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فرار مدیران از اطالع رسانی!
 1- روز پنج شنبه شورای برنامه ریزی 
و توســعه استان شاهد دســتور چند باره 
اســتاندار به مدیران و برخی دســتگاه ها 
برای اطالع رسانی از عملکرد بود.این برای 
چندمین بار است که اســتاندار از مدیران 
ارائه عملکرد و امید بخشی بیشتر به  مردم 

را طلب می کند.

»پاساژ قدس« حادثه خیزترین نقطه بازار
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
سالروز ازدواج حضرت علی)ع( 

و حضرت فاطمه )س( 
و روز ازدواج را تبريک می گوييم

پذیرش نمایندگی بیمه 
شرکت بیمه کوثر سرپرستی استان همدان در نظر دارد به منظور توسعه شبکه فروش 
تعداد محدودی نماینده فعال حائز شرایط را در شهر همدان و شهرستان های نهاوند- 

مالیر- رزن و فامنین از طریق مصاحبه حضوری پذیرش نماید.
متقاضیان می توانند جهت تکمیل فرم ثبت نام به صورت حضوری به امور نمایندگان این 

سرپرستی مراجعه کنند.
آدرس: همدان، میدان جهاد، خیابان طالقانی، خیابان بهداشت، پالک 24

شماره تماس: 08138279261

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا عدد 5 را به شماره 09035157351 ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان

واکنش مسئوالن به رد ثبت جهانی

استاندار: ثبت هگمتانه اولویت استان است
■ در حالی که به دلیل تخریب  سال های اخیر در تپه هگمتانه ثبت جهانی در آن رد شده است  مسئوالن از تشکیل کمیته سخن می گویند

 مهلــت ثبت نــام در ســیزدهمین 
جشنواره کارآفرینان برتر استان همدان تا 

۲۰ مردادماه امسال تمدید شد.
مدیــر کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان همدان از  تمدید مهلت ثبت نام 
جشــنواره کارآفرینان برتر استان همدان 
خبــر داد و گفت: مهلت ثبــت نام در 
ســیزدهمین جشــنواره کارآفرینان برتر 
اســتان همدان تــا ۲۰ مردادماه امســال 

تمدید شد.
احمــد توصیفیان افزود: بــرای انتخاب 

و معرفــی کارآفرینان برتــر در مرحله 
استانی کمیته داوران مرکب از کارآفرینان 
برتر، اساتید برجســته و افراد مجرب و 
مطلــع در حوزه کارآفرینی به بررســی 
درخواست های واصله می پردازند و پس 
از بررسی مستندات و ارزیابی طرح های 
واجد شرایط، شرکت کنندگان بر اساس 
کســب حد نصاب امتیازات به جشنواره 

معرفی خواهند شد.
وی اظهار داشــت: افرادی که در ۲ سال 
گذشــته عنوان برتر را در جشــنواره به 

دســت آوردند مجاز به شــرکت در آن 
نیســتند تا فرصت برای سایر کارآفرینان 

نیز فراهم شود.
توصیفیان یادآورشــد: این جشــنواره با 
هــدف ترویــج کارآفرینی، نــوآوری و 
خالقیت، معرفی کارآفرینان برتر به عنوان 
الگو برای جوانان، ایجاد فضای تعامل و 
همکاری میان فعاالن اقتصادی بخش های 
مختلف و ایجاد نشاط و رقابت در فضای 

کسب و کار برگزار می شود.
توصیفیــان تصریح کرد: طــی این 1۲ 

دوره در  کشــور 1۰۰ کارآفریــن برتر 
ملی انتخاب شــده اند کــه 1۰ نفر از 
این کارآفرین های برتر ملی از اســتان 
همدان بوده است.مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان همدان گفت: طی 
1۲ دوره برگزاری جشنواره کارآفرینان 
برتــر افزون بر ۲ هــزار و ۷۰۰ نفر در 
آن شــرکت کردند که از میان آنها ۲۰۰ 
کارآفرین از بخش های مختلف صنعت، 
کشاورزی و خدمات به عنوان کارآفرین 

برتر دست یافتند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

تمدید مهلت ثبت نام جشنواره کارآفرینان برتر استان همدان

سود و جرائم 
تسهیالت مسکن 
مهر سیدجمال الدین 
بخشیده شد

 فرماندار شهرســتان اســدآباد گفت: 
سود و جرائم تسهیالت  مسکن مهر 464 
واحدی ســیدجمال الدین این شهرستان 

بخشیده شد.
مجید درویشی در گفت و گو با ایسنا، 
ازحل مشــکل تسهیالت بانکی مساکن 

مهر سید جمال الدین خبر داد و اظهار 
کرد: بــا پیگیریهای اســتاندار همدان، 
نماینده مــردم در مجلس، امام جمعه، 
فرمانداران اســبق و فرمانــداری مبلغ 
9میلیارد تومان توسط دولت در شرایط 
اقتصادی و در راستای رضایتمندی  بد 
و حل مشــکالت مردم کــم درآمد به 
منظور مابه التفاوت )سود 1۲درصد به 
4 درصد( تســهیالت بانک مساکن مهر 
بانک عامل ملت پرداخت شــد که  به 
در این راســتا سود و جرائم تسهیالت 
بخشیده  ســیدجمال الدین  مهر  مسکن 

شد.
گفتنی اســت؛ تا ســال 1389 سود تمام 
تســهیالت پرداختــی به مســکن مهر 
بــر اســاس دســتورالعمل ابالغی 1۲ و 
14 درصــد بوده و تعاونی مســکن مهر 
ســیدجمال در ســال 138۷ با سود 1۲ 
درصــد و با توافق هیات مدیره عقد قرار 
داد شده و مبلغ 9۰ میلیارد ریال تسهیالت 

دریافت می کند.
از ســال 89 نرخ تسهیالت مسکن مهر 
چهار درصد اعالم می شــود و به علت 
نپذیرفتن تســهیالت بانکی با سود 1۲ 

درصــد ازطرف ســاکنین ایــن طرح، 
برای  هیچکدام  واحدهــا  این  صاحبان 
تقسیط تســهیالت مراجعه نمی کنند و 
روزانه به این مجتمــع جریمه هنگفت 
تاخیر به تســهیالتش تعلق می گیرد و 
این موجب آن شــد تا که مســکن مهر  
464 واحدی ســید جمال یکی از دانه 
بانکی شــود و  درشــت های بدهکار 
ســرانجام پس از گذشــت 9 ســال از 
افتتاح طرح مســکن مهر 464 واحدی 
سیدجمال گره کور این مجتمع با همت 

مسئوالن مرتفع شد.

کانال خبری                
 در تلگرام

همراهتان 

هستيم

@Hamedanpayam

انتقاد نماینده ولی فقیه دراستان از رسم های ساختگی

مانع از ترويج 
دهه های ساختگی شويد

گفت و گویی با هنرمندان همدانی درباره حال و روز 
موسیقی در استان

مشکالت را به دوشمان می کشیم
■ حتی اجرای رایگان‑ را هم قبول نمی کنند
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علی گونه و فاطمه وار ياد
جشن ازدواج بگیریم

 نامگذاری ســالروز ازدواج دو انســان 
خدایــی و والیــی، دو انســان فــداکار و 
شهادت طلب، دو انسان با صالبت و مقتدر، 

دو انسان بی نیاز از تمام دارایی های...
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از بی مهارتی جوانان 
تا باال رفتن سن ازدواج 

توجیهات 
اقتصادی 

بر سنت پیامبر 
سایه انداخت
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فرار مدیران از اطالع رسانی!
 1- روز پنج شنبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان شاهد دستور 
چند باره اســتاندار به مدیران و برخی دستگاه ها برای اطالع رسانی 

از عملکرد بود 
این برای چندمین بار است که استاندار از مدیران ارائه عملکرد و امید 
بخشــی بیشتر به  مردم را طلب می کند اما در عمل مدیران نسبت به 
این دســتور مدیریت ارشد استان بی توجه و عده کمی هم کم توجه 

هستند.
۲- استاندار و هر سه نماینده استان که در جلسه شورای برنامه ریزی 
استان سخن گفتند، از افق روشن،موقعیت ممتاز ، پیشرو بودن و تبدیل 
شدن استان به کارگاه بزرگ سخن گفتند و همه از شرایط استان راضی 

بودند و برای آینده برنامه ارائه کردند.
این بسیار خوب است که مسئوالن استان از عملکرد خود راضی باشند 

اما این مردم هستند که در نهایت نمره خواهند داد.
3- آمار اشتغال استان همواره محل بحث و اختالف بوده است و این 
اختالف با وارد شدن برخی مســئوالن به آن، امکان تبدیل به چالش 

تمام ناشدنی هم دارد.
 رســانه ها در این بحث ها معموال میزبان نظرات گوناگون هستند و 
این نظرات را بازتاب می دهند و این مردم هستند که سخن درست را 

انتخاب و قضاوت خواهند کرد.
4- شــایعات بســیاری در استان مطرح و در بســیاری مواقع در بی 
واکنشــی مدیران تبدیــل به خبر دقیق می شــوند، خبری  که مبنای 

قضاوت مردم را تشکیل خواهد داد.
در شــرایطی که تحریم و انتخابات امکان افزایش شــایعه در جامعه 
را فراهم کرده ، نباید شــاهد بی توجهی و بی واکنشی به شایعات به 

خصوص در فضای مجازی بود.
5- چندین جلسه مهم استان بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود 
و درباره نقش این جلســات در توسعه استان و حل مشکالت مردم، 

کمتر خبری منتشر می شود 
به نظر می رسد این نوع برگزاری جلسه بیشتر برای ارائه آمار به مرکز 

است و تنها تعداد جلسات مهم است.
6- همدان تنها استانی است که ســند اطالع رسانی دارد اما استاندار 
همواره از ضعف یا نبود اطالع رسانی گالیه دارد و این روند اصالح 

نمی شود. 
به نظر سند اطالع رسانی ضعف دارد و می توان با ارائه آن به رسانه ها 
خواســتار بررسی و رفع ضعف آن به خصوص فرار مدیران از اطالع 
رســانی شد تا دیگر این حوزه از مشکالتی که برخی از آنها در اینجا 

ذکر شد، رنج نبرد.
۷- پیشنهاد مشخص استاندار در این جلسه شورای برنامه ریزی برای 
جبران ضعف اطالع رسانی مدیران اســتان ، برگزاری تور رسانه ای 
برای خبرنگاران و افراد موثر بود که اجراو پیگیری آن از سوی شورای 
اطالع رسانی اســتان، هر چند همه ضعفها را پوشش نخواهد داد اما 
می تواند در هفته خبرنگار محرک خوبی برای اطالع رسانی در استان 

باشد

دعوت از فعاالن بخش درمان برای ثبت نام 
در پایانه فروشگاهی 

  مدیرکل امور مالیاتی اســتان همــدان از دعوت فعاالن بخش 
درمان جهت ثبت نام و اســتفاده از پایانه فروشــگاهی)کارتخوان 
بانکی( خبر داد و افزود: صاحبان مشــاغل پزشــکی، پیراپزشکی، 
داروســازی و دامپزشــکی تا ۲3 مرداد ماه مهلت دارند تا در نظام 

سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی ثبت نام نمایند. 
ــتان  ــی اس ــور مالیات ــی اداره کل ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
محمــد دلشــادی اظهارداشــت: بــه موجــب بنــد )ی( تبصــره)6( 
ــکی،  ــاغل پزش ــان مش ــه صاحب ــال 1398 کلی ــه س ــون بودج قان
پیراپزشــکی، داروســازی و دامپزشــکی کــه مجــوز فعالیــت آنهــا 
توســط وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، ســازمان 
نظــام پزشــکی ایــران و یــا ســازمان نظــام دامپزشــکی و ســازمان 
ــوب  ــد در چهارچ ــود، مکلفن ــادر می ش ــران ص ــکی ای دامپزش
ــتقیم  ــای مس ــون مالیاته ــاده )169( قان ــره )۲( م ــه تبص آیین نام
نســبت بــه نصــب،راه انــدازی و اســتفاده   از پایانــه فروشــگاهی 

ــد.  ــدام کنن ــدای ســال 1398 اق از ابت
وی افزود: بر این اســاس کلیه صاحبان حرف و مشاغل یاد شده 
مکلفند حداکثر تا تاریخ ۲3 مرداده ماه 1398 برای ثبت درخواست 
تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی )کارت خوان( به درگاه 
عملیــات الکترونیکی ســازمان امور مالیاتی کشــور  به نشــانی 
الکترونیکــی https://tax.gov.ir مراجعــه و مبادرت به ثبت 
مشخصات دستگاه کارتخوان خود کنند و در نخستین  ماه پس از 
دریافت شناسه مذکور از طریق پیامک تلفنی نسبت به بهره برداری 

از آن اقدام نمایند. 
مدیرکل امورمالیاتی اســتان همدان تصریح کــرد: مؤدیان هنگام 
مراجعــه به ســامانه الکترونیکــی مذکور، وارد ســامانه ثبت نام 
الکترونیک طرح جامع مالیاتی )کد اقتصادی( گردیده و در قسمت 
ســایر خدمات با انتخاب گزینه »ثبت مشخصات صندوق فروش 
و حافظه مالیاتی« می توانند مشــخصات پایانه فروشگاهی خود را 

ثبت نمایند. 
دلشــادی خاطرنشــان کرد: مؤدیان محترم می توانند در صورت 
بروز هرگونه مشکل و یا به منظور رفع ابهام، باسامانه پاسخگویی 
اداره کل امور مالیاتی استان همدان به شماره 15۲6 تماس حاصل 

نمایند.

1- یکی از داوطلبان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 14۰۰ روز 
پنج شــنبه به استان سفر داشته اســت. گویا جلیلی از برخی مناطق 

استان نیز بازدید داشته است. 
گفتنی است جلیلی سابقه داوطلبی در یک دوره از انتخابات ریاست 

جمهوری های گذشته را نیز دارد.
۲- آیین نامه جدید شــورای برنامه ریزی استان کارگروها را کاهش 
و دبیرخانه ها را افزایش داده اســت. گویا اجرایی نبودن ســازمان 
مدیریت و نداشــتن نمایندگی در شهرســتان ها به عنوان دبیرخانه 
برخی کارگــروه ها دلیل حفظ دبیرخانه های قبلی و تعریف آنها به 
عنوان همکار با دبیرخانه اصلی بوده است. گفتنی است در آیین نامه 
جدیــد تعداد کارگروه ها با تجمیع انجام شــده از 13به 4 کارگروه 

کاهش یافته است.
3- اســتان دوباره از شــبکه های تلویزونی معرفی می شــود. گویا 
این بار با پخش  تیزر جشــنواره مبــل و منبت مالیر این مهم انجام 
می شود. گفتنی است معرفی اســتان از شبکه های تلویزیونی تاثیر 

بسیاری در جذب گردشگر داشته است.

علی گونه و فاطمه وار جشن ازدواج بگیریم
مهدی ناصرنژاد  «

 نامگذاری ســالروز ازدواج دو انســان خدایــی و والیی، دو 
انســان فداکار و شــهادت طلب، دو انسان با صالبت و مقتدر، دو 
انســان بی نیاز از تمام دارایی های دنیای خاکی و دو انسان ساده و 
بی ریا و باالخره دو انسان قانع و شکرگزار، دو زن و مردم فرشته 
ســیرت، با نام نامی موالی متقیان حضــرت علی)ع( و حضرت 
صدیقه کبری )س( به نام »روز ازدواج« واقعًا یک اتفاق با شکوه 
و یک نامگذاری بســیار شــیرین و هدفمند و همچنین کالسی به 
بزرگی و عظمت تمام دانشــگاه های معتبــر جهان از اول تا آخر 
برای درس انســانیت و اخالق و الگویی برای ازدواج دختران و 

پسران خوشبخت و آسوده و آینده نگر است.
شــنبه 1۲ تیرماه مصادف با اول ذی الحجه از سال 144۰ قمری، به نام 
روز ازدواج در فرهنگ و باورهای ناب و آینده ســاز انسان مسلمان 
نام گرفته است. این روز باشکوه و هرچه آیین خاطره انگیز و ماندگار 
ازدواج است بر تمام نوگالن تازه  عروس و تازه داماد در دنیای اسالم 
مبارک باشد و امید است با دعای خیر اسوه به حق تمام زنان، زن عالم 
حضرت زهرای اطهر )س( و عنایت سرسلسله تمام شیرمردان عالم، 
موالی متقیان علی)ع(، جوان های مرد صفت و زحمتکش و با غیرت 
و شریف سرزمین ســربلندمان ایران همواره ازدواجی موفق داشته و 

خوشبخت و سعادتمند زندگی کنند.
ایرانی مســلمان به ویژه جوان های برومند میهن اسالمی در همه حال 
با یاد خدا و ابراز ارادت به ائمه اطهار و معصومین)ع( نفس می کشند 
و روزگار می گذراننــد اما چنانچه جوان های ما چه تمام دختران الیق 
و ســزاوار و پاکدامــن این خاک مقدس و چه پســران زحمتکش و 
ســربلندمان فقط در امر خیر مبارک ازدواج از موال و مقتدای خود و 
شریک زندگیش تأسی بگیرند و تا می توانند ساده و عاری از تشریفات 
غلط و زندگی خراب کن به ازدواج تن بدهند، سهم بزرگی از همدلی 
و اتحاد ملی برای نجات کشورمان از ورطه ناهنجاری ها و دام شیطان، 

به عهده می گیرند. 
متأســفانه بســیاری ازدواج های امروزی آلوده به، بظاهر مراســم اما 
برنامه هــای من درآوردی و کج ســلیقگی آدم های بی خبر اســت که 
جوان های ما را از همان آغاز زندگی و قدم اول زندگی زناشــویی در 
دامن پرتگاه نیستی و بدهکاری و وام های سنگین و استرس و نگرانی 

ناشی از آن می اندازند.
واقعاً با لحظــه ای تأمل و فکر عاقالنه می توان دریافت، بســیاری از 
برنامه های اشتباه و ریخت و پاش و هزینه های بی جهت و کمرشکن 
برای مراســم  ازدواج امروزی هیچ ارتباط و شــباهتی با ازدواج های 
سنتی ایرانیان و ارزش های پاک ومعنوی بی آالیش دینی ندارد و صرفًا 
تشریفاتی تقلیدی از فرهنگ بیگانه است که آن هم به صورت ناقص 

و ناشیانه و شاید بتوان گفت مضحک برگزار می شود. 
اصاًل بحث گرانی و تحریم و شــرایط سخت اقتصاد جامعه نیست و 
خوشــا به حال آن پدر و مادری که به مناسبت ازدواج فرزندان خود 
بهترین و با شکوه ترین میهمانی ها را بگیرند و فامیل و دوست و آشنا 
را به بهانه مراســم شــیرین ازدواج دور هم جمــع کنند و لحظه ها و 
روزهایی خاطره انگیز بسازند. اما حرف ما برنامه های تقلیدی و چشم 
و همچشمی ها و برداشتن لقمه های بزرگتر از دهان است که نه لطف 
همان آیین های قدیمی ازدواج ایرانی را دارد و نه اگر تقلید هم باشد، 

بویی از فرهنگ درست ازدواج بیگانگان را دارد!
مگر ازدواج مقدس دو انســان پاک و عزیز خدا یعنی حضرت فاطمه 
)س( و علی)ع( با این همه ســادگی و صداقــت و درک متقابل چه 
عیبی داشــت که تاریخ بشریت و انسانیت را تغییر داد و دنیایی را به 

دنبال خود کشید. 
روند تخریب کاخ های ظلم و نامردمی و ریشه کنی طاغوت های زمان 
تمام و تمام ریشه در همان ازدواج تاریخی و نمونه آن دو موجود پاک 
دارد و مسلماً اگر آن ازدواج در اوج سادگی و نیکبختی و سپیدروزی 
برگزار نمی شــد، هم اینک بشــریت در باتالق بدبختی هــا و ارتباط 

تشریفات متعفن آدم ها فرو رفته و خفه شده بود.
جوان های عزیز و عاقل همیــن قدر بدانند تقلید از فاطمه و علی در 
آیین ازدواج، ســرآغاز تمام نیکبختی ها و ســعادت و زندگی سالم و 
پرنشــاط اســت. چرا که تمام حرف ها و کنایه زنی هــا و پیامدهای 
دیوانه کننده در زندگی با همان مقدمه ساده و همان مراسم دلچسب و 
ملکوتی برای ازدواج علی گونه و فاطمه گونه به پایان می رسد و وارد 

زندگی ها می شود. 

نصب 20 تابلوی تمثال شهدا در معابر همدان

 معــاون خدمــات شــهری شــهرداری همــدان گفــت: ۲۰ تابلــوی 
ــر  ــه تمثــال شــهدای شهرســتان همــدان در خیابان هــا و معاب مزیــن ب

ــود. ــب می ش ــهر نص ش
وحیــد علی ضمیــر اظهــار کــرد: مدیریــت شــهری بــا هــدف توســعه 
فرهنــگ ایثــار و شــهادت، حفــظ ارزش هــای دوران دفــاع مقــدس و 
ــه نصــب ۲۰  ــاد شــهدا در ســال جــاری ب ــام و ی ــده نگهداشــتن ن زن
عــدد تابلــو مزیــن بــه تمثــال شــهدای شهرســتان همــدان بــه همــراه 

نــام و مشــخصات آنهــا پرداختــه اســت.
وی در گفت و گو با فارس با بیان اینکه نصب تصاویر شهدای همدان در 
نقاط مختلف شهر باعث دلگرمی خانواده های آنها است افزود: در مدت 
زمان مشخص هرکدام از تابلوهای تمثال شهدا که قابلیت انعکاس تصویر 

دو شهید را دارد، تعویض می شود.
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری همــدان تصریــح کــرد: اولویــت 
ــرای  ــا ب ــامی آنه ــه از اس ــت ک ــهدایی اس ــس ش ــکاس عک در انع

ــد. ــده باش ــتفاده نش ــهری اس ــن ش ــر و اماک ــذاری در معاب نامگ
وی خاطرنشــان کرد: انعکاس تصاویر شــهدا و طرح هایی که تداعی گر 

مفاهیم ارزشی دفاع مقدس در سطح شهر است، باعث آشنایی نسل  آینده 
با ارزش های هشت سال دفاع مقدس و مأنوس شدن آنها با حماسه آفرینان 

این مرز و بوم است.
علی ضمیــر بــا اشــاره بــه ایــن کــه نصــب تصاویــر شــهدا و 
رزمنــدگان دفــاع مقــدس زینــت بخــش ســیمای بصــری شــهر اســت 
ــا  ــا، پل ه ــا، خیابان ه ــن راســتا نامگــذاری کوچه ه ــرد: در ای ــد ک تأکی
و پارک هــا بــه نــام شــهدای دفــاع مقــدس و مدافــع حــرم، بازســازی 
ــورت  ــهر ص ــطح ش ــای س ــر جداره ه ــهدا ب ــر ش ــت تصاوی و مرم

ــه اســت. گرفت

 نماینــده ولی فقیه در اســتان همدان ذکر 
اهل  بیت)ع( را ذکــراهلل عنوان کرد و گفت: 
ایــن ذکرها مایه آرامش بوده و اتصال به اهل 
بیت)ع( بــوده و حزن برای این خاندان خود 

زمینه ساز رهایی از افسردگی است.
حجت االســالم شــعبانی در جمع اعضای 
استان  شــیرخوارگان حسینی  جهانی  مجمع 
همــدان با بیــان اینکه منطق اهــل بیت)ع( 
به قدری قوی اســت که فرزنــد 6 ماهه این 
خاندان می تواند در جهــان به عنوان الگو و 
ســند مظلومیت و اوج بی رحمی دشــمنان 
خدا معرفی شــود اظهار کرد: قدرت اندیشه 
و آموزه هــای این خاندان در طــول تاریخ، 
عقالنیت بشر را اشباع کرده و توانسته به تمام 

سواالت اساسی او پاسخی جامع بدهد.
وی افــزود: اگــر آموزه های ایــن خاندان با 
فطــرت انســان ها تطبیق نداشــت این همه 

گستردگی پیدا نمی کرد.
به گــزارش فارس ، نماینــده ولی فقیه در 
همــدان با بیــان اینکه امــروز مکتب های 
زیادی در دنیا هستند اما هیچ یک به اندازه 
توسعه  نتوانسته  بیت)ع(  اهل  اندیشــه های 
پیدا کند تصریح کرد: دلیل این موضوع این 
اســت که هیچ کدام از این مکاتب توانایی 
انسان را ندارد.وی  به فطرت  پاســخگویی 
به ســخن امام رضا)ع( کــه فرمودند: »تنها 
حرف ما را برای مردم بگویید خواهید دید 
که مردم خودشــان طرفدار ما خواهند شد« 

پرداخت و اضافه کــرد: زمانی که حضرت 
بقیه اهلل)عج( ظهور کنند بر دیوار کعبه تکیه 
زده و خودشان را در پنج جمله که در اکثر 
این جمالت با نام امام حســین)ع( اســت، 

می کنند. معرفی 
شــعبانی ادامه داد: معرفی حضرت حجت با 
نام جدش امام حســین)ع( به این معنی است 
که در زمان ظهور، تمام دنیا امام حسین)ع( را 
می شناسند و برگزاری مجمع شیرخوارگان و 
پیاده روی اربعین دو حرکت عظیم مردمی در 
مســیر ظهور و معرفی اباعبداهلل)ع( و خاندان 

ایشان به جهان است.
وی در ادامه با اشــاره به انواع غصه خوردن 
بشــر گفت: گاهی غصه های مــا جنبه مادی 
دارد که نتیجه  آن ایجاد اضطراب، افســردگی 
و نگرانی است و اگر جامعه ای گرفتار اندوه 

با جنبه مادی شود و از آنجا که مادیات امری 
ظلمانی اســت جامعه را هم ظلمانی خواهد 
کرد.نماینده ولی فقیه در اســتان همدان بیان 
کرد: حزن معنوی مانند اشــک ریختن برای 
اهــل بیت در مقابل حزن مادی باعث آرامش 

و اطمینان خاطر در جامعه می شود.
وی بــا بیــان اینکه ذکر اهل بیــت)ع( همان 
ذکراهلل اســت، افزود: این ذکرها مایه آرامش 
بــوده و اتصــال به اهــل بیــت)ع( و حزن 
بــرای این خاندان خود زمینه ســاز رهایی از 

افسردگی است.
شعبانی با اشــاره به اینکه منش و سیره اهل 
بیت)ع( منشــا مســرت دارد اظهار کرد: در 
عــزاداری بــرای اهل بیت)ع( عــدم ترویج 
عزاداری های ســاختگی و دهه های مختلف 

مهم است که باید جدی گرفته شود.

وی ادامه داد: آنچه از گذشــته در ســیره و 
روش علمای ما وجود داشــته عزاداری ایام 
محرم و صفر، ســه روز فاطمیه اول و ســه 
روز فاطمیه دوم، یک روز شــهادت حضرت 
و ماه مبارک رمضان بوده اســت در حالی که 
امروز در ســطح جامعه با برخی از دهه ها که 

مستندی هم ندارند مواجهیم.
نماینــده ولی فقیه در اســتان همدان یادآور 
شــد: وظیفه ما حفظ سیره خاندان عصمت و 
طهارت بوده و نبایــد فارغ از آن عمل کنیم، 
جامعــه تــوان و تحمل رعایــت این دهه ها 
را نــدارد و هنگامی که نتواند نســبت به آن 
مراقبت کند بــه تقابل و توهین به آن جریان 

روی می آورد.
وی با اشــاره به اینکه برخــی مراجع عظام 
و علمــا نیز بر ایــن موضوع تأکیــد دارند 
خاطرنشــان کرد: گریســتن برای مظلومیت 
این خاندان اگر هر روز و هر شــب باشــد 
کم اســت اما نباید این مســاله تبدیل به یک 
موضوع اجتماعی شــود زیــرا همه مردم در 
یک ســطح نبوده و چنین انتظــاری از مردم 

غیرواقعی است.
شــعبانی بــا بیــان اینکه ایام عیــد غدیر 
اکنــون فرصت  اســت گفــت:  نزدیــک 
مناســبی برای ترویح مســأله غدیر است 
و در فاصله غدیر تــا آغاز محرم اتفاقات 
بســیار مبارکی افتاده که واقعا در اســالم 

هستند. توجه  قابل 

 استان صنعتی نشــده و دارای فرصتی به 
نام گردشگری اســت و این یک امتیاز است  
که همــدان  به عنوان صنعت ســوم در دنیا 
شــناخته شده است.  چند مشــکل در مسیر 
گردشــگری همدان وجــود دارد  که نیازمند 
درایت، مدیریت و مطالبه گری است نه پول، 
به عنــوان مثال غارعلیصدر برای همدان هیچ 
ســودی ندارد و درآمد حاصل از آن سرسفره 
همدانی ها نمی آید به طوریکه شاید از ۷۰۰ 
هزار مســافر، 5 درصد به همدان برگردند اما 
اگر فاصله غار تا همدان 5 کیلومتر بود اوضاع 

فرق می کرد.
 تله کابین گنجنامه در حال حاضر با 3۰ درصد 
ظرفیت و با مسئولیت حقوقی باال کار می کند 
و در حــال ضرردهی بوده و از پس اقســاط 
بانک برنمی آییم و پروژه نهایتا تا شهریورماه 
ســرپا اســت. مگر ما چقدر توان داریم؟ تله 
کابین رامســر نصف ما هزینه کرد اما 5 برابر 

ما درآمدزایی دارد.
ناگفته نماند نسبت به سال گذشته 3۰ درصد 
رشد درآمد داشتیم، اینک همدان به یک مقصد 
گردشگری تبدیل و چند هتل ساخته شده و 
باز هم تقاضای ساخت هتل داریم اما چه کنیم 
همدان از چیزی که دارد اســتفاده کند؟ این 
مواردی است که مدیر عامل مجموعه تفریحی 
و توریستی گنجنامه در نشست با خبرنگاران 

مورد تاکید قرار داد 
از نگاه ســعید ترابیان که سالهای سال است 
ســرمایه خود را برای توســعه گردشــگری 
در بخش خصوصی ســرمایه گذاری کرده ؛  

همدان هنوز شناخته نشده است.
مدیرعامل دهکده تفریحی توریستی گنجنامه 
با تأکید بر اینکه تله کابین گنجنامه اکنون با 3۰ 
درصد ظرفیت کار می کند گفت: غرب کشور 
هنوز ناشناخته اســت که در صورت معرفی، 
همدان می تواند پایلوت گردشــگران شــود. 
سعید ترابیان با بیان اینکه در حوزه گردشگری 
همدان چندین مشکل عمده وجود دارد اظهار 
کرد: زمانــی اقتصاد خوب داریــم که تولید 

ثروت کنیم.
وی بــا بیان اینکه همدان نســبت به ســایر 
استان ها در کسب و کار ضعیف است افزود: 
همدان فرصت بزرگی به نام گردشــگری در 
دنیا دارد زیرا گردشگری صنعت سوم جهان 
است و روز به روز به توجه بیشتری نیاز دارد.
مدیرعامل دهکده تفریحی توریستی گنجنامه 
مطالبه گــری را یکــی از ارکان مهم توســعه 
گردشــگری دانســت و گفت: اگر به عنوان 
رسانه از مسئوالن مطالبه گری کنیم توجه آنها 

به گردشــگری جذب می شــود زیرا  توسعه 
گردشــگری پیــش از بودجه بــه درایت و 

مدیریت نیاز دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
اینکه غار علیصدر برای همدان سودی ندارد 
افزود: شــاید بتوان گفت ساالنه از ۷۰۰ هزار 
مسافر غار علیصدر تنها 5 درصد درآمد عاید 
همدان می شــود و از این ۷۰۰ هزار نفر نقاط 

دیگر گردشگری بهره ای  نمی برند.
 توان فعالیــت تله کابین احتماالً تا 

شهريور
ترابیــان با تأکید بر اینکــه تله کابین گنجنامه 
اکنون با 3۰ درصــد ظرفیت کار می کند بیان 
کرد: وضعیت به گونه ای است که نمی توانیم 
از پــس هزینه ها برآییــم و ضرردهی داریم، 
بنابراین باید گردشگران بیشتری را به سمت 

همدان سوق دهیم.
وی با طرح این ســوال که 
گردشگری  مقصد  همدان 
برای  آورده ای  اما چه  شد 
همــدان داشــت؟ گفت: 
اکنــون تله کابین وضعیتی 
دارد که شاید تا شهریورماه 
سرپا باشــد و توانی بیش 
از ایــن ندارد.مدیرعامــل 
توریستی  تفریحی  دهکده 
بر  تأکید  گنجنامه ضمــن 
اینکه غرب کشــور هنوز 
گفت:  اســت  ناشــناخته 
از  بسیاری  تبلیغ شود  اگر 
گردشگران که از غرب به 
ســایر نقاط سفر می کنند، 
همدان را انتخاب خواهند 
کرد و بدین طریق همدان 

می تواند پایلوت اقامت گردشگران شود.
وی نصــب تابلویی در مســیر غرب را برای 
معرفی همدان راهگشا دانست و بر ضرورت 
ایجاد ایستگاه اطالع رســانی در ورودی های 

همدان تاکید کرد.
ترابیــان با بیــان اینکه فرصت هــای زیادی 
برای جذب گردشــگر در همــدان به لحاظ 
اکوسیستم، موقعیت جغرافیایی و تاریخ وجود 
دارد افزود: ما مطالبه گر نیســتیم در حالی که 
باید از مسئوالن بخواهیم برای همدان بیش از 
این کمک کنند، هرچند زحمات زیادی کشیده 

شده اما کافی نیست.
وی با اعتقاد به اینکه طی رویدادهای ســال 
۲۰18 در همــدان فرصت های زیادی وجود 
داشت اما استفاده نشــد بیان کرد: حتی سال 

گذشته با رویدادهای بین المللی همدان را به 
همدان معرفی کردیم در حالی که همدان باید 

به خارج از همدانی ها معرفی می شد.
ترابیان با اشــاره به تدوین ســند گردشگری 
همدان کــه در 35 صفحه به امکان ســنجی 
همدان پرداخته شــده تصریــح کرد: همدان 
می تواند به مرکز تجاری غرب کشــور تبدیل 

شود.
مدیرعامل دهکده تفریحی توریستی گنجنامه 
با ابراز تاســف از اینکه همــدان برند ندارد 
گفت: اینکه گفته می شود همدان برند ندارد، 
نه اینکه برندی نداشــته باشد، بلکه برندهای 
همدان همچون بوعلی سینا نتوانستیم به خوبی 
استفاده کنیم و ترکیه آن را به نام خود مصادره 

کرده است.
 رشد 50 درصدی اشغال هتل ها

معاون گردشــگری میــراث فرهنگی همدان 
نیــز ضمن اینکه توســعه 
گردشگری همدان را روند 
رو به رشدی خواند اظهار 
کرد: نرخ اشغال هتل ها 5۰ 
درصد رشد نسبت به سال 
قبل داشــت که این مسئله 
نشــان دهنده این اســت 
که رویدادهای ســال قبل 
تاثیرگذاری خود را داشت.
علی خاکســار بیــان کرد: 
اگر سال گذشته در رویداد 
میراث  فقط  همدان ۲۰18 
فرهنگی فعــال بود، موثر 
نبــود بلکه همــه پای کار 
آمدند و با تولید محتواهایی 
گرفــت،  صــورت  کــه 
رویدادها موثر واقع شدند.

وی با اشــاره به اینکه امسال آمار گردشگر به 
ویژه گردشگر خارجی نیز رشد داشت تصریح 
کرد: سال گذشته 15 هزار گردشگر خارجی 
داشــتیم اما امســال تاکنون 6 هزار گردشگر 
خارجی از همــدان دیدن کرده انــد که آمار 

چشمگیری است.
معاون گردشــگری میــراث فرهنگی همدان 
نوســانات دالر و ارزان بودن ایران به عنوان 
مقصد گردشگری را از دالیل کاهش احتمالی 
گردشگر خارجی دانست و گفت: باید از بازار 
عراق برای ورود گردشــگر استفاده کنیم زیرا 
عراقی ها عالوه بر بازدیــد از نقاط زیارتی و 
گردشگری، برای طی کردن روند درمانی نیز 

به ایران می آیند.
وی با اشــاره به اینکه با همکاری و مشارکت 

1۰ استان غرب و شــمال غرب کشور مقرر 
شــد تفاهم نامــه تورهای تلفیقــی در منطقه 
تعریف شود گفت: صدا و سیما نیز می تواند با 
تولید محتواهای معرفی گردشگری، استان های 
غرب را معرفی کند تا مســیر مثلث طالیی و 

قدیمی گردشگری غرب مجدد احیا شود.
خاکسار با بیان اینکه قطار گردشگری هر هفته 
جمعه ها تا پایان شهریورماه گردشگر به همدان 
خواهد آورد افزود: می توان با فعال کردن این 
قطار در نیمه دوم ســال نیز گردشگری فعال 
را داشــته باشیم و شاهد اقامت تا دو شب در 
همدان را شاهد باشیم.وی بر لزوم ایجاد مراکز 
اطالع رســانی در ورودی های شــهر همدان 
تاکید کرد و افزود: ســال گذشــته با جامعه 
هتلداران، گنجنامه و علیصدر به تفاهم نامه ای 
رســیدیم و قرار بود 3سه مرکز اطالع رسانی 
در ورودی های شــهر همدان ساخته شود و 
شهرداری نیز زمین رایگان در اختیار گذاشت، 

اما متاسفانه اجرایی نشد.
 عايــدی 5 درصــدی همــدان از 

گردشگری علیصدر را قبول ندارم
معاون گردشگری شرکت علیصدر نیز توسعه 
گردشــگری همدان را رو به رشد دانست و 
گفت: در گردشگری همدان وضعیت خوبی 
حاکم اســت اما خالیی که وجود دارد اینکه 
متخصصان گردشــگری کنار هم نیستند که 

راهکار حل مشکالت را بدهند.
مسعود ملکی با بیان اینکه در حوزه گردشگری 
نیز  تحریم هستیم که یکی از آنها محدودیت 
گذرنامه ای اســت افزود: با وجود اینکه زمینه 
ورود گردشگر فراهم است اما کاهش ارزش 

پولی نیز در این زمینه موثر است.
وی تصریح کرد: به نظر بنده باید گردشگری 
خارجی را رها کرد و برای جذب گردشــگر 
داخلــی تالش کــرد زیرا در حــوزه داخلی 
کارهــای زیــادی می توان انجام داد و ســال 

گذشته همدان به خوبی معرفی شد.
معاون گردشــگری شرکت علیصدر در پایان 
با بیــان اینکه عایدی 5 درصــدی همدان از 
گردشگری علیصدر را قبول ندارم افزود: باید 
برای جذب گردشــگر از علیصدر تا همدان 
تالش کرد و نمی توان دســت روی دســت 

گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: علیصدر از نقاط مختلف 
کشــور برای این جاذبه گردشگری گردشگر 
جذب می کنــد، تله کابین گنجنامه و ســایر 
تاسیســات گردشگری نیز باید از این فرصت 
استفاده کرده و گردشــگران را از علیصدر تا 

همدان که ۷۰ کیلومتر است، بکشانند.

انتقاد نماینده ولی فقیه در استان  از رسم های ساختگی

مانع از ترویج دهه های ساختگی شوید

مدیرعامل دهکده گنجنامه اعالم کرد

شهريور؛ پايان کار تله کابین

بزرگی  فرصــت  همدان 
بــه نام گردشــگری در 
دنیا دارد زيرا گردشگری 
صنعت سوم جهان است 
و روز بــه روز بــه توجه 

بیشتری نیاز دارد
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دالالن بازار خودرو را هم دست گرفتند

 نماینده مردم نهاوند مجلس شورای اســالمی گفت: در حال حاضر بازار خودرو در 
دست دالالن است و دالالن به صورت لحظه ای و دلخواه اقدام به قیمت گذاری خودرو 

می کنند.
حســن بهرام نیا درخصوص دالیل گرانی خودرو اظهار داشــت: تمام مسائل باید متکی 
بر منطق باشــند؛ یک ســری از قطعات، ورق و مواد اولیه تولید خودرو  ارزبر هستند و 
ارزبری موجب افزایش قمیت مواد اولیه و قیمت تمام شــده خودرو می شود اما ارزبری 
حد و حدودی در گرانی ها دارد و می تواند حد و حدودی متعارف و منطقی را به خود 

اختصاص دهد.وی افزود: در حال حاضر  شــاهد بازار افســار گسیخته خرید و فروش 
خودرو هســتیم که دالالن در آن حضور دارند و هیچ نظم و نســقی ندارد؛ درواقع امروز 
بازار خودرو در دســت دالالن است و دالل هر قیمت دلخواه را روی خودرو می گذارد 
درصورتیکه قیمت واقعی خودرو با توجه به ارزبری، تورم، دستمزد نیروی انسانی و سایر 

مخارج تولید کاال این رقم نخواهد بود.  
عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی افزود: علت این است که متاسفانه دالالن 
بــه این حوزه ورود پیدا کرده اند و به صورت لحظه ای و دلخواه اقدام به قیمت گذاری 
خودرو می کنند. حتی در سایت ها و فضای مجازی حضور دارند و قیمت ها را تعیین و 
جابجا و باال و پایین می کنند. این مسائل باعث تکدر خاطر مردم و بی اعتمادی و بر هم 

زدن ثبات اقتصادی می شــود. الزم است دستگاهای امنیتی و قضایی، تعزیرات و وزارت 
صمت به این موضوع ورود و قیمت ها ار متعادل کنند چراکه وضعیت فعلی مناسب نبوده 

و نگران کننده است.
بهــرام نیا درخصــوص خودروهای ناقص کف کارخانجات و شــائبه دپــو و انبار در 
خودروســازی ها گفت: وقتی بی اعتمادی در جامعه وجود دارد شائبه های گوناگون به 
وجود می آید لذا به خاطر جلوگیری از این شــائبه ها و جلوگیری از آســیب به اعتماد 
عمومی مردم الزم اســت خودروسازان ورود کنند و قطعات را هرطور شده تهیه کرده و 
اطالع رسانی و شفاف سازی کنند و به صورت شفاف مستندات را ارائه دهند  تا از بروز  

این شائبه ها جلوگیری به عمل آید.

بخش جدید کودکان بیمارستان 
امام حسین مالیر افتتاح شد

 مالیر-خبرنــگار همــدان پیام: بخــش ۲5 تختخوابی کودکان 
بیمارســتان امام حســین)ع( از محل نیت واقف »سیف الدوله« با 
حضور معاون توســعه و پشتیبانی ســازمان اوقاف و امور خیریه 
کشــور و معاون حقوقی اوقاف و امور خیریه و جمعی از مسئولین 

شهرستان مالیر افتتاح شد.
رئیــس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان مالیر در آیین افتتاح 
بخش جدید کودکان بیمارستان امام حسین)ع( اظهار کرد: بازسازی 
و تجهیز بیمارستان ۲5 تختخوابی امام حسین)ع( از ۲۲ بهمن سال 
9۷ و از محــل درآمد موقوفه ســیف الدوله با هزینه یک میلیارد و 

5۰۰ میلیون تومان کلید خورد.
پژمان جعفری با اشاره به اجرای پروژه ظرف مدت 6 ماه و با نقشه 
معماری شــبکه بهداشت بیان کرد: این پروژه شامل 1۲ اتاق با ۲5 

تختخواب در مساحت 5۰۰ متر بازسازی و تجهیز شد. 
وی ساخت مجتمع مســکونی - تجاری میدان جهاد را با اعتباری 
بالغ بر ۷ میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان از دیگر پروژه های اجرا شده 
از محل موقوفه ســیف الدوله عنوان کرد و افزود: این پروژه شامل 
۲۰ واحد مسکونی و 8 واحد تجاری و یک فروشگاه در زیربنایی 

با مساحت 5 هزار مترمربع است که آماده افتتاح می باشد. 
جعفری هزینه های مجموعه موقوفات مالیر در ســال 9۷ و 4 ماهه 
ابتدای ســال جاری در حوزه بهداشتی را بالغ بر 3 میلیارد و 4۰۰ 
میلیون تومان در قالب کمــک هزینه دارو و درمان، پرداخت 6۰۰ 
میلیون تومان جهت احداث اورژانس بیمارســتان امام حسین)ع( 
خرید 4 دســتگاه دیالیز بیمارســتان امام حســین)ع(، خرید ست 
جراحی فک و صــورت، مغز و اعصاب و تجهیــزات اتاق عمل 
بیمارســتان امام حسین)ع(، ارائه خدمات دندانپزشکی با تخفیفات 
3۰ تــا 5۰ درصد از محــل موقوفه الدوله و طیبــه آغاکیانی ، دو 
دســتگاه ویلچر، و تجهیز و بازسازی بیمارســتان امام حسین)ع( 

برشمرد.
معاون حقوقی اوقاف و امور خیریه کشــور نیز در این آیین با بیان 
اینکه 6۰ درصد مالیر وقفی اســت ،هــدف از حضور در مالیر را 
بررســی مشــکالت موجود در زمینه های عمران و آبادی و ارائه 

خدمات بهتر به مردم از محل موقوفات عنوان کرد.
امرا... حســنی نیا با اشاره به 6۰ هزار موقوفه در کشور افزود: یکی 
از بــرکات وقف هزینه کرد درآمد حاصل از عواید وقف در همان 

منطقه است.
وی واقفیــن را انســان های دوراندیش و خیراندیش دانســت که 
آینده نگر و تیزبین هســتند و نیازهــای جامعه و جاهایی که خالء 
وجــود دارد را شناســایی می کنند و در این زمینــه وقف را انجام 
می دهند. حســنی نیا وقف را چشمه جوشــان و جاری توصیف و 
خاطرنشــان کرد: قطعًا واقفین از بــرکات دنیوی و اخروی وقف 

بهره مند می شوند.
وی نیات ســیف الدوله را کمک در حوزه درمــان و دارو، اطعام دهی 
و کمک بــه نیازمندان، آمــوزش و تحصیل طالب، دانشــجویان و 
دانش آموزان نیازمند و سرمایه گذاری برشمرد و افزود: نیت واقف مانع 
ســرمایه گذاری و رشد و توسعه نمی شود و چنانچه سرمایه گذار پیدا 
شود اوقاف هم مشارکت می کند و اراضی وقفی در اختیار سرمایه گذار 

می گذاردتا عواید حاصل از وقف نصیب مردم شود.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 1397/2002   مورخ 1397/12/15 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضي آقای فردین سهامی سلطانی فرزند اهلل مراد به شماره شناسنامه 325 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 256/88 مترمربع در قسمتی از پالك 1448 اصلي واقع در اسدآباد 
بلوار کشاورز کوی شهید رستمی خریداري از مالک رسمي آقای شکراله آزرمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 280(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/27
کامران متقی 

رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

آگهي مزایده )نوبت دوم(  
بانک مسکن در نظر دارد امالك مازاد خود واقع در تهران و استانهای تهران، البرز، 
رضوی،  خراسان  شمالی،  خراسان  اصفهان،   ، سمنان   ، مازندران   ، گیالن   ، زنجان 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  قزوین،  ، خوزستان،  کرمانشاه  بوشهر،  لرستان،  هرمزگان، 
همدان، ایالم و سیستان و بلوچستان را از طریق برگزاری مزایده عمومی و به صورت 

شرایط صرفا "نقدی" از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند.
تاریخ انتشار: 1398/5/8 

مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه : 1398/5/14 
تاریخ بازدید : 1398/5/8 لغایت 1398/5/14 

مهلت ارائه پیشنهاد: 5/26/ 1398 
تاریخ بازگشایی: 5/30/ 1398

تاریخ اعالم به برنده : 6/14/ 1398
ارائه پیشنهاد  تا  از دریافت برگ شرایط مزایده  برگزاری مزایده  کلیه مراحل 
در  شرکت  تضمین  پرداخت  همجنین  و  ها  پاکت  بازگشایی  و  گران  مزایده 
)ستاد(  دولت  الکترونیکی  تداراکات  سامانه  درگاه  طریق  از  )ودیعه(  مزایده 

باشد. می 
امضای  گواهی  دریاقت  و  نام  ثبت  بایست جهت  می  مزایده  در  متقاضیان شرکت 
مزایده(  اینترنتیwww.setadiran.ir)قسمت  آدرس  به  )توکن(  الکترونیکی 
مراجعه و یا شماره تلفن مرکز 41934 تماس حاصل نمایند. الزم است متقاضیان 
دریافت  و  مذکور  در سایت  نام  ثبت  مراحل  قبلی  در صورت عدم عضویت  خرید 
کلیه  ضمنا  سازند.  محقق  مزایده  در  شرکت  جهت  را  الکترونیکی  امضای  گواهی 
اطالعات امالك شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه 

مزایده قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت بانک مسکن و جهت 

بازدید از امالك به مدیریت های شعب مربوطه مراجعه نمایند.
4راه  ستاد،  سامانه  طریق  از  شده  ارائه  پیشنهادات  های  پاکت  بازگشایی  محل 
مسکن  بانک  مرکزی  ادارات  ساختمان  پالك8،  شرقی،  ارمغان  خیابان  اسفندیار، 

طبقه هشتم، سالن کنفرانس می باشد. 
)م الف672(

کارت دانشجویی پگاه ابراهیمی نام پدر محمد صدیق به شماره 
شناسنامه 3790027626 رشته علوم اجتماعی وبه شماره 

دانشجویی8612253001مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می 
باشد.

آگهی مزایده

شرکت کوثر خزل الوند هگمتان

ــر دارد  ــان در نظ ــد هگمت ــزل الون ــر خ ــرکت کوث ش
گوجــه فرنگــی تولیــدی خــود را بــه صــورت هفتگــی و 
طــی روزهــای پنجشــنبه )از تاریــخ 98/5/24( از طریــق 

ــاند. ــروش رس ــده بف مزای
متقاضیــان خریــد مــی تواننــد جهــت بازدیــد و تکمیــل 
ــنبه و  ــای چهارش ــی روزه ــت ط ــنهاد قیم ــرم پیش ف
پنجشــنبه هــر هفتــه )تــا پایــان تابســتان( طی ســاعات 
ــرکان  ــاده تویس ــدای ج ــروزان، ابت ــه آدرس فی اداری ب
، روبــروی روســتای عبدالملکــی مراجعــه و یــا بــا 
شــماره های 5- 33723964 تمــاس حاصــل نماینــد.

شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

آگهي مزایده )مرحله دوم( نوبت دوم 
فروش 11 قطعه زمین تجاری- مسکونی شهرداری صالح آباد 

روابط عمومی شهرداری صالح آباد

شهرداری صالح آباد به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد تعداد 11 قطعه زمین تجاری- مسکونی )بدون پروانه( خود را از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل به فروش برساند.
* متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از زمین ها به شهرداری صالح آباد مراجعه نمایند.

به حساب  اداری روز یکشنبه مورخ 98/5/20  پایان وقت  تا  را  مزایده  به عنوان سپرده شرکت در  را  مبلغ قیمت کارشناسی  از  متقاضیان می بایست جهت هر قطعه زمین طبق جدول ذیل %5   *
0104567590006 سپرده شهرداری نزدیک بانک ملی صالح آباد واریز و فیش واریزی آن را به همراه درخواست کتبی با ذکر مشخصات کامل خود به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

*کمیسیون معامالت شهرداری در روز سه شنبه مورخ 98/5/22 رأس ساعت 12 در محل شهرداری تشکیل می گردد.
*حضور متقاضیان یا نماینده تام االختیار ایشان در جلسه اختیاری می باشد.

*شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
*هزینه کارشناسی زمین و هزینه آگهی با خریدار خواهد بود.

*پرونده مزایده می بایست ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز کل مبلغ به حساب شهرداری اقدام نماید در غیر این صورت و امتناع از انجام معامله سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم معامله 
انجام خواهد شد.

*سپرده نفرات دوم و سوم پس از انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد می گردد و در صورت انصراف سپرده افراد به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
*به تقاضاهایی که بدون واریز مبلغ سپرده موضوع بند 2 ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*قیمت و مشخصات زمین های طبق جدول ذیل می باشد.

 )م.الف686(

قیمت هر متر مربع متراژ شماره قطعه ردیف
)ریال(

 قیمت کارشناسی 
)ریال(

آدرس مبلغ سپرده )ریال(

تجاری- منطقه مشاغل صنعتی گاراژ شماره 1 )وراث 128456/000/000270/000/00013/500/000
بنیادی(- شمالی

تجاری- منطقه مشاغل صنعتی گاراژ شماره 1 )وراث 25456/000/000270/000/00013/500/000
بنیادی(- شمالی

تجاری- منطقه مشاغل صنعتی گاراژ شماره 1 )وراث 3730/806/000/000184/800/0009/240/000
بنیادی(

تجاری- منطقه مشاغل صنعتی گاراژ شماره 1 )وراث 4630/806/000/000184/800/0009/240/000
بنیادی(

تجاری- منطقه مشاغل صنعتی جنب کارگاه بیرجندی5861405/500/000770/000/00038/500/000

تجاری، مسکونی- میدان حضرت ابوالفضل)ع(63355/8021/000/0007/741/800/000387/090/000

مسکونی- انتهای خیابان رسالت 76200900/000180/000/0009/000/000

تجاری، مشاغل صنعتی تفکیکی جعفر محمدی864506/000/000300/000/00015/000/000

تجاری، مشاغل صنعتی تفکیکی جعفر محمدی965506/000/000300/000/00015/000/000

مسکونی- تفکیکی یحیی کوچکخانی 10193254/000/0001/300/000/00065/000/000

تجاری- منطقه مشاغل صنعتی گاراژ شماره 1 )وراث 115456/000/000270/000/00013/500/000
بنیادی( داخل گاراژ، جنوبی

حسین پارسا «

 فضای هنری استان همدان در دو سال 
گذشته مستقیما متاثر از برگزاری کنسرت 
های موســیقی و حواشی آن بود. موافقان 
برگزاری هرچه بیشــتر کنســرت، آن را 
دلیلــی بر فضای بــاز فرهنگی در همدان 
و باعث ایجاد شــادابی و نشاط در جامعه 
می دانســتند و در مقابل منتقدان بر اداره 
فرهنگ و ارشاد می تاختند که توجه بیش 
از اندازه به موســیقی باعث نادیده گرفتن 
بخش های - به عقیده آن ها- مهمتری از 
فرهنگ شده است. دسته دیگری هم اعتقاد 
داشتند برگزاری کنســرت های موسیقی 
پاپ دهن کجی به هنر اصیل اســت و از 
این کار در نهایت فرهنگ همدان متضرر 
خواهد شد. این جدال های لفظی و قلمی 
در زمان روی کار آمدن درویش نژاد، مدیر 
کل سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان 
اوج گرفت و پس از اســعفایش همچنان 

ادامه دارد. 
 چرا از همدان نمی رويم؟

چند روز پیش وقتی علیرضا احســانی به 
عنــوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان انتخاب شــد، بار دیگر 
داستان کنسرت در همدان بحِث روز اهالی 
موسیقی است. خیلی ها از ادامه کنسرت ها 
می گویند و بعضــی دیگر از دغدغه های 
کار در همدان. »علیرضا شــادمانی« یکی 
از ایــن هنرمندان اســت. او به عنوان یک 
خواننــده از مشــکالت کار در زادگاهش 
می گوید: »مشکالت یک خواننده پاپ در 
همدان در دو بخش تولید و پخش است. از 
طرف مسئوالن حمایت نمی شویم، شبکه 
های استانی ما را نمی بینند و حتی بعضی 
پیشکسوتان هم قبولمان نمی کنند. همه این 

عوامل باعث شــده که خیلی ها می گویند 
چرا شــما برای کار به تهران نمی روید؟ 
من چه دارم به این دوســتان بگویم وقتی 
بلیط بــاالی صدهزارتومان خواننده درجه 
۲ کشوری و دابســمش ساز به راحتی در 
همدان فروخته می شود ولی من که بچه این 
شهر هستم باید برای برگزاری یک کنسرت 
انقدر اذیت شــوم.« روی سخن شادمانی 
بیش از هر بخش، به اداره ارشــاد همدان 
اســت: »مگر وظیفه ارشاد حمایت از هنر 
نیســت؟چرا تئاتر خوب حمایت می شود 
ولی موسیقی نه؟ حتی اهالی موسیقی سنتی 
هم خیلی بهتر از ما حمایت می شوند.« از 
شادمانی می خواهم مصداقی صحبت کند 
که منظورش از حمایت چیست: »کار من 
خواندن اســت ولی به خواندن مادی نگاه 
نمی کنم. مثال می خواهم کنســرت های 
ارزان قیمت یــا حتی مجانی برای طبقات 
پایین جامعه اجرا کنم. فضاهای فوق العاده 
ای مثل پیاده راه بوعلی در شهر وجود دارد. 
اداره ارشاد می تواند در مجوز و اجرا کمک 
کند تا من حتی مجانی برای مردم بخوانم. 
عصرهای جمعه چرا ســالن های همدان 
را به خواننــدگان پاپ نمی دهند که برای 
مردم بخوانند؟ همه مشکالت را به دوش 
می کشــیم برای خواندن. ولی تا کی باید 
دنبال حل گرفتاری ها بدویم؟« شادمانی اما 
همچنان به آینده امیدوار اســت: »از اسفند 
سال گذشته که جشنواره موسیقی همدان 
برگزار شد به حل مشــکالت و حمایت 
از طرف مســئوالن امید.وار شده ایم. آرزو 
دارم در دوره جدیــد هم رویکرد، حمایت 

از موسیقی پاپ همدان باشد.«
 از سخت گیری در مجوزها 

تا مشکالت مالی

درباره حاِل موسیقی کالسیک همدان با »مازیار 
محمدی« نوازنده ویلن ســل حرف می زنم. 
محمدی چند روز است به همراه استاد نادر 
مشایخی مشغول تمرین است و این گفتگو را 
که به سختی هماهنگ شده، اینطور آغاز می 
کند: »وضعیت موسیقی نه تنها در همدان بلکه 
در کل کشور نابســامان است. از نبود حامی 
برای ژانر جدی موسیقی کالسیک ایرانی و 
موسیقی غربی تا سنگ اندازی هایی در بحث 
مجوزهای کنسرت و تولید آلبوم وجود دارد، 
همه کار را برای هنرمندان سخت کرده است. 
نهادهای مستقلی مثل خانه موسیقی هم عمال 
کاری از دستشــان بر نمی آید. البته انجمن 
موسیقی همدان انصافا خوب کار کرده است.«

 محمدی گرفتن مجوز برای کنســرت و 
حواشــی آن را کار هنرمنــد نمی داند: »از 
ســختی های روند گرفتن مجوز، می توان 
به رفت و آمدهای بسیار مالل آور و طاقت 
فرسا در اداره ارشــاد و گرفتن سالن و ... 

درحالیکه  کرد  اشاره 
رفت  هنرمند  کار  که 
و آمــد به ایــن و آن 
کار  نیســت.  اداره 
دادن  تعهــد  هنرمند 
بــه اینکه در ســالن 
کنسرت یا بعد از آن 
چه اتفاقــی می افتد 
نیســت. هنرمند چرا 
باید مجبور باشــد به 
کنسرت  بلیط  ادارات 
قوی  اسپانسر  بدهد؟ 
موســیقی  برای  هم 
و  ایرانی  کالســیک 
ندارد  وجــود  غربی 

و این کار را ســخت کرده اســت. بعضی 
از برگزار کننده ها و ســرمایه گذاران هم 
فقط تمایل به کســب درآمد بیشتر دارند 
و موســیقی های اینچنینی برایشان جذاب 

نیســت.« از محمدی می 
پرســم چه راه حلی برای 
مشــکالت  این  رفع  این 
پیشنهاد می کند: »موسیقی 
بایــد به خــود هنرمندان 
محول شــود با نمایندگی 
انجمن موسیقی از وزارت 
در  ارشــاد.  و  فرهنــگ 
و  استودیو  اختیارگذاشتن 
برای  سالن های موسیقی 
تمریــن و در نظرگرفتن 
تسهیالت برای نوازندگانی 
که بدون قرارداد و برنامه 
و ســرمایه گذار  گــذار 
خوب کار می کنند. ببینید 
دغدغه هنرمند فقط باید اجرای موســیقی 
خوب باشد نه چنین مشکالتی. همه این ها 
روحمان را فرسوده می کنند. چطور ممکن 
است که گروه های همدانی مجبور باشند 

برای برگزاری کنســرت در شهر خودشان 
پول بدهند؟اگر قانونی وجود داشــته باشد 
بــرای حمایــت مالــی و کاری از اهالی 
موسیقی نصفی از مشکالت حل می شود. 
نصف دیگرش همیاری صادقانه نهادهای 
ذی ربط با اهالی موســیقی است.با تغییر 
مدیران قول های زیادی داده می شــود اما 
بعد از مدتی همه فراموش می شوند. باور 
کنید جــای هنرمند در بعضی ادارات برای 

گرفتن مجوز نیست.«
 پاســکاری اداری هنرمند را از پا 

در می آورد
انجمن موســیقی همدان چه راهکارهایی 
برای رفع مشکالت هنرمندان دارد؟ این را 
از »علی آقا محمدی« رئیس این انجمن می 
پرسم. محمدی اعتقاد دارد راه نخست حل 
مشکالت تغییر نگاه ها به موسیقی به ویژه 
پاپ و کالسیک ایرانی و غربی است:»نگاه 
اداره ارشاد به موسیقی سنتی با دیگر بخش 
های موسیقی کمی متفاوت است. به ویژه 
در موسیقی پاپ، خیلی از مسئوالن اصوال 
آن را غیرفاخر می دانند. در حالیکه خیلی 
از دوستان در همه کنسرت های موسیقی 
باید در ردیف اول بلیط رزرو داشته باشند!« 
محمدی البته وضعیت را نســبت به سال 
های گذشــته خیلی بهتر می داند: »ببینید 
انجمن موسیقی همدان بازوی اجرایی اداره 
ارشاد است ولی در عملکرد اختالف هایی 
وجود دارد. برای ما کیفیت مهمتر از کمیت 
اســت. انجمن به صــورت تخصصی به 
افزایش کیفیت آثار هنرمندان همدانی فکر 
می کند. بهتر اســت اداره ارشاد هم برای 
کمک به موســیقی استان از انجمن کمک 
بیشتری بگیرد. با این حال وضع را نسبت 
به ســال های قبل خیلی بهتــر می دانم و 
امیدوارم این روند ادامه پیدا کند.« حمایت 
ارشــاد از هنرمندان چطور باید باشــند؟ 
محمدی اینطور پاســخ می دهد: »حمایت 
از نظر انجمن موسیقی همدان یعنی روی 
گشــاده، دوری از کاغذبازی برای گرفتن 
مجوز کنسرت و احترام. هنرمند مثل گلی 
است که زود پرپر می شود. پاسکاری های 

اداری او را راحت از پا در می آورد.«

گفت و گویی با هنرمندان همدانی درباره حال و روز موسیقی در استان

مشکالت را به دوشمان می کشیم
■ حتی اجرای رایگان را هم قبول نمی کنند

دشمن
 به دنبال ايجاد 
اختالل عمیق 
در کشور است
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با بیان اینکه شــکل جنگ دشمن با ایران 

تغییر کرده اســت، گفت: دشمن با طرح 
»فشــار حداکثری، راهبــردی « به دنبال 

ایجاد اختالل عمیق در کشور است.
ســعید جلیلی در جمع فعاالن فرهنگی 
اســتان همدان با بیان اینکه کار فرهنگی 
مقطعی و از روی تعجیل نیست بلکه باید 
نتیجه محور و اثربخش باشــد، گفت: کار 
باید در زمان خود ملموس و نتیجه بخش 

باشد.
به گــزارش مهــر، جلیلی بابیــان اینکه 

ضــرورت انجــام کار فرهنگی در مقطع 
فعلی دوچندان شده اســت، عنوان کرد: 
امــروز در عرصــه جنگ نــرم و تهاجم 
فرهنگی به کار فرهنگی مســتمر، قوی و 
نتیجه بخش نیاز اســت زیرا دشمن جنگ 
فرهنگی بزرگی را آغاز کرده که باید طبق 
آن برنامه هــای فرهنگی عملیاتی تعریف 

کرد.
وی با بیان اینکه امروز دشــمن با فشــار 
حداکثری بر کشــور به دنبــال براندازی 

نظام اســت، گفت: شکل جنگ دشمن با 
ایران تغییر کرده و باید برنامه ها را طوری 
تعریف کــرد که امتــداد آن جنگ علیه 

دشمن باشد.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با 
تاکیــد بر اینکه وســع و توانایی افراد در 
عمل متفاوت اســت و باید متناســب با 
وســع خود هدف را تعریف کنیم، گفت: 
امروز در عرصه فضای مجازی شــبهات 
و سئواالتی مطرح می شــود و دشمن از 

طریق فضای مجازی عرصه بیان شبهات 
را ایجــاد کرده بنابراین باید علیه آن اقدام 

کرد و به این شبهات پاسخ داد.
جلیلــی با بیان اینکه دشــمن کاری را 
آغاز کرده و با طرح »فشار حداکثری، 
راهبــردی« بــه دنبال ایجــاد اختالل 
عمیق در کشور اســت، گفت: دشمن 
بــا تحریم های فلج کننــده به دنبال آن 
انجام  نتواننــد کاری  اســت که مردم 
دهند و نیازمند و وابســته شــوند که 

البته ســخت در اشتباه است زیرا مردم 
ایران در جنگ تحمیلی نشان دادند که 

شد. نخواهد  چنین  این 
وی با بیان اینکه دشمن قصد دارد عنصر 
»فعالیت« را از مــردم ایران بگیرد، گفت: 
تحریم ها زمانی موفق خواهد بود که تأثیر 
آن در باور مردم رسوخ کند بنابراین نباید 
اجازه داد هر بــاور غلطی که مانع تحقق 
اهداف انقالب اســت، وارد فکر و ذهن 

مردم شود.

فضاهای فــوق العاده ای 
مثل پیــاده راه بوعلی در 
اداره  دارد.  وجود  شــهر 
مجوز  در  تواند  می  ارشاد 
و اجرا کمــک کند تا من 
حتی مجانــی برای مردم 
جمعه  عصرهای  بخوانم. 
همدان  های  چرا ســالن 
را بــه خواننــدگان پاپ 
مردم  برای  که  دهند  نمی 

بخوانند؟
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تحریم ظریف نشانه چیست؟
 تحریم ظریف قبل از هرچیز نشــانه دیگری از نابخردی دولت 
ترامپ اســت ولی باید پرسید کسانی که تاکنون به شدیدترین وجه 
ممکن در جهت تخریب جبهه سیاســت خارجی دولت تالش کرده 

اند اکنون خوشحالند؟
1-   تحریم ظریف را باید قبل از هر چیز نشــانه دیگری حاکی از 
نابخردی و نیز جبن دولت ترامپ دانست. تحریم یک وزیر خارجه 
تا کنون سابقه نداشته و حتی دولت ها در زمان جنگ نیز به امید باز 
نگه داشتن راه مصالحه دست به چنین اقدامی علیه دیپلماتهای کشور 
دشــمن نمی زنند. این اقدام را باید ناشی از جبن دولت ترامپ نیز 
دانست؛ چرا که آنها همیشه نگران تاثیر اقدامات و سخنان ظریف بر 

افکار عمومی در داخل و خارج آمریکا بوده اند.  
۲-   تحریم ظریــف می تواند حاکی از تعلیق تالش ها برای یافتن 
راه حلی برای عبور از بحران باشــد. همزمان با صدور یک فرمانی 
اجرایی ترامــپ در ۲4 ژوئن در ارتباط بــا تحریم بیت رهبری، از 
تحریــم ظریف نیز ســخن رفت. اما اقدامــی در این مورد صورت 
نگرفت.  در شــرایطی که طرح موضوع در فاصله بین ســفر شینزو 
آبه نخســت وزیر ژآپن به تهران و تالشهای ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه، برای نوعی میانجیگری بین ایران و آمریکا انجام شد، حدس 
غالب این بود کــه تعویق اقدام در مورد تحریم ظریف در ارتباط با 
این تالش ها و امکان شــکل گیری نوعی گفتگو بین طرفین بود. با 
توجه به بی سرانجامی سفر آبه و گذشت بیش از سه هفته از تالش 
هــای ماکرون می توان گفت که ترامــپ دورنمای موافقت مقامات 
ایران با مذاکره را تیره دیده و دســت به عملی کردن تهدید تحریم 

وزیر خارجه زده است.
این اقدام را باید ناشی از جبن دولت ترامپ نیز دانست؛ چرا که آنها 
همیشــه نگران تاثیر اقدامات و ســخنان ظریف بر افکار عمومی در 

داخل و خارج آمریکا بوده اند.
3-    عامل دیگری که می تواند موجب تحریم ظریف شــده باشد، 
کشمکش ها در داخل تیم امنیتی ترامپ در مورد ادامه تعلیق تحریم 
برخی پروژه هسته ای در ایران است. واشنگتن پست دو روز قبل از 
اختالف شدید در داخل دولت ترامپ در مورد توقف یا ادامه تعلیق 
این تحریمها نوشــته و خبر داده بود که ترامــپ نهایتا طرف وزیر 
خزانــه داری را که مخالف توقف تعلیق بوده گرفته و با نظر بولتون 
و پمپئو که خواستار توقف تعلیق ها بودند مخالفت کرده است. می 
توان احتمال داد که موافقت ترامپ با تحریم ظریف مابه ازایی است 
که جناح تندرو توانسته در برابر عقب نشینی از خواسته اش در مورد 
تعلیق تحریم ها به دســت آورد. عدم انجام اقدامی از سوی آمریکا 
در قبال ســرنگونی پهباد آمریکایی و برخی حوادث دیگر در تنگه 
هرمز طی دو ماه گذشته را نیز باید در رابطه با تحریم ظریف در نظر 
گرفت. احتماال تیم ترامپ خواسته با این نمایش، پرده ای بر ناتوانی 

هایی خود در موارد مورد اشاره بیافکند.
4-    ســوالی که اکنون مطرح است این است که آیا تحریم ظریف 
شــامل صدور ویزا برای ایشــان جهت حضور در سازمان ملل نیز 
خواهد شــد یا خیر. مقامات آمریکایی بدون ذکر نام سخنان ضد و 
نقیضی در این مورد گفته اند و نهایتا یکی از آنها گفته که درخواست 
برای ویزا را مورد به مورد بررســی و تصمیــم خواهند گرفت. در 
حالیکه قرار گرفتن روی لیست SDN  با عدم صدور ویزای آمریکا 
نیز همراه اســت، در این مورد خاص مســئله این است که آمریکا 
مطابق موافقتنامه مقر ســازمان ملل، بــه عنوان دولت میزبان ملزم به 
صدور ویزا برای مقامات کشورهای عضو سازمان است. با این حال، 
سوابق نشان می دهد که به برخی از مقامات مربوطه ایرانی هیچگاه 

برای شرکت در نشست های سازمان ملل ویزا داده نشده است.  
متاسفانه و در میان بهت و حیرت همگان،  محافلی در ایران هیچ حد 
و مرزی را در تخریب و توهین در حق ایشان در برابر خود ندیده و 
طی 6 سال گذشته بدون هر مانع یا مشکلی و بطور سیستماتیک در 
این جهت جهد بســیار کرده اند. سریال گاندو تنها وجهی فرعی از 
این تالش های گسترده بوده است. کسانی که تا کنون به شدیدترین 
وجه ممکن در جهت تخریب پشــت جبهه سیاست خارجی دولت 

تالش کرده اند.
5-    اقدامات آمریکا به کنار، آنچه مهم اســت اینکه ما باید باالخره 
روزی بتوانیــم در داخل خانه خود نظم و نســقی برقرار کنیم. چه 
برخــی بخواهند چه نخواهند، دکتر ظریف به هر حال وزیر خارجه 
این کشــور است و همه صرفنظر از هر اختالف نظری وظیفه دارند، 

پشت جبهه ایشان را محکم کنند.
 کســانی که تا کنون به شــدیدترین وجه ممکن در جهت تخریب 
پشــت جبهه سیاســت خارجی دولت تالش کرده اند، باید اکنون 
قاعدتا خوشحال باشند. چرا که مقامات آمریکایی اعالم کرده اند که 
می خواهند با "یک تصمیم گیر موثر" در ایران مذاکره کنند و ظریف 
را یک تصمیم گیر موثر نمی دانند. بی شــک، تالش در داخل برای 
تخریب وزیر خارجه در تصمیم آمریکا به تحریم ایشان و تهدید به 
تحریم دیگر مقامات وزارت خارجه بــه اتهام "هماهنگی با نیروی 
قــدس" و این تصور که بهایی برای این کار خود نخواهند پرداخت 

موثر بوده است. 
تصور آمریکا این است که از این طریق حداقل یک سخنگوی توانا 

برای نظامی سیاسی ایران را محدود می کند.
* کوروش دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل آمریکا

ظلم و زور پایدار نخواهد ماند
 رهبر معظم انقالب فرمودنــد: ظلم  و زور پایدار نخواهد ماند و تصمیم  و 

اراده  ملت های  عدالت طلب  سرانجام  پیروز خواهد شد.
به گزارش مهر، در پی شهادت دو تن از جوانان بحرینی توسط رژیم آل خلیفه 
بحرین، حســاب توئیتر عربی پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر 
انقالب اسالمی، موضعی از حضرت آیت ا... خامنه ای در واکنش به این جنایت 

را منتشر کرد.
رهبر انقالب دربــاره ی این حادثه فرمودند: »ظلم  و زور پایدار نخواهد ماند و 

تصمیم  و اراده  ملتهای  عدالت  طلب  سرانجام  پیروز خواهد شد.«
رژیم آل خلیفه در ادامه ســرکوب معترضان خود، روز شنبه ی هفته جاری دو 
تن از جوانان بحرینی به نام های احمد الماللی ۲4 ساله و علی العرب ۲5 ساله 

را پس از شکنجه، اعدام کرد.

دولت آمریکا عمال نشان داد 
در برابر قدرت منطق کم آورده است

یــک فعــال سیاســی اصالح طلــب تاکیــد کــرد: دولــت آمریــکا بــا تحریــم 
ظریــف عمــال نشــان داد در برابــر قــدرت زبــان منطــق و اســتدالل او کــم 

آورده اســت
ــف  ــم ظری ــه تحری ــش ب ــا، آذر منصــوری در واکن یلن ــزارش ا ــه گ ب
ــتگاه  ــای دس ن ــده توا ــف نماین ــد ظری ــت: نبای ــود نوش ــر خ در توئیت
او  بگذاریــم.  تنهــا  بزنــگاه  ایــن  در  را  کشــورمان  دیپلماســی 
دوســتان  ایــران  از جانــب همــه  بیشــترین حمایت هــا  شایســته 

اســت.
دولــت آمریــکا بــا تحریــم ظریــف عمــال نشــان داد در برابــر قــدرت زبــان 

منطــق و اســتدالل او کــم آورده اســت.

برای رسیدن به پیشرفت 
منتظر رفع تحریم ها نباشیم

ــن  ــران و چی ــت: ای ــام گف ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــر مجم  دبی
ــتراتژیک  ــی و اس ــدت حیات ــط درازم ــدی از رواب ــطح جدی وارد س

ــد. شــده ان
بــه گــزارش ایســنا، محســن رضایــی افــزود: طــی برنامــه ای ۲5 ســاله 
بــا چیــن وارد همــکاری شــده ایــم و بخش هــای سیاســی و اقتصــادی 

ــد.   ــور نامی ــکاری دو کش ــای هم ــه برنامه ه ــوان از جمل را می ت
ــدگاه  ــورمان، دی ــه کش ــی ب ــروه چین ــر گ ــفر اخی ــه داد: در س وی ادام
ــه  ــد ب ــود آم ــه وج ــور ب ــران دو کش ــردان و س ــان دولتم ــدی می واح
ــا  ــردی ب ــکاری راهب ــترش هم ــان گس ــا خواه ــه چینی ه ــه ای ک گون

ــدند. ــران ش ای

انتخابات شورایاری ها 
و چشمانی که باید باز شوند

سید محمد حسینی  «

 هفته گذشــته بعد از کش و قوص های فــراوان در تهران دوازده 
میلیونی و با مدیریت شــهرداری تهران انتخابات شــورایاران برگزار 
شد.تا اینجای ماجرا از تمام جنبه های دموکراتیک همه موارد درست 
و حتی عالی است.اما وقتی به آمار شرکت کنندگان و رای دهندگان و 
فرآیند آن نگاه می کنیم، قسمتی از پیش فرضهای کنشگران سیاسی با 

چالش جدی ای مواجه می شود. 
بر اســاس آمار حدود 9درصد افراد واجد شرایط در این انتخابات که 
تقریبا 99درصد از کاندیداها تایید صالحیت شــده اند، شرکت کرده 

اند.باالترین میزان مشارکت در یکی از مناطق 14درصد بوده است.
در اتمســفر انتخابات این میزان مشــارکتها یک فاجعه است که نباید 
بدون تحلیل از آن گذر کرد. البته اینکه این انتخابات ماهیتا غیر سیاسی 
اســت و همچنین در فضای محلی! برگزار شده است و عوامل تهیج 
کننــده تبلیغات صدا  و ســیما و روزنامه هــا و حتی فضای مجازی 
در آن کمتر یا اصال وجود نداشــته اســت نمی تواند بی تاثیر باشد.اما 
به نظر نگارنده این نرخ مشــارکت باید چشــمان برخی از کنشگران 
را کــه فقط عدم تایید صالحیتها را دلیل بر شــرکت نکردن مردم در 
انتخابات می دانند، به روی واقعیت متفاوتی از پیش فرضهایشــان باز 
کنــد. همانطور که در انتخابات شــورا ها هم کم و بیش با تفاوتهایی 

همین موضوع قابل مشاهده است.
بعالوه این انتخابات نشان داد مردم به عملکردها بیشتر توجه دارند تا 
برگزارکنندگان و مجریان انتخابات.عملکرد شورای فعلی شهر تهران 
و ماجراهای انتخاب شهرداران و همچنین عملکرد آنان در دوره اخیر 
دلیلی برای ایجاد انگیزه مشارکت در انتخابات را در مردم ایجاد نکرده 

است.
این موضوع قطعا در صورت ادامه وضع موجود در انتخابات مجلس 
که در اســفند برگزار می گردد قابلیت تکــرار دارد. چه با و چه بدون 
تاثیر تایید صالحیتهای شــورای نگهبان قانون اساسی. با این استدالل 
فعاالن و کنشگران سیاسی بهتر است بجای ساده انگاری و تحلیل غلط 
سیاسی بر اساس پیش فرضهایی شبیه رد صالحیتها که در مواقعی هم 
ممکن است منصفانه نبوده باشد، چمشهای خود را بر روی بی عملی 
و بی اثری عملکرد مراکزی که قرار اســت انتخاباتی برای آن برگزار 
شود باز کرده و مطالبه گرانه آنها را مورد نقد و بازخواست قرار دهند.

چه آنها در بهارستان روی صندلی سبز نشسته باشند و چه در پاستور 
کنار میز وزرا! چرا که چشــمی که در زمان مناسب باز نباشد با ضربه 

ای سنگین باز خواهد شد.
* محقق و مدرس دانشگاه

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 98/672  مورخ 98/5/9 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضي  آقای حسن رضا اسفندیاری  صفت راد فرزند میرزامحمد به شماره شناسنامه 1006 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبی به مساحت 21251/10 مترمربع در قسمتی از پالك 39 اصلي واقع 
در اسدآباد اراضی روستای موسی آباد خریداري از مالک رسمي  آقای میرزا محمد اسفندیاری صفت راد  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 292(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/27
کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 98/608  مورخ 98/4/31 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقای آقا رضا نجفی مســعود فرزند  محمود به شماره شناسنامه 651 صادره از بهار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 175/64 مترمربع در قسمتی از پالك 87 فرعی از 66 اصلي واقع در اسدآباد 
پشت بیمارستان  خریداري باواسطه از مالک رسمي  آقای غالمحسین بکائی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 282(
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 بامداد  روز پنجشنبه وزارت خزانه داری 
آمریکا محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 

ایران را تحریم کرد.
ایــن وزارتخانه نام محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشــورمان را در فهرست افراد 

تحریم شده قرار داد.
حدود یک ماه پیش مقامات آمریکایی اعالم 
کــرده بودند کــه قصد دارنــد محمدجواد 
ظریــف را تحریــم کننــد ولــی برخی از 
رسانه های غربی در آن موقع گزارش دادند 
که آمریــکا احتماال به خاطــر عواقب این 
موضوع در تصمیم خود تجدیدنظر خواهد 
کرد اما روز پنجشنبه  به وقت محلی آمریکا 
وزیر امور خارجه کشــورمان را در لیســت 

تحریمی خود قرار دادند.
آمریکایی هــا  گــزارش،  ایــن  براســاس 
همچنین در ســفر اخیر ظریف به نیویورک 
برای شــرکت در نشســت ســازمان ملل 
محدودیت هایی را برای تردد او وضع کرده 
بودند. چنانکه او فقط می توانســت به دفتر 
نمایندگی ایران در ســازمان ملل، ساختمان 
سازمان ملل و همچنین محل اقامت خود در 

نیویورک تردد داشته باشد.
 واکنش ظريف به تحريم شدن

 از طرف آمريکا
به دنبال تحریم وزیر امور خارجه کشورمان، 
محمدجواد ظریف در حساب توییتری خود 
نوشــت: دلیل اینکه آمریکا مرا تحریم کرده 
این است که من »ســخنگوی اول ایران در 

سراسر جهان هستم«.
این حقیقت واقعا دردناک اســت؟ این اقدام 
تاثیــر روی من یا خانواده ام ندارد. چون من 
دارایــی یا منافعی خــارج از ایران ندارم. از 
شــما تشــکر می کنم که مرا به عنوان چنین 
تهدیــد بزرگی بــرای اهدافتان محســوب 

می کنید.
 تمام ارکان کاخ سفید 

از مصاحبه های ظريف می لرزد
رئیس جمهــور نیز در واکنــش به تحریم 
ظریــف ایگونه اظهار نظر کــرد: آمریکایی 
ها می گویند دولتی مقتدر در ســطح جهان 
هســتند ولی از مصاحبه وزیر خارجه ما می 

ترسند.
به گــزارش مهر، حجت االســالم حســن 
روحانی گفت: استیصال بدخواهان امروز به 
کجا رسیده، زمانی بود که دشمنان می گفتند 
ما قادر بــه تغییر نظام جمهوری اســالمی 
هســتیم و آینده ایــران در اختیار ما خواهد 
بود و کاخ ســفید تصمیم گیرنده برای ملت 
خواهد بود اما نمی دانستند که ملت در همه 
مقاطع و همه صحنه ها در برابر فشار دشمن 

موفق و پیروز بوده است.
وی اظهار داشــت: امروز بعد از یک سال 
و چند ماه از شدیدترین فشارها و تحریم 
ها بر کشور گذشته دیگر دست به کارهای 
کودکانــه می زنند. به گونــه ای که وزیر 
خارجه کشــور را تحریم می کند که البته 
قبلش غلــط های باالتری کــرده و رهبر 
معظم انقــالب را تحریم کردنــد که این 
اقدامات به این معنی اســت که دشــمنان 
بــه حــدی عاجز شــده اند کــه فرصت 
خردورزی و تفکر را از دست داده اند در 
حالی که برای مذاکره با کشوری، تنها راه 

تعامل با وزیر امور خارجه است.

وی افزود: آنها مــی گویند دولتی مقتدر در 
سطح جهان هســتند ولی از مصاحبه وزیر 
خارجه ما می ترســند، نشان می دهد تمام 
ارکان کاخ سفید از حرف زدن و منطق یک 

انسان دانشمند، فداکار و آگاه می ترسند.
وی ادامه داد: اقای ظریف یک مصاحبه می 
کند و اینــان چندین هفته اظهار نگرانی می 
کنند و می گویند وزیر امور خارجه، واقعیت 
ها را پشــت و رو بیان می کند و ادعاهایی 
که با واقعیت برابر نیســت در حالی که شما 
همواره ادعای دموکراســی و آزادی داشتید 
حاال از یک منطق یــک عالم مقتدر ایرانی، 

کاخ قدرتتان به لرزه در می اید.
روحانی اظهار داشت: از یک سو می گویید 
اماده مذاکره هســتیم و از یک ســو وزیر را 

که  کنید  مــی  تحریم 
این نشــان از عظمت 
یــک ملــت متحد و 

منسجم است.
داشــت:  ابــراز  وی 
قــدرت مــا از ملت 
ملت  اســت،  ایــران 
و  فــداکار  ایــران 
متحــرک و بانشــاط 
ها  آمریکایی  اســت. 
فکر نمــی کردند بعد 
از چند ماه از تحریم، 
در جای جای کشور، 
شــاهد به ثمر رسیدن 
پروژه های مهم باشند.
سپاه تحريم ظريف 

را محکوم کرد
سپاه پاســداران انقالب اســالمی نیز  در 
بیانیه ای بــا محکومیت و مضحک خواندن 
اقدام غیــر قانونــی و نابخردانــه امریکا 
در قــرار دادن نــام وزیر امــور خارجه 
کشــورمان در فهرست تحریمی واشنگتن، 
از همــاوردی و تالش ظریــف در جنگ 
رســانه ای و تبلیغاتــی علیــه دشــمن و 
همراهــی و همدلی در ســایر عرصه های 

اقتدار بخشی نظام قدردانی کرد.
 ظريــف بزرگتريــن مدافع رهبر 

ايران است
وزیر امور خارجه آمریکا هم  با انتشار پیامی 
در توییتر به تحریم ظریف واکنش نشان داد.

مایک پمپئــو در پیامی توییتــری در مورد 
تحریم وزیــر  امور خارجه ایران توســط 
دولت ترامپ نوشــت: اخیرا دولت دونالد 
ترامــپ رهبر ایران را تحریــم کرد و حاال 
ســاعتی پیش ترامپ محمدجــواد ظریف 
بزرگتریــن مدافع رهبر ایران را تحریم کرده 
اســت. ظریف در واقع  هم دست رفتارهای 

غیرقانونی حاکمیت ایران است. 
 تحريــم ظريف دلیــل ديگری بر 
دروغگويــی در باب دعوت به مذاکره 

است
معاون رئیس جمهــور در واکنش به تحریم 
وزیر امور خارجه هم گفت: تحریم ظریف 
دلیل دیگری بر دروغگویی در باب دعوت 

به مذاکره است.
در  جهانگیــری  اســحاق 
واکنش بــه تحریم وزیر امور 
وزیر  تحریم  گفــت:  خارجه 
از ســوی  ایران  امور خارجه 
دولت ترامپ نشــانه جدیدی 
از  بــی منطقــی، درماندگی 
و ماجراجویــی یــک قدرت 
زورگوست. دکتر ظریف نماد 
دیپلماســی  توانای  نماینده  و 
مقبول و قانونمند ایرانی است.
وی ادامه داد: حتی دشــمنان 
عاقِل ظریف بر دانش، مهارت 
و توانمندی کــم نظریش در 
گفتگو و خلق فرصتهای پرهیز 
از منازعــه و جنگ واقف اند. 
تحریم ظریف دلیل دیگری بر  
ریاکاری و دروغگویی در باب 

دعوت به مذاکره است.
 تحريم ظريف جز رسوايی 

عايد آمريکايی ها نمی کند
رئیــس دفتر رئیــس جمهــوری گفت که 
تحریم ظریف جز رسوایی عاید آمریکایی ها 
در صفحه شخصی  واعظی  نمی کند.محمود 

خود در توییتر نوشت:
تحریم ظریف جز رسوایی عاید آمریکایی ها 
نمی کند. ظریف معمار دیپلماســی، صدای 
رسای حقانیت ایرانیان و نماد استقبال افکار 
عمومی دنیا از منطق ایرانی  اســت.  منطق با 
تحریم از کار نمی افتد؛ بلکه کاراتر و موجب 

عزت و اقتدار بیشتر او می شود.

در ايران از تیم »ب« خبری نیست
مشــاور رئیس جمهور نیز گفت: ملت ایران 
فقط یک رهبر، یــک رئیس جمهور و یک 
ستاد کل نیروهای مسلح دارد و  در ایران از 

تیم »ب« خبری نیست.
به گزارش ایســنا، حســام الدین آشــنا در 
صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: »اگر 
خواستار مصالحه اید با ظریف طرف هستید؛ 
سردار ســلیمانی هم پشــتیبان اوست.  اگر 
خواستار مبارزه اید با سردار سلیمانی طرف 
هستید؛ ظریف هم پشتیبان اوست.  می دانید 
چرا؟  چــون ملت ایران فقط یک رهبر، یک 
رئیس جمهــور و یک ســتاد کل نیروهای 
مسلح دارد.  در ایران از تیم ب خبری نیست. 

 خیالتان راحت«
 تحريم ظريف يکی از مسخره ترين 

اقدامات دولت آمريکا بود
مقام سابق وزارت خارجه آمریکا در توئیتر 
خــود در مورد تحریــم محمدجواد ظریف 
نوشت: تحریم ظریف یکی از مسخره ترین 
اقدام هایی بــود که این دولــت انجام داده 

است.
ریچــارد نفیــو افــزود: در واقــع این نوع 
تأثیر چشــم گیر و معنــاداری بر  تحریم ها 
دیپلماسی ظریف نخواهد گذاشت و احتماالً 
باعث مسدود شدن دارایی ها و پیچیده کردن 
شرایط برای وی، نمی شــود و تنها رهبران 

کشورهای دیگر را عصبانی می کند.
ســخنگوی وزارت خارجــه بامــداد روز 
پنجشــنبه به تصمیم اخیر آمریــکا در قرار 
دادن نام ظریف در لیســت تحریم های این 

کشور واکنش نشان داد .
به گزارش ایســنا، ســید عباس موسوی در 
صفحه توییتر خود  در این ارتباط نوشــت 
:» اوج  تناقــض و حماقــت رهبران آمریکا 
آنجاست که بارها دکتر ظریف را در سیاست 
ایــران کاره ای نمــی دانند اما بــا نابخردی 
محض دست به تحریم او می زنند آمریکایی 
هااز منطق دکتر ظریف و هنر مذاکراتی او به 
شــدت واهمه دارند.« بر اساس این گزارش 
در روز چهارشــنبه به وقت محلی وزارت 
خزانــه داری آمریکا  نام محمد جواد ظریف 
را لیســت تحریم های این کشــور قرار داد 
این موضوع بــا واکنش توییتری  وزیر امور 

خارجه کشورمان روبرو شد .

تحریم  وزیر امورخارجه
■ ظریف: سخنگوی اول ایران در سراسر جهان هستم

آمریکایی ها 
گستاخی کردند

 رئیــس مجلــس گفــت: آمریکایی ها 
گستاخی و بدعهدی کردند که باید در برابر 

زیاده گویی های آنان ایستادگی کرد.
علی الریجانی گفــت: باید راه های متعدد 

توسعه در بخش های مختلف را پیدا کرد، 
چرا که نوآوری در دوران سختی ایجاد می 

شود.
وی با اشــاره به اینکه سیستم اداری کشور 
بزرگ و مشــکل آفرین اســت، ادامه داد: 
دولت ها باید کمترین دخالت را در اقتصاد 
داشــته باشند، تنها بسترها را فراهم کرده و 

از بخش خصوصی حمایت کنند.

رئیــس قــوه مقننــه بــا بیــان اینکــه بایــد از 
ــن  ــی در تدوی ــش خصوص ــارکت بخ مش
قوانیــن و سیاســتگذاری هــا اســتفاده 
شــود، تاکیــد کــرد: مجلــس شــورای 
اســالمی در کمیســیون هــا و جلســات 
ــده  ــار نماین ــس در کن ــی مجل صحــن علن
دولــت، از نماینــده بخــش خصوصــی 
بــرای اظهارنظــر دربــاره طــرح هــا و 

ــد. ــی کن ــتفاده م ــح اس لوای
الریجانی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی 
کشور باید راه حل های اصولی و قابل اجرا 
ارائه شــود، تصریح کــرد: یکی از اهداف 
ایجاد تاالر گفت وگو بین بخش خصوصی 
و دولتی این بود که هر دو بخش مشکالت 
یکدیگر را درک کــرده و برای رفع آن به 

هم کمک کنند.

در بحث گزارش دهی ساالنه دولت به 
مجلس، منافع ملی رعایت نشد

 یک عضو کمیسیون شوراها با اشاره به اختالف مجلس و دولت بر 
ســر گزارش دهی ساالنه دولت به مجلس گفت: به نظر من هم دولت 
مقداری ســخت گرفته و هم نمایندگان می توانســتند اجازه دهند که 
هیأت رئیسه دولت را دعوت  کند تا در روندی عادی به مجلس بیایند.

محمد محمودی شاه نشین در گفت و گو با ایلنا درباره تقاضای مجلس 
از دولت برای ارائه گــزارش به مجلس و عدم تمایل دولت به انجام 
این کار گفت: ما در کشور یک شرایط عمومی و یک شرایط اضطراری 
داریم. با توجه به وضعیت عمومی کشور و همچنین بحث دیپلماسی 
در وضعیت موجود دولت حس کرده که وضعیتش اضطراری است و 
آمدنش به مجلس شاید به تضعیف وضعیت عمومی کشور بیانجامد.

این عضو کمیسیون شوراها تاکید کرد: دولت این فکر را کرده و روی 
این حرف هم بر همین اساس به رهبری متوسل شده است و رهبری 
معظــم نیز این موضوع را به هیأت حل اختالف قوا ارجاع داده  اند. به 

هر حال قانون راهی دارد که باید از آن استفاده شود.

قانون جرم سیاسی نقایص فراوانی دارد

 قانون جرم سیاسی قانون جامعی نیست و نقایص فراوانی دارد.
یک وکیل دادگستری درباره تعریف جرم سیاسی و ارزیابی از قانون 
جرم سیاســی با وجود گذشت سه ســال از تصویب آن، اظهار کرد: 
مطابق ماده یک قانون جرم سیاسی که در ماده دو  قانون نیز بدان اشاره 
شده، هر یک از جرائم مصرح در ماده)۲( این قانون چنانچه با انگیزه 
اصالح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های 
داخلی یا خارجی کشــور ارتکاب یابد، بــدون آنکه مرتکب قصد 
ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.
عبدا...  ســمامی در گفت و گو با ایسنا، در باره تفاوت مجرم سیاسی 
با امنیتی نیز گفت: درباره جرم امنیتی که کامال متفاوت با جرم سیاسی 
اســت، باید گفت که هر گونه اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی که 
مطابق قانون مجازات اسالمی واقع شود، جرم امنیتی تلقی می شود  و 
مواد 498 تا 51۲ قانون مجازات اســالمی بدان پرداخته است و برای 

این موضوعات جرایم امنیتی در نظر گرفته شده است.

ديپلماسی،  معمار  ظريف 
حقانیت  رســای  صدای 
ايرانیان و نماد اســتقبال 
افکار عمومی دنیا از منطق 
ايرانی  اســت.  منطق با 
تحريــم از کار نمی افتد؛ 
بلکه کاراتر و موجب عزت 

و اقتدار بیشتر او می شود

خبر
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استفاده از سمعک باعث محافظت مغز 
در سنین باال می شود

 یافته های اخیر نشــان می دهد افرادی که برای مشکالت شنوایی 
ناشی از افزایش سن از وسایل کمک شنوایی استفاده می کنند به مرور 

زمان عملکرد مغزی بهتری دارند.
به گزارش مهر، محققان دانشگاه اکستر و کالج لندن در این مطالعه به 

بررسی بیش از ۲5 هزار فرد 5۰ سال به باال پرداختند.
یافته ها نشــان داد تشــویق افراد به استفاده از سمعک و سایر وسایل 
موثر کمک شــنوایی به حفظ مغز آنها و کاهش ریسک ابتال به زوال 

عقل در آنها کمک کرد.
در ین مطالعه، افراد هر دو ســال یکبار تحت تســت های شــناختی 
ساالنه قرار گرفتند. ارزیابی ها نشان داد گروهی که از سمعک استفاده 
کرده بودند از لحاظ عملکرد حافظه کاری و ابعاد تمرکز در مقایســه 
با افرادی که از وسایل کمک شــنوایی استفاده نکرده بودند عملکرد 

بهتری داشتند.
مطالعه قبلی نشان داده است که ناشنوایی با از دست دادن عملکرد مغز، 

حافظه و افزایش ریسک ابتال به زوال عقل مرتبط است.
به گفته محققان، این تحقیق نشــان می دهد که استفاده از سمعک می 
تواند از مغز محافظت کند. با این حال آنها بر انجام تحقیقات بیشــتر 

در این زمینه تاکید دارند.

همه چیز درباره نارسایی زودرس تخمدان
 نارســایی زودرس تخمدان اختاللی است که در زنان پیش از 4۰ 
ســالگی دیده می شود. این افراد ممکن اســت اصال تجربه قاعدگی 
نداشــته باشند و یا اگر هم قاعدگی را تجربه کرده اند، قبل از سن 4۰ 

سالگی قاعدگی آنها قطع شده است.
به گزارش ایســنا، باید در نظر داشــت که همه خانم هایی که قبل از 
4۰ سالگی دچار قطع عادت ماهانه می شوند، دچار یائسگی زودرس 
نیستند و حتماً این تشخیص باید با بررسی های هورمونی اثبات شود.

این اختالل ممکن است به علل زیر باشد:
اختالالت ژنتیکی: این اختالالت مادرزادی بوده و قابل اصالح نیستند 

و به صورت ژنتیکی به فرد به ارث رسیده اند.
اختالالت خود ایمنی: در این حالت سیســتم دفاعی بدن علیه سلول 
و بافت های خود فرد واکنش نشــان داده و باعث می شود عضو مورد 
نظر کار خود را به درســتی انجام ندهد. در این بیماری ممکن است 
پاسخ های خود ایمن علیه تخمدان، گاهی غده تیروئید و یا غده فوق 
کلیوی ایجاد شود. علت پاسخ های خود ایمن ناشناخته است، اما گفته 

می شود برخی افراد از نظر ژنتیکی مستعد ایجاد این پاسخ ها هستند.
برخی بیماری های عفونی: مانند اوریون، سل و ماالریا. همچنین برخی 
از انواع شیمی درمانی و رادیوتراپی در ناحیه لگن می تواند موثر باشد.

جراحی هایی که منجر به برداشتن تخمدان ها می شود، وارد شدن صدمه 
زیادی به تخمدان و یا الپاراسکوپی هایی که به همراه »کوتریزاسیون« 
تخمدان ها یعنی سوزاندن تخمدانی صورت می گیرد نیز می توانند از 
دیگر علل یائســگی زودرس باشند. اما باید توجه داشت که مجموعًا 
در 9۰ درصد موارد، علل نارســایی زودرس تخمدان ناشناخته باقی 

می ماند.
بیماران دچار نارســایی زودرس تخمدان در معرض پوکی استخوان 
و بیماری هــای قلبی - عروقی در طوالنی مدت قــرار دارند، لذا در 
صورتی که منع مصرف هورمون درمانی نداشــته باشــند، باید تحت 
نظر متخصص زنان، هورمون درمانی شوند. این درمان، میزان ابتال به 
پوکی اســتخوان، بیماری های قلبی - عروقی و آلزایمر را در این افراد 
کم می کند و باعث افزایش توان بدنی و بهبود روابط جنسی می شود.

نتایج اولیه کنکور سراسری 
این هفته اعالم می شود

 مشــاور عالی سازمان سنجش آموزش کشــور، زمان نتایج اولیه 
آزمون سراسری سال 98 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را این هفته 
عنوان کرد و گفت: بعد از انتشــار کارنامه تاریخ آغاز انتخاب رشــته 

داوطلبان مجاز شده اعالم می شود.
حســین توکلی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: فرـــیند قرائت 

پاسخنامه ها، نمره کل سازی و تولید کارنامه همچنان ادامه دارد.
وی افزود: بعد از اتمام این مرحله، نتایج اولیه در قالب کارنامه توسط 

سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: بعد از انتشار 
کارنامه زمان دقیق آغاز انتخاب رشته برای داوطلبان مجاز شده اعالم 
می شود.کنکور سراسری سال 98 دانشگاه ها روزهای 13 و 14 تیرماه 
98 با رقابت بیش از یک میلیون داوطلب در سراسر کشور برگزار شد.

کیهان: قدم اول زدودن یأس از دل هاست
 7 ماه مونده به خونه تکونی عید!!

ایرنا: ناشران برای حمایت از امتیاز کتاب های خوب چه کنند؟
 جلدشو نقاشی می کنن

همدان پیام: اصالح ساختار بودجه کشور مهمتر از نان شب دولت مردان 
 دولت مردان نان شب نخورن که جلسه نمیرن 

ایران: شرط معافیت والیبالیست های جوان از سربازی 
 منتظر افزایش والیبالیست ها باشید!!

کیهان: سربازان غایب منتظر اجرای مجدد طرح »خرید خدمت« نباشند 
 تو این گرونیا آش مجانی هم غنیمت 

ایسنا: قیمت اجناس بعد از حذف چهار صفر از پول ملی 
 همه چیزفقط با صف بدون پول 

همشهری: سینما بدون کیمیایی کم خون است 
 چند روز پیش می رفت بهش خون می دادن روز اهداء خون بود 

کیهان: برخورد خودرو با گله احشام 
 گوسفندا بینایی شونو از دست دادن 

همدان پیام: سهمیه بلیت همدانی ها در جیب پایتخت  نشینان 
 به خاطر اینکه همدانی ها الغر شدن

فارس: کشــتی آزاد نوجوانان قهرمان جهان، ایران با 3 طال و یک برنز 
نایب قهرمان شد 

 یکی از طالها کافی بود 
کیهان: کارخانه صادر کننده روســری ایران فقط با ۲۰ درصد ظرفیت 

فعال است 
 روسری از مد افتاده !!

اطالعات: اسکناس، برگه یادگاری نویس 
 تا حاال به بی ارزش بودنش شک داشتی؟!

همدان پیام: تاریخ  سازی بانوی جودو همدانی افتخاری ماندگار است 
 اول ببینید تاریخ بلد؟!

کیهان: تلفن همراه افراد را چاق می کند 
 پس دیگه دخترا برای الغری قلیون نکشن

وقتی که "دانش آموزان زیر خط فقر" 
حق ادامه تحصیل هم ندارد!

 هم اکنون شاهد مطالبه شــهریه از سوی مدیران مدارس دولتی و 
هیأت امنایی از خانواده هایی هستیم در حالیکه برخی از دانش آموزارن 
با پدرانی کارگر و زیر خط فقر با این شرایط باید از حق ادامه تحصیل 

محروم شوند!
به گزارش تســنیم؛ بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشــور 
در یادداشــتی که برای خبرگزاری تســنیم ارسال کرده است، خطاب 
به مســئوالن آموزش وپرورش درباره مشکالت برخی کارگران برای 

ثبت نام در مدارس دولتی  نوشت:
این روزها جامعه کارگری کشــورمان با وجود تمام مشکالت و 
دغدغه های معیشــتی و اقتصادی در تــب و تاب ثبت نام مدارس 
بــرای فرزندان خود هســتند؛ این موضوع از ایــن حیث دارای 
اهمیت  اســت که در طی چند ســال اخیر بعد از کاهش فاحش  
درآمدهــا و کاهش قــدرت خرید کارگران، دغدغــه بعدی این 
قشــر تحصیل فرزندان آنها در مدارس دولتــی آن هم با کمترین 
هزینه ممکن اســت زیرا به واســطه مشکالتی که در باال بیان شد 
والدیــن  این گروه از دانش آموزان، توانایی ثبت نام فرزندان خود 
در مدارس غیردولتی را به دلیل هزینه های باالی تحصیل نداشــته 
و ندارنــد بنابراین ادامه تحصیل در مــدارس دولتی اولویت اول 
و آخر آنهاســت کما اینکه برای تامین هزینه های ایاب و ذهاب، 
پوشــاک و ملزومات مصرفی فرزندان خود حتــی در اینگونه از 

مدارس هم از توانمندی الزم برخوردار نیستند.
هم اکنون شاهد مطالبه شهریه از سوی مدیران مدارس دولتی و هیأت 
امنایی از خانواده هایی هســتیم که برخی آنها از قشــر کارگر کشور 
هستند  و انکار کردن این موضوع از سوی مسئوالن آموزش و پرورش 
و اجبار  کردن  این موضوع از سوی مدیران مدارس، مشکالت زیادی 

را برای این قشر بوجود آورده است.
دســت چین کردن والدین  پردرآمد و ثبت نــام فرزندان آنها و آن هم 
خارج از حیطه جغرافیایی محل سکونت به دالیلی همچون خیّر بودن 
از شــیوه های جدیدی است که به تازگی از سوی دست اندرکاران امر 
صورت می گیرد که باعث عدم ثبت نام از دانش آموزانی شده است که 

والدین آنان از تمکن مالی الزم برخوردار نیستند.
بررســی های میدانی این موضوع نشــان می دهد که در برخی از این 
مدارس اگر محل سکونت دانش آموزان در محدوده مدرسه هم باشد 
و خانواده دانش آموز تمایلی به پرداخت وجه نداشــته باشد به بهانه 
تکمیل ظرفیت از ثبت نام جلوگیری می شــود و مراجعه کننده بعدی 
در قبال خرید برخی وســایل همچون کولر و...  برای مدرســه حتی 
اگر محل سکونت آنها خارج از پوشش مدرسه باشد با احترام با وی 

برخورد شده و درخواستشان اجابت می شود.
حال در شرایطی که اصل 3۰ قانون اساسی کشورمان بر این نکته 
تأکید دارد که آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه در سراسر 
کشــور رایگان است این ســؤال مطرح می شود چرا قانون گریزی 
محسوســی به این شــکل از ســوی دولت در حال انجام است؟ 
چرا کســی پاســخگوی این مطالبه به حق والدین کارگران نبوده 
و نیســت؟ چرا این عدم شــفافیت در گفته های مسئولین مرتبط 
و عملکرد مدیران مدارس از ســوی نماینــدگان ملت در مجلس 
پیگیری نمی شــود؟ دانش آموزانی که زیر خط فقر هستند در کجا 

دهند؟ ادامه تحصیل 

سربازان متاهل در اولویت گرفتن امریه هستند
 رئیس اداره ســرمایه انســانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح ،  با اشــاره به وضعیت امریه گرفتن دستگاه های دولتی از سربازان 
متاهل گفت: سربازان متأهل برای گرفتن امریه در اولویت قرار دارند و این موضوع به تمامی دستگاه های دولتی هم ابالغ شده است.

به گزارش مهر موســی کمالی با اشــاره به هدیه ای که برای ازدواج و یا صاحب فرزند شدن برای سربازان در نظر گرفته شده است، 
گفت: اگر سربازان حین خدمت ازدواج کنند و یا صاحب فرزند شوند به میزان نصف هدیه ای که به سربازان کادر یا پایور داده می 

شود، به آن سربازان هم داده می شود.
اگر ســربازان حین خدمت ازدواج کنند و یا صاحب فرزند شــوند به میزان نصف هدیه ای که به سربازان کادر یا پایور داده می شود، 

به آن سربازان هم داده می شود
وی خاطرنشــان کرد: ســربازان متأهل اگر در حین خدمت صاحب فرزند شوند به آنها دو هفته مرخصی تشویقی تعلق می گیرد که 

می توانند از آن استفاده می کنند.

تسهیالت 1۵ میلیون تومانی برای شرکای کاری بیمه سالمت 
 در تفاهم نامه سال جاری سازمان بیمه سالمت با بانک رفاه قرار بر این شده است که برای تمام شرکای کاری سازمان بیمه سالمت 
که در راســتای استقرار ســازمان الکترونیک و مبادالت الکترونیکی همکاری می کنند، تسهیالت ارزان قیمت در نظر گرفته شود. این 

تسهیالت به صورت قرض الحسنه و حداکثر تا 15 میلیون تومان است.
به گزارش ایلنا، معاون برنامه ریزی، مدیریت و توســعه منابع سازمان بیمه سالمت درباره تسهیالت تشویقی در نظر گرفته شده برای 
پزشکان و شرکای کاری سازمان بیمه سالمت برای استقرار سازمان الکترونیک افزود: پزشکان و شرکای کاری که تمایل به همکاری 
با ســازمان بیمه سالمت در راستای استقرار ســازمان الکترونیک و اجرای پروژه هایی مانند نسخه الکترونیکی داشته باشند می توانند 
برای استفاده از تسهیالت بانکی برای تهیه تجهیزات مورد نیاز، درخواست خود را به اداره کل بیمه سالمت در استان ها ارائه کرده و 

تسهیالت مربوطه را از بانک رفاه دریافت کنند.
شاهرخ رامزی، بیان کرد: استقرار سازمان الکترونیک یکی از اولویت های اصلی سازمان بیمه سالمت است.

شکوفه رنجبر «

 در سال های اخیر، اخبار خوبی از وضعیت 
ازدواج و جمعیت به گوش نمی  رسد؛ میانگین 
ســن ازدواج در کشــور، طی سال های اخیر 
بــا افزایش قابل توجهــی رو به رو بوده و بر 
اساسآمار میانگین سن ازدواج در دهه گذشته 
با ۲ ســال افزایش به ۲4 سال برای دختران و 

۲9 سال برای پسران رسیده است. 
ایــن در حالی اســت که به گفتــه ی محمد 
اســماعیل مطلق، مدیرکل ســابق ســالمت 
خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، سنین 18 
تا 35 ســالگی عالوه بر این که زمان مناسب 
برای ازدواج است، بهترین سن برای باروری 
و بچه دار شدن است و عبور از این سن، برای 

فرزندآوری مخاطراتی را به دنبال دارد.
همزمان با این اتفاق، تجرد قطعی نیز در کشور 
افزایش پیدا کرده است؛ براساس بررسی های 
مرکز آمــار ایران، تجرد قطعی که در ســال 
13۷5 بــرای مردان حدود 1.1 درصد و برای 
زنان 1.۲ درصد بوده، در ســال 1395 به ۲.3 
درصد برای مــردان و 3.۷ درصد برای زنان 
رسیده است؛ این آمار نشــان می دهد، روند 
افزایشی تجرد قطعی در زنان، بسیار بیشتر از 
مردان بوده به طوری که طی ســالهای 13۷5 
تا 139۷ این شاخص برای مردان، حدود دو 
برابر شده اما برای زنان بیش از سه برابر بوده 

است.
افزایش سن ازدواج و جمعیِت از دست رفته

یک جامعه شــناس در گفت و گو با خبرنگار 
مــا در این خصوص گفــت: عوامل مختلفی 
دست به دست یکدیگر داده اند تا این شرایط 
به وجود آید، تغییرات سبک زندگی، شرایط 
اقتصادی، عدم وجود سازوکارهای  نامساعد 
حمایتی، مغفول گذاشــتن قوانین تشــویقی 
ازدواج، وضع قانون هایــی مانند منع ازدواج 
در ســنین پایین و سنگ اندازی هایی در زمینه 
تسهیل ازدواج موجب شده اند تا روند افزایش 
ســن ازدواج در یک دهه گذشــته با سرعت 

بیشتری به رشد خود ادامه دهد.
حســین رضایی، اعالم کرد: در حال حاضر 
برآورد ما این است که از این به بعد اگر اتفاق 
ویژه ای نیفتد و اقدامات ویژه ای در حوزه های 
اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی که بر روی 
تأهل تاثیرگذارند، انجام نشود، در حوزه رشد 

جمعیت با مشکل مواجه خواهیم شد.
 در دهه آينده با بحران ســالمندی 

مواجه ايم
وی با بیان اینکه در صورت ادامه  این روند ، 
طی چند دهه آینده، با بحران جدی جمعیت 
و ســالمندی رو به رو خواهیم شد، افزود: به 
نظر می رسد راه چاره در توجه بیشتر مسئوالن 
به سیاست های کلی جمعیت و در نظر گرفتن 
سازوکارهای حمایتی وتشــویقی در جهت 
تســهیل امر ازدواج جوانان است این امر نیز 
جز با تصویب قوانین منطبق با سیاســت های 
کلی که بتواند مفاد آن را اجرایی ســازد میسر 

نمی شود.
وی تاکیــد کرد: ما نیاز بــه قوانینی داریم که 
بتوانند تأکیدات سیاست های کلی جمعیت را، 

همچون افزایش نرخ باروری تا باالی ســطح 
جانشینی و رفع موانع ازدواج، به عرصه  عمل 
درآورد در این زمینه، بهره گیری از تجربه در 
حوزه افزایش مطلوب جمعیت، بی شــک در 

برون رفت از این وضعیت راهگشا است.
رضایــی با بیان اینکه امروزه باال رفتن ســن 
ازدواج تبدیل به یک مشکل در اجتماع شده 
است، عنوان کرد: نیازهای مختلف روحی و 
جنسی پاسخ داده نشــده در قشر جوانی که 
ســن ازدواج آن ها باال رفته بستری را فراهم 
می کنــد تــا در روابط خــارج از چارچوب 
به دنبال ارضای این نیازها عمل شــود و در 
نهایت مولفه ای شود برای ایجاد آسیب هایی 

که به بدنه اجتماع وارد می شود.
تشکیل  مولفه  مهم ترين  عشــق   

زندگی مشترک
این کارشــناس جامعه شناســی با تاکید بر 
اینکه در ازدواج جوانان عشــق و احســاس 
مهم ترین مولفه اســت، عنوان کــرد: اگرچه 
مســائلی از جمله فرهنگ، خانواده، شــغل، 
اقتصــاد و حتی بــاور در شــکل گیری یک 
ازدواج خوب موثر اســت اما باید گفت اگر 
در یک زندگی مشترک رابطه ای بدون عشق 
آغاز شــود بســتری را فراهــم می کند برای 
اینکه روابط فرا زناشویی اتفاق افتد.یرضایی 
کــی از راهکارهای ترغیب جوانان به ازدواج 
آســان و زود هنگام را برنامه ریزی و داشتن 
مدیریت کالن برای  تسهیل در ازدواج اعالم 
و خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت و کسانی که 
در امر ازدواج جوانان مســئول هستند تاکنون 
برنامه جامع و عملیاتی برای رفع مشــکالت 
ازدواج جوانان انجام نداده اند.وی یادآورشد: 
چشــم و هم چشمی، مشکل اشتغال، شرایط 
سخت دریافت تسهیالت ازدواج از بانک ها، 
هزینه های زیــاد ازدواج و نبود یک برنامه و 
مدیریت کالن در جامعه در خصوص ازدواج 
جوانان از مشــکالت فعلی ازدواج جوانان و 

باالرفتن سن ازدواج در کشور است.
رضایــی با تاکید بــر اینکه تنها نشســت و 
ســخنرانی و اختصاص یک روز به نام روز 

ازدواج ، مشــکل ازدواج جوانان را حل نمی 
کنــد، اظهار کرد: بایــد در خصوص ازدواج 
آســان جوانان و شناســاندن ارزش و معیار 
واقعی امــر مقدس ازدواج در جامعه کارهای 

عملیاتی انجام شود.
وی بــا بیــان اینکه ازدواج بــه هنگام باعث 
ســالمت اجتماعی در جامعه  شــده و مانع 
بروز برخی آسیب هابی اجتماعی خواهد شد 
تصریح کرد: متاسفانه برخی برنامه های صدا 
وسیما و ماهواره باعث ترویج فرهنگ غرب  
در جامعه شــده و باعث می شــود به مرور 
فرهنگ غرب برای جوانان به یک الگو تبدیل 

شده و آمار ازدواج را کاهش دهد.
ازدواج ساختار یک جامعه را شکل می دهد

یک کارشــناس دیگــر جامعه شناســی نیز 
در این خصــوص، گفــت: ازدواج از جنبه 
جامعه شــناختی، دارای ســاختار، ماهیــت، 
کارکرد و پیامدهای اجتماعی پیش بینی شــده 
و پیش بینی نشدة مثبت یا منفی، آسیب زدا یا 
آسیب زا اســت که کنش و واکنش اجتماعی 
اعضــای جامعه و ســاختارهای اجتماعی را 
متأثر می ســازد، مریم رفیعی افزود:  ماهیت 
و کارکردهای خانواده را در طول زمان دچار 
تغییــر و تحول می ســازد و از ســوی دیگر 
ارزش هــای محوری جامعه بــه ویژه امنیت 
اجتماعــی و اخالقی را تحت الشــعاع قرار 
می دهد.وی با بیان اینکه در ازدواج احساس 
امنیــت و آرامش طرفین باید محقق شــود، 
عنــوان کرد: عالوه بر نیاز جنســی، نیاز به 
داشتن حس نظم و احساس امنیت، در واقع 
از عوامل مؤثر بر تکوین و استمرار اجتماع 
محســوب می گردد که خانــواده به عنوان 
هســته بنیادین اجتماع، از همان آغاز نقش 
اساســی در ایجاب و تقویت احساس نظم 
و امنیت هستی شناختی در زندگی اجتماعی 

افراد داشته است.
ریسک پذیری را در ازدواج به حداقل برسانیم
وی ازدواج را  همانند یک ســرمایه اجتماعی 
تلقی نمود که زن و مرد بر پایه یک سلســله 
باورها، ارزش هــا و روابط اجتماعی به طور 

و گفت:  می کنند  مشــترک ســرمایه گذاری 
هرچقدر که قدرت ریسک و خطرپذیری این 
سرمایه گذاری کمتر باشد، پیامدهای آن قابل 
پیش بینی و احتماالً مطلوب است و برعکس 
هرچه قدرت خطرپذیــری آن افزایش یابد، 
پیامدهــای آن در زندگی فــردی و اجتماعی 
زنان و مردان، غیــر قابل پیش بینی و احتماالً 

 نامطلوب است.
رفیعی همچنین افزود: ازدواج، نخســتین گام 
یک فرد، برای ایجاد و تکوین زندگی مشترک 
با فردی از جنس مخالف اســت چنانچه این 
گام در زمان مناســب و به شــکل صحیح و 
سنجیده برداشته شــود، کارکردهای مناسب 
آن در طــول زندگی مشــترک هویدا خواهد 
شــد. هر چه کارکردهای مناسب ازدواج در 
زندگی زنان و مردان بیشتر باشد، خانواده های 
معطوف بــه این گونه ازدواج ها، ســالم تر و 
مســتحکم تر بوده و در نتیجه جامعه مشتمل 
بر این گونه خانواده ها نیز دارای انســجام و 
همبســتگی زیاد و نظــم اجتماعی مطلوب 

خواهد بودو
 زن و مرد لباس عیوب هم هستند

این در حالی اســت که مدیر کل امور بانوان 
استانداری همدان در این خصوص می گوید: 
بنا بر فرمایشات پیشــوایان و ائمه زن و مرد 
لباس یکدیگر هستند بر این اساس نیاز است تا 
ازدواج در کالبدی شــکل بگیرد که زن و مرد 

صیقل کننده عیوب و نقص های هم باشند.
ربیعه علیمحمدی با بیان اینکه اسالم با ازدواج 
می خواهد انسانیت به وجود آید، افزود: هیچ 
انســانی به تنهایی کامل نیست و پیوسته در 
جهت جبران کمبود خویش تالش می کند بر 
این اســاس جوان در پی رسیدن به استقالل 

فکری است.
وی عنوان کرد: جوانان برای جبران نواقص و 
تأمین نیازهای بی شمار خود به سوی ازدواج 
ســوق داده می شــوند اما باید مورد آموزش 
مهارت های زندگی قــرار گیرند و با گزینش 
همسری مناسب و شایسته، موجبات رشد و 

تکامل خویش را فراهم کنند.

از بی مهارتی جوانان تا باال رفتن سن ازدواج 

توجیهات اقتصادی بر سنت پیامبر 
سایه انداخت

حق الوکاله وکال نیازمند 
بازنگریست

صدور روزانه 
200 حکم برای 
وکالی متخلف
 بنا بر گفته رئیس مرکز وکالی دادگستری 
و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در دادسراهای 
سراسر کشور روزانه بیش از ۲۰۰ رای و حکم 

برای وکالی متخلف صادر می شود.
علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود 
با اشــاره به ایجاد مرکز وکال و کارشناســان 
رسمی قوه قضاییه از سال۷9، گفت: در دوره 
ریاست آیت ا... رئیسی در قوه قضاییه سعی بر 
این است یک دوره تحولی در ارائه خدمات 

حقوقی به مردم ایجاد شود.
وی با بیان اینکه یکی از اولویت های اساسی 

تقویت عملکرد دســتگاه قضایــی در زمینه 
سرعت در رسیدگی ها، اتقان در آرا و عدالت 
اســت، عنوان کرد: پیش بینی بر این اســت 
ظرف دو ماه آینده نســبت به ایجاد دادسراها 
و دادگاه های انتظامی در استان ها اقدام شود و 
تنها مرحله تجدیدنظرخواهی در دادگاه تهران 

انجام گیرد.
بهادری جهرمــی ، افزود: قباًل دادســراها و 
دادگاه های انتظامی در تهران مســتقر بود که 
درصدد هستیم به زودی نسبت به ایجاد این 

مراکز در استان ها اقدام شود.
وی همچنیــن از ایجاد دادگاه های منطقه ای 
در اســتان های کوچک خبر داد و گفت: در 
اســتان های کوچکتر ممکن است یک دادگاه 
مشترک برای چند اســتان ایجاد شود بر این 
اســاس،  فعالیــت دادگاه انتظامــی در تمام 
اســتان  در یک زمان نیست و به مرور انجام 
خواهد شــد.وی در خصوص تخلفات وکال 
یا مشاوران رسمی نیز اظهار کرد: مرکز وکال 

کارشناسان رسمی و مشــاوران خانواده قوه 
قضاییه بر روی تخلفات وکال و کارشناســان 
بسیار حساس است به  طوری که نظارت در 

این زمینه صورت می گیرد.
بهادری جهرمی عنوان کرد: در همین راســتا 
ماهانــه بیــش از ۲۰۰ رأی از دادگاه هــا در 
خصوص تخلفات انتظامی وکال و کارشناسان 
رسمی صادر می شــود که در برخی از موارد 
حکم صادره سبب ابطال پروانه، توبیخ کتبی، 
تنزل درجه و مواردی از این دست شده است.

وی همچنین در خصــوص تبصره ماده 48 
قانون کیفری که وکالت در دعاوی سیاســی 
و امنیتــی را مد نظر قــرار داده و یک روش 
جهانی است، تشریح کرد: از آن جا که برخی 
از پرونده ها مانند پرونده های سیاسی و امنیتی 
دارای اقتضائات و شرایط خاص خود هستند 
در تمام کشــورهای جهان شــیوه کار بدین 
صورت است که هر وکیلی نمی تواند در آنها 

وارد شود.

بهادری جهرمــی با اعالم نظــر موافق خود 
دربــاره منع هر وکیلی از ورود به پرونده های 
این چنینی بیان کرد: البته در ارتباط با شــیوه 
انتخــاب وکال اختالف نظرهایی وجود دارد، 
امــا وکیلی که پروانه وکالــت دارد ازهر نظر 
مورد تایید مراجع اســت.وی با بیان اینکه در 
کمیســیون مجلس قرار شد صالحیت وکال 
توسط رئیس قوه قضاییه احراز  شوند، گفت:  
لیســت آن دســته از افرادی که شایستگی و 
صالحیــت ورود به این پرونده ها را دارند به 
زودی اعالم شــود.بهادری جهرمی همچنین 
درباره دالیل عدم تغییر حق الوکاله وکال از سال 
8۲ تاکنون نیز گفت: اصالح این تعرفه باید به 
پیشــنهاد کانون وکال و با تصویب رئیس قوه 
قضاییه انجام شــود. وی با اشاره به اینکه این 
موضوع دو سال پیش مورد بررسی قرار گرفته 
و پیشنهاداتی هم ارائه شده است تأکید کرد: 
پس از بازبینی پیش نویس آن آماده  شده و به  

زودی نهایی می شود.
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قوانین ناصواب باعث می شود 
طرح های خوب روی زمین بماند

 دبیرکانون سراســری انبوه سازان مسکن و ساختمان، با طرح این سوال که آیا ضوابط 
و مقررات شهرســازی در جهت سوداگری مسکن است یا توزیع عادالنه مسکن؟ گفت: 
دولت های یازدهم و دوازدهم تالش هایی مثبت در حوزه بازآفرینی شــهری داشت اما با 

وجود تالش زیاد دولت، قوانین ناصواب باعث شد طرح های خوب روی زمین بماند.
فرشید پورحاجت در خصوص چگونگی استقبال انبوه سازان از ساخت مسکن استیجاری 
به ایرنا گفت: باید ریسک سرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن کاهش یابد تا برای ساخت 

مسکن استیجاری شاهد داوطلب شدن انبوه سازان باشیم.

وی ادامه داد: دولت باید قبول کند ابتکاری در حوزه اجاره داری ارائه دهد که تولید مسکن 
اجاره ای برای بخش تولید مقرون به صرفه باشد.

پورحاجت با اشاره به اقدام وزارت راه برای اعطای زمین های رایگان به سازندگان مسکن 
اســتیجاری به ایرنا گفت: البته ابزار اصلی در ســاخت و ســاز، زمین است اما ما هنوز 
نمی دانیم این زمین ها در کجا قرار دارد و فراخوان عمومی برای مشارکت ساخت در این 

زمین ها هنوز نداشته ایم.
وی گفت: هنوز ایراداتــی وجود دارد که بخش خصوصی رغبت نمی کند پای این طرح 

بیاید.
دبیر کانون سراســری انبوه سازان اضافه کرد: به طور کلی سیاست وزی در حوزه مسکن 

باید به سمت تولید مسکن انبوه باشد تا بحران از حوزه مسکن خارج شود.

پورحاجت ادامه داد: تاســیس سازمان اجاره داری )موسسات اجاره داری( تکلیفی قانونی 
است که در قانون ساماندهی آمده است اما هر زمان در شرایط بحرانی مسکن قرار گرفتیم 
به جای اجرای این بند از قانون صحبت از خانه های خالی و مجازات های مربوط شــده 

است که اتفاقا باعث شوک قیمت می شود.
بــه گفته پورحاجت متناســب با نیاز مردم بیــش از چهار میلیون مســکن نیازمندیم و 

سیاست های دولت می تواند در راستای رسیدن به این رقم باشد.
وی بــا بیان اینکه به نظر می رســد مجلس به نقش محوری خود عمل نکرده اســت و 
برای حل کمبود مســکن قانونگذاری نشده است، گفت: برای مثال آیا ضوابط و مقررات 
شهرســازی در جهت سوداگری مسکن است؟ یا این مقرارت در جهت توزیع مسکن و 

همین طور تولید مسکن برای دهک های هدف جامعه است؟

جداسازی فاضالب 2 رودخانه 
در همدان

 مدیرعامل مجمــع معتمدین والیت مــدار و کارآمد محالت 
همدان از جداسازی فاضالب دو رودخانه به همت این مجمع طی 
دو ســال گذشته خبر داد و گفت: پیگیری جداسازی فاضالب دو 

رودخانه دیگر در حال انجام است.
مســعود کردلو با اشاره به سابقه 11 ساله فعالیت »مجمع معتمدین 
والیتمدار و کارآمــد« محالت در همدان اظهــار کرد: جمعی از 
معتمدین از کسبه مورد اعتماد محله، بانوی مورد اعتماد محله و یا 

جوان محله و... در این مجمع حضور دارند.
وی با بیان اینکه »مجمع معتمدین والیتمدار و کارآمد محالت« به 
جریان های سیاســی وابستگی ندارد،گفت: در موضوعات سیاسی 
نگاه مجمع، کالم رهبری است و در کارهای عملیاتی وارد می شود.

مدیرعامــل مجمع معتمدین والیتمــدار و کارآمد محالت همدان از 
عضویت ۲ هزار آقا و یک هزار خانم از 4۰ محله شهر همدان در این 
مجمع خبر داد و با بیان اینکه شــهر همدان دارای ۷4 محله است، به 
فارس گفت: 14 محله از ۷4 محله شهر از جمله محالت دارای اراضی 

کشاورزی و... فاقد سکونت هستند و 6۰ محله فعال است.
وی با اشــاره به فعالیت مجمع در مسائل زیست محیطی، تصریح 
کرد: در مواردی فاضالب های شــهری داخــل رودخانه ها ریخته 
می شــود و یکی از موارد پیگیری مجمع جداسازی فاضالب ها از 

آب های جاری، سطحی و رودخانه هاست.
کردلو با بیــان اینکه پیگیری این موضوع از 11 ســال پیش آغاز 
شــد ادامه داد: دو ســال پیش نخســتین رودخانه بدون فاضالب 
شهر همدان تحویل مردم شهر شــد و سال گذشته نیز در دومین 

رودخانه، جداسازی صورت گرفت.
وی خاطرنشــان کرد: سرشاخه نخستین رودخانه از حیدره بود و 
فاضالب شهرک الوند، مریانج، شهرک ولیعصر)عج(، دیزج، کوی 
مطهری و کوی رضوان داخل آن ریخته می شد که با اصالح شبکه 

فاضالب، جداسازی انجام شد.
مدیرعامــل مجمع معتمدین والیت مدار و کارآمد محالت همدان 
بــا بیان اینکــه در دومیــن رودخانه، فاضالب شــهرک مدرس، 
چرمســازی، منوچهری و شــهرک صادقیه منتقل شــده بود که 
خوشبختانه فاضالب آن جمع آوری شد گفت: محوریت پیگیری و 
نتیجه بخشی این دو کار با مجمع و همکاری اداره آب و فاضالب 

و شهرداری منطقه بود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه از هشــت رودخانــه دارای سرشــاخه در 
شــهر دو رودخانــه فاقــد فاضــالب شــده اســت، اظهــار کــرد: در 
ــد فاضــالب  ــز فاق ــا نی ــر هســتیم ســایر رودخانه ه مجمــع پیگی

شــوند.
کردلــو بــا بیــان اینکــه اکنــون نیــز پیگیــر جداســازی فاضــالب 
از دو رودخانــه دیگــر هســتیم یــادآور شــد: پیگیــری جداســازی 
فاضــالب از رودخانــه ای بــا سرشــاخه از دره مرادبیــگ و 
ــتور کار اســت؛  ــن در دس ــتای دیوی ــه دیگــری در روس رودخان
ــهر  ــام)ره( و اسالمش ــار ام ــدوده حص ــه از مح ــن دو رودخان ای

ــد. ــور می کنن عب
وی با بیان اینکه عالوه بر آلوده کردن رودخانه ها توسط انسان ها، 
حریم رودخانه ها نیز رعایت نشــده اســت، یکــی از مطالبات و 
پیگیری های مجمع را دیوارکشی رودخانه ها دانست و گفت: قرار 
است دیوارکشی رودخانه ها انجام شود نه اینکه روی آن پوشانده 

شود.
مدیرعامــل مجمع معتمدین والیت مــدار و کارآمد محالت 
همدان با اشــاره به اینکه رودخانه های پاکسازی شده باعث 
ایجاد طراوت و شــادابی در جامعه و مردم می شــود اظهار 
کرد: حریــم رودخانه ها باید پیاده راه ســازی و زیباســازی 
شــود، با این اقدام معبری ایجاد می شــود تا مردم بتوانند از 

کنند. استفاده  فضا  این 
وی ادامــه داد: اکنــون در حال پیگیری ایجــاد یک پیاده راه 
از کنار تپه پیســا تا پارک والیت هســتیم کــه از حریم این 
دو رودخانــه پیــاده راه زیبا همچون پل طبیعــت اما در ابعاد 

شود. ایجاد  کوچکتر 
کردلو در ادامه خاطرنشــان کرد: شــهرداری باید به جای هدایت 
آب های ســطحی به شــبکه های فاضالب با ایجاد نهر، آب های 

سطحی را به داخل رودخانه ها هدایت کند.      
وی با بیــان اینکه در اکثر محالت که مجمــع نیرو دارد، حداقل 
درخواست ها و مطالبات توسط نیروها پیگیری شده است، یادآور 
شــد: تعدادی از محالت به ویژه محالت مناطق محروم از جمله 
پشت آگاهی اسالمشهر، انتهای خضر، انتهای منوچهری و انتهای 
دیزج فاقد شــبکه فاضالب بود که بخش عمده انجام شده و ادامه 

کار نیز در حال پیگیری است.
مدیرعامــل مجمع معتمدین والیت مدار و کارآمد محالت همدان 
در پایان اظهــار کرد: در مواردی که کار متوقف و یا کند شــده، 
تکلیف و وظیفه نمایندگان در مجلس و شــورای شــهر با توجه 
بــه رأی مردم به آنهــا، ورود به پیگیری موضوعات اســت؛ اگر 
نمایندگان ورود نکننــد، عدم همکاری و همراهی آنها را به مردم 

اطالع رسانی می کنیم.

مرغداران؛ مقصر گرانی

 در حالیکه بر اســاس جدیدترین مصوبه ســتاد تنظیم بازار هر 
کیلوگرم گوشــت مرغ در بازار باید حداکثر 1۲ هزار و 961 تومان 
به دســت مصرف کنندگان برســد، هم اکنون این محصول پروتئینی 
در بــازار به قیمت حدود 1۷ هزار تومان هم فروخته می شــود. در 
این رابطه رئیس اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی معتقد است که 
مرغداران مقصر گرانی گوشت مرغ هستند و با نرخ های آنان، قیمت 

منطقی این محصول در بازار 15 هزار و 5۰۰ تومان است.
اوایل خرداد ماه بود که قیمت جدید گوشت مرغ از سوی ستاد تنظیم 
بازار اعالم شــد که براساس آن هر قطعه جوجه یک روزه در مبادی 
تحویل باید ۲56۷ تومان فروخته شود، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده 
در مرغداری 88۰5 تومان، هر کیلوگرم گوشت مرغ در کشتارگاه 1۲ 
هزار و 46 تومان و قیمت گوشت مرغ برای مصرف کنندگان حداکثر 

باید 1۲ هزار و 961 تومان باشد.
ایـن در حالـی اسـت کـه هم اکنـون در بازار، گوشـت مـرغ کیلویی 
حـدود 1۷ هـزار تومـان هـم فروختـه می شـود و بـه نظر می رسـد 
کـه کسـی نیسـت بـر بـازار ایـن محصـول پروتئینـی پرمصـرف 

کند. نظـارت 
در ایـن رابطـه رئیـس اتحادیـه فروشـندگان پرنـده و ماهی کشـور 
بـه ایسـنا گفـت: مقصـر گرانـی گوشـت مـرغ، مرغـداران هسـتند؛ 
چـرا کـه بر اسـاس آخریـن مصوبه سـتاد تنظیم بـازار هـر کیلوگرم 
گوشـت مـرغ زنـده در مرغـداری بایـد 88۰5 تومان فروخته شـود 
کـه مغـازه دار بتوانـد آن را از کشـتارگاه 1۲ هزار تومـان تهیه کند و 
1۲ هـزار و 9۰۰ تومـان بـه مـردم بفروشـد امـا مرغـداران محصول 
خـود را کیلویـی 11 هـزار تومـان می فروشـند و با ایـن قیمت، نرخ 
منطقـی بـرای گوشـت مـرغ در بـازار مصـرف کیلویی 15 هـزار و 

5۰۰ تومـان اسـت نـه 1۲ هـزار و 9۰۰ تومان!
مهدی یوسف خانی افزود: مقصر گرانی گوشت مرغ مرغداران هستند 
اما اگر واحد صنفی که محصوالت پروتئینی می فروشد، گوشت مرغ 
را با این نرخ ها باالتر از 15 هزار و 5۰۰ تومان می فروشــد، مرتکب 

گران فروشی شده و باید با آن برخورد شود.

قیمت اجناس پس از حذف
 چهار صفر از پول ملی

 در صورت اجرایی شــدن مصوبه اخیر هیأت دولت مبنی حذف 
چهار صفر از پول ملی، قیمت  انواع کاال و خدمات براســاس واحد 
پولی جدید محاســبه خواهد شــد. در این حالــت قیمت کاالهایی 
همچون نان و بنزین به یــک تومان تغییر می کند و برای خرید یک 

کیلوگرم گوشت قرمز باید 1۰۰ تومان پرداخت کرد.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی، ســخنگوی دولت از تصویب کلیات 
الیحه حذف چهار صفر از پول ملی در جلســه چهارشــنبه هیأت 
دولت خبر داد و گفت: جزئیات این الیحه در جلســات آتی دولت 
بررســی می شود و ســعی می کنیم الیحه را با دوفوریت به مجلس 

ارسال کنیم.
در صورت تصویب نهایی و اجرایی شــدن این مصوبه و در نتیجه 
حــذف چهار صفر از پول ملی، قیمت انواع کاال و خدمات با واحد 

پولی جدید محاسبه خواهد شد.
در جــدول زیر به صــورت فرضی قیمت فعلــی برخی کاالها و 
خدمات اساسی در حالت حذف چهار صفر از پول ملی؛ محاسبه 

شده است:
در ایــن حالت قیمت کاالهایی همچون نــان و بنزین به یک تومان 
تغییر می کنــد و برای خرید یک کیلوگرم گوشــت قرمز باید 1۰۰ 

تومان پرداخت کرد.
با اجرایی شــدن این مصوبه، حداقل حقوق کارگران 15۰۰ تومان و 

حداقل حقوق کارمندان نیز 1۷۰۰ تومان خواهد بود.

 استاندار همدان در شــوراي برنامه ریزي 
اســتان از ایجــاد هزار هکتــار جنگل جدید 
در همــدان خبرداد و گفت که قرار اســت تا 
مهرماه ســالجاري چاله هاي آن توســط منابع 
طبیعي کنده شود که جهاد کشاورزي هم باید 

همکاري الزم را داشته باشد. 
سیدسعید شاهرخي ادامه داد: بر اساس توافقی 
که با وزیر جهادکشــاورزی صــورت گرفته 
امسال در راســتای گسترش جنگل در سطح 
شهرستان هاي استان همدان در مبادی ورودی 
شهرها و مراکز گردشگري ایجاد خواهد شد، 
که  جهادکشاورزی و منابع طبیعی استان باید 

آن را مدیریت کنند.
وی سپس با اشــاره به انجام پرواز حجاج از 
فرودگاه همدان گفت: روز گذشته )چهارشنبه( 
آخرین پرواز اعزام حجاج به ســرزمین وحی 
انجام شد و 4۷53 نفر با 35 پرواز به فرودگاه 
جده اعزام شدند که رئیس سازمان هواپیمایي 
تماس گرفت و تشــکر کــرد و به خاطر نوع 
عملکرد فرودگاه قول داد که پروازهاي دیگري 

به استان خواهد داد.
 ۱00 پــروژه جديد ســريع تر به 

بخش خصوصی واگذار شود
وی بــا بیــان اینکــه ۲6 درصد رقــم ریالی 
پروژه های واگذار شــده در کشور مربوط به 
استان همدان است، افزود: تسریع در واگذاری 
1۰۰ پروژه جدید شناســایی شــده در استان 

مورد تأکید بنده است.
شاهرخی با اشاره به تشکیل کمیته ای در زمینه 
فــروش و واگذاری امول مازاد دســتگاه های 
دولتی، تأکید کرد: اصــاًل معنی ندارد مدیران 
براي فــروش و تحویل ســاختمان هایی که 
سال هاست بســته شده و بالاســتفاده است 

خساست به خرج دهند.
استاندار همدان عنوان کرد: زمین، ساختمان ها 
و ماشین هایی که بدون استفاده مانده است باید 
به فروش برســند تا از وجوه آنها برای توسعه 

استان استفاده شود.
وی ضمن تشــکر از سپاه پاســداران و بسیج 
ســازندگی اســتان در اجرای پروژه ها، بیان 
کرد: سپاه و بسیج ســازندگی با دلسوزی در 
کنار دستگاه ها نقش ایفا کردند و با آورده های 

خوب از منابع خود کمک می کنند.
وجــود بیش از 4۰ پروژه کلیــدی و مهم در 
همدان شــاهرخی با اشــاره به اینکه بیش از 
4۰ پــروژه کلیدی و مهــم در همدان وجود 
دارد، یادآورشــد: در همدان بیش از 4۰ پروژه 
کلیدی و مهم وجود دارد که می تواند انقالبی 
در اقتصــاد و عمران و آبادانی اســتان ایجاد 
کند و باید تععین تکلیف و زمان بندی شوند. 
وی اظهــار کرد: ثبت جهانــی هگمتانه جزو 
اولویت های استان باید قرار بگیرد و شهرداری 
باید در این زمینه کار کند و هرچه ســریع تر 
این محدوده را تملک کند. اســتاندار همدان 
گفت: تپه نوشــیجان و غار علیصدر نیز آماده 

ثبت جهانی هستند.
اعتبار خسارت سیل به استان پرداخت شد

اســتاندار از فراهم شدن مرحله اول پرداخت 
تسهیالت به خســارت دیدگان سیل اخیر در 
این استان خبر داد و گفت که پس از لرستان، 
دومین اســتانی بودیم که توانستیم بر اساس 
اســتدالل های ارایه شده، خســارت الزم را 
دریافت کنیم.شــاهرخي، هزار میلیارد تومان 
بودجه برای تأمین خسارت های ناشی از سیل 
فروردین ماه امسال به استان همدان اختصاص 

یافــت و هم اکنون از این میــزان 8۲ میلیارد 
تومان پرداخت شده است.

شاهرخی اظهار داشت: این اعتبار به صورت 
اوراق نیســت و نقدی به خسارت دیدگان در 
قالب تســهیالت بالعوض و سایر پرداخت 

می شود.
 ۱00 پروژه جديد در همدان 

در حال بررسي است
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
همدان با تأکیــد براینکه پروژه های مربوط به 
سند راهبردی 3 ساله برای استان مهم و کلیدی 
هســتند، گفت: 1۷43 پروژه در ســال 98 از 
کمیته های برنامه ریزی استان مصوبه گرفته اند.

سید اسکندر صیدایی در شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان اظهار کرد: درسال گذشته ۲۲۰۰ 
پروژه در استان داشتیم که امسال کاهش یافته 

است.
وی تصریح کرد: 189 پروژه در تویســرکان، 
مالیر۲۰6پروژه، نهاونــد 18۰ پروژه، همدان 
۲5۲ پروژه، اســدآباد 149 پروژه،کبودراهنگ 
 139 پــروژه،رزن   15۲ پروژه،بهــار   ۲13
پروژه،فامنین 149 پروژه و درگزبن 114 پروژه 

برای سالجاری دارند.

وی از شناسایی 1۰۰ پروژه برای واگذاری به 
بخش خصوصی خبرداد و گفت: 1۰۰ پروژه 
در دســت شناســایی، برنامه ریزی و ظرفیت 
سنجی توسط دستگاه های استان هستند تا به 

بخش خصوصی واگذارشوند.
وی افــزود: بــا وجود اینکه به دســتگاه های 
اداری توصیه شــده بــود حتی االمکان پروژه 
جدید نداشــته باشند اما 111 پروژه جدید در 
کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها مطرح شده 

است.
وی درباره اعتبارات ســال 98 استان همدان، 
گفت: اعتبارات تملک اســتان در ســالجاری 
86 میلیــارد و 5۰۰ میلیون تومان و تخصیص 
6 ماهه اعتبارات هزینه ای اســتان 3۲4 میلیارد 

تومان بوده که 46 درصد ابالغ شده است.
صیدایی اظهار کرد: در آمد استان در سالجاری 
91۲ میلیاردتومان در نظر گرفته شــده که 85 

درصد آن مربوط به مالیات است.
وی با اشــاره بــه اینکه 99 درصد از ســهم 
مالیاتی استان همدان جذب شده است، گفت: 
همچنین در تخصیص اعتبارات ســال جاری 
همانند سال گذشــته اعتبارات نفت و گاز بر 
اساس جمعیت، در شهرستان ها توزیع می شود.

 ایمن نبــودن بازار قدیمی همدان را بارها 
هشــدار داده اند اما »پاساژ قدس« در این میان 
حادثه خیزترین نقطه بازار ارزیابی شده است. 
رئیس اتــاق اصنــاف همدان در شــوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، اوضاع 
و احوال بــازار تاریخی همدان را اســفناک 
خواند و گفت: بــازار گنجایش این حجم از 
تردد و ترافیک را ندارد و باید بارش را سبک 
کرد تا در مواقع بحرانی امکان امدادرســانی 

میسر باشد.
به گفته حســین محرابی در گام نخست باید 
ورود خــودرو به داخل بازار را ممنوع کرد و 
تنها برای تخلیه بار اجازه تردد به داخل بازار 
داده شود که اینکار نیازمند همکاری راهنمایی 

و رانندگی است.
محرابــی تأکید کرد: پاســاژ قــدس به دلیل 
همجواری با راســته بازارهــای مهم نخود 
بریزها، کفاش ها و قنادها بســیار حادثه خیز 
اســت که در صورت بروز آتش ســوزی با 

مشکالت عدیده ای مواجه می شود.
رئیس اتاق اصناف همدان خاطرنشــان کرد: 
پس از حادثه تلخ پالســکو خطرپذیری این 
بخش از بازار همدان بــا دالیل و مدارک به 
نهادهای مســئول گزارش شــده و خواستار 
اندیشیدن تمهیداتی برای آن شدیم که تاکنون 
بی نتیجه مانده که از استاندار همدان خواهان 

رسیدگی فوری به این موضوع مهم هستیم.
بــازار قدیمــی همــدان یــادگاری از دوره 
قاجار اســت که راســته زرگرها، بازرگانان، 

پارچــه فروش ها، قنادهــا، قصاب ها، نخود 
عالقبندان،  صحافخانه،  حلبی سازها،  بریزها، 
کفشــدوزها، حالج خانه و سمسارخانه است 
که عــالوه بر فرصت های تجــاری، ظرفیتی 
عظیم برای بخش گردشــگری به حســاب 
می آید.وي ســپس تأکیدش بر ســاماندهي 
وضعیت دستفروشــان خیابان بوعلي کرد و 
گفت که اگر امروز آنها را از این خیابان جمع 
کنیــم در آینده با چالش و مشــکالت جدي 

مواجه خواهیم شد.
محرابي در ادامه به مســقف کردن بازار طال 
اشــاره کرد و گفت که کارشناسان و مشاور 
اجــراي آن طرح هــاي خــود را بــر مبناي 
استانداردهاي ســازمان میراث فرهنگي ارائه 
کرده اند اما این سازمان همکاري هاي الزم را 
ندارد و موجب شده طرحي که همه خواهان 
اجراي آن هستند بعد از چند سال هنوز اجرا 

نشده باشد.در ادامه استاندار همدان با انتقاد از 
اینکه مشــکالت مطرح شده باید ابتدا توسط 
دبیرخانه به کارشناسان منتقل شود تا آنها آن 
را مطالعه و ســپس راهکارهاي الزم را ارائه 
بدهند تا در پرونده درج شود و بعد از آن در 
این جلسه مطرح شوند تا بتوان مصوبه براي 
آن داد، ادامــه داد: برگزاري جلســات به این 
صورت عمالً  بي فایده اســت و وقت را هدر 
مي دهد.سیدسعید شاهرخي خطاب به رئیس 
اتــاق بازرگاني گفت: دســتگاه هاي اجرایي 
براي شما احترام قائل هستند و در این زمینه 
همــکاري الزم را در کمترین فرصت انجام 
مي دهند، گفت: از این پس موضوعات را پس 
از مطالعه کارشناسان به این جلسه معرفي کنید 
تا بتوانیم تصمیم الزم را بگیریم، بنابراین الزم 
است یک جلســه خصوصي با اتاق اصناف 

داشته باشیم.

اســتاندار همدان ســپس به گره گشــایي از 
مشــکالت کســبه پیاده راه اکباتان تأکید کرد 
و گفت: ظرف یک ماه آینده براي گشــایش 
کار اهالي این مسیر گردشگري طرحي جامع 
و همه جانبه نگر که به صرفه و صالح شــهر 
باشــد، ارائه شود.وي ادامه داد: پس از اجراي 
طرح پیاده راه در خیابان اکباتان نارضایتي هایي 
براي کســبه این بخش از شهر ایجاد شده که 

نیازمند رسیدگي در سریع ترین زمان است.
وي از فرماندار همدان، شهردار، شوراي شهر و 
سازمان میراث فرهنگي و گردشگري خواست 
به اجماع رسیده و ظرف یک ماه آینده طرحي 
جامع براي خروج پیاده راه اکباتان از رکود و 
رونق کسب و کار بازاریان ارائه کنند.استاندار 
همدان گفت: طرحي که ارائه مي شــود باید 
رضایــت عامه اهالي پیاده راه را جلب کرده و 
دستفروشان را ساماندهي و در یک کالم همه 
جانبه نگر باشد که به موضوع گردشگري این 

مسیر نیز آسیب نزند.
شــاهرخي، مســقف کردن بازار طال را هم 
ضروري دانســت و از اتاق اصناف و میراث 
فرهنگي خواســت مطابق با اســتانداردهاي 
موجود ایــن اقدام صورت بگیرد و بقیه بازار 
قدیمي نیز از جمله روشنایي و ایمن سازي آن 

در دستور کار قرار گیرد.
وي به حمایت دولت از اصناف اشــاره کرد 
و گفت: تســهیالت مورد نیاز در قالب هاي 
مختلف به متقاضیان براي توسعه کسب و کار 

پرداخت مي شود.

استاندار در شوراي برنامه ریزي:

1000 هکتار جنگل در استان
 ایجاد مي شود

هشدار به متولیان شهری همدان

»پاساژ قدس« حادثه خیزترين نقطه بازار
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این هفته هیأت فوتبال استان 
 ازاینکه ورزش پرطرفدار فوتبال کی و چگونه در همدان شــکل 
گرفت و نخستین تیم های ورزشــی چه تیم های بودند اطالع چندان 
معتبری در دســت نیســت اما فوتبال با حضور انگلیسی ها در کشور 
رواج پیدا کرد و این رشــته ابتدا در جنوب کشور و سپس به سراسر 

کشور گسترش یافت تا به شکل امروزی درآمد.
تا سال 135۲ اداره ورزش و جوانان زیر مجموعه آموزش و پرورش 
بود که در ســال 5۲ ورزش مســتقل شد و سازمان تربیت بدنی شکل 
گرفت و هیأت های ورزشــی یکی پــس از دیگری اعالم موجودیت 

کردند. 
برای آگاهی از تاریخچه فوتبال در اســتان سراغ پیر این رشته رفتیم 
و محسن محســنی که بیش از 85 بهار را سپری کرده است اما هنوز 
چون جوانی پویا، ســر و حال و قبراق است این پیشکسوت فوتبال 
استان تشکیل نخستین هیأت فوتبال استان را سال 1353 اعالم داشت 
و گفت: نخســتین رئیس هیأت نیز دکتر صفریان که زاده آبادان مهد 
فوتبال کشور عنوان کرد و گفت: پس از وی اصغر تهرانی رئیس هیأت 

شد و فوتبال در همدان سر و شکل گرفت.
عبــدا... طالبیان، محســن محســنی، رضــا فرشــچی و... از جمله 
فوتبالیست های پیشکسوت همدانی می باشند و خیلی از بزرگان دیگر 
که در بین ما نیستند که یا لباس آخرت پوشیده اند و یا ترک وطن کرده 

و در خارج از کشور زندگی می کنند.
در خصوص نخســتین تیم های فوتبال نیز اطالعات درستی در دست 
نیســت ولی محسنی  نخســتین تیم فوتبال در همدان را سال 1319 
عنــوان کرد .تیم های الوند، اکباتان، پاس، تاج و شــرکت شیشــه را 

می توان در ردیف تیم های قدیمی فوتبال استان نامید.
بهترین دوران فوتبالی اســتان رقابت های لیگ قدس می باشــد که با 
هدایت بیژن ذوالفقاری نســب و اتحاد اهالی فوتبال همدان در سطح 
اول لیگ کشور شرکت داشت و نتایج خوبی در برابر تهران الف و ب، 

اصفهان، تبریز و شیراز به دست آورد. 
بازیکنانی که در لیگ قدس توپ می زدند بازیکنان طالیی استان بودند 
و بازیکنانــی چون محمد بهنگندم، بــرادران زمانی، برادران صمدی، 
محمد اخالصی، برادران طالیی، محمد بیگلر، محمد مظهری، سعید 
ســلیمانی، محمد اخالصی، علی همدانی، علی عظیمی، صادق دایلر، 
حسین سلیمانی سالمند، سیروس چهاردولی و... که این بازیکنان اگر 

اآلن در فوتبال بودند در تیم های لیگ برتر حرف اول را می زدند.
کســب جام فلق نیز یکی دیگر از افتخارات فوتبال اســتان به شمار 

می رود .
قبل از انقالب تیم شــرکت شیشــه در لیگ دسته دوم تخت جمشید 

شرکت داشت.
فوتبال اســتان با انتقال پاس تهران به همدان شــکل و شمایل تازه ای 
به خود گرفت و از آن فوتبال ســنتی به فوتبال حرفه ای تبدیل شــد. 
پاس روحی تازه به فوتبال اســتان دمیــد و بازیکنانی همچون وحید 
علی آبادی، مصطفی علیزاده، مرتضی تبریزی و... به سطح اول فوتبال 

کشور معرفی کرد.
فوتبال استان مربیان و داوران خوبی را نیز پرورش داد در میان مربیان 
علی اکبر پور مسلمی مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا سر آمد بقیه بود 
و در میــان داوران نیز برادران حیدری، بیژن و پیام که در ســطح اول 
فوتبال ایران و آسیا ســوت می زنندیکه تازند در بین بانوان نیز بهاره 
ســیفی از داوران شاخص فوتبال اســتان است در حال حاضر عباس 
صوفی  شهردار همدان مسئولیت هیأت فوتبال استان را به عهده دارد 
و همدان 4 نماینده در لیگ های کشور دارد پاس و شهرداری در لیگ 
۲ شــهدای شــهردار مریانج و ذوب فلزات بهار در لیگ دسته سوم 

تیم های استان هستند.

راهیابی ۹ بانوی بدمینتون باز نهاوندی 
به مسابقات کشوری

 رئیس اداره ورزش و وجوانان شهرستان نهاوند از راهیابی 9 بانوی 
بدمینتو باز نهاوندی به مســابقات کشوری استعدادهای برتر و المپیاد 

ورزشی خبر داد.
مهرداد ســعدی نژاد با اعالم این خبر اظهار کرد: خوشبختانه در حال 
حاضر تمامی هیأت های ورزشــی شهرستان نهاوند با همکاری اداره 
کل ورزش و جوانان و هیأت های ورزشــی استان در حال برگزاری 

مسابقات مختلف در تمامی سطوح و رده های سنی هستند.
وی با بیان اینکه شهرســتان نهاوند شــرایط و آمادگی میزبانی تمامی 
مســابقات اســتانی را دارد، گفت: امیدواریم بتوانیم شرایط برگزاری 

مسابقات را آنچنان که شایسته است فراهم کنیم.
رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند با اشاره برگزاری مسابقات استانی 
بدمینتون در رده نونهاالن و نوجوانان، گفت: در این مســابقات که به 
میزبانی همدان در ســالن حجاب برگزار شــد ۲4 بدمینتون باز دختر 
حضور داشــتند که در پایان 16 نفر جهت حضور در مسابقات کشور 

انتخاب شدند.
وی افــزود: خوشــبختانه با فعالیــت های مجدانه هیــأت بدمینتون 
شهرســتان نهاوند با مربیگری مریم رسالتی نهاوند موفق به کسب 9 

سهمیه حضور شده است.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان نهاوند، تصریح کــرد: تیم نوجوانان 
استان همدان با حضور بدمینتون بازان دختر نهاوند جهت حضور در 
مسابقات کشوری به میزبانی خراسان رصوی شهر مشهد 15 مردادماه 
اعزام می شــوند و جهت مسابقات اســتعداد های برتر کشور نیز در 

شهریورماه سال جاری به استان قزوین اعزام خواهند شد.

دعوت بوکسور همدانی به تیم ملی امید

 سامان مومیوند بوکسور همدانی به تیم ملی امید دعوت شد.
اردوی تیم بوکس امید ایران از 15 مرداد در سالن بوکس شهید همت 
آغاز خواهد شد و بوکسورهای حاضر در اردو برای شناسایی نفرات 

برتر در روزهای 16 و 1۷ مرداد رقابت انتخابی برگزار می کنند.
نفرات برتر رقابت های انتخابی با نظر کادر فنی تیم امید راهی اردوی 
این تیم در شهر بروجن واقع در استان چهار محال و بختیاری می شوند

 AFC بیانیه مشترک فیفا، یوفا و
علیه سرقت حق پخش در عربستان

 فدراســیون جهانی فوتبال، اتحادیه فوتبال اروپا و کنفدراســیون 
فوتبال آسیا به همراه چند لیگ معتبر بیانیه مشترکی را در قبال سرقت 

حق پخش تلویزیونی توسط عربستانی ها منتشر کردند.
به گزارش مهر، بعد از آنکه عربستان به هشدارهای فیفا برای جلوگیری 
از سرقت حق پخش مسابقات مختلف فوتبال در رقابت با شبکه بین 
اسپورت قطر بی توجه بود، امروز این نهاد به همراه یوفا، AFC، لیگ 
برتر انگیس، ســری آ ایتالیا، اللیگا اسپانیا و بوندس لیگا آلمان بیانیه 

مشترکی را در محکومیت این اقدام عربستانی ها منتشر کرد.
عربستانی ها مدتی است با تاسیس شبکه beoutQ  به مقابله با حق 
پخش گسترده تلویزیونی شبکه قطری beINsports پرداختند ولی 
سرقت حق پخش آنها سر و صدای تمام نهادهای بین المللی فوتبال 
را در آورده اســت.در بخشــی از بیانیه فیفا که بازتاب گسترده ای در 
تمام دنیا داشته، آمده اســت: »ما از اظهارات سابق وزارت فرهنگ و 
اطالعات عربستان علیه شبکه beoutQ استقبال کردیم اما این شبکه 
به ســرقت خود ادامه می دهد. ما از دولت عربســتان می خواهیم که 
اقدامات سریع و قاطعی را علیه این شبکه انجام بدهد. ما متعهد هستیم 
به صورت فردی و جمعی برای مبارزه با این سرقت همکاری کنیم.«

رشته بیلیارد در کشور مغفول مانده است

 ورزش بیلیــارد یــک ورزش فکری و اصولی اســت و نیازمند 
مدیریت زمان و انرژی بســیار اســت که می تواند برای نوجوانان و 

جوانان بسیار مفید و سرگرم کننده باشد.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان از روند برگــزاری دور مقدماتی 
مســابقات رنکینگ کشــوری پاکت بیلیارد در رشــته ناین بال که به 

میزبانی همدان در حال برگزاری است بازدید کرد.
محسن جهانشیر دراین بازدید گفت: خوشحالیم که با همکاری هیأت 
بولینگ و بیلیارد اســتان میزبان یکی از بزرگترین رویدادهای بیلیارد 
کشور هســتیم.وی بابیان اینکه این رشــته ورزشی در کشور مغفول 
مانده است،افزود: ورزش بیلیارد یک ورزش فکری و اصولی است و 
نیازمند مدیریت زمان و انرژی بسیار است که می تواند برای نوجوانان 
و جوانان بسیار مفید و ســرگرم کننده باشد.محسن جهانشیربا تاکید 
کرد: بولینگ و بیلیارد تنها یک تفریح نیســت باید جنبه های ورزشی 
بولینگ و بیلیارد به عموم مردم معرفی شــود. ورزشی که می تواند در 
پرکردن اوقان فراغت و یا انتخاب به عنوان یک رشته ورزشی حرفه ای 
در جامعه رواج پیدا کند.وی اشاره به استقبال بخش خصوصی از این 
ورزش گفت: بخش خصوصی در توسعه رشته هاي بولینگ و بیلیارد 
سرمایه گذاري بسیار خوبي داشته به طوریکه امروز مراکز دولتی توان 

رقابت با بخش خصوصی در این حوزه را ندارند.
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پیشخوان
اعتبارات عمرانی ورزشی استان رشد 2۵ 

درصدی داشته است
 مدیــر کل ورزش و جوانان همدان از رشــد ۲5درصدی اعتبارات 
عمرانی اســتان در سال 98 خبرداد و افزود: تکمیل و تجهیز 3۷ پروژه 
عمرانی ورزشی برای ســال 98 مصوب شد که در صورت تخصیص 

اعتبار ۲1 پروژه امسال به بهره برداری می رسد.
جلسه پیگیری اعتبارات ملی سال 98 ورزش و جوانان همدان با حضور 
مدیرکل ورزش و جوانان و مدیر و کارشناسان دفتر فنی و مهندسی در 

دفتر ژاله فرامرزیان معاونت توســعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و 
جوانان برگزار شد.محسن جهانشیر در خصوص مصوبات این نشست 
گفت: در این نشست مصوب گردید بالغ بر 15۰ میلیارد ریال به پروژه 
های عمرانی ورزشی استان همدان اختصاص یابد که این مبلغ نسبت به 

مشابه سال گذشته دارای رشد ۲5 درصدی می باشد.
وی افزود:تکمیل و تجهیز 3۷ پروژه عمرانی ورزشــی برای ســال 98 
مصوب شــد که در صورت تخصیص اعتبار ۲1 پروژه امسال به بهره 

برداری می رسد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان در ادامه با اشاره به مصوبه این نشست 

در خصوص واگذاری پیست اسکی همدان از طریق ماده ۲۷گفت: ماده 
۲۷این امکان را فراهم می کند تا این فضاها به سرعت و مشارکت بخش 

خصوصی تکمیل گردند.
وی تصریح کرد: در این نشست 45 میلیارد ریال تسهیالت نیز در قالب 
تبصره 19 قانون بودجه ســال 98 به سرمایه گذار پیست اسکی همدان 

تخصیص یافت.
وی با اشــاره به جذب 1۰۰ صد درصــدی اعتبارات ورزش و جوانان 
استان در سال 9۷ گفت: در این نشست ژاله فرامرزیان از عملکرد اداره 
کل ورزش و جوانان در جذب کامل منابع مالی در سال 9۷ تقدیر کرد.

مالیر قهرمان مسابقات 
هندبال نونهاالن استان 

 مالیر قهرمــان مســابقات هندبال 
مناسبت گرامیداشت  به  استان  نونهاالن 

شهدای گرانقدر ارتش شد
نونهاالن  قهرمانــی  مســابقات هندبال 
استعدادهای برتر استان به همت هیأت 
هندبال مالیر در ســالن سه هزار نفری 
این  آزادی  غدیر مجموعــه ورزشــی 

شهرستان برگزار شد
در ایــن رقابــت هــا چهــار تیــم از 
نهاوند  و  شهرســتانهای همدان. مالیر 
شرکت داشــتند که برای کسب رتبه و 
مقام برتر این مســابقات به مصاف هم 

رفتند
در پایان تیم شهرســتان مالیر با غلبه بر 
حریفان هم استانی خود به مقام قهرمانی 
دست یافت و تیمهای نهاوند و همدان 
بــه ترتیب مقام های دوم و ســوم این 

مسابقات را به خود اختصاص دادند.

پیکر شهید ورزشکار 
هادی علی نقی تشیع شد

 جامعه ورزش کبودراهنگ پا به پای 
ســایر مردم شــهید پرور شهرستان در 
مراسم تشیع پیکر مطهر شهید ورزشکار 

هادی علی نقی شرکت نمودند.
جامعه ورزش کبودراهنگ با حضور در 
مراسم تشیع پیکر مطهر شهید ورزشکار 
هــادی علی نقی پا به پای ســایر مردم 
شهید پرور شهرستان با این شهید مدافع 

وطن وداع کردند.
مرزبانان هنگ مرزی سردشــت استان 
آذربایجــان غربــی در حیــن کنترل و 
پایش نوار مــرزی و انجام ماموریت با 
تعدادی از قاچاقچیان درگیر شــدند که 
در این درگیری از قاچاقچیان در صحنه 
مقادیری مشروبات الکلی کشف گردید.

شهید گرانقدر هادی علی نقی 18 ساله 
ورزشــکار رشــته کونگ فو و سرباز 
وظیفه پایه خدمتی بهمن ماه 9۷ نیز در 
این درگیری شرکت داشت که متاسفانه 
پس از دفــاع از مرزهای وطن به درجه 

رفیع شهادت نایل آمد.

چهارمین برنامه طرح 
تابستانه با ورزش 

اسدآباد
 چهارمین طرح تابستانه با ورزش با 
هدف ایجاد نشاط در بین خانواده ها در 

شهرستان اسدآباد برگزار شد .
با  تابســتانه  طرح  برنامه  چهارمیــن 
ورزش با هدف ایجاد نشــاط در بین 
خانواده ها به همــت هیأت همگانی 
و هیــأت تکواندو با شــعار خانواده 
فعــال تابســتانی جــذاب در پارک 
شــهید رجایی شهرســتان اســدآباد 

برگزارشد.
برنامــه های این طرح شــامل حرکات 
نمایشی تکواندو کاران .نقاشی کودکان 
و بازی محلی یه قول دو قل بود .برنامه 
با صرف عصرانه و اهدای جوائز به قید 
قرعه در میان شــرکت کنندگان به پایان 

رسید.

مدافع پیشین کیه وو، 
آتاالنتا و رئال 

سوسیه داد، استقاللی 
می شود

 بــر اســاس ادعای یــک خبرنگار 
ایتالیایی، مدافع سنگالی شاغل در سری 
A ایتالیا با اســتقالل به توافق رســیده 

است.
به گــزارش تســنیم، آلفــردو پدوال، 
خبرنگار ایتالیایی در ســایت شخصی 
خود با انتشار خبری اختصاصی اعالم 
کرد بــوکاری درامه، برای ادامه دوران 
فوتبالی اش راهی استقالل خواهد شد. 
بر اســاس ادعای این خبرنگار توافق 
بین این مدافع چپ سنگالی و باشگاه 
اســتقالل حاصل شــده و بــه زودی 
بین طرفین  قرارداد یک  ســاله ای هم 
منعقــد خواهد شــد. ایــن مدافع 34 
ساله در حالی قرار است شاگرد آندره آ 
استراماچونی، سرمربی ایتالیایی استقالل 
شود که سابقه بازی در تیم های سوشو 
فرانسه، رئال سوسیه داد، کیه وو و آتاالنتا 
را دارد و آخرین تجربه بازیگری اش هم 
در سال ۲۰18 برای تیم اسپال ایتالیا بوده 
است. در کارنامه حرفه ای بوکاری درامه 
13 بازی ملی با پیراهن سنگال هم دیده 

می شود.

سلیمان رحیمی «

 تیم فوتبال شهدای شهرداری مریانج خود 
را برای حضور در لیگ دسته سوم کشور آماده 

می کند.
این تیم زیر نظر محمود الماسی یکی از مربیان 
خوب بومــی همدان تمرینات آماده ســازی 
خود را از یــک ماه قبل آغاز کرده و در حال 
شــکل گیری برای حضور در مسابقات لیگ 

دسته سوم است.
این تیم با مدیریــت حمیدرضا کوچکی در 
فصل جدید با نام شــهدای شهرداری مریانج 
در رقابت های لیگ دسته سوم کشور شرکت 
می کند. این تیم فصل گذشــته بــه نام تاالر 
وحدت در مسابقات استانی شرکت داشت که 
با کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر استان قدم به 

مسابقات لیگ دسته سوم گذاشت.
حاج ناصــر قره باغی مدیرعامل تاالر وحدت 
5۰ درصد سهام خود را به شهرداری مریانج 
به مبلغ 3۰ میلیون تومان واگذار کرد و امسال 
این تیم با نام شــهدای شهرداری مریانج و با 
حمایت مالی شهرداری مریانج در رقابت های 
لیگ شــرکت خواهد کرد هدایــت این تیم 
مثــل فصل قبل به عهده محمود الماســی از 
مربیان خوب بومی همدان اســت و کوروش 
قپانوری از نهاوند، مهدی مظاهری از همدان 

و محسن پشــوتن مهاجم سابق ذوب فلزات 
بهار به همراه حمید آرمیــده به عنوان مربی 
دروازه بان ها محمود الماسی را در امر هدایت 

تیم همراهی می کنند.
تیم شهرداری مریانج در هفته 6 روز تمرینات 
آماده سازی خود را در ورزشگاه های کارگران، 
مفتح و قدس دنبال می کند و در فضای آرام به 
دنبال آن است تا تیم قدرتمندی را روانه لیگ 
نماید. روز گذشته از نردیک شاهد تمرین این 
تیم در ورزشگاه شهدای قدس همدان بودیم 
و تیم شــهدای مریانــج در قالب دو تیم زرد 
و آبی به بازی دستگرمی پرداختند تا الماسی 

توانایی فنی بازیکنانش را بیشتر درک کند.
در حالی که مریانج خود ورزشگاه خوبی دارد 
اما تیم این شــهر باید در زمین های مختلف 

دوران آماده سازی خود را دنبال کند.
با توجه بــه میزبانی همــدان از رقابت های 
مقدماتی نوجوانان آســیا و اینکه ورزشگاه 
شــهید حــاج بابایــی مریانج میزبــان این 
رقابت ها است زمین ورزشگاه در حال تعمیر 
و آماده سازی است و تیم های مریانجی فعاًل 
حق اســتفاده از این زمین را نــدارد و تیم 
شــهدای شــهرداری مریانج تا اوایل مهرماه 
از حضور در ورزشــگاه شــهید حاج بابایی 

محروم است.

الماسی در حاشیه تمرین آماده سازی این تیم 
به خبرنگار ما گفت: تیم جوان و یک دســتی 
را روانه رقابت های لیگ 3 خواهیم کرد تالش 
کردیم اســکلت تیم سال گذشته را حفظ و با 

ترمیم نقاط ضعف تیم خوبی را آماده کنیم.
وی نگاه خــود به لیگ 3 را حضور در صف 
مدعیان دانســت و گفت: تیم را طوری روانه 
مسابقات می کنیم که زنگ تفریح دیگر تیم ها 
نباشــیم و از همان بازی اول به دنبال کسب 

امتیاز و صعود به مراحل باالتر هستیم.
سرمربی شــهرداری مریانج افزود: تیمی یک 
دست بومی تشــکیل داده ایم و از تیم محلی 
است برای بروز استعدادهای بومی استان من 
به توانایی بازیکنمانم ایمان دارم و امیدوارم که 

فصل موفقی را پیش رو داشته باشیم.
رقابت های لیگ دســته ســوم در هفته آینده 
قرعه کشی خواهد شد و احتماالً این رقابت ها 

از نیمه اول شهریورماه آغاز شود.
در لیگ دسته ســوم باشگاه های کشور استان 
همدان دو نماینده دارد شــهدای شــهرداری 
مریانج و ذوب فلزات بهار نمایندگان اســتان 
در این رقابت ها هســتند شــهدای مریانج با 
هدایت محمــود الماســی و ذوب فلزات با 
هدایت حمید شــانه ای دو مربی بومی استان 

در این رقابت ها شرکت دارند.

قضاوت داوران همدانی در مقدماتی 
فوتبال نوجوانان آسیا

 کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران همدانی را برای قضاوت در رقابت 
های مرحله مقدماتی فوتبال نوجوانان آسیا انتخاب کرد.

بــه گزارش ایرنا بازیهای مرحله مقدماتی گروه E نوجوانان آســیا از 
۲۷ تا 31  شــهریورماه امسال به میزبانی دوحه در شهر قطر در حالی 
برگزار می شود که پیام حیدری قضاوت این مسابقات را برعهده دارد.

همچنین دیدارهای گروه G از ۲3 تا 3۰ شــهریورماه سال جاری در 
جاکارتای اندونزی برگزار می شود و بیژن حیدری دیگر داور همدانی 

به قضاوت در این دوره از مسابقات خواهد پرداخت.
تیــم ملی فوتبال نوجوانان کشــورمان نیز در گــروه C این دوره از 
مسابقات با تیم های افغانستان، فلســطین و مالدیو همگروه است و 
این رقابتها از ۲۷ تا 31 شهریورماه امسال به میزبانی همدان برگزار می 
شود. از ســال ۲۰16 میالدی تاکنون پیام حیدری و بیژن حیدری در 

فهرست داوران بین المللی فوتبال کشور قرار دارند.
همدان از جایگاه ارزنده ای به لحاظ داوری در تاریخ فوتبال کشــور 
برخوردار است و در حال حاضر 8۰ داور همدانی در عرصه های ملی 

و بین المللی فوتبال قضاوت می کنند.

 با توجه به اقدامات وزارت ورزش امروز 
و فردا قرعه کشی مسابقات لیگ برتر فوتبال 

اعالم می شود.
معــاون وزیــر ورزش در رابطه بــا تاریخ 
قرعه کشی لیگ برتر فوتبال گفت: فدراسیون 
فوتبال قرعه کشی مســابقات لیگ برتر را 
ظرف امروز و فردا اعالم می کند و مسابقات 
هم در نهایت بیســتم تا بیست و سوم مرداد 

ماه آغاز می شود.
محمدرضا داورزنی با بیان اینکه ورزشــگاه 
آزادی تهــران 99 درصد بــرای برگزاری 
مســابقات آماده شده است خاطرنشان کرد: 
ورزشگاه های یادگار امام تبریز، نقش جهان 
و فوالد شــهر اصفهان، فوالد اهواز و آبادان 

هم آماده شده اند.
داروزنی افزود: دغدغه ما ورزشگاه های قائم 
شهر و مسجد سلیمان بود که نصب صندلی، 

تکمیل ورودی ها و رختکن ورزشــگاه قائم 
شهر با پیگیری های استاندار به پایان رسیده 

است.
معاون وزیــر ورزش و جوانان با بیان اینکه 
فدراسیون فوتبال  برای برگزاری مسابقات، 
نصب صندلی، فــروش الکترونیکی بلیت، 
نصــب دوربین هــای امنیتــی و گیت های 

ورودی را ملــزم کرده اســت گفت: به جز 
گیت هــای ورودی مابقــی کارهــا در این 

ورزشگاه ها انجام شده است.
داورزنی تاکید کرد: دو استادیوم جم بوشهر 
و مسجد سلیمان هنوز مشکلشان حل نشده 
است که در صورت آماده نشدن، مسابقات 

آن ها در مرکز استان برگزار خواهد شد.

سپاه همدان به 
کمک ورزش 
محالت می آید

 ســپاه ناحیه همدان برای ترویج مسائل 
فرهنگی بــه کمک ورزش محالت شــهر 

همدان می آید.
رئیس کمیته ورزش محالت شــهر همدان 
گفت: تعــدادی از اعضــای کمیته  ورزش 
محالت همدان، مدیرعامل سازمان فرهنگی، 

ورزشی شهرداری و مشاور ورزشی شهردار 
همدان در محل باشگاه شهرداری نشستی با 
معاون فرهنگی ســپاه ناحیه همدان برگزار 

شد.
در این دیــدار در رابطه با نحوه همکاری و 
تعامل معاونت فرهنگی ســپاه ناحیه همدان 
به منظور ترویج مســائل فرهنگی و اشاعه 
ارزش هــای اســالمی و اخالقی در ورزش 
محالت همدان و نیــز کمک به رفع برخی 
از مشکالت موجود تبادل نظر و رایزنی شد.

یکی از نتایج این دیدار مزین کردن هر هفته 
از مسابقات لیگ فوتبال محالت همدان به 

نام یکی از شهدای گرانقدر بود.
قــرار شــد در صورت امکان از ســوی 
معاونــت فرهنگی ســپاه ناحیــه همدان 
در کنــار زمین هــای فوتبــال محــالت 
یک چادر صحرایی مســتقر شــود و در 
این محــل عالوه بر انجــام برخی امور 
و مشــاوره های فرهنگــی، در صــورت 
همزمانی مسابقات با اذان، نماز جماعت 

برگزار شود. هم 
پیشنهاد شد از نیروهای بسیج مناطق همدان 
به عنــوان انتظامــات و برقرارکننده نظم و 

امنیت مسابقات محالت استفاده شود.

داورزنی:

 لیگ برتر فوتبال تا ۲۳ مرداد آغاز می شود

تیم فوتبال شهدای شهرداری 
مریانج در حال شکل گیری
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مشاهده مرگ یک ستاره
 ستاره شناسان در فرصتی نادر و کمیاب موفق شدند روند مرگ یک 
ستاره را مشاهده کنند.به گزارش نیواطلس، زندگی انسان ها در مقیاس 
زمانی کیهانی آن قدر کوتاه است که باعث می شود نتوانیم چرخه کامل 
زندگی ستاره ها، ســیاره ها و کهکشان ها را مشاهده کنیم، ولی برخی 

اوقات ستاره شناسان می توانند لحظات مهمی را رصد کنند.
اکنون گروهی از محققان اســترالیایی و مجارســتانی این شــانس را 
 T "  داشته اند که روند مرگ یک ســتاره را مشاهده کنند. این ستاره
UMi" نام دارد و حدود سه هزار سال نوری از ما فاصله داشته و در 
صورت فلکی »دب اصغر« قرار دارد. عمر این ستاره  1.۲ میلیارد سال 
است و حدود یک چهارم خورشید سن دارد ولی نسبت به خورشید 

سریع تر آغاز به سوختن کرده است.

معدن کاوی در فضا با استفاده از باکتری
 محققان انگلیسی یک کیت آزمایشی برای معدن کاوی در فضا ابداع 
کرده اند که از باکتری برای مطالعه نحوه اســتفاده از میکروارگانیسم ها 
برای استخراج مواد معدنی و فلزات از صخره ها در سیارک ها، قمرها 

و سیارات استفاده می کند.
به گزارش مهر ، این کیت که توســط محققان دانشگاه »ادینبورگ« در 
انگلیس ســاخته شده اســت، روز ۲۷ ژوئیه ) 5 مرداد( توسط سفینه 
فضایی بدون سرنشین دارگون به فضانوردان ایستگاه بین المللی فضایی 
تحویل داده شــد. استخراج مواد معدنی و فلزات در فضا مانند زمین 
نیازمند یکسری فرایندهای پیچیده  اســت که سنگ معدن را به مواد 
معدنی مفید تبدیل می کند، یکی از راه ها برای استخراج مواد معدنی، 

استفاده از روشی به نام »زیست  معدن کاوی « است.

نمک زدایی از آب شور بدون نیاز به برق 
امکان پذیر شد

 محققان در بمبئی برای تولید آب آشامیدنی روشی ارائه کردند که 
در آن بدون نیاز به الکتریســیته و تنها با انرژی نور خورشید و کمک 

نانو ذرات طال، آب شور تبخیر و قابل استفاده می شود.
به گزارش ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو، برای جدا کردن نمک از 
آب معموال از اسمز معکوس استفاده می شود اما این فرآیند به انرژی 
زیادی نیاز دارد. محققان موسســه تحقیقات بنیادین تاتا )TIFR( در 
بمبئی نشــان دادند که نانوذرات طال می تواند برای نمک زدایی از آب 
استفاده شود.نانوذرات طالیی که قادر به جذب طیف  وسیعی از طول 
موج ها حتی مادون قرمز اســت، می تواند بــرای نمک زدایی از آب و 

تولید آب آشامیدنی استفاده شود.

گوگل نقاط ضعف امنیتی آی مسیج 
را افشا کرد

 Google Zero گروهی از متخصصان امنیتی گوگل که با عنوان 
شناخته می شوند،  فهرستی از پنج نقطه ضعف برنامه iMessage را 
که موجب آســیب پذیری دستگاه های موبایل در برابر حمالت امنیتی 

می شود، منتشر کردند.
به گزارش مهر ، برنامه iMessage یک ابزار پیام رســانی است که 
سال ۲۰11 میالدی توسط شرکت اپل ارائه شد و مورد پشتیبانی برنامه 

پیام رسانی سیستم عامل iOS 5 و نسخه های بعدی آن قرار گرفت.
گروه Google Zero در ماه جوالی ســال ۲۰14 میالدی با هدف 
شناســایی نقاط ضعف امنیتی ناشــناخته در سیســتم ها که موجب 

آسیب پذیری آن ها در برابر حمالت سایبری می شود، تشکیل شد.

انجام ماموریت "مریخ 2020
 با کمک باتری هسته ای

 ناســا اعالم کرده کــه قصد دارد در مریخ نــورد ماموریت "مریخ  
۲۰۲۰"، از باتری هسته ای استفاده کند.

به گزارش ایسنا ، ناسا قصد دارد فضاپیمای خود را برای سفر به مریخ، 
به یک باتری هسته ای مجهز کند تا نیروی مورد نیاز برای اکتشاف در 

این سیاره فراهم شود.
مریخ نــورد ماموریــت "مریــخ Mars( "۲۰۲۰ ۲۰۲۰(، به زودی با 
اســتفاده از یک "مولــد ترموالکتریک رادیوایزوتــوپ چندمنظوره" 
)MMRTG( سوخت گیری خواهد شد. این مولد، یک باتری است 
که می تواند ســوخت مریخ نورد را در ماموریت جستجوی نشانه های 

زندگی در مریخ تامین کند و آن را گرم نگه دارد.

احسانی: برنامه ریزی بر پایه علم محوری 
از اهداف اصلی ارشاد

فرهنگ مقوله دستوری نیست

 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
همدان برنامه ریزی برپایه علم محوری و شایسته 

ساالری را از اهداف اصلی این اداره دانست
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســتان همدان، احمدرضا احسانی 
، اظهــار کرد: ایــن مجموعه متولــی اصلی امور 
فرهنگی در اســتان اســت و ما باید خط مشــی 

فرهنگ را تعیین کنیم.
وی با تاکید بر اینکه ریل گذاری و سیاســتگذاری 
فرهنگی اســتان بــر عهده این اداره کل اســت، 
خاطرنشــان کرد: باید با برنامه ریزی و ترســیم 
اهداف به جایگاه حقیقی فرهنگ و ارشاد اسالمی 

برسیم.
احسانی با بیان اینکه در مدیریت علمی باید برنامه 
داشته باشیم، خاطرنشان کرد: برگزاری بخشی از 
برنامه ها قابل واگــذاری به انجمن ها و هنرمندان 

است.
وی افــزود: همه همــکاران مــا در زمینه های 
تخصصی و فرهنگی صاحب نظر و کارشــناس 
هســتند؛ بنابراین باید به ســمتی حرکت کنیم که 
برگزاری برنامه های کالن و تاثیرگذار در اســتان 

را برعهده بگیریم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان با 
بیان اینکه در حوزه ســخت افزاری و تجهیزات 
کمبودی نداریم؛ تصریح کرد: با بهره گیری از علم 
محوری و برنامه ریزی تالش می کنیم با استفاده 
بهینــه از امکانات نرم افزاری و نیروی انســانی 
متخصص، در راســتای پیشبرد اهداف به بهترین 

نتیجه برسیم.
احسانی خاطرنشان کرد: اگر در چهارچوب قانون 
و بــا تکیه بر اخالق پیش بریم، ســلیقه ها کمتر 

تاثیرگذار خواهند بود.
وی در ادامــه صحبت هــای خود بــا تاکید بر 
توانمندسازی شهرســتان های استان خاطرنشان 
کرد: توزیع عادالنه امکانات و اعتبارات در سطح 
اســتان از مواردی اســت که بــه صورت جدی 
پیگیری می کنیم؛ عالوه بر این باید فرصت عادالنه 

برای همه گروه ها فراهم شود.
وی افزود: اگر به دنبال توسعه همه جانبه هستیم 
باید همه حوزه های زیرمجموعه فرهنگ و ارشاد 
اســالمی را باهم پیش ببریم و این امر نیاز به نقد، 

بررسی و نظرات کارشناسی دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان توسعه 
ســرمایه اجتماعی را مســتلزم ارتبــاط و اعتماد 
دانست و ابراز امیدواری کرد این سرمایه اجتماعی 
در حــوزه خانواده بزرگ اصحاب فرهنگ، هنر و 

رسانه هم توسعه پیدا کند.
احســانی خاطرنشان کرد: اســتفاده از ایده های 
فکری و نظرات ســازنده از مواری است که باید 
در ایــن حوزه مورد توجه قــرار بگیرد؛ کارهای 
تکراری و روزمره هزینه بر بوده و هیچ دستاوردی 
هم نــدارد. در نتیجه زمانی می توانیم به برگزاری 
برنامه ای افتخار کنیم که هم ایده های نو داشــته 

باشیم و هم به نتایج مطلوب برسیم.
وی در خصوص اهمیت توجه به فرهنگ عمومی 
هم گفت: فرهنگ مقوله دســتوری نیست؛ اما با 
تحقیق، تحلیــل و مطالعه می توانیم نقاط ضعف 
جامعه را شناســایی کرده و در شــورای فرهنگ 

عمومی برای آن راهکار ارائه دهیم.

تعریف جدیدی از »موزه« در ایکوم ارائه شد
 بر اســاس تصمیم گیری صدوســی ونهمین کمیتــه اجرایی ایکوم 
)شــورای جهانی موزه ها( که در 3۰ و 31 تیرماه ســال جاری )۲1-۲۲ 
ژوئیه ۲۰19( در پاریس برگزار شد، تعریف جدیدی از موزه ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی،  قرار است این تعریف 
جدید در مجمع عمومی این شورا که در تاریخ 16-1۰ شهریورماه سال 
جاری )۷-1 ســپتامبر ۲۰19( در کیوتو- ژاپن برگزار می شود، به رأی 
گذاشته شود.شورای جهانی موزه ها پس از بررسی و جمع بندی تمامی 
تعاریف پیشنهادی از سراسر دنیا برای »باز تعریف« موزه در قرن بیست 
و یکم، سرانجام در کمیته اجرایی ایکوم به تعریف مشترکی دست یافته 
که در نشست کیوتو در روز 16 شهریورماه )۷ سپتامبر( به رأی گذاشته 

خواهد شد.
این تعریف بر اساس سایت رسمی ایکوم به شرح زیر است:

»موزه ها فضاهایی مردم ساالرانه، فراگیر و چند صدایی برای گفتگویی 
منتقدانه پیرامون گذشته ها و آینده ها هستند. موزه ها ضمن به رسمیت 
شناختن و حل کردن تضادها و چالش های زمان حال، نگهدارنده اشیا 
و نمونه های تاریخی ارزشــمند به نفع جامعــه، حفظ کننده خاطرات 
متنوع گذشته برای نسل های آینده اند و تضمین کننده برابری حقوق و 

دسترسی به میراث برای همگان هستند.
موزه ها به دنبال انتفاع نیســتند. آن ها مکان هایی مشارکتی و شفاف اند 
کــه با همکاری فعال با جوامع مختلف به جمع آوری، حفظ، پژوهش، 
تفســیر، نمایش و بهبود ادراک دریافتی از جهان هســتی با هدف سهم 
داشتن در کرامت انســانی، عدالت اجتماعی، برابری جهانی و سعادت 

دنیوی می پردازند.«

۶ هزار گردشگر خارجی از اماکن تفریحی 
همدان بازدید کردند

 معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری همدان گفت: 6 هزار گردشگر خارجی در سه ماهه نخست 

امسال از اماکن تفریحی،توریستی و تاریخی این استان بازدید کردند.
علی خاکســار  در جمع خبرنگاران افزود: با وجــود اینکه فصل بهار 
زمان حضور گردشگران خارجی در کشورمان نیست اما شاهد حضور 

گردشگران در این استان بودیم.
وی با یادآوری اینکه 15 هزار گردشــگر خارجی نیز ســال گذشته در 
همدان حضور یافتند اظهار داشت: علت افزایش گردشگران خارجی به 
نوسان نرخ دالر برمی گردد چرا که این وضعیت ایران را به یک مقصد 
ارزان تبدیل کرده اســت.معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری همدان بیان کرد: مردم عراق در گذشته تنها 
برای حضور در اماکن زیارتی به ایران سفر می کردند اما هم اینک برای 

مقاصد تفریحی و گردشگری سالمت به این کشور عزیمت می کنند.
خاکســار تاکید کرد: باید از این فرصت اســتفاده کرد و با توجه به بُعد 
مسافت همدان با مرزهای غربی، بخش زیادی از بازار عراق را در ایران 
از جمله استان همدان جذب کنیم.وی با بیان اینکه اتفاق های خوبی در 
ســازمان میراث فرهنگی در حال رقم خوردن است گفت: این سازمان 
توجه خوبی به استان های غربی کرده است و با حضور 1۰ استان غرب 
و شمال غرب کشور کارگروه توسعه گردشگری غرب کشور را تشکیل 
داده اســت.معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری همدان ادامه داد: مقرر شده با نشست های مختلف به تفاهم 

گروهی برسیم که تورهای تلفیقی برای این منطقه تعریف شود.
خاکسار اضافه کرد: ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری به صورت 
جــدی دنبال تبلیغ محتواهای تبلیغاتی این اســتان ها بوده تا در صدا و 
ســیما محتواهای تولید شده توسط این استان ها پخش شود که این امر 
در تبدیل شــدن غرب کشور به محور و مسیر جدید گردشگری کمک 

می کند.

■ حدیث:
امام علی)ع(:

خدای سبحان را در زمینش حّجتی استوارتر از پیامبرمان محّمد صلی اهلل علیه وآله 
نبود و نه حکمتی رساتر از کتابش قرآن بزرگ. خدای متعال از میان شما تنها 

کسانی را ستوده که به ریسمان او چنگ زنند و به پیامبرش اقتدا کنند. .           
غرر الحکم: ج 6 ص 468 ح 11004

■ دوبیتي:
منم آن آتشین دل دیدگان تر تویی آن شکرین لب یاسمین بر  

گدازد آتشت بر آب شکر از آن ترسم که در آغوشم آیی  
باباطاهر

سینـما

■ قد  س................   ما همه باهم هستيم- تگزاس2 
■ قد  س2....................... ................. شبی که ماه کامل 

شد - نيوکاسل
■ فلسطين1 ...................... سرخ پوست - ايکسالرژ 
فلسطين 2.............................. شبی که ماه کامل شد

■ سينما کانون............................ زهرمار- ايکسالرژ- 
دختر شيطان

■بهمن مالير.......... ........... ايکسالرژ - شبی که ماه 
کامل شد - سرخ پوست

■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

مریم مقدم  «

 روزی که گزارشــی با این تیتــر که هگمتانه 
جهانی آســفالت شــد را در همدان پیام منتشــر 
کردیم بسیاری بر ما خورده گرفتند که این موارد 
نمیتوانــد تاثیری بر روند جهانی شــدن هگمتانه 
داشته باشــد . حال می بینیم دو شرط برای ثبت 
جهانی هگمتانه این اســت که همان آســفالتهای 
ریخته شــده بر  ســینه هگمتانه  کنده شود و یا 
آهن فروشان محل کسبشان را از آن منطقه تغییر 

دهند .
 شايعه سازان خود را بی اعتبار می کنند

استاندار همدان با واکنش نسبت به برخی شایعه 
سازان گفت: تپه هگمتانه به طور قطع ثبت جهانی 
می شــود و شایعه ســازان خود را بی اعتبار می 

کنند.
سعید شاهرخی روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری 
جلسه اعضای کارگروه اشــتغالزایی، اقتصادی و 
ســرمایه گذاری اظهار داشــت: در نشست اخیر 
با علی اصغر مونســان معــاون رئیس جمهوری، 
ثبت جهانی تپه هگمتانه اولویت ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شد. وی بیان 
کرد: براین اســاس مقرر شد نسبت به رفع موانع 
با شتاب بیشتری اقدام شود و شایعه های مطرح 

شده بی اساس است.
شاهرخی افزود: این شــایعه ها به افکار عمومی 
زیان می رسند و شایعه سازان را بی اعتبار خواهد 
کرد.وی خطاب به علــی مالمیر مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان 
گفت: این حاشیه ها را قطع کنید و اطالع رسانی 

الزم صورت بگیرد.
 اســتاندار همدان یادآور شد: از رسانه ها نیز می 
خواهم تا نســبت به اطالع رسانی درست اقدام 
الزم را صورت دهند چرا که تپه هگمتانه به طور 
قطع ثبت جهانی می شــود و اولویت ســازمان 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
است. برخی از رســانه ها و شبکه های مجازی 
طی روزهای اخیر خبر از منتفی شدن ثبت جهانی 

تپه هگمتانه داده بودند.
 تشکیل کمیته 

پیگیری ثبت جهانی شدن هگمتانه 
این در حالی است که علی مالمیر مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان 
در جلسه خطاب به اســتاندار اعالم کرد که روز 
گذشــته نســبت به اطالع رســانی های الزم به 

رسانه ها اقدام شده است.
علی مالمیر مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی 
و گردشگری همدان در این زمینه میگوید: وقتی 
من اخبار در زمینه ثبت جهانی نشــدن هگمتانه 
را کامــل رصد کردم اساســًا اخباری که منعکس 
شــده بود با اصل خبر تناســبی نداشت چون ما 
در هفتــه های اخیر با اســتاندار و معاون رئیس 
جمهور نشستی با موضوع  ثبت جهانی هگمتانه 

را برگزار کردیم.
نکته اصلی در این نشســت در زمینه دخالت های  
بود که در هگمتانه رقم خورده است و  مانع ثبت 
جهانی این سایت تاریخی را موجب شده است. 
مالمیر گفت :  آنها باید رفع شــود تا پرونده ثبت 
جهانی به جریان افتد و  این اتفاق موجب  شــد 
که  اســتاندار دستور  تشــکیل کمیته ویژه ای در 
زمینه  ثبت جهانی هگمتانه دهد . نخستین جلسه 
هم هفته گذشته برای این  موضوع برگزار شد  در 
این نشست مقرر شــد نماینده ای از سمن ها  و 
یک نماینده از رسانه ها در آن کمیته حضور داشته 
باشند که بتوانیم بررسی موارد مطرح برای سامانه 

هکمتانه را انجام دهیم .
این کمیته قرار است مقدمات  ثبت جهانی هگمتانه 
را فراهم و پیگیری ها را تســریع بخشد  . مدیر 
کل میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری 
همدان در این زمینه گفت : آسفالت داخل سایت 
هگمتانــه  و  پارکینگ از مداخــالت این پروژه 
است که برطرف خواهد شد و عماًل بحث تکمیل 
و آماده سازی پرونده ثبت جهانی هگمتانه به طور 

جدی  در دستور کار قرار می دهیم.
علی مالمیر ابرازامیدواری کرد این کمیته بتواند با 
حضور رسانه ها و سمنها بخشی از مداخالت را 

که در مسیر ثبت جهانی قرار دارد، برطرف کند.
وی اعــالم کرد: طالبیان معــاون میراث فرهنگی 
ســازمان قــول داد به محض اینکــه دو مداخله 
موجود شــامل آســفالت داخل پارکینگ و آهن 
فروشــان رفع شــود، عمال پرونده ثبت جهانی 

تکمیل و آماده سازی پرونده انجام می شود.
 راه جهانی شدن هگمتانه چرا سد شد ؟

اما موضوع ســدی کــه پیش راه جهانی شــدن 
هگمتانــه ایجاد شــد چه بود 
. جریــان از این قــرار بود که 
شــهرداری و شــورا و دستگاه 
هــای متولی طــرح ریختند تا 
شــش رینِگ تاریخــی همدان 
را با مرکزیت میــدان امام)ره( 
به پیــاده راه تبدیــل کنند. آبان 
مــاه 96 بود که طرح شــان به 
نزدیکی هــای هگمتانه رســید 
و در ابتدای بــازار آهنگرها با 
اعتراض کســبه مواجه شد، در 
بازار  ادامه ی راه، وقتی کســبه  
برای  مســیری  همدان  قدیمِی 
عبور ماشین هایشان نداشتند، به 

استانداری اعتراض کردند.
به نظر می رســد بدون در نظر 
گرفتن جوانب پیــاده راه کردن 

شــش رینگ تاریخــی در مرکز بافــت تاریخی 
همدان، مسئوالن شهری به مشکل برخورد کرده 
و برای برطرف کردن مشــکل از سایت تاریخی 
هگمتانــه هزینه کردند. به جــای پیگیری و فکر 
کردن به یک راه حل منطقی، مســئوالن شــهری 
همدان صورت مســاله را پــاک کردند، آن ها در 
جواب نخســتین اعتراض راهــی از عرصه  4۰ 

هکتاری هگمتانه برای عبور ماشین ها باز کردند.
احمد ترابــی، معاون میــراث فرهنگی اداره کل 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
همــدان نیــز آن زمان با تایید این خبر به ایســنا 
گفــت: در طرح پیاده راه ســازی خیابــان اکباتاِن 
همدان، راه ورودی بازار بسته می شود، در نتیجه 
شورای تامین اســتان مصوب کرد که از کنار تپه 
هگمتانــه و در محوطه 4۰ هکتاری این ســایت 

باستانی، یک راه ورودی ایجاد شود.
چندی پیش علی اصغر مونســان، رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور 
در دیدار با نماینده همدان اعالم کرد: پرونده ثبت 
جهانی هگمتانه را تهیه کرده ایم اما باید شهرداری 
و استانداری مشکل آن را حل کنند. آهن فروشان 
باید از عرصه این اثر تاریخی جمع آوری شــوند 
و آسفالتی که سال گذشته در  عرصه و درون تپه 
ریخته شده، کنده شود همچنین مشاغل مزاحم و 
ناهمگون از این محوطه انتقال داده شــود چرا که 
با وجود این همــه معارض هگمتانه ثبت جهانی 

نمی شود.
وی  ادامه داد: ایران هر ســال 
می توانــد یــک پرونــده ثبت 
جهانی به کمیته داوری بفرستد 
و ایــن پرونده باید صد در صد 
کامــل باشــد و ما اگــر امروز 
پرونده هگمتانه را بفرســتیم با 
وجود معارض برگشت خواهد 
خورد و ما شــانس خود را از 
دست خواهیم داد بنابراین همه 
مســئوالن اســتان و نمایندگان 
باید تالش کنند این مشــکالت 

حل و فصل شود.
 نامــه معــاون رئیس 

جمهور به وزير کشور  
ایــن درحالــی اســت کــه   
ســازمان  رئیــس  مونســان، 
ــه  ــه ای ب ــفند 96 در نام ــی 16 اس میراث فرهنگ
وزیــر کشــور خواســتار جلوگیــری از اقدامــات 
ــط حاکــم  ــا قوانیــن و ضواب ــر ب اجرایــی و مغای

ــد. ــه ش ــه هگمتان ــم تپ ــه و حرای ــر عرص ب
مونســان  علی اصغــر  نامــه  زمــان   آن  در 
ســازمان  رئیــس  و  رئیس جمهــوری  معــاون 
گردشــگری  و  میراث فرهنگــی، صنایع دســتی 

ــور  ــر کش ــی وزی ــی فضل ــا رحمان ــه عبدالرض ب
آمــده بــود : »همانگونــه کــه مســتحضرید، 
از  یکــی  هگمتانــه  تپــه  تاریخــی  محوطــه 
ــی  ــار تاریخی فرهنگ ــن آث ــن و غنی تری مهم تری
ــه  ــت ب ــا عنای ــه ب ــد ک ــمار می آی ــور به ش کش
به عنــوان  آن  جایــگاه  و  اصالــت  اهمیــت، 
ــدان در  ــتان هم ــی اس ــر فرهنگی تاریخ ــا اث تنه
ــکو(  ــی )یونس ــراث جهان ــت می ــت موق فهرس

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
ــوع  ــیت موض ــه حساس ــه ب ــا توج ــن رو، ب از ای
اشاره شــده همــه دســتگاه های اجرایــی بایــد 
آماده ســازی،  راســتای  در  هماهنــگ  اقــدام 
مشــکالت  و  مســائل  رفــع  و  ســامان دهی 
ــون آن  ــدوده پیرام ــه و مح ــن محوط ــهری ای ش
ازجملــه مســائل شهرســازی، ترافیکــی و برچیــدن 
کاربری هــای نامتجانــس و ناســازگار کــه در 
دهه هــای اخیــر لطمــات جبران ناپذیــری بــر 
پیکــره ایــن اثــر فرهنگی تاریخــی برجســته کشــور 
ــد. ــل آورده ان ــت به عم ــده اس ــتان وارد ش و اس

ایــن در حالی  اســت که علی رغم بررســی های 
در  میراث فرهنگی  معــاون  کارشناســی حضور 
محــل و تصویب یکی از گزینه های پیشــنهادی 
مناســب به منظــور رفع مشــکل ترافیکی مطرح 
شــده، با مصوبه شــورای تأمین استان، دسترسی 
سواره )آســفالته( دیگری در عرصه تاریخی تپه 
همگمتانه به صورت ضربتی اجرا شد که برخالف 
آرمان های دولت تدبیــر و امید، قوانین مربوط و 
همچنین مصوبه اخیر بین این ســازمان و وزارت 
راه و شهرسازی است. لذا خواهشمند است برای 
جلوگیری از اقدامــات اجرایی و مغایر با قوانین 
و ضوابط حاکــم بر عرصه و حرایم اثر مذکور و 
پیشــگیری و از پیامدها و تبعات منفی اجتماعی 
دســتور توقف و برچیدن مداخالت غیراصولی 

به عمل آورند.« 
اما پس از انعکاس  ایــن نامه هم هگمتانه با تن 
پوش آســفالت به حیات خــود ادامه داد و هیچ 
اتفاقی رقم نخورد  .حال می بینیم پس از دوسال 
دوباره به خانه اول بازگشــتیم و دو شــرط برای 
ثبت جهانی هگمتانه این است که همان آسفالتها 
کنده شود و آهن فروشــان محل کسبشان را  از 
آن منطقــه تغییر دهند . آیا اینبــار این مهم مورد 
پیگیری هــای جدی و رفع و رجوع قرار میگیرد 

یا خیر ؟ 

واکنش مسئوالن به رد ثبت جهانی

استاندار: ثبت هگمتانه اولویت استان است
■ در حالی که به دلیل تخریب  سال های اخیر در تپه هگمتانه ثبت جهانی در آن رد شده است

 مسئوالن از تشکیل کمیته سخن می گویند


