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یادداشت روز

فردا چهلمین سال راه پیمائی روز قدس است

به نام نخستین قبله

اهمیت شفافیت در عملکرد
مجمع نمایندگان استان

شــفافیت همــواره به عنــوان یکی از
فاکتورهای مهم در عملکرد مسئوالن مورد
تأکید بوده و در سنجش میزان موفقیت آنها
به طور جدی لحاظ می شود.
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نفستنگی
در بلوارارم

جشنواره فرش استان به میزبانی نهاوند
برگزار می شود

آخر
آسفالتمان را
برگردانید

دالل فاتح بازارفرش
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■ گردان  10 :روز دیگر ساخت
و ساز در سمت راست تمام
میشود

کاله سر همدانی ها رفت!

فروش سیلوی همدان
به یکدهم قیمت
درخواست افزایش جرایم
ساختوسازهای غیرقانونی
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه و مالی شورای شهر همدان گفت :جرایم
تعیین شــده برای برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهر بازدارنده
نیست و نیاز به افزایش دارد.
اکبر کاووســی امید در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت :این جرایم از سال ۹۱
تاکنون هیچ گونه افزایش حتی متناسب با تورم موجود نداشته است و هم اینک
کاربردی نیست.وی با اشــاره به اینکه جرایم فعلی نمیتواند عامل بازدارنده با
ساخت و سازهای غیرقانونی باشد ،گفت :الزم است ساخت و سازها را مدیریت
کنیم و مردم برای اخذ مجوز ترغیب شوند.
کاووسی خاطرنشان کرد :هنوز طرح افزایش جرایم مصوب نشده و از شهرداری
خواسته ایم تا بررسی الزم را داشته باشد و در نهایت کمیسیون برنامه و بودجه
جمع بندیهای نهایی را انجام میدهد.
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه و مالی شورای شهر همدان خواستار رعایت
قانون از ســوی شهروندان شــد و افزود :مردم برای ساخت و سازها نسبت به
کسب مجوز اقدام کنند.وی تاکید کرد :مبالغ جرایم ساختوسازهای بدون مجوز
و تخلفات شهری در شهر همدان به منظور مباحث بازدارندگی باید افزایش یابد
و شهروندان هم در این زمینه مطلع شوند.این روزها تخریب ساخت و سازهای
غیرمجاز حجم کاری گستردهای را در شهرداری همدان ایجاد کرده است.

سقوط مرگبار کارگر ساختمانی در همدان
.مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی استان همدان ازسقوط مرگبار یک جوان
از یک ساختمان نیمهکاره خبر داد.
علیرضا صارمی در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره به فوت یک مرد  ۳۴ساله براثر
ســقوط از یک ساختمان نیمه کاره در روســتای دهپیاز شهر همدان اظهار کرد:
امروز این کارگر جوان از طبقه دوم یک ســاختمانه نیمهکاره سقوط کرد و جان
باخت.وی بیان کرد :با کمک نیروهای اورژانس این فرد فورا به بیمارستان بعثت
همدان منتقل شد اما متأسفانه بر اثر ضربه واردشده به سر ،جان خود را ازدست
داد.صارمی همچنین از افزایش  ۳۱درصدی مرگ و میر بر اثر سوانح کار خبرداد
و گفت :در ســال  ۹۶در سطح استان  ۲۹نفر و در ســال گذشته  ۳۸مرد بر اثر
سوانح کار جان خود را از دست دادند.

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

@bazarehamedan
برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی لطف ًا

عدد  5را به شماره  09035157351ارسال نمایید.
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هشدار نسبت به انتقال خشونتهای خانوادگی در سطح جامعه

»قتل« محصول رخدادهای ناکامکننده است
یــک جامعهشــناس ضمــن هشــدار نســبت
بــه انتقــال خشــونتهای خانوادگــی در ســطح
جامعــه ،قتــل و رفتارهــای خشــن را محصــول
رخدادهــای ناکامکننــده دانســت.
علیرضــا شــریفی یــزدی دربــاره شــیوع رفتارهای
خشــونتآمیز در جامعــه کــه گاهــی منجــر بــه
قتــل میشــوند ،گفــت :اگــر بخواهیــم نــگاه
کالنــی بــه ایــن مســاله داشــته باشــیم نکتــه حائز
اهمیــت ایــن اســت کــه هــر وقــت جامعــه دچار
تشــدد اقتصــادی ،فرهنگــی ،سیاســی ،اجتماعی و
حتــی آموزشــی میشــود ،شــاهد بــروز و ظهــور
انــواع آســیبهای اجتماعــی بــه ویــژه خشــونت
در جامعــه خواهیــم بــود و ایــن یــک قاعــده کلی
دربــاره پدیــده خشــونت در جوامــع مختلــف
اســت.
وی در گفتوگــو بــا ایلنــا ،ادامــه داد :خشــونت
یــک ســری عوامــل پیشزمینــهای دارد ،بــه
ایــن صــورت کــه وقتــی مــردم در جامعــه بــه
هــر دلیلــی احســاس ناکامــی میکننــد و بــه
اهدافــی کــه بــرای خودشــان و اطرافیــان مهــم
زندگیشــان تعریــف کردنــد ،دســت پیــدا
نمیکننــد؛ یــک حــس ناکامــی و بعــد از آن
یــک حــس ناامنــی بــه آنهــا دســت میدهــد.
ناامنــی موجــب اضطــراب و اضطــراب
باعــث خشــم میشــود و در نهایــت خشــم،
پرخاشــگری را بــه همــراه دارد.
شــریفی یــزدی بــا بیــان اینکــه پرخــاش نمــود
بیرونــی و اجتماعــی خشــونت اســت ،اظهــار

داشــت :اگــر در جامعــه شــاهد افزایــش
خشــونت هســتیم و همچنیــن بنــا بــه مطالعات
طــی  ۱۰ســال خشــونت در ایــران بــه شــدت
افزایــش یافتــه اســت ،بــه ایــن دلیــل اســت
کــه بخــش زیــادی از آن محصــول رخدادهــای
اجتماعــی نــاکام کننــده افــراد بــوده کــه بایــد
بــرای اصــالح آن تــالش کــرد.
ایــن جامعهشــناس افــزود :خشــم یــک حالــت
در انســان اســت کــه الزامــا تبدیــل بــه رفتــار
میشــود ،مــا متاســفانه در جامعــه خــود
کانالهــای تخلیــه خشــم نداریــم .وقتــی
کــه مــا بــه انــواع هیجاناتــی کــه در دنیــا بــه
نحــوی درســت تخلیــه میشــوند ،نــگاه
میکنیــم میبینیــم کــه در کشــور خــود
امکاناتــی در ایــن زمینــه نداریــم و یــا اگــر هــم
باشــد بســیار اندکانــد ،از جملــه آنهــا مقولــه
اســتادیومهای ورزشــی ،پیســتهای هیجانــی،
موتورســواری ،دوچرخهســواری و  ...هســتند
کــه اگــر هــم باشــند ،تنهــا بــرای یــک قشــر
قابــل اســتفادهاند.
وی در خصــوص اینکــه یکــی از نکاتــی کــه
موجــب شــده خشــونت در جامعــه مــا وجــود
داشــته باشــد ،انتقــال خشــونت خانوادگــی بــه
ســطح جامعــه اســت ،گفــت :ایــن روزهــا
اختالفــات میــان نســلی بــه شــدت افزایــش
پیــدا کــرده و خشــم در خانــواده بــه شــکل
درســت و صحیــحاش تخلیــه نمیشــود ،در
نتیجــه ایــن مســاله در ســطح جامعــه تســری

آگهي مزایده خودرو

بدینوســیله بــه اطــالع مــی رســاند شــرکت قنــد
هکمتــان در نظــر دارد یــک دســتگاه خــودرو مــزدا
دوکابیــن ( ۲000دوگانــه ســوز مــدل  )۹۲را از طریــق
مزایــده واگــذار نمایــد .متقاضیــان محتــرم مــی
تواننــد تــا تاریــخ  13خردامــاه  13۹8جهــت بازدیــد
و تکمیــل فــرم مزایــده بــه آدرس ذیــل مراجعــه
نماینــد.
همــدان  -کیلومتــر  30جــاده همــدان  ،تهــران -
روبــروی پلیــس راه شــهید خرمــرودی  -کارخانــه
قنــد هگمتــان
تلفن تماس 08134553۲53 :
کارخانه قند هکمتان

پیــدا میکنــد ،و ایــن مشــکالت و معضــالت
را بــه وجــود مــیآورد.
شــریفییزدی افــزود :کمبــود منابــع درســت
و اصولــی مشــاوره و جلســات گروهــی
روانشناســی کــه انســانها در زمــان
درگیریهــا ،ناراحتیهــا و مشــکالت روانــی
بــه آن مراجعــه کننــد نیــز بــه ایــن مســاله
دامــن میزنــد .ایــن نــوع خدمــات در کشــور
مــا زیــاد نیســت و بخــش زیــادی از جامعــه
بــه دالیــل مختلــف بــه آن دسترســی ندارنــد،
همیــن موجــب میشــود خشــونت بــه
صــورت مزمــن تبدیــل شــود و در نهایــت
شــاهد فجایــع قتــل و خشــونت در جامعــه
باشــیم.
ایــن جامعهشــناس بــا بیــان روشهــای اصــالح
مشــکالت ناشــی از خشــونت و جنایــت
گفــت :اگــر بخواهیــم مســاله را بــه صــورت
ریشــهای دنبــال کنیــم بایــد بــه خانوادههــا
و نظــام تعلیــم و تربیــت برگردیــم ،مــا بایــد
خشــونتهای درون مدرســه را از بیــن ببریــم و
خشــونت معلــم علیــه دانشآمــوز و خشــونت
دانشآمــوز علیــه معلــم کنتــرل شــوند ،از
طــرف دیگــر بایــد قاعــده مردســاالرانه و
تحکمــی کــه بــه کوچکترهــا زور میگوینــد و
یــا بــه نوعــی والدســاالری کــه از قدیــم وجــود
داشــته اصــالح شــود .همچنیــن الزم اســت
خانوادههــا آگاهیشــان را زیــاد کننــد ،زیــرا
بخشــی از ایــن خشــونتها در ســنین  ۱۵تــا

 ۱۸رخ میدهنــد از ایــن رو ضــرورت دارد،
در ایــن ســنین شــیوه تخلیــه هیجانــات را یــاد
بگیریــم و بــه کار ببریــم.
شــریفی یــزدی بــا توضیــح دربــاره تغییــر
شــکل قتــل و جنایــت در جامعــه گفــت:
یکــی از مــواردی کــه موجــب شــده موضــوع
قتــل و جنایــت در جامعــه تغییــر کنــد،
رســانهها هســتند .رســانههای دیــداری بــه
ویــژه بازیهــای کامپیوتــری و فیلمهــای
خشــونتزایی کــه در جامعــه بــه شــکل
گســترده در میــان نوجوانــان ،جوانــان و حتــی
بزرگســاالن دســت بــه دســت میشــود
در ایــن مــورد نقــش دارنــد .در اینگونــه
بازیهــا معمــوال کشــت و کشــتار امتیــاز دارد
و ایــن باعــث میشــود کــه شرمســتیزی و
شــرمزدایی بــه وجــود بیایــد و قبیــح بــودن و
زشــت بــودن از فاجعــه قتــل ،جنایــت یــا هــر
نــوع جــرم ســنگین دیگــری گرفتــه شــود.
ایــن جامعهشــناس در پایــان تاکیــد کــرد:
رســانههایی کــه قالــب ســرگرمی یــا اطــالع
رســانی را دارنــد ،میتواننــد در ایــن زمینــه
نقــش مهمــی را ایفــا کننــد .بعضــا نــوع
خبررســانی رســانههای مــا بــه مقولــه جــرم
و جنایــت بــرای جــذب مخاطــب و مشــتری
اســت نــه بــرای آگاهــی دادن و این خــودش به
یــک فرهنــگ غلــط دامــن میزنــد .اگــر ایــن
مســاله نیــز اصــالح شــود میتــوان بــه کاهــش
جــرم و جنایــت در جامعــه کمــک کنــد.

اعتبار طرح های
آبخیزداری همدان به
 ۳۳۰میلیارد رسید
مدیر کل منابع طبیعــی و آبخیزداری همدان گفت:
اعتبار طرح های آبخیزداری و آبخوان داری این استان با
 ۲برابر افزایش به  ۳۳۰میلیارد ریال رسید و این طرح ها
به صورت جامع و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی
در  ۲۷حوزه آبخیز اجرایی می شود.
اســفندیار خزایی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت:
تمامی طرحهای آبخیزداری این اســتان برنامه محور
و بــا رویکرد جامع نگــری در حوزههای آبخیز اجرا
میشود.
وی حوزههایــی که طرحهــای آبخیــزداری از محل
اعتبارات صندوق توســعه ملی در سال  ۹۸اجرا میشود
را شامل سه حوزه در کبودراهنگ ،سه حوزه در اسدآباد،
سه حوزه در تویسرکان ۶ ،حوزه در نهاوند ،سه حوزه در
مالیر ،سه حوزه در فامنین ،سه حوزه در همدان ۲ ،حوزه
در رزن و یک حوزه در بهار عنوان کرد.
مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری همدان طرحهای
آبخیزداری را شــامل عملیات مکانیکــی ،بیومکانیکی،
مدیریتی و حفاظتی دانست.
خزایی افزود :عملیات مکانیکی ،بیومکانیکی ،بذرکاری،
کپه کاری مراتع ،جنگل کاری و توســعه جنگل با بذر و
نهال ،اقدامات حفاظتی و پیشــگیری از حریق و اجرای
طرح کاداستر اراضی ملی به صورت جامع در حوزههای
آبخیز همدان به مرحله اجرا در میآید.
وی گفت :اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوان داری
عالوه بر کنترل ســیالبهای مخرب و فرسایش خاک،
موجب تقویت ســفرههای آب زیرزمینی ،کاهش اثرات
خشکسالی ،بهبود وضعیت پوشش گیاهی ،تغییر وضع
معیشــت بهره برداران ،جلوگیــری از مهاجرت جوامع
محلی و رونق تولید و اشتغالزایی میشود.

تبریک و تقدیر

جناب آقای

محمد رضا فیضی منش
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت

سرپرست محترم شهرداری منطقهسه همدان

که نشان تعهد و توانمندی شما دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت
عرض مینماییم .
همچنین از خدمات ارزنده جناب آقای محمد امین مجذوبی
در طول تصدی مسئولیت ،کمال تقدیر و تشکر را داریم

کارکنان شهرداری منطقه سه همدان

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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شهردار همدان:

استفاده از منابع شهرداری برای انتخابات جایز نیست

اســتفاده از بیت المال در ایام انتخابات پیش روی مجلس شــورای اسالمی از لحاظ
شرعی جایز نیست و هیچکس حق استفاده از منابع شهرداری در انتخابات را ندارد.
شهردار همدان در شورای معاونان و مدیران مجموعه مدیریت شهری افزود :باید به دور
از هر گونه اقدام و فعالیت سیاسی به انجام وظایف و خدمات بیشتر به مردم تالش کرد.
عباس صوفی اضافه کرد :هیچیک از مدیران و مسئوالن مجموعه مدیریت شهری نباید از
امکانات و ظرفیتهای بیت المال برای تبلیغ نامزدها استفاده کنند و این موضوع از لحاظ

شرعی غیر مجاز است و با افراد خاطی برخورد جدی میشود.
صوفی با اشاره به تغییر برخی از مدیران شهرداری همدان نیز گفت :همه مدیران شهرداری
افرادی توانمند ،برنامه ریز و دارای ســالمت کاری در حوزه مدیریتی هستند و بر همین
اساس به جابجایی اتوبوسی مدیران اعتقادی ندارم.
شــهردار همدان خاطرنشان کرد :در صورت نیاز و ضرورت و با هدف تحول و تغییرات
اساســی در شــهر اقدام به جابجایی افراد میکنم.صوفی ادامه داد :در مجموعه مدیریت
شهری نباید به وظایف روزمره بسنده کرد چرا که مردم از مجموعه مدیریت شهری انتظار
اقدامات بزرگ و شاخص در حوزههای زیباسازی ،عمرانی ،خدماتی و فرهنگی را دارند.
وی افزود :باید از هر گونه روزمرگی به شــدت پرهیز کرد و مهمترین راهکار تحقق این

موضوع ،اجرای همزمان برنامه و بودجه مصوب توسط مدیران است.
شــهردار همدان اضافه کرد :سال گذشته با افزایش چند برابری و یکباره قیمتها و ایجاد
شــرایط سخت برای مدیریت شــهری در اجرای برنامهها و اقدامات متحمل هزینههای
چندین برابری شدیم که به جرأت میتوان گفت سختترین دوران مدیریت شهری را در
سال گذشته پشت سرگذاشتیم.
صوفی از معاونتها ،مناطق و سازمانها خواست نسبت به انعکاس خدمات ،اقدامات و
برنامههای حوزه کاری خود توجه ویژه داشته باشند و در این میان روابط عمومیها باید با
تالش و اهتمام بیشتر و به صورت تخصصی نسبت به ارائه و معرفی خدمات به شهروندان
و مستندسازی اقدامات و فعالیتهای کاری خود بیش از پیش تالش کنند.
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اهمیت شفافیت
در عملکرد مجمع نمایندگان استان

شــفافیت همواره به عنوان یکــی از فاکتورهای مهم در عملکرد
مســئوالن مورد تأکید بوده و در ســنجش میزان موفقیت آنها به طور
جدی لحاظ می شود.
این مهم در خصوص نمایندگان مجلس به عنوان وکالی ملت که هم
به لحاظ نقش پارلمان در هموار نمودن مســیر پیشرفت کشور و هم
حساسیت کار نمایندگان در دو بُعد تقنینی و نظارتی از اهمیت خاصی
برخوردار است.
در سال پایانی مجلس دهم که به طور طبیعی تحت الشعاع انتخابات
دوره بعدی مجلــس قرار می گیرد و چه بســا نمایندگان نیز تالش
می کنند که از این فرصت برای تبیین و روشــن نمودن ابعاد مختلف
عملکرد خود استفاده نمایند ،پرداختن به موضوع شفافیت بسیار حائز
اهمیت است.
در روزهای اخیر و همزمان با سالگرد گشایش مجلس شاهد نقدهای
جدی از طرف برخی از چهره های شاخص استان نسبت به نمایندگان
بودیــم که این خود می تواند باب تازه ای برای طرح مباحث انتقادی
گوناگون در خصوص مجمع نمایندگان استان باشد.
البته این نقدها نافی تالش ها و زحمات هر یک از نمایندگان نیســت
و خدمات آنها در جای خود محفوظ است ،اما اینکه مجمع نمایندگان
استان به چه میزان در توسعه استان موثر بوده اند و از فرصت نمایندگی
خود برای رفع مشکالت مردم و پاسخ به انتظارات آنها استفاده کرده
اند ،نیازمند بررســی دقیق تری است و نکته قابل توجه در این زمینه
همان اصل شفافیت است که از نمایندگان انتظار می رود.
ما در ماه های آتی شاهد تحرک و فعالیت های بیش از پیش نمایندگان
در حــوزه انتخابیه خواهیم بود و چه بســا تالش شــود که به نوعی
عملکرد آنها برای مردم تشریح شود.
در این زمینه انتظار می رود هر یک از نمایندگان شــفاف عمل کنند و
به طور روشــن و واضح از تالش ها ،حرکت ها و پیگیری های خود
برای رفع موانع توسعه در استان گزارش دهند.
فراموش نکنیم که در دنیای امروز که ارتباطات حرف اول را می زند و
قدرت رسانه ای باعث شده تا اتاق های شیشه ای معنا پیدا کند ،طرح
مباحث مبهم و گزارش های غیرشــفاف جایگاهی نزد افکار عمومی
ندارند و آنچه مهم است شفافیت توأم با صداقت است که باید همواره
مورد توجه قرار گیرد.
نگاه واقع بینانه و دقیق مردم به رفتار مســئوالن نیز ایجاب می کند که
چنین رویه ای در پیش گرفته شــود و اصل شفافییت و شفاف سازی
از عملکردها مبنای کار آنها باشد.
به هرحال نمایندگان استان اگر می خواهند کارنامه موفق و قابل قبولی
نزد افکار عمومی داشــته باشند ،باید در ارائه گزارش از عملکرد خود
شفاف عمل کنند و بر این اساس با مردم سخن بگویند.

خبر

نیترات و آرسنیک منابع آب شرب
استان پایش شد
رئیــس اداره تحقیقات و بهره وری شــرکت آب و فاضالب
روستایی استان همدان از اجرای  ۶طرح تحقیقاتی شرکت آبفار
در ســال جاری خبــر داد و گفت:طرح جامــع پایش نیترات و
آرســنیک منابع آب شرباستان از جمله طرح های مذکور است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان
؛ الهام شهبازی ضمن اشــاره به طرح های تحقیقاتی انجام شده
توســط اداره تحقیقات و بهره وری شــرکت آبفاراستان؛ اظهار
داشت :در سالی که گذشت دو طرح توسط این اداره به سرانجام
رسید.
وی با بیان اینکه بخشــی از عملکرد اداره تحقیقات و بهره وری
مرتبط با طرح های تحقیقاتی اســت؛ عنوان کرد :سال گذشته دو
طرح با عناوین "بررســی فنی و اقتصــادی عوامل موثر بر قیمت
های تمام شده آب و مدل سازی به روش های دینامیک سیستم
توســط نرم افزار  " v e n s i mو "مدل سازی کمی و کیفی منابع
آب شرب روســتایی بخش جوکار و مجتمع خماجین " به انجام
رسید.
شــهبازی با اذعان به اینکه در ســال جاری نیز مجموعا  ۶طرح
تحقیقاتی در دســت انجام می باشد؛اظهارداشــت:از جمله طرح
هــای مذکور می توان به طرح " ارزیابی منابع آب و تهیه نقشــه
کیفیت آب شرب روستاهای شهرستان نهاوند " ،بررسی استقرار
نظام مدیریت عملکرد بر اســاس روش ارزیابی متوازن()B S C
و طرح "مدیریت شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم تصمیم
گیری نروفازی " اشاره کرد.
وی افزود:همچنین در ســال جاری "طراحی دستگاه کلریناتور
خطی "" ،طرح جامع پایش نیترات و آرســنیک منابع آب شرب
اســتان همدان " و "بررسی مزایا و معایب استفاده از سیستم های
الکترولیــز نمک طعام( )N E Cدر گندزدایی آب آشــامیدنی در
جهت تغییر پارامترهای شــیمیایی و تاثیرآن برکیفیت تصفیه شده
و سالمتی عمومی " از دیگر طرح های در دست انجام می باشد.
رئیــس اداره تحقیقــات و بهره وری شــرکت آب و فاضالب
روســتایی اســتان همدان ر خصوص دســتگاه کلریناتور خطی
توضیح داد :این دســتگاه توسط اکیپ کنترل کیفی معاونت بهره
برداری و با نظارت اداره کنترل کیفی استان طراحی و نمونه این
دســتگاه برای نخستین بار در روستای فســیجان شهرستان بهار
نصب و راه اندازی شد.

شورا مساعدت کند

جاده دانشگاه آزاد درانتظار حادثه
ساماندهی وضعیت مسیر اصلی ورودی به
این دانشگاه برای جلوگیری از رویدادی شبیه
به حادثه تلخ واژگونی اتوبوس در واحدعلوم
و تحقیقات الزامیست.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی واحد همدان
در صحن علنی شــورای اسالمی شهر همدان
با اشــاره به حادثه تلــخ واژگونی اتوبوس در
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد علوم تحقیقات
تهران ،گفت :مسیر دسترسی یک هزار و ۸۰۰
متری منتهی به دانشــگاه آزاد اسالمی همدان
خطرساز است و جان دانشــجویان را تهدید
می کند.
مرتضی قائمی افــزود :آنچه که امروز همواره
جزء دغدغههای اصلی دانشــگاه آزاد اسالمی
همدان به شــمار میرود ،اصالح مســیر تردد
دانشجویان و اعضای هیأت علمی و کارمندان
شــاغل در این واحد دانشگاهی است چراکه
بیتوجهی به این موضــوع میتواند حادثهای
شــبیه به واژگونی اتوبــوس در واحدعلوم و
تحقیقات دانشگاه آزاداسالمی را پدیدآورد.
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی استان همدان
افزود :چندین مرتبه با مسئوالن درباره خطرساز
بودن این مسیر مکاتبه کردهایم و حتی استاندار
ســابق نیز قول های برای استانداردسازی این
مسیر دادند اما تاکنون اقدامی عملی برای حل
این مشکل صورت نگرفته است.
قائمی ،تعریض و استانداردســازی این مسیر
را اولویت اصلی دانشگاه آزاد اسالمی همدان
در طرحهای عمرانی دانست و گفت :متأسفانه
بودجه دانشــگاه تــوان اجرای ایــن طرح را
نمیدهد و از مســئوالن درخواست حمایت
داریم.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه آزاد

اســالمی همدان،دبیرهیأت امنای دانشــگاه
آزاد اســالمی در اســتان همــدان بیان کرد:
دانشگاهها منشــأ تحول ،رشد و توسعه در
کشــور است و توسعه در هر زمینه ،نیازمند
درخشش و اعالم نظر دانشگاهیان است؛ از
این رو انتظار میرود تا این افراد فرهیخته از
ارزش خود باخبر بوده و نســبت به خدمت
رسانی به کشور اقدام کنند.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی واحد همدان
کمک به مدیران در راســتای تحقق مطالبات
مردم را از سیاســتهای دانشگاه آزاد اسالمی
دانســت و تصریح کرد :کمک دانشــگاه آزاد
اسالمی میتواند بار بزرگی را از دوش مدیران
مسئولین شــهر برداشته و در راستای مدیریت

شهری مفید و موثر واقع شود.
رئیس شورای اسالمی شهر همدان نیز در این
نشست گفت :عزم جدی برای رفع این مسیر
خطرآفرین باید صورت بگیرد و از کمیسیون
فنی و عمرانی شــورا میخواهیم که بررســی
میدانی انجام دهد.
کامران گردان افزود :البته مسیر این دانشگاه در
محدوده وظایف مدیریت شهری نیست اما از
آنجا که خطرآفرین بوده و نیاز به مســاعدت
شورای شهر همدان دارد ،در کمیسیون فنی و
عمرانی بررسی میشود.
وی اضافه کرد :حتی از مسکن و شهرسازی و
سایر ارگانهای مرتبط نیز میخواهیم مشارکت
الزم در رفع این مســیر حادثه ساز انجام دهند

و در صورت نتیجه نگرفتن ،با مدیران ارشــد
استان این موضوع را در میان خواهیم گذاشت.
عضو شورای اسالمی شهر همدان نیز با تاکید
بر ایمن ســازی مسیر دانشــگاه آزاد اسالمی
همــدان گفت :روزانه  ۱۵هــزار تردد در این
محور انجام میشــود و این جاده نیاز مبرم به
تأمین ایمنی دارد.
جواد گیاه شــناس بیان کرد :این مسیر دارای
نقاط حادثه خیر و تقاطع غیراستاندارد است که
باید ایمن سازی شود.
وی خاطرنشان کرد :این دانشگاه یکی از مراکز
آموزش عالی مطرح و پرجمعیت کشور است
و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

سند راهبردی توسعه برشی اختصاصی از برنامه ششم است
و اشــتغال مردم دارد ،گفت :سند راهبردی و
برنامه عملیاتی توسعه استان همدان که برشی
اختصاصی از برنامه ششــم چشمانداز توسعه
کشور است تنظیم شده و در دست اجرا است.
امین و حافظ رای مردم خواهیم بود
شــاهرخی همچنیــن بــه در پیــش بودن
برگــزاری انتخابــات مجلــس شــورای
اسالمی اشــاره کرد و گفت :استانداری به
نمایندگــی از دولت در برگزاری انتخابات
امیــن و حافــظ رای مــردم خواهد بود و
در تمــام مراحل انتخابــات از آرای مردم
حفاظت و حراست خواهد کرد.
اســتاندار همدان با تاکید بر اینکه احزاب در
نظــام جمهوری اســالمی نقشــی کلیدی در
انتخابات دارند و توصیه بنده به احزاب تالش

برای جلب حمایت مردم است ،گفت :بیش از
نیمی از جامعه ما را بانوان تشکیل داده اند و در
میدان دادن به بانوان و جوانان تالش می کنیم.
اولویت در انتصابات با نیروهای بومی اســتان
همدان است
شاهرخی با بیان اینکه در انتصابات اولویت با
نیروهای بومی استان همدان است ،گفت :هم
اکنون حــدود  ۹۰درصد مدیرانی که از دولت
در استان مسئولیت دارند ،بومی استان همدان
هستند.
وی همچنین در شــورای هماهنگی احزاب و
تشکلهای اصالح طلب نیز با بیان اینکه رشد
و توســعه سیاسی بدون حضور احزاب امکان
پذیر نیست ،گفت :اولویت امروز کشور مسئله
بهبود معیشــت مردم و اقتصاد است و استان

همدان با تنظیم سند راهبردی توسعه و اشتغال
اســتان با برنامهای منســجم به سمت توسعه
هدفمند حرکت میکند.
اســتاندار همدان با بیان اینکــه احزاب نقش
کلیدی و محوری در توسعه استان ایفا میکنند
و معتقدم پیشــرفت و توســعه بدون حضور
احزاب امکان پذیر نیســت ،گفــت :به دنبال
برگزاری انتخابات ســالم و امن هســتیم و با
مشارکت گسترده مردم شــاهد ورق خوردن
برگ دیگری از دموکراســی و مردم ساالری
دینی در کشور خواهیم بود.
شــاهرخی تاکید کرد :حفظ وحدت و همدلی
بین مردم و مســئولین در کشور بسیار مهم و
ضروری اســت و شــکافی بین ما و احزاب
وجود ندارد.

اندازه گیری فشارخون  150هزارمالیری
بیماری فشار خون معموالً بدون عالمت
اســت و به آن بیماری خاموش می گویند ،
تنها راه تشخیص آن اندازه گیری منظم است،
این بیماری می توانــد منجر به بیماری های
بســیاری از جمله بیماری قلبی و عروقی و
کلیوی و ...شود.
معاون سیاســی و اجتماعی فرماندار مالیر با
بیان این مطلب در کارگروه سالمت وامنیت
غذایــی اظهار کــرد :یکــی از ارکان جامعه
ســالمتی اســت و جامعه ایی رو به رشــد
وتوسعه است که جامعه ایی سالم باشد.
سعید کتابی بیان کرد :در این راستا طرح بسیج
کنترل فشار خون در یک بازه زمانی در سطح
کشور انجام می شود که تعداد  ۲۰میلیون نفر
افراد باالی  ۳۰ســال مورد پایش فشار خون
قرار می گیرند.
وی ادامــه داد :در ســال  ۹۶بر اســاس آمار
وزارت بهداشت از  ۳۸۰هزار مرگ در کشور
 ۳۱۳هــزار مربوط به بیماری های غیر واگیر
بــود که  ۱۶۱هزار آن مربوط به بیماری قلبی
و عروقی و  ۹۷هزار مورد آن به فشــار خون
مربوط است.
کتابــی این آمــار را آمار باالیی دانســت و

شنیدهها
 -۱ضیافت افطاری اســتاندار با احزاب با واکنش هایی مواجه شــده
است .گویا برخی در صفحه شــخصی استاندار در اینستاگرام از نوع
هزینه این ضیافت ،دولتی یا شــخصی بودن  ،از استاندار سئوال داشته
اند .گفتنی است بر اساس قانون دستگاه های دولتی مجاز به برگزاری
مراسم افطاری با استفاده از بودجه دولتی نیستند.
 -۲نشســت اســتاندار با دبیران احزاب اصولگرا با واکنش طرفداران
احزاب غائب در این نشســت مواجه شده است .گویا غائبین ،احزاب
حاضر را احزاب اصلی اصولگرا در اســتان نمی دانند .گفتنی اســت
اســتاندار در روزهای اخیر نشست هایی با دبیران احزاب اصولگرا و
اصالح طلب به صورت جداگانه داشته که در هر مورد احزاب غائب
واکنش هایی را نشان داده اند.
 -۳یکی از معاونین اســتاندار در حال پرورش شهردار آینده همدان
اســت .گویا این معاون با پیش بینی اینکه بزودی شورای شهر همدان
با شهردار دچار مشکل شده و وی را برکنار خواهد کرد ،این اقدام را
انجام می دهد .گفتنی است سوابق حکایت از آن دارد که در صورت
بروز مشکل بین شــورا و شــهرداری نوبت به معاون استاندار برای
معرفی شــهردار نمی رسد و بسیاری از مقامات باالتر خارج از استان
زودتر از وی ،اقدام خواهند کرد البته داســتان هم به ســادگی جمع
نخواهد شد.

خبـر

استاندار:

ســند راهبردی و برنامه عملیاتی توســعه
استان همدان که برشــی اختصاصی از برنامه
ششــم چشمانداز توسعه کشــور است تنظیم
شده و در دست اجرا است.
استاندار همدان در نشســت با دبیران احزاب
اصولگرای استان همدان با اشاره به ضرورت
افزایش وحدت و همدلی بین مردم و مسئولین
نظام برای بهبود معیشت مردم؛ گفت :امریکا با
هدف ایجاد نارضایتی در ایران ،سفره مردم را
هدف قــرار داده تا با این کار مردم را در برابر
نظام قرار دهد.
به گزارش مهر ،سیدســعید شــاهرخی با بیان
اینکه در چند سال گذشته شاهد توجه رهبری
به مسئله اشتغال در نام گذاری سالها بودیم و
این نشان از دغدغه رهبری به وضعیت معیشت
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تأکید کرد :هدف واولویت وزرات بهداشت
آموزش و پیشگیری است.
وی با اشــاره به افزایش مسافرت ها و آغاز
فصل گرما که زمینه ســاز بیماری وبا است
گفت :بحث پیشــگیری از ضروریات جامعه
است و بحث ســالمت عمومی جامعه خط
قرمز ماست  ،چناچه شــخصی تخلف کند
شــدیدا ً با او برخورد مــی کنیم و هیچ گونه
مماشاتی نداریم.
معاون سیاسی واجتماعی بابیان اینکه مدیران
دســتگاه های اجرایی موظف به شرکت در
جلسات فرمانداری هســتند تأکید کرد :اگر
مدیری بــدون هماهنگی در جلســه حاضر
نشود  ،ما این موضوع را بر نمی تابیم و با آن
مدیر حتم ًا برخورد خواهیم کرد.
رئیس شــبکه بهداشت مالیر در این نشست
طرح بسیج ملی فشــار خون را طرحی ملی
عنوان کرد که توســط رئیس جمهور به همه
دســتگاه های اجرایی ابالغ شــده که بحث
اجرایی آن به عهده وزرات بهداشت است.
محسن ترکاشوند گفت :نخستین عامل مرگ
ومیر در کشــور بیماری قلبی وعروقی است
که فشار خون به طور مستقیم در این بیماری

دخیل است.
وی ادامه داد  :بر اساس برسی سال  ۲۰۱۶که
در کشور به صورت پایلوت انجام شد  ،یک
سوم جمعیت باالی  ۳۰ســال مبتال به فشار
خــون بودند که از این تعدادتقریب ًا  ۶۰درصد
متوجه بیماری خود بودند و فقط نصف آن ها
دارو دریافت می کرده اند و از این افراد فقط
 ۱۹درصد درست دارو مصرف می کردند تا
فشــار خون خود را کنترل کنند  ،با توجه به
تغییر ســبک زندگی این آمار امروز تقریب ًا ۳
برابر شده است.
وی از اجرای طرح بســیج فشار خون از ۱۷
خرداد تا  ۱۵تیر خبــرداد که با جامعه هدف
متولدین  ۱۳۶۸/۱۲/۲۹به بعد و تمامی مادران
باردار و بیماران کلیوی انجام می شود.
وی با اشــاره به اینکه  ۱۱۲پایگاه و مرکز در
این طرح ارائــه خدمت می کنند گفت :کلیه
خانه های بهداشــت و پایگاه های بهداشتی
سطح شهر وروســتا  ۸ ،مرکز جامع سالمت
مکان های درنظر گرفته در این طرح هستند .
ترکاشــوند همچنین ادامه داد ۷ :تیم ثابت در
بیمارستان امام حســین  ،بیمارستان غرضی،
بیمارستان مهر ،درمانگاه فرهنگیان ،درمانگاه

ولیعصر( عج) ،کلینیک ویژه فخریه و پایگاه
هایی در نماز جمعه و  ۳تیم به صورت سیار
نیز این طرح را انجام می دهند.
وی گفت  :بر اساس پیش بینی ما  ۱۵۰هزار
نفر باالی  ۳۰ســال در مالیر وجود دارد که
باید با داشتن کد ملی و تاریخ تولد و شماره
تلفن به مراکز اعالم شده مراجعه کنند.
این مقام مســئول همچنین با اشاره به بارش
های خوب امسال و فرا رسیدن فصل تابستان
تصریح کرد :احتمال شیوع وبا وجود دارد که
آب آشامیدنی ناســالم و استفاده از یخ های
آلوده و مواد غذایی و میوه وسبزیجات آلوده
از دالیل اصلی آن است.
رئیس آبفار مالیر نیز در این نشســت تأکید
کرد :کیفیت آب و بحث سالم سازی آب خط
قرمز ماســت و تمام تــالش ودغدغه ما این
است که آب سالم در اختیار مردم بگذاریم تا
مشکلی برای همشهریان بوجود نیاید.
محمدرضا ترکاشــوند خواســتار ساماندهی
دفع فضوالت حیوانی و ســاخت وساز های
دهیاری ها وشــهرداری در اطراف چاه های
آب و همچنین کلر زنی و آموزش افردا برای
کلر زنی آب ها شد.

ابهام  8ماهه
در سرانجام پرونده آیناز

 ۸آبــان ســال  ۹۷روزی بود که خبر گمشــدن «آیناز» در فضای
مجازی و رســانهها منتشر شد و تا مدتی ،رسانهها و مطبوعات پیگیر
یافتن این دختربچه  ۸ســاله و بازگشــت او به آغوش گرم خانواده
بودنــد و لحظهای این خبر از اذهان پاک نمیشــد و تا مدتها تیتر
یک رسانهها بود.
با آغاز فصل زمســتان کم کم اخبار داغ رو به سردی گرایید و اخبار
دیگری جایگزین مفقود شدن این دختربچه شد بهطوریکه نوروز ۹۸
خانواده آیناز ،ســال را بدون او آغاز کردند بدون اینکه حتی نشانی از
او داشته باشند.
طی آخرین پیگیریهاپلیس به هیچ نشــانه و سرنخی دست نیافته بود
و ما عاجز از انتشار خبری امیدوارکننده بودیم و همچنان در انتظار به
سر می بردیم و اینک که حدود  ۸ماه از گمشدن آیناز میگذرد ،هنوز
هم خبری از او نیســت .با این حال باید اندیشید آیا پس از گذشت ۸
ماه امیدی به بازگشت آیناز و یافتن او هست یا نه؟
رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان با اشاره به اینکه تحقیقات پلیس
برای یافتن آیناز پس از گذشت  ۸ماه همچنان ادامه دارد ،گفت :برخی
پروندههای این چنینی حتی برای چند سال هم به طول انجامیده است.
رضا زارعی در گفتوگو با ایسنا ،بیان کرد :برخی از پروندهها امکان
دارد چند ســال به طول بیانجامد و شــاید پرونــده آیناز یکی از این
پروندهها باشد که نیازمند زمان طوالنی است.
وی ادامه داد :متأسفانه برخالف تالشهای فراوان پلیس آگاهی تاکنون
هیچ سرنخی از این دختربچه  ۸ساله نیافتهایم و تا زمان یافتن نشانهای
از او نمیتوان علت مفقود شدن آن را حادثه یا آدمربایی اعالم کرد.
زارعی خاطرنشان کرد :رسانهها و مطبوعات میتوانند کمک به پلیس
آگاهی را جایگزین انتشار اخبار کذب کنند چراکه اخبار کذب موجب
تشویش اذهان میشود.وی در پاسخ به این سؤال که برخی از رسانهها
خبر از یافتن سرنخی از آیناز متشر کردهاند ،صحت دارد یا نه؟ عنوان
کرد :این خبر کذب است و صحت ندارد.
رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان در پایان هشــدار داد :در صورت
انتشار اخبار کذب توسط هر رسانه که به نقل از عوامل پلیس آگاهی
باشد ،اعالم شکایت میکنیم.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور:

طرح «آرشیو یاران»
در مدارس همدان اجرا می شود

مدیر اســناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور از اجرای طرح
«آرشیو یاران» در مدارس همدان خبر داد.
علیرضا تکلو در گفتگو با مهر با بیان اینکه به همت مدیریت اســناد
و کتابخانه ملی منطقه غرب کشــور و با همکاری اداره کل آموزش و
پرورش استان همدان ،طرح «آرشــیو یاران» در مدارس همدان اجرا
خواهد شــد ،افزود :این طرح همراه با دیگر برنامه های مشــترک دو
مجموعه فرهنگی و آموزشــی مرکز اسناد همدان و اداره کل آموزش
و پرورش در جلسه ای مشترک با مدیر کل آموزش و پرورش استان
مطرح و اجرای آن به توافق طرفین رسید.
مدیــر اســناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشــور افزود :در طرح
آرشــیو یاران تعدادی از دانش آموزان هر مدرسه ضمن گذراندن
دوره های آموزشی و آشــنایی با ماهیت سازمان اسناد و کتابخانه
ملی ایران ،به عنوان نمایندگان ســازمان در مدارس فعالیت کرده و
در راستای شناسایی ،جمع آوری و نگهداری اصولی اسناد تاریخی
تالش خواهند کرد.وی بابیان اینکه در تمام خانواده ها اسناد ،کتب
خطی و عکس های تاریخی زیادی به عنوان میراث مکتوب کشور
وجــود دارد که به علــت نگهداری غیر اصولــی در حال نابودی
اســت ،گفت :امیدواریم با اجرای طرح آرشیو یاران ،دانش آموزان
با هماهنگی اولیاء و مربیان این اســناد دارای ارزش تاریخی را به
آرشیو ملی ایران اهدا کنند.
تکلــو افزود :در این طرح از دانش آموزانی که در این زمینه همکاری
ویژه ای داشته اند توسط مرکز اسناد غرب کشور و اداره کل آموزش
و پرورش استان تقدیر خواهد شد.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

ایمنی بازار سنتي و تاریخي مالیر افزایش یابد

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مالیر با بیان اینکه به دنبال ارتقاء بیشتر ایمني
بازار سنتي و تاریخي مالیر هستیم ،تصریح کرد :گروههاي مختلف و صنوفي که در بازار
وجود دارند همکاري الزم را برای ارتقاء ایمني بازار ،با دستگاههاي متولي امر انجام دهند.
به گزارش ایســنا ،قدرت ا ...ولدي درکارگروه ایمني و آتشنشــاني مدیریت بحران که
با موضوع بررسي مســائل و طرح ساماندهي بازار تاریخي مالیر برگزار شد ،افزود :باید
تالش شود تا کسبه و بازاریان با آرامش خاطر به کسبوکار بپردازند و نگراني در امنیت
بازار نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون هیئت مدیره براي بازار تعیین نشده است ،اظهار کرد :هرچه

سریعتر نسبت به تعیین هیئت مدیره بازار اقدام شود تا برخي کارها ،هماهنگي و ارتباط
با مدیران دستگاههاي اجرایي را عهدهدار شوند.
ولدی خطاب به دستگاههاي خدمات رسان گفت :با توجه به خطراتي که امکان دارد بازار
را تهدید کند در ارائه مجوزهاي همچون ،آب ،برق و گاز تسریع شود.
وی با تعیین مدت انجام کارها توســط دستگاههاي خدمات رسان ،افزود :نباید فرصت و
زمان را از دســت بدهیم و کارها هرچه ســریعتر آغاز شود تا به سرانجام به موردنظر و
مطلوب برسیم.
فرمانــدار مالیر تصریح کرد :یکي از مواردي که الزم اســت انجام شــود بیمه اجباري
گروههاي مختلف صنوف در بازار است که تحقق این امر همکاري این قشر را مي طلبد.

وي بــا بیان اینکه طرحهاي دســتگاههاي متولي امر هر چه ســریعتر آماده شــود تا
بتوانیم با ســرعت بیشــتري اقدامات اساســي و عملي را آغاز کنیم ،خاطرنشان کرد:
تمام تالش ما کمک به بازار و صنوف مســتقر در بازار ســنتي مالیر بوده و بر همین
اســاس الزم است تا همکاري و تعامل بین دســتگاههاي مرتبط و صنوف و بازاریان
وجود داشته باشد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مالیر نیز مشکالت موجود در بازار از نظر
ایمنی را تشریح و به ارائه راهکارهای الزمه پرداخت و گفت :انتظار داریم تمام مسئوالن
ذیربط برای تأمین امنیت کسبه و شهروندان تالش الزم را انجام دهند.
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جشنواره فرش استان به میزبانی نهاوند برگزار می شود

خبر

ثبت نام صدور پروانه فعالیت ناوگان دیزل
بار و مسافر شهری در شهرداری جورقان
شهردار جورقان  ،طرح ساماندهی ناوگان حمل و نقل دیزلی درون
شهری در اجرای مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تخصیص سوخت این
ناوگان بر اســاس پایش پیمایش توسط شــهرداری جورقان در حال
اجراست و برای صاحبان خودروهایی که در این طرح ثبت نام نموده
اند ،پروانه فعالیت صادر میشود..
مجید قره باغی گفت  :در راستای اجرای مصوبه هیأت محترم وزیران
مــورخ  ، ۹۳.۱۱.۱۴مبنی بر اجرای طرح ســاماندهی ناوگان عمومی
شــهری و حومه ای و تخصیص ســوخت ناوگان مبتنی بر پیمایش،
کلیه دارندگان ناوگان نفت گاز(دیزل) درون شــهری و حومه ای به
منظور دریافت ســهمیه سوخت ناوگان مکلفند در سامانه W W W .
 U T CMS . I Rکه به همین منظور می باشد ثبت نام نمایند.
شهردار جورقان با بیان اینکه تاکنون شهرداری جورقان اقدام به صدور
حدود  ۱۰۰مورد پروانه فعالیت و اشتغال نموده است گفت هزینه های
صدور پروانه های فعالیت و اشتغال در شهرداری جورقان با تخفیف
اعمال می شــود و به همین منظور از کامیون داران خواست در جهت
بهره مندی از این مزایا هر چه سریعتر با مراجعه به شهرداری جورقان
نسبت به درخواست خود اقدام نمایند .

کشاورزان مالیری خواستار حمایت دولت
در بخش تسهیالت آبیاری نوین هستند
مدیر جهاد کشاورزی مالیر گفت :در سند توسعه راهبردی  ۳ساله
سهمیه اجرای آبیاری نوین برای شهرستان تا پایان سال  ۱۴۰۰بیش از
 ۳هزار و  ۱۰۰هکتار با اعتبار  ۵۶۱هزار میلیون ریال دیده شده است.
علی مروت امیری در گفتوگو با تســنیم ،با اشاره به اینکه سهمیه
امســال شهرستان در زمینه اجرای طرح آبیاری نوین  ۹۵۰هکتار بوده
و تاکنون حدود  ۳۰۰هکتار آن انجام شــده اســت اظهار داشت :در
حال حاضر حدود  ۸۰۰هکتار نیز طراحی شــده و در برنامه داریم که
متأســفانه به دلیل افزایش قیمت لوازم ،پایین بودن یارانههای دولتی و
عدم تأمین خودیاری کشاورزان هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
وی عمومی بودن چاههای کشــاورزی و عدم یکپارچه سازی اراضی
را یکی از دالیل پایین آمدن رتبه شهرســتان در سطح استان دانست
و ابــراز کرد :با توجه به افزایــش قیمتها و اینکه یارانه دولتی فقط
 ۵۰درصد اعتبار را تأمین میکند کشاورزان استقبال چندانی از آبیاری
نوین ندارند.
امیری افزایش میزان محصول ،کاهش مصرف آب و افزایش راندمان
آبیاری و افزایش کیفیت محصوالت کشــاورزی را از مهمترین دالیل
اجرای آبیاری نوین در اراضی کشاورزی دانست و افزود :با توجه به
افزایش قیمتها و اینکه کشاورزان درآمد چندانی ندارند که خودیاری
بیشــتری پرداخت کنند خواســتار حمایت ویژه دولــت و افزایش
تسهیالت آبیاری نوین شد.
وی بیــان کــرد :در صورت عــدم افزایش تســهیالت و یارانههای
کشــاورزی اجرای میزان سهمیه پیشبینی شــده برای اجرای طرح
آبیاری نوین در سند توسعهای  ۳ساله شهرستان محقق نمیشود.

ثبت نام بیش از  2هزار دانش آموز کالس
اولی در نهاوند آغاز شد
نهاوند-خبرنگار همدان پیام :مدیر آموزش و پرورش شهرســتان
نهاوند گفت؛ بر اساس اطالعات موجود ،امسال نسبت به سال گذشته
حدود  ۴۵۰نفر افزایش آمار دانش آموزان کالس اولی خواهیم داشت.
علیرضا غالمی افزود :ثبت نام کالس اولیها تا پایان شــهریور و در
روزهای دوشــنبه و چهارشــنبه هر هفته انجام میشود؛ در عین حال
از خانوادهها میخواهیم ثبتنام را به روزهای پایانی تابســتان موکول
نکنند.
غالمی با اشــاره به اهمیت محدوده جغرافیایــی در هنگام ثبت نام،
افزود :ثبت نام در مدارس دولتی بر اساس محدوده جغرافیایی صورت
میگیرد و خانوادهها باید مدارک احراز محل ســکونت خود را موقع
ثبت نام به مدرسه ارائه دهند.
وی گفــت :کالس اولیها بعد از ثبت نام ،بر اســاس نوبتگیری که
توســط مدیر آموزشگاه در سامانه ی سنجش انجام می پذیرد ،باید به
پایگاههای سنجش مراجعه و شناسنامه سالمت دریافت نمایند.

طرح سرشاخه کاری درختان گردو
در بهار اجرا شد
مدیر جهاد کشــاورزی بهار از آغاز اجرای طرح سرشاخه کاری
درختان گردو در باغ های گردوی این شهرستان خبر داد.
هوشــنگ کرمی در بازدید از عملیات اجرای طرح سرشــاخه کاری
گردو در باغ های میوه روســتای رســول آباد سفلی افزود :این طرح
با هدف مقابله با ســرمای دیر رس بهاره با استفاده از ارقام دیرگل ده
و دیر برگ ده بر روی ارقام بذری نامرغوب گردو از اردیبهشــت ماه
امسال آغاز شده است
وی اظهار کرد :پیوندک های تهیه شــده برای اجرای این طرح از باغ
مادری گردو در داخل اســتان و سایر استانهای کشور تهیه و تامین و
تاکنون سرشاخه کاری گردو بر روی  ۳۵اصله از ارقام نامرغوب بذری
آسیب پذیر در مقابل سرمای دیررس بهاره صورت گرفته است و این
عملیات تا تحقق سهمیه ابالغی شهرستان تا  ۶۰اصله درخت گردو و
تعداد  ۲۲۰عدد پیوندک مرغوب ادامه خواهد داشت
وی گفت :عالوه بر افزایش مقاومت درختان گردو در مقابل ســرما و
دیرگل دهی و برگ دهی درخت در فصل بهار افزایش محصول همراه
با ارتقای ســطح کیفیت تولید از جمله مزایای اجرای طرح سرشاخه
کاری گردو است که توسط کارشناسان خبره اجرا می شود.
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دالل فاتح بازارفرش
نهاوند -معصومــه کمالوند  -خبرنگار
همــدان پیام :همایش فرش دســت باف با
هــدف معرفی هنــر فرش بافــی  ،جایگاه
فــرش نهاوند ،آموزش و تقویت بازارهای
ملی و فراملی این صنعت به میزبانی نهاوند
برگزار خواهد شد.
فرش نهاونــد دارای برندهای جهانی مانند
عشــوند ،گل حیدر یا ساالری ،لچک سفید
اســت  ،بافت انواع فرشهاي سنتي نهاوند
با طرحها و رنگهاي بدیع و زیبا نمایشــگر
اوج تسلط طراحان و بافندگان بر فن بافت
فرش است.
فرش دستباف نهاوند باشهرت جهانی است
که بیشتر این بافت ها به صورت دو زرع و
یک زرع و نیم تولید می شود و  ۹۹درصد
تولیــدات فرش دســتباف نهاوند از طریق
اتحادیه مرکزی فرش تهران به کشــورهای
آمریــکا ،کانادا ،آلمان و کشــورهای عربی
صادر می شود
توســعه و رونق این صنعت ،آثار مثبتی بر
اقتصاد اســتان و شهرســتان نهاوند خواهد
داشت .ایجاد اشــتغال مستقیم و غیرمستقیم
 ،ایجــاد ارزش افــزوده و درآمد ارزی و
افزایش صادرات و همچنین رونق و توسعه
زندگی روستایی از مزیت های این صنعت
است.
بررســی وضعیت تولید و صادرات فرش
دستباف نهاوند نشان می دهد در صورتی
کــه از این صنعت حمایــت های الزم و
مناســب به عمل نیایــد ،در آینده نزدیک
با وجــود شــهرهای رقیــب تولیدکننده
این محصول  ،شــاهد افــول این صنعت
در شهرســتان نهاوند و از دســت دادن
بازارهای خارجــی خواهیم بود .فرماندار
نهاونــد در ایــن بــاره می گویــد :اگر
بصــورت کارشناســی وعلمــی بتوانیــم
پتانســیل فرش رادر حوزه تولید ،اقتصاد
واشــتغال به درســتی در شهرستان مطرح
کنیــم ،حق واقعی این صنعت ســودآور
را ادا کرده ایم.

مــراد ناصری گفت  :در کارگروه اشــتغال
نهاوند در ســال ۹۷خوشــبختانه مصوبات
خوبی در این بخش تصویب واجرایی شــد
کهنتیجه آن پرداخت۲ونیــم میلیارد تومان
تســهیالت ارزان قیمت به۲۴کارگاه فرش
بافی در نهاوند و ایجاد اشــتغال مســتقیم
برای  ۱۵۰نفر را به همراه داشت.
ناصــری بــا بیــان اینکــه تعاونی فرش
دســت باف نهاوند بیش ۶هزار نفر عضو
دارد کــه بــا کمتریــن تســهیالت برای
خــود ودیگــران توانســته اند بــا بافت
فرش،گبه،گلیم وصنایع دســتی ومشــاغل
خانگی شــغل پایدار ایجاد کنند ،نداشتن
بازارچه عرضه محصوالت فرش دســت
بــاف نهاونــد را حلقه مفقــوده ای برای
رونــق اقتصــاد بافندگان فــرش در این
شهرســتان عنوان کرد که سبب شده عمال
ســود حاصــل از زحمات شــبانه روزی
فرش بافان نهاوندی به جیب واســطه ها
ودالالن برود.
ناصــری تاکید کــرد :در تالش هســتیم با
برگــزاری همایش فرش اســتان به میزبانی
نهاونــد  ،بتوانیم ظرفیت ها،پتانســیل ها
ومشــکالت این هنر صنعــت را بصورت
میدانــی رصد کرده وبرای حل مشــکالت
فــرش بافان ومعرفی صنایع دســتی نهاوند
اقــدام عملی انجــام دهیــم و روش های
آشنایی با تجارت جهانی فرش و صادرات
آن مورد تاکید خواهد بود.
مدیــران کارگاه هــای قالیبافی شهرســتان
نهاونــد مبلغ ۲۵میلیارد ریال تســهیالت را
در قالب بیست و چهار کارگاه تولید فرش
دریافت کرده انــد این کارگاه ها بصورت
غیر مســتقیم بــرای  ۴۸۲نفر شــغل ایجاد
نموده است .
در بحث مشاغل خانگی هم اداره از طریق
صمــت و بانک های عامــل  ۱۶۰مورد به
مبلغ  ۸میلیارد ریال پرداخت شــده است .
همچنیــن بحــث بیمه قالیبافــان با حضور
کارشــناس تامیــن اجتماعی بررســی و از

مدیردســتگاه هــا خواســته شــد نهایت
همکاری را با بافندگان داشته باشند.
مشــکل دیگرقالیبافان به گفته فرماندار،
کمبــود تســهیالت بــرای ســرمایه در
گــردش با توجــه به گرانی مــواد اولیه
اســت که با در نظر گرفتن تســهیالت
تکمیلــی تا حــدودی این مشــکل رفع
خواهد شد.

آماده حضور در نمایشــگاههای
جهانی هستیم

رئیس صنعــت معدن تجارت نهاوند هم از
برگزاری همایش و جشــنواره فرش استان
در نهاوند خبر داد و گفت :تا یک ماه آینده
این همایش با حضــور میهمانان و مدیران

استانی کشوری و با حضور اساتید برجسته
دانشگاه برگزار خواهد شد
به گفتــه بیژن ترابیان در حــال حاضر ۲۴
کارگاه قالــی بافــی در شهرســتان نهاوند
تسهیالت دریافت داشته است که در رونق
این واحدها تاثیر مثبتی داشته است.
ترابیان افزود :برای حضور در نمایشگاههای
کشــوری اعالم آمادگی کرده ایم تا ارتباط
و تعامــل گیری با جامعــه تاجران فرش و
روابط بین الملل فرش تقویت شود.
ســاالنه بیــش از ۹۶۰قطعه انــواع فرش
دســت باف با نقشــه هــای منحصر بفرد
توســط بافندگان وهنر منــد ان نهاوندی
بافته می شود.

تاالر قرآن مزین به برنامههای فرهنگی قرآنی
« پروین سلیمی

نمایشــگاه قرآنــی بــا برپایــی
غرفههــای هنــری ،نجــوم ،محصــوالت
فرهنگــی ،آمــوزش نهجالبالغــه ،نقاشــی،
قلمزنــی آیــات قــرآن و احادیــث روی
مــس از جملــه  ۴۰فضــای فرهنــگ
آموزشــی بــه همــت ســازمان فرهنگــی،
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری همــدان،
شــهرداری منطقــه یــک ،اداره کل فرهنــگ
و ارشــاد اســالمی ،جامعــه فرهنگــی قرآنــی
عصــر اســتان ،واقــع در بلــوارارم ،تــاالر
قــرآن همــدان در حــال برگــزاری اســت.
برگــزاری نخســتین نمایشــگاه بــزرگ
قرآنــی در تــاالر قــرآن همــدان واقــع در
بلــوار ارم آغــاز خوبــی اســت کــه ایــن
نقطــه از شــهر در ایــام مــاه مبــارک رمضــان
آوای ملکوتــی و قرآنــی بــه خــود بگیــرد
و بــه گفتــه سیدمحمدحســن فاضلیــان
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران همــدان در
بازدیــد از نمایشــگاه  ،ایــن نمایشــگاه در
بهتریــن زمــان و بهتریــن مــکان برگــزاری
شــده اســت چــرا کــه جــای ایــن چنیــن
فضاهــای عرفانــی و فرهنگــی بــا ایــن
موقعیــت در شــهر همــدان خالــی بــود
و نیــاز اســت بــا فرهنگســازی توســط
رســانهها کثیراالنتشــار ،جوانــان و
نوجوانــان بــه ایــن فضــا جــذب شــوند و
از برنامههــای آموزشــی بهرمنــد گردنــد.
الزم بــه ذکــر اســت ایــن نمایشــگاه از
 ۱۷تــا  ۲۷مــاه مبــارک رمضــان در تــاالر
قــرآن مرکــز همایــش هــای قرآنــی و بیــن
المللــی شــهر همــدان برگــزار اســت.
بــه گفتــه مدیــر همایــش هــای قرآنــی و
بیــن المللــی شــهرداری همــدان برپایــی
غرفههــای هنــری ،نجــوم ،محصــوالت

فرهنگــی ،آمــوزش نهجالبالغــه ،نقاشــی،
قلمزنــی آیــات قــرآن و احادیــث روی
مــس از جملــه  ۴۰فضــای فرهنــگ
آموزشــی را از فعالیــت هــای هنــر منــدان
و فعــاالن فرهنگــی ایــن نمایشــگاه واقــع
در تــاالر قــرآن همــدان دانســت و گفــت:
هنرمندانــی آســتان قــدس رضــوی ،اســتان
قــم و اســتانهای شــمالی کشــور مزیــن
بخــش نمایشــگاه هســتند.
رضــا ســراجوق درادامــه ضمــن تشــریح
فعالیــت هــای فرهنگــی کــه بــرای
برگــزاری ایــن نمایشــگاه صــورت گرفتــه
گفــت :غرفــه کتــاب بــا  ۳هــزار عنــوان و
حضــور ناشــرانی از اســتان همــدان و
دیگــر اســتان هــای کشــور همچنیــن غرفــه
لــوازم التحریــر و اســباب بــازی ایرانــی
اســالمی ،غرفــه ارئــه کتــاب مســابقات
قرآنــی مــاه رمضــان بــه ایــن نمایشــگاه
حــال و هــوای فرهنگــی بخشــیدهاند و
طرفــداران خوبــی هــم بــه خــود جــذب
کــرده اســت.
در معرفــی ایــن نمایشــگاه بایــد گفــت:
فضــا بــرای کــودکان و نوجوانــان بیشــتر
دیــده شــده و تقریبــ ًا در همــه غرفههــا
امکاناتــی ایجــاد شــده تــا کــودکان
اســتعدادهای خــود را بیازماینــد از جملــه
آن غرفــه آمــوزش نهجالبالغــه بــرای
کــودکان و غرفــه نقاشــی بــود و طراحــی،
حــال و هــوای افطــار و مــاه مبــارک
رمضــان طرفــداران بیشــتری داشــت کــه
البتــه دســتاندرکاران نمایشــگاه انتظــار
داشــتند رســانههای کثیراالنتشــار در
طــول یــک هفتــه باقــی مانــده از مــاه
مبــارک رمضــان بیــش از موضوعــات
دیگــر بــه ایــن نمایشــگاه بپردازنــد چــرا

کــه بعــد از چندیــن ســال ایــن فضــای
فرهنگــی آغــاز بــه کار کــرده و عــالوه
بــر حضــور هنرمنــدان و فعــاالن قرآنــی
برنامههــای جانبــی نیــز در ایــن فضــای
روحانــی برگــزار اســت ماننــد محفــل
جزءخوانــی قــرآن کریــم کــه هــر روزه از
ســاعت  ۱۸تــا  ۱۹بــا حضــور شــهروندان
درمحوطــه داخلــی تــاالر قــرآن مزیــن
بخــش نمایشــگاه اســت .در خصــوص
غرفــه آرایــی نیــز ایــن نمایشــگاه حرفــی
بــرای گفتــن داشــت .ایســتگاه نهجالبالغــه
در ورودی غرفــه خــود جمــالت خوبــی
نصبــت کــرده بــود .ماننــد (هنــوز هــم
بــا ده دقیقــه میتــوان خوشــبخت شــد»
در ایــن غرفــه مشــاوران و اســایتد،
همشــهریان را بــا روش آســان یادگیــری
و فهــم نهجالبالغهخوانــی و شــیوه درک
مطالــب ایــن کتــاب مشــاوره میدادنــد
و مراکــز آمــوزش نهجالبالغــه را بــه
همشــهریان معرفــی میکردنــد.
همچنیــن قلمزنــان هنرمنــدان شهرســتان
تویســرکان کار قلــم زنــی آیــات قرآنــی و
احادیــث روی ظــروف مســی را در غرفــه
خــود بــه نمایــش گذاشــته بودنــد بــه
گفتــه خودشــان  ۲۰ســال اســت ایــن کار
ظریــف هنــری را انجــام میدهنــد ولــی
مــورد حمایــت قــرار نگرفتهانــد و هیــچ
گونــه اقدامــی بــرای ترویــج ایــن هنــر از
ســوی مســئولین اســتان صــورت نگرفتــه
اســت.
غرفــه قــرآن کریــم نیــز مزیــن بخــش
نمایشــگاه بــود و مدیــر اســاتید قاریــان
و حافظــان قــرآن کریــم اســتان همــدان
ضمــن تقدیــر از رســانهها گفــت :مــن
بــه عنــوان بــازرس اتحادیــه تشــکلهای

قــرآن و عتــرت کشــور از رســانههای
کثیراالنتشــار عاجزانــه درخواســت دارم
یــک فضایــی در روزنامــه خــود بــرای
فعالیتهــای قرآنــی اختصــاص دهنــد.
قاســم جهــانآرا تعــداد قاریــان اســتان
همــدان را ۱۰۰نفــر عنــوان کــرد و گفــت:
مــا در ایــن اســتان  ۳۵هــزار نفــر حافــظ
جــزء و  ۸۰۰نفــر حافــظ کل قــرآن داریــم.
رئیــس ســازمان فرهنگــی ،اجتماعــی و
ورزشــی شــهرداری همــدان بــا بیــان
اینکــه  ۴۰غرفــه در نمایشــگا قــرآن تــاالر
قــرآن برپــا شــده اســت گفــت :بخــش های
مختلــف عتــرت شــامل غرفــه مکتــب امــام
زمــان(ع) ،بنیــاد فرهنگــی حضــرت مهــدی
موعــود(ع) ،کتابخوانــی رضــوی ،برگــزاری
جشــن و اعیــاد ،مراســم ســوگواری و
عــزاداری  ،تابلوهــای نوشــته شــده بــا
هســته خرمــا ،مینــاکاری آیــات قــرآن،
بخــش زنــان و خانــواده شــامل غرفــه
هــای مشــاوره خانــواده ،عفــاف و حجاب،
هــوش وخالقیــت  ،نجــوم در خدمــت هــم
اســتانی هاهســتیم.
ســعید خوشــبخت در ادامــه از فعالیــت
مشــاورین در بخــش زنــان و خانــواده
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری
بــا همــکاری اداره ســالمت در نمایشــگاه
قرآنــی خبــر داد و گفــت :برنامــه هــای
متنوعــی در حــوزه زنــان و خانــواده چــون
مشــاوره خانــواده وکــودک ،مهــارت هــای
زندگــی و ...بــا حضوراســاتید ،کارشناســان
مشــاوره و روانشناســی بــه صــورت
رایــگان برگــزار مــی شــود .گفتنــی اســت
نمایشــگاه تــا  ۱۴خــرداد مــاه از ســاعت
 ۱۷الــی  ۲۲پذیــرای عمــوم شــهروندان
اســت.

خبر

بیش از  ۱۳۰هکتار گل گاوزبان
در نهاوند تولید میشود

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نهاوند گفت :بیشترین میزان
تولید گلگاوزبان در در استان مربوط به شهرستان نهاوند است که در
کوهستانها و کوهپایههای گیان ،ملوسان ،تازنابها سیاهدره ملوسان
و باغات اطراف نهاوند کشت میشود.
علی دهپهلوان در گفتوگو با تسنیم ،اظهار داشت :ساالنه بیش از هزار
تن انواع مختلفی از گیاهان دارویی از  ۸۵۰هکتار مراتع نهاوند تولید و
روانه بازارهایی داخلی و خارجی میشود که بهطور متوسط در شرایط
خوب و بد آبو هوایی از هر هکتار  ۲۵۰کیلوگرم گیاه دارویی خشک
برداشت میشود.
وی بــا بیان اینکه بیش از  ۵۰۰گونه گیاه دارویی در کشــور و جهان
شناسایی شــده ،تصریح کرد :با توجه به شــرایط آبوهوایی خوب
و مناســب در مراتع نهاوند گونههایی مختلف داروهای گیاهی مانند
خارشتر ،باریجه ،خار مریم ،آویشن ،گل ختمی ،بابونه ،آنقوزه ،موسیر،
کتیرا ،گل همیشهبهار ،شیرینبیان ،نعنا ،پونه ،گلگاوزبان و رازیانه در
نهاوند تولید و کشت میشود.
دهپهلوان با اشاره به فصل برداشت گیاه دارویی گلگاوزبان در نهاوند،
افزود :برداشــت گیاه دارویی "گلگاوزبان" از نیمه اول اردیبهشت از
مزارع و مراتع نهاوند آغاز میشود و تا نیمه اول تیرماه ادامه دارد.
وی عنوان کرد :بیشترین میزان تولید گل گاوزبان در شهرستان نهاوند
اســت که در کوهســتانها و کوهپایههای گیان ،ملوسان ،تازنابها،
سیاهدره ملوسان و باغات اطراف نهاوند کشت میشود.
رئیــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نهاوند بیان کرد :ســطح زیر
کشــت گلگاوزبان در نهاوند بیش از  ۱۳۰هکتار اســت که بهطور
متوسط از هر هکتار  ۵۰۰کیلوگرم گل خشک شده برداشت میشود.
دهپهلوان گفت :برداشــت گلگاوزبان از مراتع و مزارع نهاوند از ۱۰
اردیبهشــت آغاز شــده و تا نیمه اول تیرماه ادامــه دارد که پیشبینی
میشــود  ۶۵هزار کیلوگرم گل خشک شــده به ارزش بیش از۱۶۰
میلیارد ریال است.
وی تاکید کــرد :قیمت هر کیلوگرم گلگاوزبان ترو تازه در بازار بین
 ۶۰تا  ۷۰هزار تومان و خشک شده آن بیش از  ۲۵۰هزار تومان است.
گلگاوزبان گیاهی دارویی و خوراکی اســت کــه دمنوش آن برای
تقویــت حواس ،تصفیــه خون ،اعصــاب ،درمان ســرماخوردگی،
برونشیت ،ســرفه ،التهاب و ورم کلیهها ،سرخک ،مخملک ،رماتیسم
و بیماریهای قلبی بسیار مفید است.
دهپهلوان افزود :امسال با توجه به بارشهای خوب فصل پاییز و بهار
در نهاوند و شرایط مناســب آبو هوایی در مراتع و مزارع برداشت
گلگاوزبان زودتر از موعد مقرر در منطقه آغاز شــده که با عملکرد
قابلقبول بهطور متوسط پیشبینی میشود از هر هکتار  ۵۰۰کیلوگرم
محصول گل خشک شــده برداشت شود .رئیس اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری نهاوند بیان کرد :کشــت گیاهان دارویی مانند گلگاوزبان
سبب نفوذ بیشــتر نزوالت جوی در خاک میشود و از تخریب زود
هنگام مراتع جلوگیری میکند و کاشت این محصوالت در هر هکتار
برای  ۱۵نفر به مدت دو ماه ایجاد اشتغال میکند.

راهاندازی کتابخانه سیار
در  2۰روستای اسدآباد
مســئول کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان شهرســتان
اســدآباد از تحت پوشــش قرار گرفتن  ۲۰روستای این شهرستان به
کتابخانه سیار روستایی خبر داد.
مژگان هادی در گفت و گو با ایســنا ،با اشاره به افزایش  ۳۰درصدی
عضویت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان
در سالجاری نسبت به مشابه سال قبل اظهار کرد ۲ :هزار و  ۵۰۰نفر از
کودکان و نوجوانان  ۶تا  ۱۷ســال در کانون پرورش فکری شهرستان
عضویــت دارند که  ۱۰۰۰نفر از این اعضــا در برنامه های فرهنگی،
هنری ،ادبی و اسالمی دارای فعالیت پررنگ هستند.
وی با بیان اینکه کتابخانه کانون پرورش فکری اسدآباد دارای  ۱۲هزار
جلد کتاب کودک و نوجوان با عناوین دینی ،علمی ،هنری ،ادبی ،شعر
و داستان است ،اضافه کرد :در حال حاضر تمامی  ۲۵۰۰عضو کانون
پرورش فکری در این کتابخانه ثبت نام کرده اند.
هادی همچنین خاطرنشان کرد :از  ۱۲هزار جلد کتابهای موجود این
کتابخانه تعداد  ۵۰۰جلد کتاب جدید در سال جاری در این کتابخانه
ثبت شــده است.مســئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
همدان در ادامه با اشــاره به ماه مبــارک رمضان گفت :در ماه رمضان
بیش از  ۱۰برنامه شــاخص فرهنگی با عنــوان "روی ماه خدا را می
بوســم "برای کودکان و نوجوانان عضو کانون برگزار شد که بهشتیان
کوچک ،طعم شیرین رمضان ،ماه خوب خدا و ضیافت الهی از جمله
برنامه های شاخص برگزارشده بود.
وی در ادامه تصریح کرد :برنامه علمی بوستان شفا در راستای شناخت
گیاهان دارویی ،مســابقات کتابخانــه ای و ترویج کتابخوانی باعنوان
شهر کتاب ،برنامه از معرفت تا هدایت در راستای کنترل آسیب های
اجتماعــی ،از فکر تا تولید با هدف خلــق و تولید کاالهای کوچک
توســط کودکان در راســتای رونق تولید از جمله برنامه های در نظر
گرفته شــده برای اجرا و برگزاری در سالجاری توسط کانون پرورش
فکری این شهرستان خواهد بود.

ایران و جهان
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سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد :صبر ،هوشیاری و آمادگی دفاعی ایران
مانع تحقق خواستههای شوم بولتون و جنگطلبان خواهد شد.
بــه گــزارش ایســنا ،موســوی در واکنــش بــه ادعــای جــان بولتــون
مشــاور امنیــت ملــی دولــت آمریــکا در ســفر بــه ابوظبــی در خصــوص
دســت داشــتن کشــورمان در حملــه چنــدی پیــش بــه چنــد کشــتی
در بنــدر الفجیــره امــارات ،ایــن ادعــا را شــدیدا رد و آن را ناشــی از
برنامــه هــای ذهنــی و سیاســت هــای مخــرب " تیــم ضــد ایرانــی بــی"
دانســت و گفــت :طــرح چنیــن ادعــای مضحکــی در دیــدار دو نفــر از
اعصــای آن تیــم کــه رویکردهــای ضدایرانــی آنهــا ســابقه ای طوالنــی
دارد امــر عجیبــی نیســت.

پارلمان

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

آمادگی دفاعی ایران مانع تحقق خواستههای شوم
خواهد شد

«عوامل مشخصی» در دولت آمریکا برای جنگ
با ایران پافشاری میکنند

معاون وزیر امور خارجه کشــورمان در گفتوگو با یک رســانه روســی
اظهاراتی درباره تنشهای اخیر میان آمریکا و ایران داشت.
بــه گــزارش ایســنا ،ســید عبــاس عراقچــی در گفتوگــو بــا رســانه
روســی ریــا نووســتی ،اظهــار کــرد کــه ایــران میدانــد «عوامــل
مشــخصی» در دولــت آمریــکا بــرای جنــگ بــا ایــران پافشــاری میکننــد
و ایــن در حالــی اســت کــه چنیــن جنگــی بــرای تمــام خاورمیانــه
«فاجعهبــار» خواهــد بــود.
وی در این باره در ادامه گفت« :ما میدانیم عوامل و افراد مشخصی در تالشند
تا آمریکا را برای اهداف خودشان وارد جنگ با ایران کنند .اگرچه ما امیدواریم
که منطق در واشنگتن پیروز شود».

هدف از نقد باید اصالح باشد
نه کسب نام و شهرت

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تاکید بر اینکه نقد باید
منصفانه باشد ،گفت :نقدی که به دور از انصاف و واقعیت انجام شود نتیجهاش
ایجاد جامعهای عصبی است.
ابوالفضــل ابوترابــی در گفتوگــو بــا ایســنا دربــاره بهتریــن شــیوه بــرای
بیــان نقــد و ضــرورت فاصلــه گرفتــن از نقدهــای غیــر حرفــهای بیــان کــرد:
امــروز جامعــه مــا بــا برخــی اقدامــات پوپولیســتی مواجــه اســت و متأســفانه
ایــن آفــت بــزرگ در جامعــه گســترش یافتــه اســت .در حقیقــت هــدف
نقــد کننــده نبایــد کســب نــام یــا شــهرت باشــد امــا از آنجــا کــه فضــای
مــردم احساســی اســت معمــوالً ایــن شــیوههای پوپولیســتی مــورد اقبــال
قــرار میگیــرد.

روحانی ازباز بودن راه سخن گفت

نگاه

ماهیت و ساختار الیحه جامع شفافیت

معاونت حقوقی ریاســت جمهوری با بیــان جزئیاتی ماهیت و
ساختار الیحه جامع شفافیت را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،مشروح این الیحه به شرح زیر است:
این الیحه در چهــار بخش «تعاریف و اهــداف»« ،تکالیف عمومی
شفافیت»« ،تکالیف اختصاصی شــفافیت» و «شورای عالی شفافیت»
تنظیم گردیده است.
اهداف الیحه به شرح مقرر در ماده ( )۲عبارت است از:
الف -تأمین و تضمین اصل حق دسترسی افراد به اطالعات،
ب -افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی،
پ -شــفافیت ســازمانی ،اداری و اطالعاتی در زمینههای سیاســی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی،
ت -ارتقای پاسخگویی دستگاهها ،مقامات ،مدیران و کارکنان،
ث -از بین بردن زمینههای فساد و ارتقای سالمت نظام اداری،
ج -تقویت نظارت مســتقیم و ســازمان یافته مردمی بر نظام تقنینی،
قضائی و اجرایی،
چ -شــفافکردن ارتباطــات و تعامالت در جهــت کاهش روابط و
مناسبات غیرقانونی.
اهداف یاد شــده حکایــت از آن دارد که مقصود از وضع این الیحه،
نظارت مستقیم مردم بر فعالیت و عملکرد دولت مقامات آن در معنای
گسترده آن است.
در بخش دوم الیحه ،تکلیف مؤسســات مشــمول به ارائه اطالعات
تعیین شده ،نحوه دسترسی به اطالعات و همچنین اطالعات غیر قابل
انتشــار بیان شده اســت .در این الیحه هیچ دستگاه و مقامی از انجام
شفافیت مستثنی نشده است.
در ماده ( )۳اطالعات قابل انتشار ،شمارش شده است.
بخش ســوم الیحه ،از منظر موضوعی شــامل ســه فصل «شفافیت
مقرراتگذاری»« ،شفافیت رســیدگی مراجع قضائی و غیر قضائی»
و «شفافیت اجرایی» اســت که در این فصل ضوابطی در حوزههای
اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی و فرهنگی و آموزشی مقرر گردیده
است .بخش سوم یکی از مهمترین بخشهای الیحه جامع شفافیت
اســت .در این بخش قطع نظر از دســتگاه مشمول ،به موضوعی که
حسب مورد در شمار وظایف دستگاه مزبور قرار گرفته ،توجه شده
اســت؛ بدین ترتیب که بــرای مثال در بخش مقــررات گذاری در
معنای گسترده آن خواه قانونگذاری در مفهوم خاص آن یا تصویب
مقرراتــی در قالب آئین نامه ،تصویب نامه یا بخشــنامه و غیره ،هر
یک از قوا ،ســازمانها ،دســتگاهها یا مقامــات دولتی و عمومی که
در مقام وضع ایــن قوانین و مقررات قرار میگیرند موظفند ضوابط
شــفافیت را رعایت کرده و برابر قانون ،جهات ،و پیشینه و پسینه آن
را اعالم نماید.
همین ترتیب در مورد بخش شفافیت رسیدگی قضائی و غیر قضائی
نیز رعایت شده اســت؛ با این توضیح که اگر چه انجام امور قضائی
اصــوالً بر عهده قــوه قضائیــه و مراجع قضائی دادگســتری و غیر
دادگستری است ولی مراجع غیر قضائی وابسته به دو قوه دیگر مانند
دیوان محاسبات کشور وابسته به قوه مقننه و کمیسیونها و هیأتهای
حل اختالف وابســته به قوه مجریه و یا تابــع نهادهای عمومی غیر
دولتی مانند شــهرداریها نیز در قلمرو صالحیت خود ،کار قضاوتی
و رســیدگی به اختالفات و شکایات را انجام میدهند که از این منظر
موظفند قواعد شفافیت در بخش قضائی را رعایت نمایند .بخش دیگر
ناظر به امور اجرایی اســت که اگر چه اصالتــ ًا انجام آن بر عهده قوه
مجریه و دســتگاههای وابسته به آن اســت ولی در صورتی که انجام
بخشــی از امور اجرایی به موجب قانون بر عهده سایر قوا قرار گرفته
باشد ،مانند سازمان ثبت اســناد و امالک و سازمان زندانهای کشور
وابسته به قوه قضائیه ،این دستگاهها نیز باید قواعد ناظر به شفافیت در
اجرا را اعمال و رعایت نمایند.
در بخش چهارم الیحه پیشنهادی ،به منظور راهبری و نظارت بر اجرای
این الیحه ،تعیین راهبردهای شفافسازی ،تصویب دستورالعملهای
اجرایــی و هماهنگی و رفع اختالفات در اجرای این الیحه تشــکیل
شورایعالی شفافیت پیش بینی گردیده است.
امید اســت با تقدیم الیحه به مجلس شــورای اسالمی و تصویب آن
شــاهد تحقق اهداف مهم آن به ویژه در زمینه افزایش اعتماد عمومی
جامعه و ریشه کن کردن فساد و از بین بردن اسباب ایجاد آن باشیم.

نیویورکتایمز گزارش داد

افزایش اختالف ترامپ و بولتون
در مورد ایران و کره شمالی
نیویورک تایمز در گزارشی از دور شدن مواضع ترامپ و جان
بولتون در مورد ایران خبر داد.
بــه گزارش ایلنا  ،اختالف نظر میان جان بولتون و دونالد ترامپ
مشــخص شده است و این اختالفنظرها همه را سرگردان کرده
است.
ترامــپ در جریان ســفر اخیر به ژاپن به طــور واضع در جهت
تضعیف مواضع جان بولتون عمل کرده اســت و نشــان داده از
رویکرد جنگستیزانه او دور شده است.
وی در این ســفر به طور آشــکار مواضع جــان بولتون را رد و
صراحتا اعالم کرد که به دنبال تغییر حامیت در ایران نیست.
ترامپ همچنین در مورد کره شمالی هم اظهار کرد که آزمایشهای
موشکی کره شــمالی من را نگران نکرده است میدانم رهبر کره
شمالی به تعهدات خود پایبند است.
این در حالی است که رســانهها میگویند اظهارنظرهای اخیر
ترامپ در مورد کره شــمالی و ایران جــان بولتون را عصبانی
کرده اســت و اختالف میان این دو مقام آمریکایی بیشتر شده
است.

مذاکره به شرط پایبندی به تعهدات
رئیس جمهور ،با اشــاره بــه اینکه ملت
ایران در طول  ۴۰ســال گذشته همواره مدافع
مظلومین بوده و در برابر متجاوزین ایستادگی
کرده است ،گفت :فلسطین و قدس یک اسم
رمز برای مقاومت همه مســلمانها و اسرائیل
یک اســم رمز برای متجاوزین دنیاســت که
میخواهند به مردم مسلمان ظلم کنند.
حجت االسالم والمســلمین حسن روحانی
روز گذشــته در جلســه هیأت دولت افزود:
ملت ایران همیشــه به ســایر ملتها کمک
کرده به گونهای که در سوریه ،فلسطین ،لبنان،
عراق ،افغانســتان و یمن به ملتهای مظلوم
کمک کردهایم.
به گزارش ایســنا رئیس جمهور خاطر نشان
کرد :دشــمنانی که ادعا دارند ،دشــمن نظام
هســتند در واقع جنگ را با آحاد ملت ایران
آغاز کرده و تحریمشــان علیه زندگی روزمره
مردم ایران است و در این تحریم آنان ماهیت
خود را به خوبی نشان دادند.
روحانی با بیان اینکه «ســخنهای بسیاری
از ســوی آنها بیان میشود و فراز و نشیب
در ســخنان آنها زیاد بوده و استقامت مردم
آنها را وادار کرده که گاهی سخنان متناقضی
بیان کننــد» ،گفــت :معیار بــرای ما کالم
نیســت ،بلکه عمل آنها است؛ هر زمان آنها
دست از ظلم نســبت به ملت ایران برداشته
و تحریمهــای ظالمانه را کنار گذاشــته و
در برابــر تعهــدات خود پایبند بــوده و به
میــز مذاکرهای که خودشــان ترک کردند و
برهم زدند ،بازگشتند ،راه به روی آنها بسته
نیست.روحانی خاطر نشان کرد :اگر چه این
ملتها ،ملتهایی مقــاوم ،بزرگ و ایثارگر
هســتند ،اما از ســوی دیگــر جنایتهای
قدرتهای بزرگ نیز در حال افزایش است
و آنها در حال ارســال سالحهای مدرن به
منطقه و زیر بمباران قرار دادن مردم مظلوم
یمن و فلسطین هستند.
رئیس جمهور با بیان اینکه «انقالب اســالمی
ایران و امام راحل درسهای فراوانی را برای
ما به دنبال داشــت و روزهای مهمی را به نفع
جهانیان و دنیای اســالم ترسیم کرد که نمونه
آن هفته وحدت در راســتای اتحاد و وحدت
مســلمانان و روز جهانی قدس است» ،گفت:

همه ملتهای مســلمان بویژه ملــت ایران،
عــراق ،ســوریه و لبنان و دیگر کشــورهای
اسالمی این روز را گرامی میدارند.
وی ادامه داد :ملت ایران ،ملتی آگاه و هوشیار
هســتند و مبنا و میزان آنها عمل و اقدام آنها
است.
روحانی خطاب به دشمنان ملت ایران ،گفت:
اگر در کردار ،راه دیگری را انتخاب کنید و در
تصمیمات اجرایی خود ظلم را کنار گذاشــته
و بــه عدالت و قانون بازگردیــد ،ملت ایران
راه را به روی شما بازمیگذارد اما این دست
خودتان است که در مقام عمل نشان دهید که
نمیخواهید به ظلم و جنایت گذشــته خود
ادامه دهید.
رئیس جمهور تصریح کرد :خدا را سپاسگزاریم
که علیرغم فشار و سختی و مشکالتی که هر
روز به واسطه افزایش فشــار دشمنان بیشتر
میشــود ،فعاالن اقتصادی و مسئوالن اجرایی
کشور ،قدمهای مثبتی در عرصههای گوناگون
برداشتند.
روحانی ادامه داد :اگر چه هنوز مردم در فشار
شدیدی زندگی میکنند ،اما آمار تورم ماهانه
در اردیبهشــت کاهش محسوسی را نسبت به
فروردین نشــان میدهد و ایــن به معنای آن
اســت که میتوانیم در برابر تورم ایســتادگی

کنیــم و اگر همــه اعم از فعــاالن اقتصادی،
خصوصی ،دولتی ،قوای ســهگانه ،نیروهای
مسلح و مردم دست به دست هم بدهیم و در
کنار هم باشیم ،میتوانیم آثار تحریم را کاهش
داده و مشکالت زندگی مردم را کم کنیم.
وی اظهار داشت :عالوه بر آمار تورمی ،آمار
صادرات غیرنفتی در اردیبهشــتماه نیز نشان
داد که تمام بخشهای تولیدی کشــور فعال
بودند و در برخی موارد رشــد محسوسی را
در این  ۲ماه نسبت به سال گذشته داشتهایم.
روحانی تصریح کرد :این به معنای آن است که
اگر همه تالش کنیم و همه توان خود را بکار
بگیریم ،میتوانیم در برابر غول تورم و بیکاری
ایستادگی کرده و به پیروزی دست پیدا کنیم.
رئیــس جمهور افزود :جوانــان عزیز و مردم
در همه نقاط ایران در بقاع متبرکه ،مســاجد
و حسینیهها حضور داشــتند و اینکه در نیمه
شبی تمامی مراکز اجتماعی کشور ،ماالمال از
جمعیت عاشق با چشمانی اشکبار و دلهای
نورانی باشد ،شاید در کمتر کشوری اینچنین
مناظری وجود داشته باشد.
روحانی اظهار داشت :در شب قدر همه اقشار
با هر اندیشــه ،فکر و سلیقهای در مراسمهای
مختلف ،حضــور دارند و ماه رمضان همواره
ماه وحدت ،اتحــاد ،یگانگــی و عبادت در

پیشگاه خداوند بوده است.
وی با بیان اینکه وقتی ملتی به یاد خدا باشد،
خداوند هم رحمت و فیض خود را برای آنها
نازل خواهد کرد ،خاطر نشان کرد :ماه رمضان
ماه درسآموزی از شهید رمضان نیز هست و
مردم در کنار راز و نیاز به یاد بزرگمرد تاریخ
هستند.
رئیــس جمهــور افــزود :امیــر المؤمنین
علی(ع) ،تجســم رحم ،عدالت ،شفقت و
یتیمنوازی و شــخصیتی بــود که حتی در
آخرین ســاعات زندگی خود از گذشــت
و رحمــت ،فاصلــه نگرفــت و وقتی در
ســحرگاه نوزدهم رمضان قاتل او دستگیر
شد به امام مجتبی(ع) دستور داد تا نسبت
به او مدارا داشته باشــند و این بزرگترین
درس بــرای ماســت که حتی نســبت به
دشــمنان و جنایتکاران و کســانی که ظلم
کردند هم عدالت را فراموش نکنیم.
روحانی با اشاره به اینکه امیرالمؤمنین(ع) راه
زندگی ،حکومتداری ،مــردمداری ،مهربانی
و شــفقت را به ما آموخت ،اظهار امیدواری
کــرد که ماه مبارک رمضان ملت ایران و دیگر
ملتهای مسلمان را بیش از گذشته به مکتب
رسول خدا(ص) و ائمه هدی(ع) نزدیک کرده
باشد.

■ جنایات و اختالسهای اخیر مایه شرمندگی است

یــک عضو کمیســیون امنیــت ملی و
سیاست خارجی گفت :جمهوری اسالمی به
قانون پایبند است آمریکا هم باید به قانون

« مهدی آقایانی

در ستون رویداد هفته ،تالش خواهیم کرد اخبار مهم حوزه سیاسی
و بینالمللی را در هفتهای که گذشت به صورت مختصر بررسی کنیم

ترزا می استعفا داد

سفر ترامپ به ژاپن و موضوع ایران

از مردم برای اشتباهاتمان عذرخواهی کنیم

زیر فشار
تن به مذاکره
نخواهیم داد

ایران و جهان در هفته ای که گذشت

در این هفته نخست وزیر بریتانیا از سمت خود کنارهگیری کرد .تراز
می با توجه به سه بار شکست در تصویب طرح برگزیت و قانع نشدن
نمایندگان پارلمان انگلیس استعفای خود را اعالم کرد .تراز می از سال
 ۲۰۱۶به جای کامرون ،بر نهاد نخســت وزیری بریتانیا نشست و به
مدت  ۳سال در این پست باقی ماند اما پس از به نتیجه نرساندن طرح
برگزیت و همچنین تزلزل و اســتعفای اعضای کابینهاش در ماه ژوئن
رسم ًا از سمت نخست وزیری استفعا داد.

هادی خامنهای:

دبیــرکل مجمع نیروهای خــط امام (ره)
گفت :شــاهدیم که در اثر رشــد عامل رابطه
و باندبازی در تصمیمات کالن جامعه و فرار
از قانون که رســمی برای همه شــده است،
این همه جنایات و اختالس های رســوا رخ
میدهد که مایه شرمندگی است.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین
ســید هادی خامنهای درســخنانی در مراسم
احیاء شــب بیست و سوم ماه رمضان با اشاره
به داســتان هابیل و قابیل در قرآن ،اظهار کرد:
انگیزه قتل هابیل توســط قابیل پذیرفته شدن
قربانی یکی برای خداوند و رد شــدن قربانی
دیگری بوده اســت .پس عامل اصلی قتل نیز
حسادت محســوب میشود که تمام حوادث
تلخ دنیا در تاریخ از همین حسادت سرچشمه
میگیرد.
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با بیان اینکه
حسد روابط عاطفی میان انسانها را سست می

رویدادهای هفته

کند ،تاکید کرد :حسد عبارت است از جبران
عقب ماندگی طبیعی یکی از دیگری است اما
برای اینکه خودش را به دیگری برساند از راه
های میان بر استفاده میکند و از اینجاست که
حسد عامل قتل و جنایت میشود.
خامنهای بــا بیان اینکه ما در تاریخ گذشــته
و حال شــاهدیم که حق هــزاران نفر خورده
میشــود ،اظهار کرد :کــدام جنایت باالتر از
تضییــع حقوق هزاران انســان شایســته و با
استعداد اســت که ضایع کردن حقوق آنان از
قتل باالتر اســت؟ شــاید منظور قرآن از قتل
واقعی هم همین باشــد که اســتعدادها کشته
شــوند و توانها و ظرفیتهای انسانها را از
آنــان بگیرند و در امور مختلف رابطه بازی و
باندبازی کنند که اینها عناوین آشــنایی برای
ماست.
وی افزود :علت اینکه در قرآن گفته شــده که
کشتن یک انســان مانند کشتن همه است به

این دلیل اســت که کسی که خون بیگناهی را
می ریزد ،آمادگــی دارد تا این عمل را بازهم
تکرار کند.
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با بیان اینکه
کشتن ناحق یک انسان در واقع هتک حرمت
انسانیت است ،تاکید کرد :حق دارد جامعه تا
طلبکارانه رســیدگی به این موضوع را دنبال
کند؛ چرا که هم سلب امنیت است و هم خون
انســانهای جاه طلب و قاتــل فاقد ارزش و
احترام است.
وی با بیــان اینکه همه مــا در بروز حوادث
امروز مقصر هســتیم اظهار کرد :کســی نمی
تواند بگوید من تاثیری در شکلگیری شرایط
امــروز نداشــتم .ما همه خطاهــای بزرگ و
کوچکی مرتکب شــدیم و بایــد از مردم در
برابر اشــتباهاتی که داشــته ایم عذرخواهی
کنیم .هرچند شــخصا جز نمایندگی مجلس
مسئولیت مهمی نداشتم اما تردید ندارم که در

بازگردد؛ ایران هیچگاه زیر فشار تن به مذاکره
نمیدهد.
محمد جواد جمالی نوبندگانی در گفتوگو
با ایلنا ،درباره ســفر رئیسجمهور آمریکا به
ژاپن در آستانه سفر نخست وزیر این کشور
به ایــران ،گفت :ما از قدیم ارتباطات زیادی
با ژاپن داریم اما باید بپذیریم که این کشــور
در حال حاضر نســبت به اروپا حرفشنوی
بیشتری از ایاالت متحده دارد.

وی بــا تاکید بر اینکه توقــع نداریم ژاپن به
دلیل آنچه که گفته جزء یکی از کشورهایی
باشــد که از حرف ایاالت متحده سرپیچی
کند ،عنوان کرد :قطع ًا با نخســتین تحریمها
ژاپن نخســتین کشــوری خواهد بود که به
جرگه تحریمکنندگان میپیوندد.
نماینده مردم فســا افزود :در ادامه سفرهایی
که چند وقت اخیر آقای ظریف به کشورهای
مختلف داشــتند ،مقامهای ژاپنی از ایشــان

همه آن احیان دچار اشتباهاتی شده ام.
خامنهای تاکید کرد :آنهایی هم که مسئولیت
های باالتری داشــته و دارند باید نتایج را به
عهده بگیرند .همه ما از هر جناحی میل داریم
جامعه را با مدل مورد پسند خودمان اداره کنیم
و افــراد مورد تایید مــا روی کار آیند و همه
ســطوح مدیریت و قدرت و ثروت در اختیار
ما باشد در حالی که اصال چنین چیزی درست
نیست و همه دعواها در جامعه هم سر همین
مسائل است.
وی در پایان گفت :امروز شــاهدیم که در اثر
رشــد عامل رابطه و باندبازی در تصمیمات
کالن جامعه و فرار از قانون که رســمی برای
همه شده است ،این همه جنایات و اختالس
های رســوا در جامعه رخ میدهــد که مایه
شرمندگی است و لطمه های بزرگی به جامعه
اســالمی ما می زند و خســارت عظیمی به
اقتصاد کشور زده است.
خواســتند به کشورشــان برود و مذاکراتی
داشته باشد.
وی خاطرنشــان کــرد :معتقــدم در حــال
حاضر بــه دلیل حساســیتهایی که وجود
دارد دریچههــای مختلفی در اروپا ،ژاپن و
عراق به عنوان دوست صمیمی ما باز شده و
امیدوار هستیم که نتیجه مذاکرات این باشد
که ترامپ به قانون بازگــردد همانگونه که
جمهوری اسالمی ایران به قانون پایبند است.

در این هفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارد توکیو شــد و
مورد استقبال شینزو آبه نخست وزیر ژاپن قرار گرفت .ترامپ در این
سفر عمدت ًا به دنبال متوازن کردن تجارت ما بین دو کشور بود .رئیس
جمهور آمریکا در مورد آزمایش موشــکی کرهشمالی عنوان کرد :بر
خالف برخی از افرادم در کاخ سفید از این مسئله نگرانی ندارم و این
مسائل توافق آمریکا و کره شمالی را نقض نمیکند .ترامپ همچنین
در این سفر در مورد جمهوری اسالمی ایران گفت :که خواهان تغییر
نظام در ایران نیســت او همچنین در ادامــه ادعاهای خود اظهار کرد
که تنها میخواهد که ایران به ســالح هســتهای دست نیابد این ادعا
در حالی مطرح شــده که ایران طبق گزارش آژانس بینالمللی هسته
ای به چهار چوبهای آژانس پای بند بوده است در این ارتباط ژاپن
برای میانجیگــری بین آمریکا و ایران اعالم آمادگی کرده اســت که
این موضوع مورد اســتقبال ترامپ قرار گرفته اســت منابعی در ژاپن
اعالم کردهاند که ترامپ خواهان ســفر فوری نخســت وزیری ژاپن
به تهران است.

الریجانی ،رئیس مجلس باقی ماند

در این هفته مجلس شورای اسالمی ،انتخابات هیأت رئیسه را برگزار
کرد در جریان این انتخابات ،ســه داوطلب ریاســت مجلس معرفی
شــدند علی الریجانی ،محمدرضا عارف و جواد ابطحی سه داوطلب
ریاســت پارلمان بودند که پس از رأی گیری ،علی الریجانی با ۱۵۵
رأی ،رئیس مجلس باقی ماند و برای دوازدهمین ســال پی در پی در
این سمت انتخاب شد .در این دوره انتخابات هیأت رئیسه مجلس به
جز آقای مطهری بقیه اعضا در جای خود باقی ماندند.

*روسیه و چین کنفرانس بحرین را تحریم کردند

در این هفته ســفیر چین در فلســطین اعالم کرد که چین و روســیه
در کنفرانس اقتصادی بحرین شــرکت نخواهد کرد ،کنفرانس بحرین
نشستی برای سرمایهگذاری اقتصادی برای شکوفایی اقتصاد فلسطین و
ایجاد رفاه برای این کشور در راستای معامله قرن است تا به این وسیله
عادی سازی بین رژیم اسرائیل و فلسطین ایجاد شود در این کنفرانس
قرار است رهبران اعراب و وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی شرکت کنند
و صحبتها از این حاکی اســت که در راستای این کنفرانس به دنبال
عادی سازی رابطه بین رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی هستند.
در این بین محمود عباس رئیس تشــکیالت خودگردان فلسطین این
معاملــه را ننگین خواند و اظهار کرد :کــه کنفرانس بحرین به جهنم
خواهد رفت .در این ارتباط نیز عنوان شــده که چین و روسیه در این
نشست حضور پیدا نخواهند کرد.

بولتون در خاورمیانه

در ایــن هفته جان بولتون مشــاور امنیت ملی امریــکا وارد امارات
شد.طبق گفته ها،بولتون برای مسئله امنیتی وارد منطقه شده است.در
این ارتباط پیشتر جان بولتون در ادعاهای واهی خود به گزارش نشریه
نشــنال ،عنوان کرده بود که تردید ندارد ایران پشت ماجرای حمله به
چهار نفت کش در امارات بوده است.همچنین جان بولتون در ادعاهای
خود گفته بود که ایران با توجه به کاهش تعهداتش نســبت به برجام
به دنبال دســت یابی به سالح هسته ای است با توجه به ورود بولتون
به امارات گزارش ها حاکی از آن اســت مشاور امنیت ملی آمریکا به
دنبال پیش برد معامله قرن و رایزنی برای ارتباط اعراب با اسرائیل را
در دستور کار قرار داده است.

در گیری شدید در لیبی

با توجه به تشــدید اختالفات ما بیــن نیروهای ارتش ملی به رهبری
خلیفه حفتر و دولت وفاق ملی ،درگیری ها در این کشور شدت یافته
اســت و باعث تعطیلی بیشتر مدارس و قطع جریان برق در برخی از
نقاط این کشور شدت یافته است .این درگیری ها تا به حال منجر به
کشــته شدن  ۵۱۰تن و آوارگی  ۷۵هزار تن شده است ،خلیفته حفتر
آتش بس در این کشور را منتفی دانسته و خواهان کنار گزاشتن سالح
ها از طرف دولت وفاق ملی اســت ،کشور های عربستان ،امارات و
مصر از خلیفه حفتر حمایت می کنند.

اظهارات ترامپ برای ملت ایران
نخ نما شده است

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اســالمی با بیان این که اظهارات ترامپ برای مردم ایران نخ نما شــده
است ،گفت که نفرت مردم ایران در دوره ترامپ از دولت آمریکا چندین
برابر شده است.علیرضا رحیمی در واکنش به اظهارات اخیر توهین آمیز
ترامــپ در باره ملت ایران ،اظهار کرد :اظهارات آقای ترامپ برای ملت
ایران نخ نما شده است .به گونهای که نفرین مردم ایران در دوره ترامپ
از دولت آمریکا هم چند برابر شده است .اینها همه از اظهارات بی پایه و
سخیف ترامپ علیه ملت ،تاریخ و هویت ایران نشات میگیرد .وی در
گفتوگو با ایسنا در ادامه تاکید کرد :این اقدامات و اظهارات دستاوردی
برای امنیت ملــی آمریکا ندارد .کما این که قرار دادن نام "ســپاه" در
لیست گروه های تروریستی و خروج از برجام و سایر تهدیدات ترامپ
نتوانست ذرهای به امنیت ملی آمریکا کمک کند حتی باعث شد ک نفرت
از آمریکایی ها در ایران و منطقه افزایش یابد.
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تاکید رئیس قوه قضاییه بر بازنگری پرونده
زندانیان مهریه

معافیت سربازی به واسطه سابقه ایثارگری والدین
فقط تا پایان شهریور اجرا میشود

سخنگوی قوه قضاییه گفت :در جلسه روسای کل دادگستریهای سراسر کشور ،از
سوی رئیس قوه قضاییه بر اجرای دقیق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و فتاوای
مراج ِع عظام تقلید تاکید شد و مطرح شد که باید پرونده زندانیان مهریه مورد بازنگری
قرار گیرد.به گزارش روز ایرنا غالمحسین اسماعیلی درباره اینکه آیا قرار است در مورد
وضعیت زندانیانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه ،حبس شدهاند ،اتفاق جدیدی
بیفتد ،اظهار کرد :قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  ۱۳۹۴مقرر داشــته
اســت که بازداشــت زوج برای عدم پرداخت مهریه منحصر است به مواردی که زوج
قادر به پرداخت مهریه باشد؛ اما از پرداخت مهریه اجتناب کند و زوجه رامعطل بگذارد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت :معافیت سربازی به ازای سابقه
ایثارگری  ۲۸و  ۲۹ماه والدین فقط تا پایان شهریور ماه  ۹۸اجرا می شود.
به گزارش ایلنا" ،تقی مهری" اظهار داشت :مشموالن متقاضی معافیت به واسطه سابقه
ایثارگری  ۲۸و  ۲۹ماه والدین ،فقط تا پایان شــهریور ماه ســال  ۹۸می توانند از این
معافیت بهره مند شوند.
وی ادامه داد :در معافیت مذکور غیبت مانع رســیدگی به درخواست مشموالن واجد
شرایط نیست همچنین متقاضیان حین تحصیل نیز می توانند از این معافیت بهره مند
شوند.

زنان بیشتر دچار سرماخوردگی روانی میشوند
مدیر گروه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
ابن سینای همدان ،افسردگی را شایعترین بیماری در بین زنان دانست.
حمید رنجبران در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه در سده اخیر همراه با مدرنیته شدن،
بیماری افسردگی رشد قابل توجهی در بین زنان پیدا کرده است ،افزود :از افسردگی در
علم روانشناسی به اصطالح سرماخوردگی روانی یاد میشود چرا که براساس شیوع،
موقتی و فصلی بودن آن شباهت زیادی با بیماری سرماخوردگی دارد.
وی گفت :براساس یک پیمایش ملی بین سنین  ۱۵تا  ۶۲در سال  ۲۳.۶ ،۹۰درصد از
جمعیت ایران دچار اختالالت روانی متعددی از جمله افسردگی بودند که  ۱۲درصد
از این عدد را بیماری افسردگی شامل میشد.

فردا چهلمین سال راه پیمائی روز قدس است

نکته

رنگ باختن اندیشه و درنگ از جامعه

با ناباوری به اتفاق تلخی که گذشــت میاندیشــم ،به خون زنی
که ریخته شــد ،به مردی که در بند شــد ،پســرکی که بیمادر شد و
خانوادهای که آشــفته و آسیمه و به مردمانی که به داوری نشستند به
جای شاهد ،محتسب ،قاضی و خداوندگار؛ بیآنکه شایسته هیچیک
باشند.
به قلمها و زبانهایی که به سرعت به چرخش درآمدند و دوربینهایی
که برای القای آرامش خیالی نوشــیدن یک فنجان چای ،شتابان از راه
رســیدند تا این نمایش میلیونها بار دســت به دست شود با تعبیر و
تفسیرهای افزون .به روزنامههایی که تیترهایشان بوی خون و تسویه
حساب میدهد و ماهی گندیده از آب ِگلآلود ،بیالتفات به آنکه این
صی ِد مسموم ،خودی و غیرخودی و آشنا و غریبه نمیشناسند.
در جایگاه یــک روزنامهنگار فارغ از هرگونه خط و ربط سیاســی،
دلگیرم از آن دسته از اهالی قلم که قلم را نیشتر کردند بر زخم ناسور
اختالفات سیاسی ،پردهدری حریم خصوصی و خانوادگی و افکندن
آتش هیجان به جان جامعه به جای ترویج تابآوری ،اندیشیدن ،صبر،
همدردی و همذاتپنداری.
شــاید ارزشهای خبری را به درستی نیاموختهایم که «شهرت» نباید
بهانهای باشــد برای هتک حیثیت افــراد ،و من متحیرم که این حجم
از ناآگاهی و بیرحمی و این ذوقزدگی رســانهای از کجا سرچشمه
گرفته است؛ از ضعف آموزههای دانشگاهی ،تربیتی ،اخالقی ،مذهبی
و حرفهای آیا؟
ســومین شــب قدر را پشت سر گذاشــتهایم و وارد سومین دهه ماه
ضیافت اهلل شــدهایم که بگوییم و بنویســیم آیا این مجرمِ معترف به
قتــل ،در اداره آگاهی روزهدار بود یا خیر؟ عزیزان ،اندکی تأمل باید و
نگاهی به پشــت سر که گاه ،این ره به ترکستان است با این قبلهنمای
خراب اندر خراب.
قدم و قلم زدن در مسیر انصاف ،شاید آنقدر سخت نباشد وقتی این
هشــدار را به خاطر بیاوریم «اگر انســانی ،انسانی را به خاطر گناهی
ســرزنش کند ،نمیرد تا خود به آن گناه مرتکب شــود» (امام صادق
علیهالسالم)
و باور به اینکه هیچ خطر و خطایی از هیچ یک از ما دور نیست.
محمدعلــی نجفی به کرده خود اعتراف کــرد ،او را به دادگاه و قضا
بســپاریم و جامعه را به سوی اندیشــه و درنگ رهنمون ،تا دیگر بار
ِ
خطابخش جرمپوش» در پهنه این سرزمین.
تکثیر شود «شهر
* زینب کارگر

پاسخ وزارت بهداشت به خبر
«کمبود پانسمان بیماران پروانهای»
به دنبال انتشــار اخبــاری مبنی بر کمبود پانســمان میپلکس برای
بیماران ایبی ،مشــاور معاون درمان وزارت بهداشــت ،گفت :به دنبال
پیشبینیهای صورت گرفته از ســال گذشــته ،از نظر تامین پانسمان
میپلکس حداقل تا اواخر سال جاری مشکلی نداریم و این پانسمانها به
میزان کافی و با کیفیت خوب در کشور وجود دارند.
دکتر جمشــید کرمانچی در گفتوگو با ایسنا ،در واکنش به خبر کمبود
پانســمان میپلکس برای بیماران ایبی ،گفت :طبق پیشبینی که از سال
گذشته برای تامین پانسمان میپلکس داشتیم ،پانسمان باکیفیت و خوبی در
بین بیماران توزیع شده است و در حال حاضر هم در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر از نظر تامین پانسمان میپلکس حداقل
تا اواخر سال جاری مشکلی نداریم و به میزان کافی و با کیفیت خوب
در کشــور وجود دارد ،افزود :بنابراین درباره پانسمان بیماران ایبی در
حال حاضر هیچ مشکلی نداریم.
کرمانچی با تاکید بر اینکه به هر حال از آنجایی که منبع پانسمان میپلکس
خارجی است ،با مشکالتی در زمینه تامین آن مواجه بودیم ،افزود :البته
خوشــبختانه با کمک همکارانمان در سازمان غذا و دارو توانستیم این
موضوع را برطرف کنیم و در حال حاضر حداقل تا پایان ســال جاری
پانسمان در کشــور وجود دارد .در عین حال همچنان در حال بررسی
و انجام پیشبینیهای الزم برای تامین پانسمان برای سال آینده هستیم.
وی تاکید کرد :در ســال گذشته و در مقطعی مشکلی در تامین پانسمان
میپلکس منتشر شــد که پیامی که در حال حاضر در شبکههای مجازی
پخش شده است ،مربوط به پارسال و مشکالت آن مقطع است .بنابراین
در حال حاضر پانسمان میپلکس طبق روند سابق به صورت رایگان برای
بیماران ارسال میشود.

« فیضا ...مظفرپور

به نام نخستین قبله

مسجداالقصی (قدس) بعداز مسجد الحرام
از شریفترین مکانهای مسلمانان است که در
قرآن کریم در سوره اسرا در داستان معراج بدان
پرداخته شده است «سبحان الذی اسری بعبده
لی ً
ال من المســجد الحرام الی المسجد االقصی
الذی بارکنا حوله»
پاک و منزه اســت خداوندی که بنده خویش
محمد(ص) در شبی از مسجدالحرام به سوی
مسجداالقصی (قدس) که اطراف آن را مبارک
گردانیدیم .سیر داد»
در آیات مربوط به تغییــر قبله نیز به موضوع
اشاره شده است .هدف بیان اهمیت و جایگاه
قبله اول مسلمین قدس شریف است که عالوه
بر دین اسالم در نزد ادیان دیگر از قبیل یهود و
نصاری نیز از جایگاه ویژهای برخوردار است.
قدس در قلب فلســطین و فلسطین در قلب
خاورمیانه قرار دارد که داســتان غمانگیز آن و
اشغال این سرزمین به وسیله یهودیان از آنجایی
آغاز شد که نخســتین گردهمایی یهودیان و
صهیونیســت ها در ســال  ۱۸۹۷در شهر بال
سوئیس برگزار شــد و تئودور هرتصل طرح
تشکیل دولت یهود را در این مجمع ارائه کرد
و سپس در ســال  ۱۹۱۷بیانیه لرد بالقور وزیر
خارجه وقت انگلیس قیمومیت یهودیان را به
این کشور (استعمار پیر) سپرد.
تشــکیل رژیم غاصب صهیونیســتی در سال
 ۱۹۴۸یعنی  ۷۰سال پیش رقم خورد .و از آن
تاریخ فلسطینیان روز اعالم شکلگیری رژیم
اشغالگر صهیونیستی را روز نکبت نامیدند.
رژیمی جعلی که در  ۷۰سال گذشته جز قتل و
غارت و جنایت عیله بشریت و مسلمانان کار
دیگری نداشته است و جنایتهایی نظیر کفر
قاسم و دیر یاسین ،صبر اوشتیال و در سالهای
اخیر جنایاتی کــه در کرانه باختری و به ویژه
غزه مرتکب شده است و کودکان و زنان بیگناه
زیادی را قتل عام کرده تنها بخشی از جنایات
صهیونیستهاست.
رژیمی که بــه علت نفوذ مــادی خویش در
رســانههای جهان به ویژه جهان غرب حتی از
انعکاس خبر این جنایات نیز جلوگیری میکند.
رابرت مرداک یهودی ثروتمند معروف سیطره
بر خبرگزاریهــای بزرگ جهان را از آن خود
ساخته اســت .اگر چه صدای مظلومیت مردم
فلسطین و زنان و کودکان بیگناهی که در طول
 ۷۰سال حاکمیت و اشغالگری آنها هیچوقت از
ذهن مسلمانان فراموش نشده و نخواهد شد.
و امروز به لطف گسترش رسانههای مختلف
در جهان به ویژه جهان اســالم تمام جنایات
این رژیم در معرض دید جهانیان و مسلمانان
قــرار میگیرد.نکته مهم این اســت که بعد از
پدر خواندگی انگلیس اســتعمار پیر این رژیم
و بنیانگذاری آن بعدها این قیمومیت به دست
ایاالت متحده سپرده شد و در طول بیش از چند
دهه آمریکا پشتبیان اصلی این رژیم اشغالگر
بوده است که ناشی از سیطره اقتصادی یهودیان
صهیونیست بر ارکان اقتصادی آمریکاست.
در سال گذشــته ترامپ رئیس جمهور فعلی
آمریکا که به هیچ قانون بینالمللی پایبند نیست
اعالم کرد که ســفارت آمریــکا را از تالویو
بــه بیتالمقدس منتقل میکنــد که با واکنش

یکپارچه جهان اسالم و حتی هم پیمانان آمریکا
مواجه شد .ترامپ با این کار وابستگی و حلقه
به گوشــی خود به صهیونیستها را ثابت کرد
و دومین اقــدام وی طراحــی طرحی تحت
عنوان معامله قرن با همکاری مرتجعین عرب
و پــول و هزینههای قارونهای منطقه اســت
کــه میخواهد در تیرماه با تشــکیل کنفرانس
با همکاری کشــورهای حلقه به گوش آمریکا
در جنوب خلیج فارس برای همیشه موضوع
فلســطین را بهزعم خود حــل نماید ولی این

که سســتتر از هر خانهای است و به زودی
فرو خواهد ریخت.پیروزی انقالب اسالمی در
ایران در سال  ۱۳۵۷در حقیقت پیروزی آرمان
فلسطین بود و امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر
انقــالب از روز اول پیروزی حمایت از آرمان
فلســطین را بر همگان الزم اعالم کرد و رابطه
سیاسی کشورمان با آن رژیم جعلی را قطع کرد.
امام میفرماید« :رابطه با اسرائیل و عمال آن چه
تجاری و چه سیاســی حرام و مخالف اسالم
اســت» و همچنین میفرماید« :علمای اسالم

را روز قــدس اعالم نمودند و از آن تاریخ هر
ساله مسلمانان سراسر جهان و با رهبری نظام
مقدس جمهوری اســالمی به عنوان امالقرای
جهان اسالم و پرچمدار آزادی فلسطین و قدس
شریف در روز قدس گردهم میآیند.
و ضمــن حمایــت از آرمــان فلســطین بر
آزاد ســازی کامل قدس شــریف از چنگال
صهیونیستها و مبارزه بیامان با رژیم اشغالگر
تأکید میکنند و امسال با توجه به توطئه شوم
معامله قرن و انتقال ســفارت آمریکا به قدس

خبر قتل «میترا اســتاد» همسر شهردار اسبق
تهران شــوک بزرگی بود ،او که متولد ســال ۶۲
اســت دارای فرزندی  ۱۳ســاله از همسر سابق
خود است ،یعنی پســری که نخستین فردی بود
که جســد مادرش را پس از برگشت از مدرسه
دیده است.
زن  ۳۶ســاله ،محمد علی نجفــی در برج آرمیتا
واقع در شهرک غرب تهران که مکان قتل مقتولی
که علت مــرگ آن اصابت گلولــه کلت کمری
شهردار اسبق تهران بود کشته شد.
موج اخبار تأیید نشده در خصوص این جنایت تا
آنجایی رســید که برخی از پیدا شدن دست خط
نجفی در محل قتل خبر دادند تا اینکه در نهایت
دقایقی قبل از غروب سهشــنبه محمد شهریاری،
سرپرست دادســرای جنایی تهران خبر بازداشت
نجفی و اقرار به قتل او را منتشر کرد.
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نیش و نوش
ابرار ورزشــی ۳۰ :درصد از سکهها به پرسپولیسها رسید  ۷۰درصد
به سپاهان
حق گرفتنیه نه دادنی !
اعتماد :آیا سد سازان درس میگیرند؟
اونا که درسشونو  ۲0سال پیش خوندن!!
همدانپیام :کاهش آلودگی هوای همدان از امروز
چرا عیب روی شهر میزاری؟!
همدانپیام :پیچ تاریخی توسعه نهاوند
ولی دارن پیچ ها رو حذف می کننا!!
همدانپیــام :بهرامنیا نماینده نهاوند :گفتار درمانی معیشــت مردم را
خوب نمیکند
بله دکتر ،ولی تنها روشه نجات بخش مسئولینه !!
ابرار :روحانی :قطع ًا از رنج و مشکالت مردم خبر دارم
پس یعنی منتظر معجزهای؟!
عصر ایرانیان :ترامپ دست به دامن چشم بادامیها
آخه اونا قدیما دامنشون بلند بوده
شرق :نداشتن گرمکن طال را از ایران گرفت
گرمکن قرض میکردی
آغاز :صنعت چاپ در سراشیبی
داره سرسره بازی میکنه !!
جامجم :بازار خودرو به آرامش میرسد؟
حتم ًا ُمسکن خارجی خورد!!
همدلی :ستاره بهرام خاموش شد
چی باعث شدبری تو نخ ستارهها ؟!
قدس :از گل خندانی تا قانون گرانی
باید قبول کنی زندگی باال پایین داره
همدانپیام :نهاوند از  ۱۱خرداد شهر بیدستفروش میشود
مشکلی به مشکالت استان اضافه می شود!!
ایسنا :ابداع چراغ راهنمایی که عبور عابر را متوجه میشود
از این به بعد متنظر صدا کردن چراغ راهنما باشید!!

محدودیتهای ترافیکی راهپیمایی روز قدس اعالم شد

رئیــس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان همدان درباره آغاز محدودیتهای ترافیکی در آخریــن جمعه ماه رمضان گفت :طرح و
محدودیت ترافیکی شهر همدان از ساعت  8آغاز میشود و تا ساعت  1۲ادامه خواهد داشت.
علی فکری در گفتگو با ایسنا مطرح کرد :در راهپیمایی روز قدس تمام معابر و راههای منتهی به حسینیه امام خمینی(ره) شهر همدان ،بسته
و تردد در آن ممنوع است.
وی ادامه داد :این محدودیت ترافیکی از میدان امام خمینی(ره) آغاز می شــود و تا خیابان شــریعتی ،میدان و چهارراه شریعتی ،امامزاده
عبداهلل(ع) و بلوار کاشانی ،خیابان پاسداران ،خیابان مهدیه و سهراه شکریه ادامه خواهد داشت.
فکری افزود :در این محدودیت ترافیکی تردد هرگونه وسیله نقلیه از جمله موتورسیکلت ،خودروی سواری و خودروهای سنگین ممنوع
است و در صورت تردد با رانندگان برخورد قانونی صورت میگیرد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان همدان در پایان خاطرنشــان کرد :به علت تجمع مردم در حســینیه امام خمینی (ره) محدودی
ترافیکی در خیابان پاســداران تا پایان نماز ادامه خواهد داشت.وی در پایان با اشاره به مقدس بودن روز جهانی قدس از مردم انقالبی
و آزادیخواه اســتان همدان برای شرکت در راهپیمایی این روز بزرگ دعوت به عمل آورد.رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
اســتان همدان نیز از برنامهریزی برای برگزاری راهپیمایی باشــکوه روز جهانی قدس همزمان بــا آخرین جمعه ماه مبارک رمضان
خبرداد.حجتاالسالم محمدحسن فاضلیان در رابطه با سخنرانان روز جهانی قدس نیز گفت :حمیدرضا حاجیبابایی ،نماینده مردم همدان
و فامنین در خانه ملت ســخنران این روز خواهد بود.فاضلیان اضافه کرد :در ادامه قطعنامه سراسری نیز در محل نماز جمعه ،قبل از آغاز
خطبههای این نماز عبادی -سیاســی خوانده میشود.رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اســالمی استان همدان بابیان اینکه در طول مسیر
راهپیمایی عالوه بر توزیع اقالم تبلیغاتی ،غرفههای فرهنگیای نیز تشــکیل خواهند شد ،مطرح کرد :تعدادی غرفه ازجمله کانون پرورش
فکری کودک و نوجوانان ،بسیج و تشکلهای اسالمی در طول مسیر برای تبلیغ فعالیتهای فرهنگی برگزار میشود؛ همچنین در این مراسم
شاهد هنرنمایی گروه سرود و موزیک ارتش نیز خواهیم بود.
یک خیال خام اســت و مسلمانان آزاده جهان
با حمایت از قدس و فلسطین در آینده کشور
مستقل فلسطینی که سازمان ملل نیز تشکیل آن
را به رسمیت شناخته را با قدرت پیش خواهد
برد و امروز حماس و جهاد اســالمی در غزه
سومین شکست را به صهیونیستهای غاصب
وارد کردهاند و با موشــکهای خود در جنگ
اخیر دو روزه رژیم اشــغالگر قدس را وادار به
پذیرش آتش بس و تن دادن به خواســتههای
خــود نمودند .و این بعــد از نیردهای  ۸روزه
و  ۲۲روزه سومین پیروزی مردم فلسطین بود
و پیش از آن نیز حــزبا ...لبنان در جنگ ۳۳
روزه آنها را شکســت داده بــود .و امروز این
رژیم همانند تار عنکبوت خانهای ساخته است

وظیفه دارند از اســرائیل و عمال آن دشــمنان
قرآن مجید و اســالم برائت جویند» همچنین
دستور میدهند که خطر اسرائیل و عمال آن را
به مردم تذکر دهید.
دومین قدم امام در حمایت از مردم فلســطین
بعــد از قطع رابطــه با آن رژیم و گشــایش
سفارت فلســطین در تهران به جای سفارت
رژیم صهیونیستی اعالم روز جهانی قدس در
حمایت همه جانبه مسلمانان جهان از قدس بود
و بــه همین دلیل آن پیر فرزانه میفرماید«:روز
قدس روز اسالم است» یعنی روز قدس متعلق
به تمام مســلمانان جهان بلکه تمام ملتهای
آزاده است .و به همین دلیل در سال  ۱۳۵۸یعنی
 ۴۰سال پیش آخرین جمعه ماه مبارک رمضان

اشغالی و در چهلمین سالروز اعالم روز قدس
مردم کشــورمان متحد و یکپارچه و به همراه
مسئولین و پرشور و شــعورتر از همیشه در
جای جای ایران اســالمی با زبان روزه فریاد
آزادی قدس شــریف را در همه نقاط کشور
طنینافکن خواهند نمــود .زیرا که همانگونه
که مقام معظم رهبری قرمود :فلســطین قطع ًا
روزی را خواهد دید که رژیم صهیونیســتی
دیگر وجود ندارد .و در این مســیر به فرموده
معظم له تنها راه مقاومت و مبارزه است« .دفاع
از ملت مظلوم فلسطین و مقاومت شجاعانه و
مظلومانه آنان وظیفه همه ماســت» پس وعده
ما و شــما فردا ســاعت  ۱۱صبح میدان امام
خمینی(ره) قدس از آن ماست.

شلیک وزیر به اسرار استاد
رســانههای داخلی و خارجی مختلفی نسبت به
این خبر واکنش نشــان دادند تــا جایی که صدا
و ســیما هم به عنوان مرجع رســمی خبر کشور
مصاحبهای با محمدعلی نجفی پخش کرد که در
آن او درباره قتل همسرش سخن میگوید.
شهردار سابق تهران درگیری و اختالف خانوادگی
را علت اصلی انگیزه قتل اعالم کرده و اینکه میترا
اجازه نمیداد با خانواده همسر اولش رفت و آمد
کند و به شدت نجفی را تحت فشار گذاشته بود
بر اساس اخبار منتشر شده نجفی ساعاتی پس از
وقوع حادثه دستگیر و با مراجعه به پلیس آگاهی
خود را قاتل همسرش معرفی میکند.
در پی تازهترین خبرهای منتشــر شــده ایسنا،
محمدعلــی نجفــی که در پی اعتــراف به قتل
همســر دوم خــود بــرای انجام بازپرســی به
دادســرای امور جنایــی تهران منتقل شــده و
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معترف شــده اســت که :این اواخر گفتم من
حاضــرم هر چــه دارم بدهم تــا مهریهات را
پرداخت کنــم اما میگفــت میخواهم کاری
کنــم کــه از زندگی بیــزار شــوی.محمدعلی
نجفی شــهردار پیشین تهران که در پی اعتراف
به قتل همســر دوم خود برای انجام بازپرســی
به دادســرای امــور جنایی تهران منتقل شــده
اســت گفت :مهریه همسرم  ۱۳۶۲سکه بود و
هر چقدر اصرار میکردم کــه از یکدیگر جدا
شویم ،قبول نمیکرد.
وی افزود :یک نهاد تماسهای مرا شنود میکرد
و در اختیار همسرم قرار میداده است که در این
خصوص شــکایت کردم ،اما این موضوع انگیزه
قتل نبوده است.
شــهردار پیشــین تهران گفت :بعد از این حادثه
به ســر خاک پدر و پدربزرگــم رفتم که خود را

بکشم؛ اما زمانی که با خود فکر
کــردم به این نتیجه رســیدم که
قانون راه بهتری است و تصمیم
گرفتم که خود را معرفی کنم.
متهم گفت :از وقتی که به عقد
من درآمد از اردیبهشت پارسال
تا دیروز مســائل ناموسی نبود،
اما تهدید ناموسی زیاد میکرد
و یکــی از اصلیترین مســائل
دعــوای مــا همیــن موضوع
بوده اســت .هر وقت صحبت
از طــالق میکردیــم آغاز به
شکستن وسایل خانه میکرد و
با کارد حمله میکرد.
نجفی افزود :ایــن اواخر گفتم من حاضرم هر چه
دارم بدهم تا مهریهات را پرداخت کنم اما میگفت

خبر

ممنوعیت جذب حقالتدریس آزاد

معاون برنامهریزی و توســعه منابع وزارت آموزش و پرورش با
اشــاره به اینکه حدود  ۴۲تا  ۴۳هزار بازنشســته در سال  ۹۸داریم،
دربــاره جذب حقالتدریس آزاد در ســال  ۹۸گفــت :طبق ضوابط
اجرایی بودجه ،مجاز نیســتیم حقالتدریس آزاد بگیریم .از ظرفیت
موجود حقالتدریســی که داریم تعدادی بر اســاس قانون مجلس،
جذب آموزش و پرورش میشــوند و گروه دیگر کماکان به خدمت
ادامه میدهند.
علی الهیار ترکمن در گفتوگو با ایســنا ،ضمن تشریح راهکارهای
تامین معلم برای ســال تحصیلی  ۹۸-۹۹اظهار کــرد :برنامهریزی
نیروی انسانی برای مهر  ۹۸انجام شده و با مشکل کمبود نیرو مواجه
نمیشویم .از بسته نیروهای رسمی ،پیمانی ،معلمان حقالتدریس و
حقالتدریس غیرموظف رســمی و پیمانی ،خرید خدماتیها ،سرباز
معلمان و از بازنشستههای استمرار خدمتی استفاده میکنیم.
وی با اشــاره به اینکه حدود  ۴۲تا  ۴۳هزار بازنشســته در سال ۹۸
داریم ،درباره جذب حقالتدریس آزاد نیز گفت :طبق ضوابط اجرایی
بودجه ،مجاز نیســتیم حقالتدریس آزاد بگیریم .از ظرفیت موجود
حقالتدریســی که داریم تعدادی بر اســاس قانــون مجلس ،جذب
آموزش و پرورش میشــوند و گروه دیگر کماکان به خدمت ادامه
میدهند.
معــاون برنامــه ریــزی و توســعه منابــع وزارت آمــوزش و پــرورش
دربــاره افزایــش جــذب گروههــای خــاص ماننــد ســرباز معلمــان
نیــز اظهــار کــرد :ســهمیه ســربازمعلمان از ســوی ســتاد کل
نیروهــای مســلح تخصیــص داده میشــود .ســال گذشــته ۵۰۰۰
مجــوز بــه مــا دادنــد کــه امســال بــه  ۳۵۰۰نفــر رســیده اســت.
تغییــرات جمعیتــی کــه اتفــاق افتــاده ،در جمعیــت ســربازها نیــز
اثرگــذار بــوده و طبیعــی اســت کــه اول بایــد نیــاز خودشــان را
تامیــن کننــد ،ســپس نیــاز دســتگاههای اجرایــی تامیــن شــود.
الهیار ادامه داد :ســربازمعلم ها پس از طی دوره آموزش نظامی ،یک
دوره آمــوزش تخصصی نزد ما میبیننــد و از مهرماه وارد مدارس
میشوند.

قاتل امامجمعه کازرون دستگیر شد

میخواهم کاری کنم که از زندگی بیزار شوی.
شهردار پیشــین تهران گفت :من به قصد کشتن
نرفتم و میخواستم بترسانمش.

فرمانده ناجا در فارس از دســتگیری عامل شهادت حجتاالسالم
خرسند امامجمعه کازرون خبر داد.
فرمانــده نیروی انتظامی اســتان فارس در گفتوگو بــا فارس  ،از
دستگیری قاتل حجتاالسالم محمد خرسند خبر داد و اظهار داشت:
با تالش بیوقفه پلیس و مأموران انتظامی ،متهم تنها چند ساعت پس
از انجام این قتل شناسایی و دستگیر شد.
احمدعلی گــودرزی افزود :قاتل پس از حمله بــا ضربات چاقو در
جلوی در منزل حجتاالسالم خرســند ،از محل وقوع جرم متواری
شده بود.
حجتاالســالم والمســلمین محمــد خرســند امامجمعــه کازرون
پــس از بازگشــت از مراســم احیــاء بیســت و ســوم رمضــان ،در
مقابــل منــزل خــود توســط شــخصی بهنــام «حمیــد درخشــنده»
مــورد اصابــت ضربــات چاقــو قــرار گرفتــه و پــس از انتقــال بــه
بیمارســتان ،بــر اثــر شــدت جراحــات وارده بــه ناحیــه شــکم ،بــه
فیــض شــهادت نائــل آمــد.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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از قیمت لوازم خانگی چه خبر؟!
ســخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار کرد :درخواست جدیدی
برای افزایش قیمت لوازم خانگی از سوی تولیدکنندگان داده نشده اما با توجه به افزایش
هزینه منابع انسانی قیمت این محصوالت در ماه دوم سال حدود  ۱۰تا  ۲۰درصد افزایش
داشته است.
حمیدرضــا غزنوی با بیان اینکه قیمتها در بازار بر اســاس میزان عرضه و تقاضا تعیین
میشــود ،در پاســخ به اینکه دلیل غیرمنطقی بودن قیمت برخی از انواع لوازم خانگی در
بازار چیســت؟ به ایسنا گفت :عرضه لوازم خانگی در بازار تا حدودی کم است که دلیل

آن کاهش عرضه برخی برندهای خارجی و مشــکالتی است که در زمینه انتقاالت مالی
وجود دارد.وی افزود :در سال جاری افزایش نرخ ارز و حقوق منابع انسانی باعث افزایش
 ۱۰تا  ۲۰درصدی قیمت تمام شــده لوازم خانگی شده که تولیدکنندگان بعد از پرداخت
حقوق فروردین این افزایش قیمت را در محصوالت خود اعمال کردند؛ اما تکانه اقتصادی
شدیدی که منجر به افزایش غیرمنطقی قیمتها شود وجود نداشته است.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در صورتی که نرخ دالر
تغییری نکند ،دلیلی برای افزایش قیمت بیشتر لوازم خانگی وجود نخواهد داشت ،اظهار
کرد :قیمت تمام شــده تابعی از قیمت مواد اولیه ،قطعات و هزینه منابع انسانی است اما
قیمت محصوالت در بازار تابع عرضه و تقاضا اســت و کاهش عرضه میتواند منجر به

افزایش غیرمنطقی قیمتها در مدت کوتاهی شود.

نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش  ۲5برابر شده

غزنوی با تاکید بر لزوم پشــتیبانی از تولید داخل ،تصریح کرد :نیاز واحدهای تولید لوازم
خانگی به ســرمایه در گردش نسبت به ســال  ۱۳۹۶حدود  ۲۵برابر شده است .از طرف
دیگر افزایش نرخ ارز و کاهش فروش اعتباری مواد اولیه و قطعات ،نیاز واحدهای تولیدی
به نقدینگی را تشدید کرده است.
وی با بیان اینکه مشکلی برای تولید در بخش لوازم خانگی وجود ندارد ،اظهار کرد :باید
مقیــاس تولید را افزایش دهیم تا ضمن کاهش قیمت تمام شــده ،اخاللی در قیمتهای
بازار نیز ایجاد نشود.

e g h t e sa

کاله سر همدانی ها رفت!

نگاه

اقتصاد ایران از پا نمیافتد

رئیس جمهوری آمریکا بارها گفتهاســت که فروش محصوالت
نفتی و فلزی ایران را به صفر میرسانند ولی حاال با همه این حاشیهها
و بازیهای رســانهای باید بگوییم که نقشــههایی که آمریکا بر روی
کاغذ ترسیم میکند در عمل نتیجهی عکسی داشته است.
گزارش انجمن جهانی فــوالد ( )W o r l d S t e e l A s s o c i a t i o n
نشــان میدهد که تولید فوالد خام ایران در آوریل  ۲۰۱۹با رشد ۲.۸
درصدی به  ۲میلیون و  ۱۶۵هزار تن رســید و باتوجه به اینکه چنین
رقمی در مدت مشابه سال گذشته  ۲میلیون و  ۱۰۶هزار تن بود است.
همچنین در همین زمینه رشــد تولید فوالد خام ایــران در چهار ماه
ابتدایی ســال  ۲۰۱۹با افزایش  ۶درصدی روبهرو شده است و طبق
گــزارش جدید انجمن جهانی فوالد تولیــد جهانی این فلز در مدت
مورد بررسی با رشد  ۴.۸درصدی همراه شد.
اگر کمی به عقب باز گردیم میبینیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور
آمریکا گفته بود که نهتنها فروش نفت ایران را به صفر میرساند بلکه
تولیدات و فروش فوالد ایران را هم متوقف خواهد کرد و با اســتفاده
از ابزاری به نام تحریم ایران را در گسترش این صنعت متوقف خواهد
کرد .آنچه مشخص است دیگر باید همه نقشههای دونالد ترامپ را لو
رفته بدانیم .مردی که هیچ چیز از سیاســت نمیداند و تنها با تکیه بر
اینکه فردی اقتصادی و رســانهای است میخواهد جهان را با نظرات
اشتباه خودش تغییر دهد.
اعمال فشــارهای اقتصادی ،تحریمها و خصومتهای قدیمی که در
دوران ریاســت جمهوری اوباما با همکاری اروپا رو به تمام شــدن
میرفت و در همین رابطه ما مشــاهده کردیم که سران ایران و آمریکا
پشت یک میز نشستهاند و بر سر اختالفات گفتوگو میکنند با آمدن
رئیس جمهور جمهوریخواه آمریکا همه موازنهها تغییر کرد و حتی
در این زمینه میبینیم که اروپا هم از خروج یکجانبه ترامپ از برجام
حمایت نکرد.
تحریمهای دور جدید آمریکا شــاید فــروش نفت ایران را با کاهش
محسوســی روبهرو کرده اســت ولی از ســوی دیگر باعث شــد تا
حمایتها از جمهوری اســالمی ایران هم بیشــتر شــود و در چنین
وضعیتی میبینیم که کشورهایی مانند چین که از قدرتهای اقتصادی
جهان محسوب میشود به ســمت ایران آمده حتی از خرید نفت از
جمهوری اسالمی حمایت کرده است.
اگر ترامپ پیش از اینکه بخواهد فوالد ایران را تحریم کند میدانست
که مشــتریهای صنایع فلزات ایران در آسیای مرکزی و خاورمیانه
در هر شرایطی مشتری ایران خواهند ماند ،هیچگاه به سمت تحریم
فلزات ایران نمیرفت .نمیتوان منکر آن شــد که در شرایط کنونی
اقتصاد ایران از تحریمها لطمه جدی خورده است و تولیدات داخلی
را به دلیل عدم واردات مواد اولیه به چالش جدی کشانده است ولی
فراموش نکنید که رئیس جمهوری آمریکا بارها گفتهاست که فروش
محصــوالت نفتی و فلزی ایران را به صفر میرســانند ولی حاال با
همه این حاشــیهها و بازیهای رسانهای باید بگوییم که نقشههایی
که آمریکا بر روی کاغذ ترســیم میکند در عمل نتیجهی عکســی
داشته است.
فراموش نکنید که ایران در همه این ســالها که در شــرایط تحریم
بوده توانسته زیرســاختهای صنعت فوالد خود را گستردهتر کند و
حــاال در وضعیتی که همه منتظرند ایــران از مواضع خود عقبگرد
کند ،سازمانهای جهانی اعالم میکنند که تولیدات صنعت فوالد ایران
نسبت به سال گذشته افزایشی  ۶برابری داشته است.
* مهدی تقوی
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

افزایش قیمت لبنیات شایعه است

رئیس اداره امور نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
اســتان همدان گفت :قیمت لبنیات و انواع فرآوردههای شیری به عنوان
یکی مواد غذایی مورد نیاز در سال گذشته با افزایش قیمت چشمگیری
مواجه شــد و نگرانیهایی را به وجود آورد ،بــا وجود آنکه دولت با
افزایش  ۲۰درصدی قیمت این محصوالت موافقت کرد اما بسیاری از
تولیدکنندگان این میزان را کافی ندانستند.
در ســال جاری نیز به تازگی زمزمههایــی مبنی برای افزایش قیمت
لبنیات به گوش میرسد .رئیس اداره امور نظارت و بازرسی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت اســتان همدان در گفتوگو با فارس گفت:
افزایش قیمت لبنیات در ســال گذشــته رخ داد اما در حال حاضر با
ثبات قیمت لبنیات در همه حوزهها مواجه هســتیم .هر روز افزایش
قیمــت رخ نمیدهد و در ســال جدید نیز تاکنــون تغییر قیمتی در
حوزه لبنیات و فرآوردههای شیری رخ نداده است .علیرضا شجاعی
با بیان اینکه برخی شــیر خام را گرانتر میفروشــند که موضوع در
حال بررسی است ،بیان کرد :با این حال افزایش رسمی و غیررسمی
قیمت لبنیات رخ نداده است.
وی به فارس گفت :افزایش قیمت لبنیات شــایعه است و باید دید این
شایعه در نهایت چه هدفی را دنبال میکند.
شجاعي با بیان اینکه افرادی هستند که با شایعه فرصتهای حداقلی را
به فرصت حداکثری تبدیل میکنند ،خاطرنشان کرد :متأسفانه جامعه ما
هم این به این شــایعات واکنش نشان میدهد و با صف کشیدن مقابل
فروشگاهها باعث افزایش قیمتها میشود.

کارت دانشجویی احمد یاحسین گو فرزند حسین به شماره
ملی  4۲8471103۲رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه
بوعلی سینا به شماره دانشجویی  ۹313338007مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فروش سیلوی همدان
به یکدهم قیمت

واگذاری شرکت غله و سیلوی همدان
بــه بخش خصوصی آن هــم به یکدهم
قیمت منجر به بروز برخی نگرانیها برای
آینده شده اســت ،اتفاقی که فقط همدان
درگیر آن شــده و دیگر اســتانها از این
مهلکه خود را نجات دادهاند.
نیمه دوم سال  ۹۵سازمان خصوصیسازی
در اجرای اصل  ۴۴قانون اساســی اقدام
به واگذاری شــرکتهای غله و خدمات
بازرگانــی مناطــق  ۷و  ۱۳بــه بخــش
خصوصی کــرد و این جریــان قرار بود
ابتدای واگذاری شرکتهای غله باشد.
در کشــور  ۱۴منطقه به نام شــرکتهای
غله و خدمات بازرگانــی مناطق ۱۴گانه
معروف هستند که شرکت غله و خدمات
بازرگانی استان همدان با عنوان منطقه ۱۳
در سال  ۹۵واگذار شده است.
سازمان خصوصیســازی آذرماه سال ۹۵
چهــار منطقه نظیــر  ۹ ،۱۲ ،۱۳و  ۷را به
مزایده گذاشــت ،از این تعداد دو منطقه
تقاضای خرید نداشــت اما دو منطقه  ۷و
 ۱۳به فروش رسید.
این ســازمان بعد از واگذاری دو شرکت
منطقه  ۷و  ۱۳همچنان به دنبال واگذاری
سایر مناطق بود اما با اعتراضهایی نسبت
به این واگذاریها گویا استانهایی موفق
شــدند جلوی قضیه را بگیرنــد چراکه
شرکتهای غله وظایف تأمین گندم ،آرد،
نان و ســایر اقالم مورد نیاز و استراتژی
کشــور را برعهده دارند و اگر به دســت
شرکتهای خصوصی بیافتد عم ً
ال دست
دولت کوتاه خواهد شــد و در نتیجه در
مواقــع بحرانــی امکان بروز مشــکالت
بسیاری است.
وقتی شرکتها واگذار میشدند مخالفان
این واگذاری معتقد بودنــد در تمام دنیا
حتی در کشــورهای پیشــرو نظیر کانادا،
اســترالیا و آمریکا که باالترین تولید گندم
و غالت را دارند ،مباحث گندم و آرد در
دست حاکمیت است و بخش خصوصی
کار را انجــام میدهد امــا زیر نظر دولت
اداره میشــود ،ما که در کشوری هستیم
که دائم با مشکالتی نظیر تحریمها ،سیل،
زلزله و ...مواجه اســت ،اگر نان مردم در
دســت دولت نباشد ،در این گونه شرایط
مشــکالتی به وجــود خواهــد آمد که
باید دید چه کســی میتواند به رفع این
مشــکالت بپردازد ،مسئله تأمین به موقع
روغن ،برنج ،شکر و سایر اقالم مورد نیاز
نیز دغدغه است.
گویا دارندگان ســایر مناطق شرکتهای
غله موفق شدند حرف خود را بر کرسی
نشــاندند و مسئله واگذاری تنها به منطقه
 ۱۳و  ۷ختم شد.
ســال گذشــته در خبرها آمد که شرکت
غله منطقه  ۷در آستانه ورشکستگی است
چراکه با وجود گذشت بیش از یک سال
از واگذاری این شرکت ،هنوز درگیرودار
واگذاری کامل از سوی شرکت بازرگانی
دولتی ایران قرار گرفته ،نامشــخص بودن
جزئیــات چگونگی واگــذاری به بخش
خصوصی در این مدت موجب شــده تا
چندین ماه متوالی کارمندان این شــرکت
از حقــوق و مزایا بینصیب بمانند و حق
بیمه تآمین اجتماعــی به تناوب پرداخت
نشده است.
دومین شــرکت یعنی شرکت غله همدان
هم واگذار شــد و با وجود اینکه قرار بود
پیگیریهــا برای ممانعــت از این کار در
استان جدی باشد اما شاهد اتفاقی نبودیم.
در آن ســالها شــنیدیم و در خبرها هم
بازتاب دادیم که مکاتباتی از سوی استاندار
وقت با معاون اول رئیس جمهور و وزیر
اقتصــاد و دارایی صــورت گرفته تا این
واگذاری در موقعیت مناسبی انجام شود
اما گویا بینتیجه بــود .مجمع نمایندگان
استان نیز در این زمینه پیگیریهایی انجام

داده بودند و در یــک پیگیری  ۴۶نفر از
نمایندگان مجلس طی نامهای این اتفاق را
به صالح کشور ندانستند ،اما گویا همدان
جزو این صالح نبود!.
در این جریان تمام مناطق ۱۴گانه اعتراض
کردنــد و پیگیری به مجمع تشــخیص
مصلحت نظام نیز کشــیده شــده چون
گفته میشد برای واگذاری شرکتها باید
زیرساختهای الزم فراهم شود که گویا
بقیه به جز مناطق  ۷و  ۱۳نتیجه گرفتند.
اخیرا ً نیز ســیلوی همدان با قیمت بسیار
پایین و آن هم نه با مزایده بلکه با مذاکره
واگذار شــده کــه باز هــم در بهت این
واگذاری هســتیم ،سوال این جاست چرا
باید باز هم شاهد یک واگذاری باشیم که
به نفع همدان نباشد؟
گویــا اخیــرا ً برنامــه بــر واگذاری
ســیلوهای گندم کشــور بوده و قرار
بود ســیلوهای همدان ،کرمانشاه و ...
واگذار شود اما آنچه مسلم است فعال
باز هم کاله ســر همدان رفته اســت،
چون مســئوالن کرمانشاه دستور ابطال
مزایده واگذاری ســیلوی این استان را
صادر کردهاند.
سه ســیلوی استان کرمانشــاه اوایل سال
گذشــته به بخش خصوصی واگذار شده
بود که قیمتگذاری کمتر از ارزش واقعی
و واگــذاری بــه فردی غیربومی ســبب
اعتراض مســئوالن آن اســتان نسبت به
خصوصیسازی واحدهای اقتصادی این
استان شــد که در نهایت مزایده واگذاری
سیلوی کرمانشاه با دستور رئیس جمهور
ابطال شد.
امیدواریم در این بین حق سیلوی همدان
و نیز شــرکت غله منطقه  ۱۳ادا شــود و
شــاهد واگذاری بدون حســاب و کتاب
حقوق بیتالمال نباشیم.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی
منطقه  ۱۳که واگذاری شرکت غله همدان
را یک اشتباه استراتژیک میداند و معتقد
است باید به بیتالمال برگردد اظهار کرد:
متاســفانه واگذاری در شرکت غله در دو
بخش صــورت گرفته ،واگــذاری خود
شــرکت غله از طریق مزایده و واگذاری
سیلو از طریق مذاکره انجام شده است.
علی رحمانیفر با بیان اینکه در واگذاری
ســیلوی همدان ارزش ریالی لحاظ نشده
اســت به فارس گفت :شــرکت غله هم
ارزش معنوی و توزیع کاالهای استراتژیک
و اساسی را برعهده دارد و نباید بدون هیچ
حسابی واگذار شود.
وی با طرح این سوال که واگذاری شرکت
غله به بخش خصوصی به ویژه در شرایط
خاص جامعه و مشــکالت اقتصادی چه
مفهومی میتواند داشــته باشــد؟ تاکید
کرد :یک اشتباه بزرگ استراتژیک بود که
شرکت غله همدان واگذار شود.
مدیرعامــل شــرکت غلــه و خدمات
بازرگانی منطقه  ۱۳با بیان اینکه متاسفانه
ســیلوی همدان نیز با قیمت بسیار پایین
واگذار شــده اســت ،خاطرنشــان کرد:
ســیلوی همدان چند برابر قیمت فروخته
شده ،قیمت دارد و میطلبد مجدد در این
خصوص بررســی صــورت گیرد و حق
دولت برگردد.
وی با بیــان اینکه طبق قانــون واگذاری
این شرکتها از طریق سازمان خصوصی
انجام میشــود ،گفت :واگــذاری امالک
دولت و شــرکتهای دولتی طبق قانون
توســط سازمان خصوصیســازی است،
قیمتگذاری شرکتها توسط کارشناسان
ســازمان خصوصی انجام میشود و باید
طوری باشــد که اموال بیتالمال به تاراج
نرود.
رحمانیفر با تأکید به اینکه مسئوالن استان
از جملــه نمایندگان مجلس و اســتاندار
میتواننــد در این زمینه پیگیر باشــند تا

شرکت دوباره به دولت و مردم بازگردانده
شود افزود :متاسفانه در واگذاریهای این
شــرکتها اموال بیتالمال با قیمتهای
بســیار ارزان از بدنــه دولت جدا شــده
که ادامه این رونــد باعث تضییع حقوق
بیتالمال خواهد شد.
وی با بیان اینکه شــرکت غلــه جایگاه
اســتراتژیک دارد و نبــود آن باعث بروز
هرج و مرج خواهد شــد گفت :در روند
واگذاری تنها شــرکت مناطــق  ۷و ۱۳
واگذار شــد و بعد هم متوجه شــدند که
نباید سایر شرکتهای غله واگذار شود.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی
منطقه  ۱۳با اشاره به اینکه متاسفانه مشکل
روی سر همدان ،کردستان ،قزوین ،گیالن
و اردبیل خراب شد و این پنج استان دچار
خسران شــدند ،افزود :دولت نیز به دنبال
برگردانــدن این شرکتهاســت اما هنوز
نتیجهای حاصل نشده است.
وی به موقعیت سیلوی همدان اشاره کرد
و با بیان اینکه ســیلوی قدیمی شهر دور
میدان امام حسین(ع) واقع شده و از لحاظ
مالکیت در نقطه بسیار خوبی قرار گرفته
اســت گفت :به عنوان مسئول شرکت به
مراجع مختلف مراجعه کرده و درخواست
رسیدگی داشتم چراکه حقوق استان نباید
پایمال شــود ،قیمت سیلو خیلی بیشتر از
میزان قیمتــی بوده که تعیین شــده و به
فروش رفته است.
رحمانیفــر خاطرنشــان کرد :ســیلوی
همدان به قیمت  ۱۶میلیارد تومان فروخته
شــده یعنی معادل  ۱۶واحد آپارتمان در
همدان در حالی که اگر سیلوها ،انبارها و
انشعابات مختلف را هم نادیده بگیریمآنجا
 ۲۰هزار متر مربع زمین دارد.
وی با اشــاره به نحوه اداره این شرکتها
توســط بخش خصوصــی گفت :بخش
خصوصــی به دنبال منافع خود اســت و
گاهــی به خاطــر این مســئله از تحویل
بــه موقع گنــدم خــودداری میکند در
صورتی که در بســیاری از مواقع باید به

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

موقع گندم از ســیلو خارج و به دســت
مصرفکننده برسد.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی
منطقه  ۱۳با بیان اینکه وقتی ســیلو دولتی
باشــد گندم به راحتی و با تمام قدرت در
اختیار قرار میگیرد افزود :بخش خصوصی
معموالً در سیستم ذخیرهسازی سعی به مانع
خروج گندم دارد چراکه بر اســاس میزان
ذخیرهسازی دستمزد میگیرد.

پشت پرده چوب حراج زدن به
اموال دولت چیست ؟

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی
مجلس شورای اسالمی نیز با انتقاد به این
واگذاری و با طرح این ســوال که پشت
پــرده چوب حراج زدن بــه اموال دولت
چیست؟ اظهار کرد :فروش سیلوی همدان
به یک دهم قیمت و به صورت اقســاطی
قابل قبول نیست.
امیر خجســته در خصــوص واگذاری
شــرکت غله منطقه  ۱۳و سیلوی همدان
گفــت :ورود به موضــوع تخلف در این
واگذاریها پــس از تخلفات عظیمی بود
که در سازمان خصوصیسازی در برخی
واگذاریهــا رخ داد و نمایندگان مجلس
نسبت به آن اعتراض کرده بودند.
وی با تأکید بر اینکه این موضوع با جدیت
در دستگاههای نظارتی در حال بررسی و
پیگیری است تصریح کرد :گزارشهایی از
واگذاری غیرقانونی اداره غله و ســیلوی
همدان به فراکســیون مبارزه با مفاســد
اقتصادی رسید که منجر به پیگیری از این
طریق و کمیسیون اصل  ۹۰شد.
نماینــده مردم همدان در مجلس شــورای
اســالمی با بیان اینکه کســی در اســتان
پاسخگوی این موضوع نبوده که اداره غله
و سیلو با چه ارتباطاتی واگذار شده است؟
گفت :سؤال این است که چرا سیلوی همدان

به جای اینکه از طریق مزایده در کشور اعالم
شود و کسانی که دنبال خرید هستند بیایند،
با مذاکره صورت گرفته است؟.
وی با تأکید بر اینکه پیگیری این مســئله
پــس از وصــول گزارشهــای متعدد و
بالفاصله بعد از واگــذاری بود افزود :در
حال حاضر از طریق دستگاههای نظارتی
در ســطح ملی و اســتانی پیگیر هستیم؛
آخرین پاسخی هم که دستگاههای نظارتی
به ما دادهاند این اســت که واگذاری اداره
غله و سیلو با مذاکره و نه مزایده صورت
گرفته است.
خجسته خاطرنشــان کرد :دستگاههای
نظارتی در حال تحقیق و بررسی هستند
که چه کســی ،چرا و به چه صورت این
کار را انجــام داده که به محض کســب
نتایج ،قطع ًا پاســخ را به دادگاه خواهیم
داد؛ زیرا امــوال بیتالمال که توســط
عدهای به یغما رفته باید برگردانده شود
تــا درس عبرتی برای دیگران باشــد و
اینطور نباشد که عدهای احساس کنند
هر کاری دلشــان میخواهــد میتوانند
انجام دهند.
وی گفت :کسی با اصل خصوصیسازی
از طریق انتشار قراردادهای واگذاری برای
عموم مردم مخالف نیســت و به عبارتی
نگرانیها از خصوصیسازی نیست ،بلکه
نحوه واگذاریها ،مفتفروشیها ،فساد،
زیر پا گذاشتن قانون و خصوصیخواری
موجب نگرانی افکار عمومی و نمایندگان
مردم در مجلس شــده کــه باید دید چرا
در واگــذاری یک اداره دولتی این تخلف
صــورت گرفتــه و هیچکس در اســتان
پاسخگوی آن نیست؟
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای
اسالمی بیان کرد :آنچه مهم به نظر میآید
این اســت که مقامات قضایی و نظارتی

باید با دقت و جدیت مسائل مختلف در
روند این واگذاری را بررسی کنند که آیا
روند قانونی واگذاری نظیر اصل اهلیت و
قیمتگذاری مناسب ،رعایت شده یا اینکه
این امر بر اساس رانت و پارتیبازی انجام
گرفته است؟

شک نکنید این موضوع پیگیری
خواهد شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع استاندار همدان نیز در این بین قول
بررســی ابعاد واگذاری سیلوی همدان به
بخش خصوصی را میدهد و اظهار دارد
که جلوی کار غیر قانونی را میگیریم.
ظاهــر پورمجاهد بــا بیــان اینکه این
واگذاریهــا قبل از مســئولیت بنده رخ
داده و در جریان امور نیســتم گفت :بعد
از مطالعه مصاحبه مدیرعامل شرکت غله
تماس گرفتم و گفتم هر کمکی الزم باشد
انجام خواهیم داد تا این روند در مســیر
اصلی و قانونی خود پیش رود.
وی بــا بیــان اینکــه هــر کاری باید در
چارچوب قانون انجام گیرد و حقوق مردم
نیز رعایت شــود گفت :اموالی که به نام
دولت اســت در اصل دولت به نمایندگی
از مردم آنها را در اختیــار دارد و باید به
مجرای اصلی برگردد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه
منابع استاندار همدان با تأکید به اینکه هرجا
از مســیر قانون منحرف شــده باشیم باید
برگردیم ،افزود :اگر در این مســئله قانون
رعایت شده باشد مسیر خود را طی میکند
و اگر منحرف شده و قیمت پایینتر باشد،
استان و استانداری نیز پیگیر خواهد شد تا
حقوق مردم و دولت حفظ شود.
وی گفــت :شــک نکنید ایــن موضوع
پیگیری خواهد شــد و اگر قانونی نباشد
اجازه چنین اتفاقی را نخواهیم داد.

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحلهای(نوبت دوم)

اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب شهر همدان در مسیرهای پراکنده
(طول هر مسیر  30متر و بیشتر) به شماره ج98/129/
شرکت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار  ،اجرای شبکه جمع آوری
و انتقال فاضالب شهر همدان در مسیرهای پراکنده (طول هر مسیر  30متر و بیشتر) با برآورد  8.30۲.587.017ریال بر
اساس فهرست بهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب سال  ۹8را به پیمانکاراني که دارای حداقل رتبه  5آب و گواهینامه
تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با سابقه انجام حداقل یک پروژه مرتبط در  5سال گذشته به مبلغ
اولیه  %۲5مبلغ برآوردي مناقصه و تحویل موقت یا قطعي همان پروژه و نیز دو رضایت نامه از باالترین مقام دستگاه اجرایي
در کارهاي مرتبط پیشین طي  5سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه  ، ) 5واگذار نماید.
ازکلیه پیمانکاران واجد شرایط که متقاضي شرکت در مناقصه هستند دعوت مي شود با ارائه درخواست کتبي و فیش واریزي
به مبلغ  300/000ریال به حساب سپهر بانک صادرات شماره  01013۹61۹7001بابت خرید اسناد مناقصه در ساعت اداري از
 ۹8/3/8لغایت  ۹8/3/13به دفتر قراردادهاي این شرکت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۲74.۹07.761ریال است که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده  ،تضمین معتبر
تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب سپهر بانک صادرات شماره  01013۹61۹7001واریز و یا چک بانکي تضمیني در وجه شرکت
تهیه ویا از مطالبات قطعی تائید شده نزد شرکت بلوکه نماید و حسب مورد ضمانتنامه یارسید واریز وجه یا چک بانکي و یا
گواهی مطالبات قطعی تائید شده را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.
به پیشنهادهاي فاقد سپرده  ،فاقد امضاء ،مشروط وپیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،سپردههاي
مخدوش ،سپرده هاي کمتر از میزان مقرر ،چک شخصي و نظایر آن ، ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .مدت اعتبار پیشنهادها
 3ماه است.مهلت عودت اسناد تکمیل شده مناقصه تا پایان وقت اداري مورخ  13۹8/3/۲5ومحل تحویل دبیرخانه شرکت آب
و فاضالب می باشد .پاکات ساعت  10مورخ  13۹8/3/۲6در کمیسیون مناقصه در محل شرکت بازگشایی خواهد شد .
محل دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها :همدان  -میدان بیمه -جنب اداره ثبت احوال -شرکت آب و فاضالب استان
همدان و ساعت اداری (شنبه تا چهارشنبه  7:45تا ، 14:15پنجشنبه  7:45تا )13:15
این آگهي در پایگاه ملي مناقصات و سایت شرکت (  )w w w .h w w .i rدرج شده است.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه اي براي پیمانکار نخواهد داشت.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

آب یعنی زندگی
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پیشخوان
خانواده ها مراقب کالس های غیرقانونی
باشند
رئیس هیأت اســکیت همــدان گفت :خانواده هــا مراقب برپایی
کالسهای غیرقانونی و نامعتبر ورزش اسکیت در سطح استان باشند.
مهدی مجیدی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت :این کالسها توسط
برخی دارندگان سالنهای ورزشی و بدون مجوز برگزار میشود و مورد
تایید هیأت اسکیت نیست.
وی اضافه کرد :کالسهای اســکیت باید دارای مجوز قانونی از هیأت

علم ورزش

سرما درمانی یکی از روشهای موثر
برای ریکاوری سریع در ورزشکاران
یک متخصص فیزیولوژی ورزشی معتقد است که سرما درمانی
یکی از بهترین روشها برای ریکاوری ورزشکاران حرفه ای بعد از
انجام تمرینات سنگین و فشرده است.
غالمرضــا جهانی افزود :بعد از انجام تمرینات ســنگین و فشــرده
مقادیر زیادی اسید الکتیک در داخل عضالت و خون تولید میشود
که برای خروج ســریع این اســید الکتیک که منبــع غنی از انرژی
اســت تحقیقات زیادی صورت گرفت که یکی از این روشها برای
بازگشت ورزشــکار به حالت اولیه بعد از انجام یک تمرین فشرده
و ســنگین ،انجام  ۱۰تا  ۱۵دقیقه تمرینات ســبک و آهسته و ماساژ
درمانی بود .هرچند بعد از این روشها میزان کاهش اسید الکتیک در
خون و عضالت افزایش پیدا کرد ،اما روش مناسبی برای ریکاوری
سریع ورزشکار نیست.
وی در گفتوگو با ایســنا ،گفت :در تحقیقات بعدی که برای انجام
ریکاوری ســریع ورزشکاران بعد از یک مســابقه سنگین و فشرده
صورت گرفت ،ســرما درمانی و قرار گرفتن ورزشــکار به صورت
غوطهور در آب با دمای  ۱۸درجه به مدت  ۱۵دقیقه بود .این روش
بیشــترین تأثیر را در روند کاهش الکتات تجمع یافته در عضالت و
خون داشــت و زمان ریکاوری را بعد از انجام یک تمرین یا مسابقه
فشرده و سنگین کوتاهتر میکرد .به طوری که ورزشکار برای جلسه
بعدی تمرین خود سریعتر میتوانست آماده شود.
جهانی خاطرنشــان کرد :آب به جز ریکاوری ســریع از نظر روحی
و روانــی نیــز تأثیر مطلوبــی در ایجاد آرامش و کاهش اســترس
ورزشــکاران بعد از انجام تمرینات ســنگین و فشرده دارد و سبب
میشــود تا ورزشــکار از نظر روانی نیز خود را برای جلسه بعدی
تمرینات آماده کند.
این متخصص فیزیولوژی ورزشــی در پایــان تصریح کرد :یکی از
مهمترین مزایای ســرما درمانی برای ریکاوری ورزشکاران کاهش
آسیبهای ریز در جریان تمرینات است ،به طوری که سرما درمانی
ســبب میشود تا آسیبهای بسیار کوچک سریعتر بهبود پیدا کند و
ورزشکار در شرایط بســیار مطلوبی خود را برای تمرین یا مسابقه
بعدی آماده کند .ضمن اینکه فشــار ناشــی از آب یک نوع ماســاژ
برای ورزشکار محسوب میشود و از این طریق ورزشکار میتواند
اکسیژن بیشتری را دریافت کند.

بوکس ایران با سرعت در حال نابودی است

دارنده دو نشان طالی قهرمانی آسیا و عضو شورای فنی فدراسیون
بوکــس گفت :در حال حاضر میبینیم که بوکس ایران دنده عقب و با
ســرعت باال در حال حرکت است و فکر میکنم با این روند به زودی
بوکس ایران نابود خواهد شد.
محمدرضا صمدی در گفتوگو با فارس ،در پاســخ به این سؤال که
شــما به عنوان عضو شورای فنی فدراســیون بوکس ،در حال حاضر
شــرایط بوکس ایران را چطــور ارزیابی میکنید ،گفت :متأســفانه
وضعیت بوکس ایران خیلی خراب اســت .در حال حاضر میبینیم که
بوکس ایران دنده عقب و با ســرعت باال در حال حرکت است و فکر
میکنم با این روند به زودی بوکس ایران نابود خواهد شد.
دارنده نشان نقره بازیهای آســیایی هیروشیما در پاسخ به این سوال
که گویا در شــورای فنی تصمیم بر این بود که سرمربی بوکس ایران
از کشور قزاقســتان انتخاب خواهد شــد ،اما هنوز خبری از حضور
مربی خارجی نیســت ،آیا موضوع حضور مربی قزاق در ایران منتفی
شــده اســت یا خیر ،گفت :گویا موضوع حضور مربی قزاق در ایران
در حد همان حرف و حدیث بود .آقایان موضوع توافق با مربی ســه
ســتاره قزاق را مطرح کردند و حتی اعالم کردندکه به توافق اولیه نیز
رســیدهاند ،اما گویا این موضوع فقــط در حد حرف بود .تا جایی که
من اطالع دارم ،موضوع حضور مربی قزاق در ایران منتفی شده است
و این یک ســناریویی بود که دستهای پشــت پرده نوشته بودند تا
کادرفنی را برکنار کند.

آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آییننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره  13۹7603۲600۹000087مورخه  ۹7/۲/۲۲هیأت موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي شهرســتان فامنین تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم کبری ابراهیمی فرزند
معراجعلی به شماره شناسنامه  16صادره از فامنین به شماره ملي  50۲۹86۹441در
اعیانی شــش دانگ بانضمام عرصه  7۹شعیر مشاع از  ۹6شعیر ششدانگ یک باب
خانه به مســاحت دویست و پنجاه و پنج مترمربع و هفتاد صدم مترمربع قسمتي از
پالك  ۹۹اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي ماماهان خریداري از مالک رسمي
آقای علی هاشمی (تاروردی) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد(.مالف )65
تاریخ انتشار نوبت اول13۹8/3/۹ :
تاریخ انتشار نوبت دوم13۹8/3/۲5 :

رضا بیات -رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنین
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باشــند و فعالیت آنها به صورت مســتمر مورد نظارت و بررسی قرار
میگیرد.
مجیدی بیان کرد :اســتعدادیابی نیــز از کالسهایی که زیر نظر هیأت
اسکیت استان همدان راه اندازی میشوند ،انجام خواهد شد و میتوانند
به تیمهای منتخب راه یابند.
رئیس هیأت اســکیت همدان با تاکید بر تهیه کفش استاندارد اسکیت
برای ورزشکاران گفت :اغلب محصوالت موجود در بازار غیر استاندارد
است و موجب آسیب دیدگی در ورزشکار میشود.
وی افزود :اســتفاده از اسکیت نامرغوب منجر به پرانتزی شدن پاها و

مشکالت قامتی و حرکتی برای فرزندان میشود.
وی توصیه کرد :خانوادهها همزمان با ثبت نام در دورههای آموزشــی
رسمی هیأت اسکیت استان همدان نســبت به تهیه کفش استاندارد و
مورد تایید هیأت اقدام کنند.
مجیــدی اضافه کرد :هم اینک اســکیتهای چینی در بازار مشــاهده
میشود که هیچ مرغوبیتی ندارد و با قیمت بسیار کمتر از اسکیتهای
اصلی به فروش میرسد.
وی یادآور شد :اگر میخواهیم کفش اسکیت خوب و استاندارد داشته
باشیم حداقل باید بین  ۱۰تا  ۱۵میلیون ریال هزینه کنیم.

شانس حضور پاس
در لیگ یک قوت گرفت

1
وحید هاشمیان دستیار
ویلموتس شد
وحید هاشمیان به عنوان دستیار مارک
ویلموتس در تیم ملی ایران انتخاب شد.
به گزارش ایســنا ،مــارک ویلموتس،
ســرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران،
وحیــد هاشــمیان را به عنوان دســتیار
خودش در تیم ملی انتخاب کرد.
وحید هاشــمیان ،بازیکن پیشــین تیم
ملی فوتبــال ایران ،فوتبال خــود را در
پرســپولیس به پایان برد .او مدت زیادی
از دوران فوتبال خود را در بوندسلیگای
آلمان طی کرد .او سابقه بازی در تیمهای
هامبورگ ،بوخوم و بایرن مونیخ آلمان را
در کارنامه دارد.
مربــی جدید تیــم ملی ســابقه  ۵۰بار
پوشیدن لباس تیم ملی را در کارنامه دارد
که در ایــن بازیها او  ۱۵گل نیز به ثمر
رسانده است.
هاشمیان بعد از اتمام دوران بازیگریاش
به سراغ کالسهای مربیگری رفت و در
این زمینه کار خود را در کشور آلمان آغاز
کرد .او در طــی از دورههای مربیگری
خود مدتی هم در تمرینات بایرن مونیخ
و در زمــان مربیگری گواردیوال در این
تیم ،شــرکت کرد.او در  ۱۶اکتبر ،۲۰۱۲
به عنوان ســرمربی جدید تیــم فوتبال
"هالشــتنبک  -رلینگن"آلمــان کــه در
بوندســلیگای پنج و در منطقه هامبورگ
قرار دارد برگزیده شــد .وی پس از یک
سال هدایت تیم نیندورفر در همان منطقه
را به دســت گرفت.هاشــمیان در ژوئیه
 ۲۰۱۷هدایــت تیم زیر  ۱۷ســالههای
هامبورگ را در دست گرفت.

2
نیمار مصدوم شد
در حالی که تیم پاس  ۳فصل اخیر را در
لیگ دســته دوم سپری کرده ،شنیده میشود
برخی از مســئوالن همدان در تالش هستند
با خرید امتیاز ،شرایط حضور پاس در لیگ
دسته اول را در فصل  ۹۹-۹۸مهیا کنند.
تیم فوتبال پاس همدان در فصل  ۹۵-۹۴لیگ
دســته اول فوتبال باشگاهای کشور با کسب
نتایج ضعیف و سقوط به دسته پایینتر امتیاز
خــود را در این لیگ از دســت داد و برای
نخســتین بار در تاریخ باشگاه فصل ۹۶-۹۵
را در لیگ دسته دوم سپری کرد.
در حالی که انتظــار میرفت پاس بزرگ در
همین فصل جواز حضور در لیگ دسته اول
را کسب کند به دالیل مختلفی از جمله کسر
 ۶امتیاز از سوی فیفا از صعود به دور حذفی
بازیهــا بازماند تا فصل بعد را نیز در همین
لیگ توپ بزند.
در فصل  ۹۷-۹۶امــا اوضاع برای تیم پاس
بدتر از فصل گذشــته پیش رفت و قهرمان
اسبق ایران و آسیا به لیگ دسته سوم سقوط
کرد.
با ســقوط پــاس به لیگ دســته  ۳برخی از
مسئوالن استان دست به کار شدند و با خرید
امتیاز جواز حضور پاس در لیگ دســته دوم
را برای فصل  ۹۸ -۹۷گرفتند.
در این فصل از مســابقات فوتبال لیگ دسته
دوم فوتبال باشــگاههای کشــور تیم پاس
همــدان عملکرد نســبت ًا خوبــی از خود به
نمایش گذاشت و حتی  ۲هفته مانده به پایان
بازیهــا بخت اول صعــود از گروه خود به
لیگ دسته اول بود.
اما در نهایت با ارائــه  ۲بازی ضعیف در ۲
هفته پایانی با کسب  ۴۱امتیاز از  ۲۴مسابقه
در رده سوم گروه ب ایستاد تا فصل ۹۹-۹۸
را نیز میهمان لیگ  ۲باشد.
در حالی بیشتر هواداران و کارشناسان اعتقاد
داشــتند حضور پاس در لیــگ  ۲فقط یک
فصــل به طول میانجامد ،تیم پاس در فصل
جدید چهارمین سال حضورش در این لیگ
را سپری میکند .اما از قرار معلوم تحرکاتی
برای خرید امتیاز در لیگ یک از سوی برخی
از مســئوالن استان صورت گرفته تا شاید از

این طریق گره کور صعود پاس به لیگ دسته
اول باز شود.

تا آخر هفته تکلیف خرید امتیاز در
لیگ یک روشن میشود

عضو اتحادیه باشــگاهای فوتبــال ایران در
گفت و گو با تســنیم با بیان این که حضور
پــاس در لیگ  ۲هیچ عایــدی برای فوتبال
همدان ندارد اظهار داشــت :حضور در این
لیگ فقط برای همدان سالی  ۱.۵تا  ۲میلیارد
تومان هزینه دارد.
سیروس رکنی افزود :عدهای بازیکن خارج
از استان چند صباحی در این لیگ برای پاس

در حالی بیشتر هواداران و
کارشناسان اعتقاد داشتند
حضور پــاس در لیگ ۲
فقط یــک فصل به طول
میانجامد ،تیم پاس در
فصل جدیــد چهارمین
ســال حضورش در این
لیگ را سپری میکند

بازی میکنند و بدون آنکه چیزی به فوتبال
همــدان اضافه کنند پول خــود را میگیرند
و میرونــد و یا برای رســیدن به پول خود
شکایت میکنند.
وی عنوان کرد :تیم پاس  ۳فصل اســت که
در لیــگ  ۲حضور دارد و نتوانســته به لیگ
یــک صعود کنــد و از آنجا که اسپانســرها
انگیزهای بــرای ســرمایهگذاری در لیگ ۲
ندارند مسئوالن استان باید به نوعی هزینهها
را پرداخت کنند.
رکنی با اشاره به این که در لیگ یک اسپانسر
بــه وفور برای تیمها پیدا میشــود گفت :با
توجه به تغییراتی که در برگزاری مســابقات

لیگ دسته اول رخ داده این لیگ از جذابیت
باالیی برخوردار اســت و هواداران بسیاری
دارد؛ به همین دلیل اسپانســرها به راحتی در
این لیگ سرمایهگذاری میکنند.
وی با اشــاره به این که در صورتی که پاس
در لیگ یک حضور داشته باشد  ۳ ،۲اسپانسر
برای حمایت از این تیم اعالم آمادگی کردند
تصریــح کرد :اگــر بتوانیم امتیــاز تیم لیگ
یکی برای پاس بخریم با ورود اسپانســرها
مشکالت مالی تیم مرتفع میشود.
رکنی تاکید کــرد :صحبتهای ابتدای برای
خرید امتیــاز یک تیم دســته اولی صورت
گرفته و روز پنجشنبه در جلسهای با حضور
دکتر حاجــی بابایی ،نماینــده مردم همدان
در مجلس و مهنــدس صوفی ،رئیس هیأت
فوتبال همدان و عضو هیأت مدیره پاس ،در
این مورد تصمیمگیری میشود.

ایجاد ســامانه هــواداری برای
هوادران پاس

وی بــا اعالم ایــن که نتایج این جلســه به
استحضار استاندار همدان نیز میرسد گفت:
تکلیف حضــور تیم پــاس در لیگ یک با
خریــد امتیاز یا ادامــه فعالیتش در لیگ  ۲تا
آخر همین هفته مشخص میشود.
رکنی با اشــاره بــه این که قصــد داریم با
حمایت یک بانک و یک اپراتور تلفن همراه
هوادران پاس را ساماندهی کنیم عنوان کرد:
با ایجاد ســامانه هواداری و کارت هواداری
امتیازات ویژهای به تماشاگران و عالقمندان
پاس تعلق میگیرد.
رکنــی تاکید کرد :امتیازاتی که تماشــاگران
 ۲تیم بــزرگ پایتخــت یعنی اســتقالل و
پرسپولیس با کمک این  ۲اسپانسر از آن بهره
میبرنــد از جمله گرفتن تســهیالت ،خرید
برخــط با تخفیفات ویــژه و خرید از مراکز
فروش تحت قــرارداد با این حامیان مالی به
صورت اقســاط ،با ایجاد سامانه هواداری به
تماشاگران پاس نیز تعلق میگیرد.
وی تصریح کرد :تیم پاس در این فصل چه
در لیگ  ۲باشــد چه در لیگ یک این سامانه
هواداری بــرای عالقمندان به این باشــگاه
ایجاد میشود.

ستاره تیم ملی فوتبال برزیل در تمرین
نخســت خود با این تیم مصدوم شد و
زمین را ترک کرد.
به گزارش ایسنا برزیل میزبان رقابتهای
کوپا آمه ریکا در سال  ۲۰۱۹است .نیمار
به همراه دیگر ستارهای سرشناس سلسائو
تمرینات خود را بــرای قهرمانی در این
رقابت بزرگ آغاز کردهاند.
خبر بد بــرای هواداران فوتبال در برزیل
آســیبدیدگی نیمار به هنگام نخستین
تمرین خود بود.ستاره سرشناس سلسائو
تنها چند دقیقه بعد از تمرین نخست خود
زیر نظر تیته از ناحیــه زانوی پای چپ
احساس درد کرد و تمرین را در حالی که
بسیار ناراحت بود ترک کرد تا نشان دهد
که آسیبدیدگی او جدی است.نیمار در
فصل جاری به خاطر آســیبدیدگی از
ناحیه زانو چندین هفته دور از میادین بود
و به نظر میرســد که این آسیبدیدگی
همچنان این ستاره تیم ملی فوتبال برزیل
را رها نمیکند.
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بارسلونا آماده فروش
دمبله شد
باشــگاه بارسلونا آماده فروش ستاره
فرانسوی خود شد.
به گزارش فارس ،نشریه اسپورت اسپانیا
خبر داد که باششــگاه بارســلونا بعد از
ناکامــی در لیگ قهرمانــان اروپا و جام
حذفی اســپانیا به دنبال یک خانه تکانی
گســترده در تابستان است.بنا به گزارش
ها بارسلونا می خواهد با فروش عثمان
دمبله ،ستاره فرانسوی کمی از بودجه الزم
برای تجدید قوایش را تهیه کند .دمبله با
مبلغ  ۱۰۵میلیون یــورو از دورتموند به
بارســلونا آمد ولی نتوانست انتظارات را
برآورده کند.دمبله در فصل گذشــته ۴۲
بازی برای بارســلونا بازی کرد و در این
مسابقات  ۱۴گل زد و  ۹پاس گل داد.

روی استفاده از لژیونرها تاکید نمیکنم
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت:
روی استفاده از لژیونرها تاکید نمیکنم
و از همه ظرفیت فوتبال ایران اســتفاده
خواهم کرد.
مارک ویلموتس در نخســتین نشست
خبری خود به عنوان ســرمربی تیم ملی
فوتبــال ایران گفــت :از همه اصحاب
رســانه تشــکر میکنم و همانطور که
رئیس فدراســیون گفت ،ایران را کشور
بــی نظیر دیــدم و در این مــدت کم،
فیلمهای بازهای تیم ملی را در مسابقات
اخیر را مشاهده کردم.
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جانشین کی روش در تیم ملی ایران ابراز
امیدواری کرد که با فدراسیون همکاری
خوبی داشته باشــد و گفت :در مسائل
فنی دســتیار من مانوئل فریرا و وحید
هاشمیان هستند .دلیل انتخاب هاشمیان
تسلط او به زبان آلمانی و آشناییاش با
فرهنگ این کشور بود.
وی گفــت :تاکنــون دســتیاری برای
آنالیــزور انتخاب نکردهام .بازی مقابل
تیمهای ملــی فوتبال ســوریه و کره
جنوبی کمک مــی کند تا آنالیز خوبی
از بازیکنان داشته باشم.
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مدرسه نجاتغریق
در همدان فعال میشود
رئیس هیأت نجاتغریق و غواصی استان همدان گفت :مدرسه
آموزشی رشته نجاتغریق و غواصی در استان همدان فعال میشود.
ســیروس سوریان در گفتگو با مهر اظهار داشت :طبق تصمیم کمیته
اســتعدادیابی هیأت و در راستای توســعه و ارتقای رشته ورزشی
نجاتغریق و غواصی مدرســه نجاتغریق و غواصی استان همدان
فعالیت خود را آغاز میکند.
وی افــزود :آمــوزش غواصــی در ســنین پایــه ،برگــزاری هرســاله
جشــنواره بــزرگ منجیــان غریــق در ســنین پایــه ،اعــزام بــه
مســابقات اســتانی و کشــوری ،بهبــود امنیــت اماکــن آبــی در
راســتای سیاســتهای فدراســیون و آشــنایی بــا مفاهیــم اولیــه
نجاتغریــق و منجــی گــری از اهــداف و راهبــرد مدرســه
نجاتغریــق اســتان همــدان اســت.
رئیس هیأت نجاتغریق و غواصی استان همدان با اشاره به شرایط
پذیرش در این مدرســه گفت :داشــتن حداقل سن  ۷و حداکثر ۱۴
سال ،تسلط مقدماتی در یکی از شناهای رقابتی کرال ،سینه ،قورباغه،
پروانه ،کرال پشــت که در غیر این صــورت پس از گذراندن دوره
به کالس معرفی خواهند شــد و برگه ســالمت پزشکی از شرایط
پذیرش است.
سوریان با اشــاره به نظارت مستمر بر کیفیت آب استخرهای استان
همــدان بیان کرد :هیــأت غواصی و نجاتغریق اســتان همدان با
همکاری بهداشــت همدان بر کیفیت آب تمامی استخرهای دارای
مجوز از اداره کل ورزش و جوانان اســتان همــدان نظارت فنی و
مستمر دارد.
رئیس هیــأت نجاتغریق و غواصی اســتان همــدان عنوان کرد:
همچنین با پیگیریهای انجام شــده اســتخرهای همدان از سیستم
الکترولیز نمک استفاده میکنند.

قهرمانان تکواندو همدان شناخته شدند

رئیس هیــأت تکواندو همــدان گفت :قهرمانــان تکواندو
استان در ماده پومســه با برگزاری یک دوره مسابقات شناخته
شدند.
احسان قنبری در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت :در این پیکارها ۶۰
تکواندوکار در پنج رده سنی به صورت انفرادی با هم رقابت کردند.
وی اضافــه کرد :در این رقابت ها و در رده ســنی  ۱۲ســال ،بهراد
حیدریان ،پارســا اســد بیگی و محمد طاها میرزا نیا به ترتیب اول
تا سوم شدند.
قنبــری بیــان کــرد :در رده ســنی  ۱۲تــا  ۱۴ســال امیــر ســام
درخشــنده عنــوان قهرمانــی را کســب کــرد ،اشــکان مــددی دوم
شــد و ســوم مشــترک بــه آرتیــن گمــار و محمــد مهــدی رئوفــی
رســید.
وی اظهــار داشــت :در رده ســنی  ۱۵تــا  ۱۷ســال نیــز محمــد
مهــدی کرمــی قهرمــان شــد ،محمدامیــن گماریــان ســکوی دوم را
کســب کــرد و رادمــان احمــدی ســوم شــد.
رئیــس هیــأت تکوانــدو همــدان خاطرنشــان کــرد :همچنیــن
محمــد مهــدی جمشــیدی و مهــراد اکبــری موحــد بــه ترتیــب
مقــام هــای اول و دوم رده ســنی  ۱۸تــا  ۳۰ســال را کســب کردنــد
و عنــوان ســوم مشــترک نیــز بــه عرشــیا لطفیــان و احســان کفــش
نوچــی رســید.
قنبــری بیــان کــرد :در رده ســنی  ۳۰تــا  ۴۰ســال نیــز مجتبــی
همتــی اول شــد و مقــام دوم بــه داود حســن پــور رســید.
بــه نفــرات برتــر هــر رده حکــم قهرمانــی و مــدال اعطــا شــد و
برتریــن هــای ایــن رقابــت هــا راهــی مســابقات کشــوری مــی
شــوند.
آگهي حصر وراثت

ویلموتس:

وی ادامه داد :آنچه که در ذهن اروپاییها
از ایران اســت نه مثبت است و نه منفی
اما به اعتقاد من ایران از امکانات خوبی
برخوردار است و می می خواهم به همه
نقاط ایران سفر کنم.
سرمربی جدید تیم ملی ایران همچنین
امکانات مجموعه ورزشی آزادی را هم
بسیار مثبت ارزیابی کرد.
ســرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران
اظهار داشــت :هدف من این است که
همه بازیکنــان و مردم در کنار یکدیگر
تیم های بتوانند جلو ببرند.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

آقــای ســیدعلی ســجادی دارای شــماره شناســنامه  6۹بــه شــرح دادخواســت
کالســه 114/۹71080ح از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید حاجــی آقــا ســجادی بــه شــماره
شناســنامه  4۹66در تاریــخ  ۹7/11/۲0در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی
گفتــه ورثــه حینالفــوت آن متوفی/متوفیــه منحصــر اســت بــه:
 -1ســید صمــد ســجادی فرزنــد ســید حاجــی آقــا بــه شــماره شناســنامه ۹۲
پســرمتوفی
 -۲ســید رحمــت ا ..ســجادی فرزنــد ســید حاجــی آقــا بــه شــماره شناســنامه
 873۲پســر متوفــی
 -3افسانه سجادی فرزند سید حاجی آقا به شماره شناسنامه  8731دختر متوفی
 -4ســیاره ســجادی فرزنــد ســید حاجــی آقــا بــه شــماره شناســنامه  71۲6دختــر
متو فی
 -5منیــژه ســجادی فرزنــد ســید حاجــی آقــا بــه شــماره شناســنامه  1033۹دختــر
متو فی
 -6ســید نبــی ســجادی فرزنــد ســید حاجــی آقــا بــه شــماره شناســنامه 71پســر
متوفــی
 -7ســید حمیــد ســجادی فرزنــد ســید حاجــی آقــا بــه شــماره شناســنامه 71۲5
پســر متوفــی
 -8ســیدعلی ســجادی فرزنــد ســید حاجــی آقــا بــه شــماره شناســنامه  6۹پســر
متوفــی و الغیــر.
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــي
مينمایــد تــا هــر کســي اعتراضــي دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد
از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــي ظــرف یــک مــاه تقدیــم دارد واال گواهــي صــادر
خواهــد شــد( .م.الــف )186
رئیس حوزه شماره  114شوراي حل اختالف اسدآباد
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■ دوبیتي:

مسلسل زلف بر رخ ریته دیری

پریشان چون کری زلف دو تا را

گل و سنبل بهم آمیته دیری

بهر تاری دلی آویته دیری

شماره 3485

باباطاهر

فناوري

چاپگر سه بعدی برای خانه سازی
به ماه می رود

یک شرکت آلمانی با همکاری دانشگاه فنی برونشویگ این کشور
بــه دنبال انتقال چاپگری ســه بعدی به ماه برای ســاخت خانه های
مسکونی است.
به گــزارش مهر انتظار میرود روند انتقال ایــن چاپگر به کره ماه و
استفاده از آن برای خانه سازی تا سال  ۲۰۲۱تکمیل شود.
چاپگر سه بعدی لیزری یادشــده که  Mo o n r i s eنام دارد ،بر روی
یک ماه نورد خودران نصب میشود و بدون نیاز به دخالت انسان و با
برنامه ریزی قبلی قادر به ساخت سازههای از پیش ساخته خواهد بود.
یکی از مهمترین چالشهای فراروی بشر برای ساخت و ساز در کره
ماه ،دشواری انتقال مواد ساختمانی به تنها قمر زمین است.

توربین بادی شارژ ساخته شد

دوربین جایگزین آینه بغل خودرو می شود

یک دانشــجو در ســوئیس توربین بادی میکرویی ابداع کرده که
بســیار سبک و قابل حمل است .این توربین برای شارژ دستگاه هایی
مانند موبایل مناسب است و می تواند شب و روز کار کند.
بــه گــزارش مهــر ،یــک توربیــن بــادی میکــرو ابــداع شــده کــه راه
حــل مناســبی بــرای تأمیــن شــارژ باتــری دســتگاههای کوچــک در
کمپینــگ و کوهنــوردی اســت .ایــن توربیــن بــادی میکــرو ،ســبک
و قابــل حمــل اســت و میتوانــد دســتگاههای کوچــک ماننــد
موبایــل را شــارژ کنــد.
نیلز فربر دانشجوی  E CA Lدر سوئیس آن را ابداع کرده است .وزن
این توربین بادی کمتر از یک کیلوگرم اســت و میتواند شــبانه روز
فعالیت کند .هنگام تردد نیز فرد میتواند آن را تا کند.

شــرکت هوندا در خودروی الکتریکی جدید خود به جای آینه
بغل از دوربین اســتفاده کرده اســت .این دوربین ها عالوه بر اینکه
چشــم انداز بهتری بــرای راننده فراهم می کننــد ،از نقاط کور می
کاهند.به گزارش مهر ،در خودروی الکتریکی جدید شرکت هوندا به
نام  H o n d a Eبه جای آینه بغل از دوربین استفاده شده است .این
دوربین ها به عنوان ویژگی استاندارد خودرو ارایه می شوند.دوربین
های مذکور دقیق ًا در جایی قرار می گیرند که آینه های بغل خودرو
قرار داشته اند .همچنین در داخل خودرو نمایشگری ۶اینچی در دو
طرف داشبورد نصب شده اســت .به گفته هوندا استفاده از دوربین
ها کارآمدی خودرو را می افزاید و چشــم انداز بهتری از پشت سر
خودرو برای راننده فراهم می کند.

فیس بوک و توئیتر حساب های کاربری
مرتبط با ایران را حذف کردند

فیس بوک و توئیتر حســاب های کاربری مرتبط با ایران را حذف
کرده اند .فیس بوک  ۵۱حســاب کاربری در پلتفرم خود و توئیتر نیز
شبکه ای از  ۲۸۰۰حساب کاربری را به دلیل حمایت از ایران حذف
کرده اند.
به گزارش مهر به نقل از  ،فیس بوک و توییتر اعالم کردهاند حســاب
های کاربری مرتبط با ایران را حذف کردهاند.
شــبکه اجتماعی فیس بوک  ۵۱حساب کاربری ۳۶ ،صفحه و  ۷گروه
در پلتفرم خود و همچنین  ۳حســاب کاربری در اینستاگرام را حذف
کرده اســت.توئیتر نیز اعالم کرده شبکه ای از  ۲۸۰۰حساب کاربری
منتسب به ایران را از آغاز ماه می تاکنون حذف کرده است.

تولید زخمپوشی برای التیام زخم در
کمترین زمان توسط محققان کشور

محققان کشــور موفق به تولید زخمپوشــی شدند که در کمترین
زمان ممکن زخم دیابت و سوختگی را التیام می بخشد.علی رسولی
یکی از محققان طرح پانسمان نانو و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
– بیوتکنولوژی در گفتگو با مهر اظهار کرد :ما موفق شــدیم در قالب
یک تیم اســتارت آپی ،زخمپوشی با فناوری نانو به تولید برسانیم که
از مزایای ویژه برخوردار اســت.وی افزود :از این زخمپوش میتوان
برای درمان زخمهای دیابتی و سوختگی با درجات باال استفاده کرد.
رســولی خاطر نشــان کرد :زخمپوشهای مبتنی بر نانوالیاف سلولز
باکتریایــی از جمله محصوالت مرتبط با حوزه تجهیزات و ملزومات
پزشکی است که در حال حاضر نمونه ایرانی ندارد.

گزارش
گردشگري

منطقه نمونه گردشگری در شهرستانهای
همدان ایجاد شود
در ســتاد خدمات سفر بر ایجاد یک منطقه نمونه گردشگری یا یک
مجتمع گردشگری با برند قوی در هر یک از شهرستانهای استان همدان
تأکید شد .به گزارش فارس ،نخستین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر
اســتان همدان در حالی برگزار شــد که در ابتدای این جلسه مدیرکل
میراث فرهنگی اســتان هدف از برگزاری این جلســه را تعطیلی چند
روزه عید ســعید فطر در هفته آینده و ورود مســافران و گردشگران از
سراســر کشــور به همدان اعالم کرد اما در طول جلســه بیشتر به آمار
و ارقام اقدامات این ســتاد در تعطیالت نوروزی پرداخته شــد و هیچ
گزارشی از اقدامات ستاد خدمات سفر برای تعطیالت پیشرو و اعالم
برنامهریزیها داده نشد.

افزایش  35درصدی حضور گردشگر خارجی در همدان

معاون گردشگری ســازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
استان با بیان اینکه نوروز امسال یکمیلیون و  ۳۰۰هزار نفر از جاذبههای
تاریخــی و گردشــگری همدان بازدیــد کردهاند ،اظهار کــرد :مناطق
گردشگری غارعلیصدر ،آرامگاه بوعلی ،آرامگاه باباطاهر و تپه باستانی
هگمتانه به ترتیب دارای بیشترین گردشگران در این ایام بودند.
علی خاکســار با اشاره به اینکه  ۲۳۷هزار نفر در نوروز امسال در مراکز
اقامتی اقامت داشــتهاند ،افزود :در نوروز  ۹۸نسبت به سال گذشته ۳۵
درصد حضور گردشگر خارجی در همدان افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه شهرســتانهای همدان ،مالیــر ،نهاوند و کبودراهنگ
بیشــترین مناطق اقامتی در اســتان بودهاند ادامه داد :امسال  ۱۳۰برنامه
نوروزگاهی با  ۵۰۶عنوان در ایام نوروز اجرا شده است.
خاکسار با اشاره به اینکه در ستاد خدمات سفر مسئولیت کمیته نظارت
و تنظیم بازار با سازمان صنعت ،معدن و تجارت است ،بیان کرد :در این
ایام  ۴۰هزار مورد بازرسی انجام و  ۴هزار و  ۴۷۰پرونده برای رسیدگی
تشــکیل و  ۸۷واحد نیز پلمب شد.وی خاطرنشان کرد :براساس آماری
که از  ۳هزار نفرگردشگر در زمینه کیفیت خدمات به مسافران سوال شد
امسال  ۶۷درصد میزان رضایتمندی مطلوب اعالم شد.
خاکسار افزود :خوشــبختانه میزان اقامت در همدان از یک شب به دو
شــب برای  ۲۵درصد گردشــگران در ایام نوروز گزارش شده است.
مدیرکل اموراجتماعی استانداری همدان نیز گفت :در ایم نوروز  ۲۰تیم
بازرســی فعال در سطح استان داشتهایم که در مجموع  ۷هزار و  ۸۵نفر
ساعت بازرسی انجام شده است.
مهرداد نادریفر تصریح کرد :براساس ارزیابیهای صورت گرفته نیروی
انتظامی ،دانشــگاه علوم پزشکی ،شهرداری ،میراث فرهنگی و آموزش
و پرورش به عنوان  ۵دستگاه برتر در نظارت و ارزیابیها اعالم شد.
همدان دارای  ۲۸منطقه نمونه گردشگری است
در ادامه مدیرکل میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان همدان
در خصوص برنامههای تعطیالت عید سعید فطر اظهار کرد :ساماندهی
و فضاســازی محیطی محدودههای جاذبه گردشگری ،عرضه غرفههای
صنایع دســتی در قالب برپایی نمایشــگاهها ،برگزاری تورهای همدان
گردی و تامین اقالم ضروری در این چند روز باید توســط دستگاههای
ذیربط انجام شود.
وی در خصوص دستور جلســه دوم و تعیین مناطق نمونه گردشگری
در همدان افزود :تاکنون برای استان همدان  ۲۸منطقه نمونه گردشگری
مصوب شده و مطالعات و امکانسنجی آن صورت گرفته است.
مالمیــر ادامه داد :از مجموع  ۲۸منطقه نمونه گردشــگری اســتان تنها
ســه منطقه شــامل باغ میوه ،علیصدر و دامنههای شــمالی الوند دارای
سرمایهگذار هستند.
وی ادامــه داد :محــدوده مناطق نمونه گردشــگری تاریک دره ،ســد
اکباتان ،حیدره و امامزاده محســن مصوب شده و باید برای این مناطق
سرمایهگذار جذب شود.
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نفس تنگی در بلوارارم

آخر آسفالتمان را برگردانید
« مریم مقدم

■ گردان  10 :روز دیگر ساخت و ساز در سمت راست تمام میشود

آخر آسفالت همدانیها بیشتر
از یکسال است که به جاده خاکی
تبدیل شــده است همیشه با از راه
رسیدن فصل بهار و تابستان شاهد
یکجا جمــع شــدن خانوادههای
همدانــی و تردد گردشــگران در
بلــوار ارم تنها تفرجگاه وســیع
همدان بودیم.
از آنجا که این شــهر کوهستانی
اســت و بلوار و خیابانها به دلیل
محدود بــودن بــا اراضی تحت
ســاخت و ساز محدود و محصور
اســت ،بلوار ارم یکــی از معدود
مکانهای موجود در شهر دایرهای
شکل همدان بود که هر گاه هوس
میکردیم خط آسمان و زمین را در
تالقی یکدیگر مشاهده کنیم راهی
آنجا میشدیم.
حاال امــا عرصه بر رفت و آمد خودرو هم در این
بلوار صد ساله تنگ آمده است چه رسد به رفت و
آمد و پیادهروی و گشت و گزار مردم .چند صباحی
است بلوار ارم با خاکریزهای وجب به وجب مزین
شــده اســت حاال حتی حضور در هتل های قرار
گرفته در خوش آب و هواترین جای شهر نیز برای
گردشــگران جذابیتی ندارد با شرایط موجود حتی
های و هوی تنها شــهر بازی شــهر همدان هم به
سکوت دعوت شده است.
نمای رســتورانها و فستفودهای این بلوار خاک
گرفته اســت و اثری از هوای پاک فضای دلچسب
نیســت حاال دیگر کمکم آخر آســفالت از خاطر
همدانیها رفته اســت و روزهای تعطیل جمعیت
بالتکلیف بــه جای دور هم نشســتن به دور دور
کــردن و بیهــدف پرســه زدن در خیابانهــا و
بلوارهایی همچون جاده گنجنامــه ،بلوار فرودگاه
و ...روی آوردهاند.بــا توجــه بــه وعــده و وعید
مسئوالن مرتبط شهری قرار بود این بلوار با اجرای
پیوستهای فرهنگی و سنگ فرش شدن به فضایی
متمایــز برای جامعه محلی و گردشــگران ورودی
تبدیل شــود اما حتی با از راه رسیدن تابستان سال
 ۹۸پس از گذشــت بیشتر از یکســال که از شخم
شدن این بلوار میگذرد خبری از آرامش و پیوست
فرهنگی و حال خوب روزهای تعطیل نیست.

کارگرها ۲4ساعت کار نمیکنند

پیش از این عنوان شده بود قرار است کارگرها ۲۴
ساعت در بلوار مشغول به کار باشند تا این جریان
حیاتی شــهر را به مردم بازگرداند اما مشــاهدات
خبرنگاران و رســانهایها و جامعــه محلی هرگز
این وعده را محقق شــده نیافت .البته که همچنان
بازار وعدهها داغ اســت و تکلیف مردم بالتکلیف.

صبحگاه های خاک آلود

دیگــر از دورههمیهــای خانوادگی در جمعههای
همدانیهایی کــه تمام هفتــه را در آپارتمانهای
کوچک خود ســر میکنند ،خبری نیست و حجم
ناهمگون خاک و سنگ و بلوار تنگ شرایطی را رقم
زده اســت تا همه عطای هواخوری در این منطقه
شهری در دست تعمیر را به لقایش ببخشند.

10روز دیگر تمام میشود

رئیس شورای شهر همدان در گفتگو با همدانپیام
در این زمینه که تکلیف اتمام پروژه بلوار ارم همدان
چه خواهد بود گفت :تا  ۱۰روز دیگر الین ســمت
راست به سمت میدان قائم به اتمام میرسد و الین
ســمت چپ هم که از چند ماه گذشــته آغاز شده
است تا آخر سال به پایان خواهد رسید.وی عنوان
کرد :در حال حاضر شــهرداری در حال برگزاری
مناقصههایــی برای تصمیمگیری در راســتای تهیه
امکانات جانبی برای این بلوار است.
کامران گردان در پاســخ به این ســوال که تکلیف
خودروهــای مردم کــه میخواهند ســاعاتی در
پارکهای حاشیه بلوار ارم تفریح کنند ،چه خواهد
بود گفت:پروژه پارکینگ رو باز کنار بوســتان ارم
بــا ظرفیت  ۴۰۰خودرو در دســت اجرا اســت و
پیشبینیها بر این اســت کــه پارکینگ دیگری در
الین ســمت چپ در نظر گرفته شــود که پس از
اجــرای پروژه به صورت کامل مــورد بهرهبرداری
جامعه محلی قرار خواهد گرفت.
وی میگوید :آینده این پروژه مورد اقبال مردم شهر
و گردشگران خواهد شد اگر امروز اغلب نسبت به
شرایط موجود ناراضی هستند به این دلیل است که
آنها اطالعات کافــی از جزئیات پروژه و خروجی
نهایــی که به نفع تفریح و ورزش اقشــار مختلف
جامعه و ردههای ســنی متعدد در نظر گرفته شده

سرگذشت قدیمیترین پل غرب کشور
رئیــس اداره میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشــگری شهرســتان فامنین ،پل جهانآباد این
شهرستان را یکی از مهمترین و قدیمیترین پلهای
موجود در غرب کشور معرفی کرد.
به گزارش ایســنا  ،حمیدرضا زارعی بیان کرد :پل
جهانآباد در فاصله  ۶کیلومتری جنوب شهرستان
فامنیــن و بر روی رودخانه قــره چای که یکی از
پرآبترین رودخانههای کشــور بوده ،احداثشده
است.
وی علت احداث این پــل را چنین عنوان کرد :در

اســت که از کار و کاسبی افتادهایم
مردم شهر و گردشگران رقبتی برای
حضور در رســتورانی که آن سوی
دیــوارش خاک و خاکریز اســت
ندارند حاال ماندهایم با این ضرر و
زیان اقتصادی تا کی باید دلمان به
محقق شدن وعده مدیرانی خوش
کنیم که کار و کاسبی لحظهای مردم
شهر برایشان مهم نیست.

این منطقه به لحاظ اهمیتی که در تجارت بازرگانان
و تردد مردم داشــته ،این پل برای تسهیل رفتوآمد
بر روی رودخانه قرهچای ساختهشــده است.وی با
اشاره به اینکه قدمت این پل مربوط به دوره صفویه
اســت ،گفت :رودخانه قرهچای ،از رشــتهکوههای
استانهای قزوین و زنجان سرچشمه میگرفته و از
شهرستانهای رزن و کبودراهنگ عبور میکرده و در
نهایت به سد قم ختم میشد.
زارعی بابیان اینکه این پل بر روی  ۴ســتون سنگی
پیریزی شــده که مالت بهکار رفتــه در آن آجر و

نیستند اگر مردم بدانند پایان این پروژه چه سرانجام
مطلوبی خواهد داشــت حتم ًا شــرایط موجود را
صبورانه تحمل خواهند کرد.

بیماران بیمارستان در رنج

در ایــن میان اما مردم چیــزی دیگری میگویند،
خانواده صبــاغزاده که در روزهــای اخیر مادر
بیمارشــان در بیمارســتان بهشــتی بستری است
از ترافیک شــبانه روز تعطیل بلوار شاکی بودند
آنهــا میگفتنــد :در یکی از شــبهای اخیر که
مریضشــان بد حــال بود و مجبور بــه عبور از
این بلــوار برای انتقال وی به بیمارســتان بودند
ســاعتها در گره ترافیکی بدون فرار بلوار برای
رســیدن به بیمارستان گرفتار شــدند این شرایط
فقط برای خانواده صباغزاده رقم نخورده اســت
در کنار آنها دختر جوان دیگری ایســتاده بود که
پدرش به دلیل بیماری ریوی در این بیمارســتان
بستری است او میگوید :اگر الزم باشد برای تهیه
دارو یا وسیلهای از این بلوار به محل زندگیمان
عبور کنیم و شــوربختانه ســاعت شلوغ ترافیک
شهری باشد باید استرس و مشکالت عدیدهای را
تا رفتن و بازگشــتن به بیمارستان تحمل کنیم به
واقع بلواری که حاال به واسطه بیمارستان به یک
شریان حیاتی تبدیل شــده است نبض دسترسی
به آن به شــمارش افتاده اســت جالب اینجاست
که مسئوالن وعده یکســاله و چند ماهه میدهند
در حالی که ثانیــه اینجا برای بیماران حیاتی رقم
میخورد.
از ســوی دیگر صاحبان چند رستوران و فستفود
قرار گرفته در این بلوار از کســادی بازار و گرد و
خاک موجود در هوا شــاکی هستند آنان میگویند
اجاره ملکهای ما روزانه است و بیشتر از  ۳۶۵روز
گچ اســت ،ادامه داد:
پایههــای ایــن پل ،با
تخصص و مهندســی
دقیقــی ساختهشــده
اســت به طوریکه در
هنگام طغیان رودخانه،
باعث عبور آب و موج
شکنی شده و فشار آب
را کاهش میدهد.
رئیس اداره میراث فرهنگی فامنین با بیان اینکه این
پل فاقد هرگونه تزئینات است ،افزود :این پل دارای ۳
دهانه مرکزی با اندازهای مساوی و  ۲دهانه کوچکتر
در اطراف است که آب از آنها عبور میکند.

یکــی از مــردان ورزشــکار و
ســالخورده شــهر که مدتهاست
صبحگاههای خــود را با پیادهروی
در بلوار آغاز میکند میگوید :جان
کالم اینکه به این مسئولین بگویید
بلوارمان را به ما برگردانند نفسمان
در این خــاک و خاکریزها گرفت
مگر ما چقدر زندهایــم که آن هم
باید هر چنــد ماه یکبار برای نفس
کشــیدن و ورزش کردن تنفسمان را در فراخترین
بلوار شهر میزبان ماسک تنفسی کنیم.
خالصه آنکه حال هیچ کس با شــرایط موجود در
بلوار خاک گرفته همدان خوب نیســت این روزها
از آخر آســفالت همدانیها هیچ خاطره خوشی در
ذهنهــا به جا نمانده اســت و خروجی پروژه این
شریان حیاتی شهر عالمت سوال بزرگی است که تا
پایان یافتن ســاخت و سازها و جمع شدن خاک و
خاکریزها به جواب نخواهد رسید.
حــاال بیش از دو دهه اســت که مــردم همدان
مســیر بلوار ارم را به عنــوان مرکز تفریحی خود
پذیرفتهانــد و عصر روزهــای تعطیل خود را در
ایــن خیابــان میگذرانند.این بلــوار در انتهای
جنوبیتریــن نقطه شــهر همــدان و در پای تپه
زیبای عباسآباد واقع شــده اســت مســیری که
از میدان قائم آغاز میشــود و تــا تقاطع خیابان
ســعیدیه ادامه دارد ،بلوار ارم یکی از مسیرهایی
اســت که همدانیها اوقات بیــکاری و روزهای
تعطیل را در آن میگذرانند..
مدیران ارشد شهری بخصوص مسئوالن شهرداری
نیــز از بلوار ارم به عنوان یک منطقه گردشــگری
یاد میکنند هرچند گردشــگران کمتر در آن دیده
میشوند و بیشتر تفرجگاه شهروندان همدانی است،
در سالهای گذشته شــهرداری تالش کرد با تغییر
کاربری بخشــی از باغها به شهربازی و پارک ،این
منطقه را پذیرای شهروندان همدانی کند.
مردم همدان این تفریح و تفرج را آســان به دست
نیاوردهاند که حاال به تغییرات و ساخت و سازهای
آن بیتفاوت باشــند امیدواریم به دغدغه مردم برای
سروســامان گرفتن این بلــوار در کوتاهترین زمان
پاسخ مطلوبی داده شود ...

وی با اشــاره به اینکه این پل در میان مردم به «بش
گوز» و یا «پنج چشم» معروف است ،یادآور شد :این
اثر در تاریخ  ۹فروردین  ۱۳۷۸با شماره ثبت ۲۲۸۷
بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رســیده و در
لیست آثار ملی قرار گرفته است.

فرهنگ

مهلت ارسال آثار به جشنواره
ملی تئاتر فتح خرمشهر
تمدید شد

مهلــت ارســال آثار برای حضور در بیســت و
دومین جشــنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر به مدت
یک هفته تمدید شد
طبق اعالم دبیر بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر
فتح خرمشهر ،مهلت ارسال آثار برای حضور در این
رویداد به مدت یک هفته تمدید شد.
حمیدرضا آذرنگ ،دبیر بیســت و دومین جشنواره
ملی تئاتر فتح خرمشهر ضمن اعالم این خبر گفت:
با توجه به اتمام زمان ارســال آثار ( ۶خرداد) در سه
بخش مســابقه تئاتر صحنهای ،نمایشهای محیطی
و خیابانــی (میدانی) و مســابقه نمایشهای کوتاه
و درخواســت مکرر گروههای هنــری و هنرمندان
استانهای مختلف ،جهت تمدید این فرصت ،مهلت
ارســال آثار در سه بخش ذکر شــده ،تا پایان وقت
اداری آخریــن روز هفته آینــده (۱۶خرداد) تمدید
میشود.
او ادامه داد :مهلت ارســال آثــار برای حضور در
بخش مسابقه نمایش نامه نویسی ،بیست و دومین
جشــنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر نیز طبق خبری
که پیشتر منعکس شــد ،تا پایان شــهریور اعالم
شده است.
ایــن نویســنده و کارگردان تئاتــر تصریح کرد:
عالقهمندان به شــرکت در این جشــنواره نباید
امکان حضور آثاری بــا موضوع آزاد را در کنار
نمایشهای موضوعی نادیده بگیرند .نمایشهای
با موضــوع آزاد میتوانندگونههای مختلف نگاه
از جمله آسیبشناســی اجتماعی ،نــگاه طنز به
اتفاقات و شــرایط و دیگرگونههای نمایشــی را
در بر بگیرد.
او همچنین تاکید کرد :کســانی که با نمایشــنامه
ارجینال (تولید و منتشر نشده) در بخش صحنهای
شرکت کردهاند میتوانند همان نمایشنامه را برای
حضور در بخش مســابقه نمایشنامهنویســی ارائه
دهند.
نشــانی پســتی دبیرخانه مرکزی عبارت است از:
منطقه آزاد اروند ،خرمشــهر ،بلوار آیتاهلل خامنهای
( ۴۰متری) ،ســایت اداری ،اداره فرهنگ و ارشــاد
اســالمی .تلفن با کــد  ،۵۳۵۱۳۰۷ ،۰۶۱نمابر با کد
 ،۵۳۵۲۱۶۵۵ ،۰۶۱کدپستی  ۶۴۱۷۸۱۳۱۱۴۸و ایمیل
festival.fath۲۰۱۹@gmail.cmo

آغاز به کار تاکسی هوایی در
 2مسیر تا پایان سال
معــاون حمل و نقل وزیر راه و شهرســازی از
راهاندازی تاکسی هوایی حداقل در دو مسیر تا پایان
سال جاری خبر داد.به گزارش ایسنا ،شهرام آدمنژاد
در آئیــن امضــای تفاهمنامه در حــوزه هوانوردی
عمومی که ظهر امروز (سهشــنبه) با حضور رئیس
ســازمان هواپیمایی کشــوری و دبیر ستاد توسعه
فناوریهای فضایی و حمل و نقل پیشرفته در محل
ســازمان هواپیمایی کشــوری برگزار شد ،با اعالم
این خبر اظهار کرد :ضرورت داشــت که در رابطه
با طراحی ،توسعه و آموزش تاکسی هوایی پیش از
این ورود میکردیم اما تــا کنون کار چندانی انجام
ندادهایم.
وی با بیان اینکه کشــور ما دارای قدمت دیرینه در
صنعــت هوانوردی در منطقه اســت ،گفت :امکان
توســعه در حوزه هوانوردی عمومی وجود دارد و
میتوان با رفع کاســتیها به مسائل مهم این حوزه
توجه کرد.
معــاون حمل و نقل وزیر راه و شهرســازی افزود:
ایجاد ســاختار مقررات ویژه هوانوردی عمومی از
مســائل مورد توجه ما در تفاهمنامه مربوطه است و
واگذاری کارهای اجرایی ،ایجاد ساز و کار مقررات
عملیات جهت راه اندازی شــبکه تاکسی هوایی و
کاهش هزینههای ناوبــری و فرودگاهی هوانوردی
عمومی از جمله مسائلی است که در این تفاهمنامه
مد نظر قرار گرفته است.
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