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رفتارهایی 
که بوی تبلیغات می دهند 

 تحــرک بیــش از پیــش و بعضا غیر 
متعارف برخی از نمایندگان مجلس باعث 
شــده تا این روزها موضوع انتخابات آتی 

مجلس و به دنبال آن رنگ...

هرس درختان به دلیل آفت یا سفارش؟
8
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

کانال خبری                

 در تلگرام

همراهتان 

هستيم

@Hamedanpayam

 2 محموله کمک های مردمی استان 
همدان به همــت جمعیت هالل احمر 
برای ســیل زدگان استان لرستان ارسال 

شد.
معــاون امور داوطلبــان جمعیت هالل 
احمــر اســتان در گفت و گو بــا ایرنا 
بیان کرد: این محموله ها شــامل وسایل 
منزل از جمله ۱۸ دســتگاه یخچال، ۱2 
دســتگاه اجاق گاز، پنج دستگاه پنکه و 

۴۸ دستگاه هیتر برقی، است
ســیلوانا صلــح میرزایی اضافــه کرد: 
همچنیــن ۳۳ دســتگاه کولر، ســاعت 
دیواری، پتو، رول پالســتیک، فرش و 
۴2۹ قوطی شیرخشــک توسط معاونت 
داوطلبان هالل احمر استان همدان جمع 
آوری و به استان سیل زده لرستان ارسال 

شد.
وی از خیــران نیک اندیش و مردم نوع 

دوســت همدان خواســت در صورت 
تمایل به کمک به ســیل زدگان، لوازم 
تحویل شــعب  و  خانگی خریــداری 

اداره های هالل احمر در استان دهند.
معاون امور داوطلبان جمعیت هالل 

احمر اســتان همدان بیان کرد: یکی از 
مشــکالت هالل احمر تحویــل لوازم 
و اثاثیه های مســتعمل و کهنه توســط 
شهروندان به این نهاد است در حالی که 

این لوازم تحویل آســیب دیدگان نشده 
و بــرای مدت های زیادی در انبار بدون 

مصرف باقی می ماند.
صلــح میرزایی گفت: امســال تاکنون 
حــدود ۴۰ محموله کمک های مردمی 
به مناطق ســیل زده ارســال شده که 
بیشــترین میــزان کمک بــوده چراکه 
همدان معین اســتان لرستان در امداد 

رسانی است.

محموله کمک های مردمی از همدان به لرستان ارسال شد

 راما هوشــمند وزیــری دختر مرحوم 
وزیری مجســمه ســاز برجســته ایرانی 
مدعی شــد: پدرم همواره دوست داشت 
که مجسمه کوهنورد خود را در کوه الوند 
مســتقر کند اما با تغییر مسئوالن این آرزو 

محقق نشد.
عباس صوفی شــهردار همدان از خواسته 
خانواده مرحوم هوشــمند وزیری استقبال 
کرده و دستور عملیاتی شــدن آن را داده 
است.شــهردار همدان در این باره گفت: 
از نصب مجســمه کوهنورد مرحوم ناصر 
هوشــمند وزیری مجسمه ســاز مشهور 

همدانی استقبال می کنیم.
عبــاس صوفــی در گفت و گو  بــا ایرنا 
اظهار داشت: این مرحوم از مفاخر بزرگ 
همدان به شمار می رود و تحقق خواسته 

وی افتخار بزرگی برای مدیریت شهری و 
شــهروندان همدانی است.وی اضافه کرد: 
از خانواده ایــن هنرمند فقید می خواهیم 
تا هماهنگی های الزم را داشــته باشند و 
شهرداری همدان به طور قطع این خواسته 
آنــان را عملیاتی می کند.صوفی بیان کرد: 
همچنین از نصب دیگــر آثار این هنرمند 
بزرگ و ارزنده همدانی در ســطح شــهر 
همدان نیز اســتقبال می کنیم و از خانواده 
وی نیز بابت این پیشــنهاد مبنی بر نصب 
مجسمه کوهنورد در کوه الوند که خواسته 
مرحوم نیز بوده، قدردان هستیم. استاد ناصر 
هوشمند وزیری مجســمه ساز و هنرمند 
صاحــب نــام ایرانی که به عنــوان خالق 
مجسمه های سنگی پارک جمشیدیه و مدیر 
غار موزه وزیری شناخته شده است، ۶ تیر 

گذشته در سن ۷۳ سالگی بر اثر ایست قلبی 
درگذشت. وزیری در سال ۱۳2۵ هجری 
شمســی در همدان متولد شد، سال ۱۳۳۰ 
به تهران کوچ کرد و در ســال ۱۳۴۵ برای 
فراگیری رشته مجسمه سازی وارد دانشگاه 
تهران شــد، وی در ســال ۱۳۵۰ موفق به 
دریافت لیسانس مجسمه سازی از دانشگاه 
هنرهای زیبای تهران شد و در سال ۱۳۷۳ 
دکترای افتخاری و استادی درجه یک هنر 
از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی را 
دریافت کرد.آثار برجسته ای از این هنرمند 
مجسمه ساز در جای جای کشور جلوه گر 
است، گوزن ها و آب نمای پارک پردیسان 
تهران، مجسمه فردوسی و رستم و سهراب 
ســنگ چینی پارک جمشــیدیه، مجسمه 
کاکلی و پدربزرگ پــارک گلبرگ تهران، 

مجسمه های موزه زنجان و دامغان، مجسمه 
فولکلوریک قلعه ی فلک االفالک لرســتان 

همه و همه از آثار اوست.
وی نخستین مجسمه ساز ایرانی است که در 
سال ۱۳۴۵ به کمک یک مهندس ایتالیایی-

ایرانی بافایبرگالس آشنا شد و مجسمه های 
بســیاری با فایبرگالس ســاخت. از وی 
تاکنون بیش از ۳۰۰ مجســمه ساخته شده 
که تنها ۵۰ مجسمه آن در پارک جمشیدیه 
تهران برپا شده است.موزه شخصی و دست 
ســاز غار موزه وزیــری اوج خالقیت در 
هنر موزه داری از ابتکارات این استاد فقید 
اســت. این باغ موزه در زمینی به مساحت 
یک هزار متر مربع در یک بنای دوبلکس 
در لواســان ساخته شــد و از سال ۱۳۸۴ 

فعالیت خور را آغاز نمود.

موافقت شهردار همدان 
برای نصب مجسمه کوهنورد مرحوم وزیری

ت
داش

روزی، روزگاری کباب ياد
کوبیده ایرانی

 کبــاب کوبیــده یکــی از قدیمی ترین و 
لذیذترین غذای ایرانی اســت کــه به لحاظ 
قدیمــی بودن و ایرانی بودن و خاص بودن از 

همان آغاز با آداب و عادت...
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مدیرعامل صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک 

کشور از مرکز چاپ و 
بسته بندي همدان بازدید کرد

یک سوم اعتبارات 
صندوق ضمانت 

در اختیار 
همداني ها

■ بادامي: صندوق 78 
ضمانتنامه براي همداني ها 

صادر کرده است
6

در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل اوقات مطرح شد

ملکتصرفشدهبقعهشاهزادهحسین)ع(آزادمیشود

حضور کاروان خادمان رضوی 
در همدان

رئیس سازمان صمت همدان: 

انفجار در معدن ُسرمک 
غیرمنطقی است

6
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 بر اثر انفجار در یکی از کوره های معدن سرمک 
2 تن از مهندسان این شرکت فوت کردند و یک تن 
از کارگران مجروح شــد. این حادثه ساعت ۱۶:2۰ 

دقیقه یکشنبه در معدن سرمک اتفاق افتاد. براساس 
گفته مســئوالن، شخص یادشــده همراه با یکی از 

کارشناسان پس از خاموش کردن...
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رفتارهایی که بوی تبلیغات می دهند 
 تحرک بیــش از پیش و بعضا غیر متعــارف برخی از نمایندگان 
مجلس باعث شــده تا این روزها موضــوع انتخابات آتی مجلس و 
به دنبال آن رنگ و بوی تبلیغاتی داشــتن اینگونه حرکت ها در محافل 

مختلف به شکل خاصی مطرح شود.
در ســطح استان نیز شاهد این پدیده هســتیم که تاکنون به دو شکل 

نمود داشته است. 
از یکســو برخی از نمایندگان حضور پررنــگ و قابل مالحظه ای در 
برنامه های مختلف از جمله سفر مسئوالن کشوری به استان، جلسات 
و همایش های اســتانی، افتتاح پروژه ها، مراسم و آیین های مناسبتی، 
مراســم تجلیل از افراد شاخص و مانند آنها دارند و تالش می کنند به 
هر قیمتی که شده در این برنامه ها باشند و اسمی از آنها برده شود یا 

حتی سخنرانی کنند.
اینکه نمایندگان در محافل مختلف به ویژه جلساتی که جزو مدعوین 
هســتند و احیانا برنامه سخنرانی دارند، حضور پیدا کنند امری طبیعی 
اســت، اما نباید در این خصوص به گونه ای رفتار شود که در اذهان 
عمومی چنین تداعی شود که یک نماینده با توجه بیش از حد به این 

جلسات و همایش ها، بهره برداری شخصی دارد. 
همچنین اصرار برای ســخنرانی  در جلسات و همایش ها آن هم در 
شرایطی که به طور معمول فقط یک نماینده به اسم مجمع نمایندگان 

باید صحبت داشته باشد، شائبه تبلیغاتی بودن را تقویت می کند. 
از ســوی دیگر شاهد هســتیم که برخی از نمایندگان در هر برنامه یا 
اتفاق خوبی که برای اســتان می افتد، تالش می کنند آن را صرفا به نام 
خود ثبت کنند و یا نقش خود را در آن اتفاق پررنگ تر نشان دهند. در 
موضوع پروازهای فرودگاه همدان و اعزام حجاج بیت ا... الحرام شاهد 

چنین وضعیتی بودیم.
واقعیت آن اســت که اینگونه حرکت ها نه تنها مطلوب مردم نیست، 
بلکــه می تواند در نگاه افکار عمومی به عملکرد یک نماینده نیز تاثیر 
بگذارد و برخالف انتظار و برداشت اولیه، جایگاه او را تحت الشعاع 

قرار دهد.
فرامــوش نکنیم که قضــاوت مردم نه براســاس چنیــن رفتارهای 
پروپاگاندایی بلکه بر پایه اصل تعهد و عمل به وظایف اســت و لذا 
نمی توان با اســتفاده از چنین ابزارهایی ولو به قیمت انحصارگرایی و 

کم رنگ جلوه دادن تالش دیگران ره به جایی برد.
درست اســت که امروز فضای سیاسی کشــور و به تبع آن استان به 
نوعی متاثر از بحث انتخابات آتی مجلس شورای اســالمی اســت و 
هرچه فاصله زمانی تا اسفند ۹۸ کوتاه تر شود، این مباحث جدی تر و 
پررنگ تر دنبال خواهد شد، اما این به معنای آن نیست که هرجا فضا 
را مناسب و مســاعد دیدیم، دست به رفتارهایی بزنیم که جنبه تبلیغ 

برای خود یا حذف رقیب داشته باشد.
به هرحال با توجه به بحث انتخابات مجلس در فضای سیاسی استان، 
انتظار می رود حرکت ها و فعالیت های نمایندگان به گونه ای باشــد که 
صرفا در راستای وظایف نمایندگی صورت گیرد و به سمت و سویی 

نروند که شائبه تبلیغاتی و انتخاباتی داشته باشد.

۱- حاشــیه از شورای شــهر همدان جدا نمی شــود. گویا استفاده از 
موقعیت و هرس شبیه به قطع درختان مقابل آموزشگاه یکی از اعضا 

توسط شهرداری، حاشیه جدید شوراست.
 گفتنی است شورای شهر همدان حواشی بسیاری تاکنون داشته که در 

یک مورد منجر به سلب عضویت یکی از اعضا شده است.
2- برخی داوطلبان احتمالی انتخابات اســتان به موازات نمایندگان به 
دیدار مسئوالن کشوری که به همدان سفر می کنند، می روند. گویا شیوه 
آنها در این دیدارها نیز تبلیغاتی است. گفتنی است مسئوالن کشوری 
این روزها با ترافیک تقاضای دیدار و سفر برای عکس یادگاری تبلیغی 

مواجه هستند.
۳- برخی مســئوالن بازنشسته استان به فعالیت حزبی روی آورده اند. 
گویا قرار است جمعی از این مدیران دیروز با حزبی جدید در همدان 
فعالیت سیاسی داشته باشند. گفتنی است نبود حزب فراگیر در کشور 
از مشکالت فعالیت های سیاسی و انتخاباتی در کشور بوده و از دالیل 

ائتالف های انتخاباتی است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان:
مالیات یکی از پاک ترین منابع 

درآمدی پایدار است

 به مناسبت فرا رســیدن روز مالیات و گرامیداشت هفته فرهنگ 
مالیاتی، مدیرکل امور مالیاتی اســتان به همراه معاونان با حضور در 
دفتر حجت االسالم حبیب ا... شــعبانی نماینده ولی فقیه در استان و 

امام جمعه همدان دیدار و گفت وگو کردند.
به گــزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی اســتان همدان، در 
این دیدار حجت االســالم شعبانی ضمن تبریک روز مالیات و هفته 
فرهنگ مالیاتی به کارکنان و زحمت کشــان این عرصه، در سخنانی 
کار مالیاتی را کاری دشوار برشمرد و افزود: شرایط کاری این شغل 
شرایط سختی اســت و بدون شک، اجر کار شما نزد خداوند چند 

برابر خواهد بود.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه از گذشته های دور یکی از بهترین و 
مهمترین منابع پایدار حکومت ها چه در جوامع اســالمی و چه غیر 
اسالمی برای اداره کشــور مالیات بوده است، افزود: تبیین و اثبات 
ضرورت، اهمیت و فرهنگ سازی مالیات برای کل جامعه و به ویژه 

برای جامعه هدف بسیار مهم و ضروری است.
نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امام جمعــه همــدان در ادامــه 
صاحبــان  آشــنایی  و  اطالع رســانی  اهمیــت  در خصــوص 
واحدهــای تولیــدی بــا قوانیــن و مقــررات مالیاتــی و فهــم 
درســت آنــان از ایــن قوانیــن نیــز نــکات مهمــی را مــورد اشــاره 
قــرار دادنــد و خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه آشــنایی نداشــتن 
اکثــر مــردم بــه قوانیــن و مقــررات مالیاتــی، برگــزاری کالس هــای 
ــری از  ــزایی در جلوگی ــر بس ــد تأثی ــی می توان ــی و توجیه آموزش

ــد. ــته باش ــی داش ــان مالیات ــه مؤدی ــان ب ــرر و زی ــدن ض وارد آم
ــی  ــمندی را درخصــوص چگونگ ــب ارزش ــپس مطال ــعبانی س ش
ــر  ــات ب ــاالی مالی ــت ب ــات، اهمی ــذ مالی ــری در اخ انعطاف پذی
ــی  ــردم و آبادان ــاه م ــر رف ــتقیم آن ب ــر مس ــزوده و تأثی ارزش اف

ــد. ــان فرمودن ــور بی کش
ــزارش  ــز گ ــتان نی ــی اس ــور مالیات ــر کل ام ــدار مدی ــن دی در ای
کاملــی از آخریــن وضعیــت مالیاتــی اســتان و رویکردهــای جدید 
ــد از  ــدود ۸۵ درص ــزی درح ــزود: چی ــرده و اف ــه ک ــی ارائ مالیات
ــود و  ــن می ش ــی تأمی ــور مالیات ــیله ام ــتان به وس ــای اس درآمده
در ســال گذشــته میــزان درآمدهــای مالیاتــی اســتان ۵۴۹ میلیــارد 
تومــان پیش بینــی شــده بــود کــه ۵۴۸ میلیــارد تومــان آن وصــول 

ــی حاصــل شــد. و بیــش از ۹۹ درصــد تحقــق وصول
محمد دلشــادی در ادامه درباره طرح جامــع مالیاتی تصریح کرد: با 
اجــرای کامل طرح جامــع مالیاتی مراحل انجــام کارها صددرصد 
به صورت الکترونیکی انجام شــده و ایــن امر موجب کاهش حضور 

مؤدیان مالیاتی در ادارات شده است.
وی درخصــوص جلوگیــری و مبــارزه بــا فــرار مالیاتــی و 
ــت  ــن اداره کل جه ــات ای ــن اقدام ــزود: از مهمتری ــویی اف پولش
وصــول مالیــات عادالنــه، تــالش مضاعــف در راســتای از 
ــات  ــت و اقدام ــادی اس ــه اقتص ــای مجرمان ــردن پدیده ه ــن ب بی
ــای  ــا برنامه ریزی ه ــم ب ــت و امیدواری ــده اس ــل آم ــی به عم خوب
ــند در  ــده ناپس ــن پدی ــتر ای ــش بیش ــاهد کاه ــه ش صــورت گرفت

ــیم. ــتان باش اس
ــرد: از ۶۳  ــح ک ــان تصری ــتان در پای ــی اس ــور مالیات ــرکل ام مدی
ــته  ــال گذش ــده در س ــه ش ــی ارائ ــه مالیات ــره اظهارنام ــزار فق ه
توســط مؤدیــان مالیاتــی بیــش از ۳۱ هــزار مــورد آن پذیرفتــه و 
قطعــی شــده کــه ایــن امــر منجــر بــه روان ســازی وصــول مالیــات 

ــی شــد. ــان مالیات ــدی مؤدی ــش رضایتمن و افزای

رویکرد جشنواره شهروندان برگزیده حفظ کرامت 
شهروندان است

 مدیرعامل ســازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری همدان گفت: رویکرد اصلی و مهم 
جشنواره شهروندان برگزیده حفظ و ارتقاء کرامت شهروندان همدانی است.

ســعید خوشبخت با بیان این که جشنواره شــهروندان برگزیده پس از چندان سال وقفه 
در ســال ۹۷ برگزار شد اظهار داشت: با آسیب شناسی جشنواره در سال گذشته در تالش 
هستیم که جشنواره امسال هم از نظر کیفی و هم از لحاظ کمی بهتر از سال گذشته برگزار 
شــود.وی با تشریح ابعاد جشنواره شهروندان برگزیده  و رویکردهای جدید این رویداد 

افزود: مجری جشنواره سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان است و دبیرخانه آن در 
تاالر قرآن واقع شده است.

خوشــبخت در گفت و گو با تســنیم با اشاره به این که شــورای سیاستگذاری جشنواره 
شــهروند برگزیده از ابتدای سال ۹۸ تشکیل شــد گفت: پس از تشکیل این شورا کمیته 

اجرایی و کمیته اطالع رسانی و تبلیغات نیز کار خود را آغاز کرده است.
وی با بیــان اینکه کمیته داوری نیز پس از پایان مهلت ثبت نام یعنی در تاریخ 2۰ تیرماه 
تشکیل می شــود، تصریح کرد: داوران جشنواره متشــکل از تعدادی از اعضای شورای 

اسالمی شهر همدان، تعدادی از مدیران شهرداری و تعدادی از اساتید دانشگاه است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان  با اشاره به این که جشنواره امسال 

نســبت به سال گذشته 2 تفاوت عمده دارد گفت: عام شدن شاخص ها و کم شدن تعداد 
برگزیدگان از تفاوت های مهم جشنواره سال ۹۸ نسبت به سال گذشته است.

خوشــبخت با اعالم این که ۹ شــاخص اصلی برای انتخاب شهروندان برگزیده در نظر 
گرفته شــده اظهار داشت: تالش در جهت توســعه فرهنگ بهینه مصرف انرژی، حضور 
مســتمر و داوطلبانه در نهادها و تشکل های مرتبط با حوزه مدیریت شهری، پرداخت به 
موقع عوارض و انجام امور خیرخواهانه، وقف و انفاق در حوزه مدیریت شهری از جمله 
شاخص های جشنواره سال ۹۸ است. وی تاکید کرد: با توجه به این که در شورای اسالمی 
شهر همدان مصوب شده است این جشنواره تا سال ۱۴۰۰ به صورت متوالی برگزار شود 

برای لوس نشدن انتخاب ها تعداد شهروندان برگزیده را به ۱۵ نفر کاهش دادیم.

 از امروز ۱۹ تیرماه ارائه خدمات هتلداری 
و گردشــگری همــدان در حــوزه آموزش 
تخصصی خواهد شد. گشایش نخستین مرکز 
آموزشی هتل داری در فنی و حرفه ای همدان 
یکــی از برنامه های حائــز اهمیت در حوزه 
گردشگری است. کارشناسان همواره بر این 
باورند، مهمترین فعالیت در حوزه توســعه 
گردشــگری پرداختن به بحث آموزش است 
که در همه بخش هــا از مهمترین برنامه ها و 
برنامه ریزی ها برخوردار اســت. هر فعالیتی 
در هر صنفی نیازمند این مهم  است و وقتی 
ارتباطات پیچیده تر می شــود، نقش آموزش 

حساس تر می شود.
بزرگترین مرکز آموزش هتلداری غرب کشور 
در شــهر مریانج همدان با حضور مسئوالن 
اســتانی و کشــوری درحالی به بهره برداری 
خواهد رسید که رســانه های متعددی پیگیر 
انعکاس چگونگــی فعالیت در این مجموعه 

هستند.
ساخت این مرکز از سال ۸۵ در مکانی مناسب 

جانمایی و پس از بررسی مطالعات، عملیات 
اجرایی آن آغاز شــد که پس از گذشت یک 
وقفــه کوتاه با حمایت مســئوالن، مجموعه 
تکمیل شــد و از نوزدهم تیر به بهره برداری 
می رســد.مدیر کل فنــی و حرفه ای اســتان 
بی نظیر ترین  این مجموعه،  همدان می گوید: 
مدرســه هتلداری کشــور به شــمار می رود 
که بــا آموزش  مهارت هــای الزم در حوزه 
گردشگری و صنایع دستی  به کارآموزان زمینه 
رونق صنعت گردشــگری در غرب کشور را 

فراهم خواهد کرد.
وهب مختاران  افزود: این مرکز با زیربنای ۶ 
هزار مترمربع در ســه طبقه شامل بخش های 
کارگاه آموزشــی، مرکــز هتلــداری و یک 

مینی هتل برای کار عملی افراد آموزش دیده 
ساخته شده اســت. وی خاطرنشان کرد: به 
همراه برگزاری کارگاه ها، آداب تشــریفات، 
کارگاه حــل مســأله، قنــادی تخصصــی، 
گردشگری سالمت، قهوه باریستایی، آشپزی 
ملل، مدیریت بوم  گــردی، اخالق حرفه ای، 
مدیریت هتلداری و فن بیان در گردشــگری 
با ارائه گواهی معتبر برگزار می شود. مختاران 
اضافــه کرد: تجهیــز و ارزش مرکز آموزش 
هتلداری و گردشــگری غرب کشــور ۳۰ 

میلیارد تومان برآورد شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان 
بیان کرد: در این مرکز ســاالنه ۳۰ هزار نفر 
ســاعت در زمینه گردشــگری، ۴۰ هزار نفر 

ســاعت در موضوع صنایع دستی و ۱۵ هزار 
نفر ساعت در بخش تغذیه آموزش می بینند. 
وی بیان کرد: آموزش ها به صورت کوتاه مدت 
و براســاس نیاز روز به دلیــل تفاوت فضای 
کسب و کار و گردشــگری در دنیای امروز 

انجام می شود.
مختاران با بیان اینکه ســعی شده برای آیین 
گشــایش این مرکز از فعاالن گردشــگری 
استان های غرب کشور در حوزه های مرتبط 
دعوت شود، گفت: مخاطبان این آموزش ها 
افراد متخصص در صنعت گردشگری نیستند 
و این مرکز با طیف گســترده افراد مواجه با 
گردشــگران ســروکار دارد. مختاران اظهار 
داشت: مرکز آموزش هتلداری و گردشگری 
می توانــد زمینه کار عالقه مندان به حرفه های 
تخصصی را با ســوابق حرفه ای در بازار کار، 

فراهم کند.
رویداد آغاز به کار این مجموعه دوروزه است 
و فردا 2۰ تیرمــاه نیز این مهم با برگزاری ۹ 

کارگاه و ۱ نمایشگاه  ادامه خواهد داشت. 

 کشمکش بیست ساله بین اداره کل اوقاف 
و امور خیریه همدان و بانک ملی پایان گرفت 
و شاهزاده حسین)ع( به حق و حقوق از دست 

رفته اش رسید.
اختالف های بیست ساله بر سر بازپس گیری 
حق و حقوق از دســت رفته شاهزاده حسین 
)ع( پایــان گرفت؛ خبر خوشــی که مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه همدان روز گذشــته در 
آخرین روز مســئولیتش در این اســتان داد و 

رفت.
ماجرا از این قرار است که سال ۱۳۳۶ در حریم 
موقوفه این بقعه متبرکه ســاختمان بانک ملی 
احداث می شود از آن پس اختالف بر سر اینکه 
این حرم مطهر در انزوا قرار گرفته و ساختمان 
بانک این بقعه را از محوریت مراجعات مردمی 

دور کرده باال می گیرد.
اداره کل اوقاف و امور خیریه همدان سال ها بر 
این تخلف پافشاری کرد و بسیاری از مسئوالن 
استانی و کشوری برای پایان دادن به این غائله 

وارد عمل شدند.
روز گذشــته مدیرکل  ســابق اوقاف و امور 
خیریه همدان در آئیــن تکریم و معارفه از به 
نتیجه رســیدن پرونده حقوقی چندین ســاله 
شاهزاده حسین )ع( خبر داد و گفت: با کمک 
استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

این پرونده به ثمر نشست.
حجت االسالم محمد کاروند نخستین مرحله 
بازگشــایی این رقبه برای امــام زاده را قبل از 
فرا رسیدن ماه محرم اعالم کرد و از همکاری 

بانک ملی نیز قدردانی کرد.
وی همچنین به بازپــس گیری حق و حقوق 
دیگر امامزاده همدان اشــاره کــرد که پس از 
۱۷ ســال زمین مربوط به امامزاده محسن )ع( 
نیز برای توســعه فیزیکی فضای این بقعه پس 

گرفته شد.
مسئول امور استان های سازمان اوقاف و امور 
خیریه نیز به عنوان میهمان ویژه این مراســم  
با تاکید بر لزوم توجه به مســأله بهره وری در 
موقوفات کشــور، گفت: سازمان اوقاف آماده 
به کارگیری ایده های دانش بنیان در این عرصه 
است.حجت االسالم حسین روحانی نژاد با بیان 
اینکه این سازمان به واسطه مردم زنده است و 
اگر مردم را از این سازمان جدا کنیم موجودیت 
خود را از دست می دهد، گفت: مردم با وقف 

اموال خود به نیازمندان کمک می کنند.
وی با بیان اینکه در روز قیامت جز عمل انسان 

کســی به یاری وی نمی آید، گفت: اصحاب 
رسانه با نگارش اخبار مردم را به مشارکت در 

امور وقف ترغیب کنند.
روحانی نژاد وقف را صدقه جاریه دانســت و 
گفت: باید به نیــات واقفان خیراندیش توجه 
کرد زیرا انحراف از آن از نظر شــرعی حرام 

است.
مسئول امور استان های سازمان اوقاف و امور 
خیریه با تأکید بر اینکــه آثار وقف در حوزه 
آموزش، رسیدگی به ایتام، حوزه علمیه، زنان 
بی سرپرست و خانواده های نیازمند نمود دارد، 
عنوان کرد: اگر از حــوزه موقوفات در زمینه 
تولیــد گام برداریم کمک بزرگی به کشــور 
خواهد شد و تولید ثروت و اشتغال زایی را در 

پی خواهد داشت.
وی گفت: باید به موقوفات حوزه علمیه توجه 

شود.

به گزارش مهر، نماینــده ولی فقیه و امام جمعه 
همدان نیز گفت: حوزه های علمیه هم نیازمند 
وقف هســتند که باید مورد توجه واقفان قرار 

گیرد.
در اولویت بودن منطقه وقف برای اجرای نیت 
واقفان موضوع مهمی بود که حجت االســالم 
حبیب ا... شــعبانی با تاکید به آن از مســئوالن 
اوقاف همدان خواست، صرف درآمد موقوفه ها 
برای همان منطقه را در اولویت قرار دهند حتی 

اگر در وقفنامه نیامده و ذکر نشده باشد.
وی به سختی کار شــاغالن در اوقاف و امور 
خیریه اشــاره کرد و گفت: مدیریت موقوفه ها 
با توجه به گســتردگی وقف ها و تعدد نیات 

واقفان کار دشواری است.
 بدهی سنگین دولت به موقوفه ها

مدیرکل سابق اوقاف و امور خیریه همدان به 
طلــب اداره کل اوقاف و امور خیریه همدان از 
دستگاه های اجرایی اشــاره و گفت: با سند و 
مــدرک بدهی پنج هــزار و ۳۰ میلیارد ریالی 
اداره ها و نهادهای دولتی به موقوفه های استان 

را به اثبات برساند.
به گفته کارونــد 2 هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال از 
این مبلغ را ذی حسابی اداره ها پذیرفته اند و وی 
از مدیرکل جدید خواست پیگیر وصول مابقی 

مطالبات اوقاف باشد.
در ایــن مراســم از زحمات حجت االســالم 
محمــد کاروند تقدیر و حجت االســالم رضا 
حاجی زین العابدینــی به عنوان مدیرکل اوقاف 

همدان معرفی شد.

 کاروان خادمان رضوی با در دست داشتن 
پرچم متبرک به حرم امام رضا )ع(، ظهر دیروز 

وارد فرودگاه همدان شدند.
کاروان خادمــان حرم رضوی و پرچم ســبز 
بارگاه امام هشــتم )ع( با ورود خود به استان، 
عطر و بوی خاصی به استان همدان داد و عطر 

و بوی کرامت در این استان پیچید.
حجت االسالم محتشمی، مسئول کاروان خدام 
در این باره گفــت: 2 کاروان از خدام امام رضا 
)ع( یکــروز پــس از والدت امام رضا )ع( در 
همدان حضور دارند و در برنامه های مختلف 
از جمله جشن های میالد آن حضرت، عیادت 
از بیماران بیمارســتان ها، دیدار بــا بازاریان، 
صنعتگران و قشــرهای مختلف مردم شرکت 

می کنند . 
حجت االســالم حبیــب ا... شــعبانی نماینده 
ولی فقیه در اســتان، برگزاری ایــن برنامه ها 
را در گســترش فرهنــگ رضــوی و کرامت 
و نشــان دادن دلدادگی مــردم به اهل بیت)ع( 
موثر بیان کرد .دبیر اجرایی برنامه »زیر ســایه 
خورشید« با اشــاره به ورود خادمان و پرچم 
گنبد امام رضا)ع(  به همدان گفت: یک مداح، 
یــک مبلــغ و دو خادم حامــل پرچم متبرک 
امام رضا)ع( هستند که مراسم استقبال از میدان 

فرودگاه روز گذشته انجام شد.
رضا مرتضایی با اشــاره بــه برنامه های روز 
گذشته خدام رضوی در همدان، گفت: دیدار 
با آیت ا... موسوی اصفهانی مدیرحوزه علمیه 
همدان، حضور در گلزار شهدای گمنام، اهتزار 
پرچم مزین به نام علی بن موســی الرضا )ع(در 

عمود چهارراه پژوهش ازجمله برنامه ها است.
وی یادآور شد: حضور در منزل یک اهداکننده 
عضو، حضور در منزل شهید خلبان، حضور در 
منزل یک آتش نشان خدمت، حضور در خانه 
ســالمندان، غبارروبی مزار شهدا و حضور در 
روستاهای محروم قهاوند از دیگر برنامه های 

کاروان رضوی خواهد بود.
دهه کرامت، دهه ای بسیار عظیم و بزرگ برای 
همه ما شیعیان و مسلمانان است و این روزها 
عطر رســالت و والیت در سراســر کشور با 
حضور خادمان حرم رضوی در سراسر کشور 

منتشر می شود.

ظرفیت اسکان 850 دانشجو در خوابگاه ها
 مدیرکل امور دانشــجویی دانشــگاه بوعلی ســینا با بیان اینکه از 
داوطلبان تقاضا داریم دانشــگاه های محل سکونت خود را برای ادامه 
تحصیل انتخاب کنند، گفت: امســال ظرفیت اســکان دانشجویان در 
خوابگاه دانشگاه بوعلي ســینا ۸۵۰ نفر است که براساس رتبه قبولی 

دانشجویان انجام می شود.
به گزارش فارس، بررسی مشــکالت خوابگاه های دانشجویی همدان 
یکی  از ســوژه های »فارس من« اســت که مدیرکل امور دانشجویی 
دانشــگاه بوعلی همدان در این باره اظهار کرد: امسال ظرفیت اسکان 
دانشــجویان آقا و خانم در خوابگاه در مجموع ۸۵۰ نفر اســت و با 
توجه به ظرفیت محدود اسکان براساس رتبه قبولی دانشجویان انجام 

می شود.
محمدجــواد دکامی در زمینه اســکان دانشــجویان در خوابگاه های 
خودگردان دارای مجوز از دانشگاه نیز گفت: به منظور ارتقای کیفیت 
تعمیرات اساسی خوابگاه های »حق گویان« و »شبنم« در اولویت است 
و امسال مشکل سیستم گرمایشــی خوابگاه ها به طور کامل برطرف 

می شود.
وی تصریح کرد: امسال یک جابجایی مهم در خوابگاه ها انجام می شود 
و خوابگاه حق گویان که در دانشــکده هنر و معمــاری قرار دارد به 

خوابگاه دخترانه تبدیل می شود.
مدیرکل امور دانشــجویی دانشــگاه بوعلی همــدان گفت:  خوابگاه 
دخترانه شــبنم با ظرفیت ۱۶۰ نفر برای دانشجویان پسر ورودی سال 

۹۸ در نظر گرفته شده است.
وی در توصیه به داوطلبان کنکور و خانواده های آنها اظهار کرد: از همه 
داوطلبان تقاضا داریم در انتخاب رشــته و دانشگاه مورد نظر مراقبت 
کنند چراکه دانشــگاه ها با مشکالت مالی بسیاری مواجه هستند پس 
بهتر است افراد دانشگاه های محل سکونت خود را برای ادامه تحصیل 

انتخاب کنند.
دکامی در بخش دیگری از ســخنانش با بیان اینکه ساعت رفت و 
آمد اتوبوس ها با توجه به برنامه آموزشــی اعالم شده است، افزود: 
دانشجویان این دانشــگاه به دلیل پاره ای محدودیت های مالی نباید 
انتظار حضور لحظه ای این اتوبوس ها را در ایســتگاه های دانشگاه 

داشته باشند.
وی گفت: مشکالت مالی دانشگاه موجب محدودیت های فراوانی در 
ارائه خدمات به دانشــجویان شــده و باید مسئوالن دانشگاه نیز برای 

همین بودجه برنامه ریزی کنند.

حضورکاروانخادمانرضوی
درهمدان

در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل اوقات مطرح شد

ملک تصرف شده بقعه شاهزاده حسین)ع( آزاد می شود

از امروز در همدان رقم خواهد خورد 

فعالیت رسمی بزرگترین مرکز آموزش 
هتلداری و گردشگری غرب کشور 
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مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

خبر يادداشت

۷۶ کیلومتر از راه های روستایی نهاوند ترمیم می شود

 نماینــده مردم نهاوند در مجلس شورای اســالمی خبر داد: مجــوز احداث، ترمیم و 
بهسازی ۷۶ کیلومتر از راه های روستایی شهرستان نهاوند اخذ شده است.

حســن بهرام نیا در حاشیه کلنگ زنی راه روستایی »هادی آباد« بخش خزل با اشاره به 
بازدید صورت گرفته از پروژه های حوزه راهداری شهرســتان نهاوند، گفت: طی سال 
گذشــته مجوز احداث، ترمیم و بهســازی ۷۶ کیلومتر از راه های روستایی شهرستان 

نهاوند اخذ شد.
به گزارش مهر، وی ادامه داد: در حال حاضر جاده روستایی نهاوند به شهر گیان به طول ۱۸ 

کیلومتر در حال اجرا است و عملیات راه سازی تا روستای حسین آباد ادامه پیدا کرده است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اســالمی، جاده دهفول راه حدفاصل میدان مادر تا 
۱۷ شــهریور به روســتای دهفول به طول ۷ کیلومتر و سه راهی دهفول به شهر برزول و 
فارسبان به طول ۱۹ کیلومتر را از دیگر پروژه های فعال در این حوزه عنوان کرد و گفت: 
با بهســازی راه روستایی هادی آباد و روســتای رزینی حدود 2۰ هزار نفر از راه مناسب 

بهره مند می شوند.
بهرام نیا با اشــاره به اینکه آسفالت این جاده موجب افزایش درآمد کشاورزان و همچنین 
ســهولت در جابه جایی محصوالت تولیدی کشــاورزان حاشیه این جاده می شود، گفت: 
طی ســال های گذشته کشــاورزان در زمان برداشت محصول چغندرقند در فصل پاییز با 

توجه به گل والی بودن مســیر و عدم امکان تردد خودروهای باری سنگین متحمل رنج 
و مشقت می شدند.

وی با بیان اینکه این محور تا یک ماه آینده ساماندهی خواهد شد، گفت: خدمت رسانی به 
مردم موجب ایجاد بارقه امید و نشاط در جامعه می شود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به فعالیت اجرای سه پروژه 
راه ســازی در محورهای اصلی شهرســتان همچون جاده اصلی نهاوند-آورزمان-مالیر، 
نهاوند-فیــروزان و نهاوند-بروجرد، گفت: زیرگذر قدیمی روســتای شــعبان که برای 
ایمن سازی و تعریض دهانه پل و بازسازی تخریب شد، طی روزهای آینده پس از اجرای 

عملیات آسفالت به بهره برداری خواهد رسید.

روزی، روزگاری کباب کوبیده ایرانی
مهدی ناصرنژاد  «

 کباب کوبیده یکی از قدیمی ترین و لذیذترین غذای ایرانی است 
که به لحاظ قدیمی بودن و ایرانی بودن و خاص بودن از همان آغاز با 
آداب و عادت و ژست فرهنگی ویژه ای با ابزار و وسائل مخصوص به 

خود تهیه و پخته شده و به مصرف می رسیده است. 
بخشــی از این آداب و عادت و ویژه بودن کباب کوبیده ایرانی همانا 
خوراکی های ضمیمه و کناری آن یعنی گوجه فرنگی و فلفل ســبز و 
ســماق و ریحان و نان ســنگک داغ و برشــته و تنگ دوغ مشک و 
ضرورتاً چلو با برنج ناب و دمسیاه ایرانی است که کباب کوبیده یک 
پرس و دو پرس را سرآمد تمام غذاهای خوشمزه و پرطمطراق ایرانی 

 ساخته است.
 اما یکی دیگر از نشــانه های خاص بودن کباب کوبیده ایرانی، قطعًا 
و قطعاً اســتفاده از گوشت تازه گوسفندی برای پخت آن است که در 
طول تمام ادوار تاریخ کباب کوبیده در ایران، از نوع گرانترین گوشت 
قرمز در کشورمان به شمار آمده و همیشه و همیشه هم چالش برانگیز 

و با کش و قوس های کمبود و بود و نبود همراه بوده است. 
بدون شــک به دلیل همین شرایط خاص و معضل همیشگی کمبود و 
گرانی گوشــت تازه و خاطر جمع گوسفندی است که کباب کوبیده 
را در معرض انواع و اقسام تقلب و دوز و کلک های سودجویانه قرار 

داده است.
بســیاری از غذاهای ایرانی از همان آغاز در هر گوشــه ایران بزرگ 
و چهــار فصل کــه پخته و تهیه و فروخته و یــا در میهمانی ها داده 
می شــود، تقریبا و با درصد کمی نوسان، کیفیت یکسان دارد، چون 
با مواد اولیه همانند و شــناخته شده و قابل تشخیص کیفیت فراهم 
می شــود، ولیکن این دم بریده یعنی کباب کوبیده ایرانی را از همان 
آغاز کار، هر کجای ایران و بلکه هر کجای شهر که به دهان برسانی، 
کیفیتــی متفاوت از خود بروز می دهد. مثــل اینکه کباب کوبیده در 
گلپایــگان ایران چیزی اســت و در بروجرد ایران چیز دیگری و در 
تبریــز ایران هم از نــوع دیگر، کما اینکه کباب کوبیده شــهر بناب 
ایران هم در نوع خود بی نظیر است و در بازار تهران ایران و همدان 
ایران و خالصه هر دکان کبابی در ایران، کباب کوبیده ایران متفاوت 
اســت و زیر زبان و دندان نمایش متفاوتی از خود نشان می دهد و 
دلیلش هم همان گوشــت  گوسفندی اســت که خیلی از این اوسا 
چلوکبابی ها آن را حتی با ســنگکدان مرغ اشــتباه می گیرند و یا بنا 
گوش کله گوســفند و گاو را با آن می آمیزند تا کباب کوبیده ایرانی 
پرســود یا حداقل مقرون به صرفه تری فراهم گردد. حال آن اوســا 
چلوکبابی که در این بگیر و ببند و بپزها، نه سیخ بسوزاند و نه کباب 
از همه برنده تر است و هم پاسخ قانع کننده ای برای جیب خود دارد 

و هم رویی به نسبت سفیدتر نزد وجدان مبارک!
حال در چنین روزگار وانفســایی که گوشت تازه گوسفند ایرانی در 
پرواز با شترمرغ های نایاب اسدآبادی، برای همیشه می رود تا از صحنه 
روزگار محو شود و گوشــت پرچرب و بدبوی گوسفندهای دم دراز 
مرینوس جایگزین آن شده است، چه بر سر کباب ناب کوبیده ایرانی 
خواهد آمد؟! خود مثنوی هفتاد من خواهد شــد که چه کســی آن را 

خواهد خواند؟!
در همیــن مرحله گــذار از قاچاق گوســفند ایرانــی و واردات 
گوسفندهای دم دراز مرینوس و برزیلی و سرانجام آن یعنی گوشت 
گوســفندی کیلویی ۱2۰ هزار تومان )یادمان باشد که هر یک سیخ 
متوسط کباب کوبیده ایرانی، ۱۰۰ گرم گوشت تازه گوسفند ایرانی 
الزم دارد( خیلــی از این بندگان خــدا، چلوکبابی و تهیه غذاها که 
فــروش اصلی آنها کباب کوبیده ایرانی بــود، ناگزیر عطای کار و 
کاســب را به بقا و لقای آن بخشــیده و دنبــال بیکاری های دیگر 
رفته اند و نشــان به آن نشــان که همان خانواده های ایرانی که در 
هفته حداقل یک وعده غذا با کباب کوبیده ایرانی به دل خود وعده 
می دادند، قید چنین غذای حاضر و آماده ای را برای همیشه زده اند، 
چون نه اطمینان به وجود آن گوشــت گوسفند ایرانی باقی است و 
نه اطمینانی به کباب کوبیده ایرانی ســیخی ۱۳ هزار تومان، با هیچ 
حساب سرانگشتی جمع و جور نمی شود و همان اصطالح عامیانه 

و رایج که )معلوم نیست چیه!(
بنابرایــن باید بپذیریم که کباب کوبیده ایرانی هم نظیر خیلی از جک 
و جانورهای منقرض شــده ایرانی نظیر یوز ایرانی و ببر مازندران و 
شــترمرغ اسدآبادی و یا خیلی  از صنایع دستی منقرض شده ایرانی که 
اگر بخواهیم نام ببریم به یک فهرســت 2۵۰ شماره ای تبدیل خواهد 
شد، دارد کم کم از لیســت و فرهنگ غذایی ایرانی حذف می شود و 
دیری نخواهد پایید که خواهیم گفت و خواهیم ســرود  که »روزی، 

روزگاری کباب ناب کوبیده ایرانی«

آگهیمزایدهاجارهشمارهچهار

 روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان همدان

بهزیستی استان همدان در نظر دارد بهره برداری  ) اجاره(  زیر زمین مرکز توانبخشی  شهید بهشتی به متراژ ۱۳۵ متر  را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات 
به صورت    ۵۰۹۸۰۰۰۱۰۳۰۰۰۰۰4 مزایده  شماره  با  و     www.setadiran.ir دولت    الکترونیکی  تدارکات  سامانه  از  گیری  بهره  با   ، مزایده   اسناد  در  مندرج 

الکترونیکی واگذار نماید. 
زمان انتشار در سایت ساعت ۱4 روز سه شنبه ۱۳۹۸/۰4/۱۸ - مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت ۱4 مورخ ۱۳۹۸/۰4/27

تاریخ بازدید : از ۱۳۹۸/۰4/۱۹ لغایت ۱۳۹۸۱/۰4/2۸ - آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت ۱4 روز شنبه  ۱۳۹۸/۰4/2۹
زمان بازگشایی : ساعت ۱۰ روز یکشنبه  ۳۰/۰4/۱۳۹۸زمان اعالم به برنده روز دوشنبه  ۱۳۹۸/۰4/۳۱

قیمت پایه 24۰۰۰۰۰۰۰ میلیون  ریال  سالیانه  مبلغ تضمین  شرکت در مزایده دوازده میلیون ریال  ضمانت نامه معتبر بانکی دارای اعتبار  سه ماهه اعتبار آگهی ۹۰ روز 
می باشد

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :
۱- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در 

مزایده ) ودیعه( ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد . 
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد 

۳-  عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
4- مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه : ۰2۱-4۱۹۳4 

۵- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سایت سامانه) www.setadiran.ir(  بخش " ثبت نام / پرو فایل مزایده گر " موجود است 
مالف)565(

آگهیمزایدهالکترونیکیاجارهیکبابمغازه،تجهیزاتپزشکیواقعدرجمعیتهاللاحمراستانهمدان
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال ۹8

جمعیت هالل احمر استان همدان

جمعیت هالل احمر استان همدان در نظر داردیک باب مغازه  جهت فروش لوازم و تجهیزات پزشکی واقع در همدان -میدان جهاد- خیابان 
جهان نما- جنب سالن ورزشی تختی - جمعیت هالل احمر استان همدان با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترنیک دولت)مزایده( بصورت 
اینترنتی با شرایط زیر به باالترین قیمت پیشنهادی به صورت اجاره واگذار نماید  لذا از متقاضیان محترم در این مزایده تقاصا میشود ضمن 
بازدید از مکان مورد نطر در آدرس فوق االشاره از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ  ۹۸/4/22لغایت ۱۹ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۵/2جهت ارایه 

پیشنهادات به وبگاه تدارکات الکترونیکی دولت)مزایده(  به نشانی www.setadiran.irمراجعه نمایند.
۱- به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ  مقرر در اسناد مزایده وصول گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد

2- به پیشنهادهای مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد
۳- جمعیت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

4- سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده ذکر گردیده است
متقاضیان میتوانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  4۸247۹42-۰۸۱کارشناس امور قراردادهای جمعیت هالل احمر استان 

همدان تماس حاصل فرمایند.
مالف)568(

 روز گذشته معبر 2۴ متری کوی نظربیگ 
با حضور شهردار همدان ، سرپرست شهرداری 
منطقه ۳ همدان و ســایر مســئوالن  با هدف 
تســهیل در عبور و مرور و رفع مشــکالت 

ترافیکی ، بازگشایی شد .  
شــهردار همدان در حاشــیه بازگشایی این 
معبر با اشــاره به وجود مشکالت ترافیکی و 
بازگشایی  سهولت عبور و مرور شهروندان، 
و تعریض در تمامی مناطق  شــهر در ســال 
۹۸ را یکی از اولویت های اصلی شهرداری 
دانســت و بیان کرد: معبر 2۴ متری نظربیگ، 
بلوار شهید رجایی، حصار اسالم شهر، حصار 
حاج شمسعلی، حصار امام خمینی)ره(، محور 
کناری بیمارستان بوعلی و معبر پشت مسجد 
کوالنــج از نمونــه های بارز در این راســتا 

هستند. 
به گــزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه 
۳ همدان، عبــاس صوفی خاطرنشــان کرد: 
بازگشایی معبر 2۴متری نظر بیگ با هدف رفع 
مشــکالت ترافیکی منطقه و ضرورت تسهیل 
عبور و مرور روز گذشته، با اعتباری بالغ بر ۵ 

میلیارد ریال اجرا شد. 
وی گفت: تملک ۵ بــاب مغازه تجاری واقع 
در ایــن معبر انجام شــده و در ادامه با تالش 
مجموعــه شــهرداری منطقه ۳ و مشــارکت 
شــهروندان این منطقه عملیــات تخریب و 

بهســازی در کمترین زمــان ممکن صورت 
گرفت. 

سرپرست شهرداری منطقه ۳ نیز با بیان اینکه 
رفاه و رضایتمندی شهروندان از اهداف اصلی 
مدیریت شهری اســت، اضافه کرد: سهولت 
عبور و مرور و بهبود منظر شــهری از دالیل 
اصلــی بازگشــایی معبر 2۴متــری نظر بیگ 

)جوالن( به شمار می آید. 
محمدرضا فیض منش خاطرنشان کرد: انجام ۱ 
روزه عملیات تخریب، تسطیح، آسفالت ریزی 
معبر و جدول گذاری و ایجاد فضای ســبز در 
ایــن معبر در چارچوب عملیــات عمرانی و 

خدماتی قابل توجه است. 
وی با بیان اینکه در اجرای عملیات تملیک 

و بازگشــایی و بهسازی معبر نظربیگ واحد 
امــالک، خدمات شــهری، فنــی و فضای 
ســبز، شهرســازی و معماری، حمل و نقل 
و ترافیک  نقش بســزایی داشــته اند، افزود: 
مشــارکت شــهروندان در طــول عملیات 
عمرانی و خدماتی باعث تســریع در روند 

انجام این پروژه شد.

آغاز طرح جوانه های صالحین در کبودراهنگ
 کبودراهنــگ- خبرنــگار همدان پیام: طــرح جوانه های صالحین 
شهرســتان کبودراهنگ در 2۰ پایگاه بسیج در رده های سنی نونهاالن، 

نوجوانان و جوانان فعالیت های خود را آغاز کرده اند.
مسئول تعلیم و تربیت ســپاه شهرستان کبودراهنگ با بیان این مطلب 
افزود: در راستای کادرســازی و تربیت نیروی انقالبی، امسال همانند 
سال های گذشته طرح جوانه های صالحین برنامه های متنوعی برای اجرا 

در دستور کار قرار داده است.
حجت االســالم جعفر محمدی با اشــاره به اهداف دیگر این طرح و 
برنامه های پیش رو تأکید کرد: این طرح با شعار »ایجاد زمینه برای تحقق 
گام دوم انقالب« و با هدف تربیت نیروهای انقالبی و مرمت و کارآمد و 
ارتقا سطح آگاهی و بصیرتی و آموزش مهارت های الزم بسیجیان اجرا 

خواهد شد و فعالیت های خود را آغاز می کنند.
وی با تشریح اهمیت و لزوم اجرای این طرح بزرگ در کشور و ایجاد 
نشــاط اجتماعی در قالب این طرح افزود: ایجاد شور و نشاط در بین 
بسیجیان، فرهنگ سازی و ترویج نماز، پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
و تقویــت روحیه انقالبی و معنوی در بین نوجوانان و جوانان از دیگر 

اهداف طرح جوانه های صالحین است.

راه اندازی یک دهیاری جدید 
در بخش پیرسلمان

 بخشدار پیرسلمان گفت: از ۳۱ روستای بخش پیرسلمان ۹۸ درصد 
با جمعیت ۹ هزار و ۸۰۰  نفر دارای دهیاری است و یک دهیاری جدید 

نیز راه اندازی خواهد شد.
محسن عزیزی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: کل روستاهای بخش 
پیرســلمان دارای ۱۰ هزار جمعیت است که از این تعداد ۸۱ خانوار با 
جمعیت 2۶۷ نفر در ۶ روســتا به علت کمتــر از ۳۰ خانوار بودن فاقد 
دهیاری هســتند.وی از راه اندازی دهیاری جدیدالتأســیس روستای 
چشمه علی در بخش پیرسلمان خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر 
بخش پیرســلمان با راه اندازی دهیاری چشمه علی دارای 2۵ دهیاری با 
۱۵ دهیار شده است. عزیزی خاطرنشان کرد: سال گذشته یک میلیارد 
تومان به حساب دهیاری های بخش پیرسلمان واریز و از این میزان ۶۰۰ 

میلیون تومان در حوزه عمرانی هزینه و صرف شد.
وی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده عمرانی در حوزه دهیاری های 
بخش پیرسلمان در سال گذشته، بیان کرد: جدول گذاری ۱۸ روستا به 
متراژ ۱2 هزار متر با اعتبار ۴۷۰ میلیون تومان، آسفالت و لکه گیری یک 
روستا با اعتبار ۱2۰ میلیون تومان با صرف ۱۵۰۰ تن آسفالت، زیرسازی 
و شن ریزی معابر ۱۵ روستا با اعتبار ۶۰ میلیون تومان و جابه جایی تیر 
برق در ۱۰ روســتا با کمک شرکت برق و دهیاری ها از جمله اقدامات 

انجام شده در حوزه دهیاری ها در یکسال گذشته بوده است.

200 هکتار از اراضی مالیر
 زیرکشت زعفران می رود

 مســئول باغبانی جهاد کشاورزی مالیر با بیان اینکه هم اکنون سطح 
زیر کشت زعفران در مالیر ۷۳ هکتار است، گفت: بنابر برنامه ریزی های 
انجام شده در سند توسعه ۳ ساله  مالیر سطح کشت این محصول تا سال 

۱۴۰۰ به 2۰۰ هکتار می رسد.
مصطفی باقرزاده در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه هم اکنون سطح 
زیر کشــت زعفران در این شهرســتان ۷۳ هکتار است، اظهار داشت: 
پیش بینی می شود امســال 2۹۰ تا ۳۰۰ کیلو محصول زعفران در مالیر 
برداشــت شود.وی با بیان اینکه سال گذشته سطح زیر کشت محصول 
زعفران در شهرســتان مالیر ۵۸ هکتار بوده و حدود 22۰ تا 2۳۰ کیلو 
زعفران از این میزان اراضی برداشــت شده  است، ابراز کرد: امسال ۱۵ 
هکتار به اراضی زیر کشت این محصول در شهرستان اضافه شده و این 
رقم  به ۷۳ هکتار رسیده است.مسئول باغبانی جهاد کشاورزی مالیر بیان 
کرد: کم آب بر بودن این محصول تقاضا در بین کشــاورزان برای کشت 
را افزایش داده  بنابراین پیش بینی می شود از پایان تیرماه تا پایان مهرماه 
امسال میزان ۵۰ هکتار به اراضی زیر کشت زعفران در مالیر اضافه شود.

وی با اشاره به اینکه مالیر در زمینه کشت محصول زعفران رتبه نخست 
در اســتان را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: به دلیل کیفیت 
باالی این محصول حتی از  استان خراسان که مهد تولید زعفران است، 

نیز خریدار داریم.
 باقرزاده با تشریح وضعیت کشت زعفران در مالیر ابراز کرد: پیش بینی 
ما این است طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۰ سطح 

زیر کشت زعفران در مالیر به 2۰۰ هکتار برسد.

به همت شهرداری منطقه 3: 

بازگشاییوبهسازیمعبر24متری
نظربیگکویجوالن

عیار چغندرقند همدان 
باالتر از میانگین 

کشوری است
 رئیس مؤسســه تحقیقاتی اصالح و تهیه 
بذر چغندرقند کشور با بیان اینکه میانگین عیار 
چغندرقند کشور ۱۷ درصد است، گفت: عیار 
چغندرقند همدان باالتر از میانگین کشوری و 

بین ۱۸ یا ۱۹ درصد است.
داریوش طالقانی با اشــاره به اینکه موسســه 
تحقیقــات و اصــالح چغندرقنــد یکی از 
موسسات بسیار قدیمی کشــور است، اظهار 
کرد: هدف اصلی این مؤسســه اصالح و تهیه 
ارقام مناسب چغندرقند در نقاط مختلف است.

به گزارش ایسنا، وی با تأکید بر این که زراعت 
چغندر قند یک زراعت آبی است، یادآور شد: 
۱۰۰ هزار هکتار چغندرقند کشــور به صورت 
بهاره کشــت می شــود و کشــت پاییزه این 
محصول به منظــور کاهش مصــرف آب در 

برنامه های این موسسه است.

 کشت پاییزه چغندر قند به سرعت 
رو به توسعه است

طالقانی با بیان اینکه کشت پاییزه چغندر قند به 
سرعت رو به توسعه است، افزود:  سال گذشته 
۱۳ هزار هکتار کشــت پاییــزه چغندرقند در 
کشور انجام شد درحالی که در سال های گذشته 

صفر بوده است.
رئیس مؤسســه تحقیقاتی اصالح و تهیه بذر 
چغندرقند کشور با تأکید بر توسعه کشت پاییزه 
چغندرقند، خاطرنشان کرد: در کشت پاییزه در 
مناطقی از کشــور صورت می گیرد که در بهار 
برداشت شود تا از بارندگی های پاییزه در کشت 

این محصول استفاده شود.
 همدان؛ یکی از قطب های مهم در 

اصالح چغندرقند
وی بــا بیان اینکه همدان یکــی از قطب های 
مهم در اصالح چغندرقند است، تصریح کرد: 
زراعت چغندرقند در همدان به صورت بهاره 
بوده و کارخانه قند همدان نیز از شرایط بسیار 

خوبی برخوردار است.
طالقانــی با بیان این که نیمی از قند کشــور از 

چغندرقند تولید می شود، یادآور شد: در سال 
۹۶ در کشــور 2 میلیون تن شکر تولید شد که 
رکورد تولید در صنعت ۱۰۰ ســاله قند کشور 

بود.
عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشور با تأکید بر این که کشت چغندرقند 
نیاز به بذر مناســب، مدیریت مزرعه و انتقال 
فنــاوری دارد، ادامــه داد: عملکرد چغندرقند 
در کشــور در دهه هفتاد 2۶ تن بود که به ۵۳ 
تن رســیده است و ناشــی از انتقال یافته های 

تحقیقاتی به مزارع بوده است.
وی با اشاره به اینکه همدان در سال های گذشته 
۳۰ رقم چغندرقند را معرفی کرده است، عنوان 
کرد: مؤسسه اصالح بذر چغندرقند از آغاز دهه 
هفتاد به تولید بذر مونوژرم هیبرید چغندرقند 
پرداخت که باالترین تکنیک در تولید بذر بوده 

است.
رئیس مؤسســه تحقیقاتی اصالح و تهیه بذر 
چغندرقند کشور با بیان اینکه ۷ رقم جدیدی 
که معرفی شــده در آغاز دهه ۹۰ بوده است، 
خاطرنشــان کرد: 2۵ درصــد تولید بذرهای 

چغندرقند در شرکت دانش بنیان وابسته به این 
موسسه انجام می گیرد و هدف گذاری تأمین ۴۰ 

درصدی مصرف داخل است.
طالقانی با اشــاره به اینکه یکی از بیماری های 
مهم مزارع چغندرقند در همدان پوســیدگی 
ریشــه است، بیان کرد: ۳۰ تا ۴۰ درصد مزارع 
کشور تحت تأثیر بیماری پوسیدگی ریشه است 
و رقم مقاوم به این بیمــاری با نام اکباتان در 

مرکز تحقیقات همدان معرفی شد.
وی با بیان اینکه تمام مزارع چغندرقند کشور 
به بیماری ریزومانیا آلوده هســتند، ادامه داد: 
در ســال ۹۷ دو رقم دنا و ســینا جایگزین 
رقم اکباتان شــد که این دو رقم به بیماری 
پوسیدگی ریشه نسبت به بیماری ریزومانیا و 
عملکرد ریشــه مقاوم تر هستند و درصد قند 

باالیی دارند.
وی با اشــاره به فعالیت ۸ شرکت خارجی در 
زمینــه بذرهای چغندرقند، خاطرنشــان کرد: 
موسسه تحقیقاتی اصالح و تهیه بذر چغندرقند 
عالوه بر تولید ارقام ایرانی بهترین ارقام خارجی 

را به کشاورزان معرفی می کند.

گزارش ویژه
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نقش کمیته انتخابات خانه احزاب بیشتر 
نظارتی است

 رئیــس کمیته انتخابــات خانه احزاب ایران گفــت: درباره حدود 
اختیارات خانه احزاب در انتخابات قانونی وجود ندارد؛ کمیته انتخابات 
در تعامل با سایر نهادهای مجری و ناظر بیشتر نقش نظارتی در انتخابات 

ایفا می کند.
احمد حکیمی پور در گفت وگو با ایرنا گفت: خانه احزاب ۷ کمیته دارد 
که یکی از آن ها کمیته نظارت بر انتخابات است. این کمیته مدتی تعطیل 

بود که با نزدیک شدن به انتخابات دوباره فعال شده است.
دبیرکل حــزب اراده ملت ایران )حاما( دربــاره رویکرد انتخاباتی این 
تشکل اصالح طلب، خاطرنشان کرد: نامزد اصالح طلبان باید عضو یکی 
از احزاب همسو باشد. اولویت ما نامزدهای حاما است اگرچه با احزاب 

همسو و اصالح طلب در ائتالف هستیم.
وی یادآور شد: در آغاز باید نامزدهای خود را برای انتخابات روز دوم 
اسفندماه مجلس شورای اسالمی شناسایی کنیم تا پس از احراز صالحیت 
به انتخاب آن ها کمــک کنیم. در حوزه های انتخابیه که نامزد نداریم از 

داوطلبان احزاب همسو حمایت می کنیم.
حکیمی پور با بیان اینکه احزاب باید پاسخگوی عملکرد اعضای خود 
باشند، تاکید کرد: از نامزدهای احزاب اصالح طلب حمایت می کنیم و به 
هیچ وجه از اشخاص حقیقی، منفرد و غیرحزبی پشتیبانی نخواهیم کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:
ضعف برنامه سازی در سازمان صدا و سیما 

مشهود است

 رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه ضعف برنامه سازی 
در ســازمان صدا و سیما مشهود است، گفت: امروز اگر از مردم درباره 
برنامه های مفید و جذاب تلویزیون بپرســید، به بیش از یکی دو برنامه 

خاص اشاره نمی کنند.
جمشید جعفرپور در گفت و گو با ایرنا، درباره جایگاه امروز تلویزیون در 
زندگی مردم اظهار داشت: تلویزیون پرنفوذترین رسانه در زندگی مردم 
است، اما متأسفانه صدا و سیما از این ظرفیت عظیم موجود بهره چندانی 

نبرده است. مردم بهترین قاضی درباره عملکرد تلویزیون هستند.
وی افزود: امروز اگر از آن ها درباره برنامه های مفید و جذاب تلویزیون 
بپرســید، به بیش از یکــی دو برنامه خاص اشــاره نمی کنند. ضعف 

برنامه سازی در سازمان صدا و سیما مشهود است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه امروزه فرایند برنامه سازی 
تلویزیونــی از مرحله ایده تا اجرا در اختیار اسپانسرهاســت، ادامه داد: 
برنامه های پربیننده تلویزیون که در بهترین ساعات به روی آنتن می روند، 
همگی مشارکتی و دست پخت اسپانسرهاست و آن ها کم و کیف کار را 

مشخص و ذائقه مخاطب را تعیین می کنند.

همه گزارش ها از اقتدار دکتر ظریف در 
رایزنی ها و مذاکرات حکایت دارد

 ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: چهره ای که در سریال 
گانــدو از دکتر ظریف، دیپلمات ها و وزارت امور خارجه نشــان داده 
می شــود، ۱۸۰ درجه با واقعیت ها تفاوت دارد. گزارش های رسمی و 
غیررســمی از صالبت و اقتدار وزیر امور خارجه در تمامی مذاکرات، 

رایزنی ها و دیدارها حکایت می کند.
سید عباس موسوی در پاسخ به سوال  ایرنا درباره ساخت سریال گاندو 
و تخریب چهره وزیر امور خارجه در این ســریال گفت: وزارت امور 
خارجه به عنوان دستگاه حاکمیتی تمایل چندانی ندارد تا درباره برخی از 

مسائل و نکاتی که زمان طرح آنها فرانرسیده، اظهارنظر کند.
وی با بیان اینکه دوستانی که این سریال را ساخته اند، کشور را به سمت 
دو قطبی سازش و مقاومت می برند، اظهار داشت: این دوستان یادشان 
رفته است همه ما در یک کشتی نشسته ایم، سرنوشت همه ما یکی است، 
دشــمن واحدی داریم و در یک جنگ واقعی به سر می بریم. عملیات 
تبلیغاتی و روانی دشمن بر همه ما مکشوف و مشهود است و از سوی 

دیگر، در یک جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می بریم.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه ادامه داد: 
در حالی که در شــرایط کنونی همه ما به انسجام داخلی نیازمند هستیم 
ولی این دوستان بر سر حاشیه ها رفته و چیزی جز ابراز تاسف نمی توان 

مطلب دیگری را بیان کرد.
موســوی با تاکید بر اینکه چهره ای که در این ســریال از دکتر ظریف، 
دیپلمات ها و وزارت امور خارجه نشان داده می شود یا درصدد نمایش 
دادن آن هســتند ۱۸۰ درجه با واقعیت ها تفاوت دارد، تصریح کرد: هم 
گزارش های رســمی و آشکار و هم گزارش های غیررسمی از صالبت 
و اقتــدار وزیر امور خارجه در تمامی گفت وگوها، رایزنی ها و دیدارها 
حکایت می کند. این سخن از آن جهت نیست که من سخنگوی وزارت 
امور خارجه هستم، بلکه از آن زاویه است که در تمام دیدارهایی که در 
داخل و خارج در معیت آقای ظریف هستیم، فارغ از اینکه طرف مقابل 
ما چه کسی باشد، اروپایی باشد یا عرب، روس یا چینی، از همسایگان 
باشــد یا کشورهای دور، ایشــان از چنان صالبت و اقتداری برخودار 

هستند که نظیر آن را در تاریخ دیپلماسی نمی توان یافت.

 آمریکا به خاطر انسجام مردم 
از جنگ عقب نشینی کرد

 سخنگوی دولت اعالم کرد: تا زمانی که اروپا به برجام پایبند باشد به همان میزان 
پایبند خواهیم بود.به گزارش ایسنا، علی ربیعی مهمترین علت عقب نشینی آمریکا از 
جنگ علیه ایران را افزایش انسجام اجتماعی دانست و گفت: مردم اعتماد دارند و 
می دانند که اگر روزی وارد برجام شدیم مصلحت کشور را خواستیم و اکنون هم اگر 
سطح غنی سازی اورانیوم را افزایش داده ایم، این اقدام را مصلحت کشور می دانیم.
وی ادامه داد: ترامپ وقتی دید که جامعه ایران فرو نپاشیده و هنوز به قوت خودش 
باقی است تصمیم گرفت حتی عالوه بر شروط مذاکره، حمله خود را لغو کند. این 
یک پیام دارد و آن این است که انسجام اجتماعی و همیاری و همدلی و تعاون مردم 
بیشتر شده و حتی امروز برای آنها شرط تعیین می کنیم که اگر می خواهد به مذاکرات 

ما با کشورهای اروپایی بپیوندند، باید تحریم ها را لغو کند.

با مردم صادقانه گفت وگو کنیم 
 رئیس فراکسیون امید مجلس بر لزوم گفت وگو با مردم تاکید کرد و گفت: 
شاید الزم باشد عالوه بر اطالع رسانی به مردم درباره فعالیت های صورت گرفته، 
درخصوص برخی موانع بر سر راه تحقق وعده های داده شده با مردم صادقانه 
صحبت کنیم تا بدانند ما تالش کردیم جلوی برخی رخدادهای ناخوشایند را 

بگیریم، اما توفیقی حاصل نشد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف با بیان اینکه مباحث مهمی مانند حاشیه نشینی، 
بافت های فرســوده، سیاست های مدیریت شهری و حمل و نقل عمومی که به 
آن کمتر پرداخته ایم باید مورد توجه جدی تر قرار گیرند، افزود: داشتن مسکن 
آرزوی دست نیافتی برای بخشی از جامعه شده است که باید با یک برنامه ریزی 
مناســب به ســمت احقاق حق داشتن مســکن که در قانون اساسی هم به آن 

پرداخته شده، پیش برویم.

گام های ایران در مقابل بدعهدی اروپا 
هوشمندانه برداشته  شد

 یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: 
گام های ایران در مقابل بدعهدی اروپا هوشــمندانه و اصولی برداشته  شده است.

به گزارش ایســنا، عالءالدین بروجردی اظهار کرد: از آغاز توافق هسته ای در قالب 
برجام، یک جاده دوطرفه بود. قرار بر این شده بود که ایران برخی از محدودیت ها 
را بپذیرد و طرف مقابل نیز تحریم ها را مرتفع کند اما آمریکا قرارداد را به هم زد و از 
این توافق خارج شد و اضافه بر این خطای بزرگ غیرقانونی، به اروپا فشار وارد کرد 
که آنها تأسی به آمریکا کنند.بروجردی اضافه کرد: شورای عالی امنیت ملی یک تدبیر 
هوشمندانه اتخاذ کرد. 2 ماه فرصت بسیار خوبی برای اروپایی ها بود که به تعهدات 
خود عمل کنند و رسماً و بسیار شفاف اعالم کرد اگر به تعهدات خود عمل نکنند، 

ما هم به تدریج از تعهدات خود عقب نشینی خواهیم کرد.

تایید آژانس و ماجراجویی انگلستان
مهدی آقایانی «

 یکشــنبه ۱۶ تیرماه بود که جمهوری اسالمی ایران در یک نشست 
خبری عنوان کرد با توجه به فرصت  های ۶۰ روزه داده شده به اتحادیه 
اروپا، این کشورها به تعهدات خود عمل نکرده و طبق زمان بندی اعالم 
شده گام دوم در کاهش تعهدات به توافق نامه برجام را برخواهیم داشت.

در این جلسه تأکید شد که در گام دوم دیگر غنی سازی ایران، در سطح 
۳/۶۷ باقی نخواهد ماند و عنوان شد که روز بعد از این نشست، بازرسان 
آژانس انرژی بین المللی تأیید خواهند کرد که ایران از این ســطح عبور 

کرده است.
در همین ارتباط، آژانس بین المللی انرژی اتمی، طی یک اعالمیه عبور 
ایران از ســطح غنی سازی اورانیوم ۳/۶۷ درصد را تأیید کرد، به گزارش 
رویترز، دبیر کل این آژانس روز گذشته به اطالع شورای حکام رسانید، 
جمهوری اســالمی ایران سطح غنی ســازی خود را افزایش داده است. 
در جریان این موضوع، ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی روز دوشنبه 
اظهار داشت: ایران از مرز ۴/۵ درصد غنی سازی اورانیوم گذشته است 
و با توجه به این سطح از غنی ســازی، ایران قادر خواهد بود سوخت 

نیروگاهی خود را تأمین کند.
همان طور که از طرف مقامات جمهوری اسالمی ایران گفته شد، ایران در 
گام نخست از مرز ۳۰۰کیلوگرم اورانیوم گذشت و پس از بازه زمانی ۶۰ 
روزه، در گام دوم با توجه به عمل نکردن اعضای برجام به تعهداتشان، 
غنی سازی اورانیوم را از سطح ۳/۶۷ به ۴/۵ درصد رساند. حال در گام 
سوم پس از فرصت ۶۰ روزه، به گفته بهروز کمالوندی ایران با افزایش 
تعداد سانتریفیوژها،  غنی سازی 2۰درصد را آغاز خواهد کرد که به نظر 
وی باال بردن ســطح غنی سازی ، یکی از گزینه ها در گام سوم می باشد. 
همچنین سخنگوی وزارت خارجه کشــورمان در مورد گام سوم ایران 
پس از ۶۰ روز عنوان کرد: گام سوم را محکم تر برخواهیم داشت، عباس 
موسوی ادامه داد: اگر کشورهای اروپایی به وعده های خود عمل نکنند، 

واکنش ایران در گام بعد محکم تر خواهد بود.
الزم است در این جا به خبر توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران توسط 
انگلستان در تنگه جبل الطارق اشاره ای کنیم. با توجه به این که انگلستان 
یکی از اعضای مهم برجام تلقی می شود و همواره بر تداوم برجام تاکید 
داشته است، اما پنج شنبه هفته گذشته یک کشتی سوپر تانکر که حامل 
دو میلیون بشــکه نفت ایران در حال حرکت در آب های آزاد بود، در 
تنگه جبل الطارق توسط نیروهای دریایی انگلستان توقیف شد. انگلستان 
مدعی شــد این نفتکش، حامل نفت برای کشــور سوریه بوده است و 
به همین دلیل با توجه به تحریم های اتحادیه اروپا ضد سوریه این نفتکش 
را متوقف کرده است. در جریان این موضوع مقامات ایران نسبت به این 
جریان واکنش نشان دادند. سخنگوی وزارت خارجه گفت: دو بار سفیر 
انگلستان را احضار کردیم. موسوی در مورد حمل نفت ایران به سوریه 
عنوان کرد: مقصد این نفتکش سوریه نبوده است و درواقع هیچ کدام از 

بنادر سوریه چنین گنجایشی برای پهلوگیری ندارند.
 همچنین وزیر دفاع ایران درباره توقیف نفتکش حامل ســوخت ایران 
توسط نیروی دریایی ارتش انگلستان گفت: این نوع راه زنی دریایی را 
بی پاسخ نخواهیم گذاشت. امیر حاتمی افزود: این اقدام یک نوع راه زنی 

دریایی است.
 به دنبال آن رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح نیز در این باره گفت: این 
موضوع بدون پاســخ نخواهد ماند. محمد باقری عنوان کرد: در زمان و 
مکان مناسب پاسخ این اقدام را خواهیم داد.در همین ارتباط چند منبع 
آگاه مدعی شــدند که یک نفتکش بریتیش پترولیوم از ترس این که در 
یک اقدام تالفی جویانه توسط ایران متوقف شود، حرکت در خلیج فارس 
را متوقف کرده است. به گزارش بلومبرگ، این نفتکش قرار بوده که از 
کشور عراق در بندر بصره نفت خام بارگیری کند، اما از بیم متوقف شدن 

توسط ایران در آب های ساحل عربستان لنگر انداخته است.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي 

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رسمي

برابر رأي شماره ۱۳۹۸6۰۳26۰۰۵۰۰۰۰۱74 مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۱هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت نهاوند تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي خانم گلین پاژنگ فرزند محمدرحیم به شماره شناسنامه 424 شماره ملی ۳۹6۱6۸۰۸۵۱ صادره از نهاوند 
ششدانگ دانگ یک باب ســاختمان به مساحت ۱۸4/۵۰ مترمربع قسمتی از پالك ۸4 فرعي از یک اصلي بخش 
دو ثبت نهاوند واقع در بلوار پرســتار نرسیده به بیمارستان علیمرادیان جنب اوراقی سجاد حقوق ارتفاقی ندارد 
خریداري از مالک رسمي رحم خدا خسروی تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.)م الف 6۳(
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/4/4

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/4/۱۹

محمدعلیجلیلوند
رئیسادارهثبتاسنادوامالكنهاوند

آگهی سند مالکیت المثنی 
نظر به اینکه مالک آقای مهران شرفی فرزند مســتعلی به شماره ملی ۳۹۵۰۰۱6627، صادره از 
نهاوند با ارائه فرم شهادت شهود مصدق دفتر اسناد رسمی شماره یک نهاوند اظهار نموده مقدار 
ششــدانگ پالك 4۹ فرعی مفروز و مجزی از 4 فرعی از ۳464 اصلی بخش یک ثبت نهاوند که 
سند مالکیت آن ذیل ثبت ۳۰6۹۱ صفحه ۵ دفتر جلد 2۰4 ثبت و سند مالکیت تک برگی به شماره 
ســریال ۸۰74۳2 سری د ۹4 صادر و تسلیم مالک گردیده و به علت نقل و انتقال مفقود گردیده 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا به استناد ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب 
به شرح فوق یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار یا محلی جهت عموم آگهی می گردد لذا چنانچه 
کسی نســبت به صدور سند مالکیت المثنی اعتراض داشته یا مدعی انجام معامله نزد خود او یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد می تواند اعتراض خود را کتباً از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ۱۰ روز به این اداره ارسال در غیر این صورت و پس از گذشت زمان مقرر سند مالکیت 
المثنی صادر خواهد شد. ضمناً ششدانگ پالك مذکور به موجب سند رهنی شماره ۱۰۰۱۹ مورخ 
۱۳۸۸/۱2/2۳ دفتر اســناد رسمی شماره 2۱ نهاوند در قبال مبلغ سیصد و شصت و دو میلیون و 
هفتصد و پنجاه و دو هزار و نهصد و بیســت و چهار ریال نزد بانک مسکن در رهن می باشد مازاد 
اول مورد ثبت نیز برابر نامه شــماره 2۰/۹6/ق ز مورخ ۱۳۹6/۱/۳۱ دادسرای نهاوند در قبال مبلغ 

سی میلیون تومان بازداشت گردیده است.)م الف 7۸(

محمدعلیجلیلوند
رئیسادارهثبتاسنادوامالكنهاوند

آگهی دعوت از مجاورین
ــد  ــک نهاون ــش ی ــی بخ ــالك 46۰ اصل ــک پ ــد مال ــهرداری نهاون ــون ش چ
ــورخ ۱۳۹۸/2/26  ــماره ۱۰22/ن/۹۸ م ــت ش ــر درخواس ــد و براب ــی باش م
ــوده  ــن اداره نم ــوق را از ای ــالك ف ــی پ ــک برگ ــند ت ــدور س ــای ص تقاض
ــی  ــی مدع ــورخ ۹۸/2/26 متقاض ــماره ۱۰22/ن/۹۸ م ــه ش ــر نام ــد و براب ان
ــدارد  ــه مالکیــن ن ــن را نمیشناســد و دسترســی ب مــی باشــد کــه مجاوری
ــوص  ــی در خص ــای ثبت ــنامه ه ــه بخش ــد ۹۱4مجموع ــتناد ک ــه اس ــذا ب ، ل
ــن  ــت و همچنی ــناد مالکی ــردن اس ــاحت دار ک ــالع و مس ــول اض ــن ط تعیی
ــه  ــرا ب ــمی الزم االج ــناد رس ــادا اس ــی مف ــه اجرای ــن نام ــاده ۱۸ رآیی م
ــه در  ــردد ک ــی گ ــالغ م ــر اب ــوق الذک ــالك ف ــن پ ــن، مجاوری ــه مالکی کلی
ــد  ــع در نهاون ــک واق ــوع مل ــل وق ــاعت ۹:۰۰ در مح ــخ ۹۸/۵/2۸ س تاری

ــد.  ــور یابن حض
ــام  ــع از انج ــاعی مان ــن مش ــن و مالکی ــور مجاوری ــدم حض ــت ع ــی اس بدیه
عملیــات نقشــه بــرداری نمــی گــردد. چنانچــه نیــاز بــه آگهــی مجــدد باشــد 

در همیــن روزنامــه درج مــی گــردد 
)م الف7۹(

محمدعلیجلیلوند
رئیسثبتاسنادوامالكشهرستاننهاوند

کارت دانشجویی زیبا ایمانی فرزند حجت ا.. به شماره ملی 
۳۸6۰۵۱۸7۵۵ دانشگاه بوعلی سینا رشته ریاضیات و کاربردها به 
شماره دانشجویی ۹۰۳2۱۱7۰2۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

 وزیــر امور خارجه در حســاب کاربری 
خود در توییتر نوشــت: توقیــف غیرقانونی 
نفتکش حامل نفت ایران از ســوی بریتانیا به 

نیابت از »تیم ب«، دزدی دریایی است.
اداره کل اطالع رسانی و سخنگوی  به گزارش 
وزارت امورخارجــه، محمدجواد ظریف در 
این توییــت افزود: ایران نــه عضو اتحادیه 
اروپاست و نه مشمول هیچ گونه تحریم نفتی 
اروپا. آخرین بار که بررســی کردم، اتحادیه 

اروپا مخالف فراسرزمینگرایی بود.
ظریف تصریــح کرد: رک و راســت اینکه 
توقیــف غیرقانونی نفتکش حامل نفت ایران 
ازســوی بریتانیا به نیابت از »تیم ب«، دزدی 
دریایی است. این یک بدعت خطرناک است 

که باید همین االن پایان یابد.
رســانه های غربی ۱۳ تیرمــاه جاری خبر 
۱ حامــل نفت  نفتکــش گریس  توقیــف 
ایران را منتشــر کرده و مدعی شــدند این 
کشــتی به علت نقض تحریم هــای اتحادیه 
اروپا علیه ســوریه توقیف شده است. این 

در حالی اســت که روزنامــه جبل الطارق 
کرانیکل با انتشار یک رشته توییت از قول 
مایکل المــاس دادســتان کل جبل الطارق 
اعالم کرد، دیوان عالــی این منطقه توقیف 
این نفتکش را تا ۱۹ ژوئیه )2۸ تیر( تمدید 
کــرده است.ســیدعباس عراقچــی معاون  
سیاســی وزیر امور خارجه روز گذشــته با 
رد ادعاهــا و دالیــل توقیف ایــن نفتکش 

اظهار داشت: این نفتکش حامل نفت ایران 
و یک ســوپرتانکر اســت که با دو میلیون 
بشکه ظرفیت و به خاطر ظرفیت باال امکان 
عبــورش از کانال ســوئز نبــوده و لذا از 

جبل الطارق عازم مقصد خود شده است.
به گفتــه عراقچی برخالف ادعــای انگلیس 
مقصد آن ســوریه نبوده، کمــا اینکه بندری 
کــه از ســوریه نــام بردند اصــوالً ظرفیت 

پذیرش چنین ســوپرتانکری را ندارد، هدف 
جای دیگری بوده و از آبــراه بین المللی در 
جبل الطارق عبــور می کرده و هیچ قانونی به 
دولت انگلیــس این اجــازه را نمی دهد که 
این نفتکش را متوقــف کند و از نظر ما این 

راهزنی دریایی است.
در این راســتا رابرت مک ایر سفیر انگلیس 
در تهران روز دوشــنبه برای ســومین بار در 
طول یک هفته گذشته در وزارت امور خارجه 
حضور یافت تــا درباره آخریــن وضعیت 
نفتکش حامل نفت ایران که از سوی نیروی 
دریایی ارتــش انگلیس به صورت غیرقانونی 

توقیف شده بود، توضیحاتی ارائه کند.
در این باره  ســیدعباس موســوی سخنگوی 
وزارت امور خارجــه گفت: حضــور امروز 
سفیر انگلیس در وزارت امور خارجه احضار 
نبــوده و دلیل آن پیگیــری موضوع نفتکش 
توقیف شــده ایرانی در تنگه جبل الطارق و 
در چارچوب دیدارهای برنامه ریزی شــده، 

بوده است.

تاکید جهانگیری 
بر تکمیل طرح های 
نیمه تمام تا پایان 

دولت دوازدهم
ــان  ــا بی ــوری ب ــاون اول رئیس جمه  مع
ــی  ــم باق ــت دوازده ــال از دول ــه 2 س اینک
ــه  ــای نیم ــادی طرح ه ــداد زی ــده و تع مان
تمــام در کشــور وجــود دارد، گفــت: بایــد 

ــع،  ــردن موان ــرف ک ــا برط ــم ب ــالش کنی ت
طرح هــای نیمــه تمامــی را کــه از پیشــرفت 
ــان  ــا پای ــد، ت ــی برخوردارن ــی خوب فیزیک
عمــر دولــت دوازدهــم بــه نتیجــه برســانیم.

اسحاق جهانگیری بیان کرد: معموالً با تغییر 
دولت ها، روند تکمیل برخی طرح های نیمه 
تمام دست خوش تغییرات می شود و ممکن 
است تعدادی از پروژه ها و سرمایه گذاری های 
مهم متوقف شــوند و یــا گاهی تکمیل آنها 

سال ها به طول بیانجامد.
توطئه هــا  بــه  اشــاره  بــا  جهانگیــری 

ــران،  ــت ای ــر مل ــکا ب ــارهای آمری و فش
هــدف  مهمتریــن  کــرد:  خاطرنشــان 
ــا، فروپاشــی  ــال تحریم ه ــکا از اعم آمری
ــود و  ــران ب ــه ای ــه زدن ب ــام و ضرب نظ
ــد  ــال می کردن ــه دنب ــی ک ــل هدف حداق
ــور  ــاد کش ــد اقتص ــه بتوانن ــود ک ــن ب ای
ــا فروپاشــی و اخــالل مواجــه کننــد  را ب
ــه  ــیدن ب ــی در رس ــل اله ــه فض ــه ب ک
ایــن اهــداف موفــق نشــدند امــا تــالش 
واردات  در  اخــالل  بــا  کــه  کردنــد 
طرح هــا  مورد نیــاز  قطعــات  برخــی 

توســعه  رونــد  مهــم،  پروژه هــای  و 
کشــور را متوقــف کننــد.

معــاون اول رئیس جمهــوری با اشــاره به 
از  جلوگیــری  در  آمریــکا  توطئه هــای  
توســعه  حال  در  کشــورهای  پیشــرفت 
گفت: در گزارشــی آمده بود که ســازمان 
ســیای آمریکا مأموریت داشت در اجرای 
برنامه های توســعه کشورهای بلوک شرق 
اخالل ایجــاد کرده و چهــره مدیرانی که 
به دنبال توســعه و اجــرای کارهای بزرگ 

بودند را تخریب کند.

ظریف: 

توقیفغیرقانونینفتکش
حاملنفتایراندزدیدریاییاست

عدم اعتقاد قوی موجب کوتاهی مدیران 
در انجام وظایف است

 دادســتان کل کشــور گفت: عدم اعتقاد قوی به مبدا و معاد موجب 
کوتاهی مدیران در انجام وظایف است.

به گزارش ایسنا، محمدجعفر منتظری با بیان اینکه کار برای رضای خدا 
ارزش دارد و کار غیر خدایی هیچ ارزشــی نــدارد، اظهار کرد: اگر در 
چرایی افزایش آمار جرایم و تنزل اخالق در جامعه را آســیب شناسی 
کنیم خواهیم دید عدم اعتقاد قوی به مبدا و معاد موجب کوتاهی مدیران 
در انجام وظایف است. اگر مدیر به مبدا و معاد معتقد باشد قطعاً از فساد، 
اختالس، بی قانونی و ... پرهیز خواهد شــد.وی با تاکید بر اینکه آسیب 
شناســی در حوزه مدیریتی ضرورت دارد تا بتوان از تمامی ظرفیت ها 
استفاده کرد، بر لزوم برخورداری مدیران از شایستگی الزم برای تصدی 
یک پســت نیز تاکید کرد و با اشــاره به انتخابات پیــش رو افزود: کار 
مجلس ریل گذاری برای امورات کشــور است و باید نمایندگان فهیم، 

کاردان و متعهد را در انتخابات سال جاری انتخاب کرد.

 یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد: 
اروپایی ها همیشه از این که ما به غنی سازی 
2۰ درصد وحشــت داشــته و دارند و اصال 

برای همین بود که پای میز مذاکره آمدند.
محمدجواد جمالــی نوبندگانی در گفت وگو 
با ایلنا، درباره تصمیم ایران مبنی بر ورود به 
گام دوم کاهــش تعهدات برجام گفت: چند 
موضوع در اعالم اقدامــات ایران در مرحله 
دوم قابل توجه اســت، ما علیرغم این که به 
همه تعهدات خود جامه عمل پوشــانیدم و 
آن ها اجرایی کردیم اقدامی سازنده از سوی 

طرفین مقابل مشاهده نکردیم.
وی تاکیــد کرد: برجام به معنی »برنامه جامع 
اقدام مشــترک است« اما شــاهد بودیم هیچ 
اقدام مثبت مشــترکی از سوی طرف مقابل 

صورت نگرفت. 
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی یادآور شد: 
امروز بیش از یک ســال اســت که از خروج 
آمریکا از برجام می گذرد و شــاهد هســتیم 
اروپایی هیچ اقدامــی را در جهت تعهدات 
خود انجــام نداده اند و ما را در حالت تعلیق 

نگه داشته اند.
برجــام  طرفیــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــتن داری  ــه خویش ــود ک ــن ب ــان ای تصورش

ــی  ــت و هنگام ــف اس ــع ضع ــا از موض م
ــای 2۶ و ۳۶  ــاس بنده ــر اس ــران ب ــه ای ک
ــی  ــا الف سیاس ــد م ــر می کردن ــم فک گرفتی
اقدامــات  داشــت:  اظهــار  می زنیــم، 
ــد  ــد و تائی ــورد تاکی ــالمی م ــوری اس جمه
ــوم،  ــالی ق ــی، عق ــای سیاس ــه گروه ه هم
ــه  ــوای مقنن ــت، ق ــف حاکمی ــزای مختل اج

ــت. ــه اس و مجری
ــس  ــن مجل ــا در دهمی ــردم فس ــده م نماین
ــاس  ــه تم ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــورای اس ش
ــی  ــا روحان ــی رئیس جمهــور فرانســه ب تلفن
و اقداماتــی مشــابه گفــت: تمــام ایــن رفــت 
و آمدهایــی کــه در ایــن چنــد روزه گذشــته 
اتفــاق افتــاد، دلیلــش تنهــا یــک چیــز 
اســت و آن ایــن بــود کــه  اراده جمهــوری 
اســالمی ایــران را بــه چالــش بکشــند 
ــم آن  ــا نتوانی ــا م ــد ت ــاد کنن ــد ایج و تردی
ــا  ــم ام ــی کنی ــم عملیات ــه داده ای ــی را ک قول
هــم  ایــن  در  اروپایی هــا  خوشــبختانه 

ــد. ــق نبودن موف
افــزود: بســیاری تصــور می کردنــد  وی 
در  از حقمــان  بــا دســت کشــیدن  مــا 
محــدود  جملــه  از  برجــام  چارچــوب 
از  برخــی  کاهــش  غنی ســازی،  کــردن 
برخــی  تبدیــل  و  ســانتریفیوژها  تعــداد 
تحقیقاتــی  بــه  صعنتــی  سیســتم های  از 

ــا  زمــان زیــادی را صــرف خواهیــم کــرد ت
ــا مشــاهده  ــم ام ــان بازگردی ــه اولم ــه نقط ب
ــم  ــران تصمی ــه ای ــه محــض این ک ــد ب کردی
ــاد و  ــی افت ــه اتفاق ــت چ ــه گام دوم گرف ب
ــت  ــر وق ــه س ــته ای چگون ــمندان هس دانش
ــد.  ــل کردن ــان عم ــدات خودش ــه تعه ب

ایــن عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و 
سیاســت خارجــی مجلس شــورای اســالمی 
تاکیــد کــرد: مــا از امــروز ایــن حــق را برای 
خودمــان قائــل هســتیم هــر چقــدر کــه نیــاز 
ــم از ۳.۶۷  ــام دهی ــازی را انج ــد غنی س باش
باالتــر برویــم و حتــی اگــر نیــاز بــود بــه 2۰ 

درصــد برســیم.
ــاد  ــم و زی ــی ک ــی نوبندگان ــه جمال ــه گفت ب
عاملــی  غنی ســازی  درصــد  کــردن  و 
اســالمی  جمهــوری  بــرای  تعیین کننــده 
اســت و می توانــد در مقتضیــات زمــان 
ــف  ــن حری ــران در زمی ــردن ای ــازی ک ــه ب ب

ــد. ــک کن کم
وی تاکید کرد: اروپایی ها همیشه از اینکه ما 
به غنی سازی 2۰ درصد برسیم وحشت داشته 
و دارنــد و اصال برای همین بود که پای میز 

مذاکره آمدند.
این نماینده دهمین مجلس شــورای اسالمی 
خاطرنشــان کرد: این نــکات در کنار اراده 
محکم جمهوری اســالمی نشــان داد تا ما 

اقدامی انجام ندهیم، اروپایی ها و آمریکایی ها 
هیچ کاری انجام نخواهند داد.

این نماینده مجلس شــورای اســالمی در 
پاسح به ســوالی دیگر مبنی بر اینکه ایران 
برای اینکه اعالم کند گام دوم را برداشــته 
اســت بســیار قاطع رفتار کرد، این امر چه 
برجام  مانــده در  بــر طرف هــای  تاثیری 
موضوعی  برجام  گفت:  گذاشــت،  خواهد 
اســت که در چاچوب معاهدات بین المللی 
امضاء و تمام شــده است و صحبت امروز 

بر اجرایی شدن آن است.
وی تاکید کرد: صحبت هایی که بیان می شود 
بررســی کارشناسی فنی این تعهد است، این 
که چگونه اجرایی شود و طرفین هر کدام به 

آن چه قول داده اند، عمل کنند.
نماینده مردم فسا گفت: تمام خواسته ما این 
بود که طرف ها به قول های خود عمل کنند. 
ما صحبت های آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
را کــه قبول نداریــم و در بحث اجرایی هم 
به دلیل آن که از تعهدات خود خارج شــدند 

نیازی نیست حضور داشته باشند.
وی ادامــه داد: اگر اروپا اعالم می کند برجام 
برایــش مهم اســت  باید هزینه هــای آن را 
بپردازد و نمی شــود که بــا عبور از رودخانه 
پایتان خیس نشــود کــه اروپایی ها هم باید 

پای شان خیس و هزینه شود.

اروپا از اینکه ما به غنی سازی 20 درصد برسیم، وحشت دارد



C M Y K

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

چهارشنبه  19 تیرماه 1398  شماره 3516

5

خبر

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

خبر

هیچ غیر ممکنی، غیر ممکن نیست
 همه چیز از فکرتان شــروع می شــود. این طرز تفکرتان است که 
زندگی امروزتان را شــکل می دهد. اگر زندگــی نه چندان خوبی را 
می گذرانید به خاطر تصمیمات بدی است که اتخاذ کرده اید. همچنین 
تصمیمی کــه گرفته اید هم از طــرز تفکر و باورهایتان سرچشــمه 
می گیرد. درنتیجه، اگر می خواهید به موفقیت دست پیدا کنید، باید از 
فکرتان شروع کنید. طرز تفکر افراد موفق را الگوی خود قرار دهید و 

مطمئن باشید که شما هم مثل آنها نتیجه عالی به دست خواهید آورد.
 مسئولیت پذیر باشید

همه انسان های موفق مسئولیت پذیر هســتند. مهم نیست چه اتفاقی 
بیفتــد، افراد موفق مســئولیت آن را به گــردن می گیرند و هیچ وقت 
اقتصاد یا شــخص دیگری را در کسادی کارشــان مقصر نمی دانند. 
درعوض با قبول اشــتباه خود مسئولیت آن را پذیرفته و به فکر بهبود 
وضعیت می افتند. افراد موفق می دانند که اگر دیگران را مقصر بدانند 
یا مســئولیت را گردن این و آن بیندازند، قدرت کنترل موقعیت را از 

دست خواهند داد.
 متعهد باشید

همه انســان های موفق به کار خود متعهدند. موفقیــت اتوماتیک وار 
به دســت نمی آید؛ رسیدن به موفقیت پیش شــرط هایی دارد که باید 
رعایت کنیــد. باید برای به دســت آوردن چیزهایی کــه در زندگی 
می خواهید، صددرصد به کارتان تعهد داشــته باشــید. خیلی ها فقط 
رویای موفق شدن را در ســر می پرورانند، امیدوارند که موفق شوند، 
آرزویشان موفقیت اســت اما هیچ وقت به کارشان متعهد نمی شوند. 
لحظه ای که تصمیم می گیرید و صددرصد به کاری متعهد می شــوید، 

دیگر هر کاری که الزم باشد برای رسیدن به آن انجام می دهید.
 جرات تصمیم گیری داشته باشید

همه انسان های موفق جرات تصمیم گیری برای موفقیت در زندگی را 
دارند. می دانید، موفق شدن جرات و جسارت می خواهد. اگر فرصتی 
پیش رویتان است، برای استفاده از آن نیاز به جرات و شهامت دارید. 
این مســأله در موفقیت های مالی بسیار مهم است. قبل از اینکه کاری 

را آغاز کنید، باید جرات بله گفتن به آن و آغاز آن را داشته باشید.
 موفقیت تصادفی اتفاق نمی افتد

البته ممکن است که در طول مسیر کمی شانس با شما همراه شود و 
در یک موقعیت خوب قرارتان دهد اما بادوام نیست. موفقیت از آن 
کسانی می شود که روی برنامه ریزی هایشان سرمایه گذاری می کنند و 
احتمال شکست خود را پایین می آورند. اگر به بعضی از موفق ترین 
افراد دنیا نگاه کنید، می فهمید که اکثر آنها از هیچ به آنجا رســیده اند. 
ساده است، چون موفقیت هیچ وقت تصادفی اتفاق نمی افتد. بسیاری 
از ایــن افراد با تالش بی وقفه به موفقیت دســت پیدا کرده اند چون 
انتخاب دیگری نداشــته اند. این سختکوشی برایشان به شکل عادت 
درآمده و هیچ وقت حتی وقتی زندگی مرفهی برای خود تهیه کردند 
هم دســت از تالش برنداشته اند. کار ســخت، هوشمندانه و داشتن 
دوســتان زیاد آنها را به این پله رسانیده است. اینها عناصر موفقیت 
هســتند که در اختیار همه است، حتی اگر بسیاری از افراد نخواهند 
که این اصول را بپذیرند. از این گذشته همه ما در انتخابمان آزادیم. 
می توانیم تصمیم بگیریم که موفق شویم یا شکست بخوریم، انتخاب 
با ماست. موفقیت تصادفی نیست. هیچ کس نیست که بدون تالش و 
ذکاوت توانسته باشد به موفقیت دست پیدا کند. این خودتان هستید 
که می توانید تصمیم بگیرید که در زندگی تان موفق باشید یا ناموفق. 

انتخاب با شماست.
* سورنا محمدی

همدان پیام: همدان میزبان مربیگری شمشیربازی 
 مردم همدان حساسند بگید شمشیر رو آروم بکشه 

شرق: همکاری پنهان موشکی چین و عربستان 
  شما نگران نباش اونا دارن با هم بازی می کنن!!

ایسنا: نرخ ارز واقعی »نیست« اما واقعیت چیست؟
 واقعیت در پشت پرده مانده!!

پیروزی: پرسپولیس همچنان معتبرترین تیم است 
  بیشتر به خاطر اینه که لباساشونو اتو کشیدن 

ایرنا: شهروندان از صحت عملکرد کارت سوخت خود مطمئن شوند 
 شما به حرف خودتون شک دارید؟!

شرق: مشاور روحانی سیاسیون را به تماشای چرنوبیل دعوت کرد 
 برنامه اوقات فراغت تابستونشونه 

اعتماد: زباله ها چند برابر شدند 
 براش جلسه بزارید!! 

ایران: دانشگاه از ناامیدی در جامعه جلوگیری کند 
 رشته امید بخش در دانشگاه تدریس شود 

اطالعات: بررسی کتاب زن ایرانی در گذر از سنت به مدرن 
 گرونی چادر را هم تو این کتاب بیارین!!

ورزش: طارمی: پرچم پرسپولیس همیشه باالست 
 میله شو محکم ساختن 

ایران: بخشی از تبریز قدیم کشف شد 
 جیب آدماشو  ببینید دالر دارن؟؟

ابرار ورزشی: پرافتخارترین تیم جهان ترمز تیم کوالکوویچ را کشید 
 به سرعت گیر رسیده

اعتماد: افزایش شکاف عرضه و تقاضا در بازار مسکن 
 هرکی از این شکاف استفاده کنه خونه دار می شه

اعتماد: در سایه ناکامی اروپا در وفای به عهد در برجام 
 مثل اینکه از در خیلی خوشت میاد

ایــران: رایزنی وزیــر ورزش برای رفــع موانــع ورود بانوان به 
ورزشگاه ها 

 زنان در راه رسیدن به حق خود 

استفاده مردان از پوشش مناسب
یک مطالبه عمومی است

 بنا بر اظهار نظر رئیس بسیج زنان کشور به دلیل مطالبه عمومی 
نسبت به استفاده مردان از پوشش مناسب، امسال شاهد حضور پر 

رنگ این قشر در برنامه های هفته عفاف و حجاب خواهیم بود.
مینو اصالنی در گفت وگو با مهر، درباره رویکرد این دستگاه ها در 
هفته عفاف و حجاب گفت: هفته عفاف و حجاب در ســال جاری 
با شــعار محوری »حجاب میراث ایرانی، گرایش جهانی« برگزار 
خواهد شد و مهمترین رویکرد ما بازخوانی تاریخی درباره جایگاه 

حجاب در تمدن ایران خواهد بود.
وی توضیح داد: برخی دانشــمندان معتقدنــد حجاب از ایران به 
کشورهای دیگر رفته و توســط اقوام مختلف نیز رعایت می شده 
اســت و به دلیل موضوعیت داشتن این امر، هفته عفاف و حجاب 
امســال را به بازخوانی و بررسی این موضوع در سطح پایگاه های 

بسیج کشور اختصاص خواهیم داد.
اصالنی با اشــاره به برنامه های سازمان بسیج زنان برای این هفته 
افــزود: از جمله اقداماتی که در هفته پیش رو انجام خواهد شــد، 
برگزاری تجمع های بزرگ و سراســری به طــور همزمان در ۴۰۰ 
شهرســتان و مراکز استان ها است. روز چهارشنبه نیز سه برنامه در 
تهــران ازجمله دریاچه خلیج فارس با حضور بیش از ۱۵ هزار نفر 

از بانوان و اقشار مختلف جامعه برگزار خواهد شد.
رئیس بســیج زنان کشــور درباره اجتماع دختران در ورزشــگاه 
شــیرودی تهران نیز توضیح داد: روز پنجشــنبه از ساعت ۵ عصر 
ویژه برنامه ای برای دختران در ورزشگاه شیرودی برگزار خواهد 
شد و در طی برنامه به رویکردهای ذکر شده خواهیم پرداخت. در 
این روز از ۵ پایگاه بســیج، راهپیمایی به سمت امامزاده صالح)ع( 
و اجرای برنامه با این موضوع و ســخنرانی حجت االسالم محسن 

قرائتی خواهیم داشت.
وی ادامــه داد: برگــزاری مســابقات کتابخوانــی، فرهنگــی، 
ــا موضــوع عفــاف و حجــاب در  ورزشــی، برپایــی نمایشــگاه ب
ــگاه  ــوع جای ــا موض ــت هایی ب ــزاری نشس ــور، برگ ــر کش سراس
حجــاب در تمــدن ایــران و انقــالب اســالمی، حجــاب و 

ــد.  ــد ش ــزار خواه ــی برگ ــای دین آموزه ه
اصالنــی با بیان اینکــه حجاب مختص به زنان نیســت و مردان 
نیز ملزم به رعایت آن هســتند، تاکید کــرد: به همین منظور یکی 
از رویکردهــای مهم در برنامه های امســال، حضــور مردان در 
رویدادهای مرتبط با این هفته اســت. چرا که اســتفاده از حجاب 
برای مردان نیز یک مطالبه عمومی است و در برنامه های این هفته 

شاهد حضور پر رنگ مردان نیز خواهیم بود.
وی تصریح کرد: همچنین از شب والدت حضرت معصومه و در 
طول این هفته ۱۰ شــب برنامه و جنگ مفرح در پارک ارم برگزار 

می شود که خانواده ها می توانند از آن استفاده کنند.
ــال  ــای امس ــزود: در رویداده ــور اف ــان کش ــیج زن ــس بس رئی
ــر پوشــش و حجــاب در  ــا موضــوع »تأثی یــک بحــث علمــی ب
سیســتم عصبــی مــردان و پیشــگیری از اختــالالت جســمی« را 
ــده  ــاخته ش ــتندات س ــا و مس ــم و در کلیپ ه ــی کرده ای بررس
تأثیــر مثبــت پوشــش در ایجــاد آرامــش و ســالمت روانــی افــراد 

ــت. ــیده اس ــات رس ــه اثب ــردان ب ــژه م ــه به وی جامع

 مدیــرکل ارزیابی عملکــرد آموزش  و 
پرورش در تشریح فرایند ثبت نام در مدارس 
بر ممنوعیت اخذ شــهریه در هنگام ثبت نام 
تاکید و اظهارکرد: درصورت دریافت شهریه 
در زمان ثبت نام والدین می توانند شــکایت 
خود را در ســامانه نظارتی ثبت و در ادامه 

پیگیری کنند. 
زهرا مظفر بــر ممنوعیت اخذ وجه اجباری 
هنــگام ثبت نام تاکیــد کــرد و از والدین 
خواســت در صورت اخذ وجه اجباری،  به 

سامانه های نظارتی مراجعه کنند. 
وی درخصــوص نحــوه نظــارت بر روند 
ثبت نام هــا و اخذ هزینه به هنــگام ثبت نام 
مــدارس اظهارکرد: کمیته هــای نظارت بر 
ثبت نام از اول تیر شــکل گرفتند و براساس 
مــاده ۹۱ و ۹2 مدیریت خدمات کشــوری 
ســطوح ســتادهای نظارت بــر ثبت نام در 
مناطق،  استان ها و کشور شکل گرفته است. 

مظفر تصریح کرد:  براســاس ماده ۹۱ و ۹2 
بازرســان ویژه به سطح ســتادی، استانی، 
مناطق و مدارس مراجعه و وضعیت ثبت نام 

دانش آموزان را بررسی می کنند. 
وی افزود: سال گذشــته بخشنامه های الزم 
را بــرای ثبت نــام دانش آمــوزان و رعایت 
حقوق شــهروندی که در آنها بر تکریم اولیا 
و دانش آموزان تأکید شده است، به استان ها 
ارســال و امسال هم بر اســتمرار آنان تأکید 

کرده ایم. 
مدیــرکل ارزیابی عملکرد و پاســخگویی 
به شــکایات وزارت آمــوزش   و پرورش، 

خاطرنشان کرد: تمام تأکید ما در بازرسی ها 
و بازدیدهــا این اســت که وجــه اجباری 
هنگام ثبت نام به جز وجــه بیمه به هیچ وجه 
مجاز نیســت حتی برای وجــه کتاب های 
درســی نیز تدبیری اندیشیده شده است که 
در سامانه های الکترونیکی سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی درســی این موضوع عملیاتی 
شود. وی ادامه داد: اپلیکیشن دریافت وجه 
کتاب نیز در حال طراحی اســت که والدین 
بــا نصب روی موبایل به صورت شــخصی 
هزینه کتاب ها را به حساب سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشــی واریز و ســفارش 
کتاب دانش آموز خود را ثبت کنند. در مناطق 
محروم که دسترسی به اینترنت وجود ندارد 
رقم سفارش کتب درسی مشخص است و به 
تابلو اعالنات مدارس نصب  شده و والدین 
براساس آن این وجوه را پرداخت می کنند. 

مظفــر اذعان کــرد:  وجه اختیــاری که در 

قوانیــن و توصیه های ما وجود دارد درمورد 
لباس،  سرویس ایاب و ذهاب و کالس های 
فوق برنامه اســت که ایــن کمک ها پس از 
شــکل گیری مدرسه و انجمن اولیا و مربیان 
صورت می گیرد و در هنگام ثبت نام اخذ این 

هزینه ها ممنوع است.
وی ادامــه داد: اگر اولیــای دانش آموزان با 
مواردی مانند اخــذ هزینه به  هنگام ثبت نام 
مواجــه شــدند می تواننــد بــا مراجعه به 
سامانه های نظارتی مانند سامانه پاسخگویی 
به شــکایت وزارت آموزش  و پرورش در 
بخش ثبت نظــارت و گزارش های مردمی، 

این موارد را گزارش و ثبت کنند.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به 
شــکایات وزارت آموزش   و پرورش گفت: 
تاکنون نزدیک به ۱۰هــزار گزارش مردمی 
در حــوزه ثبت نام و بیش از هزار مورد ثبت 
شــکایت از کل کشــور داریم که در حال 

بررسی گزارش ها و شکایات مربوط به امور 
ثبت نام مدارس هستیم تا به مدارس موردنظر 

برای رعایت این موضوع تذکر داده شود. 
وی افزود: پیگیر بخشــنامه تکریم اولیا و 
دانش آموزان هستیم و آن را در دستور کار 
خود قرار داده ایم تا با ایجاد شرایط برای 
والدین بتوانند در فضــای امن و آرامش 
در تابســتان ثبت نام دانش آموزان را انجام 

دهند. 
مظفر اضافه کــرد: ثبت نام هــا در پایه های 
ورودی وجــود دارد، یعنــی ثبت نــام در 
پایه های هفتــم، دهم، ورودی دوره های اول 
و دوم متوسطه، پایه های اول ابتدایی صورت 
می گیرد و ســایر پایه هــا ثبت نام به صورت 
سیستماتیک از سوی مدرسه انجام می شود. 

وی تأکیدکــرد: مدارس هیــات امنایی نیز 
مدارس عادی هستند و نباید به هنگام ثبت نام 
وجه نقدی از اولیــای دانش آموزان دریافت 

کنند. 
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به 
شــکایات وزارت آموزش  و پرورش ادامه 
داد: مــدارس خاص مانند مدارس شــاهد، 
تیزهوشــان و غیردولتی نیز می توانند برای 
دریافت شــهریه های مصوب اقــدام کنند. 
شــهریه های مصــوب نیز بایــد روی تابلو 
اعالنات نصب و در معرض دید خانواده ها 
باشــد، زیرا یکی از شــاخص های ارزیابی 
ستادهای ثبت نام ما هنگام ورود به مدارس، 
این است که اطالعات شهریه باید در معرض 

دید اولیا قرارگرفته باشد.

حل مشکالت معلوالن در گروی تخصیص بودجه
 عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس با بیان اینکه زیرساخت الزم برای ورود معلوالن به جامعه وجود ندارد، گفت: دولت 

حتی یک ریال از بودجه مربوط به اجرای قانون معلوالن را به بهزیستی پرداخت نکرده است.
ــوق  ــت از حق ــون حمای ــرای قان ــوط به اج ــه مرب ــدادن بودج ــص ن ــاره تخصی ــمی درب ــون هاش ــر، همای ــزارش مه به گ
ــت و در صحــن  ــرار گرف ــی ق ــورد بازبین ــال ها م ــس از س ــوالن پ ــوق معل ــت از حق ــع حمای ــون جام ــت: قان ــوالن، گف معل
علنــی مجلــس بــا اکثریــت آرای نماینــدگان تصویــب شــده و دولــت نیــز پــس از تاییــد شــورای نگهبــان، بــه ســازمان های 

ــالغ کــرد. مربوطــه اب
هاشمی ادامه داد :۴ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از معلوالن در نظر گرفته شده بود اما مقرر شد هزار و صد میلیارد 
تومان آن برای اجرا و اســتقرار این قانون تخصیص پیدا کند، اما متاســفانه با گذشت دو سال از تصویب قانون حمایت از معلوالن، 

تاکنون هیچ پولی به سازمان بهزیستی تزریق نشده است.

5 فوتی به دلیل "تب کریمه کنگو" از آغاز امسال
 رئیس اداره مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت ضمن اعالم ابتالی ۵۴ تن در کشور به تب کریمه 
کنگو از آغاز امســال و جان باختن پنج تن از آنها، روش های انتقال این ویروس را توضیح داد و نســبت به رعایت موازین بهداشتی 

جهت جلوگیری از انتقال آن تاکید کرد.
بهزاد امیری در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به اینکه در سال ۹۷ تعداد ۸۴ مورد ابتالی به تب کریمه کنگو و هشت مورد فوت ناشی 
از این بیماری داشته ایم، افزود: یکی از مهم ترین تأکیدات ما ارائه آموزش های الزم به پرسنل کشتارگاه ها است تا از این طریق بتوانیم 
شــاهد کاهش آمار ابتالی به این بیماری باشــیم. کارکنان این مراکز باید در استفاده از وسایل حفاظت شخصی و رعایت قرنطینه دام 

مشکوک به آلودگی به ویروس و... اهتمام ورزند.
وی افزود: در کشور ما نیز این بیماری از سال ۷۸ مشاهده شده و تاکنون ۱۴2۴ مورد ابتالی به این بیماری گزارش شده که ۱۹۰ مورد 

آن منجر به مرگ شده است.

پویش  بــدون خــودرو   سه شــنبه های 
نام آشــنایی بــرای ایرانیــان در اقصی نقاط 
کشــور است که به بستر مهمی برای حرکت 
اجتماعی بدل شده است. پویشی که شهردار 
تهران به عنوان نماینده ای از مسئوالن پای آن 
ایستاده و هر از چند گاهی از اقشار مختلف 
مردم، مسئوالن، دانشــجویان دانشگاه تهران 
و وزیر ارتباطــات به عنوان جوان ترین عضو 
کابینه دولت درخواســت می کند که به این 

پویش بپیوندند.
اما قصه این سه شــنبه طالیی از کجا شروع 
شــد، صاحب ایــده و آغازگر ایــن جریان 
اجتماعی محمد بختیاری جوان اراکی است 
که دیدن هر روزه آلودگی هوای شــهرش او 
را به فکــر انداخته و باعــث تولد این ایده 

توسط وی شده است.
بختیــاری در مصاحبه هایش از اینکه تاکنون 
۹۵ درصد اســتان های کشــور به این پویش 
پیوستند بسیار خوشــحال است با این حال 
هنــوز عقیده دارد این طــرح باید در کانون 
خانــواده برود و توســط خانواده ها اجرایی 

شود.
وی معتقد است هدف این ایده زمانی نهایی 
می شــود که هرکس احساس مسئولیت کند 
و بداند اســتفاده غیرضروری از خودروهای 
شخصی چه آسیب های فردی و اقتصادی به 

فرد می زند.
ســال گذشــته بود کــه رئیس فدراســیون 
ورزش هــای همگانی از راه اندازی تاکســی 
دوچرخه خبــر داد و گفت: ایــن طرح در 
سراسر کشور تا سال ۱۴۰۴ تکمیل می شود. 
علی مجدآرا در آن برهه از زمان عنوان کرده 
بود طرح تاکســی دوچرخه کــه برگرفته از 
تجربیات موفق کشــور هلند است، مراحل 
پایانی خود را طی می کند و توســط بخش 
خصوصی و با همکاری شــهرداری ها، سایر 
ســازمان ها و نهادهــای دولتی و خصوصی 

راه اندازی خواهد شد.
اگرچه با اجرایی شــدن این طرح در سطح 
کشــور، بودند برخی از استان ها مانند قم که 
از عملیاتی شدن آن خودداری کردند و این 
اتفاق با واکنش های مردمی و رسانه ای همراه 
شد؛ اما خوشبختانه استان همدان جزو یکی 
از استان های کشــور بود که شاید در قالب 

شعار به اجرایی شــدن این طرح در همدان 
ورود پیدا کرد.

حــاال کــه ایــن پویــش هفتگی ســایه بر 
سراسرکشــور انداختــه این روزهــا نیز در 
بنر های تبلیغاتی شهرداری همدان جا خوش 
کــرده و در بیشــتر مناطقــی کــه ختم به 
منطقه های گردشــگری و خوش آب و هوای 

شهر می شود، خود نمایی می کند.
با وجــود اینکه پویش سه شــنبه های بدون 
خودرو مورد تأیید بســیاری از کارشناسان 
اســت، اما بســیاری معابــر و خیابان های 
همدان را بزرگترین ســد در برابر این پویش 

محیط زیستی عنوان می کنند. 
یک کارشــناس مسائل شــهری با اشاره به 
اینکه با اجرای درست این پویش میزان قابل 
توجهی از آلودگی هوای کالنشهرها از جمله 
تهران کاهش پیدا خواهد کرد، می گوید: این 
نیازمند اجرای زیرساخت های مناسب  طرح 
اســت، چرا که رونق گرفتن حمل و نقل پاک 
و عمومی زیرســاخت می خواهد. بی تردید 
دوچرخه ها باید متناسب با شرایط جغرافیایی 
همدان باشــد. به عنــوان مثال بســیاری از 
شــهرهای هندوســتان کوچه های باریک و 
شلوغ دارد، اما خودروهایی برای عبور از این 
کوچه ها طراحی شده که متناسب با ساختار 

شهری آنجا است. 
ارســالن موحدی در ادامه افزود: درصورت 
ایجاد مســیرهای ایمن برای تردد دوچرخه، 
شــما می توانید به راحتی در بافت تاریخی و 
مرکز شــهر همدان دوچرخه سواری کنید و 
حاال که بخش زیادی از این مسیر سنگفرش 
شده به راحتی در این مسیر تردد داشته باشید. 
پس این مسیرها نیازمند دوچرخه های برقی 
و یا موتورسیکلت های پاک و برقی هستند تا 

رفت وآمد برای مردم آسانتر شود. 
موحدی به ماجرای اخیــر منع قانونی زنان 
از دوچرخه سواری اشاره کرد و گفت: یکی 
از بزرگترین مشــکالت در همه گیر شــدن 
دوچرخه حضور زنان است که با این شرایط 
نمی توانیــد دوچرخه را ترویج دهید چرا که 
نصف جمعیت یک شهر را نادیده گرفتید و 
این یکی دیگر از مشکالت این طرح است.

وی با بیان اینکه برای ترویج فرهنگ استفاده 
از دوچرخه نیازمند الگو سازی هستیم افزود: 
اگر مردم شــهر ببینند که مســئوالن شناخته 
شده همدان، ورزشــکاران و هنرمندان شهر 
از دوچرخه برای رفت و آمد استفاده می کنند 
شک نکنید که انگیزه و رغبت استفاده آنها از 

دوچرخه چند برابر می شود.
وی افزود: متاســفانه شــهرداری همدان که 

باید یکــی از مجریان اصلــی این طرح در 
سطح شهر باشــد چندان واکنش و رفتاری 
نشــان نمی دهد که حاکــی از حمایت طرح 
سه شــنبه های بدون خودرو باشــد و جالب 
اســت در مقابل این انتقاد با سپر نصب بنر 
به میدان می آید درحالی کــه باید گفت این 
اتفاق تنها یک شوی تبلیغاتی است که سبب 
می شــود این پویش تنها در حد یک شــعار 

باقی بماند.
وی بــا بیان اینکه طرح سه شــنبه های بدون 
خــودرو با هدف فرهنگ ســازی اســتفاده 
از وســایل نقلیه عمومی به جای شــخصی 
پایه ریزی شــد، افــزود: اختصاص یک روز 
در هفتــه به این طــرح با توجه بــه تعداد 
خودروهای شــخصی و آلودگــی هوا کافی 
نیست، اما می تواند شروع یک فرهنگ سازی 

و یک حرکت منسجم موثر باشد.
این کارشــناس مسائل شــهری با بیان اینکه 
یک موج با جابجایی قطره و قطره ها تشکیل 
می شــود، گفت: رفع آلودگی هوایی با یک 
حرکت همگانی و منسجم صورت می پذیرد. 
اینکــه مدام از آلودگی هوا ناله ســر دهیم و 
دســت روی دســت بگذاریم کاری از پیش 
نمی رود، باید برای تحقق خواسته هایمان از 

خودمان شروع کنیم.

دانشجویان هم ردیف بیمه  تأمین اجتماعی 
مشاغل آزاد

 بیمــه دانشــجویان در ردیــف صاحبــان حرف و مشــاغل آزاد  
تأمین اجتماعی قرار می گیرد.

سازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد: دانشــجویان براساس ضوابط بیمه 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشــمول مقررات  تأمین اجتماعی قرار 
می گیرند و دانشــجویان می توانند با ارائه کارت دانشــجویی معتبر به 

شعب تأمین اجتماعی مراجعه و درخواست برای بیمه ارائه کنند.
بیمه مشــموالن واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در هر یک از شعب 
سازمان تأمین اجتماعی آغاز می شــود و بیمه شدگان مکلف اند پس از 
آغــاز بیمه، حق بیمه کامل هر ماه را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد 

پرداخت کنند.
متقاضی در تاریخ ارائه تقاضا نباید مشــمول هیچ نظام بیمه ای باشــد. 
حداقل و حداکثر ســن برای پذیرش درخواست و عقد قرارداد برای 
مردان و زنان به ترتیب ۱۸ و۵۰ ســال تمام در زمان ارائه تقاضا است. 
در صورتی که ســن متقاضی در زمان ارائه تقاضا بیش از ۵۰ سال باشد، 
باید معادل مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان 
تأمین اجتماعی باشد. تمام متقاضیانی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت 
حق بیمه داشــته باشند، بدون رعایت شرط سنی تقاضای آنان پذیرفته 
خواهد شــد.در صورتی که متقاضی کمتر از پنج سال تمام دارای سابقه 
پرداخت حق بیمه باشد، می تواند درآمد مبنای پرداخت حق بیمه خود 
را بین ۱/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد 
مصوب زمان درخواست انتخاب کند و چنانچه بیش از پنج سال دارای 
سابقه پرداخت حق بیمه باشد، می تواند درآمد مبنای پرداخت حق بیمه 
خود را بین ۱/۱ حداقل دســتمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر 

میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز پیش از ثبت تقاضا انتخاب کند.
متقاضی می تواند درصورت احراز شرایط یکی از سه نرخ پرداخت حق 

بیمه را به این نحو انتخاب کند:
نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴ درصد، یعنی ۱2 درصد ســهم بیمه شــده 
به اضافه 2 درصد کمک دولت؛ که شــامل بازنشستگی و فوت پس از 
بازنشستگی می شود.نرخ پرداخت حق بیمه ۱۶ درصد، یعنی ۱۴ درصد 
سهم بیمه شده به اضافه 2 درصد کمک دولت؛ که بازنشستگی و فوت 

پیش و پس از بازنشستگی را پوشش می دهد.

رکاب سه شنبه ها روی معابر همدان گیر کرد

پنچریدوچرخه
بامسئوالنبیانگیزه

ممنوعیت اخذ شهریه هنگام ثبت نام
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جبران خسارت موسسات مالی غیرمجاز با پرداخت
 500 هزار تومان از جیب هر ایرانی

 یک کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه دولت برنامه گرانی را در مواجه با موسســات 
مالی غیر مجاز به اجرا درآورد،  گفت: در جریان برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، سپرده 
2 میلیون ســپرده گذار از جیب ۸۰ میلیون نفر ایرانی تأمین شــد و در این شرایط به نظام 
مالی کشور و تک تک مردم هزینه باالیی وارد آمد به طوری که سهم هر نفر در جبران این 

خسارت ۵۰۰ هزار تومان در سال بود.
سید محمد صادق الحسینی درباره میزان خسارت موسسات مالی غیرمجاز به اقتصاد کشور، 

اظهار داشــت: میزان خسارت وارد شــده بابت فعالیت موسسات مالی غیرمجاز بیش از 
۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در این شرایط اقتصادی رقم قابل توجهی محسوب 

می شود.
وی به ایلنا گفت: دولت می توانست با استفاده و الگوبرداری از تجربه های جهانی با یک 

پنجم این هزینه، موضوع را مدیریت کند.
این کارشــناس اقتصادی افزود: در دنیا مدل های مختلفی برای ساماندهی موسسات مالی 
غیرمجاز وجود دارد که قابلیت اجرا در ساختار اقتصادی کشورمان را هم داشتند اما دولت 
ترجیح داد به دالیل اقتصاد سیاســی، راهکاری متناسب با این شرایط را در پیش بگیرد که 

این راهکار در مقایسه با دستاوردی که داشت روش بسیار گرانی بود.

صادق الحســینی گفت: به نظر می رســد تهاجمی ترین روش مقابله برای رفع مشــکل 
موسســات مالی غیرمجاز به اجرا رســید که با توجه به آســیب ها و هزینه های زیادی 
که داشــت، منافع قابل توجهی را ایجاد نکرد. دولت می توانســت این منافع را با هزینه 

کمتری به دست بیاورد.
وی درباره محل جبران این خســارت ها ناشــی از سپرده گذاری مردم در موسسات مالی 
غیرمجاز گفت: واقعیت این است که در نهایت این خسارت از محل منابع بانک مرکزی 

تأمین می شود اما منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی کشور خواهد شد.
صادق الحســینی تأکید کرد:  اینکه آیا به لحاظ اخالق سیاســی دولت این حق را داشت از 

جیب مردم به یک عده کمتری خسارت بپردازد، محل سوال است.

حذف برچسب قیمت از روی کاالها 
غیرقانونی است

 وزیــر صنعت، معــدن و تجارت با بیان اینکه حذف برچســب 
قیمت از روی کاالها غیرقانونی اســت، گفت: درصورت استنکاف، 
پرونده فروشــنده متخلف به ســازمان حمایــت از مصرف کننده و 

تعزیرات حکومتی ارجاع می شود.
به گزارش مهر، رضا رحمانی درباره حذف برچســب قیمت از روی 
کاالهــا، گفت: نصب برچســب قیمت بــر روی کاال الزامی بوده و 

کنترل های بسیاری برای اجرایی شدن این مهم صورت می گیرد.
وی افزود: درج نشدن قیمت بر روی کاالها یکی از مواردی است که 
باعث تشکیل پرونده در سازمان حمایت از مصرف کننده و تعزیرات 

حکومتی می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به تاثیر راه اندازی ســامانه 
جامــع تجارت در توزیــع کاالها، اظهار کرد: تمامی این ســامانه ها 
جهت کنترل و رصد نحوه توزیع کاال طراحی شــده تا ردیابی مسیر 

توزیع الکترونیکی ممکن شود.

سامانه مدیریت توزیع اقالم اساسی
 آغاز به کار کرد

 سامانه مدیریت هوشــمند توزیع اقالم اساسی )مهتا( با حضور 
وزیر اقتصاد و جمعی از نمایندگان مجلس رونمایی شد.

به گزارش تابناک، این سامانه که توسط اتاق تعاون ایران طراحی شده 
است، با هدف اصالح نظام توزیع و عادالنه شدن آن و شفاف سازی 
توزیع کاالها پیاده ســازی شده است. امکان نظارت بر فرآیند توزیع 
کاال، حذف فساد و رانت در نظام توزیع و همچنین مدیریت توزیع 
کاال برای دهک های مختلف جامعه از جمله ویژگی های این سامانه 

است.
همچنین براساس مکانیزمی که برای سامانه مهتا طراحی شده، امکان 
مدیریت توزیع کاالها به شکل هوشمند و پیگیری لحظه ای میزان و 

نوع کاالها نیز وجود دارد.

با ابالغ بانک مرکزی به شبکه بانکی

 واگذاری پایانه های فروش به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع شد
بانــک مرکــزی در ابالغیــه ای به بانک هــا اعالم کــرد: واگذاری 

دستگاه های پایانه فروش )پوز ( به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.
در این بخشنامه که به شبکه بانکی ابالغ شده آمده است، با توجه 
به مصوبه هیأت عامل محترم این بانک مورخ 2۳ اردیبهشــت ماه 
۱۳۹۸ به اطالع می رســاند واگذاری پایانه های فروش به اشخاص 
زیر ۱۸ سال ممنوع اســت. لذا مقتضی است به واحدهای ذیربط 
دســتور فرمائید از واگذاری پایانه های فروش به مشــتریان غیر 
رشــید آن بانــک خودداری نموده و در اســرع وقت نســبت به 
جمع آوری تمامی پایانه هایی که حســاب آنان متعلق به افراد غیر 
رشــید اســت اقدام و نتیجه به همراه آمــار پایانه های جمع آوری 

شده اعالم شود.

تکمیل ۱0 هزار خودروی ناقص و تحویل 
به مشتریان

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تکمیل و تحویل ده هزار 
خودروی ناقص کف کارخانه خودروســازان به مشتریان خبر داد و 
گفــت: از این پس، هیچ خودروی ناقصــی در خطوط کارخانجات 

تولید نخواهد شد.
فرشــاد مقیمی درخصوص آخرین وضعیــت تحویل خودروهای 
ثبت نامی از ســوی خودروســازان گفت: حدود ۱۰ هزار خودروی 
موجــود در کــف پارکینگ خودروســازان تحویل داده شــده و با 
برنامه ریزی های صورت گرفته، به زودی فهرســت کاملی از قطعات 
کســری دو خودروســاز بزرگ تهیه و تکمیل خواهد شد تا بخشی 
از آن را از ســوی قطعه ســازان داخلــی و بخش دیگر را از ســوی 

قطعه سازان خارجی تأمین کنیم.
وی بــه مهر گفت: به محض اینکه فهرســت کاملی از کســری 
قطعــات مورد نیــاز خودروســازان نهایی شــود، برنامه ریزی 
برای تکمیل خودروها آغاز شــده و خودروهای تکمیل شــده 
را تحویــل متقاضیان خواهیم داد؛ از ســوی دیگر برنامه ریزی 
ما برای تولید خودروها به نحوی اســت کــه تولید غیرتجاری 

باشیم. نداشته 

از بیت کوین بومی استقبال می شود؟
 یک کارشــناس بانکداری الکترونیکی معتقد است صرف نظر 
از این کــه ارز دیجیتال بومی به دلیل ماهیت ارزی که باید خارجی 
باشــد، موضوعیت ندارد، اما حتی عنوانی مانند پول دیجیتالی هم 
با توجه به این که همان پول ریالی ما به صورت الکترونیکی است، 
جذابیت فناوری و سرمایه گذاری ندارد و از آن استقبال نمی شود.

اگرچه موضوع ارزهای دیجیتالی بیش تر از یک ســال است که در 
ایران و پیش از آن هم در سایر کشورها مورد مناقشه قرار داشتند، 
امــا اخیراً با توجه بــه ورود برخی از مردم به ایــن حوزه، برای 
استخراج بیت کوین با استفاده از برق های صنعتی و کشاورزی که 
تعرفه پایین تری دارند، بیش از پیش به آن ها پرداخته می شــود و 
البته به نظر می رسد هنوز در کشور ما تصمیم قاطعی درباره نحوه  
برخورد با اســتخراج کنندگان و استفاده از این ارز دیجیتال گرفته 

نشده است.
ارز دیجیتال یا Cryptocurrency یک فرم از پول الکترونیکی 
است که از یک فناوری غیرمتمرکز استفاده می کنند که به کاربران 
امکان پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت نام یا استفاده 
از بانک ها و ســازمان های واســطه می دهند. سال گذشته و زمانی 
که صحبت از ارزهای دیجیتال در کشــور ما هم داغ شــد، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات از پیاده سازی آزمایشی نخستین ارز 
دیجیتالی کشــور توسط پســت بانک و عرضه به نظام بانکی برای 

تأیید خبر داد.
محمدجــواد آذری جهرمی ارزهای دیجیتــال را یکی از تحوالت 
دنیای امروز دانســت و با بیان این که رویکرد انفعالی درخصوص 
فناوری و انتظار دســتگاه ها از یکدیگــر باعث عقب ماندگی و در 
نهایــت انفعال حاکمیت خواهد شــد، اظهار کرد: با اســتفاده از 
ظرفیت هــای موجــود ارتباطات و فناوری اطالعــات در عرصه 
بانکداری و نظام مالی کشــور و نیز ظرفیت باالی جوانان کشور، 
مقرر شد پســت بانک ایران با اعالم فراخوان و شناسایی نخبگان 
کشــور در این عرصــه، نخســتین ارز دیجیتال طراحی شــده را 
به صورت آزمایشی پیاده سازی و این مدل را برای بررسی و تأیید 

به نظام بانکی کشور عرضه کند.
 فعالیت ارزهای دیجیتال در ایران مفید است

هرچنــد وزیــر ارتباطات همان زمــان اعالم کرده بــود: »اگر 
ارزهــای دیجیتال خارجی در ایران فعالیــت کنند و بتوانیم در 
برخی معامالت خرد از آنها اســتفاده کنیم، مفید خواهد بود. با 
این حال سیاســت بانک مرکزی این اســت که فعاًل بیت کوین، 
اتریوم و سایر ارزها را به رســمیت نمی شناسد.« با وجود این، 
علی رغم گذشــت نزدیک به یک ســال از زمانی که طرح ارز 
دیجیتــال بومی به میــان آمده، خبر خاصــی از راه اندازی این 

نشده است. تکنولوژی  محصول 
در این راستا کارشــناس حوزه بانکداری الکترونیک با بیان اینکه 
رمز ارز بومی فارغ از این که چه ماهیتی داشته باشد، عبارت غلطی 
است، به ایسنا گفت: ارز یعنی واحد پولی خارجی، بنابراین وقتی 
کلمه ی بومی به آن اضافه شود، عبارت را دچار اشتباه می کند، زیرا 
ارز داخلی نمی شــود. اما این که بخواهنــد پول ریال را به صورت 
توکن هایی )سخت افزاری کوچک است که برای ورود کاربر یک 
سرویس رایانه ای به سامانه به کار می رود( تولید کرده و در اختیار 
مردم قرار دهند که معامله روزانه انجام دهند، ذاتًا کار بدی نیست. 
مثل این که در کیف پول نرم افزاری موبایل، ۱۰۰ هزار واحد ریالی 

باشد که بتوان از آن استفاده کرد.
عمــاد ایرانی ادامه داد: با وجود ایــن، این موضوع جذابیتی ندارد 
کــه فردی بخواهد با کیف پول ریالــی کار کند. نکته دیگر این که 
سیستم پرداخت الکترونیکی در ایران بسیار پیشرفته است. شرکت 
ویزا می گوید 2۵ میلیون دســتگاه پوز در دنیا دارد و در حالی که ما 
در کشور خودمان نزدیک هشت میلیون پوز داریم، یعنی پرداخت 
الکترونیک در کشــور ما در ســال های گذشته به شــکل کارتی، 
موبایلی، اینترنتی، کارت به کارت و حســاب به حساب و راه های 
دیگر آنقدر بالغ شــده که اگر شــما بخواهید به فردی پول دهید 

به راحتی این کار را انجام دهید.
 چه اصراری به بومی سازی داریم؟

این کارشــناس حوزه بانکداری الکترونیک با بیان این که جنبه 
فناورانــه پول مجــازی بومی آنقدر جذاب نیســت که خدمت 
نوینی باشــد، افزود: نکته دیگر این که ۹۰ درصد افرادی که در 
حال حاضر جذب بیت کوین شــدند، مشــکل تجارت خارجی 
نداشــتند که به واســطه آن انتقــال وجه خارجــی دهند، بلکه 
بیت کوین را به عنوان عامل ســرمایه گذاری خریدند که پولشان 
بی ارزش نشــود و ریال هایشان از بین نرود و با توجه به این که 
بیت کوین بر مبنای دالر اســت، خریدند که اگر دالر رشد کرد 

باشد. برایشان سودآور 
ایرانی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر ما توکنی در اختیار مردم قرار 
دهیم که هر توکن معادل یک ریال است، نه پایین و نه باال می رود 
و دیگر ارزی نیست، بلکه همان پول ریالی به صورت الکترونیکی 

است که جذابیت فناوری و سرمایه گذاری ندارد. 
بنابراین پول مجازی داخلی پایه ریال بر بســتر بالک چین به خاطر 
ســهولت انتقال بین مــردم، نه جایگاهی از نظر فنــاوری دارد و 
نه جایگاهی از نظر ارزش ســرمایه گذاری دارد و از آن اســتقبال 

نمی شود.
در شــرایطی که کاربران به ســراغ اســتخراج بیت کوین رفتند تا 
به واســطه  آن بتوانند درآمد دالری خــود را افزایش دهند و البته 
تصمیم گیری های منفعالنه و تأخیــر در مقررات گذاری، همچنان 
متقاضیان ورود به این حوزه را در بالتکلیفی نگه داشــته اســت، 
مشخص نیست اصرار به راه اندازی نمونه ی بومی از پول دیجیتالی 
که در یک ســال گذشــته خبری از آن نشــده و از طرفی میزان 
اســتقبال از آن در ابهام است، چه تأثیری در فضای ورود به حوزه 

بالک چین دارد.

ضمانــت  صنــدوق  مدیرعامــل   
ســرمایه گذاری صنایع کوچک کشور، مدیر 
عامل شــرکت شهرک هاي اســتان همدان، 
معاونان صنایع کوچک شــرکت شهرک هاي 
صنعتي کشور و همدان و هیأت همراه عصر 
روز گذشــته از مرکــز چاپ و بســته بندي 
همــدان بازدید کردند. در ایــن بازدید مدیر 
مســئول مجهزترین چاپخانه غرب کشــور 
اعالم کرد که به زودي شیفت سوم واحد لیبل 
و فیلم ایــن چاپخانه راه اندازي و حدود ۱۵ 

کارگر دیگر مشغول به کار مي شوند. 
پس از توضیحات نصرت ا... طاقتي احســن 
درباره روند کار مدرن ترین دستگاه چاپخانه، 
مدیرعامل صندوق ضمانت ســرمایه گذاری 
صنایع کوچک کشــور ابــراز میدواري کرد 
که با وجود توان این دســتگاه و نیاز صنایع 
کوچک و بزرگ داخلي و کشورهاي همسایه 
به پتانســیل آن، این چاپخانه بتواند نیمي از 
ظرفیت خــود را براي صــادرات خارج از 

کشور بگذارد.
محمدحســین مقیسه در حاشــیه بازدید از 
پیام رســانه به اقدامات صندوق ضمانت در 
اســتان اشــاره کرد و گفت: کمبود وثیقه و 
سرمایه در گردش دو چالش بزرگي است که 
صنایع کوچک و متوسط با آن مواجه هستند 
و از آنجا که بســیاري از صنایع کوچک تازه 
آغــاز بــه کار کرده اند و نــزد بانک ها اعتبار 
شــناخته شــده اي ندارند و بانک ها هم اگر 
بخواهــد اعتبارســنجي کننــد داده اعتباري 
زیادي وجود نــدارد، بنابراین براي دریافت 
تســهیالت و ســرمایه  در گردش با چالش 
مواجه مي شــوند که این صنــدوق با نگاهي 
صرفاً  حمایتي ضمانت آنها را انجام مي دهد.

مقیسه افزود: شــرکت شهرک ها در استان ها 
نماینده این صندوق هستند و درخواست هاي 
صنایع کوچــک و بزرگي که با مشــکالت 
ضمانتي مواجه هستند و در صندوق سامانه 
الکترونیکي ثبت نام کرده اند را بررسي مي کند 
و ۹۰ درصــد امور مربوطه بــه آنها را انجام 
داده و سپس از طریق سامانه الکترونیکي به 

صندوق معرفي مي کنند.  
وي ادامه داد: یکي از مهمترین مشکل صنایع 
کوچک تأمین مالي اســت و اگر بتوانیم در 
این بخــش نقش آفریني کنیم یعني مي توانیم 
در زمــان تحریم و در زمان غیر تحریم نقش 
ســازنده اي در حمایت از صنایع کوچک و 

متوسط ایفا کنیم.

مقیســه توضیح داد: به عنوان مثال شــرکتي 
قصد دارد در مناقصه اي شــرکت کند اما به 
دلیل کمبود منابع مالي براي وثیقه نمي تواند 
در آن شــرکت کنــد که صنــدوق مي تواند 
ضمانــت این شــرکت را به عهــده بگیرد و 
یا ضمانت واحدي که تســهیالت ســرمایه 
در گــردش نیاز دارد امــا وثیقه مورد نیاز را 
ندارد تا نزد بانک بگذارد که در این صورت 
صنــدوق ضمانتنامه موردنیــاز را در اختیار 

بانک مي گذارد. 
وي در ادامه گفت: در بدو ورود به زحمات 
و انرژي که براي این چاپخانه گذاشــته شده 
پي بردم و خوشحالم که در شرایط اقتصادي 
کنوني شــخصي به صورت خانوادگي چنین 

واحدي راه انداخته است.
مقیسه ادامه داد: با توجه به چشم انداز تعریف 
شده و تنوع محصوالت موجود نوید آینده و 

بازار خوبي را براي این چاپخانه مي دهم. 
 31 میلیــارد تومــان در همــدان 

ضمانتنامه داده ایم
مدیر عامل شرکت شهرک هاي استان همدان 
هم به صدور ۷۸ ضمانتنامه در استان توسط 
صندوق ضمانت ســرمایه گذاري در صنایع 
کوچک و بزرگ اشاره کرد و گفت که حدود 
یک سوم از سرمایه این صندوق، به مبلغ ۳۱ 
میلیارد تومان، در استان همدان ضمانت شده 

است.
محمدرضا بادامي با اشــاره به رتبه ششــم 

استان در اســتفاده از ضمانتنامه ها در سطح 
کشــور، بیان کرد: خســارت وارد شــده به 

صندوق نیز ناچیز بوده است.
بادامي ســپس بــه زیرگذر وردي شــهرک 
صنعتي بهاران اشــاره کــرد و گفت که این 
زیرگذر در دولت نهم کلنگ زني شده و قرار 
بوده کــه وزارت راه این طرح ملي را انجام 
بدهد ولي متأسفانه در آن زمان منابعي براي 
آن مشخص نشده بود اما با این حال هر سال 
مبلغي از منابع مختلف براي آن تأمین شــده 

است.
وي افــزود: به جز اعتبار، در مســیر زیرگذر 
مشــکالت دیگري نیز وجود دارد که ممکن 
است زیرگذر و دور برگردان آن با یک سال 
تأخیــر انجام شــود. اما اســتاندار قول داده 
امســال مشکل ورودي و خروجي شهرک را 

حل کند.
بادامي در پایان گفت: هرگاه اســتاندار و یا 
معاون عمرانــي جدید به اســتان مي آید ما 
بر حساســیت این زیرگذر تأکید مي کنیم و 
از نزدیک مشــکالت موجود را به آنها بیان 
مي کنیم، اما در واقع تأمین منابع آن در حیطه 

اختیارات شرکت شهرک ها نیست.
گفتني اســت مرکــز چاپ و بســته بندي 
همدان با ســرمایه گذاري بخش خصوصي 
با ۴۸ نفر اشــتغالزایي مدرن ترین دســتگاه 
را  بســته بندي  لفاف هــاي  لیبــل و  چاپ 

راه اندازي کرده است.

 بر اثر انفجــار در یکی از کوره های معدن 
سرمک 2 تن از مهندســان این شرکت فوت 
کردند و یک تن از کارگران مجروح شد. این 
حادثه ســاعت ۱۶:2۰ دقیقه یکشنبه در معدن 
ســرمک اتفاق افتاد. براساس گفته مسئوالن، 
شخص یادشــده همراه با یکی از کارشناسان 
پس از خاموش کردن دستگاه در حال نصب 
فن در قسمت انتهای کوره بوده اند که انفجار 
رخ داده و طراح و سازنده این دستگاه خودش 

قربانی شده است.
فرمانــدار مالیــر در این باره بــه خبرنگاران 
گفته اســت: خط تولیدی که انفجــار در آن 
رخ داد، توسط مهندســان در حال آزمایش و 
بررسی بوده و قرار بود در آینده نزدیک مورد 
بهره برداری قرار بگیرد. اما در حین انجام کار 
در انتهای یکی از ایــن کوره ها، به دلیل جمع 
شدن گاز، انفجار رخ داد که حادثه تلخ را برای 
کارکنان معدن ســرمک رقم زد و مهندسان از 
طبقه فوقانی به پایین پرتاب و بی درنگ فوت 
کرده اند و یکی از کارگران در انتهای خط نیز 
مجروح شــده اســت، که موارد فنی و دالیل 
ایجاد این انفجار توسط کارشناسان در دست 

بررسی است.
طبــق گفته هاي قدرت ا... ولــدی، وی عنوان 

کرده که یک ماه پیش از شرکت معادن سرمک 
بازدید کردیم و دیدیم که تمامی موارد و نکات 
ایمنی حین کار در این معدن رعایت می شود و 
این انفجار یک حادثه است کسی هم مقصر آن 
نیست و در تمامی معادن در سراسر جهان رخ 

می دهد و قابل پیش بینی نیست.
وي توصیــه کرده: با توجه به اینکه خانواده ها 
درآمدشــان از این معدن اســت، کارگران و 
مجموعه معادن سرمک با حفظ مراتب ایمنی 
همانند گذشــته به کار خود ادامه دهند، چراکه 
نمی خواهیم کار ایــن معدن با چنین ظرفیت 

عظیمی متوقف شود.
 در زمان آزمایش بنده حضور داشتم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
هم به ایرنا گفته: دســتگاهی که در این معدن 
به کارگیری شــده دســتگاه منحصر به فردی 
نیست که تنها برای این واحد ساخته شده باشد 
بلکه یک کوره معمولی برای پخت مواد معدنی 
اســت که در انتهایش یک آسیاب نصب شده 
و مشــابه آن در صنایع و معادن کشور بسیار 
وجود دارد و فقط نوع ماده ورودی این کوره ها 
متفاوت است. ضمن اینکه نصب و راه اندازی 
آن در معدن سرمک موفقیت آمیز بود و انفجار 

کوره در حالت خاموش منطقی نیست. 
به گفته حمیدرضا متین، طراح و مهندس این 
دســتگاه از کارخانه ذوب آهن اصفهان برای 

راه اندازی این کوره به معدن ســرمک دعوت 
شده بود و در زمان آزمایش آن، بنده نیز حضور 
داشتم که عملیات بارگیری و تخلیه به خوبی و 

بدون هیچ مشکلی انجام شد.
چگونــه کوره خامــوش منفجر می شــود؟ 
سوالی است که رئیس سازمان صمت همدان 
و کارشناســانش به جواب منطقــی برایش 
نرســیده اند، لذا تیمی از اصفهــان و کارخانه 
ســیمان همدان موضوع را به طور فنی بررسی 

می کنند که هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.
شرکت معادن سرمک در سال ۱۳۵۱ با هدف 
اولیه استخراج 2 فلز حساس در صعنت روز 
جهان، سرب و آهن، با پشتوانه معدن آهنگران 
واقع در شهرستان مالیر تأسیس شد و در حال 
حاضر بــا ۹۰ درصد نیروهــای بومی منطقه 
مشغول به فعالیت است. شرکت معادن سرمک 
با ظرفیت تولید ساالنه 2۰ هزار تن ژیلسونیت 
نخستین تولید کننده و فرآوری کننده این ماده 
در ایران اســت و ظرفیت تولید این شــرکت 
در زمینه سنگ آهن پنج میلیون تن، کنسانتره 
ســرب ۱۰ هزار تن و کنسانتره روی 2۰ هزار 

تن در سال است.
در حــال حاضر بیــش از ۳۰۰ کارگر در این 

معدن مشغول فعالیت هستند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک کشور از مرکز چاپ و بسته بندي همدان بازدید کرد

یکسوماعتباراتصندوقضمانت
دراختیارهمدانيها

■ بادامي: صندوق 7۸ ضمانتنامه براي همداني ها صادر کرده است

رئیس سازمان صمت همدان: 

انفجار در معدن ُسرمک غیرمنطقی است
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5۱ مدرسه فوتبال و فوتسال مجوزدار 
در همدان فعالیت می کنند

 دبیر هیأت فوتبال اســتان 
با اشــاره به آغاز به کار مدارس 
فوتبــال در اســتان اظهار کرد: 
اســتان های  از  یکــی  همدان 
پیشــتاز در امر مدرسه فوتبال 
اســت کــه توانســته مدارس 
خوبی را مدیریت کند و امسال 
۵۱ مدرســه فوتبال و فوتسال 
مجــوزدار در اســتان فعالیت 

می کنند.
مهدی بوجاریان به فارس، گفت: در کل اســتان به غیر از شهرســتان 
همدان، ۱۶ مدرسه فوتبال برای آقایان و ۷ مدرسه برای خانم ها وجود 
دارد. در شهرستان همدان نیز ۱۶ مدرسه فوتبال برای آقایان و تنها دو 
مدرســه فوتبال برای خانم ها وجود دارد و همچنین در کل استان نیز 

۱۰ مدرسه فوتسال برای عالقه مندان وجود دارد.
وی بــا بیــان اینکه تمام مــدارس فوتبال در اســتان باید تحت نظر 
باشگاه ها فعالیت کنند، گفت: براساس دستورالعمل ابالغ شده آکادمی 
ملی فوتبال به هیأت های استانی، تنها باشگاه های رسمی و ثبت شده 

می توانند اقدام به راه اندازی مدرسه فوتبال و فوتسال کنند.
دبیر هیأت فوتبال استان همدان عنوان کرد: هیأت فوتبال استان همدان 
با تشکیل یک کمیته ویژه، نسبت به بازرسی مداوم از مدارس فوتبال 
اقدام می کنند و نواقص و مــوارد غیرقانونی را به صورت ویژه رصد 
می کنند. وی خاطرنشــان کرد: مســئولیت ثبت نام فوتبال آموزان در 
مدارســی که غیرقانونی فعالیت می کنند، به عهده هیات فوتبال استان 
نیست. البته هیأت فوتبال در صورت مشاهده هر اقدام غیرقانونی با این 

مدارس برخورد قانونی خواهد کرد.

لیگ فوتبال جوانان استان قرعه کشی شد
 مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان باشگاه های استان با شرکت ۱۶ 

تیم قرعه کشی شد.
در این رقابت ها تیم های مهر، آبی پوشــان، شــهرداری، پاس، اکباتان، 
پــرواز جــوان، علــم و ادب و میثــاق از همــدان، یاران کورش و 
پاســارگاد نوین از نهاوند، هالل احمر و ستاره ســرخ از تویســرکان، 
یاوران مالیر، شهرداری مریانج، میثاق و عقاب اسدآباد و آراد جورقان 
شرکت دارند که دیدارهای خود را در قالب دو گروه به صورت رفت 

و برگشت برگزار خواهند کرد.
پس از قرعه کشــی تیم های مهر همدان، هالل احمر تویسرکان، میثاق 
اســدآباد، یاران کوروش نهاوند، آبی پوشــان همدان، عقاب اسدآباد، 
شهرداری همدان و شــهرداری مریانج در گروه نخست قرار گرفتند. 
در گروه دوم نیز تیم های پاس همدان، ستاره سرخ تویسرکان، اکباتان 
همدان، پاسارگاد نوین نهاوند، پرواز همدان، یاوران مالیر، علم و ادب 

همدان و آراد جورقان حضور دارند.
زمان آغاز این رقابت ها هفته آخر تیرماه اعالم شده است.

در هفته نخســت این رقابت ها مهر همدان میزبان شــهرداری مریانج 
اســت. هالل احمر تویسرکان پذیرای شــهرداری همدان خواهد بود. 
میثاق همدان از عقاب اســدآباد پذیرایی می کند و آبی پوشان همدان 
میهمان یاران کــوروش خواهد بود. در گروه دوم نیز پاس میزبان آراد 
جورقان است. ستاره ســرخ تویسرکان از علم و ادب همدان پذیرایی 
می کند. اکباتان همدان پذیرای یاوران مالیر است و پرواز جوان همدان 

به میهمانی پاسارگاد نوین نهاوند می رود.

مربیان و داوران کشتی استان 
در کالس دانش افزایی

 مربیان و داوران کشــتی استان در کالس های دانش افزایی شرکت 
کردند. 

مسئول کمیته آموزش هیأت کشتی استان ضمن اعالم این خبر گفت: 
کالس های مهارت افزایی تئوری و عملی مربیان و داوران کشتی استان 

به صورت مستمر برگزار می شود.
ســیدمجتبی خســروی با تأکید بر اینکه هیأت کشــتی استان با تمام 
ظرفیت در خدمت مربیان و داوران خواهد بود، افزود: شناسنامه مربیان 
کشتی استان براساس شرکت در کالس ها و ارزیابی از عملکرد تمرینی 
خواهد بود و پس از هر کالس آموزشی گواهینامه مهارت ورزشی با 

همکاری اداره ورزش و جوانان صادر می  شود.

همایش مدیران روابط عمومی  ادارات کل 
ورزش و جوانان کشور در همدان آغاز شد

 همایــش دو روزه مدیــران روابط عمومــی ادارات کل ورزش و 
جوانان کشور از امروز به میزبانی همدان آغاز شد. 

مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، با اعالم این مطلب 
افزود: توانمندی روابط عمومی ها در انعکاس به موقع آمار و اطالعات 
به گوش مردم و مســئوالن بر کسی پوشیده نیست و خرسندیم که در 
پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین میزبــان روابط عمومی های ادارات 

ورزش و جوانان کشور هستیم.
حمدا... چاروســایی افزود: امروز کالس آموزشــی با حضور مازیار 
ناظمی مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ورزش و جوانان 
برگزار می شود و در ادامه نشست هم اندیشی روابط عمومی ادارات کل 

ورزش و جوانان کشور برگزار خواهد شد..
وی ادامه داد: مراسم اختتامیه این همایش شامگاه چهارشنبه با حضور 
ســیدعبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توســعه ورزش همگانی 

وزارت ورزش و جوانان و مسئوالن استانی برگزار می شود.
مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، خاطرنشــان کرد: قرار 
اســت در این مراســم از ســوی وزارت ورزش و جوانان و براساس 

عملکرد سال ۹۷ از مدیران روابط عمومی برتر کشور تجلیل شود.
وی تصریح کرد: همچنین از نفرات برتر جشــنواره نماهنگ ورزشی 
که ســال گذشته به مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی برگزار شد، تجلیل به عمل خواهد آمد.گفتنی است، در 
ایــن همایش مدیران روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان از اماکن 

تاریخی، گردشگری و تفریحی استان همدان بازدید می کنند.

قهرمانان تکواندو بانوان همدان
 معرفی شدند

 برترین های مســابقات تکواندو قهرمانی بانوان در رده های سنی 
مختلف با برگزاری یک دوره رقابت معرفی شدند.

در این پیکارها ۳۹ تکواندوکار منتخب استان همدان در رده های سنی 
خردساالن و نونهاالن به صورت درون اردویی با هم رقابت کردند.

در اوزان مختلف رقابت های رده ســنی خردســاالن فاطمه زارعی از 
باشــگاه برنا همدان، مهدیه ملکی از تیم بهار، نیوشــا میرزایی از تیم 
کانون مهدیه همــدان، زهرا نظری از تیم برنا همدان، کیمیا محمودی 
از تیم کانون مهدیه همدان، فاطمیا علی بخشی از تیم فردوسی همدان، 
توتیا اســکندری از تیم کانون مهدیه همدان، زهرا قبادی از تیم الوند 

همدان و مهسا نوروزی از تیم رزن عنوان های برتر را کسب کردند.
همچنین در رده ســنی نونهاالن اســماء اکنلوئی از تیم کانون مهدیه 
همدان، مهال حیدری از تیم برنا همدان، نگین مبین فر از تیم کارگران 
همــدان، فاطمه قربانــی از تیم برنا همدان، نرجــس معروفی از تیم 
فردوســی همدان، فاطمیا یوسفی از تیم برنا همدان، تینا اسکندری از 
تیم برنا همدان و نادیا حسن نژاد از خانه تکواندو همدان قهرمان شدند.

آرزو ســرخ آبادی از تیم کارگران همدان، هانیه معصومی از تیم الوند 
همدان، فاطمه زهرا قراخانی از تیم بهار، آیدا بهرامی از تیم بهار، گلشید 
مکاریان از تیم خانه تکواندو، هستی اکرمی از تیم خانه تکواندو، یگانه 
صادقی از تیم الوند و حدیث یارمحمدی از تیم کارگران نفرات برتر 

در رده سنی نونهاالن معرفی شدند.

شکاری را تراکتور شکار کرد

 رضا شــکاری با عقد قراردادی ۳ ســاله به جمع تراکتورســازان 
پیوســت. رضا شــکاری، هافبک روبین کازان کــه در چند روز اخیر 
در تهران حضور داشــت تا با باشگاه پرســپولیس به توافق برسد اما 
این اتفاق نیفتاد و باوجود مصاحبه های شــکاری مبنی بر پرسپولیسی 

بودنش، این بازیکن موفق به امضای قرارداد با پرسپولیسی ها نشد.
پس از این اتفاق باشگاه تراکتور نامه ای را برای جذب شکاری جوان 
به روبین کازان فرســتاد که با توجه به شرایط انضباطی و پرونده این 
بازیکن در فیفا به نظر می رســد تیم روســی مخالفتی با این موضوع 

نداشته و این بازیکن با تراکتور قرارداد رسمی امضا کرد.

کریمی در آستانه تمدید قرارداد با استقالل

 علی کریمی، هافبک تیم فوتبال استقالل در آستانه تمدید قرارداد 
با این باشگاه است.

مسئوالن باشگاه استقالل در روزهای اخیر مذاکراتی با علی کریمی و 
روزبه چشمی انجام داده بودند که با چشمی به نتایج مثبتی نرسیدند، 

اما کریمی در آستانه تمدید قرارداد با باشگاه استقالل قرار دارد.
این بازیکن قصد داشت فصل آینده را در خارج از کشور بازی کند که 

ظاهراً این اتفاق رخ نداده است.
کریمی در صورتی که با مسئوالن استقالل مذاکرات نهایی را انجام داده 

و توافق کند، راهی ترکیه می شود تا در اردوی استقالل حضور یابد.

1

2

3

4
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پیشخوان
جلسه تخصصی هیأت  رئیسه کشتی 

شهرستان مالیر 
 نشســت تخصصی هیأت  رئیسه کشتی شهرســتان مالیر با هدف 
برنامه ریزی دقیق و اصولی بر نحوه اســتفاده از سالن های کشتی شهید 
رضیئی و مصطفی جوکار و برگزاری مسابقات به مناسبت گرامیداشت 
جشنواره مبل و منبت با حضور رئیس اداره ورزش وجوانان برگزار شد.

نشســت تخصصی هیأت  رئیســه کشــتی شهرســتان مالیر با هدف 
برنامه ریزی دقیق و اصولی هیأت  کشــتی بر نحوه اســتفاده صحیح و 

مطلوب مربیان این رشــته ورزشی از ســالن های کشتی شهید رضیئی 
مجموعه ورزشی تختی و مصطفی جوکار این شهرستان و همچنین آماده 
شدن این هیأت  برای برگزاری مسابقات کشتی به مناسبت گرامیداشت 
جشــنواره مبل و منبت با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان برگزار 
شــد .بررســی نحوه چگونگی تایم های تمرینی مربیان و کشتی گیران، 
استفاده بهینه از تایم های خالی سالن کشتی مصطفی جوکار و برگزاری 
مسابقات چند جانبه کشتی در سال جاری همزمان با جشنواره ملی مبل 

و منبت از مواردی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت .
اعضای هیأت  رئیســه کشــتی شهرســتان مالیر با بیان نقطه نظرات و 

دیدگاه هــای خوب و مثبت خود، راهکارهایــی را ارائه دادند که عمل 
به آنها موجب تقویت و بهتر شــدن وضعیت رشــته ورزشــی کشتی 
شهرستان در دو بخش آقایان و بانوان خواهد شد.در پایان نیز مواردی 
چون بررســی تایم های هر دو سالن براســاس رده های سنی مختلف 
کشــتی گیران به تفکیک و  تعیین مربیان هر رده ســنی و تایم تمرینی 
آنها، استفاده بهینه از زمان های خالی سالن کشتی مصطفی جوکار برای 
تمرین مضاعف قهرمانان این رشــته برای آماده سازی آنان در مسابقات 
ملی و فراملی و برگزاری مسابقات چند جانبه کشتی در پایان مردادماه 

سال جاری هم زمان با جشنواره ملی مبل و منبت به تصویب رسید.

2 مدال نقره ره آورد 
بانوان دونده همدانی

 روز نخست مســابقات دوومیدانی 
قهرمانــی جوانان )دختران( کشــور به 
میزبانی خــرم آباد در حــال برگزاری 
است که بانوان همدانی موفق به کسب 
2 نشان نقره شــدند.در ماده ۱۵۰۰ متر 
این رقابت ها مریم خوش نیت از همدان 
پس از دونده خراســان رضوی به نشان 
نقره دست یافت. در پرتاب دیسک نیز 
مبینا ســادات رحمانی دیگر ورزشکار 

همدانی موفق به کسب مدال نقره شد.
قهرمانی  دوومیدانی جوانان  رقابت های 
کشــور )بانوان( هم اکنون در خرم آباد 
در حال برگزاری است.نفرات برتر این 
رقابت ها برای اعزام به مسابقات جهانی 
و آسیایی به تیم ملی معرفی خواهند شد.

همدان میزبان اردوی 
تیم ملی کشتی شد

 فدراســیون کشــتی ایــران به طور 
رســمی با درخواســت میزبانی همدان 
برای برپایی اردوی تیم ملی کشتی آزاد 

نونهاالن در این شهر موافقت کرد.
 هیأت کشتی اســتان همدان به صورت 
کتبی درخواســت میزبانــی اردوی تیم 
ملی کشتی نونهاالن را به فدراسیون ارائه 
داد و بهروز نعمتی سرپرست فدراسیون 

کشتی با این درخواست موافقت کرد.
این اردو از 2۴ تیرماه جاری و به مدت 
چهار روز به میزبانی شهر همدان برگزار 

خواهد شد.
۳۶ کشــتی گیر از اســتان های مختلف 
کشــور در این اردو بــه میزبانی خانه 

کشتی همدان شرکت خواهند داشت.

برگزاری مسابقه داژبال 
در شهرستان رزن

 مســابقات داژبال همزمــان با دهه 
کرامت و هفته مبــارزه با مواد مخدر با 
حضور ۶ تیم در سالن پوریای ولی قروه 

درگزین برگزار شد.
همزمان با فرا رسیدن هفته مبارزه با مواد 
مخدر و دهه کرامت یکدوره مسابقات 
داژبال با حضور ۶ تیم در سالن پوریای 
ولــی قــروه درگزین با همــت هیات 

همگانی شهرستان رزن برگزار گردید.
شرکت کنندگان با شعار سالمت همگام 
با عدالت،عدالت همگام با ســالمت به 
صــورت دوره ای با یکدیگر به رقابت 
پرداختنــد و در پایان تیــم فرهنگ با 
ترکیب اعظم صفایی،لیال طاهری،ســارا 
بیانگــر و معصومه  رضایی،معصومــه 
خرقانی توانســت مقام اول این دوره از 
مســابقات را از آن خود کرده و لوح و 

جوایز را دریافت کنند.
 

برگزاری مسابقات رزمی 
بانوان در تویسرکان

 مسابقات اســتانی کیک بوکسینک 
بانوان به مناســبت میالد با ســعادت 
حضرت معصومــه)س( و روز دختر 
تویســرکان  شهرســتان  میزبانی  بــه 

برگزار شد. 
این مسابقات در ۴ رده سنی نونهاالن، 
نوجوانان، جوانان و بزرگســاالن در ۴ 
کنتاکت،  فردی، سمی  هنرهای  استایل 
الیت کنتاکت و فول کناتکت با حضور 
تیم های همــدان، مالیر، رزن، نهاوند، 
تویســرکان  الغدیر  فیروزان درســالن 
برگزار شــد. که تیم مالیر با 2۰ مدال 
طال، ۱۱ نقره و ۵ برنز موفق به کســب 
مقام اول، تیم همدان با ۸ طال، ۸ نقره و 
۶ برنز دوم و تیم تویســرکان با ۵ مدال 
طال، ۸ نقره، ۱۱ برنز مقام ســوم را به 

خود اختصاص داد.

اسدی هم استقاللی شد

 رضا اســدی، بازیکن فصل گذشته 
ســایپا با مسئوالن باشــگاه استقالل به 
توافق رســید تا پیراهن این تیم را برتن 
کند. این بازیکن دیروز در تســت های 

پزشکی نیز شرکت کرد.
اســدی پــس از آرش رضاوند و علی 
دشتی، سومین بازیکن از سایپا است که 

به استقالل پیوسته است.

 خبرنگار همدان پیام: اهالی کشتی استان و 
گوش شکسته های کشتی در جلسه هم اندیشی 

به دیدار معاون سیاسی استاندار رفتند.
در این جلسه اهالی کشتی با آزاد بخت درد دل 
کردند و از مشــکالت و نارسائی های کشتی 

استان صحبت کردند.
در این جلسه هم اندیشــی، حمیدرضا یاری 
رئیس هیأت کشــتی استان، محسن جهانشیر 
مدیرکل اداره ورزش و جوانان، قاسم ربیعیان 
دبیر هیأت کشــتی استان، عبدالرضا رضائیان 
رئیس هیأت کشتی شهرستان همدان، مهرداد 
ســعدی نژاد رئیــس اداره ورزش و جوانان 
شهرســتان نهاوند و تعــداد دیگری از اهالی 

کشتی حضور داشتند.
در این نشســت صمیمی رئیس هیأت کشتی 
اســتان با اشاره به سابقه گذشــته همدان در 
کشــتی، گفت: کشــتی اســتان در سال های 
گذشته در میادین بین المللی خوش درخشید. 
امــا متأســفانه در حال حاضر بــا آن دوران 

فرسنگ ها فاصله داریم.
حمیدرضا یــاری ادامه داد: از وقتی ســکان 
هدایت کشتی را در دست گرفتم سعی کردم 
با همدلی و احترام همه بزرگان و قهرمانان را 
دور هــم جمع کرده و بــا یکدلی و وحدت، 
برنامه های خود را برای تعالی کشــتی به اجرا 
بگذاریم و از مســئوالن ارشد استان حمایت 

و پشتیبانی از ورزش نخست استان را دارم.
وی مشکل اصلی هیأت را ضعف مالی عنوان 

کرد و گفت: در حال حاضر مشــکل اصلی 
کشتی منابع مالی است که امیدوارم با درایت 
مسئوالن و مساعدت آنها این مشکل حل شود 

و قدم های رو به جلویی برداریم.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان نیز در این 
جلسه برپایی اینگونه جلسات را مفید قلمداد 
کرد و از نــگاه ویژه مصطفــی آزاد بخت به 

کشتی تقدیر کرد.
محسن جهانشیر افزود: کشتی استان با توجه 
به گذشــته خود، جایگاهش را در کشــور از 
دست داده است که با حضور حمیدرضا یاری 
در رأس هرم هیأت کشتی رونق و تکاپویی در 
ورزش نخست استان به چشم می خورد و به 

آینده کشتی استان خوش بین هستم.
وی افزود: ثمره همین وحدت و همدلی باعث 
انسجام کشتی استان شده که حاصل آن را در 
مســابقات چند جانبه و کســب عنوان سوم 

مسابقات دیدیم.
وی گفت: یقین دارم که حرکت کشتی استان 
زنگ خطر را برای کشــتی دیگر استان ها به 

صدا درآورده است.
مدیرکل امور اجتماعی اســتان در این جلسه 
گفت: کشتی اســتان نوابغی را در حوزه های 
داوری، مربیگری و قهرمانــی دارد و با تمام 
تــوان در کنار رئیس هیأت کشــتی اســتان 

ایستاده ایم.
مهرداد نادری فر افزود: در حال ساخت محلی 
برای خانه کشتی در روستای علی آباد هستیم 

و دو تخته تشــک نیز به روستای آبشینه اهدا 
شده است و هر کاری برای پیشرفت کشتی از 

من ساخته باشد دریغ نخواهم کرد.
معاون سیاســی اســتانداری نیــز در این 
جلســه هم اندیشی به عالقه خود به کشتی 
اشــاره کرد و گفت: فعالیت ورزشی ام را 
با کشــتی آغاز کردم و با این رشته بیگانه 

نمی باشم.
آزادبخت افزود: یاری از مدیران توانمند استان 
است و به سختی کار در کشتی واقف هستم 
و حتم دارم که کشــتی با مدیریت حمیدرضا 
یاری بــه روزهای طالیی خــود باز خواهد 

گشت.
وی گفت: کشــتی را ورزش نخســت استان 
می دانم و با عالقه و اشتیاق از کشتی حمایت 
خواهم کــرد. باید قهرمانی را در کشــتی به 
پهلوانی تبدیل کرد و به دنبال راهکاری اساسی 

برای تقویت کشتی هستم.
در پایان این نشســت عبدا... کاظمی روشــن 
از پشکسوتان کشتی اســتان، قاسم ربیعیان، 
مهرداد سعدی نژاد، محمدحسین سلطانی نیز 
درباره مشکالت و مسائل کشتی نقطه نظرات 

خود را بیان کردند.
امیدواریم که اینگونه نشســت ها دست آورد 
خوبی برای کشتی اســتان داشته باشد و این 
رشته نخســت ورزش اســتان دوباره بتواند 
قهرمانان بزرگی را تحویل کشتی کشور داده و 

همدان به جایگاه خود بازگردد.

دیدارگوششکستهها
بامعاونسیاسیاستاندار

مدارس فوتبال
 پول ارجح 
بر آموزش!

 برخی مدارس فوتبال در همدان امروزه بیشتر 
با نگاهی مادی گرایانه اداره می شوند و آموزش و 
استعدادیابی، در رده های پایانی این مدارس قرار 

دارند.
به گزارش فارس ، درآمدهــای نجومی در فوتبال 
سبب شده خانواده ها برای آینده فرزند خود، پیش 
از دکتر، مهندس یا خلبان، شغل پولدار فوتبالیست 

را متصور شوند.
از همین رو مدارس فوتبال دائمی و تابســتانه در 
کشــور وجود دارند تا با آموزش به خردساالن و 
نونهــاالن زمینه بروز اســتعدادهای آنها را فراهم 
سازند، مدارسی که در اســتان همدان نیز وجود 

دارد و آموزش فوتبال دوستان را بر عهده دارند.
اما به راســتی مدارس فوتبالی که امــروزه تعداد 
آنها کم هم نیستند، توانســته اند بار استعدادیابی 
و ستاره ســازی آینده فوتبال را بر دوش بکشــند 
و مســیر آموزش خردساالن و نونهاالن را درست 

طی کنند؟
جالب است بدانید در اغلب مدارس فوتبال، یکی 
از مهم ترین مســائلی که ماهیت این مدارس را به 
چالش می کشــد، رویکرد صرفــًا مادی گرایانه و 
نگرش پول محــور برخی از مدیران و مربیان آنها 

نسبت به خانواده بازیکنان است.
پول و گذران اوقات فراغــت، مهمتر از آموزش 

در مدارس فوتبال شده است، هر چند در شرایط 
نابسامان اقتصادی حاکم بر جامعه، ارزش مادیات 

بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
نــگاه به عابربانک و جیــب والدینی که بعضًا در 
نان شب خویش مانده اند، اما به خاطر دلسوزی و 
شکسته نشدن غرورشان در مقابل فرزندان و حتی 
خانواده های دیگر، از خورد و خوراک، پوشــاک، 
تفریح و همه چیز خود گذشــته تا عزیزانشان را 
در مقابل هم ســن و ساالنشان سرشکسته نبینند، 

زیبنده ماهیت و رسالت مدارس فوتبال نیست.
محمــود الماســی یکــی از مربیانــی کــه در 
ــاره  ــا اش ــت دارد ب ــتان فعالی ــه اس ــای پای رده ه
بــه وضعیــت حاکــم بــر مــدارس فوتبــال اظهــار 
کــرد: متأســفانه مــدارس فوتبــال بــه یــک بنــگاه 
زودبــازده اقتصــادی تبدیــل شــده اند و بــه 

بازیکــن به عنــوان کاال نــگاه می شــود.
وی ادامــه داد: اســتعدادیابی در مــدارس فوتبــال 
ــال  ــدارس فوتب ــران م ــت و مدی ــده اس ــم ش گ
ــان را  ــن مربی ــتر، ضعیف تری ــد بیش ــرای درآم ب
گزینــش و بدتریــن زمــان تمرینــی یــک زمیــن 
ــول بیشــتری  ــا پ ــد ت ــال را انتخــاب می کنن فوتب

ــد. ــب بزنن ــه جی ب
ــزود:  ــدان اف ــال هم ــنای فوتب ــی نام آش ــن مرب ای
ــه  ــهر ک ــیه ش ــتعد حاش ــان مس ــفانه بازیکن متأس
وضعیــت مالــی مناســبی ندارنــد نمی تواننــد 
ــا  ــیاری از خانواده ه ــد و بس ــازی کنن ــال ب فوتب
به دنبــال بازیکــن ســاختن از فرزنــد خــود 

ــتند. هس
وی گفت: نگاه بنگاه محــور به مدارس فوتبال و 
تیم های پایه سبب شده است تا بازیکن خوبی که 
بضاعت مالی ندارنــد، برود دنبال کارگری و این 

آینده فوتبال استان را با خطر روبرو ساخته است.
الماســی تصریح کرد: در گذشته استان همدان در 
لیگ های برتر تمام رده های ســنی کشــور دارای 
تیم بــوده اما امروز می بینیم در مراحل نخســت 
نمایندگان اســتان به راحتی حذف می شوند و این 
نتیجه همان نگاه اقتصادی به مدارس فوتبال است 
که در سیســتم آن تنها بازیکنان پولدار می توانند 

رشد کنند.
وی خاطرنشان کرد: متأســفانه مربیان سازنده کنار 
رفته اند و امروز مربیانی با نگاه اقتصادی که به فکر 
پر کردن جیب های خود هســتند و رابطه و پول را 

جایگزین ضابطه کرده اند، آمده اند.
ایــن مربــی ســازنده فوتبــال همــدان تأکیــد کــرد: 
از مدیــران مــدارس فوتبــال انتظــار مــی رود 
ــه  ــرار اســت حــق مســلم خــود ک ــه ق حــال ک
دریافــت وجــه در جهــت پرداخــت هزینه هــای 
جــاری و ارائــه آمــوزش بهتــر اســت را بگیرنــد، 
حتی االمــکان بــه خانواده هــای کم بضاعت تــر 
اجــازه  و  داده  توجهــی  قابــل  تخفیف هــای 
ــی  ــز، دســت خال ــی ناچی ــر مبلغ ــد به خاط ندهن

ــازل خویــش شــوند. و خجــل راهــی من
وی خاطرنشــان کــرد: انتظــار مهم تــر ایــن 
دریافتــی،  وجوهــات  قبــال  در  کــه  اســت 
خدمــات و آمــوزش اصولــی بــه ایــن بازیکنــان 
ارائــه داده و در رشــد و پیشــرفت یــا حتــی 

ــند. ــا بکوش ــت آن ه ــات فراغ ــذران اوق گ
مجتبــی مظاهــری یکــی دیگــر از مربیــان رده های 
ــدارس  ــب م ــه معای ــاره ب ــا اش ــتان ب ــه اس پای
فوتبــال اظهــار کــرد: مــدارس فوتبــال بیشــتر بــه 
ــد  ــت روی آورده ان ــه کمی ــازی ب ــای کیفی س ج
ــدای آمــوزش  ــوز را ف و تعــداد بســیار فوتبال آم

ــد. ــح کرده ان صحی
وی ادامــه داد: فقر آموزش مناســب در بیشــتر 
مدارس فوتبالی ما مشــهود است تا جایی که در 
کمتریــن فضای موجود بیشــترین فوتبال آموز را 
آموزش می دهند، فضایی که روند آموزشی را هم 

محدود می کند.
این مربــی فوتبال افزود: مباحث مالی در مدارس 
فوتبــال در اولویت قرار گرفته و باعث شــده پر 
کردن اوقات فراغت نســبت به اســتعدادیابی و 

آموزش صحیح در اولویت قرار گیرند.
وی تصریح کرد: الزمــه مهم یک تمرین خوب، 
گرم  کردن و انجام حرکات کششی مناسب است 
که متأســفانه در اغلب مدارس با نرم دویی بسیار 
کم اقــدام به آغاز تمرینات با تــوپ می کنند که 

لطمه بزرگی وارد می کند.
مظاهــری بیان کرد: در ادامه نیز چند حرکت پا به 
توپ انجام و در نهایت با یک بازی دستگرمی در 
ابعاد کوچک، وقت به اتمام می رســد که زیبنده 

نیست.
وی گفت: انجام تمرینــات اصولی و پایه فوتبال 
باعث می شــود مدارس خروجی خوبی نداشــته 
باشند و شاهد افول فوتبال در آینده خواهیم شد.

این مربی فوتبال خاطرنشان کرد: عدم خروجی 
خوب از مدارس باعث بدنام شــدن اسم یک یا 
دو مدرسه فوتبال می شــود که ایجاد خدشه ای 
بزرگ به اعتبار تمام مدارس فوتبالی را به دنبال 
دارد کــه خالصانــه و صادقانــه در راســتای 
ارتقای ســطح آموزشی ورزشــکاران کوشیده 
و با کمترین مبالغ و بیشــترین خدمات منشــأ 
بازیکن سازی گسترده و پر کردن اوقات فراغت 

هستند. آنها 
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سن و جنسیت کاربران فناوری اطالعات 
در ایران

 آخرین وضعیت ســن و جنســیت کاربران فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات در ایران برمبنای طرح آمارگیری برخورداری خانوار ایرانی 

و استفاده افراد از فناوری اطالعات اعالم شد.
به گزارش مهــر، مهمترین نتایج آمارگیری برخــورداری خانوارها و 
اســتفاده افراد از فناوری اطالعات که توســط مرکز آمار تهیه شده و 
ســازمان فناوری اطالعات آن را منتشــر کرده است، نشان می دهد که 
از کل جمعیت ۶ ســاله و بیشــتر کشور که شــامل ۳۶/۷ میلیون نفر 
مرد و ۳۵/۷ میلیون نفر زن می شــود، ۳۱/۱ میلیون نفر از مردان کاربر 
تلفن همــراه، ۱۹/۸ میلیون نفر کاربر رایانــه و 2۴/۷ میلیون نفر کاربر 

اینترنت هستند.

کنترل امواج مغزی 
برای مقابله با خستگی مفرط

 خســتگی مفرط این روزها به یک مشــکل جهانی مبدل شده و 
محققان دانشــگاه واشنگتن قصد دارند با مطالعه دقیق تر امواج مغزی 
روش جدیدی برای حل این مشکل بیابند.به گزارش نیواطلس، کنترل 
امواج مغزی افراد و نحوه فعالیت آنها در افراد خســته و با نشــاط و 
مقایســه آنها به پزشکان و محققان امکان می دهد تا الگوهایی را برای 
یافتن روش های درمانی جدید شناسایی کنند.تشخیص و جداسازی 
اطالعات مربوط به خستگی از امواج مغزی کار بسیار دشواری است، 
زیرا مغز انسان این اطالعات را همراه با اطالعات متنوع مربوط به دیگر 
احساسات و عواطف شــخصی مبادله می کند. اما محققان می گویند 

فناوری جدید تفکیک این نوع داده ها را در مغز ممکن می کند.

قبوض کاغذی تلفن ثابت
 از مهرماه حذف می شود

 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خبر داد: قبوض کاغذی کارکرد 
مشــترکان تلفن ثابت از مهرماه سال جاری حذف می شود. به گزارش 
مهر، مجید صدری گفت: در راستای نهادینه سازی و تحقق فرایندهای 
دولت الکترونیک، از مهرماه سال جاری )سیکل چهارم( قبوض کاغذی 

کارکرد تلفن ثابت، چاپ و توزیع نمی شود.
وی با تاکید بر اســتفاده بهینه از تمــام ظرفیت های دولت الکترونیک 
خاطرنشــان کــرد: با تاکیــد وزیر ارتباطــات و با توجه بــه ایفای 
مسئولیت های اجتماعی، شرکت مخابرات ایران قبوض کاغذی کارکرد 
هزینه تلفن ثابت مشترکان را در تمام استان ها و مناطق مخابراتی حذف 

می کند.

پمپ های مقاوم به سایش ساخته شدند
محققان کشور موفق به ساخت پمپ های مقاوم به سایش با طول عمر 

دو برابر نمونه های مشابه شدند.
به گزارش دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، به منظور پمپاژ ســیال دو فازی 
مایع -جامد از پمپ های خاصی به نام پمپ های »اســالری« استفاده 
می شــود. طبق اســتاندارد »ANSI12.۱-۱2.۶« این پمپ ها قابلیت 
پمپاژ اسالری )جامد- مایع( با فراوانی حجمی 2 درصد تا ۵۰ درصد 
و چگالی نسبی ذرات یک تا ۵/۳ را دارد.متخصصان دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر در یکی از شرکت های مســتقر در مرکز کارآفرینی دانشگاه 
با تکیه بر دانش تحلیل و طراحی این دســته از پمپ ها و به کار گیری 
جنس های مقاوم به سایش، پمپ های مقاوم به سایش را تولید کردند 

که در سخت ترین شرایط کاری، عملکرد و عمر مناسبی دارند.

ارتباطات مناطق زلزله زده مسجد سلیمان 
پایدار است

شــرکت ارتباطات زیرســاخت وضعیت ارتباطی مناطــق زلزله زده 
مسجد ســلیمان را عادی عنوان و اعالم کرد که شبکه ارتباطی کشور 

هیچ مشکلی ندارد.
به گزارش شــرکت ارتباطات زیرســاخت، بــا تمهیداتی که صورت 
گرفته هیچ مشــکلی در زمینه اختالل یا قطعی در شبکه های ارتباطی 

زیرساخت در مناطق زلزله زده نداریم. 
بــا توجــه بــه افزایــش حجــم تماس هــای ارتباطــی در ایــن مناطــق 
ــای  ــی و کانال ه ــزات فن ــان، تجهی ــی هموطن ــع نگران ــرای رف و ب
ارتباطــی جهــت ســهولت در برقــراری ارتبــاط افزایــش پیــدا کــرده 

اســت.

معرفی کتاب های فرهنگی رضوی 
در هفته کرامت

 در نشست تخصصی کتابخوان رضوی ۵  کتاب 
با عنوان فرهنگ رضوی از ســوی شخصیت های 
علمی، دینی و اجتماعی اســتان در جمع صاحبان 

اندیشه در سالن شهید آوینی همدان معرفی شد.
نشست تخصصی کتابخوان رضوی به مناسبت هفته 
کرامت در مجتمع فرهنگی شهید آوینی برگزار شد 
تا فرصتی برای معرفی  کتاب هایی با عنوان فرهنگ 

رضوی باشد.
در ایــن نشســت اعضــای کتابخانه هــا همچنین 
شخصیت های دینی، سیاسی، علمی و اجتماعی هر 

کدام به معرفی یک کتاب پرداختند. 
در این مراسم مدیر حوزه های علمیه استان همدان 
به عنوان شخصیت دینی استان، ضمن معرفی کتاب 
به اهمیت فرهنگ رضوی پرداخت و کتابخوانی را 

امری بسیار ارزشمند عنوان کرد. 
آیت ا... سیدمصطفی موسوی اصفهانی اظهار داشت: 
نیاز است دســت اندرکاران در مقوله کتابخوانی و 
تشــویق کودکان، نوجوانان و جوانان به امر مطالعه 
بیشتر بکوشند و موقعیت های دسترسی به کتاب را 

افزایش دهند.
مدیــر کل کتابخانه های عمومی اســتان همدان در 
حاشیه نشســت کتابخوان رضوی در گفت وگو با 
خبرنــگار همدان پیام، با بیان اینکه این نشســت از 
سلسله نشســت های کتابخوان  رضوی کشور است 
که در سطح شهرســتانی و استانی به صورت ویژه 
برگزار می شود، گفت: در این نشست تخصصی ۵  

کتاب با عنوان فرهنگ رضوی معرفی شد.
عاطفــه زارعی هدف از برگزاری این نشســت را 
معرفی فعاالن شــاخص در حوزه هــای فرهنگی، 
سیاســی، علمــی و اجتماعی عنــوان و بیان کرد: 
معرفی کتاب و تشــویق عموم مــردم به موضوع 
مطالعه دارای اهمیت است و اعضای کتابخانه های 

سطح شهر همدان گرمی بخش این نشست بودند.
در این نشست کودکان و نوجوانان خالق در زمینه 
نویسندگی و شــاعران کوچک عضو کتابخانه ها به 
شــعر خوانی و ارائه متن های ادبی خود پرداختند و 
یکی از هنرمندان نقال اســتان با هنر نقالی به بیان 

شخصیت و کرامت امام رضا )ع( پرداخت.
در حاشــیه این نشست نمایشــگاه کتاب، پذیرای 
عالقه مندان بــود و برگزار کنندگان ایــن برنامه با 
به نمایش گذاشــتن تابلو های نقاشی و کتاب های 
فرهنگ رضوی ویژه ســنین کودکان ، نوجوانان و 
بزرگساالن حال و هوای هنری به این فضا بخشیده 

بودند.  

نشست اهل قلم 
در انجمن ادبی »آفرینش« 

 اعضــای کانــون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان همــدان در روز قلم، با حضور در انجمن 
ادبی "آفرینش" عالوه بر خواندن اشعار به تبادل نظر 

افکار ادبی پرداختند. 
به گــزارش روابط عمومــی کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان اســتان همــدان، انجمن ادبی 
آفرینش، همزمان با هفته کرامت  و در آســتانه  روز 
قلم با حضور 2۹ عضو ادبی مراکز همدان در محل 
گالری مرکز شماره یک همدان برگزار شد. هدف از 
برگزاری این  نشســت به اشتراک گذاشتن اشعار و 

داستان اهل قلم بود.
الزم به ذکر اســت شاعر معروف  همدانی غالمرضا 
بکتاش میهمان ویژه این برنامه بود. او در آغاز جلسه 
در مورد ارزش قلم صحبت کرد و گفت: قلم یعنی 
اندیشیدن تفکر و اندیشه آنقدر جایگاه واالیی دارد 

که خداوند به آن قسم یاد می کند.
در این جلسه درباره شعر سپید و شعر فلسفی تبادل 
نظر و گفت وگو هایی بین شاعران و اهل قلم صورت 

گرفت.
در ادامه پس از خوانش چند شعر و داستان توسط 
اعضــای اهل قلــم، بهناز ضرابی زاده کارشــناس 
ادبــی اداره کل کانون پرورشــی فکری کودکان و 
نوجوانان استان همدان با اشاره به طرح در داستان 
و داســتان های موقعیت محور، بیان کرد: باید قدر 
کلمه را دانســت و باید برای نوشتن داستان، تمام 
دارایی مان را به همراه داشــته باشــیم و درست و 

با تدبیر خرج کنیم.  
نشســت اهل قلــم با خوانش ۵ اثر شــعری و یک 

داستان نیمه بلند به پایان رسید.

اجرا وخوانش نمایش  ادیپ شهریار  در همدان
همدان میزبان هنرمندان پایتخت

 سپیده راشدی - خبرنگار همدان پیام:  اجرا و نمایش "ادیپ شهریار" 
روزهای پنج شــنبه و جمعــه 2۰ و 2۱ تیرماه در مجتمع شــهید آوینی 

همدان برگزار می شود.
این رویداد با تالش دســت اندرکاران، پس از نیم قرن و برای نخستین بار 
در همدان اجرا می شــود. در این رویداد هنرمندان درجه یک تئاتر کشور 

همراه با هنرمندان استانی، کار مشترکی را به نمایش خواهند گذاشت.
این اجرا و نمایش یکی از ســه نمایش مهم ســوفوکل است.سوفوکل 
از نویســنده های یونان باســتان بوده و این کار از دوره باســتان تا به  
امروز در کشــورهای مختلف توســط هنرمندان مطرح به طور مداوم 

اجرا می شود.
اجــرا و نمایش "ادیپ شــهریار" با هدف همکاری و ارتباط مشــترک 
هنرمندان ملی و کشوری با هنرمندان استانی، ارتباط با هنرمندان پایتخت، 
تقویت استان همدان در زمینه تئاتر، شناخته شدن بیشتر تئاتر همدان در 
کشــور، آموزش همزمان اجرا و خوانش با محوریت تئاتر برای کودکان، 

نوجوانان وعالقه مندان برگزار می شود.
عباس شــیخ بابایــی کارگردان این اجــرا و نمایش متولد ۱۳۵۵ و 
دانش آموخته رشــته هنرهای نمایشــی در همدان است . شیخ بابایی 
فعالیت هنری خود را از ســال ۱۳۴۹ به همــراه اکبر عاقالن با کار 
تئاتر در همدان آغاز کرد و بعدها وارد عرصه فیلم ســازی و سینما 
شــد. سهراب تا ســهراب، صنوبرهای ســوزان و یاد از جمله آثار 
برجســته این کارگردان همدانی اســت.پس از آنکه مرکز آموزش 
تئاتر در شهرســتان ها دایر شــد، رضا کشانی مســئولیت این مرکز 
را به عهده گرفت. وی هم ســال۱۳۵۰ وارد این مرکز شــدند. این 
پیشکســوت تئاتر در اســفندماه ۱۳۷۵ نمایشــی به نام "ما را مس 
کنید" را در دانشــگاه بوعلی ســینا اجرا کرده و تئاتر همدان پس از 

انقالب با ایــن نمایش کلید می خورد.
شــیخ بابایی اعتقاد دارد حدود نیم قرن پیش همدان، در حوزه تئاتر یکی 
از قوی ترین اســتان های کشور محسوب می شــد و از دالیلی که در آن 

زمان همدان در این حوزه شناخته شد، ارتباطش با پایتخت بوده است.
 به طوری کــه هنرمندان درجه یکی ماننــد رضا همراه به همدان رفت 
وآمد می کردند اما در ســال های گذشــته فقط تئاتر همــدان با تئاتر 
مرکز ارتباط داشــته و مانند گذشته کمتر گروهی از تهران در همدان 

داشته اند.  اجرا 
امسال شــیخ بابایی تالش کرد با دعوت از هنرمندان تئاتر پایتخت برای 

نخستین بار، نمایش ادیپ شهریار را در همدان به روی صحنه ببرند.
ایــن کار با خوانش نمایش متفاوت اســت. درعین حال کــه تعدادی از 
هنرمنــدان به خوانش نمایش می پردازند تعــدادی از هنرمندان هم اجرا 
می کننــد. دلیل این کار هم از دیدگاه کارگردان این اســت که این اجرا 
نوع متفاوت و جدیدی اســت و دشــواری نمایش و خوانش را به طور 

متقابل حل می کند.
از دیدگاه کارشناســان و منتقدین، نمایش در همدان قدرت گذشــته را 
نــدارد و این اجرا در همدان کمک می کند کــه مخاطبان با تراژدی های 

کهن و ژانرهای متفاوتی آشنا شوند.
این گروه شامل: عباس شیخ بابایی: بازآفرینی، طراحی و کارگردان

سعید باغبانی: دستیار کارگردان
حسن کوثری: نور و صدا
مرتضی بختیاری: موسیقی

مسعود احمدی: مشاور کار
■ هنرمندان پایتخت: قاسم زارع، جلیل فرجاد، جمشید جهانزاده، مهدی 

میامی و کمال شهبازبگیان
■ هنرمندان همدان: احمد بیگلریان، ســهراب نیک فرجاد، ایرج رنجبر، 
سعید باغبانی، شیما شادمانی، باران عرفانی، امیر کوندی، صادق قاسمی 
و غالمرضا مهری است که با این اجرا پس از۴۰ سال به صحنه بازیگری 

برمی گردد.
■ هنرجویان: خانم ها: حیدری، قندی، گیتی جالل، محمودی، کالنتری، 
رضایی، جبــاری، حاجی بابایی، واحدی، محمدی، معبــودی و آقایان: 

رسولی، بهرامی، سرمدی، نظری، جبیبی.
اعضای گروه امیدوار هســتند با استقبال مردم و یک اجرای موفقیت آمیز 
بتوانند به اجراهای بیشتری بپردازند و با باز آفرینی این اثر و اضافه نمودن 

شخصیت ها، دنیای معاصر را وارد این اثر تاریخی کنند.

■ حدیث:
امام علی )ع(:

ادب ، خود ، جای َحَسب یا نسب را می گیرد .        
 غرر الحکم: ج 2 ص ۱۵ ح ۱62۱

■ دوبیتي:
خیال خط و خالت در نشی یار زدل نقش جمالت در نشی یار  
که تا وینم خیالت در نشی یار مژه سازم بدور دیده پرچین  

باباطاهر

 بــا ورود به خیابان جهان نما از ســمت 
میدان بعثت لختی درختان نیمه هرس شــده 
توجه هر عابری را به خود جلب می کند. اما 
تعجب برانگیزترین قسمت ماجرا آنجاست 
که فقط همان چند درخت پیشانی به پیشانی 
یک آموزشــگاه چنین سیمای پریشانی را به 
خــود گرفته اند و دیگر درختــان این منطقه 

دست نخورده جای خود باقی مانده اند .
همجــواری درختان با آموزشــگاه موجب 
دامن زدن به برخی حواشی شد. حواشی بر 
این منوال که شــاید درختان هرس شدند تا 
تابلوی آموزشــگاه معروف شهر رخ نمایان 
کند. شــایعه ســر زبان ها چرخیده و نوک 
پیکان اتهام را درمقابل اعضای شورای شــهر 
و سازمان سیما و منظر شهرداری همدان قرار 

داده است.
این موضوع بازار داغ شــایعات را در فضای 

مجــازی فراهم آورده و باعث شــده تــا برخی از 
اعضای شورای شهر و سازمان سیما و منظر همدان 

متهم شوند.
 تصمیم به هرس درختان مربوط به سال 

۹۵ است
مدیرعامــل ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز 
شــهرداری همدان تصمیم به هرس درختان خیابان 
جهان نمــا را مربوط به ســال ۹۵ و پیش از به عهده 

گرفتن سمت کنونی خود دانست.
بابک مهدی آزاد  در گفت وگوهای رسانه ای روزهای 
اخیر خود ، با اشــاره به ارسال نامه اخطاریه از سوی 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
استان همدان مبنی بر بیمار بودن درختان آن منطقه، 
مطرح کرد: از 2 ســال گذشــته مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان آغاز 
به انجام مطالعاتی بر روی درختان اســتان داشته که 
در این بین از بیماری درختان این منطقه آگاه شــده 
و نسبت به جلوگیری از انتقال این بیماری به سایر 

درختان مجاور اخطار داده است.
وی بــا تأکید بر اینکه براســاس ایــن نامه، نابود 
نکردن درختان باعث انتقال بیماری آنان به ســایر 
درختان منطقه می شــد، خاطرنشان کرد: براساس 
این نامه، دو ســال گذشته ســازمان سیما و منظر 
بــرای جلوگیــری از قطع درختان، بــا همکاری 
و با توجه به نظر مهندســان، به درســتی اقدام به 
جوان ســازی و تحریک رشــد مجدد سربرداری 
شده بود اما متأسفانه برش بافت های تنه و بررسی 
بافت پوســت درختان نشــان داد به علت شرایط 
نامســاعد ســال های ۹۵ و ۹۶ این درختان کاماًل 
خشکیده و مرده هستند و به هیچ وجه امکان زنده 

شدن دوباره و رویش مجدد را ندارند.
مهدی آزاد در ادامه با اشــاره به بند دوم نامه ارسالی 
از ســوی مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و 
منابع طبیعی اســتان همدان، افزود: بررسی وضعیت 
پوســت خشــکیده تنه حاکی از وجود خسارت و 
تعداد بی شمار آفات پوست خوار و چوب خوار روی 
تنه و زیر پوست های مرده این درختان بود. به همین 
منظور توصیه شــد هرچه ســریع تر ایــن درختان 
خشــکیده بریده و معدوم و یا تحویل کارخانه های 
فرآوری چوب شــوند تا از شیوع این آفات به سایر 

نقاط فضای سبز شهر جلوگیری به عمل آید.
 بررسی علت دقیق مرگ درختان پرهزینه 

است
وی با بیان اینکه بر اساس این نامه بررسی علت دقیق 
مرگ درختان مشــکل بوده و پرهزینه است، گفت: 
بررســی ها و ترک های موجود بر تنه درخت بسیار 
شبیه به عالئم ناشی از خشکسالی و سرمازدگی پی 
در پی در فصول پاییز و زمستان سال های ۹۵ و ۹۶ 
بوده به طوری که در آن ســال ها بسیاری از درختان 
کهنســال مثمر و غیرمثمر در اســتان نابود شده و 
خســارت های هنگفتی را به کشــاورزان وارد کرده 

است.مدیرعامل ســازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری همدان با اشاره به توصیه مندرج در این نامه 
مبنی بر غرس نهال های مناسب مابین فضای درختان 
موجود پس از قطع و معدوم کردن آن ها، اظهار کرد: 
این سازمان به این توصیه عمل کرده و درختان بسیار 
جوان با ارتفاع قابل قبولی در بین این درختان کاشته 
شــده اســت. وی علت جابجا نکردن و قطع کامل 
درختان خشک شده را استفاده به عنوان المان و تغییر 
به حالت آن به نمادی زیبا و چشــم نواز دانســت و 
تصریح کرد: براســاس طرح ارسالی از سوی کمیته 
مربوطه، قرار اســت به زودی این درختان خشکیده 
به عنوان المان هایی زیبا و متناســب با فضای شهری 
تغییر حالت دهند. به همین دلیل حضور این درختان 

به شکل فعلی خود امری موقتی است.
 از پول بیت المال به کسی باج نمی دهم

مدیرعامــل ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز 
شــهری همدان علت اصلی وجود شایعه پراکنی و 
انتشــار اخبار کذب مبنی بر ارتبــاط خود با اعضای 
شورای شهر و ربط دادن آن به آموزشگاه معروف در 
همدان را تنها عمل نکردن به خواسته های نامتعارف 
یکی از شــهروندان خواند و تأکید کرد: چندی قبل 
این فرد با درخواســتی نامتعارف به این ســازمان 
مراجعه کــرد که با مخالفت بنده و ســایر اعضای 
این سازمان روبه رو شد. از این رو به جهت تالفی و 
انتقام جویی دست به چنین کار غیرمنطقی و خالف 
اخالقی زده، این شایعه سازی جنبه تخریب داشته و 
محور انتشار اخبار دروغ علیه نحوه کار و مدیریت 

بنده بوده است.
 نظارت مهندسان باغداری و کشاورزی بر 

اعمال شهرداری
رئیس شورای اسالمی شهر همدان نیز قطع درختان 
را براســاس نامه ارسالی از سوی مرکز تحقیقات و 
آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان همدان 
دانست و در گفت وگو با ایسنا، گفت: تمامی اعمال 
مربوط به فضای شهری و سبزی همدان در سازمان 
سیما و منظر شهرداری براساس نظارت و مشورت 
مهندســان باغبانی و کشاورزی حاضر در این اماکن 
و درصــورت لزوم با هماهنگــی مرکز تحقیقات و 
آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان همدان 

صورت می گیرد.
کامران گردان شــایعه مبنی بر ارتباط مدیر مؤسسه 
معروف با یکی از اعضای شورای شهر را تلویحاً رد 
کرد و افزود: از ایــن موضوع اطالع دقیق ندارم اما 
به جرأت می توان گفت که هیــچ گاه رابطه در اداره 

شهری ورود نخواهد داشت.
وی در رابطه با هرس درختان و خشــک شدن آنان 
پس از مدتی در شــهر، عنــوان کرد: هرس درختان 
هیــچ گاه غیراصولی نبــوده و موجب مرگ درخت 
نمی شــود مگر آنکه درختان بر اثر بیماری و آفات 

موجود خشک شده و دیگر قابل درمان نباشند.
 حذف درختان بهتر از نگهداری آنها است

رئیــس مرکز تحقیقــات و آموزش کشــاورزی و 
منابع طبیعی اســتان همدان، حذف درختان خشک 

شده را بهتر از نگهداری آنان دانست.
قاسم اسدیان با تأکید بر اینکه خشک شدن درختان 
زمینه حمله آفات و بیماری ها و شــیوع آن به سایر 
درختان را فراهم می کند، گفت: این دسته از درختان 
چه در شهر و یا ســاکن در باغات باید نابود شوند 
تا از حیات ســایر درختان پاســداری شود، کاهش 
چشمگیر سطح تولید فتوسنتز در درختان از کمترین 

آسیب های ناشی از خشک شدن آنان است.
وی بــا بیان اینکــه درخت گردو، بیــد و برخی از 
درختــان میوه هماننــد زردآلو در معرض بیشــتر 
سرمازدگی هستند، عنوان کرد: سرمای بهاره، همانند 
سرمای نیمه دوم فروردین ماه سال جاری، باعث شد 
تا این دسته از درختان بیشتر در معرض خشک شدن 

قرار گیرند.
 چالش هــرس و ماله کشــی در فضای 

مجازی 
درزمینه هــرس درختان خیابــان جهان نما مهرداد 
حمــزه در فضای مجازی مطلبی را منتشــر کرد که 
در آن موارد متعدد مطرح شده است . در این مطلب 
با عنوان "ماله کشی به روش شهرداری و شورای شهر" 
آورده شده اســت که، درحالی که چند روزی است 
بحث پیرامون هرس عجیب و غریب درختان مقابل 
آموزشگاه معروف شهر واقع در خیابان جهان نما به 
بحث داغ فضای مجازی و رسانه های استان همدان 
تبدیل شده اســت، پاسخ های مسئوالن شهرداری و 
شورای اسالمی شــهر همدان به این موضوع جالب 
اســت که در ادامه نکاتی چند پیرامــون این اتفاق 

آورده می شود.
■ یکم: نرگــس نورالــه زاده، از اعضــای محترم 
شورای اسالمی شــهر همدان در گفت وگوی تلفنی 
ضمن تایید این مطلب که مجوز آموزشــگاه مذکور 
متعلق به وی اســت، هر گونه دخالت در قطع این 
درختان را تکذیب کرد و برای این موضوع خداوند 
متعال را شاهد قرار داد. این در حالی است که رئیس 
شورای شهر همدان در گفت وگو با ایسنا ارتباط این 
مجموعه با یکی از اعضای شــورای شهر را تلویحا 

رد کرده است!!!! 
■ دوم: بابک آزاد، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شــهرداری همدان در گفت وگو با ایسنا 
گفته که خشک شدن این درختان مربوط به سال ۹۵ 
و ۹۶ و دلیل آن خشکسالی و سرمازدگی آن دو سال 
بوده اســت. این موضوع را وحید علی ضمیر معاون 
خدمات شهری شهرداری نیز تایید کرد! حال سوال 
این جاست چرا بنا به گفته آقایان این درختان اواخر 
ســال ۹۷ به این شــکل درآمدند! این یعنی درست 
پس از زمانی که آموزشگاه مذکور به این محل نقل 

مکان کرده است!
■ سوم: عباس صوفی شهردار همدان در گفت وگویی 
پیرامون این مسأله اعالم کرده که فعالیت های عمرانی 

در خیابان جهان نما باعث خشک شدن 
این درختان شده است!

■ چهارم: بابــک آزاد در گفت وگو با 
ایســنا دلیل انتشــار خبر قطع درختان 
جهان نما را خواسته های نامتعارف یک 
شهروند عنوان کرده است، بدون آنکه 
اشــاره کند او کیست و چه خواسته ای 

داشته است!
* حاال با بیان چهــار نکته باال، نه تنها 
مخاطبان با این حرف ها اقناع نشــده، 
بلکه  ســواالت تــازه ای در ذهن هر 
نکته سنجی شکل  شــهروند ریزبین و 
می گیرد که امیدواریم مســئوالن شورا 
و شــهرداری به جــای ادامــه دادن به 
ماله کشی، این بار شفاف و صریح پاسخ 

دهند! 
۱- مگر اعضای شورای اســالمی شهر 
نباید در آغاز عضویتشــان در شورای شــهر لیست 
اموال و دارایی های خود را اعالم کنند. چگونه است 
که تقریباً همه شهر می دانند این آموزشگاه متعلق به 

چه کسی است، اما رئیس شورای شهر نمی داند!؟
2- خشکســالی، ســرمازدگی، آفــت، بیماری یا 
هــر نامی بر آن می گذاریــم، چگونه فقط گریبان 
حدود ۱۰ اصله درخت مقابل این آموزشــگاه را 
گرفته اســت و بقیه درختان این خیابان همه سالم 
هســتند!؟ حتما درخــت مقابل اداره اســتاندارد، 
درختان مقابل برخــی ادارات و بانک های میدان 
آرامــگاه بوعلی ســینا و اخیــرأ درخــت مقابل 
ســاختمان تجاری واقع در بلوار فلسطین و.... را 
یادتان هســت. نمی دانم چرا همه این درختان به 

سرنوشتی مشابه دچار می شوند!؟ 
۳- آقای آزاد به جــای فرافکنی در مورد موضوع 
بهتر اســت شفاف توضیح بدهند منظورشان از آن 
شــهروند کیست و چه خواســته نامتعارفی داشته 
است. بنده به عنوان نویســنده این مطلب و کسی 
که نخســتین بار خبر قطع درختان را منتشــر و در 
اختیار دیگر رســانه ها قرار داده اســت، قسم یاد 
می کنم که تا امروز حتی با جناب آزاد هم کالم هم 
نشده ام چه برســد به....!؟ این موضوعی است که 
در رپرتاژ خبری منتشــره در روزنامه سپهرغرب 
به تاریخ ۱۷ تیرماه نیز به آن اشــاره شــده است و 
اگر اثبات نشود، نگارنده پیگیری حقوقی موضوع 

را حق قانونی خود می داند.
۴- تناقض  حرف ها و دالیل شهردار، معاونین وی و 
اعضای شورای شهر خود دلیل محکمی است مبنی بر 
اینکه موضوع فراتر از یک سرمازدگی عادی و قطع 
چند درخت اســت! و مســأله جای تأمل بیشتری 

دارد!؟
۵- حــال که جناب آزاد با صراحت اعالم کردند از 
پول بیت المال به کسی باج نمی دهند، ضمن تحسین 
رفتار ایشان، از وی درخواست می شود، در راستای 
شفافیت اعالم کنند کدام فضاهای سبز در نقشه شهر 
از ســبز پررنگ به سبز کم رنگ تغییر کاربری داده و 

این زمین ها متعلق به چه کسانی است!؟ 
۶- حال که بحث بیت المال و آموزشــگاه های آزاد 
مطرح شد، بد نیســت دوستان شورای شهر توضیح 
دهند با کدام دلیل قانونی و شــرعی تعرفه عوارض 
این آموزشگاه را به دو دهم درصد کاهش داده اند!؟ 
دیگر مردم شــهر به ویژه مناطــق کم برخوردار چه 
گناهی دارنــد که بایــد از جیب آن ها بــرای این 

آموزشگاه ها خرج شود!
* در پایان امیدوارم مســئوالن به جای ماله کشی، 
به دنبال اقناع افکار عمومی و شفاف سازی باشند. 
قطعــا یکی از راه هایــی که از بســیاری اتفاقات 
جلوگیری می کند اطالع رســانی به روز، شفاف و 
به هنگام است که امروز حلقه گمشده شورای شهر 
و شــهرداری همدان، مســأله اطالع رسانی است! 

همین.

هرسدرختانبهدلیلآفتیاسفارش؟


