
 2019 مـــی    20   1440 رمضـــان   14   1398 مـــاه  اردیبهشـــت   30 دوشـــنبه  
تومـــان   2000 روزنامـــه   صفحــــــــــــه   8   3477 شـــماره  شـــانزدهم   ســـال 

www.HamedanPayam.com

|ISNN: 2322-4665|

C M Y K

یم
سن

س: ت
عك

/

خبر

4

ران
اي

خبر

2

خبر

2

ش
رز

و

7

آموزش مینی 
گلف و بهكاپ 
وارد مدارس 
همدان شد

دامنه شمالی 
الوند تهدیدی 
در مواقع سیالب 
است

کلینیک ویژه 
»امید« در همدان 
بهره برداری
 شد

شفافیت 
پادزهر فساد 
سیستماتیک

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

يادداشت روز
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هیاهو به جای تن دادن 
به قانون

 1- چند وقتی است که انتشار سندی 
از تصویب پرداخــت 40 میلیون تومان 
پاداش به شهردار از سوی شورای شهر 

همدان در فضای مجازی...

دایه های فرهنگ همدان
8
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

والدت امام حسن مجتبی(ع) 
و روز اکرام  را تبريک می گوييم

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

  قدرت ا... ولدی 

مدیریت صنایع غذایی بابونه حمزه)آلش(

معاون محترم استاندار همدان و 
فرماندار شهرستان مالیر

انتصاب به جا و شایســته جنابعالی که نشان از 

لیاقت و کارآمدی حضرتعالــی دارد را تبریک 
عرض نموده ، توفیقات حضرتعالی را از خداوند 

متعال خواستاریم.

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

  قدرت ا... ولدی 

شرکت تعاونی دهیاری های بخش جوکار

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان 
معاون محترم استاندار همدان و 

فرماندار شهرستان مالیر
را تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده، امیــد 
ــروز و  ــال پی ــزد متع ــایه ای ــت در س اس

ــید. ــربلند باش س

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

  قدرت ا... ولدی 

صنایع غذایی گیالنه سامن - شاهرخی

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان 
معاون محترم استاندار همدان و 

فرماندار شهرستان مالیر
که حاکی از توانمندی و حســن سوابق خدمتی 
شما است را تبریک و تهنیت عرض نموده، امید 
است در ســایه الطاف ایزدمنان همواره موفق و 

موید باشید.

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

  قدرت ا... ولدی 

مجتمع صنعتی بافتینه و بافتسان

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان 
معاون محترم استاندار همدان و 

فرماندار ویژه شهرستان مالیر
که حاکی از توانمندی و حســن مدیریت حضرتعالی 
می باشد را تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز 

افزونتان را از حضرت سبحان آرزومندیم.

تبریک و تهنیت

امور بانوان فرماندای بهار و مدیرعامل کانون فرهنگی اجتماعی 
فرهیخته و انجمن پردیس بهار

سرکار خانم مینو نیکبخت
انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان 

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان بهار 
را تبریک و تهنیت عرض می نماییم. @bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشیدلطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید
برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا 

 ارسال  نمایید.عدد 5 را به شماره 09035157351 ارسال  نمایید.

 دور جدید تغییرات در بدنه مدیریتی شهرداری همدان 
در حالی قرار بود با صدور ابالغ ها انجام شــود که برخی 
اعضای شورای شهر در صحن علنی روز گذشته تصمیم 

شهردار را به تاخیر انداختند.
اگرچه این تاخیر به یک روز هم دوام نیاورد اما صحن علنی 
روز گذشته شورای اسالمی شهر با دیدگاه های متفاوت بر 
سر انتصاب ها همراه شد.هر چند در ماراتن اظهارنظرهای 
صریح و متفاوت اعضای شورای اسالمی شهر همدان بر 
ســر انتصابات جدید، برخی اعضا خطاب به خبرنگاران 
حاضر در جلسه »این را بنویسید یا ننویسید« راه انداختند! 
اما شــفاف ســازی از جریانی که هر از گاهی با حاشــیه 
در مدیریت شــهری همراه می شــود، دیدگاه ها پیرامون 
واژه حســاس »انتصابات جدید«، رسالتی است که به آن 
پرداختیم.در نشست دیروز اغلب اعضای شورای اسالمی 
شــهر به طرح دیدگاه های متفاوت نســبت به انتصابات 

پرداختند و شایسته ساالری را مورد تاکید قرار دادند.
 تغییر معاون شهرسازی شهرداری سوژه داغ 

صحن شورا
خبر تغییر مجید یوسفی نوید معاون شهرسازی و معماری 
شــهرداری همدان سوژه داغ صحن علنی شورای اسالمی 

شهر همدان بود.
شــهردار همدان در پاسخ به این تغییر گفت: یوسفی نوید 
چهار ســال در راس این معاونت حضور داشته اما از نظر 
ما عملکرد وی در حوزه شهرســازی خوب نبود؛ هر چند 
در تکریــم ارباب رجوع در صــدور پروانه مطلوب عمل 

کرده است.عباس صوفی افزود: به هر حال انتظار ما از این 
معاونت پیگیری طرح های اجرایی حوزه شهرسازی است 
و یوسفی نوید در این راستا خوب عمل نکرده و نمونه آن 
زمین ماندن ضوابط طرح جداره سازی و ورودی های شهر 
همدان است.وی در واکنش به نحوه جابجایی ها از سوی 
برخی اعضای شــورای شهر همدان گفت: بارها گفته اید 
چرا شهرداری جابجایی نمی کند و مدیران ثابت هستند و 
اکنون که اقدام می کنیم با چراها در جابجایی ها مواجه می 
شویم.صوفی افزود: معاونتشهرسازی و معماری شهرداری 
همدان فقط صدور پروانه نیست و مهمترین وظیفه پیگیری 

امور شهرسازی است.
 با نقشه اجرایی پیش می رویم

شهردار همدان در ادامه گفت: از معاون شهرسازی انتظار 
داشــتیم که جلوتر از برنامه باشــد اما فقــط در ارتباط و 
صدور پروانه خوب عمل کرد.صوفی تاکید کرد: مجموعه 
شــهرداری همدان باید با نقشــه اجرایی پیش برود و در 
ترسیم این نقشه هرگز نمی توانیم شاهد کند بودن پیگیری 
ها باشیم.صوفی با طرح این سوال که چرا باید برای طراحی 
خیابان و جداره سازی ها مشاوره بگیریم، گفت: بنابراین 

فلسفه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری چیست.
وی با دفــاع از عملکرد امیر فتحیان نســب مدیر منطقه 
یک شــهرداری همدان گفت: نامبرده 10 ســال در حوزه 

شهرسازی تجربه کســب کرده و نیروی خوب، متعهد و 
کارشناس است.

 فرصت آزمون و خطا نداریم
رئیس کمیسیون نظارت، بازرســی و امور اداری شورای 
اسالمی شهر همدان نیز با انتقاد از تغییر معاونت شهرسازی 
و معماری شهرداری همدان گفت: یوسفی نوید عملکرد 

خوبی داشته و پنج سال در این معاونت کار کرده است.
عســگریان با موضع گیری نســبت به جانشینی فتحیان 
نسب به جای یوسفی نوید گفت: فتحیان نسب تخصص 
شهرســازی ندارد اما به لحاظ تخصص، در معاونت فنی 
بیشتر می تواند موفق باشد ضمن اینکه خود او نیز تمایل 
دارد. وی بــا تاکیــد بر اینکه در خصــوص جابجایی ها 
مشورت می دهیم، گفت: اکنون زمان آزمون و خطا نیست 
و نمی توانیم با گذشت نزدیک به 2 سال، مدت باقی مانده 

از دوره شورای پنجم را این چنین پیش ببریم.
وی با اشاره به اینکه انتصاب ها حق قانونی شهردار است، 
گفت: شهردار درست است که اختیارات دارد اما فرآیند آن 
به شورا بازخواهد گشت و 2 سال دیگر مردم این عملکرد 

را ارزیابی می کنند.
 مدیران شــهرداری پاشنه کشیده پیگیر امور 

باشند
شهردار همدان با تاکید بر اینکه یوسفی نوید در جایگاهی 

دیگر در مدیریت شــهرداری بکار گرفته می شود، گفت: 
مدیران شهرداری باید پاشنه کشیده پیگیر امور باشند.

صوفی افزود: با مکاتبه در رســیدگی به امور شهرداری 
کاری از پیــش نمی بریــم بلکه نیاز اســت مدیران با 
دوندگــی الزم پیگیــر طرح ها و برنامه ها باشــند.وی 
انتقاد شــورای اســالمی شــهر همدان از انجام نشدن 
جداره ســازی میدان امام خمینــی)ره( را بی ارتباط به 
دستگاه های اجرایی خارج از شهرداری دانست و گفت: 
معاونت شهرسازی شهرداری در پیگیری ها خوب عمل 

نکرده و کوتاهی داشته است.
 تاکید بر بکارگیری افراد متخصص با محوریت 

شایسته ساالری
اعضای شورای اسالمی شهر همدان نسبت به بکارگیری 
افراد متخصص و با محوریت شایســته ســاالری در بدنه 
مدیریت شــهری تاکید کردند.رئیس شورای شهر همدان، 
جابجایی ها را نیازمند مشورت دانست و گفت: مشورت ها 
می تواند با نظر تخصصی و فنی برای انتخاب فرد شایسته 
همراه شــود.کامران گردان افزود: تغییراتی که قرار است 
شــهردار در مدیریت شهری اعمال کند، در حد لیست به 

اینجانب ارایه شده و هیچ نظری اعمال نکردم.
وی با اشــاره به اینکه از بدو آغاز به کار، شــهردار قول 
تغییرات کلــی در معاونت ها و مدیران داد، گفت: به هر 

حال این پروســه به طور انجامید و بالتکلیفی ایجاد کرد 
کــه البته پرونده ها نیز مزید بر علت شــد.گردان گفت: 
امیدواریم تغییرات جدید موثر باشد و در مدیریت شهری 
عالوه بر تحرک بیشــتر، پاسخگویی بهتری به مردم طی 
سال جاری داشته باشیم.وی با تاکید بر اینکه در انتصاب 
ها هیچ دخالتی نداشــته و نداریم، گفت: همراهی الزم را 
خواهیم داشت و امیدواریم بازخورد مثبتی برای شورا و 

شهرداری داشته باشد.
  پاسخ شهردار به اعضای شورا

شهردار همدان پس از شنیدن اظهارنظرهای تکمیلی اعضای 
شورای اسالمی شهر همدان، پاسخ آنها را داد.

صوفی با تاکید بر اینکه در جابجایی ها حداکثر از توانمندی 
ظرفیت های داخلی اســتفاده می کنیم، گفت: براســاس 
ممنوعیت وزارت کشــور حتی مجوز جذب یک نیرو هم 
نداریم و مجبوریم از ظرفیت های داخلی استفاده کنیم هر 
چند که در شهرداری طی این سال ها به خوبی کادرسازی 

نشده و این روند به درد تبدیل شده است.
شهردار همدان هرگونه جابجایی را در قالب بدنه کارشناسی 
دانست و گفت: از افراد جوان و کارآمد استفاده می کنیم و 
در انتخاب فتحیان نسب نیز ممکن است کارهایش به مذاق 
برخی خوش نیامده باشد اما نیروی باتجربه، سالم و جوان 

شهرداری است که باید از ظرفیت او استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: یوسفی نوید را هم بایگانی نکرده ایم 
و جای دیگر اســتفاده می شود اما همچنان در انتصاب ها 

می توانیم تجدید نظر کنیم.

کشف 24 قلم اشیای 
عتیقه در همدان

 فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان همدان 
از کشــف 24 قلم اشــیای تاریخی شامل مهره، سنگ 
ابزار، مهر استوانه ای، آویز و... متعلق به ادوار هزاره اول 

تاریخی، اشکانی و معاصر خبر داد.
حاجی عزیــزی در گفت وگو با فارس اظهار کرد: طی 
گزارشات مردمی مبنی بر حمل تعدادی اشیای تاریخی 
در داخل یک دســتگاه خودروی ســواری و احتمال 

خرید و فروش آنها پیگیری الزم صورت گرفت.
وی ادامــه داد: پــس از رصد و پایــش اطالعاتی و 
اطمینان از صحــت خبر عوامل این یگان با همکاری 
پلیس آگاهی اســتان پس از متوقــف کردن خودرو 
در داخل شــهر و بازرســی محموله سرنشین آن 24 
قلم اشــیای تاریخی کشــف کردنــد. فرمانده یگان 
حفاظت میراث فرهنگی اســتان همدان با بیان اینکه 
اشیای کشف شــده اصل و بدل از ادوار مختلف بود 
گفت: این آثار که متعلق به ادوار هزاره اول تاریخی، 
اشــکانی و معاصر است شامل مهره، سنگ ابزار، مهر 
استوانه ای، آویز و... می شود. وی خاطرنشان کرد: در 
همین راستا فردی به مشخصات مشخص جهت سیر 
مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد تا رسیدگی 

به این پرونده صورت گیرد.

کشمکش های شورا و شهردار همدان در انتصاب مدیران

معاون امور اقتصادی استانداری همدان درمجمع عمومی روابط عمومی های استان:

رسانه ها به دنبال هدر رفتن منابع و انرژی مدیران نیستند
یک جمعیت شناس و دانش آموخته جامعه شناسی:

رشد منفی جمعیت 
در بلند مدت تهدیدی برای 

تأمین نیروی کار است

حال صنعت گردشگری 
کبودراهنگ خوب نیست

کشت سبزي آلوده 
به فاضالب 

در همدان پایان 
یافت؟

■ مسئوالن استان: سبزي آلوده به 
آب فاضالب در همدان نداریم

■ مردم: مسئوالن همه نقاط 
روستایي را نمي بینند
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 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  18:45

 ساعت خروج: 00:00

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

يادداشت روز

خبـر

خبـر
 kh a b a r @ h a m e d a n p a ya m . co m

شنیده ها

 sh e n i d e @ h a m e d a n p a ya m . co m

دامنه شمالی الوند تهدیدی در مواقع سیالب است
 مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان گفت: دامنه شمالی الوند تهدیدی در مواقع 

بروز سیالب است و مقرر شده منابع طبیعی طرحی در این منطقه تعریف کند.
علیمردان طالبیان در جلســه اعضای ستاد مدیریت بحران شــهرداری همدان افزود: در 
بررسی علل وقوع سیالب در داخل شهر همدان، مشخص شده که بخشی از سیالب ها 

مربوط به برگشت روان  آب  هایی است که از محدوده شهر وارد می شوند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری همدان اضافه کرد: منابع طبیعی اعتبارات خوبی از 

صندوق توسعه ملی برای کارهای آبخیزداری و آبخوان  داری در اختیار دارد.
شــهردار همدان نیز در این جلســه گفت: در زمان وقوع حــوادث غیر مترقبه و بحران 

احتمالی همه باید پای کار باشند.

عباس صوفی افزود: کاهش آسیب های سیالب اخیر در همدان با همکاری همه دستگاه ها 
انجام شد.

وی با بیان اینکه در زمان بحران سیالب همه دستگاه ها وارد میدان شدند، گفت: به دلیل 
همکاری همه و اعمال مدیریت مناسب از وقوع بحران در همدان جلوگیری به عمل آمد.

شــهردار همدان خاطرنشــان کرد: سیالب اخیر نشــان داد که مهار سیل تنها مربوط به 
شهرداری نمی شود و این تجربه نشان داد که در مواقع بحران همه باید پای کار باشند.

صوفی با اشــاره به اینکه اگر در موقع بحــران مدیریت صورت نمی گرفت همدان جزء 
شهرهایی بود که در برخی از مناطق آن آسیب به وجود می آمد، گفت: اثرات روانی فاجعه 

سیل لرستان تا سال ها گریبانگیر خانواده ها خواهد بود.
معاون خدمات شــهری شهرداری همدان نیز در این نشســت گفت: اقلیم شهر همدان 

تحت شــرایط جوی متفاوت قرار دارد، که در همین راستا جمع آوری آب های سطحی 
بسیار با اهمیت است.

وحیــد علی ضمیر افزود: موضوع مشــاور و جمع آوری آب های ســطحی مدت ها در 
شهرستان  مطرح شده ولی جدی گرفته نشده بود.

وی با بیان اینکه از ســال گذشــته و قبل از بحران ســیالب این موضوع در دستور کار 
شــهرداری قرار گرفت، عنوان کرد: اگر این طرح را در نقاط کوی شهید چمران و میدان 

امام حسین)ع( آغاز نمی کردیم در سیالب اخیر فاجعه در شهر به وجود می آمد.
علی ضمیر با بیان اینکه نقاط بحرانی و حادثه خیز شهر شناسایی شده است اظهار داشت: 
نخســتین طرح در زمینه آب های سطحی از میدان رســالت به میدان امام حسین)ع( با 

برآورد 130 میلیارد ریال در اولویت شهرداری قرار گرفت.

هیاهو به جای تن دادن به قانون
 1- چند وقتی است که انتشار سندی از تصویب پرداخت 40 
میلیون تومان پاداش به شــهردار از سوی شورای شهر همدان در 
فضای مجازی دلیلــی بر گالیه و اعتراض، بخصوص در فضای 
مجازی شده و برخی این سند را به اهرمی برای فشار به شهردار 

تبدیل کرده اند.
در حالی که بنا بر ســوابق این نخســتین بار نیست که شهرداران 
پاداش دریافت می کنند و این رســم از شورای شهر اول وجود 
داشــته و همگان اهدای زمین به شــهردار منتخب با مصوبه آن 
شــورا را به یاد دارند اما چرا این پاداش و این ســند به اینگونه 
منتشر و مورد توجه قرار گرفته نکته ای است که پاسخ آن را باید 
در تعامالت برخی از اعضای شــورای شــهر با شهردار جستجو 

کرد.
2- پرداخــت پاداش بــه مدیران موضوع تازه ای نیســت و در 
بســیاری از دستگاه ها حتی دســتگاه های نظارتی این پرداخت 
انجام می شــود و یکی از عنوان هــای پرداختی به مدیران و در 

مواردی به کارکنان است.
البته کمتر دستگاهی تاکنون این مورد از پرداخت را شفاف اعالم 
کرده و تنها برخــی کارکنان و در موارد عمومی تمام کارکنان از 

موضوع اطالع یافته و مردم از آن بی اطالع بوده اند.
3- افشــای حقوق های نجومی، قانونگذاران را مجبور کرد تا 
تدبیری برای پیشــگیری از این موضوع داشته باشند. البته در 
حقــوق های نجومی به دلیل منشــا قانونی پرداخت ها امکان 
برخــورد با مدیری به عنوان متخلف نبــود و تنها به برکناری 
مدیران با اختیارات مدیر باالدســتی و بازگشــت حقوق های 
دریافتی به خزانه دولت اکتفا شد و این نوع اقدامات با اطالع 
رسانی کم، نتوانست رضایت عمومی از برخوردها را به دنبال 

باشد. داشته 
4- این نارضایتی ها باعث شــد تا در دی ماه ۹5 ماده 2۹ قانون 
برنامه ششــم توســعه به تصویب مجلس رسید و دولت مکلف 
شــد ظرف یک ســال پس از ابالغ این قانون یعنی تا پایان سال 
۹۶، نســبت به راه اندازی ســامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران 
اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، روســا و 
مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم کند به نحوی که امکان 

دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
بر اســاس این قانون دســتگاه های مشــمول این قانون مکلفند 
حقــوق، فوق العاده هــا، هزینه هــا، کمــک هزینه هــا، کارانه، 
پرداخت هــای غیرماهانــه و مزایای ناخالــص پرداختی ماهانه 
اعم از مســتمر و غیرمســتمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به 
مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل 
)از جمله اعتبارات خارج از شــمول قانون محاســبات عمومی، 
درآمدهــای اختصاصی، اعتبارات متفرقــه، اعتبارات کمک های 
رفاهی،اعتبــارات بودجــه عمومی و منابع عمومــی و همچنین 
اعتبارات موضوع ماده )21۷( قانون مالیات های مســتقیم، تبصره 
»1« مــاده )3۹( قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 1۶0 تا 1۶2 
قانــون امور گمرگی و یا اعتبارات خاص ناشــی از واگذاری و 
فروش شرکت ها درسازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به 
ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و 
موارد مشابه(، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در 
سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص 
پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بالفاصله در ســامانه اطالعاتی 

هر دستگاه مشخص باشد.
5- در ادامه این حرکت، ســازمان اداری و استخدامی کشور به 
عنوان متولی نســبت به راه اندازی »سامانه متمرکز ثبت حقوق و 
مزایا« اقدام کرد و طی بخشنامه  ای در 18 اردیبهشت ماه سال ۹۷ 
دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطالعات اقالم پرداختی کارکنان 
را به دســتگاه های اجرایی مشــمول ابالغ و از آنان درخواست 
کرد نسبت به ورود و تکمیل اطالعات حقوق و مزایای کارکنان 
دســتگاه اقدام و اطالعات مزبور را در ســامانه این سازمان نیز 

بارگذاری کنند.
همچنیــن طی بخشــنامه ای در تاریــخ دوم مهر ماه ســال ۹۷ از 
دســتگاه های اجرایی درخواست شــد ضمن تعبیه گزینه »مشاهده 
پرداختی های مدیران« در ســامانه خود نســبت به ورود و تکمیل 
اطالعات مربوط به پرداخت های مدیران اقدام کنند تا مقدمات ایجاد 

دسترسی برای دستگاه های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
پــس از این اقدامــات، اواخر مهرماه ۹۷بود کــه هیأت وزیران 
کلیه دســتگاه های مشمول را موظف کرد تا اطالعات مربوط به 
پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان 
اداری و اســتخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطالعات، به هیأت 

وزیران گزارش کند. 
۶- اما برغم این اقدامات تا کنون تنها دستگاه های کمی اطالعات 
خود را وارد ســامانه کرده اند و کماکان تعدادی از دستگاه های 
مشــمول قانون از جمله بخش عمده دســتگاه های زیر نظر قوه 
قضاییه، صدا و ســیما، دیوان محاسبات کشــور و دستگاه های 
خارج از قوای ســه گانه اطالعات خود را در ســامانه بارگذاری 

نکرده اند.
البتــه قانون اســتثنائاتی به لحاظ امنیتی دارد کــه آنها می توانند 
از این قانــون تبعیت نکنند اما کندی دســتگاه های دیگر مورد 

پذیرش نیست.
۷- شفاف سازی حقوق مدیران و کارکنان از بسیاری فسادها، زد 
و بندها و دســت درازی ها به بیت المال پیشگیری خواهد کرد 
و زمینه پرداخت یکســان، همسان سازی و توزیع عادالنه بودجه 

جاری را به دنبال خواهد داشت.
پس بهتر اســت مخالفان این نوع پرداختها به جای دست یازدین 
به هیاهو خواستار تن دادن همگان به قانونی شوند که از دی ماه 

۹5 منتظر اجرای کامل است.

1- ســازمان همیاری شــهرداری های اســتان به جمع سازمان ها و 
دســتگاه هایی که در استان با سرپرست اداره می شوند افزوده خواهد 
شد. گویا مدیر این سازمان گزینه اصلی فرمانداری یکی از شهرستان 
های استان است. گفتنی است سرپرستی ادارات و سازمان ها در استان 
در حــال افزایش اســت و تعیین تکلیف آنها و رســیدن به مدیر نیز 

روندی طوالنی دارد.
2- اســتاندار و معاون سیاسی و امنیتی استانداری غائب همایش روز 
روابط عمومی روابط عمومی های اســتان بوده اند. گویا این غیبت با 
تحلیل بر بی اهمیتی روابط عمومی ها از دید مدیران ارشــد اســتان 
تعبیر شده است. گفتنی اســت گالیه طرح شده روابط عمومی ها از 
فرصت استاندار برای  حضوری فعال در همایش های مشابه از جمله 
همایــش چند روز پیش  اصناف اســتان و حضور نیافتن در همایش 

روابط عمومی ها بود.
3- اســتان های همجوار در حال برنامه ریزی برای تبلیغ استان خود 
در ســال 2020 هستند. گویا کرمانشاه این برنامه ریزی را از سال ۹۶ 
آغاز کرده است. گفتنی است طرح این استان با اولویت گردشگری و 

خدمات اجرا خواهد شد.
4- بازار پوشــاک تاناکورا در حال رونق گرفتن در استان است. گویا 
کاهش قدرت خرید مردم دلیل این رونق اســت. گفتنی است رونق 
این بازار  عالوه بر مســائل بهداشتی، نابودی کامل صنعت پوشاک را 

به دنبال خواهد داشت.

درصد باالیی 
از کشاورزان زکات نمی دهند

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان گفت: درصد 
باالیی از کشــاورزان استان که زکات به آن ها تعلق می گیرد، هنوز 

زکات خود را پرداخت نمی کنند.
حجت االســالم حبیب ا... شعبانی موثقی در جلسه اعضای شورای 
زکات اســتان همدان افزود: زکات یکی از واجبات بسیار مهم الهی 

است که در کنار نماز به آن تاکید زیادی شده است.
وی با اشــاره به اینکه پرداخت این واجب الهــی اثرات اجتماعی، 
اقتصــادی و فرهنگی فراوانی دارد، اظهار داشــت: در قرآن کریم و 
روایات، کسانی که زکات پرداخت نمی کنند به شدت مورد سرزنش 

قرار گرفته اند.
شــعبانی موثقی عنوان کرد: با توجه به اینکه استان همدان در تولید 
محصوالت کشــاورزی موقعیت خوبی دارد امــا آمارهای پرداخت 

زکات توسط کشاورزان این استان آنچه که باید باشد نیست.
وی ادامه داد: زکات حق فقیر است و اگر کشاورزان زکات پرداخت 

نکنند حق فقیر در مال آن ها باقی می ماند.
رئیس شورای زکات استان همدان اضافه کرد: زکات در همان محل 
پرداخت خرج می شــود و مردم روستا ها بدانند با پرداخت زکات 

فقیران همان روستا از آن بهره مند می شوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اعتقــاد مــردم بــه پرداخــت زکات خــوب 
اســت امــا بایــد ایــن موضــوع مدیریــت شــود، افــزود: مالــی کــه 
ــرعی  ــاظ ش ــرف آن از لح ــود تص ــی ش ــت نم زکات آن پرداخ

ــکل دارد. مش
ــز در  معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری همــدان نی
ایــن جلســه گفــت: زکات یکــی از واجبــات دینــی اســت و همــه 

بایــد در ایــن موضــوع وارد شــوند.
و  اســتانداری  مســئوالن  همــه  افــزود:  آزادبخــت  مصطفــی 
فرمانــداران اســتان بــرای اجــرای ایــن دســتور الهــی وارد کار مــی 

ــوند. ش
ــد امســال  ــز، بای ــار داشــت: در پرداخــت زکات فطــره نی وی اظه

ــا آبرومنــدی ا یــن فریضــه الهــی اجــرا شــود. ــا ب کاری کنیــم ت
ــز در  ــی)ره( اســتان همــدان نی ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
ایــن جلســه گفــت: ســال گذشــته ۹2 میلیــارد ریــال زکات در ایــن 
اســتان جمــع آوری شــد کــه در زمینــه هــای کمــک بــه محرومــان 
ــینیه  ــجد و حس ــون مس ــی همچ ــای عمران ــرح ه ــاخت ط و س

هزینــه مــی شــود.
پیمــان ترکمانــه افــزود: مــردم شهرســتان مالیــر بــا پرداخــت بیــش 
از 12 میلیــارد ریــال بیشــترین زکات را در ســطح اســتان پرداخــت 

ند. کرد

رئیس کل دادگستری همدان: 
نخریدن، پاسخ خوبی به گرانی است

 رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: تحریم و نخریدن اقالم 
گران قیمت، اهرم خوبی برای پاســخ به گرانی های افسار گسیخته 

و بی منطق است.
توکل حیدری در دیدار هیأت امنای ســتاد دیه استان همدان با امام 
جمعه همدان اظهار داشــت: یکی از محورهای آیین عبادی سیاسی 

نماز جمعه، دعوت مردم به نخریدن اقالم و کاالهای گران باشد.
وی اضافه کرد: نخریدن و تحریم کاالی گران قیمت باید از تریبون 
نماز جمعه بیان شود تا با این روش بتوان دولت را در مدیریت نرخ 

کاالها کمک کرد.
وی افزود: تنها جرایم غیرعمد شــامل محکومان مالی، نفقه، مهریه 

مورد حمایت ستاد دیه هستند و برای آزادی آنها تالش می شود.
رئیس کل دادگســتری اســتان همدان درباره مهریه های نامتعارف 
اظهار داشــت: تعیین صداق های ناروا و نجومی در مراســم عقدی 
که جای چانه زدن و قهر کردن نیســت مشکالتی را برای زوجه به 

همراه داشته است.

 مجمع عمومی روابط عمومی های استان به 
مناسبت بزرگداشــت هفته ارتباطات و روابط 
عمومی هــا اینبار شــاهد گردهمایی مدیران 
روابط عمومی استان با حضور برخی رسانه ای 
ها و مدیران استانی و با اجرای شرکت طراحان 

باستان در هتل کتیبه همدان برگزار شد .
معــاون امور اقتصادی اســتانداری همدان در 
مجمــع عمومی روابط عمومی های اســتان با 
بیان اینکه امروز فصل با هم بودن، جهادگونه 
و دلسوزانه کار کردن است گفت: گروه تأمین 
ســرمایه گذاری خارجی فعالیت خود را آغاز 
کرده و همه به دنبــال اجرای اقتصاد مقاومتی 

هستند. 
ظاهر پورمجاهــد با بیان اینکــه همدلی بین 
روابط عمومی ها و رســانه ها، همــدان را به 
اســتانی بدون چالش تبدیل کرده است اظهار 
کرد: اگر مطلب و یا موردی مطرح می شــود، 
واقع بینانه، دلسوزانه و در راستای منافع استان 

است.
وی با بیان اینکه رســانه ها به دنبال هدر رفتن 
منابع و انرژی مدیران نیستند گفت: امروز باید 
ارتباط رســانه ها و روابــط عمومی ها تقویت 
شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
همدان ادامه داد: بر اســاس تالشی که روابط 
عمومی هــای اســتان دارند، رتبه هــای اول 
کشــور را داریم و بسیاری از ادارات در سطح 

وزارتخانه خود رتبه برتر را کسب کرده اند.
پورمجاهد با اشاره به اینکه امروز فصل با هم 
بودن، جهادگونه و دلســوزانه کار کردن است 
تصریح کــرد: نقش روابط عمومی ها بســیار 
ارزشمند است که نکات و مطالب را در اختیار 
مدیر قرار می دهــد و مدیران نیز این موارد را 
رعایت می کند.پورمجاهــد با بیان اینکه مدیر 
روابط عمومی سیاســت های اجرایی استان را 
به تمام سطوح سازمان منتقل می کند ادامه داد: 
نقش روابط عمومــی در برقراری ارتباط بین 
دستگاهی بســیار برجسته است که به تقویت 

سیاست های استانی و مدیران منجر می شود.
دشــمن به دنبال شکاف بین مردم و مسؤوالن 

است
وی در ادامه به ســال »رونق تولید« اشاره کرد 
و گفت: چندین سال است که نامگذاری های 
سال برمبنای موضوعات اقتصادی است چراکه 
دشــمن این موضوعات را نشانه رفته و گمان 
می کنــد با این اقــدام می تواند بیــن مردم و 

مسؤوالن شکاف ایجاد کند.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
همدان با بیان اینکه برنامه مدونی در اســتان 
تدوین شــده تا بتوانیم بر مشکالت فائق آییم 
اظهار کرد: واحدهای صنعتی با شرایط مختلف 
شناســایی شــده و نســبت به هر کدام اقدام 

مقتضی انجام می شود.
وی با اشــاره به اینکه امیدوارم بتوانیم هر سه 
ماه یکبــار تالش مجموعه مدیران اســتان را 
اطالع رسانی کنیم ادامه داد: سند اشتغال استان 
تدوین شده و ساالنه 20 هزار شغل و 5 هزار 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری تعهد داده شده 

است.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
همــدان بــا بیان اینکه بــه دنبال اســتفاده از 
منابع ملی هستیم خاطرنشــان کرد: باید همه 

کارشناسان دست به دست هم دهند تا بتوانیم 
ظرفیت های استان را شناسایی کنیم.

وی با اشــاره به اینکه ســند راهبردی استان 
تدوین شده است گفت: برنامه های الزم تدوین 
شده اســت و همه رسانه ها به کمک دولت و 
مدیریت استان بیایند و انتقادات دلسوزانه خود 

را مطرح کنند و ما پذیرای آن هستیم.
روابط عمومی ها در روزهای سخت اقتصادی 

به کمک رسانه ها بیایند
مدیرعامــل خانــه مطبوعات اســتان همدان 
امیدآفرینی را یکي از ویژگی های رسانه دانست 
و با بیان اینکه این مهم محقق نمی شود مگر به 
وجود امید در رســانه گفت: روابط عمومی ها 
می توانند با هــدف ترویج امید با نگاهی ویژه 
به رســانه ها در راستای کاهش مشکالت آنها 

گام بردارند.
مهــرداد حمــزه در مجمع عمومــی روابط 
عمومی های استان همدان با بیان اینکه ارتباط 
خوبی بین روابط عمومی ها و رسانه های استان 
وجود دارد اظهار کرد: با همت روابط عمومی 
اســتانداری سند اطالع رسانی  استان تدوین و 
تصویب شده که می تواند بسیار راهگشا باشد.

وی با بیــان اینکه امیدواریم همه دســتگاه ها 
همت جدی برای اجرا ی این ســند را داشته 
باشند افزود: با اجرای سند اطالع رسانی استان 
بسیاری از مشکالت ما در حوزه اطالع رسانی 

برطرف خواهد شد.
مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان هدف 
رسانه های اســتان چه مکتوب و چه اینترنتی 
را توســعه استان دانســت و گفت: رسانه به 
عنوان بازوی توانمنــد روابط عمومی ادارات 
و ســازمان ها می تواند محرک خوبی در مسیر 

توسعه باشد.
وی ادامــه داد: به منظور تقویت روابط روابط 
عمومی و رســانه ها می توان جلسات فصلی 
مشــترک با حضور هیأت رئیســه شــورای 
هماهنگی روابط عمومی های اســتان و هیأت 
مدیره خانه مطبوعات با دستور جلسه مشخص 

برگزار کرد.
حمزه به منظور ارتباط بیشــتر جامعه رسانه با 
فعاالن عرصه روابط عمومی اســتان پیشنهاد 
داد با توجــه به ظرفیت های موجود اســتان 
دوره های مشترک آموزشی و تورهای آموزشی 

و تفریحی مشترک با حضور نمایندگان روابط 
عمومی و رسانه برگزار شود.

وی تأکید کرد: در همین راستا خانه مطبوعات 
اســتان همدان آمادگی دارد پــس از پایان ماه 
مبارک رمضان نخســتین نشست گفت وگوی 
صمیمــی با روابــط عمومی هــا را در قالب 

دورهمی های رسانه ای برگزار کند.
مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان ضمن 
اینکه از مســووالن روابط عمومی  خواست از 
رســانه های دارای مجوز و خبرنگاران عضو 
خانــه مطبوعات بهره  ببرند خاطرنشــان کرد: 
فضــای مجازی یک ظرفیت اســت اما قانون 
اجــازه نمی دهد از فعــاالن فضای مجازی در 

نشست ها دعوت شود.
وی با اشــاره به اینکه آنچــه در حوزه درج 
آگهی هــای دولتی مورد قبول ماســت اجرای 
قانون است گفت: متاسفانه مشکالت فراوانی 
گریبان رســانه ها را گرفتــه از گرانی کاغذ و 
زینک تا باال رفتــن هزینه های جاری که باید 

فکری برای این موضوع شود.
حمزه امیدآفرینی را یکی از ویژگی های رسانه 
دانست و با بیان اینکه این مهم محقق نمی شود 
مگر به وجــود امید در رســانه گفت: روابط 
عمومی ها می توانند با هــدف ترویج امید در 
جامعه با نگاهی ویژه به رســانه ها در راستای 
کاهش مشکالت آنها گام بردارند. وی افزود: 
بــرای اجرای گام دوم انقــالب و ترویج امید 
روابــط عمومی ها به کمک رســانه ها بیایند و 

اجازه تعطیلی آنها را ندهند.
امیر کشــوادی مدیر عامل شــرکت طراحان 
باســتان که اجرا کننده ایــن برنامه بود وقتی 
در جایگاه ســخنران قرار گرفت گفت : گاهی 
مناسبتها بهانه ای اســت تا نگاهی متفاوت به 
اتفاقات پیرامون معطوف کنیم امروز در آستانه 
روز روابط عمومی ها و ارتباطات الزم اســت 
به جایگاه و نقش متمایز مدیران روابط عمومی 
اشــاره کرد که چگونه می توانند با تصمیمات 
کارشناســانه طرح های نــو در ارتباطات بر 

اندازند 
وی اظهار داشــت: حاال که تجربه بیش از2۷ 
سال  سابقه فعالیت در حوزه طراحی تبلیغات 
را در اســتان در دســت داریم  می توانم ادعا 
کنم  در ســالهای اخیر فرصت های متعددی 

برایم فراهم شد تا با اصلی ترین حلقه واسط 
ارگانهای دولتی و خصوصی که همان مدیران 
محترم روابط عمومی هســتند ارتباط بگیرم و 

این ارتباط بیانگر موارد شاخصی بوده است 
کشــوادی عنوان کرد : ایــن ارتباطات امروز 
برایمان در شرکت طراحان باستان زمینه های 
همکاری ارزشــمندی را رقم زده اســت ، و 
حاال معتقدم در عصــر حاضر اگرچه نگوییم 
ارتباطات نخستین عنصر و اساسی ترین اصل 
مورد نیاز بشــر اســت، اما به جرأت می توان 
گفت یکی از بنیادی ترین دانش ها و مهمترین 

عوامل پیشرفت انسان امروزی است.
وی گفت : روابط عمومی، هنر و علم اجتماعی 
است که درون و برون دستگاه را به هم پیوند 

می دهد.
 روابط عمومی هدف و چگونگی کلید برنامه 
ها را ترســیم می کند و  مشــاور امین مدیر و 
کلیه کارکنان دستگاه است. در یک کالم بگویم 
، روابط عمومی است که باید همه چیز را ببیند 
و همــه چیز را نیز زیبا بنمایاند و حافظ منافع 
دســتگاه مربوطه و مردمی است که با آن سر 
و کار دارنــد  در این میــان مهمترین مهره که 
می تواند روابط عمومی یک سازمان را تریبون 
عملکرد درست آن سارمان قرار دهد تبلیغات 

است 
مدیر عامل شــرکت طراحان باســتان افزود : 
صنعت  تبلیغات  با همه  ســوابقی  که  در کشور 
ما دارد هنوز هم  جوان  و هم  غیر علمی  است . 
این واقعیت  نباید کســی  را بر آشــفته  کند که  
تبلیغات  در کشــور ما در حد ســایر فنون  و 
هنرهای  رســانه ای  ما نسبت  به  جهان  رسانه ها 

است .
ایجاد یک هماهنگی موثر بین روابط عمومی 
و مشــاوران و کارشناســان مســلط به امور 
تبلیغات بدون داشتن یک دید واضح از نقاط 
قوت و ضعف می توانــد نقطه عطفی برای 
شناساندن و شناسانده شدن هر سازمانی باشد 
. فعالیت های ارتباطی رســانه ای و تبلیغاتی 
از هر ارگانی ممکن اســت بــه طور خوب 
و مطلــوب و یا غیر حرفــه ای  به مخاطبین 
انتقال داده شــود کــه چگونگی رقم خوردن 
آن بســتگی به مهارت مشاور تبلیعاتی در آن 

سازمان دارد 

معاون امور اقتصادی استانداری همدان درمجمع عمومی روابط عمومی های استان:

رسانه ها به دنبال هدر رفتن 
منابع و انرژی مدیران نیستند

 کلینیک ویژه و تخصصی »امید« همدان در 
آیینی با حضور استاندار و جمعی از مدیران 

اجرایی بهره برداری شد.
اســتاندار همــدان در آئین افتتــاح کلینیک 
تخصصی و فوق تخصصی امید شهر همدان، 
ظرفیت اســتان را مناسب برای تأسیس مرکز 

پیوند اعضا در غرب کشور دانست.
به گزارش ایسنا، سیدسعید شاهرخی با اشاره 
به ظرفیت باالی اســتان در حوزه بهداشت و 
درمان، گفت: خوشبختانه عموم مردم از نحوه 
عملکرد مدیران در این حوزه رضایت کامل 
را دارند؛ مدیران باید از این فرصت همراهی 
نهایت اســتفاده را برده و در راســتای ارتقاء 

سطح خدمات رسانی به هم استانی ها و سایر 
استان های کشور استفاده کنند.

اســتاندار همــدان در رابطه با افتتاح ســه 
پروژه مربوط به طرح تحول شــامل کلینیک 
تخصصی و فوق تخصصی امید و راه اندازی 
بیمارستان های  در  دستگاه سی تی اســکن   3
بعثت، بهشتی و سینا نیز گفت: اعتبار تمامی 
پروژه های افتتاح شــده مبلغــی افزون بر 30 

میلیارد تومان بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان 
نیز گفت: کلینیک ویــژه »امید« در زمینی به 
مســاحت چهار هزار متر با هزینه کرد 100 
میلیارد ریال احداث شــده اســت که با بهره 

برداری از آن امید می رود شــاهد تحولی در 
حوزه درمان باشیم.ســید حبیب ا... موسوی 
بهار افزود: عملیات اجرایی این طرح در کمتر 
از 2 سال به سرانجام رسید چرا که منابع مالی 
مورد نیاز تمام طرح ها نظام ســالمت جذب 
شده است.وی خاطر نشان کرد: پیشتر کلینیک 
هــای ویژه در مکان های نامربوط و خالی از 
سکنه مستقر می شدند و در همدان کلینیک 
ابتدا در خیابان پاستور سپس شیخ الرئیس و 

چند کلینیک دیگر مستقر بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان 
ادامه داد: اما با ســاخت کلینیک های ویژه به 
فراخــور نیاز مردم و بیماران، تخصص هایی 

نیز در این مکان ها پیش بینی شد.
موســوی بهار با عنوان اینکــه این کلینیک 
مجهز به داروخانه، آزمایشگاه، دندانپزشکی و 
رادیولوژی است اظهار داشت: هزینه ویزیت 
برای مراجعه به فوق تخصص ۶0 هزار ریال 
و متخصص 48 هزار ریال پیش بینی شده که 

بسیار اندک است.
وی گفت: کلینیک های ویژه ای که در طرح 
تحول نظام سالمت بهره برداری شدند با نام 
»امید« نامگذاری شــدند و هم اینک کلینیک 
ویژه در شهرستان نهاوند و مالیر با مساحت 
یکهزار و ۶00 متر مربع و مابقی شهرستان ها 

در 800 متر ساخته شده است.

کلینیک ویژه »امید« در همدان بهره برداری شد
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ایمیل

کشف یک فقره انبار خرما در نهاوند
 رئیس صنعت معدن تجارت شهرستان نهاوند با اعالم خبر کشف انبار خرما در این شهرستان، 
افزود: با همکاری  دســتگاه اطالعاتی شهرســتان نهاوند  در ماموریت مشترک با بازرسان اداره 
صنعت معدن تجارت مبنی بر احتکار حدود 2۶تن خرما و دریافت دســتور الزم از دادســتان 

شهرستان وبا هماهنگی رئیس تعزیرات نیروها به محل اختفا اعزام شدند.
بیژن ترابیان تصریح کرد: این محموله که دارای گردش 88تن خرمای مضافتی وارداتی بوده است 

بصورت بسته بندی  و شرایط مناسبی برای نگهداری داشته است.
به گفته وی کاالی یادشــده که از سبد غذایی ماه رمضان محسوب می شود افزایش قیمت غیر 
متعارف را در این فصل تجربه کرده اســت که تــالش های موثری برای عرضه زیر قیمت این 

کاال صورت پذیرفته است.

ترابیان گفت:طبق اظهارات مالکین این ماده غذایی قصد فروش به کشــور همسایه وجود داشته 
اســت و با دستور قاضی شــعبه اول تعزیرات حکومتی  این کاال با قیمت مناسب در بین اقشار 

نیازمند توزیع و در تامین سبد کاالی خانوار در ماه رمضان موثر خواهد بود.
به گفته رئیس صمت شهرستان نهاوند، به منظور جلوگیری از سواستفاده های احتمالی از محل 
انبار ها شایسته است مالکان و موجران مکانهای با قابلیت انبار کردن کاال مراتب را با کارشناس 
سامانه جامع انبار ها در اداره صمت هماهنگ نمایند تا از حیث مکان و بارنامه مشکلی متوجه 

آنها نباشد.
ترابیان افزود: با دســتورالعمل های جدید وزارت ، مکانهای انبار با موجودی کاالهای مشمل 
در قانون موظفند در سامانه جامع انبارها ثبت و موجودی آنها ماهیانه بصورت مکتوب اعالم 

شوند.

دستگاه ها مسئولیت خود را به عهده دیگری واگذار می کنند
 اداره آب و فاضالب مسئولیت آسفالت ناشی از تخریب لوله  گذاری 
خیابان ها را وظیفه شهرداری می داند شهرداری نیز در جواب پیگیری 
مردم اینگونه توجیح می کند که کار تمیزکاری و آسفالت قسمت های 

کنده شده ناشی از لوله گذاری آب به عهده آب و فاضالب است.
حسین کریمی خیابان حق گویان

 کوچه چشمه ســاران واقع در بلوار بعثت خیابان مســکن جنب 
برج های دوقلوی «ســپید آب» فاقد فاضالب است با وجود اینکه این 
منطقه باالی شــهر  محسوب می شود نبود فاضالب مشکالت زیادی 
برای مردم ایجاد کرده و چندین مرحله اهالی محل به مسئوالن مربوطه 

مراجعه نموده اند ولی تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
جمعی از ساکنین کوچه چشمه ساران 

 آسفالت خیابان حق گویان واقع در مهدیه چندین مورد کنده کاری 
صورت گرفته و آســفالت آن  تخریب شده است. شهرداری اقدامی 

برای خیابان هایی با وضعیت نامناسب چاره ای بیندیشد.

 به زیباسازی خیابان شــهرک ها هم توجهی داشته باشید چرا که 
کوچه های فرعی شهرک فرهنگیان از جمله کوچه نظام و عطار چندین 

سال است آسفالتشان تخریب شده است. 

 رانندگان تاکســی های ســطح شــهر مابقی پــول کرایه را پس 
نمی دهند و در اعتراض مردم نیز موضوع گرانی را پیش می کشــند 
از دادن مابقــی پول خودداری می کننــد در جواب اینکه موضوع به 
تاکسیرانی گزارش داده می شود می گویند مسئولین نمی توانند کاری 
انجام دهند چرا کــه در این صورت ما تجمع خواهیم کرد و دولت 

مجبور است کوتاه بیاید.

 بسمه تعالی
 کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان همدان

هیأت اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان همدان
آگهی انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه حمل و نقل شهرستان همدان

سید رسول
 ایرانپور

حمیدرضا
سموات

عباس 
عباسیان همدانی

مریم
 فراهانی

داریوش
 جمالی محبوب

اکبر 
کریمـی

بهزاد 
قربانزاده قاسمي

علیرضا 
محمدی معبود

سیدمحمدرضا
حسني طباطبایي

امیر حسین 
خداکرمی

حسین 
زیوری بینا

غالمرضا 
سالم جو

تقی 
سبزواری نیا

اسامی داوطلبین بازرسی به ترتیب حروف الفبا:

در اجــرای مــاده 11 آییــن نامــه اجرایــی انتخابــات اتحادیــه هــای صنفــی ، بدینوســیله از کلیــه اعضــای دارای پروانــه کســب 
معتبــر آن اتحادیــه دعــوت میگــردد بــا در دســت داشــتن اصــل و یــا تصویــر پروانــه کســب معتبــر بــه همــراه کارت شناســایی 
از ســاعت 10 لغایــت 11:30 روز پنــج شــنبه مــورخ 98/03/09 جهــت شــرکت در انتخابــات هیــأت مدیــره اتحادیــه شــخصا بــه 
ســازمان صنعــت ، معــدن و تجــارت اســتان واقــع در بلــوار مدنــی بلــوار 15 فروردیــن مراجعــه و هیــأت مدیــره مــورد نظــر 
خــود را از بیــن افــراد ذیــل بــه تعــداد 5 نفــر اعضــای اصلــی و 2 نفــر علــی البــدل و همچنیــن بــازرس مــورد نظــر خــود را 

بــه تعــداد یــک نفــر بــازرس اصلــی و یــک نفــر علــی البــدل انتخــاب نماینــد.
الزم بــه ذکــر اســت بــر اســاس مــاده 2 آییــن نامــه اجرایــی انتخابــات اتحادیــه هــای صنفــی و تبصــره ذیــل آن هــر فــرد صنفــی 
دارای پروانــه کســب معتبــر در انتخابــات دارای یــک حــق رای مــی باشــد ، حتــی در صــورت داشــتن بیــش از یــک پروانــه کســب 
در همــان صنــف ، مباشــرین فاقــد حــق رای مــی باشــند و در مشــارکت مدنــی ، فــردی کــه پروانــه بــه نــام ایشــان صــادر شــده 

دارای حــق رای مــی باشــد.
 همچنین بر اساس تبصره ذیل ماده 13 آئین نامه مذکور اعطای وکالت و یا نمایندگی جهت دادن رای ممنوع میباشد.

اسامي داوطلبین هیأت مدیره به ترتیب حروف الفبا:

 نیر احمدی - خبرنگارهمدان پیام: 
در  صنعــت  نویــن  آرکا  شــرکت 
شهرســتان اللجین تنهــا واحدی که 
ســاخت تمام دســتگاه های سفال و 

سرامیک را تولید می کند.
با  مدیر شرکت، آرکانوین در گفتگو 
همــدان پیام اظهار داشــت: به لطف 
خدا ســال 13۹0 در بلــوار اللجین 
مغازه ای اجاره نمــودم و با 5 کارگر 

مشغول به کار شدیم.
در حــال حاضر با وجــود تورم در 
بازار ســفال و سرامیک و واردات از 
چین از ســال ۹2 الــی ۹8 مجبور به 
تعدیل کارگر شده و با کارگر فعالیت 

می نمایی
فتحــی گفــت: کوره های  حجــت 
تولیدی ســاخت ســفال و سرامیک 
تــا 1200 درجه حــرارت را تحمل 
می کنند و محصوالت شرکت عالوه 
بر تأمین نیازهای اســتان به شهرهای 

دیگر و کشور عراق صادر می شود.
وی تأکیــد کــرد: مــواد اولیــه بســیار 
ــادر غربــی کــه از چیــن وارد مــی  ن

ــت  ــدن کیفی ــن آم شــود باعــث پایی
می شــود  محصــوالت  از  برخــی 
ــار کاری  ــه اعتب ــائل ب ــن مس ــه ای ک
ــد  ــه می زن ــه ضرب ــن حرف فعــاالن ای
ــا بازارهــای خارجــی  ــد ب و نمی توان

ــد. ــت نماین رقاب
مدیر شــرکت، آرکانویــن گفت: با 
توجه بــه رشــته کاری این صنعت 

که مشــتریان آن هنرمندان سفالگر و 
ســرامیک هســتند اگر در این زمینه 
حمایــت شــوند نبود صــادرات و 
ادامه پیدا  واردات بی رویه از چیــن 
کنــد مشــکالت زیادی بــرای این 

عزیزان به وجود خواهد آمد.
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک فتحــی اظه
اینکــه شــهرک صنعتــی اللجیــن 
ــص ســفال و ســرامیک اســت  مخت
ــه ماشــین آالت ایــن شــهرک  و کلی
ــن  ــه در ای ــی ک ــده و همکاران را بن
ــازیم  ــی س ــت دارند، م ــه فعالی زمین
کار  توســعه  و  پیشــرفت  جهــت 
مســئولین  طــرف  از  تمهیداتــی 
ــن  ــمتی از ای ــه قس ــود ک ــاد ش ایج
شــهرک بــه ایــن زمینــه اختصــاص 
ــورت  ــه ص ــی ب ــود و زمین داده ش
ــدگان  ــار تولیدکنن ــاطی در اختی اقس

ــرد. ــرار گی ــه ق ــن حرف در ای
وی در پایان  بخشــی از افتخارات 
کسب شــده  را دریافت اعتبار نامه 
مدیــر شایســته ملی، عضــو بنیان 
ایران، دریافت  مانــدگار  چهره های 
مرکز  عضو  مدیریت،  زرین  تندیس 
پژوهش و آمــوزش مدیریت ایران، 
کارآفرین  مدیــران  مجتمــع  عضو 
ایران مورد تأیید وزارت کشــورف 
-ISO900 دریافــت گواهینامــه

2018 دریافــت اعتبارنامــه مجمع 
A S - اقتصــادی  رهبران  جهانــی 

کارآفرین  گواهینامه  دریافت   P a c
نامه مدیریت  ( اخذ اصالت  B A F (

در تراز جهانی از دانشگاه ادمونتون 
بین المللــی  گواهینامــه  دریافــت 
حضــور در دوره کارآموزی حقوق 
دریافت  کواالالمپور  در  بین المللــی 
دکتری افتخاری مدیریت از دانشگاه 
ادمونتون آمریکا از کشورهای مالزی 
دریافت مــدال مالی مدیریت عنوان 

کرد.
B به همراه  A F فتحــی  دریافــت 
اصالــت نامــه از ســازمان جهانی 
دومین  دریافت  مدیران،  بندی  رتبه 
گواهینامه رسمی چهره های ماندگار 
صنعــت، معدن، تجــارت دریافت 
ماندگار،  چهره هــای  زریــن  لوح 
از  برند  نیک  نام  گواهینامه  دریافت 
کنفدراســیون برند ایرانی، دریافت 
ماندگار،  چهره های  سیمین  تندیس 
گواهینامــه دکتری از مرکز آموزش 
و پژوهــش بوعلی، عضــو حامیان 
اســتاندارد و کیفیت، عضو باشگاه 
نوابــغ مدیریــت ایــران، دریافت 
ســیمرغ زرین چهره های ماندگار 
ســیمرغ  دریافت  ایــران،  مدیرت 
زرین چهره هــای ماندگار مدیریت 
زرین  تندیــس  دریافــت  ایــران، 
دریافت  کیفیــت،  مجتمــع جهانی 
تندیس زرین کنگره مدیر شایســته 
ملــی، دریافت تندیــس بلورین از 
دانشــگاه ادمونتون آمریکا، دریافت 
دومیــن تندیــس زریــن مدیریت 
افتخارات کســب شده  از دیگر  را 

برشمرد.

ساخت 100درصد ماشین آالت تولید سفال و 
سرامیک حاصل تالش شرکت آرکا نوین صنعت

 کبودراهنگ- عظیمی مجذوب- خبرنگار 
همدان پیام: کبودراهنگ سرزمین آثار تاریخی 
و فرهنگی و جاذبه های گردشــگری است، 
سرزمین غارها و تپه های باستانی سرزمینی 
که بیش از 232 اثر باستانی و گردشگری و 
تاریخی وجود دارد که هر کدام در نوع خود 
بی نظیر و بکر و زیبا است، حمام های قدیمی، 
غار شگفت انگیر علیصدر که در دنیا نمونه ای 
شگرف و بی نظیر است و صدها اثر و جاذبه 
گردشگری و طبیعت بکر و دست نخورده 
که می تــوان از آن برای توســعه و آبادانی 
شهرستان استفاده کرد. کبودراهنگ بی بهره 
از تمام داشــته های گردشگری خود است 
از آنجا که تا پایان ســال 2020 گردشگری 
تجارت بین المللی دنیا را در اختیار خواهد 
گرفت و امــروزه نیز اقتصــاد  در صنعت 
گردشگری توانسته در صدر جدول تولیدات 
درآمدی و اقتصادی قرار بگیرد کبودراهنگ 
با تمام داشــته های خود نتوانسته آنچنان که 
می بایست به رشــد و تعالی در گردشگری 
برســد. داشــتن 232 اثر تاریخــی، هنری، 
باستانی و گردشــگری و آثار منقول و غیر 
منقول تاریخی ملــی که 11۹ اثر آن به ثبت 
ملی رسیده است داشته کمی نیست که این 
شهرستان این توانمندی باال را نادیده گرفته و 
در ضعف معاش اشتغال و اقتصای و توسعه 
به ســر می برد و این ضعف جز به ضعف 

مدیریتی این شهرستان برنمی گردد.
درآمد  از  بی بهــره  کبودراهنگ   

میلیاردی غار علیصدر 
از مهمترین آثار گردشــگری کبودراهنگ 
می تــوان به تنها غار تاالبی ایران و غار آبی 
جهان علیصدر نام برد که در معرفی این غار 
در کشــور حتی از آوردن این غار به نام و 
همراه کبودراهنگ دریغ شده است و این بی 
مهری هرگز از ذهن کبودراهنگ نمی رود که 
داشته و داراییش را به نام دیگری می خوانند 
و حتی درآمد حاصل از گردشــگری بودن 
این منطقه نیز ریالی در کبودراهنگ هزینه 
نمی شــود این در حالی اســت که به گفته 
مدیر اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی 
و گردشــگری کبودراهنگ ساالنه بیش از 
۶50 هزار نفر گردشــگر و مسافر داخلی 
و خارجــی از آثــار فرهنگی، باســتانی و 
گردشگری شهرستان بازدید می کنند هدف 
عمده این مســافرها بازدید از غار جهانی 
علیصدر است و به طور میانگین 25 درصد 
از این گردشــگران در همین منطقه اسکان 

می یابند.
اگــر 25 درصد ۶50 هزار نفر 1۶2 هزار نفر 
شود و هر کدام در شبانه روز اسکان خود در 
هتل ها، خانه مسافرها و سوییت های علیصدر 
باشد و هر نفر 80 تا 100 هزار تومان هزینه 
اسکان پرداخت کنند. عددی به دست می آید 

که ماشــین حســاب من قادر به نشان دادن 
صفرهای این عدد نیســت که درصد بسیار 
ناچیزی از این مبلغ درشــت نصیب اهالی 
علیصدر می شــود و کبودراهنگ محروم و 

بی بهره از این درآمد نجومی است.
 شــهرداری ها کجای کار صنعت 

گردشگری اند 
یکی دیگــر از آثار تاریخــی کبودراهنگ 
حمام تاریخی اعظم اســت که از آثار به جا 
مانده از دوره قاجاریه که در مرکزیت شــهر 

کبودراهنگ واقع شده است. 
با وجود این که این اثر سال هاســت به ثبت 
ملی رسیده ولی هنوز هیچ بهره گردشگری 
از آن برده نمی شــود و به انبار مغازه  تبدیل 
شده است ، شــاید به نظر برسد متولی آثار 
ثبت شده ملی ســازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری باشد. اما آنچه درباره این حمام 
قابل ذکر است مالکیت شخصی افرادی است 
که هیچ برنامه ای برای این آثار تاریخی ندارند 
و فقط به اجاره بهایی ناچیز بسنده کرده اند از 
طرفی چون این مکان در محدوده شــهری 
قرار گرفته و شهرداری ها باید به ایجاد درآمد 
پایدار از این منبع درآمدی حوزه گردشگری 
باشند، شهرداری کبودراهنگ حتی واحدی 
به نام واحد گردشــگری ندارد و در خواب 

عمیق غفلت به سر می برد.
از دیگر آثار تاریخی شهرســتان می توان به 

حمام سنگی باشقورتران اشــاره کرد. تنها 
حمام سنگی اســتان که از آثار به جا مانده 
دوره ساسانیان محسوب می شود و در نوع 
خود بی نظیر است در حال حاضر این حمام 
مرمت و بازسازی شده و مکان بسیار جذابی 
برای گردشگرانی است که به این شهرستان 
می آیند ولی آیا دهیاری و شهرداری ها برای 
رونق گردشگری شــهر و روستا برنامه ای 
مدون دارند که بتوان از آن برای ایجاد اشتغال 
رونق اقتصادی و توسعه روستا و شهر بهره 

جست 
برای   صنایع دســتی مکملــی 

گردشگری کبودراهنگ 
از شــاخص ترین آثار تاریخی و جاذبه های 
گردشگری و ســیاحتی کبودراهنگ عالوه 
بــر غار علیصــدر و جاذبه هــای تاریخی 
می توان به پل کوریجان، تاالب شیرین سو، 
فســیل های گاو دریایی، امامزاده ها، تپه های 
باستانی، قلعه های اربابی، منطقه گردشگری 

کــوه قلی آباد، غار ســراب و از همه مهمتر 
آزمایشــگاه پرفســور بالتازار کــه کودکی 
تمام بچه های دهــه ۹0 با کارتن آن عجین 
بوده اشــاره کرده و همچنیــن در کتاب »از 
ذهن هفت کاریــز کبود»به تحقیق و تألیف 
سیدحسین جعفری شاعر و نویسنده به نام 
کبودراهنگ به طور کامل در خصوص اماکن 
زیارتی و ســیاحتی فرهنگ عامه، مشاهیر 
فرهنگی و هنــری وضعیــت اجتماعی و 

اقتصادی و... بیان شده است.
امــا می توان گفت: در کنار آثار و جاذبه های 
گردشگری شهرســتان که نتوانسته ایم از آن 
بهره کافی ببریم، کبودراهنگ در حوزه صنایع 
دستی و فرش  بافی، آداب و رسوم و فرهنگ 
غنی و حتی گردشگری غذایی حرف زیادی 
برای گفتن دارد و بخش بزرگی از تولیدات 
صنایع دستی و فرش دست بافت استان را به 

خود اختصاص داده است.
نقاش روی سفال، قلم زنی روی مس، چرم 

کاری، فرش دســت باف از جمله صنایعی 
است که در شهرستان توانسته بیش از 4 هزار 
نفر را به اشــتغال مستقیم برساند ولی هنوز 
نتوانســته از تمام ظرفیت ها و گنجایش این 
صنایع در شهرســتان بهره جست به طوری 
که تولید و بافت فرش مهربان که اختصاص 
این منطقه است هنوز جایگاه واقعی خود را 
در استان پیدا نکرده،  فرش مهربان از جمله 
آثاری است که به ثبت ملی رسیده است در 
حالی که هنوز معرفی و شناخت ملی از این 

اثر هنری نمایان نیست.
این در حالی اســت که صنایع دســتی و به  
ویژه فرش مهربان می تواند مکمل بســیار 
خوبی برای صنعت گردشــگری شهرستان 
باشــد و در کنار این صنعــت با بها دادن به 
صنایع دســتی و عالوه بر ایجاد اشــتغال و 
توانمندسازی خانواده ها و رونق اقصادی و 
توســعه این صنعت، غبار محرومیت را از 

ذهن و جسم شهرستان ربود.

حال صنعت گردشگری 
کبودراهنگ خوب نیست

گزارش ویژه
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به دنبال جنگ نیستیم
 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه امروز 
ســپاه در پیشانی تقابل با دشــمن قرار دارد، گفت : ما آموخته ایم که 
تهدیدات عامل رشد و قدرتمند شدن ما هستند؛ رشد سپاه نیز گلخانه 

ای نبوده بلکه با دشمنان بزرگ دست و پنجه نرم کرده است.
به گزارش ایســنا حسین سالمی روز گذشته در آیین تکریم و معارفه 
جانشــین فرمانده کل و معاونین هماهنگ با بیان اینکه امروز انقالب 
ما در یکی از زیباترین فراز های خود قرار دارد و دشــمن با شکست 
های ســنگین مواجه شده اســت، گفت: دشمن در فلسفه سیاسی که 
همانا غارت ملت ها، اسیرکردن آنها و ایجاد فضای برده داری مدرن و 
سیطره یکجانبه بر سرنوشت انسان ها می باشد، شکست خورده است.

وی افزود: این فلسفه مولد جنگ ها و مداخالت ظالمانه است و هرگز 
مولد قدرت نیست بلکه مولد دشمن است و به تعبیر خود آمریکایی ها 

منجر به ایجاد ریسک در سراسر جهان می شود.
ســالمی در ادامه اظهار کرد: امروز سرزمین های اسالمی میدان رشد 
جوانان مجاهدی اســت که نبرد با دشمن جزو مطلوبیت های مردانه 
آنهاســت و  نگرانی دشمن  موجب شده تا منطقه به یک میدان آتش 

بالقوه برای آمریکایی ها تبدیل شود .
وی بــا بیان اینکه  آمریکایی هــا در انفعال قرار گرفته اند و از تهدید 
لفظی در شــکل منفعالنه خود استفاده کردند، گفت: ما با یک دشمن 
به ظاهر قدرتمند مواجه هستیم اما این دشمن در حال فرسایش است 
و به عبارتی دچار پوکی اســتخوان شده و این مسیری است که همه 

قدرت های شیطانی سپری می کنند.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما به دنبال جنگ نیستیم، اما از جنگ نمی 
هراسیم و آماده ایم،  خاطرنشان کرد: دشمنان ما هم اراده جنگ ندارند 
، اما تفاوت ما با آنها این است که آنها از جنگ می ترسند و خط حد 
آنها جایی است که جانشان به خطر بیافتد و شکست دادن دشمنی با 

این ماهیت آسان است.
وی تصریــح کرد:به دلیل آنکــه در مفروضات ما همــواره مواجهه 
پیروزمندانه در برابر دشــمن اصل بوده است، امروز  در همه اجزا و 
ارکان قدرت دفاعی آماده ایم و این آمادگی خود را نشــان می دهد؛ 
اما کافی نیســت و  باید بطور مداوم فرایند قدرت ســازی را مشق و 

تکرار کنیم.

برگزاری جلسه توجیهی حزب دموکرات 
آمریکا درباره ایران 

 حزب دموکرات آمریکا از رئیس پیشین سیا و نماینده ارشد آمریکا 
در مذاکرات هســته ای دعوت کرده اســت تا در یک جلسه توجیهی 
غیرعلنی درباره ایران شــرکت کنند. این جلســه در تقابل با جلســه 
توجیهی دولت ترامپ بــرای حقوق دان های دموکرات در همان روز 

تشکیل می شود.
به گزارش ایســنا، حــزب دموکرات کنگره آمریــکا در پی اقدامات 
ناگهانــی دولت دونالد ترامپ در منطقه، از جان برنان، رئیس ســابق 
سازمان ســیا، و وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات 
هسته ای برای سخنرانی در جلسه ای توجیهی درباره وضعیت ایران در 

هفته آینده دعوت کرده است.
به گفته یک عضو حزب دموکرات و منبع مطلعی دیگر که می خواستند 
نام آن ها فاش نشود، برنان که منتقد صریح دونالد ترامپ می باشد، قرار 
است روز پنج شنبه، در یک جلسه انجمنی غیرعلنی حزب دموکرات 

سخنرانی کند.
دعوت از برنان و وندی شرمن، یک برنامه متقابل برای جلسه توجیهی 
محرمانــه دولت ترامپ برای حقوقدان ها اســت که این جلســه نیز 
قرار است روز پنج شــنبه در کپیتول هیل برگزار شود. حقوقدان های 

دموکرات احتماالً در هر دو این جلسه ها شرکت خواهند کرد.
به گزارش ایســنا، خبرگزاری رویترز پیش از این گزارش داده بود که 
قانونگــذاران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات با 
انتقاد از اینکه دولت ترامپ آنها را در جریان مسائل پیرامون ایران قرار 
نمی دهد، خواســتار برگزاری جلسات توجیهی محرمانه درباره آنچه 
دولت ترامپ "تهدید ایران" می خواند و تصمیمات در این زمینه شدند. 
در دوران دولت قبلی آمریکا کنگره به طور منظم در جریان مسائل مهم 

امنیت ملی قرار می گرفت.

توزیع کاالی اساسی به وسیله کوپن
 انجام شود

 یک عضو کمیســیون حقوقی ــ قضایی مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر این که توزیع کاالهای اساســی زجر آور و موجب مشقت 

مردم است، گفت : این توزیع کاالها باید به وسیله کوپن انجام شود.
بــه  گزارش  ایســنا، محمد کاظمی، در تذکر شــفاهی جلســه علنی 
روزگذشته مجلس شــورای اســالمی در تذکری به رئیس جمهور، 
گفت : ســال ۹8 به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری 
نامگذاری شــد. محقق شــدن این شــعار لوازم و مقدماتی دارد که 
مهم ترین آنها بانک ها هســتند. امروز تولید ما به شدت درگیر مسائل 
بانکی است و تولید کنندگان به دلیل صدور اجراییه توسط بانک ها یا 
در زندان هســتند یا فراری هستند و یا این که واحدهای تولیدی آنها 
متوقف شده است. الزم است که این موضوع در هیأت دولت مطرح 
شود تا برای پرداخت تسهیالت دریافتی مهلت دو ساله ایجاد شود و 

پرداخت ها به تعویق بیفتد.
این عضو کمیســیون حقوقی ــ قضایی مجلس شورای اسالمی بیان  
کرد: مجلس شــورای اســالمی تا 14 میلیارد دالر به کاالهای اساسی 
اختصاص داد. این کاالها نیز وارد می شــود، ولی سیســتم توزیع آنها 
زجرآور اســت و برای مردم ایجاد مشــقت می کند. مجلس شورای 
اسالمی که به شما اختیار داد پس توزیع کاالهای اساسی را به وسیله 
کوپن انجام دهید تا خانواده ها برای دریافت چند کیلو قند و شکر یک 
صبح تا بعد از ظهر در صف نمانند و در آخر هم چیزی دریافت نکنند.

دولت افزایش حقوق ها را اعمال نکرده است
بافــت  و  مهریــز  مــردم  ینــده  نما صباغیــان  محمدرضــا   
آنچــه  بــه  تــا نســبت  ز هیــأت رئیســه خواســت  ا در مجلــس 
یــش حقــوق کارکنــان  فزا ا تخلــف دولــت در خصــوص عــدم 

بگیــرد. موضــع  نــد  خوا
ــس در  ــق در مجل ف با ــز و  ــردم مهری م ینده  نما ، ــنا یس ا ــزارش  ــه گ ب
ــا  م ــت:  ــا گف ــش حقوق ه ی فزا ا ــه  ب ــت  ــد دول تعه ــدم  خصــوص ع
ــش  ی فزا ا ــد  10 درص ــد  ــا ح ت ــه  ــم ک ــب کردی ــس تصوی در مجل
ــت  ــرده اس نک ــال  عم ا ــت آن را  ــی دول ــیم ول باش ــته  ش ــوق دا حق
ز  ا ــن  ــد م ن ــن کرده ا بی ــد  ب را  ــس  ــان مجل نس ا ــون  میلی ــن  چندی
یــن تخلــف دولــت  ا قبــال  هــم کــه در  هیــأت رئیســه می خوا

ــرد.  بگی ــع  موض

ایرادات شورای نگهبان در طرح استانی شدن 
انتخابات در دستور کار این هفته مجلس 

 نماینده تهران در تذکری خواستار در دستور کار قرار گرفتن ایرادات شورای 
نگهبان در طرح استانی شدن انتخابات مجلس شد.

به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان در جلسه علنی روز گذشته، با استناد به ماده 
1۹8 آئین نامه داخلی مجلس در تذکری گفت: شــورای نگهبان بعد از بررسی 
طرح اســتانی شــدن انتخابات مجلس ایراداتی را به آن وارد دانسته و آن را به 
مجلس ارجاع داده اســت اما این موضوع در دستور کار این هفته مجلس قرار 

نگرفته است.
وی افــزود: برای جلوگیری از هدر رفتن زحمت نمایندگان این ایرادات را در 
دســتور کار این هفته مجلس قرار دهیم. تــا قبل از 15 خرداد این طرح تعیین 

تکلیف شود.

قانونی نداریم که دوچرخه سواری خانم ها را 
ممنوع کرده باشد

 معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در واکنش به ممنوعیت دوچرخه 
سواری زنان در استان اصفهان گفت: دوچرخه موتور نیست که بگویم گواهینامه 
الزم دارد، از قدیم خانم ها برای تردد از دوچرخه اســتفاده می کردند و قانونی 

نداریم که دوچرخه سواری خانم ها را ممنوع کرده باشد .
به گزارش ایلنا معصومه ابتکار، درباره این که برخی از مســئوالن اســتان 
اصفهان دوچرخه ســواری را برای زنان ممنــوع کرده اند و حتی نهادهای 
قانونی هم وارد مســئله شــده اند درحالی که در همین استان پرونده های 
اسید پاشــی تعیین تکلیف نشــده است، گفت: خوشــبختانه مجلس طرح 
خوبی را برای مقابه با اسیدپاشــی به تصویب رساند و امیدوارم نسبت به 

تغییر رویه دهند. این مسئله 

F ۳۵ را تحویل می گیریم  اردوغان: 
■ ایســنا: رئیس جمهوری ترکیه اعالم کرده اســت که آنکارا و 
 500-S مسکو احتماال درباره تولید مشترک ســامانه های دفاعی 
S-400 گفت وگو  ساخت روســیه پس از دریافت ســامانه های 
خواهند کــرد. رجب طیب اردوغان، رئیــس جمهوری ترکیه در 
S-400 ساخت  دیدار با دانشــجویان در اســتانبول گفت : توافق 
روســیه کامل شده است و بر اســاس این قرارداد تحویل آنها در 
ژوئیه و یا حتی زودتر از این موعد آغاز شود. روسیه شرایط بسیار 
خوبی به ما پیشــنهاد کرده اســت و پس از آن ما گفت وگوهایی 
S-500 شــامل تولید مشترک این  را درباره ســامانه های دفاعی 
S-400 خواهیم  سیستم های دفاعی و همچنین تحویل سامانه های 
داشــت.رئیس جمهوری ترکیه همچنیــن ادامه  داد: ایاالت متحده 
F-35 را به ترکیه تحویل  آمریکا تاکنــون پنج فروند جنگنده های 

داده است.
 عملیات ارتش سوریه در حومه »ادلب« و »حماه« علیه 

تروریستها
■ تسنیم: نیروهــای ارتش سوریه موفق شدند حمالت گروه های 
تروریستی در محور ابوالضهور واقع در حومه جنوب شرقی ادلب 
را ناکام بگذارند.بر اســاس این گزارش تروریستها در جریان این 
حمالت متحمل ضربات سختی شدند.هم چنین عناصر وابسته به 
جبهه النصره حمالتی را علیه روســتاهای الکرکات و الحویز در 
حومه شمال غربی حماه انجام دادند که نقض توافق مناطق کاهش 

تنش به شمار می آید.
بر اســاس این گزارش درگیری های شــدیدی نیز میان نیروهای 
ارتش ســوریه و عناصر تروریست در حومه شمال غربی حماه به 
وقوع پیوسته است.نیروهای ارتش سوریه به پیشروی خود در این 

مناطق ادامه می دهند.
 زلزله سیاسی در اتریش؛ انتخابات زودهنگام برگزار 

می شود
■ مهر: فوکوس آلمان، سباســتین کورس، صدر اعظم اتریش بعد 
از انتشــار ویدئوی رسوایی "هانس کریســتین اشتراخه" شریک 
خود در دولت ائتالفی و رئیس حــزب افراطی آزادی اتریش در 
یــک کنفرانس مطبوعاتی پایان کار بــا این حزب را اعالم کرده و 
خواستار برگزاری سریع انتخابات مجدد شد. به این ترتیب اتریش 
در آســتانه انتخابات پارلمانی اروپا گرفتار یک زلزله سیاســی و 

بحران دولتی شده است
 ســفیر جدید آمریکا در بغداد، نیامده ایران را تهدید 

کرد
■ فارس: »متیو تولر« ســفیر جدید آمریــکا در عراق که دو روز 
پیش رأی اعتماد مجلس ســنا را گرفت، در نخســتین اظهار نظر 
خود در خصوص این کشــور، ایــران را به دخالت در امور عراق 
متهم کرد.به نوشــته بغداد الیــوم، او در گفت و گو با خبرنگاران با 
طرح ادعای حمایت از عراق در برابر دخالت های خارجی، حضور 
ایران را تهدیدی برای عراق دانست.ســفیر سابق آمریکا در یمن 
همچنین گفت: »نزدیک اســت که عراق هیــزم آتش جنگ میان 
آمریکا و ایران شود.«متیو تولر همجنین مدعی شد: »ما باید مطمئن 
شــویم که عراق می تواند تهدید های داخلی و خارجی را دفع کند 
که شــامل تهدید هایی از ایران، به حاکمیت و تمامیت ارضی این 

کشور است.«
 هشدار وزارت بهداشت یمن نسبت به اوضاع انسانی 

در این کشور
■ ایسنا: وزارت بهداشت یمــن با صدور بیانیه ای نسبت به اوضاع 
انسانی، بهداشتی و پزشکی در این کشور هشدار داد.در این بیانیه 
آمده است: ما از جامعه بین الملل می خواهیم به مسئولیت های خود 
در قبال رسیدگی به اوضاع انســانی وخیم یمن عمل کند.در این 
بیانیه تاکید شــده اســت: ما نیازهای پزشــکی خود را به سازمان 
بهداشت جهانی ارائه داده ایم اما هیچ جوابی دریافت نکرده ایم.در 
این بیانیه آمده است: ۹2 الی ۹5 درصد از دستگاه ها در بیمارستانها 

و مراکز پزشکی عمر خود را کرده و یا از کار افتاده اند.
 یک بام و دو هوای سخنگوی بانک مرکزی افغانستان
■ ایرنا:در حالی که رســانه های محلی به نقل از سخنگوی بانک 
مرکزی افغانستان از لغو مجوز یک بانک ایرانی می گویند، » ایمل 
هاشــور« در گفت و گو با ایرنــا منکر ایرانی بودن آرین بانک می 
شود! روزنامه 8 صبح افغانستان نوشت:»جواز کار یک بانک ایرانی 

در افغانستان لغو شد.«
اعالم لغو مجوز بانک آرین به عنــوان یک مجموعه مالی ایرانی در 
افغانستان ، در صدر اخبار امروز رسانه های کابل بود، اما اعالم ایرانی 
نبودن این بانک توســط یکی از مسووالن این کشور در گفت و گو 
با یک رسانه ایرانی، جای تامل دارد.خبرهای دریافتی ایرنا، از رایزنی 
وســیع مسووالن سفارت ایران با مقام های مسوول در کابل حکایت 
دارد.شماری از فعاالن اقتصادی ایران و افغانستان به خبرنگار ایرنا گفته 
اند که سوتفاهم های ایجاد شده پیرامون فعالیت آرین بانک برطرف 
خواهد شــد.تا زمان مخابره خبر، مقام های مسوول ایرانی در کابل و 

روسای آرین بانک در این خصوص اظهار نظر نکرده اند.
 هشــدار پمپئو به عراق: اگــر نمی توانید علیه ایران 

باشید، بی طرف بمانید
■ ایلنا:به نقل از آسوشــیتدپرس، دو منبع آگاه در دولت عراق در 
مورد مذاکرات مایک پمپئو و مقام های دولت عراق گفتند: »مایک 
پمپئو در دیدار با مقام های عراقی به آنها هشدار داده است که بین 
ایــران و آمریکا باید یکی را انتخــاب کنند.«این دو منبع در ادامه 
گفتند: پمپئو در دیدار با مقام های عراق تاکید کرده اســت که اگر 
نمی توانیــد در تصمیمات آمریکا علیه ایــران ما را همراهی کنید، 

پس بی طرف باشید.
پمپئو در ادامه به مقام های بغداد گفته  است که ما در صورت وقوع 
هرگونه حمله یا تهدیدی علیه نیروها و تأسیسات آمریکا در عراق، 

»حق قانونی« خود می دانیم  که از خود دفاع کنیم.

 الیحــه »شــفافیت« مهــم ترین ســالح 
پیشنهادی دولت برای مبارزه با فساد در حوزه 
های مختلف به ویژه اقتصاد است که به گفته 
حقوقدانان و صاحبنظران این حوزه می تواند 
به عنوان پادزهر فســاد سیستماتیک و اصالح 

گر مدیریت فسادخیز در کشور باشد.
اصرار بر حفظ اســرار به عنوان اصل تاریخی 
پذیرفته شــده در عرصه های مختلف زندگی 
سیاسی و اجتماعی ایرانیان با گسترش شبکه 
هــای اجتماعی از یک ســو و تغییر الزامات 
حکمرانی از سوی دیگر با چالش هایی مواجه 
شده و ضرورت گذار از فرهنگ اسرارگرایی 
به فرهنگ شفافیت بیشتر از گذشته احساس 

می شود.
افشای میزان دریافتی و حقوق برخی مدیران 
دولتی در تیرماه ۹5 شــعله آتشــی بود که به 
دســتور رئیس جمهوری بر رویه پنهان کاری 
در کشــور زده شد و آغازگر راهی بود که در 

نهایت به تدوین الیحه شفافیت انجامید.
حجت االسالم و المســلمین حسن روحانی 
رئیس جمهوری ضمن استقبال از این شفاف 
سازی ها، دستور داد تا به منظور قانونی شدن 
فرآیند شفاف سازی الیحه ای در دولت تنظیم 
شــود و مســوولیت تدوین آن برعهده مرکز 
بررســی های اســتراتژیک ریاست جمهوری 

نهاده شد.
این الیحه پس از بررســی در کمیسیون ها و 
جلسات مختلف هیأت دولت، سرانجام روز 
چهارشنبه 25 اردیبهشــت تصویب و راهی 
مجلس شد تا در مســیر اجرا به قانون تبدیل 
شــود. بر اساس شــواهد و آنچه از اظهارات 
مســووالن درباره این الیحه می توان فهمید، 
هدف اصلــی از تدوین و ارائــه آن، تحکیم 
اعتماد عمومی مردم به دســتگاه های اجرایی 
اســت. روند اعتماد ســازی کــه دولت گام 
نخست آن را برداشته اما برای موفقیت نیازمند 

همکاری و هماهنگی سایر قوا است.
خبرگــزاری ایرنــا دربــاره ایــن الیحــه و 
جزییــات آن بــا »محمــود صادقــی« نماینــده 
مجلــس و رئیــس فراکســیون شــفاف ســازی 
و ســالم ســازی مجلــس دهــم و نیــز »علــی 
نجفــی توانــا« حقوقــدان و وکیل دادگســتری 

گفــت و گــو کــرده اســت.
 الیحه شــفافیت و تعارض منافع 
گام مهمی در مســیر مبارزه با فساد 

است
رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی 
مجلس در پاسخ به سوالی درمورد دالیل ارائه 
الیحه شفافیت در برهه کنونی از سوی دولت 
گفت: اصل شــفافیت نیاز ضروری؛ حیاتی و 
فوری برای ایران است. در همه کشورها یکی 
از مهــم ترین راهکارهای مبارزه با فســاد را 

شفافیت می دانند.
معتقدم شفافیت سیستماتیک،  افزود:  صادقی 
پادزهر فســاد سیستماتیک است به این معنی 
که تمام اطالعات در همه حوزه ها در سامانه 
مشــخصی ثبت، گردآوری و قابل دسترسی 
باشد. همچنین این داده ها باید قابلیت صحت 

سنجی و ارزیابی را هم داشته باشد.
وی یــادآور شــد: ایــن الیحه مــی تواند 
کارآمدترین ابزار برای مبارزه با فســاد باشد. 
فســاد اغلب در نقاط تاریک روی می دهد و 
مفســدین در خالء قانون یا دور زدن آن و در 
تاریکی و دور از چشم ناظران قانونی و مردم، 

کار خود را انجام می دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: اگر 
فعالیت ها شــفاف و قابل دسترســی شود و 
حق دسترســی عموم به اطالعات به رسمیت 

شناخته شود، فساد کاهش می یابد.
صادقــی تصریح کرد: پیــش از این هم در 
قانون انتشــار و دسترسی آزاد به اطالعات، 
ارتقــای ســالمت نظــام اداری و مبارزه با 
فســاد، قوانین برای شفاف ســازی در نظر 
گرفته شــده بود اما به نظر می رسد الیحه 
تازه دولت، تعداد گســترده تری از دستگاه 

ها را در بر می گیرد.
وی همچنیــن گفت: ایــن الیحه در صورت 
تصویب در مجلس و تایید در شورای نگهبان 
این امیدواری را ایجــاد می کند که در مقوله 
پیشگیری و مبارزه با فساد بتوانیم موفق باشیم.

نماینده مــردم تهران در مجلــس هدف این 
الیحــه را تحکیم اعتمادعمومی به دســتگاه 
های اجرایی عنوان کرد و یادآور شــد: لوایح 
شفافیت و تعارض منافع از لوایح مهم و خوب 
در مســیر مبارزه به فســاد است و اگر زودتر 
بررســی و به مرحله اجرا درآیــد، می تواند 

اعتمادسازی کند.
صادقــی تاکید کرد: در بحــث قانون گذاری 
اجرای قانون اســت، ما در گذشته قوانینی در 
این زمینه داشــتیم اما اجرایی شــدن آن مهم 
اســت که طبق برآورد ما اجــرای آن پایین و 
شــاید در حدود 20 درصد باشد. قانون باید 
به گونه ای نوشته شود که قابلیت و ضمانت 

اجرایی داشته باشد.
وی ادامــه داد: باید این ضمانت اجرایی پیش 
بینی شــود که اگر تکالیف اجرایی نشــد و 
مکلفان این قانون گزارش های شفاف سازی 
را ارائه ندادند، چه برخــوردی باید صورت 

گیرد. مردم باید در عرصه عمل نتایج قانون را 
ببیند و در صورت اجرا حتما می تواند اعتماد 

ساز باشد.
این اســتاد دانشــگاه درباره موضوع تعارض 
منافــع و اهمیت آن گفت: این بحث بســیار 
خوبی است که دولت روی آن کار کرده است. 
تعارض منافع تاکید می کند هر کس به منابع 
عمومی در هر بخشــی از حاکمیت دسترسی 
دارد، اگر در شرایطی قرار گیرد که بین منافع 
شــخصی او و منافع عمومی تعارض صورت 
گیرد؛ این تعارض باید به شکلی مدیریت شود 
که تصمیمات آن شخص بر منابع عمومی تاثیر 
نگذارد و آن شخص به نفع خود از اطالعات 

و منابع عمومی سوءاستفاده نکند.
عضو شــورای عالی سیاست گذاری اصالح 
طلبان افزود: ایــن دو بحث تعارض منافع و 
شــفافیت موضوعات خوبی هســتند که در 
کشــورهای دیگر هم حدود دو دهه اســت 
که مطرح می شــود و دولــت هم به موازات 
کشــورهای دیگر در این زمینه تالش کرده و 
مــا هم در این زمینه قانونگذاری را آغاز کرده 
ایــم که امیدوارم در مجلــس دهم این الیحه 

تصویب شود و نتیجه برسد.
 تضعیــف بحران ســومدیریت با 

الیحه شفافیت
یک وکیل دادگســتری هــم درباره ضرورت 
مبارزه با فســاد گفت: مقامات مختلف کشور 
درخصــوص راه حل های مبارزه با فســاد و 
پولشــویی و تروریسم مالی داخلی که عزت، 
سالمت، اخالق و باورهای دینی و سفره های 
مردم را هدف قرار داده هم به صورت کالمی 
و هم عملــی اقداماتی را آغاز کرده اند که در 
صورت اجرای درست موجب تحقق بخشی 
از سالمت و خصائص اقتصادی و سیاسی در 

جامعه می شود.
علی نجفــی توانا ادامه داد: پــس از انتصاب 
حجت االسالم و المســلمین ابراهیم رئیسی 
در قوه قضاییه ، در بحــث مربوط به مبارزه، 
پیشگیری و از بین بردن فساد اقتصادی به ویژه 
در بخــش مدیریت اســتفاده از راه حل های 

مختلف مانند صورت برداری از اموال مدیران 
و چگونگی ثروت اندوزی مدیران مطرح شد.
درباره  پیشــنهادهایی  افــزود: همچنین  وی 
افشــاگری و دادن آدرس مدیرانــی کــه با 
سواســتفاده از موقعیت های اداری که امانت 
ملت اســت، ثروت های نجومی غیرمتعارف 

می اندوزند، ارائه شد.
این حقوقــدان یادآور شــد: تصویب الیحه 
شفافیت قدمی بسیار موثر است که می تواند 
در این مســیر، بحران نابهنجــاری مدیران و 
سوءاستفاده از امانت ملت را تا حدی تضعیف 

کند.
نجفــی توانــا افــزود: اثــر منفــی فســاد 
مدیریــت بــر اخــالق عمومــی از مهــم تریــن 
دالیلــی اســت کــه موضــوع شــفافیت را در 
کانــون توجــه و حساســیت قــرار داده اســت، 
ــوان گفــت دلیــل اصلــی  ــه جــرات مــی ت ب
ــردم، نتیجــه  ــت م ــزی در اکثری اخــالق گری
ــامانی  ــاد و نابس ــا، فس ــر، ری ــتقیم تظاه مس

ــت. ــور اس ــت در کش مدیری
وی همچنین در تشریح دالیل کاهش اعتماد 
به برخی رویه ها در کشــور اظهارداشــت: 
کشــوری که بــا این همه رشــادت و دفاع 
از مملکــت تمــام مشــکالت را در دهــه 
های گذشــته تحمل کرده، امروز با آماری 
مواجه است که نشان دهنده فساد سازمانی، 
جناحی و خویشاوندساالرانه توسط مدیران 
ضعیف اســت. مدیرانی که از مدیریت تنها 

پر کردن جیب خود را می دانند.
این وکیل دادگستری همچنین گفت: عده ای با 
ورود در واردات، صادرات و رانت ارتباطات 
در بخش های مختلف، کشــور را به وضع بد 

کنونی در زمینه اقتصاد دچار کرده اند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: همه شرایط 
فعلی نتیجه تحریم کشورهای زورمدار نبوده، 
عمده این مشــکالت ناشی از فساد مدیریتی 
است و بنابراین اقدامات دولت را به فال نیک 
می گیــرم و امیدوارم در مرحلــه اجرا هم با 
کمک قوای دیگر شــاهد وضع مناسب تری 

نسبت به گذشته باشیم.

شفافیت پادزهر فساد سیستماتیک

 رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت نقش 
فرهنگ و هنر بویژه در مقطع حساس کشور 
اظهار داشت: مهم ترین نیاز امروز جامعه، امید 
به آینده و نشاط است چرا که احساس غرور 
ملی و امید و نشــاط ســرمایه اصلی کشور 
اســت و می تواند روند حل مشــکالت را 

تسریع کند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در 
دیدار صمیمی با جمعی از اصحاب فرهنگ 
و هنــر گفت: از آغاز دولت یازدهم با ســه 
مشکل پیچیده و بزرگ در سه مقطع مختلف 
روبرو بودیم که از دو مشــکل عبور کرده ایم 
و معتقدم با همراهــی، همدلی، همفکری و 
هم افزایی از سومین مشکل نیز عبور خواهیم 

کرد.
رئیس جمهوری با اشاره به وجود تحریم های 
گســترده جهانی علیه کشــورمان در ابتدای 
دولت یازدهم و همچنین مشکالت اقتصادی 
کشور، گفت: بزرگترین مشکالت اقتصادی 
برای بخش هایی از جامعه اســت که درآمد 

ثابت دارنــد و دولت باید در حد توان برای 
تأمین نیازمندی ها و افزایش حقوق کارمندان 

و کارگران تالش کند.
وی افــزود: در آغــاز فعالیــت دولت تورم 
40 درصد اما میزان افزایش ســاالنه حقوق 
15 درصــد بود و نیاز به همســان ســازی 
و همتــرازی این دو نرخ بــود که دولت در 
نخستین تصمیم و اقدام، مصوب کرد که باید 
بیش از نرخ تورم به حقوق کارمند و کارگر 

اضافه شود.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه توانستیم مسأله 
تحریم های هسته ای را در مذاکراتی سخت و 
پیچیده کــه کاری علمی و توأمان هنری بود 
به سرانجام برسانیم، گفت: مذاکره عالوه بر 
دانش، هنر نیز هســت چرا که باید از حالت 
چهره، لحن و اطالعات در دسترس، بتوانیم 
بفهمیم که طرف مذاکره کننده چه چیز را از 
ما می طلبد و باید با فهــم و تجربه این راه 
را در عــرض چند ثانیه طــی کنیم که همان 

خالقیت است.

رئیس جمهوری با بیان اینکه باالترین امتیاز 
هنرمندان خالقیت است و این قدرت تخیل 
از فکر ، اندیشــه و عقل باالتر اســت، ادامه 
داد: هنرمندان با این قدرت عجیب و سرمایه 
تخیل، آثار هنری خــود را به جامعه عرضه 

می کنند.
روحانی با تأکید بر اینکه ســرمایه  اجتماعی 
قدرتی اســت که می تواند کشــورمان را از 
مشــکالت برهاند، اظهار داشــت: از همه 
هنرمندان و اصحاب هنر توقع و انتظار داریم 
که با ابزار هنر سرمایه اجتماعی کشورمان را 
تقویت کنند چرا که وجود مشــکالت بسیار 
نتیجه ضعیف شدن سرمایه اجتماعی است؛ 
درحالی که دولت، همان دولت ســال ۹2 و 

۹3 است.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در سال ۹4 
به توافقی دســت یافتیم که توانست شرایط 
اقتصادی کشورمان را کاماًل تغییر دهد، گفت: 
به واســطه این توافق ســرمایه گذاری های 
عظیمی در کشور آغاز و پروژه های عظیمی 

افتتاح شد که از آن جمله می توان به پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس اشاره کرد که به واسطه آن 
در بنزین خودکفا شدیم و این برجام بود که 
زمینه تکمیل ستاره خلیج فارس را فراهم کرد 
چرا که احداث این پروژه قبل از برجام آغاز 

شده بود، اما چرا افتتاح نمی شد؟
رئیــس جمهوری با تأکید بر اینکه در برابر 
زورگویی دشــمن هیچگاه تسلیم نخواهیم 
شد، گفت: ما اهل مذاکره و منطق هستیم، 
اما ادعای طرفی کــه می گوید ما را به میز 
مذاکره می کشــاند، واهی است. ما حاضر 
نیســتیم چنیــن مذاکــره ای را حتــی اگر 
همه قدرت های عالم پشــت به پشت هم 

بایستند، انجام دهیم.
روحانی تصریــح کرد: ملت ایــران دارای 
منطق بوده و اهل مذاکره اســت و قدرت و 
توانمندی این موضوع را دارد و تمام دنیا در 
توافق برجام اعتراف کردند که ایران به قدری 
توانمند است که می تواند با ۶ قدرت بزرگ 

دنیا مذاکره و به توافق برسد.

رئیس جمهوری در دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر:

مهمترین نیاز امروز جامعه، امید به آینده و نشاط است
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مناسبت

برگزاری نخستین رویداد تخصصی 
کارآفرینی مراقبت و سالمندی

 نخســتین رویداد تخصصی کارآفرینی بــا موضوع مراقبت و 
ســالمندی با همکاری ســازمان ها و نهادهای مختلف برگزار می 
شود.به گزارش ایرنا، نخستین رویداد مراقبت و سالمندی از سوی 
سازمان نظام پرستاری ایران و با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با همکاری 
زیســت بوم تولید محتوای دیجیتال ابر زندگی، دانشگاه پیام نور و 
سایر دســتگاه ها و ســازمان ها در خرداد ماه سال جاری برگزار 
می شــود.این رویداد کارآفرینی برای تولید و طراحی وب ســایت، 
نرم افزار، بازی های رایانه ای، اپلیکیشــن و سامانه های هوشمند با 
رویکرد مراقبت و ســالمندی 23 و 24 خرداد ماه در شــهر تهران 

برگزار می شود.
عالقه مندان می توانند تا 10 خرداد ماه نسبت به ثبت نام و ثبت ایده 

w مراجعه کنند. w w . i n o . i r در این رویداد به سایت 

جامعه
 e j t e m a e i @ h a m e d a n p a ya m . co m

نیش و نوش

جوابیه

هشدار؛ افزایش فروش ریتالین در فصل امتحانات
 هر ســال با آغاز فصل امتحانات و کنکور، مصرف قــرص »ریتالین« هم در بین 
دانش آموزان و دانشجویان افزایش یافته و برخی برای شب  بیداری و درس خواندن و 

افزایش تمرکزشان،   از این قرص استفاده می کنند.
به گزارش خبرآنالین، پیش از این دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، 
اعالم کرده بود که  گزارشــاتی وجود دارد که نشان می دهد، فروش این دارو در زمان 

برگزاری امتحانات تا 50 درصد افزایش می یابد. 
همچنین مطالعات در داخل کشور نشان می دهند مصرف ریتالین در برخی دانشجویان 
بعد از الکل، مواد خانواده حشیش، تریاک و ترامادول رتبه پنجم را به خود اختصاص 

می دهد.

بیش از یک میلیون و366 هزار نفر سال گذشته 
متولد شدند

 سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور گفت: سال گذشــته)13۹۷( یک میلیون و 
3۶۶هزار و 50۹ نفر در ایران متولد شدند و والدت آن ها به ثبت رسید.سیف اهلل ابوترابی 
در گفت و گو با ایرنا افزود: از متولدان سال گذشته ۷04 هزار و 54 نفر پسر و ۶۶2هزار 
و 455 نفر هم دختر بودند.وی ادامه داد: در سال گذشته در مقابل هرصد دختر 10۶پسر 
به دنیا آمده است و به عبارتی نسبت جنسیتی متولدان پارسال 10۶،3 درصد بوده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: بیش از ۹۹ درصد والدت ها و ۹8 درصد از 
موارد فوت در مهلت قانونی ثبت می شوند.وی افزود: در حال حاضر مهلت قانونی برای 

والدت 15 روز بعد از تولد و مهلت قانونی برای ثبت وفات 10 روز است.

تامین اجتماعی در هیچ شبکه اجتماعی غیرمجاز 
فعالیت ندارد

 ســازمان تامین اجتماعی اعالم کرد: این سازمان در هیچ شبکه اجتماعی غیرمجاز 
فعالیت ندارد از ایــن رو، اخبار و مطالبی که در صفحاتی با عنوان تامین اجتماعی و 
عناوین مشــابه در شبکه  های اجتماعی و پیام رسان  های غیرمجاز منتشر می  شود، به 

هیچ عنوان مورد تایید این سازمان نیست.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان تامین اجتماعی، هموطنان به ویژه بیمه شگان و 
ذی  نفعان سازمان تأمین اجتماعی اخبار مورد نیاز خود را تنها از طریق مجاری رسمی 
اطالع  رسانی دنبال کنند.همچنین طبق اعالم این سازمان، سایت رسمی سازمان تامین 

w مرجع اصلی انتشار اخبار این سازمان است. w w . t a m i n . i r اجتماعی به نشانی 

تکریم رمضان با شناخت سیره 
کریمه اهل بیت)ع(

 ماه مبارک رمضان اوج کرامت خداســت و والدت امام حســن 
مجتبی )علیه الســالم( به عنــوان کریم اهل بیت )علیهم الســالم( در 
پانزدهمین روز از این ماه قرار گرفته اســت، لذا یک سنخیتی باید با  

یکدیگر داشته باشند. 
امام مجتبی )علیه الســالم( ســفره کرم ظاهری  اش پهن بوده است به 
این معنا که همه بهره منــد بودند و خدا نیز اینطور رفتار می کند. یک 
فقیری نزد امام حسین )علیه السالم( آمد و گفت االن از نزد کریم آمدم. 
خواست تحریک کند تا امام حسین )علیه السالم( به او بیشتر عطا کند. 
حضرت فرمود نزد چه کسی بودی؟ گفت نزد برادرت حسن. فرمود 
چقدر به شما داد؟ گفت 50 درهم. حضرت فرمود من به تو 4۹ درهم 
می دهم. یعنی امام حســین )علیه الســالم( نخواستند بیش از کرم امام 
حســن )علیه السالم( عطا کند. بنابراین اینها کرم ظاهری است که امام 
حسن )علیه السالم( در اوج گرفتارِی مردم در زمان خودشان به ایشان 

رسیدگی می کردند.
البته همه اهل بیت)علیهم الســالم( کریم هســتند. ما می خوانیم »َکِریمٌ  
یَاَفةِ َو اْلَِجاَرةِ َفَأِضْفنِی َو أَِجْرنِی « اصاًل  مِــنْ  أَْواَلدِ الِْکَرامِ َو َمْأُموٌر بِالضِّ
شــما از ناحیه خدا مأمور به سفره داری، ضیافت و پناه دادن شده اید. 
بحث سفره داری و کرم را تمام اهل بیت )علیهم السالم( دارند. در بین 
این بزرگواران هم امام حسن مجتبی )علیه السالم( این ویژگی شان بنا 
بر دالیل مختلف تاریخی و ... مطرح تر اســت. همچنان که امام رضا 
)علیه الســالم( در زمان خودشان عالم آل محمد )صلی اهلل علیه و آله 
و سلم( شناخته می شــدند، در حالی که تمام اهل بیت )علیهم السالم( 
نیز اینگونه هســتند.اما یک ســفره دیگر از کرم امام حســن مجتبی 
)علیه الســالم( سفره ای بود که حضرت با عملکردش در جریان صلح 
معاویه باعث شــد تمام اسالم از کرمشان اطعام شوند. یعنی کرم امام 
حســن )علیه الســالم( در تدبیر آن روزش بود. اگر در آن زمان این 
اقدام را نمی کردند، چیزی از اســالم باقی نمی ماند. یاران امام حسین 
)علیه الســالم( اگر به عالی ترین درجات رسیدند، دانه ای بود که امام 

حسن مجتبی )علیه السالم( در زمان خودشان کاشتند.
 آموزه های کرامت

امام حســن)ع( از همان دوران کودکی به امام ایثار و اســوه، جود و 
بخشش و الگوی کرامت و بزرگواری معروف و مشهور گردید.

اگر می خوانیم که امام حسن مجتبی در دوران کودکی به انفاق اعضای 
خانواده اش ســه روز تمام، غذای خود را کریمانه در اختیار مسکین 
و یتیم و اســیر می گذارد و تنها با آب افطار می کند، در دیگر مقاطع 
زندگی خویش همین روش را انتخاب کرده و ســه مرتبه دارایی های 
خود را با فقرا و مســتمندان تقسیم می کند تا بدین وسیله به آیندگان 
ایــن درس را بدهد کــه در راه خدا باید از مال و ثروت گذشــت و 

بینوایان را از آن محروم نساخت.
او به آیندگان گفت که لذت دنیا به این نیست که آنچه داری تنها برای 

خود داشته باشی بلکه باید شادی را با فقرا و مستمندان تقسیم کرد.
تاریخ نمونه های فراوانی از این ایثارها را به ثبت رســانده که بیان هر 
یک سند افتخاری برای آن امام هدایت می باشد. اما باید توجه داشت 
که عطاها و بخششــهای امام حسن)ع( بی هدف و بی حساب نبود و 
آن حضرت بدنبال هر کمکی آموزه جدیدی را به نمایش می گذاشت 
تا درسی برای آیندگان ترسیم کرده باشد. مروری بر این آموزه ها برای 

همه ما فواید زیادی دربرخواهد داشت.
 نصیحت ضمن بخشش بی منت

برخی از مردم به هنــگام انفاق به فقیر یا فقرا فورا منت گذارده او را 
آزار می دهند درحالی که این روش از نظر قرآن کریم و ســنت پیامبر 
مردود اســت چنانکه قرآن دراین باره می فرماید. صدقات خود را به 
وســیله منت گذاری باطل نکنید. امام حسن مجتبی )ع( با استفاده از 
این اصل قرآنی ضمن استقبال از نیازمندان و اختصاص مبلغی به آنها، 
دوستان را نصیحت می کردند که به خدا حسن ظن داشته باشند و به 
همه فقیران توصیه می کردند که مواظب شخصیت خود بوده و برای 

اندک فقر و تنگدستی، آبروی خویش را نزد دیگران برند.

ایران: بی حجاب های نیابتی در قم 
 پس به جای دیگران هم می شه بی حجاب بود!

همدان پیام: همدان رتبه سوم کشوری در جذب بیمه روستایی عشایری 
 یا قدر این نعمت را بدانیدیا  به بالی مهاجرت دچار شوید 

جمهوری اسالمی: پیام پادشاه مراکش به ملک سلمان 
 حتمأ دعوتش کرده افطاری !!

همدان پیام: دولت دست از سربازار بردارد
 یعنی  دست دولت انقد بزرگه؟! 

همدان پیام: به استقبال مسافران با کارتن
 به کاسبی مردم دخالت نکن!!
ایران: ذرت و جو بورسی می شود 

 مراقب باشید تیغ جو نره تو دستتون
فارس: نزدیکی ایران به شرایط تله جمعیتی 

 همینشم به زور سیر می شه!!
اطالعات: برق همه زندگی نیست اما زندگی همه به آن بسته است 

 لطیفه خوبی گفتی 
همدان پیام:پیاده راه در غرق پرنده فروشان 

 این که خوبه فضای شاعرانه ایجاد کردن
ایسنا: دختران دودی

 چی می گی، بین دخترا دودی نباشی بی کالسی 
اعتماد: )سیدعلی میرفتاح روزنامه نگار( مرغ ما هم غاز شد 

 حتمأ بهش برنج دادی خورده !!
ایلنا: ترامپ: اختالف نظر درباره تهران نداریم 

 استاد معلومه از تهران خوشت میادا!!
همدان پیام: شورای ترافیک نهاوند اندر خم محورهای نیمه کاره 

 نگران نباش ترافیک روان بشه محورم افتتاح می کنن
فارس: خروج یک جانبه آمریکا از برجام برای ما قابل درک نیست 

 چرا،؟ انتظار داشتی  الکپشتی خارج بشه؟!  
ایران: امضای طالیی برای صیانت از سالمت مردم 

 سالمت هم به طال وابسته شد!!

توضیحات خبر
 ضمــن آرزوی قبولی طاعات و عبــادات در ماه میهمانی خدا، با 
عنایت به چاپ خبر با تیتر »پای درد و دل شــرکت های دانش بنیان، 
بروکراســی اداری دســت و پای تولید کنندگان را می بندد« منتشــر 
شــده در صفحه 5 روز سه شنبه مورخ 13۹8/2/24 آن روزنامه وزین 
ضمن تشــکر از انعکاس اخبار مربوط به پارک علم و فناوری همدان 
و شــرکت های دانش بنیان و واحدهای فنــاوری این پارک، موارد در 
خبــر درج گردیده بود که نیازمند توضیحات تکمیلی می باشــد، لذا 
خواهشمند است مطابق ماده 23 قانون مطبوعات، جوابیه زیر را که در 
دو قسمت تنظیم گردیده جهت تنویر افکار عمومی در همان صفحه 

روزنامه درج فرمایید.
1-در بخش، بروکراســی های اداری دســت و پای تولیدکنندگان را 
می بندد، مطلب منعکس شــده به نقــل از جانب آقای محمد حقیقی 
مدیرعامل شرکت تدبیر دارو سالمت، ذکر این مهم ضروری می باشد 
که شرکت مذکور از شــرکت های دانش بنیان استان می باشد ولی در 
پارک علم و فناوری همدان مســتقر نیســت و فرایند حمایت مالی 
مربوط به شــرکت های دانش بنیانف مستقیماً توسط صندوق نوآوری 

و شکوفایی در تهران انجام می پذیرد.
در بخش یک ریــال برای تولید و تحقیقات ایــن محصول دریافت 
نکرده ایم مطالب منعکس شــده به نقل از آقای مظفرپور سرمایه گذار 
شــرکت ارمغان ســالمت الوند فراز، این نکته معروض می گردد که 
شــرکت مذکور از واحدهای فناور مســتقر در پارک علم و فناوری 
همدان می باشــد که مجوز دانش بنیان ندارد و برخالف ادعای مطرح 
شده در متن گزارش، این شــرکت مطابق ضوابط و شرایط مصوب، 
تســهیالت مالی کم بهره دریافت نموده و در مورد حمایت مالی این 
پارک قرار گرفته است و سرمایه گذار طرح از اقدامات اداری صورت 

پذیرفت مطلع نمی باشند.
* امین عباسی 
روابط عمومی پارک علم و فناوری استان همدان

سردار فارسی »

 به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور، روز 
30 اردیبهشت به عنوان روز ملی جمعیت در 

تقویم رسمی کشور ثبت شده است.
در تقویم رســمی ایران و با توجه به اهمیت 
جمعیت و تاثیــر آن در مســائل اجتماعی، 
سیاســی و اقتصادی به پیشنهاد سازمان ثبت 
احوال کشور و تصویب شورای عالی انقالب 
فرهنگی، روز سی ام اردیبهشت ماه به نام روز 

ملی جمعیت نامگذاری شده است.
جمعیت شناس و دانش آموخته جامعه شناسی 
با بیان اهمیت مسئله جمعیت در گفت و گو 
با همدان پیام گفت: مســئله جمعیت یکی از 
مسائل عمده جهان و نقش آفرین در تحوالت 
محلی، ملی و بین المللی اســت که باید به آن 

توجه ویژه شود.
حمیــد خاورزمینی به هرم ســنی به عنوان 
ابزاری در دست جمعیت شناسان برای مورد 
مطالعه قــرار دادن پویایی جامعه و جمعیت 
اشــاره و بیان کرد: با نگاه به یک هرم ســنی 

وضعیت کلی جامعه را متوجه می شویم.
وی دربــاره هرم ســنی ایران گفــت: هرم 
جمعیت ایــران تا دهه ۶0 بــه صورت یک 
مخروط با رأس کوچک و قاعده بزرگ بوده 
که بعد از تغییرات جمعیتی دهه ۷0 و 80 رفته 
رفته قاعــده هرم کوچکتر و رأس آن بزرگتر 

شده است. 
خاورزمینــی ادامــه داد: در این شــرایط به 
صورت همزمان بــا کاهش موالید و افزایش 
سالخوردگان مواجه شده و شاهد پدیده ای به 

نام پیری جمعیت هستیم.
پیری جمعیت، بــار اقتصادی و اجتماعی در 

پی دارد
جمعیت شناس و دانش آموخته جامعه شناسی 
با اشــاره به تجربه کشــورهای مــدرن در 
پدیــده پیری جمعیــت و ایجــاد جمعیت 
مصطلــح به جمعیت خاکســتری در بعضی 
کشــورها، اظهار کرد: جمعیت ســالخورده 
دارای ویژگی هایــی همچــون محافظــه کار 
شــدن، افزایش نیاز به مراقبت های پزشکی، 

کمک به حل ناتوانی های جســمی، افزایش 
فشار بر دستگاه های بیمه گر و افزایش تعداد 
بازنشستگان و مســتمری بگیران است که بار 
اقتصادی، روانــی، اجتماعی و... را بر جامعه 
وارد کرده و پیش بینی می شود پیری جمعیت 
کاهش محبوبیت ســالخوردگان را نیز در پی 

داشته باشد.
کاهش موالید تهدیدی برای تامین نیروی کار

خاورزمینــی در ادامه به مســئله مهم کاهش 
جمعیت ایران و پیامد منفی آن اشاره و تاکید 
کرد: غیر از مســئله پیــری جمعیت با پدیده 
دیگری با عنوان کاهش موالید و رسیدن آن به 
زیر سطح جایگزینی هستیم که در بلند مدت 
موجب رشد منفی جمعیت خواهد شد و در 
کنار ســالخوردگی از نظر اقتصادی تهدیدی 

برای تامین نیروی کار می باشد.
 پنجره طالیی جمعیت ایران، موتور 

محرکه اقتصاد
جمعیت شناس و دانش آموخته جامعه شناسی 
با بیان اینکه در حال حاضر در دوران پنجره 
طالیی جمعیت هســتیم و این به معنای آن 

است که بخش عظیم جمعیتی ایران در سن 
فعالیت اقتصادی هســتند که باید به عنوان 
موتــور محرکه مورد توجه قرار گیرند، ابراز 
کرد: سیاســتگذاران کالن باید فکر استفاده 
از ایــن فرصت طالیی باشــند چون اگر به 
درستی از این فرصت اســتفاده نشود شاید 
تا قرن های دیگر چنین فرصتی برای کشــور 

ایجاد نشود.
وی بحــران جمعیت را در کنار بحران های 
دیگــر مانند بیــکاری، فقر، خانــواده در 
نظر گرفته و بر لزوم روش های تشــویقی 
افزایــش موالید برای طبقه متوســط و باال 
تاکید کــرده و گفت: اگــر جمعیت طبقه 
پاییــن افزایش پیدا کند بــا افزایش فقر و 
اما  می شویم  مواجه  اجتماعی  نابرابری های 
اگر طبقه متوسط به باال که به سمت الگوی 
تک فرزندی میل پیــدا کرده اند به افزایش 
فرزند تشــویق و ترغیب کنیــم به افزایش 

متوسط کمک کرده ایم. طبقه 
خاورزمینی بــه نقش مهم درمان نازایی ها در 
رسیدن میزان موالید به سطح جایگزین اشاره 

و عنوان کرد: در حال حاضر این مورد مهم در 
دستور کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی قرار دارد. 
وی درباره نقش جمعیت و توسعه گفت: در 
بحث توسعه انسانی درون زا که بر مختصات 
جمعیتــی تاکید ویــژه ای دارد، افزایش طبقه 
متوســط می تواند در افزایش ســطح زندگی 
کمک شــایانی داشته باشــد، چراکه طبقات 
اجتماعی بــه غیر از ویژگی ثــروت، دارای 

تمایالت فرهنگی نیز هستند. 
خاورزمینی ادامه داد: از ســوی دیگر در حال 
حاضر الگوی موجود در خانواده های ایرانی 
مبتنی بر یک الگوی 4 نفره است و تقلیل آن 
به 3 نفر فشارهای اجتماعی، روحی، عاطفی 

و... را موجب می شود.
جمعیت شناس و دانش آموخته جامعه شناسی 
در پایان خواســتار توجه بیشــتر رسانه ها به 
مسائل اجتماعی شــده و عنوان کرد: مسائل 
اجتماعی، سیاســی و اقتصادی در هم تنیده 
هستند و برای فهم این مسائل باید از جهات 

مختلف به آن نگاه و توجه شود.

مهدی ناصر نژاد »

 نتایج سرشماری های جمعیت در سال های اخیر 
بیانگر شــیب مالیم کاهش جمعیت در کشورمان 
می باشــد. آخرین و تازه ترین سرشــماری عمومی 
نفوس و مســکن ســال 13۹5 همدان در سراسر 
ایران برگزار شده اســت و این سرشماری در کل 
بیانگر کاهش حدود 33 هزار نفری جمعیت استان 
همدان در مقایسه با سرشماری قبلی در سال 1385 

می باشد.
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز 
اخیراً آمار جمعیت اســتان همدان به جز شهرستان 
اسدآباد را بالغ بر یک میلیون و ۶25 هزار نفر اعالم 

کرده است.
به گفته دکتر رشــید حیدری مقدم حدود 54 درصد 
جمعیت استان همدان، البته به جز جمیت شهرستان 

اسدآباد، باالی 30 سال ســن دارند که این نسبت 
یعنی جمعیت اســتان همدان کم کمک رو به پیری 
مــی رود و گویا بــه قول معــروف خودمان خبر 

نداریم!
از سویی دیگر به اتکای نتایج آماری سرشماری ها، 
همدان تنها اســتانی اســت که جمعیت آن رو به 
کاهش گذاشته است و بررسی دلیل کاهش جمعیتی 
استان همدان، در دستور کار اصلی مراکز تحقیقاتی 
و مطالعاتــی قرار گرفته چرا که کاهش جمعیت در 
ساختار اجتماعی یک جامعه، موضوع بسیار مهم و 
هشدار دهنده ای است که برای جهانیان نیز از مهم 

تلقی می شود.
به طور کلی کارشناســان بر این اعتقاد هســتند که 
افزایش ســن ازدواج در جامعه ایران و از ســویی 
نیز کاهش درآمدهای عمومــی و فقر اقتصادی از 

دالیل مهم و قابل تأمل در مســئله کاهش جمعیت 
یک کشور و یک استان می تواند باشد. اما آیا اول و 
آخر علت همین است و یا دالیل مهمتری هم دارد 
یا نه، به بررسی و مطالعه جامع و دقیق نیاز دارد که 
باید انجام شود و می تواند به بخش مهمی از وقت 
و بودجه مورد نیاز طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی 
در دانشگاه های کشورمان را  خود اختصاص دهد!

البته باال رفتن ســن ازدواج و بیکاری جوان ها اگر 
دلیــل اصلی کاهش  ازدواج و کاهش زاد و ولد در 
جامعه ایران نباشد، به طور قطع علت مهمی است 

که باید ریشه یابی و چاره جویی شود.
بــا این حال می توان تصور کــرد و به این مهم نیز 
اندیشــید که تغییر نگرش های فرهنگی نیز در کنار 
علت هــای اقتصادی عامل مهمی در ایجاد شــیب 

مالیم  برای کاهش جمعیتی کشورمان می باشد.

تغییر نگــرش فرهنگی در جامعه اســالمی یعنی 
اینکه، انگیزه های بچــه داری و نوع بچه آوری نزد 
اغلب خانواده هــای ایرانــی 180 درجه دگرگون 
شــده اســت. خانواده ایرانی و مادر ایرانی در بین 
نســل های گذشــته یک باور و ایمان قوی و قلبی 
داشتند و معتقد بودن، فرزند عالوه بر اینکه، عامل 
دوام و بقای یک ازدواج می باشــد، موجب خیر و 
برکت خانه هم می شود و هر چه اوالد بیشتر، خیر 

و برکت هم بیشتر.
 حال درســت یا غلط بودن چنین باور به خودی 
خود موضوعی اســت که می شــود از چهار سوی 
و از دیدگاه هــای اجتماعــی، علمی و اقتصادی و 
دینی بــه آن نگاه کرد و پرداخــت، ولیکن چنین 
باوری در بین بســیاری خانواده هــا و خانم های 
خانه و اساســًا زوج های جوان و نســل امروزی 
کهنه شــده و تصور می رود موجــب انواع قید و 
بند و محدودیت ها برای زوج های جوان باشد! در 

حالی که اینچنین تفکرهــای لوکس هیچ ارتباطی 
به اقتصاد جامعه هم ندارد. البته یک دلیل بســیار 
قابل دفاع هم زوج های جوان دارند و آن ترس از 
بچه داری به خاطر مشغله های کاری و اداری است 
و تغییر زندگی های ســنتی به مدرن و در راستای 
آن جدا ماندن و دور شدن جوان ها از بزرگترهای 
خانواده و سمبل بزرگ آن یعنی آپارتمان نشینی به 
ترس از بچه داری و فرار از محدودیت آفرینی های 
فــراوان آن دامن می زند، واال نمی توان دلیل بزرگ 
کاهش نســبی جمعیت در اســتان همدان را روند 
مهاجرت ها به خارج از اســتان دانســت! چرا که 
اســتان همدان به همان نســب و رقــم که مهاجر 
فرصت می باشــد، از اســتان های همجوار، مهاجر 

پذیر هم به شمار می آید.
 بنــا بر اعالم منابع مســئول، علــت اصلی مهاجر 
فرصتی همدان همانا نرخ باالی بیکاری و ریســک 

سرمایه گذاری خرد و کالن در استان می باشد 

یک جمعیت شناس و دانش آموخته جامعه شناسی:

رشد منفی جمعیت در بلند مدت 
تهدیدی برای تأمین نیروی کار است

مراســم یادواره شــهدای مدافع حرم دهه 
هفتادی کشــور در منطقــه قهاوند همدان 

برگزار شد.
   به گزارش اداره اطالع رســانی و روابط 
عمومی آموزش و پرورش اســتان، در این 
مراســم که جمعی از مســئوالن استان نیز 
جانشــین  فرجی  مهدی  داشــتند،  حضور 
فرمانده ســپاه انصار الحسین)ع( همدان در 
ســخنانی با اشاره به رشادت ها و فداکاری 
هــای شــهدای مدافع حرم، گفــت: ایران 
اسالمی امروز به برکت خون شهدا از اقتدار 

و امنیت باالیی برخوردار است.

ی  ر ا د ر خــو بر
معــاون پژوهش، 
و  ریزی  برنامــه 
نیروی  آمــوزش 
و  آموزش  انسانی 
پرورش استان نیز 
نگهبانان  را  شهدا 
معنویت  مرزهای 
اظهار  و  خوانــد 

کرد: امروز باید با تمام توان راه شهدا را ادامه 
دهیم و از مرزهای تفکری، ایمانی و اخالقی 

در مقابل هجمه دشمنان حفاظت کنیم.

در ادامه این مراســم  از تعدادی از خانواده 
های معظم شــهدای مدافع حرم تجلیل به 

عمل آمد.

   همچنیــن 40 اصلــه نهــال بــه یاد 40 
شــهید مدافع حرم دهه هفتادی در محوطه 

هنرستان مبتکران قهاوند کاشته شد.

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت

برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم دهه هفتادی

يادداشت 

کاهش نسبی جمعیت، معلول تغییر نگرش های اجتماعی است  
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هشدار تعزیرات به قنادی ها و اغذیه فروشی ها
■ تعزیرات 190 پرونده تخلف در همدان تشكیل داد

 مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: از آغاز طرح سالمت رمضان تاکنون در این استان برای 
1۹0 واحد متخلف پرونده تشکیل شده است.

علیرضا حســن پور بیان کرد: با آغاز طرح ســالمت رمضان 42 تیم اقدام به 284 مورد بازرسی از 
واحدهای صنفی کردند.وی اضافه کرد: در این راســتا ۹ واحد صنفی متخلف شامل 2 واحد فست 
فود در شهر همدان و ۷ واحد شامل قنادی، میوه فروشی، خواربار، نانوایی، دکه بیمارستان و مبلمان 
در مالیر پلمب شــدند.مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان به متصدیان قنادی ها و اغذیه فروشی ها 

هشــدار داد که در صورت مشــاهده هر گونه تخلف به ویژه تخلف بهداشتی عالوه بر پلمب، پرده 
ثبت تخلف بر روی در محل کســب آنها نصب می شود.حسن پور به ایرنا گفت: در طرح سالمت 
نوروزی تمامی واحدهای صنفی به خصوص قنادی ها و اغذیه فروشــی ها توسط تیم های گشت 

مشترک دادستانی و تعزیرات مورد بازرسی قرار می گیرند.
وی اظهار داشــت: 35 فقره از 1۹0 پرونده تخلف تشکیل شــده از ابتدای طرح سالمت نوروزی 

تاکنون مربوط به گرانفروشی و تخلف بهداشتی قنادی ها است.
مدیــرکل تعزیــرات حکومتی همدان ادامه داد: به تازگی از یک قنــادی در همدان 2 حلب روغن 

سوخته، ۶0 کیلوگرم ژله تاریخ مصرف گذشته و 10 کیلوگرم خمیر فاسد کشف شد.
طرح سالمت رمضان تعزیرات حکومتی همدان از ۹ اردیبهشت آغاز شده است.

اجرای 55 حکم قلع وقمع 
ساخت و سازغیرمجاز در باغات همدان

 مدیر امور حفظ اراضی ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان با 
بیان اینکه در سال گذشــته 255 پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده 
شده است، گفت: در راستای جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز 
255 پرونده به مراجع قضایی ارجاع شــده که از این میزان 2۹8 رأی 
اخذ شده است.محمد مهدی نیک مرادی بیان کرد: در راستای اجرای 
احکام قطعی؛ 55 فقره حکم قلع و قمع به مســاحت 12هزار و 4۹8 

مترمربع در استان همدان اجرا شده است.
وی با اشــاره به اینکه در ســال گذشــته238 هــزار و 5۹۷ کیلومتر 
گشت زنی توسط حفظ اراضی انجام شــده است، به ایسنا گفت: در 
ســال گذشته ۷43 فقره اخطار در زمینه ساخت وسازهای غیرمجاز و 

تغییرکاربری های غیرمجاز صادر شده است.
نیک مرادی افزود: براســاس تبصره 2 مــاده 10 قانون حفظ کاربری 
امور اراضی می تواند با هماهنگی دادســتان رأساً اقدام به قلع و قمع 
بناهای غیرمجاز کند که در این راســتا 44 فقره دســتور به مساحت 
3۹۶0متر مربع اخذ و اجرا شده است.مدیر امور حفظ اراضی سازمان 
جهاد کشاورزی استان همدان با اشــاره به راه اندازی سامانه 131 در 
راستای اســتفاده از ظرفیت مردمی در جلوگیری از ساخت و ساز و 
تغییرکاربری غیرمجاز، یادآور شد: در سال گذشته 5۶3 تماس با این 
سامانه به ثبت رســیده که 3۶3 تماس گزارش تغییرکاربری غیرمجاز 
بوده اســت.وی با تأکید براینکه بیشترین تخلفات صورت گرفته در 
شهرستان همدان بوده اســت، گفت: در شهرهمدان عمدتاً ساخت و 
ســازها در باغات حاشیه شــهر انجام می گیرد به طوریکه در حیدره، 
دره مرادبیــگ، بلوار ارم، گنجنامه به دلیــل وجود باغات زیاد احداث 

خانه باغی بیشتر است.

احیای واحدهای تولیدی همدان 
به طور جدی دنبال می شود

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استاندار همدان 
از پیگیری جدی احیای واحدهای تولیدی تعطیل همدان طی امســال 

خبر داد.
ظاهر پورمجاهد در گفت وگو با فارس با بیان اینکه روزهای دوشــنبه 
بازدید از واحدهای صنعتی را در برنامه دارم اظهار کرد: امسال بازدید 
از واحدهای صنعتی شهرستان ها در راستای اجرای شعار »رونق تولید« 

مورد توجه است.
وی بــا بیان اینکه طبق برنامه امســال ما به ســراغ مدیران واحدهای 
صنعتی می رویم گفت: به همین دلیل از یک هفته قبل به فرمانداری ها 
و دســتگاه های اجرایی اســتان اعالم می کنیم که چه روزی در کدام 

شهرستان حضور خواهیم یافت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار همدان با 
بیان اینکه حضور ما در واحدهای صنعتی هر شهرســتان به تشخیص 
فرمانداری آن اســت گفت: با کار کارشناسی و متناسب با مشکالت 
واحدها، از مدیران دســتگاه های مختلف دعوت می کنیم تا در بازدید 
از شهرستان ها همراه شوند.وی با بیان اینکه دوشنبه آینده به شهرستان 
کبودراهنگ خواهیم رفت افزود: هدف از این بازدیدها حفظ اشتغال 
و ســرمایه گذاری و ارتقای آن اســت.پورمجاهد با اشاره به بازدید از 
واحــد تولیدی تعطیل گفت: به دنبال این هســتیم با کمک سیســتم 
بانکی و ســرمایه گذاران ایــن واحدها را احیا و بــه چرخه تولید و 
اشــتغال بازگردانیم.وی با بیان اینکه متناسب با برنامه حرکت می کنیم 
اظهار کرد: البته نمی توانم بگویم تا پایان سال چند واحد تولیدی احیا 
می شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان 
گفت: در جلسات ســتاد تسهیل استان طرح ها را کارشناسی خواهیم 

کرد و موضوعات مطرح می شود تا مصوبات کاربردی باشد.
وی افزود: برگزاری ســتاد تســهیل در راســتای احیــای واحدهای 
تولیدی موثر بوده اســت به طوری که تعــدادی از واحدها فعال و به 
ســرمایه گذاران واگذار شده و یا توسط ســرمایه گذار قبل به چرخه 

اشتغال بازگشته اند.

از بازار متشکل ارزی چه انتظاراتی
 باید داشت؟

 نباید انتظار داشــت که بازار متشــکل از آغاز به کار خود آغاز به 
کاهــش قیمت ها و تقویــت پول ملی کند زیرا مشــکالتی که ریال را 
تضعیف کرد بســیار پیچیده بودند و با یک تصمیم،فضا دســتخوش 

تغییرات جدی نخواهد شد.
با این همه فراموش نمی تواند کرد که چه کشــور تحریم می شد و چه 
خیر، باید تغیییر مکانیزم قیمت گذاری ارز در ایران در دســتور کار قرار 
می گرفت چرا که هیچ کشــو.ری این اختیار را در اختیار بازار کشوری 
دیگر نمی گذارد اما ســالیان طوالنی قیمت دالر در ایران، پس از تعیین 

نرخ در امارات، مشخص می شد. 
یکی از مســائل نگران کننــده در مورد بازار متشــکل ارزی، افزایش 
انتظارات از این بازار اســت؛ شــکل گرفتن این انتظــارات غیرواقعی 
درنهایت کارکرد بازار را متاثر خواهد کرد. به هر روی مشکالت ارزی 
در ایــران دالیل گوناگون دارند که طبعا از ابعاد مختلف می توان آنها را 
بررسی کرد ولی نمی توان با یک حرکت همه مشکالت را برطرف کرد. 

البته این ها نافی نقش ضروری این بازار نیست.
برای فهم بهتر ضرورت چنین کاری، ابتدا باید به روش تعیین نرخ دالر 
در بازار ایران اشاره کنیم. مکانیزم بازار به این صورت است که هر روز 
در امارات نسبت برابری درهم با ریال مشخص می شود و سپس نسبت 
درهم امارات و دالر امریکا مقایسه می شود و از دل این محاسبات نرخ 
فردایی ســبزه میدان تعیین می شود. این روش مرسومی برای ایران بود 
ولی به دالیلی اکنون ادامه این روند بسیار دشوار است. مشکل اول این 
است که در گذشــته برای تهیه اسکناس ارز در امارات مشکلی وجود 
نداشت و به همین دلیل بخش مهمی از اسکناس ارزی مورد نیاز کشور 
از این طریق تهیه می شــد. با این وجود افزایش فشارهای واشنگتن به 
ابوظبی ســبب شده تا طرف مقابل هم محتاط تر عمل کند و این سبب 
شده در نتیجه دیگر این مکانیزم قابل اجرا نیست، در عین حال که درهم 

نیز قدرت گذشته را ندارد.
 بازار متشکل ارزی

از ســوی دیگر باید توجه داشت در گذشــته امارات تنها تأمین کننده 
اسکناس ارزی کشور بود. در نتیجه نرخ محاسبه شده در این بازار مالک 
خوبی برای تعیین نرخ فردایی ایران بود. با این همه به دلیل فشــارهای 
ایاالت متحده و افزایش مشــکالت میان ایــران با متحد امارات، یعنی 
عربستان عماًل کشورهای دیگر همسایه نیز به تأمین کننده ارز برای ایران 

تبدیل شده اند. به این ترتیب این فرصت تنها در اختیار امارات نیست.
همه این موارد، در کنار مشــکالت موجود در سامانه های متعدد، راهی 
جز تن دادن به یک بازار متشکل ارزی و تعیین نرخ ارز به شیوه دیگر را 
باقی نمی گذارد. یکی از پرسش هایی که این میان مطرح است در رابطه 
با حسن و مزایای این روش برای صرافان است. پیش از این صرافان در 
تامین منابع مورد نیاز خود دچار مشــکل بودند و مجبور می شد تسویه 
نهایی خود را به شکل حواله در امارات انجام دهند. همان طور که گفته 
شــد دیگر استفاده از این روش بهینه نیست. همچنین در بازار متشکل 
به ازای تامین بخشی از معامالت صرافان و برخی مزایای دیگر، از آ نها 

خواسته می شود با شفافیت کامل عمل کنند.
از سوی دیگر پیشتر امکان مداخله در بازار برای بانک مرکزی به شدت 
دشوار بود، اما با تشکیل بازار متشکل ارزی، عماًل دست بانک مرکزی 
برای مداخله اصولی باز می شــود. بانک مرکزی در روش سنتی افرادی 
را چمدان به خیابان ها می فرســتاد تا با عرضه اضافه، قیمت ها را کنترل 
کنند که پرواضح است این روش تا چه اندازه رانت ایجاد می کند و چه 
مشکالتی در پی دارد. در سال گذشته نیز اغلب، بانک مرکزی از طریق 
عرضه ارز به صرافی های زیر مجموعه خود، تا حدودی این مداخله را 
انجام می داد که این شــکل نیز گسســته بود و واکنش های کند بازار را 

به همراه داشت.  
با این همه در بازار متشکل مداخله بانک مرکزی پویاتر خواهد بود. باید 
توجه داشت در این حوزه بحث بر سر مداخله دستوری نیست و هدف  

مداخله بازاری است.
* مجید شاکری
مدرس اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

 مسئوالن همدانی به صراحت تأکید دارند که 
با اقدامات برنامه  ریزی شده در استان همدان دیگر 
ســبزی و صیفی همدان با آب فاضالب آبیاری 
نمی شود. اما اگر ســری به حاشیه شهرها بزنید 
می بینید که آبیاری سبزیجات با آب آلوده همچنان 

ادامه دارد.
ســال های قبل کــه بارندگی مناســب نبود و 
خشکســالی به جان زراعت و کشاورزی استان 
به خصوص همدان افتــاده بود؛ حتی آب کافی 
برای شرب وجود نداشــت و دائم مسئوالن به 
مردم هشــدار می دادند که در مصرف آب شرب 
مصرف بهینه را فراموش نکنند؛ کشــاورزان نیز 
برای حفظ ثمــر تالش خود چار ه ای جز آبیاری 
مزارع بــا آب قنات های آلوده بــه فاضالب یا 
رودخانه های جاری سرمنشأ گرفته از باالی شهر 

که آنهم فاضالب داشت نداشتند.
اما ســالمت مردم به این مسائل ارتباطی ندارد و 
خط قرمزی برای مسئوالن ناظر و حافظ بهداشت 
باید باشــد، آنها باید به هر شکل ممکن مانع از 
آبیاری مزراع ســبزی و صیفی بــا آب مخلوط 
با فاضالب شــوند و راه حل عملــی برای روی 
نیاوردن کشــاورزان به این مشکل تهدیدکننده 
بیابند. رودخانه های آلوده به فاضالب نخســتین 
معضل در این موضوع اســت که مسئوالن باید 
جدا ســازی فاضالب از ایــن آب جاری درون 

رگ های شهر را جدی بگیرند.
شهرنشــینان حــق دارنــد از آب زالل رود ها و 
قنات ها نفسی تازه کنند و دیگر ریه های خود را 
با بوی تعفن فاضالب رود ها پر نکنند. شهروندان 
ساکن در شهرها هم در این حوزه نقش اساسی 
دارند چه آنان که دخیل در کشت و کار سبزی و 
صیفی هستند و چه آنانی فاضالب را تولید و در 
جاری رود رها می کنند. شهروندان خودشان باید 
با مطالبه از مســئوالن ناظر و عامل بر جدا سازی 
فاضالب ازآب جاری رود ها و قنات  ها در شــهر 
باشــند. سهل انگاری شــهروندان تهدیدی برای 

سالمت جامعه است. 
 جدا سازی فاضالب از آب رود ها

در این بــاره مدیر عامل آبفای همدان به تســنیم 
گفت: قول تأمین خدمات فاضالب برای حاشیه 
شــهر همدان را داده ایم کــه اکنون این خدمات 
۹0 درصد از حاشیه شــهر را پوشش مي دهد و 
پوشش دفع بهداشتی فاضالب در استان همدان 
۷۶ درصد اســت اما در کشور 45 تا 50 درصد 
است.سید هادی حسینی بیدار افزود: در چند نقطه 
از حاشــیه شهر و همین طور باالی شهر آلودگی 
به فاضالب در رود های شهری وجود داشت که 
جدا سازی کردیم. نمونه آن جداسازی فاضالب از 
رودخانه های حاشیه شهر همدان در حوالی تقاطع 
ناهمســطح سردار شهید ســعید قهاری، خیابان 
ستاره و حصار قصابان است. در این نقطه 
از شهر بدون مشکل ترافیکی تأسیسات 
انتقال فاضالب را به کلکتور با لوله یک 
هزارو 200 میلیمتــر از زیر زمین متصل 
کردیم و اکنون آب زالل در رودخانه های 

این محدوده جاری است.
وی ادامــه داد: پاکســازی فاضالب از 
رودخانه دره مرابیک را از ابتدای سیلوار 
اجرا و به شبکه انتقال در استادان متصل 
کردیم و امســال هر کجا رودخانه ای در 
مســیر انتقال شــبکه فاضالب باشد از 

فاضالب جداسازی خواهیم کرد.
حسینی بیدار اظهار داشــت: آب ارزش 
حیاتی برای انسان دارد و باید حفظ شود 
بنابراین هر کجا فاضالبی در رودخانه ای 
جاری اســت را از آب جــاری  رود ها 
جــدا مي کنیم. قنات  هم در شــهر ها به 
شهرداری ها ارتباط دارد و ما نقشی در آن 
در نداریم. اگر آب جــاری در رود ها از 
فاضالب جدا  شود هوای شهر در تابستان 
خنک و در زمستان مرطوب می شود پس 
نقش مهم و حیاتی رود ها را در فضا سازی 
شهری و کاهش مصرف انرژی برق و گاز 
طبیعی در تابستان و زمستان خواهیم دید. 
ضمن آنکه فضا ســازی اطــراف رود ها 
جاذبه طبیعــی گردشــگری و پایدار با 
کمترین هزینه ایجاد می کند و مردم شهر 

هم از صفای رود خروشــان در تابستان بهره مند 
می شوند.

مدیر عامل آبفای شهری همدان گفت: سال های 
قبــل برای شــهر همدان بــا هزینــه  میلیاردی 
تصفیه خانه فاضالب اجرا شده است و در هفته 
دولت ســال ۹8 هم طرح لجن فعال آن به طور 
کامل بهره برداری خواهد شد. آب ناشی از تصفیه 
فاضالب )پســاب( هم در حد شــرب است و 
برای مصــرف در نیرو گاه یک هــزار مگاواتی 
شهید مفتح با خط لوله منتقل می شود. حتی قرار 
است این پساب برای منطقه صنعتی جهان آباد هم 

اختصاص داده شود. 
 سبزی سالم همدان و قیمت آن

در حوزه مقدار ســبزی مورد نیاز شــهر همدان 
هم رئیس اتحادیه میــوه وتره بار همدان گفت: 
روزانه شهر همدان به حدود 10 تن انواع سبزی 
نیاز دارد. ســبزی همدان شاید در سا ل های قبل 
با آب آلــوده به فاضالب آبیاری می شــد اما با 
نظارت و بررســی که انجــام دادیم اکنون دیگر 
ســبزی کاری های همدان از آب چــاه و قنات 
اســتفاده می کنند. اگر مردم به رنگ سبزی دقت 
کنند متوجه می شوند که با آب چاه آبیاری شده یا 

با آب کانال و فاضالب.
محمد فامیل متقی افزود: سبزی که باآب تازه چاه 
و قنات آبیاری شــده باشد بعد از برداشت ترد و 
تازه و شــاداب است و بوی سبزی تازه و خوش 
عطر از آن به مشــام می رسد اما اگر سبزی را با 
کانال یا آب آلوده به فاضالب آبیاری کرده باشند 
سبزی حالت پالسیدگی دارد و بوی بدی هم از 
آن به مشام می رسد. مردم همدان خیالشان راحت 
باشــد غالب ســبزی همدان با آب چاه یا قنات 
آبیاری می شــود.وی درباره قیمت گران سبزی 
در بازار همدان هم گفت: اکنون سبزی مورد نیاز 
همدان از استان های قم و اصفهان به همدان تأمین 
می شود که این سبزی افزون بر هزنیه های حمل، 
ضایعات زیــادی دارد و حتی وزن کارتن همراه 
سبزی هم قیمت تمام شده سبزی را افزایش داده 
است. اما در روز های آینده سبزی همدان به بازار 

می آید و قیمت ها کاهش خواهد یافت.
 ترغیب کشــاورزان به اســتفاده از 
روش های جایگزین کشــت و بهره وری 

بیشتر
رئیس جهاد کشــاورزی همدان هم به صراحت 
گفــت: ۷0 درصد فاضالب شــهری با اجرای 
تصفیه خانه فاضالب و خطوط انتقال از شــهر  
همدان جمع آوری شده است؛ سبزی کاری های 
همدان برای آبیاری از آب سالم استفاده می کنند. 
ســال های قبل در حوالی چارباغ آیت ا... نجفی 
همدان تعدادی زمین کشاورزی کشت سبزی و 
صیفی با آب رودخانه مخلوط با فاضالب داشتند 
کــه برای آنها 2 حلقه چــاه آب تأمین کردیم و 
دیگر با آب چاه سبزی و صیفی خود را آبیاری 

می کنند.
حسین فضلی درباره نوع برخورد با تخلف های 
کشت و سبزی صیفی با آب فاضالب هم گفت: 
در آغاز هر فصل زراعی با کالس های ترویجی 
و تبلیغی و اطال ع رســانی که برای کشــاورزان 
شهرســتان همدان، دهیاران و اعضای شــورای 
روستا ها برگزار می کنیم ضمن هشدار نسبت به 
کشــت نکردن سبزی و صیفی با آب مخلوط با 
فاضالب به آنان نوع مجازات قانونی انجام این 

کار را توضیح می دهیم.
وی افزود: سال های قبل در این باره حدود 5 مورد 
شخم زنی زمین های کشــاورزی را در محدوده 
روستای قاســم آباد و حسین آباد همدان داشتیم. 
با اطالع رسانی که انجام دادیم اگر کشاورزی به 
کشت سبزی و صیفی با آب فاضالب اقدام کند 
اقدام قانونی را انجام خواهیم داد چرا که سالمت 
مردم مهم است. افزون بر این در برخی روستا ها 
در قالب صندوق خرد زنان روســتایی کاشــت 
ســبزی باغچه ای را برای تأمین بخشــی از نیاز 
روستا و همچنین خارج از روستا ترویج کردیم؛ 
فعــال 15 صندوق در بخش های مختلف در این 
حوزه برای زنان روســتایی ایجاد شده است که 
اغلب محصوالت گلخانه ای می کارند و در تمام 

مدت سال هم محصول دارد.
 نظــارت و بازرســی از زمین  هــای 

کشاورزی سبزی و صیفی دائمی است
مدیر ســالمت محیــط کار معاونت بهداشــتی 
دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینای همدان اظهار 
داشت: دانشگاه علوم پزشکی همدان با حساسیت 
خاصی از سال ۹5 به این طرف بر کاشت سبزی 
و صیفــی با آب ســالم نظارت کــرده و دراین 
حوزه هم 150 تا 1۷0 هکتار زمین کشــاورزی 
را که با آب مخلوط با فاضالب کشــت می شد 
را شناســایی کردیم که غالب این ســبزی کاری 
ها در شــهر هاي همدان، نهاونــد و مالیر بودند 
و در ســایر شهرستان ها گزارشی از این موضوع 
نداشتیم و زمین های آلوده هم معدوم شدند.لیدا 
رفعتی گفت: تا ســال قبل غالب این زمین ها با 
نظارت و برخورد قانونی دانشگاه علوم پزشکی 
ابن ســینای همدان با حکم دادگاه معدوم سازی 
شد و دانشــگاه فقط بر نابود کردن این زمین ها 
متمرکــز نبود و با معرفی متخلفان به دادگاه مانع 
از فعالیت کار آنان شد؛ در کنار آن برای افزایش 
آگاهی مردم هم اطالع رســانی با بروشور، نصب 
بنر و برگزاری کالس های آموزشــی، خطرات 
ناشــی از مصرف سبزی آبیاری شده با فاضالب 
را هشــدار داد و روش ضد عفونی شــدن این 
سبزی ها را اطالع رســانی کرد.وی افزود: اکنون 
حــدود 1۹/2 هکتــار باقی مانده اســت که با 
اطال ع رســانی ها و نظارت  ها این نوع کشت هم 
به کشت غیرخوراکی تغییر کرده است. همچنین 

برای پیشــگیری از کاشت سبزی با آب آلوده به 
فاضالب هم پیشــنهاد اجرای شهرک سبزی و 
صیفی را به جهاد کشــاورزی داده ایم. مردم باید 
مطلع باشــند که فاضالب شــهری حاوی انواع 
فلزات سنگین و آلودگی هاي انگلی و میکروبی 
اســت و اگر احیانا ســبزی خریداری کردند که 
به آلوده بودن آن به آب فاضالب شــک داشتند، 
بهتر اســت از روش های اطالع رسانی شده برای 
شستشو و ضد عفونی دقیق سبزی مصرفی خود 

استفاده کنند.
 نظر مردم با نظر مســئوالن در تضاد 

است
برخالف نظر برخي مســئوالن؛ مــردم همدان 
نظر دیگری دارنــد، راحله امانی که برای خرید 
سبزی به بازار ســبزه میدان همدان آمد، گفت: 
کافی اســت ســری به اطراف و اکناف شــهر 
همدان بزنید تا مشخص شــود که آیا سبزی را 
با آب آلــوده با فاضالب پــرورش می دهند یا 
نه. هنــوز هم نهر اطراف نیــروی انتظامی بوی 
تعفن فاضالب می دهد. پایین دســت آن سمت 
قاســم آباد هم فاضالب در روخانه جریان دارد 
و ســبزی کاری های این منطقه را با آب آلوده به 

فاضالب آبیاری می کنند.
حسین مراتی هم دیگر شــهروندی است که 
در بازار سرگذر همدان مشغول خرید سبزی 
است و مي گوید: مشخص نیست سبزی هایی 
که از شهرهاي دیگر به همدان می رسد با چه 
آبی آبیاری شــده اند، البته در گذشته در شهر 
همــدان اکثر مکان هاي شــهر بــه دلیل نبود 
آب، کشــاورزان ســبزی و صیفی خود را با 
آب رودخا نه هــای مخلوط با فاضالب آبیاری 
می کردند که حاال تعدادشان کمتر شده است. 
بیشــتر این نوع آبیاری در ســبزی کاری های 
روســتا های اطراف اســت که مسئوالن کمتر 

برای  آنجا می افتــد.  به  راهشــان 
کشــاورزان هم این نوع آبیاری به 
صرفه تر است چون که دیگر هزینه 
مصرف برق را نخواهند داشــت و 
آب رودخانــه مخلوط به فاضالب 
هم همیشه وجود دارد این مسئوالن 
هســتند که باید نظــارت خود را 

گسترش دهند.

کشت سبزي آلوده به فاضالب 
در همدان پایان یافت؟

■ مسئوالن استان: سبزي آلوده به آب فاضالب در همدان نداریم
■ مردم: مسئوالن همه نقاط روستایي را نمي بینند

مدرک تحصیلی داوود سلطانی فرزند نصرت ا.. به شماره شناسنامه 
1977 به شماره ملی 4030199046 صادره از کبودرآهنگ در رشته 

نقشه کشی و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی جذب مباشران تأمین گوشت قرمز استان همدان  )نوبت اول( 

روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان به منظور تأمین گوشت قرمز منجمد گوسفندی، گوساله و گرم اقدام به جذب مباشر 
جهت تهیه و توزیع اقالم فوق الذکر می نماید.

شرایط الزامی متقاضیان:
1- داشتن مجوزهای اجرایی بهداشتی، صنفی یا صنعتی و اجرایی 

2- توانایی مالی به منظور تأمین سهمیه های تخصیصی استان 
3- نداشتن سوابق تخلفات اقتصادی در سازمان تعزیرات حكومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و...

4- توانایی تأمین و تجهیز امكانات لجستیكی و بهداشتی، پرسنلی و نیروهای اجرایی، امكانات نرم افزاری شبكه توزیع و سردخانه 
مناسب 

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و تحویل درخواست کتبی به معاونت امور بازرگانی و تجارت این سازمان به نشانی بلوار آیت ا... 
مدنی، بلوار 15 فروردین، ساختمان شماره 2 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان مراجعه فرمایند.

)م الف 299(

اصالحیه 
مزایده یک باب مغازه متعلق 

به اتحادیه قنادان و آجیل فروشان همدان

محمد ارغوان   رئیس اتحادیه صنف قنادان و آجیل فروشان همدان

ــده  ــی مزای ــاند در آگه ــالع میرس ــه اط ــیله ب بدینوس
ــادان و  ــه قن ــه اتحادی ــق ب ــازه متعل ــاب مغ ــک ب ی
آجیــل فروشــان همــدان کــه در مورخــه 98/2/26در 
ایــن روزنامــه بــه چــاپ رســیده مبلــغ چــک بانكــی 
ــغ  ــه مبل ــده ب ــرکت در مزای ــت ش ــی جه تضمین
ــان  ــون توم ــاه میلی ــادل پنج ــال مع 500/000/000 ری

ــد. ــح میباش صحی
ــرکت در  ــنهادات ش ــه پیش ــت ارائ ــن مهل همچنی
ــدت 6 روز   ــه م ــی ب ــخ درج آگه ــده از تاری مزای
ــان روز  ــا پای ــی ت ــای تعطیل ــاب روز ه ــا احتس ب
ــان بازگشــایی  ســه شــنبه 98/2/31میباشــد و زم
پاکتهــای پیشــنهادی  راس ســاعت 8:30 صبــح روز 

ــت. ــح اس ــنبه 98/3/1 صحی چهارش
))محل باز گشایی پاکتهای پیشنهادی در دفتر اتحادیه 

قنادان میباشد((
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قهرمانان سوارکاری همدان مشخص شدند

 قهرمانان مسابقات ســوارکاری ماده پرش با اسب قهرمانی همدان 
بابرگزاری یک دوره مسابقه معرفی شدند.

رئیس هیأت سوارکاری همدان در این باره گفت: این رویداد با حضور 
40 سوارکار از باشگاه های ایثار، شبدیز، دریا، آذرخش و خوشه طالیی 
 )D O( و »دی« ) P E N در ره های اسب و سوار مبتدی، رده »اوپن« )

بزرگساالن انجام شد.
ســیدوحید برقعی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: در این رقابت ها 

و در بخش اوپن که به صورت یک راند ســرعت برگزار شــد، مهدی 
صمدی با کمترین زمان و بدون خطا با اســب نینا از باشــگاه ایثار بر 
جایگاه نخست ایســتاد، امیرحسین احمدی ثابت با اسب فرح دونا از 
باشگاه آذرخش دوم شد و مقام سوم به محسن حدادیان با اسب هانی 

از باشگاه آذرخش اختصاص یافت.
وی اضافه کرد: همچنین در مسابقات ماده دی رده سنی بزرگساالن با 
ارتفاع 1.20 متر، امیرحســین احمدی ثابت با اسب روزیتو از باشگاه 
آذرخش بدون خطا در زمان مجاز مقام قهرمانی را کسب کرد و محسن 
حدادیان با اســب سورن دیگر سوارکار باشــگاه آذرحش با مجموع 

هشت خطا در زمان مجاز عنوان دوم را کسب کرد.
برقعی یادآور شــد: قضاوت رویداد بر عهده فاطمــه یزدی به عنوان 
سرداور و با همکاری میثم ضرابیان و عباس زارعیان داوران مسابقات 
بود ضمن اینکه مهتا شوشتری مسئولیت سرکالنتری این دوره از رقابت 

ها را عهده دار بود.
وی افزود: طراح مسیر مسابقات نیز بر عهده عباس محمدی با همراهی 

مهدی نورزی بود.
همدان یکی از اســتان های فعال در عرصه سوارکاری است و بیش از 

500 سوارکار به صورت حرفه ای در این استان فعالیت دارند.

خبـر سوژه

ورزشی
 va r ze sh @ h a m e d a n p a ya m . co m

اخبار و حواشی نقل و انتقاالت لیگ برتر
 با پایان یافتن دور هجدهم لیــگ برتر فعالیت تیم ها برای نقل و 

انتقاالت آغاز شده است.
به گــزارش ایلنا، هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران هم به پایان 
رســید و طبق رسم هر ساله در پایان مسابقات و پیش از آغاز رسمی 
نقل و انتقاالت تابســتانی فعالیت تیم ها بــرای اعمال تغییرات مورد 
نظرشان آغاز شــده است. در این میان برخی از تیم ها کادرفنی فصل 
آینده خودشان را می شناسند و در حال فراهم کردن نفرات مورد نظر 
او هســتند و برخی تیم ها به دنبــال جابجایی در نیمکت مربیگری و 

استخدام سرمربی جدید هستند.
وضعیت تیم ها تا اینجای کار:

 پرسپولیس
قهرمان 3 دوره اخیر لیگ برتر طبق گفته مســئوالنش 
قرار نیســت نقل و انتقاالت پر سرو صدایی داشته 
باشــد. بعد از اعالم ایرج عــرب مبنی بر ماندگار 
شــدن برانکو روی نیمکت پرســپولیس، سرمربی 
کروات اعــالم کرد تیم کاملی در اختیــار دارد و اگر 
بازیکنی جدا نشــود نیاز به خریدهای آنچنانــی ندارند. با این حال 
صحبت هایی جدایی چند بازیکن از جمله بیرانوند شنیده می شود که 
مشخص نیست تا چه حد صحت دارد. با این حال تکلیف پرسپولیس 
بعد از مسابقات جام حذفی مشخص خواهد شد تا آن زمان نمی شود 

منتظر اتفاق خاصی ماند.
 سپاهان

صحبت هایــی از جدایــی قلعه نویی از ســپاهان و 
پیوســتنش به استقالل شــنیده می شود که به طور 
جدی نه تایید شده و نه تکذیب، اگر چه قلعه نویی 
گفته اولویت اول و دوم و سومش برای فصل بعد 
سپاهان است ولی تاکید کرده شرایطی دارد که باشگاه 
باید آن را فراهم کند که اصلی ترین آن تقویت تیم در چند پست است. 
سپاهان هم مثل پرسپولیس درگیر جام حذفی است و فعاًل تمرکزش 
روی نقل و انتقاالت نیســت ولی بعد از مشخص شدن تکلیف این 
مسابقات معلوم می شود سپاهان با برنامه های قلعه نویی برای فصل بعد 

موافقت می کند یا او باید سراغ اولویت چهارم خود برود.
2۹ اردیبهشــت: یک رســانه پرتغالی خبر از توافق 3 ســاله مهرداد 

محمدی با تیم آوس پرتغال خبر داد.
 استقالل تهران

اوضاع تیم سوم جدول اصاًل خوب نیست و آبی های 
پایتخــت درگیر حواشــی زیادی هســتند. از نا 
مشخص بودن تکلیف نیمکت این تیم تا شایعاتی 
در مورد تغییــرات مدیریتی در باشــگاه گرفته تا 
احتمال جدایی خیلی از بازیکنان از جمله مهدی رحمتی 
در این مقطع اوضاع مبهمی در این تیم ایجاد کرده اســت. اســتقالل 
بــه احتمال زیاد در فصل نوزدهم با تغییرات زیادی وارد مســابقات 
می شــود ولی گمانه زنی ها تا زمان مشخص نشدن تکلیف مدیریت و 
سرمربیگری باشــگاه خیلی قابل استناد نیستند. از قلعه نویی به عنوان 

گزینه جدی هدایت استقالل یاد می شود.
2۹ اردیبهشــت: با وجود شــایعاتی که پیرامون پیوستن مامه تیام به 
اســتقالل مطرح شده است ولی باشگاه استقالل این مورد را تکذیب 

کرد. شنیده می شود خود تیام هم راضی به بازگشت به ایران نیست.
 پدیده مشهد

گل محمــدی اعالم کرد قصــد دارد فصل بعد هم در 
پدیــده بماند و به ســبک و شــیوه کار مورد نظر 
خودش بعید اســت ریخت و پــاش آنچنانی در 
پنجره تابستانی داشته باشد و احتماال با چند خرید 
مطابــق تفکرات خــودش تیم فصل بعــد را خواهد 
بست. پدیده احتماال سهمیه پلی آف آسیایی هم خواهد داشت و باید 
نخستین حضورش در این رقابت ها را تجربه کند و برای همین نیاز به 
تقویت دارد و باید دید برنامه مالکان جدید باشگاه در نخستین پنجره 

نقل و انتقالتشان چیست.
28 اردیبهشت: یحیی گل محمدی قرارداد خودش را یک فصل دیگر 
با پدیده شهر خودرو تمدید کرد تا بحث حضورش در تیم امید منتفی 

شود و فصل آینده هم در این تیم مشهدی بماند.
 تراکتورسازی تبریز

یکی از جذاب ترین تیم های نقل و انتقاالت تابســتانی 
بدون شک تراکتورسازی خواهد بود. از ماه ها قبل 
محمدرضا زنوزی وعده تیم کهکشانی واقعی برای 
فصل نوزدهم را داده اســت و قرار اســت با چنته 
پر وارد بازار جذب بازیکن شــود. وضعیت نیمکت 
تراکتورســازان مبهم است و عدم رضایت از نتایج کسب شده توسط 
لیکنز تغییر احتمالی روی نیمکــت این تیم ایجاد خواهد کرد و باید 
در انتظار جذب ســتاره های نامدار و گران قیمت برای تراکتورسازان 
باشیم. شایعاتی از حضور رحمتی یا رشید مظاهری در دروازه این تیم 

هم شنیده می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان
استخر بانوان همدان خردادماه امسال 

به بهره برداری می رسد
 مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان گفت: در خردادماه سال 
جاری ، استخر سرپوشــیده مجموعه وزشی بانوان شهرستان همدان 

بهره برداری می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان، محسن 
جهانشیر از روند احداث پروژه های ورزشی شهر همدان بازدید کرد.

مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان ابتدا از روند ســاخت اســتخر 
سرپوشــیده بانوان همدان بازدید کرد و درجریان روند ساخت این 

مجموعه قرار گرفت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان در رابطه با استخر مجموعه ورزشی 
بانوان همدان اظهار کرد: کار ساخت و احداث این پروژه از سال 8۶ 

آغاز شده و تاکنون ۹8 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .
جهانشــیر با بیان اینکه این پروژه از محل اعتبارت استانی می باشد، 
ادامه داد: مســاحت این استخر 1180 متر مربع بوده که در خردادماه 

سال جاری به بهره برداری می رسد.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان در ادامه از روند احداث سه سالن 
تخصصــی همدان بازدید کرد، این مجموعه که از اعتبارات اســتانی 
تامین اعتبار گردیده در سال 8۶ آغاز به کار کرده و تا کنون 20 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان همچنین از سالن در دست بهره برداری دره 

مرادبیگ و زورخانه بین المللی در حال احداث همدان بازدید کرد.

چهارمین قهرمانی پیاپی سینا کوروند در 
مسابقات شطرنج

 سینا کوروند قهرمان مسابقات شطرنج جام رمضان باشگاه صفوت 
شد.

به گــزارش روابط عمومــی اداره کل ورزش و جوانان اســتان ،با 
همکاری هیأت شطرنج اســتان همدان و باشگاه صفوت، یک دوره 
مسابقه شــطرنج رپید به مناســبت ماه مبارک رمضان، در محل این 
باشــگاه برگزار شد. این مسابقات با فرمت زمانی 25 دقیقه به اضافه 
5 ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت و به صورت ریتد در هشــت 
دور به روش سویسی برگزار شد و در پایان نفرات برتر به این شرح 

معرفی شدند:
نفر اول: سینا کوروند

نفر دوم: امیر علی دالوری
نفر سوم: ساسان علی بابایی

نفر چهارم: محمد رضا ولدی
نفر پنجم: محمد حسین قنبر علی فرزاد

بهترین بازیکن با ریتینگ 1400 تا 1700: امیر حسام جاللوند
بهترین بازیکن با ریتینگ کمتر از 1400: سید معین مساجدیان

بهترین بازیکن بانوان: نشمیل کلوندی

برگزاری همایش باشکوه دوچرخه سواری 
در رزن

 همایش دوچرخه ســواری با هدف بزرگداشــت سوم خرداد و 
یادواره 2۷4 شــهید و ترغیب شــهروندان به این رشته در شهر رزن 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان ؛همایش 
دوچرخه سواری با هدف بزرگداشت سوم خرداد و گرامیداشت یاد 
2۷4 شهید شهرســتان رزن و ترغیب شهروندان به این رشته برگزار 

شد.
این همایش با حضور فرماندار،بخشدار ،اعضای شورای شهر و دیگر 
روســای ادارت شهر رزن و با شرکت بیش از 200 نفر شرکت کننده 
برگزار شد و دوچرخه سواران از درب اداره ورزش تا فرمانداری را 
رکاب زدند. ســید رضا ســالمتی فرماندار شهرستان رزن گفت: این 
همایش در رده های مختلف ســنی و در بخش مردان برگزار شد تا 
ضمن بزرگداشــت دالورمردی های رزمندگان ما در سوم خرداد ماه 

بر سالمت افراد بیش از پیش تاکید شود.
در پایان برگزاری این همایش دوچرخه سواری به قید قرعه جوایزی 

به شرکت کنندگان اهدا شد

1

2

3

پیشخوان

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326034001491 مورخه 1397/11/14  هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضي آقای علی اکبر مرادی فرزند علی به شــماره شناســنامه 29 صادره از همدان در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعي آبی به مســاحت 85617 مترمربع تحت پالک59/56 واقع در همدان بخش 4 خریداری 
مع الواسطه از آقای روح اله سلیمی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.)م الف 94(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/30

موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو همدان

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326034001492 مورخه 1397/11/14  هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضي آقای علی اکبر مرادی فرزند علی به شماره شناسنامه 29 صادره از همدان در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعي آبی به مســاحت 84161/72 مترمربع تحت پالک59/57 واقع در همدان بخش 4 خریداری 
مع الواسطه از آقای روح اله سلیمی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.)م الف 96(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/30

موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو همدان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326002001283 مورخ 1397/12/22 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک کبودراهنگ تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای فتحعلی جعفری فرزند علی 
حســین به شماره شناســنامه 880 صادره از کبودراهنگ در یک قطعه زمین مزروعي دیم به 
مســاحت 153689/66 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  195 اصلي 
واقع در بخش 4 همدان روستای طراقیه خریداری از مالک رسمی آقای حسینعلی جعفری محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 مالكیت 

صادر خواهد شد.)م الف 22(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/30

محمدصادق بهرامی، رئیس ثبت اسناد و امالک کبودرآهنگ

آگهي حصر وراثت
آقای مهدی زینتی شــیرخان دارای شماره شناســنامه  74 به شرح دادخواست کالسه 
108/98/113 از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان نباتعلی زینتی شیران به شماره شناسنامه  447 در تاریخ 88/11/1 در اقامتگاه 
دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 
1-قمرالملوک زینتی شیران فرزند نباتعلی به شــماره شناسنامه286 متولد1322 فرزند 
متوفی2-عصمت زینتی شیران فرزند نباتعلی به شــماره شناسنامه5 متولد1329 فرزند 
متوفی 3-قندعلی زینتی شــیرخان فرزند نباتعلی به شماره شناسنامه446 متولد1336 
فرزند متوفی 4-معصومه زینتی شــیران فرزند نباتعلی به شماره شناسنامه2 متولد1332 
فرزند متوفی 5-فاطمه زینتی شیران فرزند نباتعلی به شماره شناسنامه577 متولد1347 
فرزند متوفی 6-کمندعلی زینتی شــیرخان فرزند نباتعلی به شــماره شناســنامه447 
متولد1340 فرزند متوفی 7-کبری شــكری فرزند یداله به شــماره شناســنامه2373 
متولد1305 همسرمتوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک 
نوبــت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد 
از تاریخ نشــر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

)م الف 75(
رئیس حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف اللجین

 اســتان همدان برای میزبانی فینال رقابت 
های جام حذفی فوتبال کشور آمادگی دارد.

رئیس هیــأت فوتبال همدان اظهار داشــت: 
ضمن احترام به انتخاب مشــهد مقدس برای 
فینال جــام حذفی فوتبال کشــور در فصل 
جاری، با توجه به درخواســت هیأت فوتبال 
استان گیالن مبنی بر سپردن میزبانی به همدان، 

آمادگی الزم را داریم.
عبــاس صوفی اضافه کرد: به هر حال داماش 
گیالن یکی از فینالیســت هــای جام حذفی 
فوتبال کشور است و »قربانعلی الماس خاله« 
نیز خواســتار تغییر میزبان بــازی نهایی در 

همدان را دارد.
صوفی خاطرنشان کرد: همدان از زیرساخت 

های مدرن و مجهــز در میزبانی های فوتبال 
برخوردار است و تاکنون در سطح آسیایی نیز 

میزبان مسابقات مختلف بوده ایم.
وی در گفــت وگو با  ایرنا یادآور شــد: در 
همدان سه ورزشگاه مجهز و مناسب برگزاری 
مســابقات مهم فوتبال داریم و می توانیم به 
خوبی میزبانی مســابقات فینــال جام حذفی 

کشور را برگزار کنیم.
رئیــس هیأت فوتبــال همدان خاطرنشــان 
کرد: هفته قبل نیز درخواســت میزبانی دور 
مقدماتی فوتبال جوانان آسیا در گروه ایران را 
درخواست دادیم و منتظر پیگیری فدراسیون 

هستیم.
الماس خاله رئیس هیأت فوتبال استان گیالن، 

به دلیل شانس کسب سهمیه توسط تیم پدیده 
با برگزاری دیدار نهایی جام حذفی در مشهد 

مخالفت کرد.
وی در این باره به رسانه ها گفت: با توجه به 
کســب رتبه چهارم این دوره از رقابت های 
لیگ برتر توسط پدیده، این تیم شانس باالیی 
جهت حضــور در رقابت های لیگ قهرمانان 

آسیا را دارد.
الماس خاله ادامه داد: بــا توجه به اینکه این 
دیدار در ورزشگاه خانگی پدیده شهر خودرو 
برگزار می شــود تماشاگران مشهدی به طور 
قطع یکی از تیم های پرســپولیس یا سپاهان 
را حمایت می کنند و این به ضرر تیم فوتبال 

داماش خواهد بود.

 دبیر هیأت گلف همدان گفت: منتخب 
مربیان ورزش منتخب مــدارس همدان به 
صورت رایگان رشــته هــای مینی گلف و 

بهکاپ را فرا گرفتند.
محمدعلی قاســمی در گفت وگــو با ایرنا 
اظهار داشــت: در این کارگاه که به میزبانی 
سایت تخصصی مینی گلف همدان برگزار 
شــد، 50 مربی و آمــوزگار ورزش حضور 

داشتند.
وی بیــان کرد: ایــن کارگاه آموزشــی در 
چارچــوب تفاهم نامه بیــن هیأت گلف و 

آموزش و پرورش استان اجرا شد.
قاسمی خاطرنشان کرد: بر اساس این تفاهم 

نامه تمامــی عالقه منــدان، تحت آموزش 
مداوم رشته های زیرمجموعه گلف قرار می 
گیرند تا ضمــن تمرین و برنامه ریزی الزم 

مهیای حضور در مسابقات شوند.
وی یادآور شــد: هدف اصلی هیأت گلف 
اســتان همدان توسعه رشــته های ورزشی 
زیرمجموعــه این نهاد شــامل گلف، مینی 
گلف، وودبال و بهکاپ در ســطح مدارس 

است.
رئیس انجمــن گلف آمــوزش و پرورش 
همدان نیز در این باره گفت: گلف رشــته 
ای نوپا، مفرح و پرهیجان اســت که مورد 
اســتقبال مربیــان تربیت بدنــی آموزش و 

پرورش قرار دارد.
ســمانه ترنجیان افزود: این رشــته ورزشی 
بدون ایجاد آسیب دیدگی برای ورزشکاران، 
قابل فعالیت برای تمامی ســنین اســت و 
آموزش و پرورش همدان اســتقبال خوبی 

از گلف دارد.
وی خاطرنشان کرد: توســعه ورزش های 
زیرمجموعه گلف را مــورد توجه داریم تا 
بتوانیم از طریق دانش آموزان در بین خانواده 

ها ترویج دهیم.
هــم اکنون بیــش از یکصد ورزشــکار به 
صورت سازمان یافته و بیمه شده در سطح 

همدان فعالیت مستمر دارند.

قوچان نژاد: موفقیت 
تیم از موفقیت من 

مهم تر است
 مهاجم پیشــین تیم ملی فوتبال 
ایران تاکید کرد موفقیت تیمی خیلی 

از موفقیت فردی خود مهمتر است.
به گزارش ایســنا رضــا قوچان نژاد، 
مهاجم ایرانی در زمســتان و نقل و 
انتقاالت زمســتانی راهی تیم سیدنی 
استرالیا شــد ولی در گلزنی چندان 
موفق نبوده و آغاز کندی در این تیم 
داشته اســت. او تنها یک گل به ثمر 

رسانده است.
او در ادامه صحبت های خود گفت: 
خیلی خوشــحال هســتم که این جا 
هستم و بی صبرانه منتظر کسب نتیجه 
تا پایان فصل هســتم و بتوانم باعث 
تیمم شــود. خوشــبختانه  موفقیت 
هواداران خیلی از ما حمایت کردند 
و تمام بازیکنان نیز متمرکز هســتند 
تا بتوانند نتیجه خوبی را به دســت 

بیاوریم. 

ام باپه در تعقیب مسی 
برای کفش طال

 ســتاره جوان پاری  سن  ژرمن با 
دو گلــی که در دیــدار برابر دیژون 
به ثمر رســاند به کســب کفش طال 

نزدیک شد.
به  گزارش  ایسنا پاری  سن  ژرمن در 
هفته ســی و هفتم رقابت های لیگ 
فرانســه توانست با چهار گل دیژون 

را از پیش رو بردارد.
مثل همیشه ستاره تیم پاریسی در این 
دیدار ام باپه بود که توانســت دو گل 

به ثمر رساند.
این ســتاره جوان پاری  سن  ژرمن با 
دو گلی که در این دیدار به ثمر رساند 
تعداد گل هایش را در فصل جاری به 
عدد 32 رساند تا نزدیک ترین گزینه 
به مسی برای کسب کفش طال باشد.

لیونــل مســی بــا زدن 34 گل در 
معتبر  لیگ های  بهترین گلزنان  صدر 
اروپایی قرار دارد و بیش ترین شانس 

را برای کسب کفش طال دارد.

نکونام به نیمکت 
تراکتورسازی نزدیک 

شد
 جواد نکونام که قرار بود دو فصل 
پیش با تصمیــم مصطفی آجورلو به 
عنوان سرمربی تراکتورسازی انتخاب 
شود با گذشت حدود 24 ماه دوباره 

به نیمکت این باشگاه نزدیک شد.
به گزارش تســنیم جواد نکونام در 
مقطعی به عنوان گزینه اصلی نیمکت 
تراکتورسازی مطرح شده بود که این 
باشگاه محرومیت نقل و انتقاالتی را 
پشت ســر می گذاشت اما در نهایت  
یحیی گل محمدی هدایت سرخ های 

تبریز را در دست گرفت.
حاال و با گذشــت دو ســال از آن 
مقطع در شــرایطی که تراکتورسازی 
به بخــش خصوصی واگذار شــده 
نکونــام گزینــه اول زنــوزی برای 
هدایت تراکتورســازی است و بیش 
از هر زمان دیگــری به نیمکت این 
تیم نزدیک شــده اســت. نکونام در 
نظر دارد از دو دســتیار اســپانیایی 
در کادر خــودش و روی نیمکــت 
تراکتورسازی اســتفاده کند، انتخابی 
که شــاید موجــب کاهش فشــار 
انتقادات برخی هواداران این تیم در 

فضای مجازی شود.
انتظــار می رود سرنوشــت نیمکت 
تراکتورســازی بعد از لیکنز بلژیکی 
در هفته جاری مشــخص شــود و 
این احتمال وجــود دارد که قرارداد 
نکونام در روزهــای پایانی هفته به 

امضا برسد.

رئیس هیأت فوتبال: 

همدان برای میزبانی فینال 
جام حذفی آمادگی دارد

آموزش مینی گلف و بهکاپ وارد مدارس همدان شد

پرداختی کمیته ملی المپیک به فدراسیون ها
 چه قدر خواهد بود؟

 کیکاووس ســعیدی، خزانــه دار کمیته ملی المپیــک درخصوص چگونگی 
پرداخت بودجه فدراسیون ها مطالبی را بیان کرد.

کیکاووس ســعیدی در گفت وگو با تســنیم، در خصــوص تخصیص بودجه به 
فدراســیون ها تا پایان اردیبهشت ماه، اظهار داشت: دنبال گرفتن وجهی از خزانه 
دولت هستیم که مراحل آن انجام و موافقت آن صورت گرفته و تشریفات اداری 
در حال انجام است و به زودی و تا چند روز آینده به فدراسیون ها واریزی خواهیم 
داشت. وی در ادامه افزود: تالش ما و تاکید صالحی امیری بر این است که متناسب 

با تخصیص از خزانه واریزی بیشتری به فدراسیون ها داشته باشیم.
خزانــه دار کمیته ملی المپیک گفت:  همه چیز بســتگی به واریزی خزانه دارد. با 
توجه به شــرایط فدراسیون ها برای کسب ســهمیه و برگزاری اروی تدارکاتی و 
اعزام های پیش رو تالش می کنیم که متناسب با بودجه دریافتی از دولت بیشترین 
واریزی را به فدراســیون ها داشته باشیم. درتالشیم تا سقف 50 درصد از بودجه 

فدراسیون ها در این بخش پرداخت شود.

پیمان یوسفی، بهترین گزارشگر 
برای پرسپولیس

 مجــری برنامه ورزش و مردم گزارشــگر ایده آل 
بازی های پرسپولیس است.

 به گزارش ایلنا، در دیدارهای خانگی پرســپولیس در 
فصلی که گذشت ۷ گزارشگر وظیفه گزارش بازی ها 
را در پخش زنده تلویزیونی بر عهده داشتند که پیمان 
یوسفی هم از لحاظ تعداد بازی و هم از لحاظ نتایجی 
که برای پرسپولیس ثبت شــد بهترین آمار را به سود 

این تیم دارد.
در 5 دیداری که یوسفی گزارش بازی های پرسپولیس 
را بــر عهده داشــت 4 بــرد و یک تســاوی حاصل 
شــد. مزدک میرزایی هم 4 بازی گــزارش دیدارهای 
پرسپولیس را بر عهده داشته که 2 برد و 2 تساوی برای 

این تیم به دست آمده است.
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بازگشت نخبگان به کشور
 از مرز 1۲۰۰ نفر گذشت

 معاون امور بین الملــل و تبادل فناوری معاونت علمی از آخرین 
آمار بازگشت نخبگان به کشور خبر داد و گفت: تعداد این نخبگان به 
یک هزار و 208 نفر رسیده است که اکنون در حال فعالیت های علمی 
هســتند.به گزارش مهر، برنامه همکاری بــا متخصصان و کارآفرینان 
ایرانی خارج از کشــور در راستای رسیدن به چشم انداز علمی کشور 
و بهره گیری از ذخایر علمی فارغ التحصیالن برجســته ایرانی اجرایی 

شده است.
ایــن طرح با همکاری دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها، پارک های علم و 
فناوری، شــرکت های دانش بنیان و مراکز رشــد و نوآوری منتخب 

کشور به عنوان »پایگاه تخصصی همکار« اجرایی می شود.

فایروال بومی روی سیستم های کنترل 
صنعتی کشور نصب شد

 وزیــر ارتباطات گفــت: فایروال بومی روی سیســتم های کنترل 
صنعتی برند زیمنس در کشور نصب شده است.

به گزارش مهر، محمد جواد آذری جهرمی امروز در جمع خبرنگاران 
در حاشیه مراســم روز جهانی ارتباطات در مورد موفقیت کشور در 
تولید سیستم فایروال صنعتی )دیواره آتش( با هدف خودکفایی کشور 
در مقابله با تهاجمات سایبری گفت: فایروال بومی یک سیستم مقابله 
با تهاجمات ســایبری روی سیســتم های کنترل صنعتی است که هم 
اکنون روی تمام سیســتم های کنترل صنعتی برند زیمنس در کشــور 
نصب و راه اندازی شــده اســت.وی تاکید کرد: به زودی این سیستم 

بومی برای سایر برندهای کنترل صنعتی نیز توسعه داده خواهد شد.

کاهش موقت فشار تحریم های آمریکا بر هواوی
 دولت ترامپ قصد دارد به طور موقت از فشار تحریم های تجاری 
خود بر شرکت هواوی بکاهد تا افرادی که در حال حاضر در آمریکا 
از خدمات این شرکت استفاده می کنند، دچار مشکل نشوند.به گزارش 
انگجت، سخنگوی وزارت بازرگانی آمریکا در این مورد گفته است: 
»به زودی به هواوی مجوز موقتی اعطا خواهد شد تا این شرکت برای 
ارائه خدمات در حوزه بهینه ســازی شــبکه های تلفن همراه و تأمین 
تجهیزات فنی مورد نیاز با مشکلی مواجه نشود و کاربران این خدمات 
هم در حوزه مذکور دچار وقفه نشوند.بســیاری از شرکت های ارائه 
دهنده خدمات اینترنت در آمریکا هنوز از تجهیزات تولید شده توسط 
هواوی اســتفاده می کنند و تحریم تجــاری وزارت بازرگانی آمریکا 

ممکن است باعث شود ارائه خدمات یادشده به مردم ناممکن شود.

تولید کامیونی که تصادف نمی کند
 یک شرکت تجاری از تولید کامیون جدیدی خبر داده که مجهز به 
یک سیستم هدایت و کنترل هوشمند برای حفظ همیشگی فاصله از 

خودروی جلویی به منظور اجتناب از تصادف است.
به گزارش آســین ایج، جنرال موتــورز از تولید کامیون های جدیدی 
S خبر داده که از سیســتم کنترل سفر قابل  i e r r a موســوم به 2020 
انطباق برای حفظ فاصله مناسب با دیگر خودروهای در حال حرکت 

استفاده می کند.
این سیستم می تواند فاصله مطمئن با خودروی جلویی را با دستکاری 
ظریف ســرعت کامیون به شکلی مناســب حفظ کند تا در صورت 
هرگونه ترمز ناگهانی خودروی مذکور راننده فرصت کافی برای ترمز 

کردن داشته باشند. 

افزایش 15۹ درصدی اپلیکیشن های آلوده 
به تبلیغات

 انتشــار تبلیغات در دنیای تلفن های همــراه روز به روز در حال 
افزایش است. ولی این افزایش با سواستفاده از اپلیکیشن های مختلف 
تولید شــده برای گوشی ها نیز همراه است.به گزارش خبرگزاری مهر 
e نشان  Ma r k e t e r به نقل از زددی نت، یافته های مؤسسه پژوهشی 
می دهد در ســال 201۹ در حدود 8۷ میلیارد دالر صرف تبلیغات از 
طریق گوشی های هوشمند در ایاالت متحده شده است. این رقم بیش 
از دو سوم کل هزینه انجام شده در حوزه تبلیغات دیجیتال در آمریکا 
را به خود اختصاص می دهد. همچنین در ســال 2018 میالدی برای 
نخستین بار هزینه های صرف شده برای تبلیغات از طریق گوشی های 

هوشمند از هزینه تبلیغات تلویزیونی فراتر رفت.

رونمایی از دو کتاب 
در حوزه گردشگری در مالیر

 در آئینی به همت مدیــر کتابخانه های عمومی 
مالیر از دو کتاب "سیمای گردشگری مالیر" نوشته 
ابراهیم جلیلی و" موزه های اســتان همدان" نوشته 
ابراهیم جلیلی و علی خاکسار در حضور مسئولین و 
اهالی قلم و فرهنگ وهنر شهرستان مالیر رونمایی 

شد.
معــاون مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و 
گردشگری همدان در این آئین موزه ها را به عنوان 
مکانی برای نگهداری اشیا وآثار تاریخی ،یافته های 
باســتانی ، فرهنگ ملموس وناملموس معرفی کرد 
و افزود: موزه هــا مکانی برای پژوهش و مطالعه و 
برســی های تاریخی هســتند که گذشته را به آینده 
پیوند می دهند تا با بازدید از آن ها از ســیر تحول 
قرون و سیر گذشته انسان آگاه شد ه و درس گرفت.

علی خاکسار با بیان اینکه یکی از روش های حفظ 
فرهنگ و آثار تاریخی شناســایی و ثبت آنهاســت 
گفت : اگر این آثار ملمــوس وناملموس به میراث 
مکتوب تبدیل نشوند با گذشت زمان از بین خواهند 

رفت وبه نسل های آینده منتقل نخواهد شد.
وی در خصوص کتاب موزه های اســتان همدان 
گفــت : این کتاب را کــه ابراهیم جلیلی با تالش 
فراوان و با عالقــه وتخصصی که در زمینه تاریخ 
و گردشگری دارد جمع آوری کرده ، کتابی فاخر 
و ارزشــمند اســت که 22 موزه اســتان از جمله 
موزه های باســتان شناسی ، مردم شناسی ، حرف 
ومشــاغل، تخصصی ، تاریخ طبیعی، دفاع مقدس 

را معرفی کرده است.
خاکسار با ابراز تأسف از اینکه در استان همدان اثر 
ثبت شده جهانی وجود ندارد تصریح کرد: تالش ما 
براین است که در آینده نزدیک تپه باستانی نوشیجان 
را به عنوان یک معماری بی نظیر و ارزشــمند ثبت 
جهانی کنیم تا ســبب رونق توســعه و پیشــرفت 

شهرستان و استان شود .
رئیس میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری 
مالیــر نیز با بیان اینکه گردشــگری یکی از عوامل 
پیشرفت و توسعه شهرســتان تأکید کرد: شهرستان 
مالیر را با داشــتن جاذبه های طبیعــی و تاریخی 
و مصنوعــی متعدد می توان بــه عنوان یک مقصد 

گردشگری مطرح کرد.
ابراهیم جلیلی در ادامه مکتوب شــدن آثار تاریخی 
را یکی از ابزارهای جذب اعتبارات و کســب برند 
دانســت و گفت: کلیات شهرســتان مالیر در قالب 
کتاب ســیمای گردشگری شهرســتان مالیر جمع 
آوری شده است که به معرفی آثار تاریخی ، فرهنگی 
،طبیعی، مذهبی، تفریحی مصنوعی، صنایع دستی و 

اماکن ورزشی می پردازد.
وی همچنین با اشــاره به حضــور پررنگ مردم در 
موزه های استان گفت: کتاب موزه های استان که در 
۶ فصــل و ۷3 صفحه گردآوری که در آن 22 موزه 

استان معرفی شده است.
بخشــدار مرکزی نیز در این آئین با اشاره به جایگاه 
مالیر در گردشــگری و آوازه شهر ملی منبت وشهر 
جهانی انگــور تأکید کرد: باید تــالش کنیم از این 
پتانســیل وظرفیت خاص بهره کافــی را در جهت 

توسعه و پیشرفت شهرستان ببریم.
محمدرضا بشــری با بیــان اینکه اســتاندار حوزه 
گردشــگری را یکی از اولویت های استان می داند 
و بر توسعه گردشــگری تأکید دارد گفت: نداشتن 
کتابچه مدونی که آثــار تاریخی مالیر را به نمایش 
بگــذارد یکی از نقایص ما در ایــن زمینه بود که با 
ارائه کتاب ســیمای گردشــگری مالیر این مشکل 

مرتفع شد .

یک بررسی به بهانه هفته »میراث فرهنگی«
فرمول احیای اقتصادی بافت تاریخی

 بررســی ها نشان می دهد ایجاد کاربری معاصر و متناسب با نیازهای 
امروز، بهبود بازدهی اقتصادی بافــت تاریخی را در پی دارد و موجب 
ورود مجدد حیات و پویایی به کالبد بناهای باارزش خواهد شــد و در 

نهایت مانع از تخریب بناها و بافت تاریخی می شود.
اگر چه ســابقه مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی به عنوان بخشی 
از میراث فرهنگی در ایران طوالنی اســت؛ امــا اقدامات انجام گرفته 
نتوانســته به خوبی در زدودن فرسودگی از این بناها راهگشا باشد و 
این عامل زمینه تخریب این آثار با ارزش را فراهم ســاخته است. به 
این ترتیب اســت که گویا بافت هــای تاریخی در مکان و زمان خود 
منجمد شــده و پس از انجمادی طوالنی، دوره پوســیدگی خود را 
آغاز کرده اســت.  می توان دلیل اصلــی دور ماندن بافت تاریخی از 
زندگی امروز را در ناســازگاری میان کالبد بافت شــهری تاریخی و 
فعالیت های ارائه شــده در آن یا فعالیت های اقتصادی موجود در آن 
دانســت. احیای کالبدی صرف و برخورد تک جانبــه با بناها باعث 
شده تا حتی بناهای مرمت شده نیز پس از مدتی کوتاه مجدد متحمل 
تخریب یا صدماتی از ســوی ســاکنان غیربومی یا بزهکار در بافت 

شوند.
در عین حال، براســاس یک پژوهش که توســط ویدا عیســی خانی، 
محمدرضا بمانیان و هادی کشــمیری درخصوص بافت تاریخی شیراز 
انجام شــده، تغییر وضعیت بناهای باارزش در بافت تاریخی این شهر 
نیازمند اتخاذ روش هایی مناسب و متناسب با بافت تاریخی در مداخله 
است. به باور محققان، یکی از مهم ترین و بهترین روش هایی که خواهد 
توانســت اقتصاد فرهنگی مناسب و موثر را به بافت تاریخی وارد کند، 
اقتصادی بر مبنای ایجاد کاربری مناســب در بافت تاریخی اســت که 
طبق آن، با ایجاد کاربری معاصر می توان به ورود مجدد ســرمایه گذاری 
و پویایــی در بافت تاریخی امیدوار بود. از ســوی دیگر، وجود اقتصاد 
پویا و هماهنگ با نیازهای جامعه و کاربری های معاصر عاملی اساســی 
در جهت جلوگیری از تخلیه بافت توســط ســاکنان بومی و پیامدهای 

اسفبار آن است.
 پیامد خروج سرمایه  از بافت تاریخی

باتوجه به پیشــرفت جامعه، تحوالت اقتصادی در بافت تاریخی نیز 
به فضاهای جدید شهری نیازمندند که بافت های تاریخی غالبا از این 
فضاها برخوردار نیســتند و نخواهد توانست پاسخگوی فعالیت های 
معاصر باشــد. بنابراین این ویژگی باعث کاهش ســرمایه گذاری در 
بافت تاریخی خواهد شــد که در نتیجه تخلیه بافت از سکنه بومی را 
در پی خواهد داشــت. در ادامه آن، خروج سرمایه از بافت تاریخی 
موجب فرســودگی اقتصادی خواهد شد. از این رو، به منظور درمان 
فرســودگی مکانی و بازگرداندن موقعیت هــای اقتصادی هر منطقه، 
برقــراری امتیازهای رقابتی برای آن ضروری اســت. درواقع به باور 
کارشناسان، بحران اقتصادی ناشی از فقدان کاربری مناسب در بافت 
تاریخی، عاملی اساســی در فرســودگی بناهای باارزش اســت. این 
نکتــه نیز قابل تامل اســت که ناکامی در یافتــن کاربری های جدید، 
ســاختمان های حفاظت شده شهر را به حضوری موزه گونه در فضای 

آزاد محکوم می کند.
به همین خاطر است که یکی از مهم ترین عوامل ایجادکننده پویایی و 
ســرزندگی در بافت تاریخی، ایجاد فعالیت های مختلف و جلوگیری 
از ایجــاد کاربری های تک عملکردی در بناها اســت؛ چرا که ایجاد 
تنوع عملکردی در بافت تاریخی می تواند مراجعه هرچه بیشتر افراد 
به بافت را در پی داشــته باشد. بناهای باارزش تاریخی کاربری هایی 
را می طلبد تا بتواند در کنار بازدهی اقتصادی مناســب و هماهنگ با 
نیازهــای معاصر، افراد را ترغیب به مراجعه به بناها و بافت تاریخی 
کند و ســکون و رکود حاکم بر بافــت را از بین ببرد. به همین دلیل 
اســت که کارشناســان و محققان تاکید می کنند بهره برداری مفید از 
بناها، اغلب بهترین روش حفظ آن اســت. آنها در عین حال، یادآور 
می شوند که کاربری ایجادشده در بناهای تاریخی باید کامال مطابق و 
متناسب با ارزش این بناها باشد و توجه به ارزش بناها و به کارگیری 
»فرهنگ اقتصادی« به جــای »اقتصاد فرهنگی« در برخورد با بناهای 
با ارزش، صدمات جبران ناپذیری را برای این آثار و در نهایت بافت 

تاریخی به همراه خواهد داشت.

■ حدیث:
پیامبراکرم )ص(:

مؤمن ، برادر مؤمن و چشم و راه نمای اوست .     
الكافي : ج 2 ص 167 ح 10

■ دوبیتي:
چرا از دیدگانم خون روان بی گر آن نامهربانم مهربان بی  

چرا در تن مرا نه دل نه جان بی اگر دلبر بمو دلدار می بو  
باباطاهر

خسرو محمدی »

 شــاید همدان در هیچ زمانــی مثل دوران ما 
مدعیان فرهنگ و تاریخ نداشــته است! نگاهی به 
شبکه های اجتماعی و روزنامه ها و هفته نامه های 
شهر و صفحات و یادداشت های فرهنگ و تاریخ 
آنها این راســتی را نشــان می دهد. اما چقدر این 
سینه چاک کردن ها و قلم فرسایی ها راستین است 
و بــه کار می آید؟ و چقدر به درد فرهنگ شــهر 
می خورد؟ برای یافتن پاسخ این دو پرسش چند 
خطی همراه نگارنده باشــید تا با یکدیگر دریابیم 
که دایه های امروزین فرهنگ و تاریخ همدان چه 

کسانی هستند و مادران آن چه کسانی بودند؟
فرهنگ هر شــهر و دیار مانند مرزهای هر کشور 
همواره فرهنگ بان و ســینه ســوختگانی داشته 
اســت. بدیهی اســت اگر چنین نبود اثری هم از 
آن فرهنگ و تاریخ باقی نمی ماند. باری، با مرور 
و نگاه به روزنامه های یکصد سال گذشته ی شهر 
به یادداشــت ها و مطالب سنگین و ساختارمندی 
برمی خوریم که زیر آنها نام هایی همچون گلگون، 
غالمحسین فرشچی، سید محمد کاظم موسوی و 
اذکائی نوشته شده و درون مایه ی آنها خبر از نگاه 
کارشناسانه و اثربخش به فرهنگ و آثار شهر دارد. 
نامبــردگان هر یک در حوزه ای که در آن مهارت 
و مطالعه داشته اند قلم زده اند و اتفاقا در حوزه ی 
خود عملگرا نیز بودند. مثال گلگون شــهردار و 
ضداســتعمار بود، در دگرگونی معماری شهری 
و ساختارهای فرهنگی - سیاسی اثر می گذاشت 
و گره می گشــود. محمد کاظم موسوی در امور 
مــدارس عملگرا بود و هوشــیار. بــه خبرهای 
منفی علیه معارف و معاریف شــهر واکنش نشان 
می داد حتی اگر آن مطلب را وزیر وقت نوشــته 
بود و اذکائی )اســتاد( مقاله نویس بود و ســپس 
کتاب ها و مقاله هــای فراوانی از قلمش تراوید و 
گره از فرهنگ شــهر و استان گشــود. امروز اما 
روزنامه هــا و صفحه های شــبکه های مجازی پر 
شده از یادداشــت ها، مصاحبه ها و مطالب شبهه 
فرهنگی در مورد همدان. حتمــا می دانید با این 

همــه دایه، تقریبا هیچ گره ای از فرهنگ، تاریخ و 
آثار باستانی شــهر که باز نمی شود هیچ. هر روز 
خبری منتشــر می شود که فالن بنا تخریب شد و 
چه و چه... و این یعنی این که آن کوشــش های 
بــه اصطالح فرهنگــی و آن داد و بیداد کردن ها 
اثر معکوس دارنــد. به عنوان مثــال می توان به 
رویداد فرهنگی یک قرن گذشته ی همدان  اشاره 
کرد. همدان 2018 که ســهم همه ی مردم استان 
بــود آمد و رفت و هیچ اثــر مانایی از خود برجا 
نگذاشــت که یــادگاری باشــد از آن رویداد به 
اصطالح آســیایی. کار به  جایی رسید که صدای 
برخی صاحب منصبان و بزرگان شهر هم درآمد. 
الزم نیست گفته شــود که صدای ایشان صدای 

خیلی های دیگر هم بود. 
 جان سخن

از برخــی مطالب ســودمند و توام بــا عمل که 

بگذریــم، صفحات فرهنگ و تاریــخ در جراید 
و صفحه هــای مجازی شــهر همــدان عرصه ی 
نوشته های عوامانه و بی اثر شده  است. برخی شان 
نام های بزرگی بر خود گذارده اند اما درون مایه ی 
آنها سســت و بی بهره اســت همچون کوهی که 
موش بزاید. صدایشان بلند است اما هیچ گوشی 
آنها را نمی شــنود. نمی توانند گره ای از مشکالت 
شهر بگشایند. گاهی نام یک ساختمان تا آنتن های 
ملی می رود اما وقتی به اصــل ماجرا می نگریم، 
می بینیــم برای آن بنــا همان اتفاقاتــی افتاده که 
مســئولین از قبل برایش تــدارک دیده بودند. در 
مقابــل و به دور از آن آب در هاون کوبیدن ها در 
یکی دو سال گذشته سه رویداد بزرگ و ماندگار 
فرهنگی در همدان رخ داد: یکی ایجاد موقوفه ی 
بزرگ فرهنگی کشور در همدان با نام »کتابخانه ی 
تخصصــی دکتر پرویز اذکایی« پس از بیســت و 

چند ســال بالتکلیفی بــود. دوم، ایجاد موزه ی 
تخصصی وقف با مجوز رسمی از سازمان میراث 
فرهنگی برای نخستین بار در تاریخ ایران و سوم 
ســاماندهی دست ســاخته های ثبت ملی شده ی 

استاد حاج محمد باقر ضرابیان در آن موزه.   
فرهنگ و آثار باستانی شهر نباید دست آویز امیال 
و آمال شخصی و گروهی باشد. پرداختن به این 
دو مقوله ی مهم، کار کارشناســی می خواهد. باید 
بصــورت تخصصی در آن مقــوالت ورود کرد، 
آســیب ها را شــناخت، برای آن ها طرح و برنامه 
داشــت و مشــکل آنها را با کمک دستگاه های 
ذیربط گشــود. سرشــاخ شــدن، بوقچی گری، 
یارکشی و ایجاد جو روانی بر سر موضوعاتی که 
سطحی ترین آگاهی ها را درباره شان نداریم تلف 
کردن وقت دیگران و هدر دادن سرمایه های بومی 

و میهنی است. 

دایه های فرهنگ همدان

 نمایش عروسکی، سفالگری، اریگامی، 
نقاشــی و بازی های بومــی و محلی برای 
کــودکان و نوجوانان مناطق ســیل زده از 
جمله برنامه هایی بود کــه اعضای کانون 
پرورشــی فکری کودکان استان همدان به 
همراه دیگر اســتان ها در مناطق سیل زده 

اجرا کردند.
به گزارش روابــط عمومی اداره کل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوان اســتان 
همدان، مربیان ســیارِ کانون های پرورشی 
شهرستان های همدان وبهار در طرح امداد 
فرهنگــی کانون پرورش فکــری با عنوان 
کاروان پیک امید  در روســتاهای سیل زده 
استان لرســتان در جمع کودکان سیل زده 

برنامه های هنری اجرای.کردند.
 در کاروان پیک امید 40 مربی داوطلب، 
بســیجیان کانون، تماشــاخانه ســیار، 8 

دســتگاه کتابخانه ســیار و گــروه های 
از سراســر  کانون  تئاتر  انجمــن  نمایش 
کشــور حضور داشــتندکه اعضای کانون 
ها  برنامه هــای متنوع  فرهنگی و هنری 
از جمله نمایش عروســکی، ســفالگری، 
اریگامی، نقاشــی و بازی هــای بومی و 
محلی برای کــودکان و نوجوانان مناطق 

سیل زده اجرا کردند.
شایان ذکر است پنج گروه هنری از سراسر 
کشور به شکل داوطلبانه کاروان پیک امید 
را همراهی می کردند که در همین راســتا 
"عمو فیتیله ای ها" برای بچه های پلدختر 
بــه اجرای برنامه پرداختند . همچنین گروه 
نمایش "هفت پنج یک" نمایِش "مترســک 
خودت باش" را به نویسندگی و کارگردانی 
»امیر مشــهدی عباس« کاروان پیک امید را 

همراه کردند.

کاروان پیک امید همدان به  لرستان رفت

معرفی  گردشگری 
ایران به کشورهای 
همسایه در دستور کار 
میراث فرهنگی 

 رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گفت: »در سالی که گذشت گردشگری 
ایران رشــد خوبی را تجربه کرد و امیدواریم این 

روند در سال جاری ادامه داشته باشد.
مونســان  علی اصغر  میراث آریــا،  به گــزارش   
معــاون رئیس جمهــوری و رئیــس ســازمان 

میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
امروز یکشــنبه 2۹ اردیبهشــت ۹8 در دیدار با 
دریا اورس ســفیر ترکیه در ایران افزود: »ایران 
دارای تنــوع آب و هوایــی، طبیعــت، تاریخ، 
امکانات بهداشــتی و درمانــی و اماکن مذهبی 
و زیارتی اســت و می تواند مقصد خوبی برای 

باشد.« با سالیق مختلف  گردشگران 
او تصریح کرد: »سرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
رشــد خوبی را داشــته و منجر به افزایش تعداد 
هتل ها در ایران شــده است، همچنین بوم گردی ها 
در مناطق مختلف ایران راه اندازی شــده و پذیرای 

گردشگران هستند.«


