
به گــزارش روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی
و اطالعرسانی ،در نخستین جلسه دور جدید کمیته
توزیع کاغذ مطبوعات مقرر شــد :تخصیص کاغذ
براساس راســتیآزمایی مصرف واقعی مطبوعات
صورت گیرد .در این جلســه همچنین مصوب شد
برای تامین کاغذ نشــریاتی که در شرایط اضطرار
قرار دارند تمهیداتی پیشبینی و اعالم شود.
شــایان ذکــر اســت کمیتــه توزیــع کاغــذ
مطبوعــات بــا هــدف توزیــع عادالنــه
یارانههــای حمایتــی ،بررســی مصــرف واقعــی
نشــریات ،ســرعت بخشــی بــه مســیر ورود
کاغــذ بــه کشــور و همزمــان توزیــع درســت
آن ،رســیدگی بــه وضعیــت رســانه هایــی کــه
اختاللــی در انتشــار آنهــا بــه دلیــل کمبــود
کاغــذ ایجــاد شــده و اســتفاده از ظرفیــت تمــام
دســتگاهها بــرای کمــک بــه وضعیــت بــازار
کاغــذ بــا توجــه بــه تاکیــدات رئیــس جمهــور،
معــاون اول رئیــس جمهــور و وزیــر فرهنــگ و
ارشــاد اســالمی تشــکیل شــد.
طبق اعــالم اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای
داخلی ،صاحب نظران و فعاالن مطبوعاتی میتوانند
نظرات کارشناسی خود برای توزیع هدفمند و بهینه
کاغذ را به این اداره کل ارسال کنند.
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