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یادداشت روز

ولدی فرماندار مالیر می شود

ادامه موج تغییرات در فرمانداریها

سودجويان در کمین
باغات شهر همدان

همان باليي که ســر باغات بغلدستي
اردوگاه فجر آمد ســر باغات اردوگاه نيايد.
تاکنــون در همــدان تجربه نشــان داده
وقتي در جايي درختان آن قطع ميشود.
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خانه حاج غالمحسین شریفی یک میراث ارزشمند
خارج از لیست ملی است

جدال مرگ و زندگی
در خانه خالی
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلیسینا:

در آموزش زبا ِن معیار
ضعف داريم
3

نماز جماعت در  22بوستان همدان
برگزار می شود

شــهردار همدان گفت :نماز جماعت با آغاز فصل گرما و ايام تابســتان در
بوستان های  22نقطه اين شهر با مشارکت و همکاری مردم برگزار می شود.
عباس صوفی در شورای اقامه نماز شهرداری همدان با بيان اينکه اقامه نماز مانع
از ترويج فحشــا و منکر در جامعه اســت افزود :يکی از رسالتهای شهرداری
توسعه و ترويج فريضه مهم نماز در شهر است.
وی از برگزاری مراســم جزءخوانی قرآن کريم در ماه مبارک رمضان در شهر و
در فرهنگســراهای شهرداری خبر داد و اظهار داشت :شهرداری همدان اقدامات
کم نظيری در خصوص توســعه نماز داشته اســت که نمونه آن برگزاری نماز
جماعت در بوستانها در ايام تابستان و برگزاری نماز جماعت در تمامی مناطق
و سازمانها است.
شــهردار همدان با تاکيد بر اينکه همه مصوبات شــورای نماز بايد اجرايی شود
خاطرنشان کرد :شهرداری هميشــه در اقدامات فرهنگی و ارزشی پيشگام بوده
است.
صوفی بر همکاری بيشــتر در برگزاری همايش ها ،نماز عيد ســعيد فطر ،نماز
جماعات بوستانها ،تبليغات محيطی برای نماز و استفاده از ظرفيت ناوگان حمل
و نقل عمومی برای برپايی نمازجمعه از مجموعه فعاليتهای شــهرداری تاکيد
کرد.
صوفی در ادامه به موضوع توســعه نماز در بوستانها در سال  98و توسعه نماز
درون سازمانی ،توسعه اقدامات تبليغی در حوزه نماز پرداخت و گفت :در حوزه
تعميرات شهری زيباسازی نمازخانهها در اولويت شهرداری قرار دارد.
دبير ستاد اقامه نماز همدان نيز گفت :اقامه نماز بايد شاخص برنامه های فرهنگی
در همه اداره ها و سازمان ها قرار گيرد.
حجت االسالم سيد مرتضی حسنی حلم با بيان اينکه هر فرد و مسئولی که برای
نماز کار کند هرگز پشيمان نمی شود افزود :برای داشتن جامعه آباد و سالم بايد
مسئوالن در زمينه ترويج نماز فعاليت های بيشتری داشته باشند.
وی اضافه کرد :مســئوالن بايد برای کاهش ناهنجــاری ها در جامعه نماز را در
دســتور کار خود قرار دهند و برای اشاعه ،ترويج و نهادينه کردن نماز در جامعه
تالش کنند.حجت االســالم حســنی حلم افزود :نماز جامعه و فرد را به تعالی
نزديک می کند و مسئوليت پذيری و فرهنگ پذيری را در فرد به وجود می آورد.
گفتنی اســت در اين نشست مقرر شد پل تختی همدان نيز به لحاظ نزديکی به
مصلی به پل نيايش تغيير نام پيدا کند.

دمای هوای همدان تا پايان هفته پايدار است
کارشــناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت :روند پايداری دما هوای
همدان تا پايان هفته جاری ادامه و تشکيل ابرهای محلی را به دنبال دارد.
سيد محسن موسوی در گفت و گو با ايرنا افزود :در پايان اين هفته سامانه «دما
پويايی» (ترموديناميکی ) ،آسمان استان را تحت تاثير قرار می دهد ،که در پی آن
رگبار پراکنده در برخی از نقاط مرتفع استان بارش رخ می دهد.

برای ع

اصرار
بر تصرف
غیرقانونی
اراضی
کشاورزی

چندی پیش باغ رستوران غیرقانونی واقع در جاده حیدره همدان تخریب شد
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وقتی دولتیها زمینخواری در
همدان را قبول ندارد

200هزار تن آسفالت برای بهسازی خیابانهای همدان توزیع می شود
رئيس کميسيون فنی و عمرانی شورای اسالمی
شــهر همدان گفت :امسال  200هزار تن آسفالت
برای بهسازی معابر اصلی و فرعی مناطق مختلف
شهر همدان اختصاص يافته و در مراحل مختلف
توسط مديريت شهری توزيع می شود.
علی رحيمی فر در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت:
بهسازی معابر و کيفی سازی توزيع آسفالت مطالبه
اصلی مردم و شــورای اسالمی شهر همدان است
و انتظار داريم توجه جدی به اين خواسته شود.
وی بيان کرد :امســال  2برابر سال قبل آسفالت در
سطح شهر توزيع می شود در حاليکه سال گذشته
هم آمار خوبی در پخش آسفالت داشتيم.
رحيمی فر خاطرنشان کرد :قيمت امسال آسفالت
نسبت به دو سال قبل سه برابر افزايش داشته است

اما با اين حال توزيع خوبی را در سطح معابر شهر
شاهد بوديم.
رئيس کميســيون فنی و عمرانی شورای اسالمی
شهر همدان با اشاره به آخرين وضعيت طرح های
عمرانی مديريت شــهری اظهار داشت :عمليات
اجرايی طرح ها با وجود مشــکالت و تنگناهای
مالی که گريبانگير طرح های عمرانی سطح کشور
هم شده است ،خوب پيش می رود.
رحيمی فر خاطرنشــان کرد :محدوديت ها باعث
شده تا نتوانيم رضايت کامل از نحوه اجرايی طرح
های عمرانی سطح شهر را داشته باشيم اما با توجه
به شرايط موجود پيشرفت خوبی را شاهد هستيم.
اين عضو شورای اسالمی شهر همدان افزود :انتظار
سرعت بخشيدن در تکميل طرح های نيمه تمام را

از مديريت شهری داريم.
وی با اشــاره به عمليات ساخت و تکميل تقاطع
غيرهمســطح شــهيد همدانی گفت :امسال آغاز
خوبی داشته و بخشی از تنگناهای مالی اين طرح
حل شــده است و طرح آرام ســازی بلوار ارم نيز
پيشرفت رضايتمندی داشته است.
رحيمی فر اظهار داشــت :مقدمات تجهيز کارگاه
تقاطع غير همسطح غدير نيز انجام شده و به زودی
آغاز به کار می کنند و مشکالت قرارداد پارکينگ
آقاجانی بک نيز در حال برطرف شــدن است و به
زودی روند ساخت آن انجام می شود.
وی بيان کرد :امســال بخش ترافيک آرام ســازی
بلوار ارم به بهره برداری می رسد ضمن اينکه الين
اصلی تقاطع شهيد همدانی نيز افتتاح خواهد شد.

مدير کل روابط عمومي استـانداري همـدان خبر داد:

اجراي بيش از 55برنامه به مناسبت روز ارتباطات
و روابط عمومي در استان
مديــر کل روابط عمومي اســتانداري
همدان با تبريک روز 27ارديبهشــت روز
ارتباطات روابط عمومي گفت :به مناسبت
روز ارتباطات و روابط عمومي 55برنامه با
همکاري بخش خصوصي و دســتگاههاي
اجرايي استان همدان برگزار ميگردد.
اسداله رباني مهر گفت:روز روابط عمومي
و ارتباطات بهانهاي براي تکريم از جايگاه
ارزشمند همکاران روابط عمومي است که
در طي ســال در جهت آگاهي بخشي به
افــکار عمومي و اطالعرســاني عملکرد
دستگاهها تالش ميکنند و استان همدان
از اســتانهاي فعال در حوزه اطالعرساني
است و در سالهاي اخير اکثر دستگاههاي
اجرايي استان رتبههاي خوبي را در سطح
ملي و استاني کسب کردند.
مدير کل روابط عمومي استانداري همدان

گفت :برنامههاي متنوع خوبي در اين هفته
برگزار ميشود که بعضي از آنها شامل:
دوره ضمــن خدمــت روابــط
عموميهــاي اســتان بــا موضــوع
مديريــت بحــران ،تشــکيل مجمــع
عمومــي روابــط عمومــي ادارات
شهرســتانها بــا حضــور فرمانــدار و
مديــر کل روابــط عمومــي اســتانداري،
بازديــد از رســانهها و خبرگزاريهــا،
تقديــر دســتگاهها از روابــط عموميهــا،
برگــزاري تورهــاي خبــري ،نشســت
هــاي داخلــي و کارگاههــا.
ربانــي مهــر گفــت :در اســتان همــدان
برنامههــاي خوبــي بــراي تقويــت
حــوزه اطالعرســاني انجــام شــده کــه
يــک نمونــه آن ســند اطالعرســاني
اســتان اســت کــه بــر اســاس تاکيــد

اســتاندار محتــرم و مصوبــات ايــن ســند،
حــوزه اطــالع رســاني دســتگاهها نســبت
بــه گذشــته عملکــرد بســيار خوبــي
داشــته اســت و در يــک مــورد نشســت
خبــري فرمانــداران از  14نشســت بــه
 42نشســت رســيده اســت و يــش از 30
تــور رســانه اي در راســتاي مصوبــات
ســند اجــرا شــده اســت.
مديــر کل روابــط عمومــي اســتانداري
گفــت :برگــزاري مجمــع عمومــي و
انتخابــات روابــط عموميهــا؛ اجــراي
طــرح ارزيابــي و ســاماندهي روابــط
عموميهــا ؛ فعــال کــردن روابــط
عمومــي شهرســتانها و در نهايــت
ميزبانــي اســتان همــدان از گردهمايــي
مديــران کل روابــط عمومــي اســتانداريها
و ســازمانهاي تابعــه وزارت کشــور

از مهمتريــن برنامههــاي حــوزه
اطالعرســاني اســتان در يــک ســال
اخيــر .
ربانــي مهر گفــت :در ســال برگزاري
انتخابات وظيفه روابط عموميها سنگين
تر از گذشــته اســت و بايد سعي کنند با
تعامل با رسانه ها و اطالعرساني به موقع
زمينه حضور و مشارکت حداکثري مردم
در انتخابات مجلس را فراهم آورند .
مديــر کل روابــط عمومي اســتانداري
همدان گفت :در اســتان همدان تعامل و
همــکاري خوبي بين رســانهها و روابط
عموميها وجود دارد اما روابط عموميها
بايد ســعي کنند اين همکاري بيشتر شود
و از مديــران بخواهند تعامل و همکاري
بيشتر با رسانهها بعنوان يک فرصت براي
اطالعرساني داشته باشند.

اگر به دنبال آگهی های استخدامی می باشیدلطف ًا به کانال تلگرامی
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بیمه سالمت در پرداخت
بدهیها به روز است

مديرکل بيمه سالمت همدان با بيان اينکه سياست کلی اين سازمان پرداخت
به موقع مطالبات پزشــکان و مراکز طرف قرارداد است گفت :بيمه سالمت در
پرداخت بدهی های بخش خصوصی و داروخانه ها به روز شده است.
ســعيد فرجی در گفت و گو با ايرنا بيان کرد :ســال  97کل بدهی های سال 96
بخش خصوصی پرداخت شد و برای داروخانه ها نيز هيچ بدهی از سال  96باقی
نمانده است بنابراين در پرداخت به اين مراکز به روز هستيم.
مديرکل بيمه ســالمت همدان اضافه کرد :مطالبات بيمارستان های دولتی علی
الحســاب تا مهر و آبان  97و بيمارستان های غيردولتی ،خصوصی ،داروخانه ها
تا آبان سال گذشته پرداخت شده است.
فرجی ادامه داد :داروخانه دانشــگاهی تا شهريور  97و بخشی از مطالبات مهر
و آبان ســال گذشته ،آزمايشگاهها ،تصوير برداری ها ،فيزيوتراپی ها و پزشکان
تا آبان سال گذشــته پرداخت شد.وی يکی از مهمترين اهداف بيمه سالمت را
الکترونيکی شــدن کامل سازمان دانست و گفت :اقدام الزم برای نسخه نويسی،
رسيدگی و ارجاع الکترونيک در حال انجام است.مديرکل بيمه سالمت همدان
افزود :تحقق اين موضوع عالوه برســرعت بخشــيدن در روند ارايه خدمات،
کاهش هزينه ها و افزايش کارآيی و بهره وری ،امکان استقرار راهنماهای بالينی
و اجرای پزشــک خانواده و نظام ارجاع را فراهم می کند.فرجی اظهار داشــت:
بيمه سالمت به اطالع رسانی کارآمد و ارتقای سطح کارايی آگاهی های عمومی
متعهد بوده از اين رو اقدام به راه اندازی سامانه رسيدگی به شکايات بيمه شدگان
به شماره سراسری  1666کرده است.
وی بيان کرد :با آغاز طرح بيمه رايگان ســالمت همگانی و تحول نظام سالمت
کشــور هزينه های ســازمان روند رو به رشد چند برابری پيدا کرده که منجر به
رضايت بيمه شدگان از ارايه خدمات شد.
وی درباره کاهش هزينه ها گفت :اين اداره کل به منظور افزايش کارايی و ارتقا
بهره وری از ابتدای ســال  97اقدام به برگزاری نشســت های متعدد با دانشگاه
علوم پزشکی ،سازمان نظام پزشکی ،انجمن های تخصصی و سازمان های بيمه
گر کرد تا با رفع همپوشانی و گسترش اقدام های نظارتی و کنترلی ،هزينه های
سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داد.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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جزئیات انهدام باند مرتبط با «قاتل طلبه همدانی»
توسط وزارت اطالعات
باند شرارت به سرکردگی ابراهيم محمديان که ارتباط نزديکی با بهروز حاجيلو قاتل
طلبه همدانی داشتند و در فضای مجازی با لقب پاشاخان هندی خط و نشان میکشيدند
توسط وزارت اطالعات منهدم شدند.
بــه گــزارش فــارس ،جــوالن بانــد شــرارت معــروف بــه پاشــاخان هنــدی در
غــرب مازنــدران ديگــر تــاب و تحمــل مــردم منطقــه را بــه تنــگ آورده بــود کــه
ورود بهموقــع ســربازان گمنــام امــام زمان(عــج) وزارت اطالعــات منجــر بــه

متالشــی شــدن ايــن بانــد مخــوف شــد.
ابراهيــم محمديــان ســرکرده ايــن بانــد بــه همــراه تعــدادی از اعضــا قصــد داشــتند
در يکــی از ويالهــای منطقــه وازيــوار در شــرق نوشــهر محفــل دورهمــی و
بزمــی شــبانه تــدارک ببيننــد امــا مــورد شناســايی قــرار گرفتــه و بــه درگيــری
مســلحانه بــا ســربازان گمنــام پرداختنــد کــه طــی تعقيــب و گريــز در محــدوده
ســاحلی زيــر پــل وازيــوار در مســير جــاده مواصالتــی نوشــهر ـ رويــان ،ابراهيــم
محمديــان کشــته و  10نفــر ديگــر از اعضــای بانــد دســتگير و  2نفــر ديگــر نيــز
متــواری شــدند.
در بازرســی از منــزل و محــل جاســازی خــودروی گرانقيمــت ســرکرده بانــد،

 500گــرم شيشــه کشــف و ضبــط شــد؛ در پرونــده ايــن بانــد درگيــری مســلحانه،
ســرقت ،آدمربايــی ،تجــاوز بــه عنــف ،خريــد و فــروش اســلحه و مــواد مخــدر
نيــز مشــاهده میشــود.
در پــی ايــن اقــدام ،علیاکبــر عليــزاده دادســتان عمومــی و انقــالب نوشــهر بــا
اعــالم اينکــه شــرور کشتهشــده پيــش از ايــن ســابقه زورگيــری ،حملــه مســلحانه
و تشــکيل باندهــای توليــد و توزيــع مــواد مخــدر صنعتــی در مناطــق همجــوار
شهرســتان و همچنيــن مناطــق اطــراف تهــران را نيــز دارد ،گفــت :ابراهيــم
محمديــان ارتبــاط و دوســتی نزديکــی بــا بهــروز حاجيلــو قاتــل طلبــه همدانــی
داشــت.

kh

معاون سازمان صمت همدان تاکید کرد

یادداشت

پوست اندازی در آموزش و پرورش
 -1همزمانی تغييرات در سطح مديران آموزش و پرورش استان با
تغيير و جابجايی در استانداری نه تنها اين تغييرات را به حاشيه نبرد،
بلکه بازتاب های آن کمتر از استانداری نبود.
 -2اين تغييرات که شــامل دو معاونت پرورشی و آموزش متوسطه
اداره کل بعالوه مديريت آموزش و پرورش بهار بود ،بار ديگر نگاهها
را معطوف به مجموعه تعليم و تربيت استان نمود که از اواخر سال 96
تاکنون شرايط متفاوتی را تجربه کرده است.
 -3در طول بيش از يکسال گذشته تغييرات صورت گرفته در آموزش
و پرورش اســتان بيش و پيش از هر چيزی نشــان از نوعی پوست
اندازی و حرکت به سمت وضعت متفاوت با چهره های جديد داشته
است.
-4با دقت در افراد و چهره های منصوب شــده از طرف مديرکل در
حوزه های مختلف به خوبی می توان دريافت که استفاده از نيروهای
جديد و البته کارشــناس و متخصص به صورت يک ضرورت مورد
توجه تصميم سازان و تصميم گيران در دستگاه تعليم و تربيت استان
بوده است.
 -5رفتارها و برونداد تصميمات اتخاذ شده نشان از نوعی خردگرايی
و حرکت منطقی نيز دارد که انتصاب های صورت گرفته در اين مدت
گويای آن است.
 -6اگــر چنين نگاهی در بيــن نيروهای جديدالــورود به مجموعه
مديريتی آموزش و پرورش نهادينه شــود و برنامه ها با هماهنگی و
انسجام پيش برود ،به رغم مشکالت موجود زمينه برای حرکت های
نو و اثربخش بيش از پيش فراهم خواهد شد.
 -7عالوه بر اين ،استفاده از بانوان در پست های مديريتی که از سال
گذشــته در سطح اســتان روند رو به رشدی داشته است ،در آموزش
و پرورش نيز مصداق داشــته که اين مهم گذشــته از تاثير پذيری از
روند مذکور ،می تواند متاثر از نگاه کارشناســی در مجموعه آموزش
و پرورش باشد.
 -8روند طی شــده تاکنون نشــان از تغييراتی دارد که در آن افراد و
چهره های تکراری و دارای سوابق طوالنی جای خود را به نيروهای
جديد کارشناس و خالق داده اند که می توانند منشا اثر در بخش های
مختلف باشــند .از اين رو در آموزش و پرورش استان نوعی پوست
اندازی اتفاق افتاده و شرايطی رقم خورده که پازل نيروهای هماهنگ
در حال تکميل شدن است.
 -9گردش نخبگان و جابجايی نيروها با محوريت اهداف توســعه از
جمله ويژگی های يک جامعه توسعه يافته است .اين امر در آموزش
و پرورش به عنوان رکن اصلی توســعه از اهميت بيشتری برخوردار
اســت .از اين رو جابجايی ها و تغييرات مبتنی بر تخصص گرايی و
خردگرا را بايد به فال نيک گرفت.
 -10کمــک به آموزش و پــرورش و اهتمام به برنامه های تحولی از
جمله رسالت های جامعه است که در سطح استان نيز بايد نمود داشته
باشد .بر اين اساس انتظار می رود با توجه به فضای حاکم بر مجموعه
تعليم و تربيت اســتان و شکل گيری شرايط متفاوت پس از تغييرات
اخير ،گام های بزرگی با همکاری و کمک دستگاه های ديگر در جهت
توسعه برداشته شود.

خبر

سی امین سالگرد رحلت امام خمینی
ويژه برگزار شود
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(ره)

رئيس شــورای هماهنگی
تبليغات اســالمی همــدان با
اشــاره به ســی امين سالگرد
رحلت حضــرت امام خمينی
(ره) گفــت :برنامه های  14و
 15خرداد امســال بايد بسيار
ويژه برگزار شود.
حجت االســالم ســيد محمد
حســن فاضليــان در ســتاد
بزرگداشــت حضــرت امام
خمينی(ره) اظهار داشــت 14 :و  15خرداد امسال به لحاظ واقع شدن
در ماه مبارک رمضان اســتثنايی اســت و بايد به صورت دقيق برنامه
ريزی و اجرا شود.
به گزارش ايرنا ،وی اضافه کرد :چهلمين روز شهادت مصطفی قاسمی
نيز با اين ايام مقارن شــده و نبايد تحت الشــعاع ديگر برنامه ها قرار
بگيرد.
حجت االســالم فاضليان گفت :ويژه برنامه  14خرداد همزمان با نماز
مغرب و عشا در حسينيه امام خمينی (ره) همراه با عزاداری ،مداحی و
توزيع پنج هزار وعده افطاری بين روزه داران اجرا می شود.
رئيس شــورای هماهنگی تبليغات اســالمی همــدان به اطالع
رســانی گسترده و فضاســازی مناسب شــهری تاکيد کرد و از
شــهرداری و صدا و سيما خواســت در اينباره به بهترين شکل
انجام وظيفه کنند.
وی با اشاره به درپيش بودن روز قدس خاطرنشان کرد :راهپيمايی اين
روز در آخرين جمعه ماه رمضان راس ساعت  11از ميدان امام آغاز و
به حسينيه امام خمينی (ره) ختم می شود.
حجت االسالم فاضليان از ســخنرانان انتخاب شده برای روز قدس
خواست به تبيين اهداف و وقايع روز قدس پرداخته و علت راهپيمايی
اعتراض آميز عليه رزيم صهيونيستی و اشغال فلسطين را برای جوانان
و نسل جديد تشريح کنند.

راه اندازی پتروشیمی هگمتانه
در اولویت رونق تولید

معــاون صنايع ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت همــدان با بيان اينکــه روند احداث
پتروشيمی هگمتانه  95درصد پيشرفت فيزيکی
دارد گفت :راه اندازی اين طرح شاخص استان
در اولويت برنامه های سال رونق توليد است.
حميد بهــزادی شــريف در گفــت و گو با
ايرنا اظهار داشــت :تنها پنــج درصد از طرح
پتروشــيمی هگمتانه باقی مانده که مذاکراتی
با ورثه مرحــوم «محمدتقی عالقبنديان» برای
تزريق اعتبار مورد نياز صورت گرفته است.
وی با اشــاره به تاثير پتروشيمی هگمتانه در
بهبود وضعيت اشــتغال استان ،ابراز اميدواری
کرد :با مساعدت ورثه سرمايه گذار ،اين طرح
تکميل و امسال به بهره برداری برسد.
بهــزادی گفت :افزون بر اين طرح اشــتغالزا،
طرح های شــاخص ديگری همچون شرکت
شيشــه و موکت همدان در استان وجود دارد
که توسعه آنها در سالجاری انجام می شود.
وی تاکيد کرد :طرح توســعه اين واحدها از
ديگر اولويت های بخش صنعت استان است
که با جديت پيگيری می شود.
معاون صنايع سازمان صنعت ،معدن و تجارت
همدان احيا واحدهای تعطيل را از برنامه های
مهم در ســال رونق توليد ذکــر کرد و افزود:
عمليات بازرسی و رصد کارخانه ها و صنايع
تعطيل در سراســر استان آغاز شده و تا کنون
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 -1تغييرات فرمانداران استان بزودی انجام می شود .گويا اين تغييرات
در چند شهرســتان استان انجام خواهد شــد .گفتنی است فرمانداران
نقش اصلی را در اجرای انتخابات برعهده دارند.
 -2تســهيالت دهی برخی بانکهای اســتان برخالف بخشنامه بانک
مرکزی است.
گويا اين بانک ها بايد اين شــيوه وام دهی را متوقف کنند .گفتنی
است بانک مرکزی در بخشنامه ای بلوکه کردن بخشی از تسهيالت
اعطايی از ســوی بانک در قالب سپرده را که روشی برای پرداخت
وام بدون ســپرده در برخی بانک های اســتان بود را ممنوع اعالم
کرده است.
 -3بيانيه خانــه مطبوعات در اعتراض به پرداخت نشــدن مطالبات
رسانهها از دستگاه ها موثر واقع شده است .گويا چند دستگاه دولتی از
جمله استانداری روز گذشته بخشی از مطالبات باقی مانده مطبوعات
از سال  97را پرداخت کرده اند.
گفتنی است انتظار می رود دســتگاه های اداری از نظم مالی بهتری
نسبت به مطالبات مطبوعات در سال  98برخوردار شوند.

خبـر
شهردار همدان:

شهرهای رزن و بهار پااليش شده اند.
بهزادی گفت :در ســالهای قبل بســياری از
واحدهای توليدی تعطيل شــده اما ســوله و
ساختمان آنها پابرجاســت که با واگذاری به
ســرمايه گذاران جديد اين واحدها به چرخه
توليد باز می گردند.
وی يادآوری کرد :افزون بر فعال سازی صنايع

وی پيش بينی کرد :تا پايان امســال  20پروانه
بهره برداری صنعتی و توليدی جديد در استان
صادر و برای  222نفر شغل ايجاد می شود.
پتروشــيمی هگمتانه در سال  1385کلنگ زنی
شــد و اتمام اين طرح بزرگ با فراز و فرودهای
بسياری مواجه شده که در سال رونق توليد عزم
مسئوالن برای راه اندازی آن جدی شده است.

راکــد ،راه اندازی برخــی واحدهای صنعتی
دارای بيش از  60درصد پيشرفت فيزيکی نيز
در دستور کار قرار گرفته است.
معاون صنايع سازمان صنعت ،معدن و تجارت
همدان افزود :برای اين واحدها جواز تاسيس
صادر شده اما به داليلی نيمه کاره مانده اند که
اتمام و بهره برداری آنها بسيار اهميت دارد.

ولدی فرماندار مالير می شود

ادامه موج تغييرات در فرمانداریها
« اکرم چهاردولی

همچنانکه ســال گذشــته با انتشار زمزمه
تغييرات در استان بسياری از انتصابات اخير را
پيش بينی کرديم ،اينک با رسيدن موج تغييرات
به فرمانداران ،ديدگاه ما پيرامون روند تغييرات
از سوی استاندار که از معاونان خود به مديران
دستگاه ها و دست آخر به حوزه سياسی رسيد
تا حدودی محقق شده است.
در روزهــای آينده شــاهد توديــع و معارفه
فرمانداران در مالير ،تويسرکان ،اسداباد و بهار
خواهيم بود و سپس نوبت به تغيير تعدادی از
مديران کل ادارات خواهد رسيد.
اخبار رســمی بر مبنی بر انتصــاب قدرت ا...
ولدی به عنوان فرمانــدار مالير به گوش می
رســد و وی که يکی ديگــر از مديران لرتبار
اســت به مالير می آيد تا هم فرماندار ويژه آن
شهر و هم معاون استاندار شود.
ولدی که پيشتر با چالش هايی در پست های
خود مواجه بود توســط اســتاندار به سمتی

راه اندازی
قطار شهری
تا یک ماه آینده

رئيس شــورای اســالمی همدان از راه
اندازی قطار چرخ الستيکی تا يک ماه آينده
خبر داد.
کامران گردان در تشــريح ايــن خبر اظهار

سند بازآفرينی
بايد رويکرد
اجرايی داشته
باشد

رئيس کميسيون شهرســازی و معماری
شورای اســالمی شهر همدان گفت :با توجه
به اينکه ســند بازآفرينی شهر به منظور بهبود
ارتقای کيفی اين مناطق تهيه میشــود ،بايد
رويکرد اجرايی آن ،مشخص و شفاف باشد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر
همدان؛ نرگس نورالهزاده با بيان اينکه همدان،
نخستين شهری بود که سند توانمندسازی آن
در سفر مقام معظم رهبری به تصويب رسيد؛
اظهار کرد :ضرورت دارد آسيبشناسی عدم

سياســی و اجتماعی نيز هفته گذشته صورت
گرفت و در يک و نيم سال باقی مانده از عمر
دولت اعتدال احتمال تغييرات بيشــتر در اين
زمينه کمتر شــده است و گمان می رود که به
همين تعداد بسنده شود.
همچنيــن خبری از انتصاب هــای جديد در
فــرودگاه همــدان و پدافند غيرعامــل و نيز
سازمان همياری شهرداری ها شنيده نمی شود،
البته زمزمه تغيير در يکی از ارگان های نظامی
نيز به گوش می رسد.
گرچه هنوز تا تعيين تکليف بسياری از ادارات
که بــا سرپرســت اداره می شــوند ،فرصت
باقيســت اما ضرورت دارد تــا اين تحوالت
ســريع تر رخ داده و بدنه اجرايی اســتان از
دوام و قوام بيشــتری برخوردار شود چرا که
بارها تاکيد کرده ايم حضور سرپرست به منزله
موقتی بودن رفتارهای سازمانی يک مدير است
و بــه تحرک الزم و ســرعت در امور اجرايی
آسيب خواهد زد.

منصوب شد که استحقاق آن را دارد.
ولدی که قرار بود ابتدای ســال به مالير بيايد
به دليل درگيری در ستاد بحران استان لرستان
و حوادث ســيل آمدنش به تعويق افتاد ،فردا
(پنجشنبه) در مالير معرفی می شود.
همچنين قرار اســت سيد رسول حسينی دبير
شــورای هماهنگی مبارزه با مــواد مخدر به
فرمانداری تويسرکان به جای حبيب موميوند
که گفته می شــود برای حضور در انتخابات
اســتعفا داده برود تا اين شهر در انتخابات آتی
از خود تحرکی بيشتر نشان دهد.
کريم حميدوند فرماندار ســابق اســدآباد نيز
چندی پيش با صدور حکمی به سمت مديرکل
سياســی ،انتخابات و تقســيمات کشــوری
اســتانداری البرز منصوب شــد و ليال اميدی
سرپرست فرمانداری اسدآباد انتخاب شد.
از ســوی ديگر گفته می شــود در فرمانداری
همدان هم به زودی شــاهد تغييرات خواهيم
بود.

فرمانداری شهرســتان بهار که با سرپرســتی
اداره می شود در روزهای آتی مشمول همين
تغييرات خواهد شد همانگونه که در شهرستان
کبودراهنــگ نيــز برخی مديريــت ها منتظر
تغييرات است.
گرچــه آهنگ تغييرات مديران و روســای
برخی ادارات شتاب گرفته است و خبرهای
چند انتصاب بسيار پيش از اين منتشر شده
اســت اما تا کنون از پيش بينی های محقق
شــده همدان می توان به انتصاب درويشی
در شــرکت ســياحتی عليصــدر و نامعلوم
بودن ســمت حميدرضا ياری اشاره کرد که
قرار بود مدير کل ســرمايه گذاری خارجی
شود.
با رفتن کامران گردان از شــرکت شهرک های
صنعتی گزينه های متنوعی برای اين صندلی در
تکاپو هستند که گويا قرار است يکی از مديران
حوزه صنعتی برای اين صندلی منصوب شود.
انتصاب ســه بانوی همدانــی در بخش های

کرد :سال گذشته اعالم کرديم که قطار چرخ
الستيکی تا پايان ســال راه اندازی میشود
امــا با توجه به برخــی از محدوديتها ،راه
اندازی قطار چرخ الستيکی به امسال موکول
شد.
وی ادامــه داد :با توجه به پياده راه ســازی
اکباتان و تبديــل آن به يک مکان تفريحی و
گردشگری درصدد ساخت برخی المانها و
جذابيتهای زيبايی هســتيم که پس از اتمام

ســاخت آنها قطار شــهری نيــز راه اندازی
میشود.
گردان در گفت وگو با ايســنا ،با اشــاره
بــه اينکــه با شــروع تابســتان و ورود
گردشــگران و مسافران به استان همدان،
قطار شــهری نيز فعاليت خود را شــروع
می کنــد افزود :اميدوار هســتيم که قطار
چرخ الســتيکی تا يک ماه ديگر فعاليت
خود را شروع کند.

وی تصريح کرد :قطار چرخ الستيکی شامل
يک موتور و دو کابين کــه به موتور اتصال
شــده اســت و اولين فعاليــت آن از خيابان
اکباتان شروع خواهد شد.
رئيس شورای اســالمی همدان در پايان
با اشــاره به مســير فعاليت قطار شهری
عنوان کرد :مســير اين قطــار از اکباتان
شــروع و تا خيابان بوعلی ادامه خواهد
داشت.

اجرای موفق اين سند در منطقه پايلوت خضر
بررسی و راهکارها ،اولويتبندی شود.
وی با تأکيد بر اينکه اگر اين سند به صورت
منطقی تهيه شــود ،ســاليق برطرف خواهد
شد؛ افزود :بايد الزام ًا طبق سند توانمندسازی
با مشــخص شــدن اولويتها ،حرکت کرد
و از ســوی ديگر ضوابط بر اســاس وضع
موجود محله ،اســتخراج شود که با توجه به
بافت اقتصادی ،اجتماعی و ...متأســفانه هيچ
ضابطهای ويژه اين مناطق نداريم.
نورالهزاده با بيــان اينکه پيشبينی پروژههای
تجميعی اهميت نداشــته و اثرگذار نيستند،
ادامــه داد :اين پروژهها همواره با شکســت
مواجه شــده اســت و موجــب مهاجرت
شهروندان ميشوند؛ در حالی که بايد از بافت
بومی محل ،ضابطه و الگو گرفته شود تا برای
ساير نقاطی که قرار است توسعه دهيم ،بهره

ببريم.
رئيس کميسيون شهرسازی و معماری شورای
شــهر همدان همچنين گفت :توانمندسازی
مناطق بازآفرينی نيز بايد ريشــه يابی شود و
رويکرد مشارکتی با شــناخت و راهبردهای
اصلی طرح نيز مدنظر قرار گيرد.
نوراله زاده در ادامه با اشــاره به بررســی
پيشنويس ســند بازآفرينی منطقه خضر،
گفت :انتظــار میرود طرحهای بازآفرينی
محالت همــدان اولويت بندی شــود و
تغييــرات اجتماعی ،اقتصــادی ،کاربری
و زيســتمحيطی اين مناطق مورد توجه
قرار گيرد.
وی افــزود :اولويتبنــدی در اجرای طرح
بازآفرينــی شــهر همــدان بايد براســاس
تأثيرگذاری تحقق يابــد و رويکرد ما عملی
شــدن مطالبه مردم و بهبود وضعيت مناطق

سکونت آنهاست.

تدویــن ضوابط ویژه برای مناطق
توانمندسازی

رئيس کميســيون نظارت ،بازرســی و امور
اداری شــورای اسالمی شــهر همدان نيز با
اشاره به توسعه مناطق بازآفرينی ،گفت :صرف ًا
آســيب شناسی و ارايه مشکالت به مسئوالن
امر چارهساز نخواهد بود؛ بلکه همراه با ارائه
گزارش راهکار اجرای طرح توســعه مناطق
بازآفرينی شــهری ،نياز بــه تدوين ضوابط
کارشناسی برای حل مشــکالت اين مناطق
دارد.
ســيد مسعود عســگريان افزود :برای مناطق
توانمندســازی جدا از ضوابط طرح تفصيلی
بايد ضوابطی تدوين شود تا مشکالت عديده
آن مناطق را برطرف سازد.

شهروند برگزيده عامل به وظايف
شهروندی است
مالک انتخاب شــهروند برگزيده ،عامل به وظايف شــهروندی و
کمک به مديريت شهری در عرصه های مختلف است.
رئيس جشــنواره شــهروند برگزيده همدان در نشست اعضای ستاد
سياستگذاری جشنواره شهروند برگزيده اظهار داشت :چشم انداز ما از
برگزاری اين جشنواره دست يافتن به «همدان ،شهر برتر با شهروندان
برتر» است و شناســايی و معرفی سرمايه های اجتماعی ،فرهنگی و
انسانی جامعه شهری همدان را هدف خود می دانيم.
عباس صوفی با اشاره به اينکه تبيين شاخص ها نيز برمحور اين چشم
انداز ترسيم می شود ،اضافه کرد :مشارکت شهروندان در امور مديريت
شهری همواره راهبرد اعضای شورا و کارکنان شهرداری همدان است
و شهروندی را نمونه می دانيم که عامل به وظايف شهروندی باشد.
صوفــی ،ماهيت برگزاری اين جشــنواره را الگوگيری آحاد مردم از
ويژگی های شهروندان نمونه برشمرد و گفت :شهروندان نمونه دارای
شاخص هايی هستند که براساس عمل به وظايف شهروندی برگزيده
می شوند.
وی خاطرنشــان کرد :شــهروند برتر را فردی مــی دانيم که عامل به
وظايف شهروندی باشد و افزايش تعامالت اثربخشی بين شهروندان
و مديريت شهری در برگزاری جشنواره برگزيده را مورد توجه جدی
قرار داده ايم.شهردار همدان ،تالش در جهت توسعه فرهنگی الگوی
بهينه مصرف انرژی ،حضور و مشــارکت داوطلبانه ،مستمر ،فعال در
امور مديريت شــهری ،پرداخت به موقع عوارض شــهرداری برای
همه امالک در اختيار ،کارآفرينی و اشــتغالزايی در جهت رونق توليد
برای خود و ســاير شهروندان را از جمله شاخص های مهم جشنواره
شهروند برگزيده برشمرد.
صوفی ،فعاليت خــاص و خالقانه در حوزه هــای مختلف به ويژه
مديريت شهری ،کسب عناوين برجسته در حوزه های مختلف ملی و
بين المللی ،حضور در دوره های آموزشی مرتبط با مديريت شهری،
انجام امور خيرخواهانه و وقف در امور مديريت شــهری و تاليف و
ترجمه کتب و مقاالت علمی با تاکيد بر حوزه مديريت شــهری را از
ديگر شاخص های اين جشنواره برشمرد.
وی خاطرنشان کرد :البته شاخص های اين جشنواره هنوز قطعی نشده
و در نشست آتی شورای سياستگذاری به تصويب خواهد رسيد.

شهرداری اجازه نظارت بر کار
اسنپ را ندارد
مدير معاونت تاکســيرانی و حمل و نقل بار و کاالی شــهرداری
همدان با بيان اينکه هيچ يک از تاکســیهای اينترنتی غير از اســکاد
مجــوز فعاليــت درهمدان را ندارنــد گفت :طبق ابالغيه کشــوری
شهرداری اجازه نظارت بر کار اين خودروها را ندارد.
مدير معاونت تاکسيرانی و حمل و نقل بار و کاالی شهرداری همدان
با بيان اينکه هيچ يک از تاکســیهای اينترنتی غير از «اســکاد» مجوز
فعاليت در شــهر همدان را ندارند اظهار کرد :به خاطر نداشتن مجوز
نمیتوان مديريتی در خصوص فعاليت اين خودروها داشت.
ميالد کريمی با بيان اينکه تنها تاکسی اينترنتی «اسکاد» توسط سازمان
تاکسيرانی نظارت میشود گفت :ساماندهی تاکسیهای اينترنتی بايد
با شــهرداری باشد اما ابالغيه صادر شده که اين سازمان در اين زمينه
ورود نکند.
وی با اشاره به اينکه در سطح کالن و به صورت کشوری تصميماتی
گرفته شــده و دليل آن را نمیدانيم افزود :اين مشــکل تنها به همدان
مربوط نمیشود.
مديــر معاونت تاکســيرانی و حمــل و نقل بار و کاالی شــهرداری
همدان با بيان اينکه تاکســیهای بیســيم و آژانس تاکسی زير نظر
اتحاديه تاکســيرانی هســتند و زير نظر سازمان شــهرداری نيستند
گفت :اين تاکســیها قبل از اينکه مسافر سوار شود و خودرو حرکت
کند،کيلومترشــمار را روشن میکنند اما در تاکسیهای اينترنتی وقتی
مسافر وارد تاکسی میشود محاسبه انجام میشود.
وی با اشــاره به اينکه بازیهای اعدادی در کاهش قيمت در راستای
جلب مشــتری است افزود :مســافر وقتی میخواهد از اين امکانات
استفاده کند دنبال پرداخت کرايه کم و در نتيجه امکانات خوب است.
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اعزام  121مبلغ به شهر و روستاهای کبودراهنگ
در ماه رمضان
کبودراهنگ -خبرنگار همدانپيام :در ماه مبارک رمضان امســال ســازمان تبليغات
اسالمی شهرستان کبودراهنگ به شهر و روستاهای کبودراهنگ اعزام شدند.
رئيس ســازمان تبليغات اسالمی شهرستان کبودراهنگ با بيان اين مطلف در گفتوگو با
خبرنگار ما به مهمترين برنامههای ماه مبارک رمضان در اين شهرستان اشاره کرد و افزود:
جزخوانی قرآن کريم در مهديه از سوی شورای قرآن شهرستان کبودراهنگ که همه روزه
ساعت  18توسط قاريان برتر شهرستان برگزار میشود و به شرکتکنندگان جوايزی نيز

اهدا میشود .همچنين در بيشتر روستاهايی که در آنجا روحانی مستقر میباشد جزخوانی
همه روزه داير است .حجتاالسالم و المسلمين قمری افزود :از ديگر برنامههای مهم ايام
ماه مبارک رمضان در اين شهرستان برگزاری محافل انس با قرآن در  10نقطه از شهرستان،
تفســير قرآن در  15نقطه از شهرستان ،برگزاری مسابقات قرآنی ،اعتقادی ،جشنوارهها و
برنامههای فرهنگی میباشد.
وی ادامه داد :در شبهای قدر نيز مارسمهای ويژه خواهيم داشت :از جمله محفل انس
با قرآن ،سخنرانیهای مذهبی ،مراسم عزاداری اميرالمومنين ،برگزاری دعای جوشن کبير
و شــبزندهداری که اميدواريم همانند ســالهای قبل با استقبال با شکوه مردم مومن و
شريف شهرستان کبودراهنگ مواجه شويم.

حجتاالسالم و المسلمين قمری همچنين خاطرنشان کرد :در آستاه ماه مبارک رمضان به
منظور آمادهسازی مساجد مراسم غبارروبی مساجد را در شهر و روستاهای اين شهرستان
داشتيم و چندين برنامه فرهنگی و مذهبی در مساجد شهرستان برگزار شد.
وی در پايان با توجه به فضيلت ماه مبارک رمضان افزود :ماه رمضان ماه خودســازی و
توجه به درون انسان است و يک ماهی است که مروری به گذشته داريم و شبهای قدر
که تقدير انسان رقم میخورد يک برنامهريزی معنوی برای آينده داريم و بنابراين میتوان
گفت جمعبندی گذشــته و برنامهريزی به مباحث آينده و زندگی معنوی خواهيم داشت
و از آنجايی که ماه مبارک رمضان ماه آموزش و بخشــش اســت بنابراين همه ما بايد از
فرصتهای معنوی به خوبی بهرهمند شويم تا مورد بخشش حضرت حق قرار گيريم.
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همزمان با ماه مبارک رمضان
در کبودراهنگ

بيــش از  1000بســته غذايــی بــرای مددجويــان تحــت پوشــش
امــداد امــام خمينــی(ره) توزيــع میشــود
کبودراهنــگ -خبرنــگار همدانپيــام :بيــش از  1000بســته غذايــی
بيــن مددجويــان کميتــه امــداد امــام خمينــی (ره) در مــاه مبــارک
رمضــان توزيــع خواهــد شــد.
رئيــس کميتــه امــداد امــام خمينــی(ره) کبودراهنــگ در
گفتوگــو بــا همدان پيــام بــا بيــان ايــن خبــر گفــت:
همزمــان مــا ايــام مــاه مبــارک رمضــان کميتــه امــداد
شهرســتان برنامههــای و طرح هــای حماتــی بســياری در
کبودراهنــگ اجــرا خواهــد کــرد کــه از آن جملــه میتــوان
بــه توزيــع بيــش از  1000بســته غذايــی بــه ارزش هــر بســته
 200هــزار تومانــی بيــن مددجويــان امــداد بــا کمــک خيريــن،
حاميــان ايتــام و محســنين اشــاره کــرد.
محمــود ابراهيمــی ،اجــرای برنامــه و طــرح مصبــاح الجنــه را از
ديگــر برنامههــای کميتــه امــداد در مــاه مبــارک رمضــان خوانــد
و گفــت :سرکشــی و دلجويــی از  100خانــواده مددجويــان تحــت
پوشــش بــا حضــور خيريــن ،حاميــان و مســئولين و بررســی و رفــع
بخشــی از مشــکالت ايــن خانوادههــا بيخشــی از ايــن برنامههــا
میباشــد همچنيــن اجــرای طــرح اطعــام ايتــام مددجويــان تحــت
پوشــش بــا توزيــع غــذای گــرم و دعــوت بــرای افطــاری در
ســالنهای غذاخــوری ســطح شــهر و توزيــع بســتههای غذايــی
شــامل برنــج ،روغــن ،گوشــت و ...در بيــن مددجويــان تحــت
پوشــش از ديگــر برنامههــای ايــن مــاه مبــارک در کبودراهنــگ
اســت.
ابراهيمــی همچنيــن از اســتقرار  10پايــگاه ثبتنــام و جــذب
حاميــان در شــبهای قــدر در مســاجد شهرســتان خبــر داد و
گفــت :بيــش از  10پايــگاه ثبــت نــام و جــذب از حاميــان فرزنــدان
معنــوی ايتــام و محســنين در مســاجد شهرســتان مســتقر و در
شــبهای قــدر از حاميــان و خيريــن بــرای حمايــت از فرزنــدان
معنــوی ثبــت نــام خواهنــد کــرد.
ابراهيمــی همچنيــن در پايــان از اجــرای طــرح کيســههای هميــان
مــوال در ســطح شهرســتان خبــر داد و گفــت :ايــن طــرح توزيــع
بيــش از  500کيســه در بيــن خانوادههــای بــا وســع مايــل بــاال،
ادارت و نهادهــا ،مســاجد و ...اســت کــه ايــن کيســهها بــا مــواد
غذايــی ،توســط خانوادههــا پــر شــده بــود و در شــبهای مــاه
مبــارک رمضــان در بيــن خانوادههــای نيازمنــد و تحــت پوشــش
توزيــع خواهــد شــد.
محمــود ابراهيمــی در خصــوص کمــک بــاال و خــوب خيريــن
و حاميــان در ايــام مختلــف ســال گفــت :خوشــبختانه مــردم
کبودراهنــگ همــواره بــا انفــاق و گذشــت ياریگــر محروميــن و
نيازمنــدان بودهانــد و بخشــی از مشــکالت محروميــن و نيازمنــد
توســط هميــن خيريــن و حاميــان مرتفــع میشــود.
وی اهــداء هزينــه بيمــه عمــر جانبــاز  30درصــد روســتای طاســران
را نمونــه از ايــن حمايتهــا خوانــد و گفــت :مرحــوم ابوالحســن
جراحــی بعــد از فــوت خــود تمــام هزينــه بيمــه عمــر خــود را
بــرای کمــک بــه نيازمنــدان و محروميــن شهرســتان بــه کميتــه امداد
امــام خمينــی اهــداء و انفــاق کــرده اســت کــه مبلــغ ايــن بيمــه
بيــش از  100ميليــون ريــال اســت کــه بــرای کمــک بــه محروميــن
تحــت پوشــش هزينــه خواهــد شــد.

رئیس سازمان دانش آموزی استان :

 21هزار دانشآموز همدانی
در گروههای پیشتاز فعالند

دانشآموزی جدی گرفته شود.
ميرزايی تکيه بر  12منشی مهرياری ،دوست
داشتن  ،تدبير و تفکر ،مسئوليت پذيری ،نقد
پذيری را از جمله مهارتهايی اين سازمان در
دو مرحله سنی نوجوانی و جوانی را ارزشمند
دانست و از حضور  21هزار و  500دانشآموز
در مجموعه پيشــتاز در استان همدان خبر داد
که با فعاليت  850نفر مربی در قالب  12منشی
سازمانی آموزش میبينند.
رئيس ســازمان دانشآموزی اســتان همدان
برگزار اردوهای عملــی در کنار آموزشهای
مهارتی را ســازنده دانســت و افزود :دانش
آموزان همدانی در اين باره خوب درخشيدند
و در سال گذشته مهسا صفاری دانشآموزی از
ناحيه يک همدان به عنوان عضو هيأت ريسه
مجمع پيش تازان کشورانتخاب شد.
وی همچنين تنظيم کتاب بر اساس  12منشی
ســازمان دانشآموزی را از جمله فعاليتهای

سال  98دانست که اين کتاب همراه با جمالت
سازنده و احاديث و داســتان خواهد بود که
در سال تحصيلی جديد در اختيار دانشآموزان
قرار میگيرد.
ميرزايی مديريت بوفههای مدارس ،نظارت بر
لباس فرم دانشآموزان ،ســرويس مدارس را
از مأموريتهای مهم ســال  98دانست که از
ســوی وزارت آموزش و پرورش به سازمان
دانشآموزی محول شده است.
وی نظارت بر مواد غذايی بوفههای مدارس در
سال تعطيلی جديد را بسيار با اهميت دانست
چرا که اين موضوع با ســالمت روح و جسم
دانشآمــوزان ســر و کار دارد و بايد مديران
مدارس اين امر مهــم را جدی بگيرند.وهمه
بوفه استانداردهای غذايی سازمان دانشآموزی
را رعايــت کنند در غير ايــن صورت مجوز
نخواهند گرفــت و از فعاليت آنها جلو گيری
می شود..

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلیسینا:

زبان معيار ضعف داریم
در آموزش ِ
« قدیسه عظیمی

يکی از مهمتريــن ارکان فرهنگی و
ابزار اســتقالل و هويــت فرهنگ ،زبان
است .ايران با پيشينه تاريخی و فرهنگی
پربار خــود از ميــراث گرانبهايی چون
زبان و ادب فارســی برخوردار است که
ســامانبخش هويت ايــران و ايرانی در
جهان بوده و بر هر ايرانی الزم و واجب
اســت که زبان ملی را حفظ کرده و در
پاسداری از آن کوشا باشد.
در تاريخ رســمی کشــور ايران ،روزی
را به نام بزرگداشــت حکيم فردوســی
و پاسداشــت زبان فارسی برگزيده اند.
روز 25ارديبهشــتماه روز بزرگداشت
فردوسی بوده که در سال  95به پيشنهاد
معاونــت بينالملــل بنياد ســعدی و با
تصويب شــورايعالی انقالب فرهنگی،
بــا هدف توجه و تاکيــد و اهميت زبان
شيرين فارسی در کنار بزرگداشت مقام
و جايــگاه فردوســی پاسداشــت زبان
فارسی نيز افزوده شد.
بسی رنج بردم در اين سال سی
عجم زنده کردم بدين پارسی
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فارســی يکی از زبانهای هند و اروپايی
است که در کشورهای ايران ،افغانستان،
تاجيکســتان و ازبکســتان به اين زبان
سخن میگويند .ريشــه زبان فارسی از
زبان فارســی ميانه (پهلوی) گرفته شده
است.
بر پايه نتايج سرشــماری ترکيب قومی
ملت ايــران در ســال  ،1375جمعيت
فارســی زبان  73تا  75درصد جمعيت
ايران بوده و اين آمار نشــان میدهد که
 82تا  83درصد مردم فارســی ســخن

مادستـان

m . co

h a m e d a n p a ya

@ m a d e st a n

خبر

جادهسازی پیرامون تاالب آق گل را
تکذيب میکنم

« پروین سلیمی

نياز اســت دانش آموزان برای رسيدن به
اعتالی همه جانبه شــخصيتی ضمن حضور
در گروه های پيش تازان  12منشــی مهارتی
سازمانی را در کنار آموزشهای تئوری درسی
بياموزند تا بتوانند در آيند به عنوان فردی موفق
در جامعه حضور يابند وبودن  21هزار و 500
دانشآمــوز همدانی در گروه های پيشــتازان
مستلزم همين امر است.
 .بنــا به ضرورتی که در آمــوزش و پرورش
ديده شــد ســازمان دانشآمــوزی در تاريخ
 21ارديبهشت ماه ســال  78به عنوان بازوی
قدرتمندی در مجموعه آموزش پرورش قرار
گرفت که وجود ظرفيت باالی اين ســازمان
موجب شــد در همان ابتدای کار آرمانهای
سازندهای در اين سازمان رقم بخورد.
رئيس ســازمان دانشآموزی اســتان همدان
ضمن گراميداشت يبست و يکم ارديبهشت
سالروز تأســيس ســازمان دانشآموزی در
کشــور گفت :هدف اين ســازمان رساندن
دانشآمــوزان به مرحله اعتــالی همه جانبه
شخصيتی است.
رضــا ميرزايــی در گفتگو با همــدان پيام،
نهادينه کردن ســبک زندگی ايرانی اسالمی
و تربيــت اجتماعــی دانشآمــوزان را از
اهداف اين ســازمان دانســت و خاطرنشان
کرد :مهمترين فلســفه وجودی اين سازمان
آمــوزش مهارتهای زندگی به دانشآموزان
اســت تا بتوانند در کنــار درسهای تئوری
با آموزشهای مهارتی نيز به يک شــهروند
کارآمد تبديل شوند.
وی درسهای تئوری مانند فيزيک ،شيمی
و رياضــی را زمانــی کارآمد دانســت که
دانــش آموزان مهارتهــای زندگی برای
حضور در جامعــه آينده خود مانند کانون
خانواده محل کار و در جمع دوســتان را
آموخته باشــند و بتوانند با هر شــرايطی
خود را تطبيق دهند.
رئيس ســازمان دانشآموزی اين ســازمان را
گل سرســبد آموزش و پرورش عنوان کرد و
تربيت يک نســل خدا جو ،ديندار ،مشارکت
پذير ،اخالق مدار ،قانونمند و مشــارکتجو
را از آرمانهای اين ســازمان دانســت که در
ســالهای اخير برای رســيدن به اين اهداف
تالشهای زيادی صورت گرفته است و هدف
بر اين اســت فعاليتهای گروهی در سازمان

پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نيابد گزند
بناهای آباد گردد خراب
ز باران و از تابش آفتاب
دليــل و چرايی نامگــذاری اين روز در
کنار نام فردوســی نيــز در گفته هانری
ماسه پروفسور و ايرانشناس فرانسوی،
به روشنی قابل درک است .وی استواری
ادبيات فارســی را بر پايه چهار ســتون
اصلی فردوسی ،سعدی ،حافظ و موالنا
میداند.

 25اردیبهشت ماه 1398
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میگويند و  86درصد فقط فارســی را
متوجه میشوند.

ارتقاء رتبه جهانی زبان فارسی

بر اساس يافتههای تحليلی پايگاه بينالمللی
اسکوپوس ،وضعيت زبان فارسی از سال
 1997تا انتهای سال  2017با انتشار مدارک
علمی به زبان فارسی طی دو دهه ياد شده
بيش از  40برابر و رتبه جهانی زبان فارسی
نيز با  15پله ارتقاء از رتبه سیام به پانزدهم
رسيده است.
بــه مناســبت  25ارديبهشــتماه ،روز
پاسداشت زبان فارسی با يکی از اساتيد
زبان و ادبيات فارسی دانشگاه بوعلیسينا
به گفت و گو نشســتهايم که شرح آن را
در ادامه میخوانيد.
عضو هيأت علمی دانشــگاه بوعلیسينا
با اشــاره به سابقه ارزشــمند ادبی ايران
و وجود شــاعران و نويســندگان مطرح
و صاحبنــام همچون حافظ ،ســعدی،
موالنا ،رودکــی ،خاقانی ،ادبيات ايران را
جز  2يا  3ادبيات مطرح در جهان دانسته
و بيان کرد :زبان فارســی به دليل حضور
شــاعرانی که دارد يکی از زبانهای زنده

در دنيا است.
مهدی شــريفيان نقش زبان فارســی در
تعامل فرهنگی با ديگر کشورها را مثبت
دانسته و گفت :خوشبختانه زبان فارسی
در همه جای دنيا کرسی داشته و شناخته
شــده است و عالقمندان بسياری هستند
که تمايــل دارند در کشــور خود يا در
ايران به يادگيری و آموختن اين زبان که
به عنوان سرمايه ايرانيان است ،بپردازند.
وی با بيان اينکه توسعه ادبيات هر کشور،
نيازمند ســرمايهگذاری اســت ،درباره
جايگاه زبان فارســی در حــال حاضر
اظهار کرد :متاســفانه به دليل گرفتاریها
و مشــکالتی کــه وجــود دارد در اين
حوزه ســرمايهگذاری نشده و در خارج
از کشــور نيز بســياری از دپارتمانهای
زبان فارسی خالی است.شريفيان با ابراز
تاســف از اينکه در زمان حاضر به دليل
فقدان بزرگان و دانشمندان زبانشناسی
همچــون زرينکــوب ،زريابخويی،
مدرسرضوی و ...بــه لحاظ تخصصی
فقير هســتيم ،افزود :در کنار مشکالتی
که وجود دارد و نميگذارد از سرمايههای

موجــود در داخل و خــارج بهره کافی
ببريم ،ضعف فرهنگســتان زبان و ادب
فارســی و مشــکالت مالی دانشگاهها
نيز سبب شــده تا به صورتی محدود از
سرمايه ملی پاسداری کنند.
وی تاکيد کرد :وظيفه ايجاب میکند که
برای حفظ و معرفی زبان ملی اقدام شود
اما آنطور که بايد ظرفيت مناسب وجود
نداشته و همت و ســرمايهگذاری مادی
نيز در حــال حاضر متناســب با هدف
وجود ندارد.عضو هيأت علمی دانشگاه
بوعلیســينا در پاسخ به ســوال مطرح
شده درباره آســيبهای زبان فارسی در
فضای مجــازی ،مطرح کرد :متخصصان
زبان و ادبيات فارسی و متوليان فرهنگ
در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی،
فرهنگستان زبان و ادب فارسی و صدا و
سيما وظيفه دارند در مطبوعات ،رسانهها
و دانشــگاهها زبان فارسی را به صورت
علمی آموزش دهنــد تا جامعه علمی و
عموم مردم با زبان معيار آشنا شوند.
شــريفيان گفت :متاســفانه دستگاههای
متولی در زمينه دســتور زبــان ،امالء و
دستور نگارشــی هنوز به اجماع و رويه
واحــد نرســيدهاند و در هــر دوره ،هر
گروه و تيم که آمده نوعی دستور زبان و
نگارش را همراه آورده که به زيان زبان
فارسی معيار بوده است.
وی دليل رواج زبان شکل گرفته در فضای
مجازی را ،نداشتن تعصب مردم بر زبان ملی

ميرزايی ســاماندهی لباس فــرم دانشآموزان
توسط سازمان دانشآموزی را آغازی دانست
برای رفع نواقص و کمبودهايی که در سالهای
گذشته وجود داشته وگفت :با صنف خياطان
تفاهمنامهای بســتهايم که بر خريد ،دوخت و
عرضه نظارت داشته باشيم.
وی نظارت بر عملکرد پيمانکاران و رانندگان
خودروهای حمل و نقل دانشآموزی را جدی
دانست و انجام برنامههای تربيتی و فرهنگی در
سرويس مدارس را از شاخصهای برنامههای
امسال سازمان دانشآموزی عنوان کرد.
رئيس ســازمان دانشآموزی استان در ادامه
برنامههای تابستان اين ســازمان را مهارتی و
هنری عنوان کرد و از اوليــاء و دانشآموزان
خواست با مراجعه به ســازمان دانشآموزی
واقــع در خيابــان مهديه ضمن ثبــت نام در
کالسهای مهارتی و علمــی از ظرفيتهای
موجود در اين کالسها بهرهمند شوند.
وی از برگزاری اردوی تابستان کشوری برای
دانشآموزان ممتاز استان خبر داد که اين افراد
ضمن حضور در اردو با ديگر اســتانهای به
رقابت خواهند پرداخت.
ميرزايی افتتاح تاالر غــذا خوری مهديه را از
ديگر موفقيتهای ســال  97برشمرد و افزود:
اين تاالر با ظرفيت  400نفر توانسته خدمات
شــايانی به حوزههــای معاونت پرورشــی،
پژوهش و تربيت بدنی ارايه دهد و تخفيفات
ويژهای نيز برای فرهنگيان در نظر گرفته شده
است.
خود دانسته و تاکيد کرد :اگر متوليان ،زبان
فارسی يکدست و علمی را مطرح کرده و
آموزش دهند و ايرانيان نيز بپذيرند که معيار
و ســنجش ،زبان ملی است و زبان مادری
نيســت که هرطور بخواهند با آن برخورد
کنند ،بر زبان ملی خود بيشتر اهميت داده
و از آن به صورت صحيح استفاده میکنند
و آن وقت میتوان انتظار داشت که به نتيجه
مطلببرسيم.
عضو هيأت علمی دانشگاه بوعلیسينا با
بيان اينکه فضای مجازی فضايی تخريبی
نيســت و در حال حاضر به جای توجه
بــه اســتفاده صحيح و آمــوزش آن به
جامعه ،تنها به محدود کردن اســتفاده از
آن حساسيت نشان داده میشود ،گفت:
در اين حوزه نيز نياز به ســرمايهگذاری
داريم و از طرفی بايد توسط متوليان امر
فرهنگ واحدهای مجازی در دانشگاهها
ايجاد شده و روش اســتفاده صحيح از
اين فضا با تاکيد بر استفاده از زبان معيار
و توجه به آن آموزش داده شود.
شريفيان در پايان با تاکيد بر زبان فارسی
به عنوان ميــراث دينی و فرهنگی ايران،
اظهــار کــرد :اميدوارم همه مســئوالن،
روشــنفکران و مردم با توجه به اهميت
فکری ،دينی و فرهنگی زبان فارســی و
پشــتوانه گرانســنگ آن ،برای معرفی و
شناساندن زبان ملی به دنيا اهتمام نموده
و تک تک مردم ،دولت ،روشنفکران اين
وظيفه و تعهد را احساس کنند.

مديرکل محيط زيســت اســتان همدان جادهسازی بی سر و صدا
پيرامون تاالب آقگل را تکذيب کرد و گفت :شــهرداری اسالمشــهر
آقگل از مابين جاده تا ديواره تاالب را تيغهکشی کرده که معتقدم اين
اقدام نوعی بیسليقگی بوده است.
عادل عربــی در گفتوگو با فارس در خصــوص آخرين وضعيت
تاالب آق گل با وجود بارندگیهای خوب از ابتدای امسال اظهار کرد:
درآخرين بازديد از اين تاالب همچنان آب از رودخانه قرهچای استان
مرکزی به اين تاالب میريزد.
وی با اشاره به اينکه آب تاالب آق گل در حال حاضر در وسيع رين و
باالترين سطح خود در  10سال گذشته رسيده است افزود 90 :درصد
از جزيره وسط اين تاالب در زير آب قرار گرفته است.
مديرکل محيط زيســت اســتان همدان ادامه داد :از اين فصل به بعد
تاالب آقگل يک ايستگاه پرارزش و محل استراحتگاه پرندگان مهاجر
است.
وی بــا تاکيد بر اينکه پروژه مديريت زيســت بومی تاالب آقگل در
حال اجراست گفت :قرار اســت از ماه رمضان تا پايان شهريورماه و
مهرماه امسال کارگاه توانمندسازی با حضور مسئوالن مرتبط ،مردم و
سمن ها اجرا شود.
عربی خاطرنشــان کرد :برنامه مديريتی تاالب در زمان برگزاری اين
کارگاهها قرار اســت به عنوان طرح هم در اســتان مرکزی و هم در
استان همدان مصوب شود.
وی در خصوص جادهســازی بی سر و صدا در پيرامون تاالب آقگل
نيز گفت :بنده اين اقدام را تکذيب میکنم.
مديرکل محيط زيســت همــدان با بيان اينکه طــی بازديد چند روز
گذشــته محيط زيست استان جادهســازی در اين تاالب انجام نشده
اســت خاطرنشان کرد :شهرداری اسالمشــهر آقگل از مابين جاده تا
ديواره تاالب را تيغهکشی کرده که معتقدم اين اقدام نوعی بیسليقگی
بوده است.
وی تاکيد کرد :در حال حاضر تاالب آقگل به راه دسترسی نياز ندارد
و مردم و گردشگران می توانند اين راه را پياده طی کنند.
عربی با بيان اينکه هدف شهرداری منطقه از تيغهکشی را اجرای طرح
گردشگری در منطقه دانست و افزود :اين طرح عالوه بر مطالعه نياز به
تاييد محيط زيست استان همراه با اجرای ضوابط محيط زيستی دارد.

تولید بیش از  60هزار تن گندم در فامنین

مدير جهاد کشــاورزی شهرستان فامنين از توليد بيش از  60هزار
تن گندم در اين شهرستان خبر داد و گفت :نزديک به  27هزار هکتار
از محصوالت اين شهرســتان زير پوشش بيمه محصوالت کشاورزی
است.
جعفر کاويانیدلشــاد در گفتوگو با فارس اظهار کرد :خوشبختانه
خسارت سيل به توليد گندم در فامنين حاد نبوده و در مجموع افزايش
بارشها اثرات مثبتی در توليد اين محصول در شهرستان داشته است.
وی افزود :با وجود وارد شــدن خسارت به توليد گندم وجو نگرانی
بابت تأمين يا کاهش توليد ،گندم و جو در اين شهرستان وجود ندارد.
مدير جهاد کشــاورزی شهرستان فامنين گفت :انتظار میرود از سطح
کشت  35هزار و  200هکتار گندم ديم و  4هزار هکتار گندم آبی در
اين سال زراعی بيش از  60هزار تن توليد گندم داشته باشيم.
وی با اشــاره بــه بازديد از مزارع گندمی که دچار ســيل شــدهاند
خاطرنشــان کرد :طبق بررسیهای انجام شــده  370هکتار ازاراضی
زراعی اين شهرستان به طور متوسط تا  30درصد خسارت ديدهاند.
کاويانیدلشاد با اشاره به اينکه آبگرفتگی مزارع مناطق سيلزده دليل
بر خســارت مطلق نيست و به مرحله رشد گندم و ميزان خروج آب
از مزرعه بســتگی دارد يادآور شــد :امسال نزديک به  27هزار هکتار
از محصوالت اين شهرســتان زير پوشش بيمه محصوالت کشاورزی
هستند .وی با بيان اينکه با توجه به افزايش بارندگی و بارش بیسابقه
 513ميليمتری در اين سال زراعی تا امروز مزارع در وضعيت مطلوبی
قرار دارند بيان کرد :تاکنون  5هزار تن انواع کود شيميايی در اين سال
زراعی برای توليد محصوالت زراعی پاييزه و بهاره تا اين مرحله تامين
و توزيع شــده که نسبت به سال گذشــته توزيع توسط کارگزاریها
حدود  70درصد افزايش داشته است.
مدير جهاد کشاورزی فامنين در خصوص خريد گندم نيز تصريح کرد:
طبق سالهای قبل خريد بر اساس ثبت اطالعات جامع پهنهبندی انجام
خواهد گرفت که تقاضا میشــود کشاورزان گندم توليدی خود را به
مراکز خريد شهرستان و استان تحويل دهند.
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سخنگوی هيأت رئيسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به جلسه غير علنی
روز گذشــته مجلس گفت که به نظر میرسد حوادث اخير در امارات شيطنت
اسرائيلیها بوده است.
به گزارش ايســنا ،بهروز نعمتی گفت :يکی از مباحث مطروحه در اين جلسه
اتفاقاتی بود که در امارات رخ داده و به نظر میرســد شيطنت اسراييلیهاست.
نظر نظام هم همان نظری اســت که وزارت خارجه به عنوان دســتگاه رسمی
کشور اعالم کرده است.
وی افزود :در اين جلسه موضوعات هستهای و برجام نيز مطرح و عنوان شد که
اروپايیها بايد در فاصله  60روز اقداماتی را انجام دهند .همچنان که تيم وزارت
خارجه و دستگاه ديپلماسی نيز پيگيریهايی در اين زمينه دارند.

ســخنگوی وزارت کشــور گفــت :راهبــرد وزارت کشــور تقويــت
احــزاب ،ســمنها و شــرکتهای اقتصــادی بخــش خصوصــی در فضايــی
امــن و اميدوارانــه اســت.
بــه گــزارش ايســنا ،سيدســلمان ســامانی بــا بيــان اينکــه مثلــث توســعه
ايــران بــا مشــارکت احــزاب ،ســمنها و شــرکتهای اقتصــادی بخــش
خصوصــی محقــق میشــود ،گفــت :راهبــرد وزارت کشــور تقويــت هــر
ســه ضلــع در فضايــی امــن و اميدوارانــه اســت و هرچــه احــزاب در
حــوزه سياســی ،ســازمانهای مــردم نهــاد در حوزههــای اجتماعــی و
شــرکتهای بخــش خصوصــی در حــوزه اقتصــادی فعالتــر ،پوياتــر
و بــا انگيــزه تــر ظاهــر شــوند توفيقــات بيشــتری بــرای کشــور حاصــل
خواهــد شــد.

خبر

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

حوادث اخیر در امارات شیطنت اسرائیلیها
بوده است

مثلث توسعه ايران با مشارکت محقق میشود

تصمیم ايران برخالف توافق هسته ای نیست

رئيــس شــورای راهبــردی روابــط خارجــی ايــران ،تصميــم تهــران را
برخــالف توافــق هســته ای ندانســت و از اتحاديــه اروپــا بــه عنــوان طــرف
اصلــی ايــن توافــق بيــن المللــی خواســت از منافــع خــود در برابــر آمريــکا
دفــاع کنــد.
کمــال خرازی درباره خواســته های دقيــق ايران از اروپايی هــا گفت :اروپا
مکانيســمی به نام "اينســتکس" ايجاد کرده تا روابط تجاری خود با ايران ،با
وجود تحريم های بانکی آمريکايی را حفظ کند .اين مکانيسم در فرانسه ثبت
شده اما اقدامی فراتر از آن انجام نشده است.
وزير خارجه گفت :شــرکت های اروپايی هنوز هم مــی توانند از ايران نفت
بخرند .برخی از اين کشــورها هيچ منافعی در آمريکا ندارند ،از اين رو ترسی
از تحريم ها ندارند.

سخنگوی انرژی اتمی :

رفتن به شورای امنیت
یعنی خروج از برجام

خبر

پیشبینی کرده بوديم عدهای بخواهند
به تنش در منطقه دامن بزنند

مشکالت را بیش از آنچه هست
نشان ندهیم
وزير کشور گفت :تقاضای ما در شرايط حساس کنونی از فعاالن
بازار اين اســت که بيــش از پيش به فکر مردم باشــند و با دولت
همکاریهايی بهتر از قبل داشته باشند و تالش کنند خودشان فضای
بازار را مديريت کنند.
به گزارش ايســنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی افــزود :اخبار مبتنی بر
شايعات و شنيدهها در مردم دغدغه و نگرانی ايجاد میکند ،بنابراين
ضمن تاکيد بر اطالع رســانی به موقع و پاســخگويی به ابهامات و
شبهات و اشکاالتی که در حوزههای کاالهای اساسی ايجاد میشود،
تاکيد میشــود دستگاههای اجرايی در کنار تصميم گيری به موقع و
موضعگيری صحيح ،اخباری که در جهت ســياه نمايی و به صورت
غيرواقعی مطرح میشود را دنبال کرده و از روشهای کام ً
ال قانونی،
حتمــ ًا تذکرات الزم داده شــود و در صورت تعــدد و تکرار بايد
برخوردهای مناسب قانونی انجام شود.
وزير کشور همچنين با تاکيد بر لزوم پاسخگويی دستگاههای اجرايی
گفــت :پيش از اين مقرر و اعالم شــد که همه دســتگاهها ،کارکرد
جايگاه ســخنگويی را داشته باشند و نســبت به اخبار و اطالعات
منتشــره در فضا پاسخگو باشند ،به نحوی که عالوه بر اينکه پس از
پخش اخبار پاسخگويی انجام گيرد ،پيشاپيش ،از بروز موارد خالف
واقع پيشگيری کنيم و همچنين با تخريبهايی که در فضای مجازی
اتفاق میافتد ،مقابله کنيم تا مواردی چون اتومبيل ،شــکر و ســاير
مواردی که در هفتههای اخير موجب بروز برخی مشــکالت شد و
بخش زيادی از اين مشکالت ناشی از عدم مديريت صحيح فضای
مجازی بود ،را شاهد نباشيم.
رحمانی فضلی ضمن اشاره به اينکه در اين جلسه ستاد اطالع رسانی
و تبليغات اقتصادی کشور در خصوص موضوع کاغذ به عنوان يکی
از مصارف اصلی و مورد نياز کشور بحث شد ،گفت :ما بايد بر فعال
شدن ظرفيت توليد داخل کاغذ حساب کنيم .گزارشها نشان میدهد
کــه میتوانيم  50درصد نياز کاغذ کشــور را در داخل توليد کنيم که
اين عدد بســيار خوبی اســت .لذا بايد مواد اوليه مورد نياز وارد شود
تا کارخانجات فعال شــوند و توليد داخلی و اشــتغال افزايش يابد و
همچنين قيمت تمام شده کمتر باشد.
وی ادامه داد :در خصوص کيفيت کاغذ نيز پيشــنهاداتی مطرح شد
که ناشران و روزنامهها و نهادهايی که بيشتر از کاغذ استفاده میکنند
بايد نظارت بر کيفيت داشته باشند که اين موضوع همکاری وزارت
صنعــت ،معدن و تجارت ،وزارت ارشــاد و فعالين نشــر را اقتضا
میکند.

ســخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت اگر
اتحاديــه اروپا موضوع هســتهای ايران را به
شورای امنيت ببرد ،برجام از بين خواهد رفت
و هر واکنشی از سوی تهران محتمل است؛ از
جمله خروج از اين توافق.
به گزارش فــارس« ،بهــروز کمالوندی» در
گفتوگو با شــبکه پرس تــیوی گفت :اگر
اتحاديــه اروپا ،موضوع هســتهای ايران را به
شــورای امنيت ببرد ،در واقع اين معاهده از
بين خواهد رفت و فکر نمیکنم که ديگر اين
معاهده پا برجا بماند.

دیگر نمیتوانيم منتظر بمانيم

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی در خصوص
اظهارات حسن روحانی رئيس جمهور ايران
مبنی بر کاهش تعهدات ايران در برجام گفت:
مــا در طی يک بازه زمانی  60روزه ،برخی از
تعهــدات خود در برجــام را به حالت تعليق
درآورديــم و اين فرصت را به کشــورهای
اروپايی داديم تا به تعهــدات خود برگردند.
در واقع ،از اين طريق ســعی کرديم تا عالوه
بــر رفع تحريمها ،به ثمرات برجام که تاکنون
محقق نشده بود ،دست يابيم.
وی در خصــوص اقــدام اتحاديــه اروپــا
مبنــی بــر رد مهلــت  60روزه ايــران عنــوان
کــرد :ايــران حداقــل يــک ســال صبر کــرد تا
ببينــد کــه کشــورهای اروپايــی چــه واکنشــی
را در قبــال خــروج آمريــکا از برجــام در
دســتور کار قــرار میدهنــد .آنهــا در ايــن
مــدت ،وعدههــای زيــادی دادنــد امــا در
عمــل و در خصــوص مــواردی همچــون

ســازوکار مالــی  S P Vو يــا اينســتکس عزم
جــدی از طــرف اروپايیهــا مشــاهده نشــد.
آنچــه کــه مــا بــه دنبــال آن هســتيم ،چيــزی
جــز برداشــته شــدن تحريمهــا نيســت
و متاســفانه در طــی ايــن مــدت ،اقدامــی
جــدی از ســوی غربیهــا در ايــن زمينــه
صــورت نپذيرفــت.
کمالوندی ادامــه داد :از اين رو ،فکر میکنيم
که اکنون زمان آن رسيده تا اروپايیها اقدامی
انجام داده تا نشان دهند که خواهان تغيير اين
وضعيت هســتند و اين پنجرهای است که در
برابــر اروپايیها قرار گرفته و نبايد آن را يک
ضرب االجل تعبير کرد .ما به طور داوطلبانه به
تعهــدات خود در برجام پايبند بوديم ،اما آنها
به تعهدات خود عمل نکردند .درواقع ،ما برای
مدت زمان  60روز اقداماتی را که کشورهايی
اروپايی در اين زمينه انجام خواهند داد ،مورد
ارزيابی قرار خواهيم داد و در آن زمان تصميم

خواهيم گرفت که آيا بــه پايبندی داوطلبانه
خود به برخی از تعهدات ادامه دهيم يا خير.
ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی اقدامــات
اروپايیهــا بــرای حفــظ برجــام از قبيــل راه
انــدازی اينســتکس و يــا  S P Vرا ناکافــی
و فاقــد کارايــی خوانــد و افــزود :مــا بايــد
بيــن توانايــی و تمايــل اروپايیهــا ،تمايــز
قائــل شــويم .فکــر میکنــم کــه آنهــا
تمايــل دارنــد تــا کارهايــی را انجــام دهنــد،
امــا قــادر بــه انجــام آن نيســتند .از ايــن
جهــت ،زمــان بيشــتری بــه آنهــا داديــم تــا
مشــخص شــود کــه آيــا میتواننــد راهــی را
بــرای حــل ايــن مســئله پيــدا کننــد يــا خيــر.

اروپاییها قبل از دیر شــدن دست
به کار شوند

وی تصريح کرد :اگــر اروپايیها میخواهند
کاری انجام دهند ،بهتر است قبل از دير شدن،
دست به کار شوند.

حمله حفتر به طرابلــس تهدیدی برای امنيت و صلح
جهان است

کمالونــدی گفــت :اگــر اتحاديــه اروپــا،
ايــن مســئله را بــه شــورای امنيــت ببــرد ،در
واقــع ايــن معاهــده از بيــن خواهــد رفــت
و فکــر نمیکنــم کــه ديگــر ايــن معاهــده
پــا برجــا بمانــد .جمهــوری اســالمی ايــران،
قطعــا اقدامــات جــدی و محکمــی را بــرای
احقــاق حــق ملــت خــود انجــام خواهــد داد
و هــر واکنشــی محتمــل اســت .ايــن واکنش
ممکــن اســت خــروج از برجــام و يــا هــر
چيــز ديگــری باشــد ،بنابرايــن ،ايــن مســئله
بايــد بيــن ســران کشــورهای عضــو حــل
شــود.
به گزارش فــارس ،کمالوندی در پاســخ به
اين ســؤال که چه زمانی طول خواهد کشيد
که ايران به ميزان غنی ســازی خود در زمان
قبل از برجام برسد؟ گفت :دکتر صالحی چند
روز پيش اعالم کرد که بيشــتر از چهار روز
طول نخواهد کشيد تا بتوانيم ميزان غنیسازی
اورانيوم خود را از  3.67درصد تعيين شــده
در برجــام به  20درصد يا هــر ميزان که مد
نظر داريم ،برســانيم .اگر بعد از اين  60روز،
اروپايیها گامهايی را برای برداشــته شــدن
تحريمها برندارند ،ما ميزان غنی ســازی را به
باالتر از  3.67درصد خواهيم رساند و درباره
آينده رآکتور آب ســنگين خنداب نيز تصميم
خواهيم گرفت و ممکن است مدرنسازی را
در دستور کار قرار دهيم.
وی ادامه داد :همه اينها به اروپايیها بستگی
دارد و بايــد منتظر بمانيم که نقش خود را در
اين زمينه چگونه ايفا خواهند کرد.

«پوتین» معتقد است که اعمال فشار آمريکا بر ايران نتیجه نخواهد داشت
ســخنگوی رياســت جمهــوری روســيه
در مــورد حداکثــر فشــار آمريــکا بــر ايــران
گفــت« :والديميــر پوتيــن» معتقــد اســت
کــه اعمــال فشــار آمريــکا بــر ايــران نتيجــه
نخواهــد داشــت.
بــه گــزارش ايلنــا« ،دميتــری پســکوف»

ســخنگوی رياســت جمهــوری روســيه،
در مــورد افزايــش فشــار بــر ايــران گفــت:
«والديميــر پوتيــن» معتقــد اســت کــه اعمال
فشــار آمريــکا بــر ايــران نتيجــه نخواهــد
داشــت.
پســکوف در ادامــه گفــت« :پوتيــن بارهــا

اعــالم کــرده اســت کــه چنيــن سياســتی
هرگــز بــه نتيجــه نخواهــد رســيد ،بلکــه
برعکــس ،باعــث ايجــاد بــن بســت بــرای
حــل مشــکالت خواهد شــد و هيــچ توافقی
در ايــن شــرايط شــکل نخواهــد گرفت».اين
مقــام روســی در مــورد محورهــای مذاکــره

پوتيــن و مايــک پمپئــو گفــت :پوتيــن قصــد
دارد در ديــدار بــا «مايــک پمپئــو» وزيــر
امــور خارجــه آمريــکا ،روابــط دوجانبــه،
موضوعــات مهــم منطقــهای و بيــن المللــی
ماننــد موضوعــات ايــران  ،ســوريه ،ونزوئــال
و کــره شــمالی را مــورد بررســی قــرار دهــد.

کرد

آمریکا  ۶شرکت چينی را برای معامله با ایران تحریم

■ تســنیم :آمريکا  6شــرکت فناوری چين را بــه اتهام صادرات
محصوالت و فناوری آمريکايی به ايران تحريم کرد.
به نقــل از صدای آمريکا ،وزارت بازرگانــی آمريکا اعالم کرد که
چهار شــرکت چينی که در هنگ کنگ نيز دارای دفاتری هســتند
بــه دليل حمايت از برنامه نظامی ايران در نقض تحريمهای آمريکا
تحريم میشوند.در بيانيه وزارت بازرگانی آمده که دو شرکت چينی
ديگر نيز به " ليست نهادها"ی تحريم شده اضافه شده اند زيرا آنها
اقدام به تامين فن آوری برای سازمان های مرتبط با ارتش آزاديخواه
خلق چين میکنند.وزارت بازرگانی آمريکا همچنين يک شــرکت
پاکســتانی و پنج نهاد ديگر در امارات متحده را از صادرات کاال به
آمريکا منع کرد.ويلبور راس دراين باره گفت :ما به افراد ،شــرکتها
و ســازمانهای حاضر در سراسر دنيا هشدار میدهيم که آنها مسئول
حمايت از اقدامات مربوط به تسليحات کشتار جمعی و برنامههای
غيرقانونی ديگر ايران هستند

عمليات ضد تروریستی ارتش سوریه در حومه «حماه»

■ تســنیم :عملياتهای ضد تروريستی ارتش ســوريه در مناطق
مختلف اين کشور ادامه دارد.بر اساس اين گزارش ،نيروهای سوری
مواضع تروريســتهای تکفيری در کفرزيتا واقع در حومه شمالی
حماه را هدف قرار دادند.اين در حالی اســت که مواضع تکفيريها
در االربعين و اللطامنه در حومه حماه نيز توســط ارتش سوريه در
هم کوبيده شدند

افزایــش قيمت نفت در پی تشــدید جنگ اقتصادی
آمریکا و چين

■ ایلنا :با اعمال تعرفههای متقابــل بين آمريکا و چين و همينطور
تنشهــای به وجود آمده در خاورميانــه احتمال میرود نفت روند
صعودی قيمت خود را ادامه دهد .به نقل از پايگاه خبری بلومبرگ،
نفــت بار ديگر به دليل احتمال عدم توافق مشــترک آمريکا و چين
بر ســر تعيين نرخ تعرفهها و همينطور تشديد تنشها در خاورميانه
با افزايش قيمت مواجه شــده است.شاخص بورس نيويورک پس
از روز گذشــته که به مقدار يک دهم درصد کمتر بسته شده بود به
ميزان چهار دهم درصد افزايش پيدا کرد .آمريکا نيز ليست جديدی
از  300ميليارد دالر کاال برای اعمال تعرفه  25درصدی اعالم کرد.
تصميم اين کشــور در پی اعالم افزايــش تعرفه بر  60ميليارد دالر
کاالی آمريکايــی از طرف چين بود .مســاله ديگری که باعث اين
افزايشها شد ،حادثه برای چند کشتی در نزديکی بنادر امارات بود

آمریکا بدون دليل در حال افزایش تنش با ایران است

اســپانيا ناوچه خود را از گروه ضربت آمریکا در خليج
فارس خارج کرد

وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی
به  30درصد رسید

■ فــارس :وزير دفاع اســپانيا فرمان خروج موقــت ناوچه «مندز
نونتــس» با  215ملوان را از گروه ضربت آمريکا به رهبری ناوگروه
لينکلــن ،صادر کرد.اين خبر را منابع آگاه در وزارت دفاع اســپانيا
در اختيار روزنامه اســپانيايی «الپايی» گذاشتهاند .اين منابع اعالم
کردهاند که اين ناوچه در ماموريت همراه با ناوهواپيمابر اســت و
در هيچ ماموريت ديگری مشارکت نخواهد کرد.يکی از خبرنگاران
شبکه خبری ای .بی .سی آمريکا هشدار داده است که چنين اقدامی
میتواند به تنش ديپلماتيک ميان آمريکا و اسپانيا منتهی شود

معاون اول رئيس جمهوری گفت :با تالش های انجام شــده در
ســال های اخير ميزان وابســتگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد
زيــادی کاهش يافت ،اگر زمانی بودجــه دولت  80تا  90درصد به
نفت وابسته بود ،اين وابستگی امروز به  30درصد رسيد.
به گــزارش ايرنا  ،اســحاق جهانگيری به تحريم هــا و آثار آن بر
بودجه کشور اشــاره کرد و افزود :با تالش هايی که طی سال های
اخير صورت گرفته ميزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد
زيادی کاهش يافته است.
وی تاکيــد کرد :اگر زمانی بودجه دولــت  80تا  90درصد به نفت
وابســته بود ،اين وابســتگی امروز به  30درصد رسيده و اين يعنی
اگر در بخش هزينه ها در دســتگاه های اجرايی صرفه جويی شود،
منابع بيشتری می تواند در قالب بودجه در مسير توسعه کشور مورد
استفاده قرار گيرد.

حمله یمن به تاسيسات حياتی عربستان

■ باشــگاه خبرنگاران :شبکه المســيره به نقل از يک منبع نظامی
يمنی ضمن اعالم خبر انجام عمليات گسترده عليه تاسيسات حياتی
عربستان سعودی گفت اين عمليات صبح ديروز در واکنش به ادامه
تجاوزات و محاصره يمن صورت گرفت .اين منبع نظامی هشــدار
داد در صورت ادامه تجاوزات ،برای اجرای حمالت بيشتر آمادگی
داريم.منبع مذکور اعالم کرد حمالت عليه تاسيسات حياتی و مهم
عربستان با هفت فروند پهپاد يمنی صورت گرفت.

عربستان از هدف قرار گرفتن خط لولههای نفت خود
در ریاض خبر داد

کارت زرد مجلس
به وزير آموزش و پرورش
روز گذشته نمايندگان پاســخ های وزير آموزش و پرورشب ه
سوالی درباره رشــد بیرويه آموزشگاههای علمی آزاد و کتابهای
کمک آموزشی را قانعکننده ندانستند.
بــه گزارش ايلنا ،ســيدفاطمه ذوالقدر از پاســخهای وزير آموزش
و پرورش در مورد رشــد بیرويــه آموزشــگاههای علمی آزاد و
کتابهای کمک آموزشــی قانع نشد و ســوال را در صحن مجلس
به رای گذاشت.
بر اين اســاس نمايندگان با  83رای موافــق و  114رای مخالف از
مجموع  299نماينده از پاســخ وزير قانع نشــدند و وزير از مجلس
کارت زرد دريافت کرد.

■ ایسنا :اتحاديه اروپا نسبت به حمالت نيروهای موسوم به "ارتش
ملی ليبی" به طرابلس هشدار داد.
اعضای اتحاديه اروپا با صدور يک بيانيه مشــترک با هشدار نسبت
به حمالت نيروهای موســوم به "ارتش ملی ليبی" به رهبری خليفه
حفتر به طرابلس ،تأکيد کردند که اين حمالت و تنش در طرابلس و
اطراف آن يک تهديد برای صلح و امنيت جهانيان به شمار میرود و
برهم خوردن ثبات ليبی را نيز تشديد میکند.اتحاديه اروپا همچنين
تمامی طرفهای درگير در ليبی را به کنار گذاشتن سالح و پايبندی
به گفتوگوها با نظارت سازمان ملل دعوت کرد

■ ایرنا :محمــد جواد ظريف وزير امور خارجــه در گفت وگو با
خبرگــزاری ای ان ای هند با بيــان ايران همواره از خود دفاع کرده
اســت گفت امريکا بدون دليل در حال افزايش تنش با ايران است
.وزيــر امور خارجه در اين گفت وگو اختصاصی افزود متاســفانه
آمريکا به صورت غير ضروری تنش ها را افزايش داده است .ايران
به دنبال تنش نيست اما هميشه برای دفاع از خود آماده است
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وزير امور خارجه کشــورمان در واکنش بــه برخی از اقدامات
مشــکوک رخ داده در منطقه اظهار کرد :از قبل پيشبينی کرده بوديم
کــه عدهای بخواهند با انجام برخی از اقدامــات ،تنش در منطقه را
دامن بزنند.
به گزارش ايســنا ،محمدجواد ظريف بعد از ديدار با همتای هندی
خــود در دهلی نو در ارتباط با محورهــای گفتوگوی خود با اين
ديپلمات ارشــد هندی ،گفت :جلسه بســيار خوبی داشتيم .در اين
جلسه در مورد آخرين تحوالت برجام و اقدامات جمهوری اسالمی
ايــران در اين زمينه توضيحاتی را ارائه کرديم ،مواضع ايران را تبيين
کرديم و ما همان طور که برای شــرکای نزديکمان از جمله روسيه
مواضع خود را تشريح کرده بوديم ،در اين ديدار نيز به تبيين مواضع
خود در مورد بحث برجام و مسائل مربوط به آن پرداختيم.

بین الملل

اینفوگرافیک :ایرنا

■ ایسنا:ســخنگوی رياست امنيت کشور عربســتان از هدف قرار
گرفتن "محدود" دو نيروگاه پمپاژ نفت وابســته به شرکت آرامکو
خبر داد .به نقل از اســکای نيوز ،اين مقام ســعودی گفت که اين
رخــداد در دو نيروگاه وابســته به شــرکت آرامکو در دو اســتان
الدوادمی و عفيف در رياض رخ داده اســت.وی عنوان داشــت که
اين رخداد در بين ســاعت شش تا شش و نيم صبح روز گذشته به
وقت محلی صورت گرفت.
در همين حال ،وزير نيرو در عربســتان ســعودی اعالم کرد که دو
نيروگاه پمپاژ نفت شــرق -غرب هدف قرار گرفته شدند.وی گفت
کــه اين اقدام "خرابکارانه" انتقال جهانــی نفت را هدف قرار داده
است.
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مشموالن غايب منتظر تمديد قانون جريمه نباشند

حل مشکالت خانوادگی معتادان با اجرای طرح
«مديريت مورد»

معاون احضار و اعزام سازمان وظيفه عمومی ناجا با تاکيد بر اينکه مشموالن غايب
هرچه سريعتر برای تعيين تکليف وضعيت خدمتی خود اقدام کنند ،گفت :اين مشموالن
نبايد منتظر تمديد قانون جريمه باشند.به گزارش ايرنا ،نجف حميدزاده افزود :مشموالن
غايب متاهل که خود را معرفی کنند ،در صورت امکان در اســتان يا شهرســتان محل
سکونت همسرشان بکارگيری می شوند ،همچنين در صورت امکان مشموالن مجرد نيز
تا شعاع  300کيلومتری محل سکونتشان سازماندهی می شوند.وی بيان کرد :مشموالن
غايبی که وضعيت خدمتی خود را مشــخص نکنند ،برابر مواد  58و  62قانون خدمت
وظيفه عمومی با تشديد محدوديت ها و محروميت های اجتماعی ،عدم برخورداری از
هرگونه تسهيالت دولتی و اشتغال در سازمان ها دولتی و خصوصی مواجه می شوند.

فضای مجازی

«ساسیگیت» از نگاهی ديگر!
« محمد فاضلی

«ساسیگيت» محصول سياســت فرهنگی اين کشور و تحوالت
دنيای مدرن اســت .مردم ايران هم مثل ســبک زندگی بقيه مردم دنيا
«همهچيزخوار» شــدهاند با اين وصف که تيغ سانسور و سياست نشر
کتاب و عرضه موســيقی ،جلوی ســر برآوردن نويسندگان بزرگ و
جذاب ايرانی ،و تربيت موسيقايی مردمی ناشاد را گرفته است .نتيجه:
«آقامون جنتلمنه» از کودکان و مردم دلبری میکند .چرا ناراحتيد؟
ساسی مانکن آهنگی خوانده ،در چند مدرسه پخش شده و حاال مسأله
اول فرهنگ مملکت شــده است «آقامون جنتلمنه» .داستان باال گرفته
و «ساســیگيت»ی شده است .کاربردیترين راهبرد اين گونه مسائل
نيز «دراز کردن چند مقصر» است تا بيچارهها «بز بالگردان» بشوند تا
آبها از آســياب بيفتد .بگذاريد ما ايــن راه را نرويم و موضوع را از
زوايای ديگری ببينيم.
بيست ســال پيش کتاب «مميزی کتاب» (نوشــته احمد رجبزاده،
انتشــارات کوير) را ويراســتاری میکردم .نويسنده نشان داده بود که
چگونه تيغ سانســور ،ريشه ادبيات و رمان ايرانی را از بيخ خشکانده
است .فرصت توضيحاش نيست ،خودتان بخوانيد حيرت میکنيد.
شــانزده سال پيش کتابی نوشــتم به اسم «مصرف و سبک زندگی» و
نشان دادم که سليقههای مردم دنيای جديد مخلوط و التقاطی میشود.
مــردم «همهچيزخوار» میشــوند يعنی روزه میگيرنــد ،میرقصند،
ساسیمانکن و موسيقی سنتی را با هم گوش میکنند ،تواشيح قبل از
اذان را هم دوست دارند و از متنهای تلگرام و ويدئوهای اينستاگرام
تــا جنگ و صلح و مثنوی موالنا را هــم میخوانند .اين روند دنيای
مدرن است .اگر سياست فرهنگی کشور فرصت بروز به رمان خوب
و تربيت موســيقايی خوب ندهد ،خب آن قســمت ساســیمانکنی
«همهچيزخواری» قویتر میشود.
دوازده ســال پيش هم کتابی نوشتم به اسم «جامعهشناسی مصرف
موســيقی» و نشان دادم که برچيدن موســيقی و تربيت موسيقايی
از جلوی دســت و پای مردم ،چگونه به ذائقه موســيقايی شــکل
داده اســت .ترديد ندارم اگر کتابی هم درباره شــادی نوشته بودم،
«جامعه تشنه شادی» در آن جلوه میکرد .خب ،جامعهای با تربيت
موســيقايی ضعيف و تشــنه شادی ،ميل به ساســی مانکناش باال
میزند.
حاال اينها را در ذهن داشــته باشيد تا چند آمار را با هم مرور کنيم.
سايت رســمی نمايشــگاه کتاب (( book۳۲.irبه بازديدکنندگان
نمايشــگاه امکان میداد تــا کتابها را جســتوجو کنند .گزارش
خبرگزاری کتاب ايران (ايبنا) نشان میدهد:
از ميان  10کتابی که بيش از همه جســتوجو شدهاند ،هشت کتاب
رمان و داستان خارجی بودهاند-1:ملت عشق (اليف شافاک)-2 ،انسان
خردمند (يووال نوح هراری)-3 ،خودت باش دختر (ريچل هاليس)،
-4من ســر قولم هســتم» (اميرعلی ق)-5 ،دنيای ســوفی (يوستين
گوردر)-6 ،کيمياگر (پائولو کوئيلو)-7 ،اکنون (فاضل نظری)-8 ،جزء
از کل (استيو تولتز)-8 ،شدن (ميشل اوباما) و -10وقتی نيچه گريست
(اروين يالوم).
بيســت کتابی که بيشترين جستجو درباره آنها انجام شده عبارتند
از :ملت عشــق ،انســان خردمند ،خودت باش دختــر ،بنويس تا
اتفــاق بيفتد ،جزء از کل ،اثر مرکب (دارن هاردی) ،توحيد مفضل،
بيشعوری ،کيمياگر ،نخل و نارنج (وحيد يامينپور) ،اکنون (فاضل
نظری) ،عقايد يک دلقک ،دنيای ســوفی ،شــازده کوچولو ،چهار
اثــر ،قرآن ،تئوری انتخاب ،صد ســال تنهايی ،راز ،قلعه حيوانات،
و کوری .نکته مهم اين اســت که فقط يک کتاب رمان نويســنده
ايرانی در بين اين بيست اثر وجود دارد .کتاب اکنون فاضل نظری،
شعر است.
بيشــترين جســتجوی نام پديدآورنده کتاب متعلق به اين افراد بوده
اســت-1 :فاضل نظری-2 ،ســيمين دانشور-3 ،هوشــنگ ابتهاج،
-4صادق هدايت-5 ،نادر ابراهيمی-6 ،محمود دولتآبادی-7 ،کريم
زمانی-8 ،برايان تريسی ،و -8ميشل اوباما .دو نفر خارجیاند و به غير
از فاضل نظری (متولد  ،)1358همگی نويسندگان و شاعران نسلهای
قبل از انقالب هســتند .بيشترين موضوعات جســتوجو شده هم
عبارتند از-1 :رمان-2 ،روانشناسی و -3شعر.
اين آمارهای ســاده چه میگويند؟ اول ،مردم بيش از هر چيز به دنبال
رمان ،داســتان ،کتب روانشناسی و شعر هســتند .دوم ،مردم در بين
کتب رمان و داســتان ،آثار جذاب نويســندگان ايرانی را نيافتهاند و
کتب محبوبشان نوشته خارجیهاست؛ نه اينکه مردم خارجیها را
دوست دارند ،نظام فرهنگی کشور از پرورش نويسندگانی که مردم را
جذب کنند بازمانده اســت .سوم ،نويسندگان نسل جديد نتوانستهاند
از پس غولها ،از سيمين دانشــور گرفته تا صادق هدايت و محمود
دولتآبادی برآيند .چهارم ،جامعه ما را چه شده است که هنوز آثاری
خلق شــده بر بستر دنيای اجتماعی ســيمين دانشور ،صادق هدايت،
نادر ابراهيمی و هوشــنگ ابتهاج فضايی برای نويسندگان جديد باقی
نمیگذارند؟
*عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

کاهش 25درصدی آمار معتادان متجاهر طی دوسال
مديــرکل پيشــگيری هــای فرهنگــی اجتماعــی معــاون اجتماعــی قــوه قضائيــه
گفــت 30 :ناظــر قضايــی در مراکــز موضــوع مــاده  16بــه منظــور نظــارت بــر
تکاليــف  12گانــه مشــخص شــده تــا طــی دوســال شــاهد کاهــش 25درصــدی
آمــار معتــادان باشــيم.
به گزارش فارس ،جزء «ث» بند  3ماده  80قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور،
تبصــره  1ماده  16قانون مبارزه با مواد مخدر ،آئيننامه مراقبت بعد از خروج معتادان
ابالغی رئيس قوه قضاييه و ماده  6دستورالعمل ساماندهی زندانيان و کاهش جمعيت
کيفری زندانها بر مراقبت بعد از خروج زندانيان تاکيد دارند تا دوباره شاهد بازگشت
آنان به زندان نباشيم.

معاون توسعه پيشگيری و درمان سازمان بهزيستی کشور از اجرای طرح «مديريت
مورد» برای  3200معتاد متجاهر در  21استان کشور خبر داد.
مجيد رضازاده در گفتوگو با ايســنا ،با بيان اينکه طــرح «مديريت مورد» تنها برای
معتادان متجاهر نيست گفت :ما در سازمان بهزيستی معتقد هستيم که برای درمان اعتياد
بايد به شکل «درمان تک دوزی شده» عمل کنيم.
وی با اشــاره به اينکه استفاده از طرح «مديريت مورد» يک مبحث علمی است اظهار
کرد :استفاده از طرح مديريت مورد با کمک مددکاران مربوطه شامل اقداماتی مثل حل
مشکالت خانوادگی ،اشتغال ،مسکن و اقدامات روانشناسی است.

اردیبهشت تجلی
زیبایی و شکوفایی
طبیعت همدان است
« مهدی ناصرنژاد

سال که میچرخد و پای ارديبهشت ماه به
کوه و دشت و دمن همدان میرسد ،گويی که
دنيا هم دگرگون شده است .در ارديبهشت ماه
اســت که پيرهن رنگرنگ بهار و طبيعت در
همدان از هميشه زيباتر و بهشتیتر مینمايد.
ارديبهشــت مــاه در طبيعت همدان اســت
کــه نفس هوا جان زندگی بــر گل و گياه و
سنگ و خارا در ستيغ دلکش الوند میبخشد
و پارههای ســپيد ابر ســبزهها و شقايقها را
در دشــت ميدان ميشان «دشــتی سرسبز در
کمرکش کوه الونــد» نوازش میدهد .در اين
بهار و در اين ماه نازنين اســت که حســی
فتنهانگيــز آرام و قــرار از آدميان میربايد و
کمتر کســی را يارای مانــدن در کنج خانه و
گوش دادن به هياهوی بيهوده شهر میماند.
همدان در مقايســه با ديگر نقاط کشــورمان
اســتانی به نسبت کوچک با وسعت 20/173
کيلومتر است و خود شهر همان نيز با اقليمی
کوهستانی به وســعت  2831کيلومتر ،تاريخ
پر فراز و نشــيب و پرافتخاری به خود ديده
است .همدان با حدود ميانگين  300ميلیمتر
بارندگی در سال رودخانههايی نسبت ًا پرآب و
خروشــان ،اما کوتاه و فصلی زيادی هم دارد
که در دامنههای زاگرس و الوند کشتزارها و
دشتها و بيشهزارها و باغهای حاصلخيز را
سيراب میسازد و باغداری يکی از حرفههای
اصلی و دلمشــغولی بسياری از روستاييان و
دامنهنشــينان همدانی را تشــکيل میدهد و
همين باغهای پردرخت و پر شکوفه و عطر
و رنگ است که همه ساله در ارديبهشت ماه
به اوج زيبايی و طراوت میرسد و هر انسان
با ذوقی را به شوق و تماشا میکشاند.
باغــداران همدانــی اگر چه اغلــب و هنوز
بــه روشهای ســنتی در تــالش و زحمت
و توليد هســتند ،وليکن چنين ســاز و کار
و چنيــن شــيوه و زندگی نــزد باغبانهای
همدانی آنچنــان هنرمندانه و با دقت و بلکه
با وسواس و فرهنگ مختص به خود میباشد
که حاصل آن بهترين و اســمیترين ميوه و
دستاورد تالش باغبانی در نزد ايرانيان و حتی

سامانه «سجاد»

چیست؟

مسئول کارگروه فناوری اطالعات و آمار
قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سيلزده
ضمن تشريح عملکرد سامانه سجاد (سامانه
جامــع امداد و بازســازی دولت) از تکميل
اطالعات اين ســامانه از سوی دستگاههای
ذیربط خبر داد.
اميرشــجاعان در گفت وگو با ايسنا سامانه
«سجاد» را تشريح و اظهارکرد :بعد از اينکه
عبدالرضا رحمانی فضلی  -وزير کشــور-
مسئوليت قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق
سيل زده را پذيرفت در وزارت کشور سامانه
سجاد (سامانه جامع امداد و بازسازی دولت)
را طراحی کرديم.
وی بــا بيان اينکه اين ســامانه چهار حوزه
اصلی دارد ،گفت :بخش اول حوزه امداد و
نجات اســت .در بخش امداد و نجات کليه
اقداماتی که در اين بخش انجام شده است و

طبيعت همدان میدرخشــند .يکی از همين
ستارههای ناب همدانی پرويز ملکزاده است
و چون در دل شهر و در فضای کوچک خانه
خود نتوانست هر آنچه که دوست دارد بکارد
و غرس کند و به وجود آورد ،رفت و فرهاد
وار در کوه و سنگ و سنگالخهای گوشهای
از حاشيه شهر همدان و دامنه کوه الوند افتاد
و کاری کرد کارســتان .ملکزاده که اينک به
ابداع و نوآوری و اعجاز در باغ و باغبانی نزد
جهانيان شهره است ،چند سالی است در دل
کوه قطعه جديدی به بهشت موعود خداوندی
اضافه کرده است و مجموعه سبز و پرشکوفه
و پر عطــر و رنگی از انواع درختهای ميوه
در اين فضای کوهســتانی فراهم ســاخته و
پرورانده اســت که گويــی دروازه ورود به
دنيای بهار و بهشــت ارديبشهت ماه همدان
همين باغ است.
در واقــع اگــر دوســتدار طبيعــت و تمام
زيبايیهای بهار و شگفتیهای ارديبهشتماه
همدان باشــی ،بايد از باغ پرويز ملکزاده که
در سردر آن حک شده «باغ امانت ملک» آغاز
کنی تامعنای واقعی زيبايیهای بهار و اعجاز
باغبانی در همدان را به عينه ببينيد.
ملکزاده در طول حدود  15ســال گذشــته
که فعاليتهــای تحقيقاتی و صنعت باغبانی
را در باغ جادويی خود آغاز کرده دســت به
ابتکارهای زيادی زده که بارها در رسانههای
تصويــری و نوشــتاری کشــورمان و بلکه
رســانههای خارجی منعکس شده است ،اما
هميــن دو روز پيش که بهار و ارديبهشــت

يا انجام خواهد شد را ثبت می کنيم .بهطور
مثال اطالعات امدادرسانیهای انجام شده يا
بستههای غذايی توزيع شده ميان سيلزدگان
و يا افرادی که اسکان موقت يافتند از طريق
دســتگاه های ذیربط ماننــد هالل احمر و
 ....دريافت و در ســامانه ثبت میشود .ثبت
تمامی اطالعات باعث میشــود که عمليات
بهدرستی انجام شود.
مســئول کارگــروه فنــاوری اطالعات و
آمار قرارگاه بازســازی و نوســازی مناطق
ســيلزده در پاســخ به اين ســوال که آيا
امدادرســانیهايی که توسط ســازمانهای
مردمنهاد صورت میگيرد نيز در اين سامانه
ثبت میشــود يا خير،اظهارکرد :سعی داريم
تمامی امدادرسانی و توزيع اقالمی که توسط
سازمانهای مردمنهاد نيز صورت میگيرد را
دراين سامانه ثبت کنيم.
وی اضافــه کــرد :حــوزه ديگــر اين
سامانه برآورد خســارات است .در اين
حــوزه اطالعــات بخشهای خســارت
ديده که توســط تمام دســتگاههای ذی

ربط ازجملــه بنياد مســکن ،آبفا ،توانير
و ديگــر مجموعهها تهيه میشــود را با
جزييات وارد ســامانه می کنيــم تا دقيقا
مشخص شــود که به چه قســمتهايی
خســارت وارد شده اســت و براساس
اين اطالعــات و جمعبندی آنها بتوانيم
ميزان خسارات را مشخص کنيم.
شــجاعان در ادامه به تشــريح بيشتر اين
بخــش پرداخــت و گفت :بهطــور مثال
در بخش کشــاورزی آمار خســارتهای
وارد شــده به اين بخش توســط مروجين
کشاورزی براساس دســتورالعملهايی که
طراحی کرديم ،تکميل میشــود سپس با
عکسهــای هوايی کنترل شــده تا ميزان
دقيق خســارت برآورد شــود و پرداخت
خسارت نيز از طريق کميته مربوطه تعيين
و انجام میشود.
مســئول کارگروه فناوری اطالعات و آمار
قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سيلزده
ادامــه داد :بعد از اين که خســارات با دقت
مشخص شــد ،حوزه بعدی تخصيص منابع

 ۱5ميليون بيمار مبتال به فشار خون در کشور داریم
وزير بهداشــت ،درمــان و آموزش
پزشکی گفت :سال گذشته  10ميليون نفر
در جهان به علت ابتال به فشــار خون و
عوارض آن جان خود را از دست دادند.
در کشور ما نيز برآورد میشود حدود 15
ميليون بيمار مبتال به فشــار خون داشته
باشيم.
به گزارش ايســنا ،ســعيد نمکی افزود:

C M

حداقــل  40درصد افراد مبتال به فشــار
خون از بيمــاری خود خبر ندارند و اين
موضوع بســيار خطرناک است .اين افراد
وقتی متوجه میشوند که با سکته مغزی
يا قلبی به بيمارستان میروند يا با نارسايی
کليه بايد دياليز شوند.
وی ادامــه داد :فشــار خــون يکــی از
اولويتهای مهم نظام ســالمت است و
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مصرفکنندگان بازار جهانی میباشد.
معمولیتريــن حاصل باغبانهــای همدانی
همان انواع ميوههای پيونــدی و اصالحنژاد
شــده است چنان که آشــنا نبودن هر باغبان
همدانی به هنر و شــيوههای پيوندی و قلمه
و توليــد نهــال ،صفتی بــد و نقطه ضعفی
نابخشــودنی نزد اهل فن و فرهنگ باغبانی و
باغداری شمرده میشود.
باغآرايی و طبقهبنــدی گونههای درختی نيز
نزد باغداران همدانی از شــيوههای مرســوم
اســت و باغ خوب پشتوانه اعتبار و شناخت
يک باغبان موفق نزد جماعت باغداران به نام
همدان می باشد .و بیگمان باغ ايرانی همان
چيزی اســت که در همدان میتوان مشاهده
کرد.
در روزگار ما و در شرايطی که بخش وسيع و
غيرقابل انکاری از باغهای حومه شهر بزرگ
همدان بر روی نقشهها محو شده و به آهن و
سيمان و سازههای بد قواره تبديل شده است
وليکن بســياری از نقاط توســعه يافته شهر
همدان هنوز هم به نام همان باغداران بزرگ
و باغهــای زيبای اطــراف و اکناف همدان
شهرت دارد و خيابانهای عريض و طويل به
نام همان باغهای قديمی باقی مانده و شناخته
میشــود و از آن جملــه از خيابــان رکنی،
خيابان حکمــی ،اعتماديه ،جهاننما ،فالحت
و ســعيديه و دهها نام ديگر که امروز خيابان
و محله و پاســاژ و بازارچه هستند ،وليکن تا
 50سال پيش باغهايی بودند پر از درختهای
آلبالو ،گيالس ،گالبی ،انــواع زردآلو،گردو،
هلو ،انجير ،ســنجد ،بادام ،زالزالک ،خرمالو،
انواع انگور و توتهای ســفيد و شــرابی و
گونههايــی که فقط نام و حســرت آنها باقی
مانده است.
حکايت باغ و درخــت و آبادانی در همدان
همان شــعر شيرين «تا ريشــه در آب است/
اميد ثمری هســت» میباشــد چــرا که در
چنيــن روزگاری از حکايــت قديم و جديد
باغ و چمن و ارديبهشــت ماه همدان ،هنوز
هم هستند از نســل همان نسلهای مادرزاد
باغبانهای همدانی که ستارهوار در کهکشان

میتــوان آن را قاتل خاموش دانســت.
نخســتين گامی که میتوان بــرای اين
موضوع برداشــت ،توجــه دادن مردم به
کنترل فشار خون است.
نمکی بيان کرد :هر ايرانی در ســن باالی
 30سال بايد فشــار خون خود را کنترل
کند .در کنار ايــن موارد بايد روشهايی
را توصيــه کرد کــه مردم بــرای کنترل

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

فشــار خون اقدام کرده و تســهيالت و
زيرســاختهای الزم نيز فراهم شود تا
مــردم به موقع برای کنترل فشــار خون
مراجعه کنند.

عبور از بيماریهــای واگير و
افتادن به چاه ویــل بيماریهای
غيرواگير

وزيــر بهداشــت گفــت :در ســالهای

گذشــته دســتاوردهای خوبــی در عرصه
ســالمت کســب کرديــم 29 .ســال پيــش
بــه عنــوان نخســتين کشــور شــرق
مديترانــه در زمينــه کاهــش مــرگ و
ميــر اطفــال و مــادران بــاردار و پوشــش
واکسيناســيون مــدال افتخــار گرفتيــم .در
آن زمــان دســتاوردهای مــا بــه علــت
فعاليتهايــی بــود کــه هــم بــرای مــا
کــم هزينــه بــود و هــم مشــارکت بيــن
بخشــی عظيمــی را نمیطلبيــد .بــرای
مثــال توانســتيم  6بيمــاری مهلــک قابــل

را از دريچه باغ او نــگاه میکردم ،گونههای
ناهمگونی از انواع درختهای ميوه را به من
معرفی کــرد و گفت :کاری کــردهام که اين
درختها در کنار هم و از ريشــه هم آبياری
شــوند و قطع ًا چنين روش ابداعی ملکزاده
اعجاز جديدی در صنعت و هنر باغبانی است
که در فصلها و هنگامههای کم آبی میتواند
عامــل بقای يک درخت باشــد هنر ديگر او
پيوند ريشه اســت و درختی را نشان داد که
دو شاخه بزرگ آن از تنه و يک ريشه هستند
که در اين فصل از بهار دارای شکوفههايی در
دو رنگ و دو نوع ميوه هستهدار میباشد آيا
تماشای بهار و لذت بردن از هوای ارديبهشت
ماه در چنين ماه و چنين فضايی لذت بخش
نيست؟!
بــاغ ميوههای جادويی ملــکزاده اوايل بهار
امسال از گزند سرمای زير صفر در امان ماند.
خــود او میگويد چون اين باغ به روشهای
ارگانيــک نگهداری و ميوه میدهد ،در مقابل
سرمای ناگهانی نيز مقاوم است.
اما دوستان ملکزاده معتقد هستند همه ساله
تمام ميوههای اين باغ نصيــب خانوادههای
محروم در حاشــيههای شهر همدان میشود
و حتم ًا به برکت انفاق و بخشش باغبان است
که گزندی به باغ نمیرسد.
در بــاغ ملکزاده افزون بر  800اصله درخت
باردار وجود دارد کــه ميانگين محصول آن
ســاالنه به  24تن انواع ميوه میرسد و کام
بســياری از شهروندان حاشيه شهر را شيرين
میکند.
و پرداخت خســارت است که اين پرداخت
بر اساس دستورالعملهای مصوب صورت
میگيرد .بــه عبارت ديگر براســاس ميزان
خسارت وارده پرداختیها محاسبه و به مرور
به حساب فرد که اطالعات آن قبال دريافت
شده است ،واريزمیشود.
وی در ادامــه با بيان اينکه بخشــی از اين
پرداختهــا در بخشهــای کشــاورزی و
دامــداری به صورت نقــدی انجام خواهد
شــد و در مــواردی ماننــد تخريب پل و
ســاختمان عمومی تبديل به پروژه میشود،
گفت :درحوزه چهارم سامانه «سجاد» سيستم
مديريت پــروژه وجود دارد کــه از ابتدا تا
انتهای پروژه را مديريــت میکند ،منابع را
بر اساس پيشرفت تخصيص میدهد و کار
مديريت میشود.
شــجاعان در پايان اظهارکرد :اين سامانه در
اختيار عموم مردم نيست و انتقال اطالعات
از طريق شــبکه داخلی انجام میشــود اما
خروجــی آنها را بــرای اطــالع عموم در
سايتها قرار خواهيم داد.
پيشــگيری بــا واکســن را بــا پنــج دالر
تقريبــا ريشــه کــن کنيــم.
نمکــی بيــان کــرد :ســهم بيــش از 6
درصــدی شــاخص توليــد ناخالــص
ملــی در دولــت آقــای روحانــی
بــه حــدود  9رســيده اســت .ســهم
ســالمت از  G D Pدر کشــورهای
منطقــه حــدود  7.2اســت .در ايــن
راســتا بايــد بــه ســمت کيفــی کــردن
خدمــات و اســتفاده کيفــی از منابــع
ســالمت حرکــت کنيــم.

رسالت :تب خريد کاال بر پيشانی بازار
بازار هم آنفوالنزا گرفت!!
ابرار ورزشی :برخی کم کاریهايشان را به دستهای پشت پرده ربط
میدهند
چون دست های پشت پرده درازتره!!
گل ورزشی :استقالل نياز به ثبات مديريتی دارد
اون که اصالتأ استقالله
همدانپيام :مديران و نمايندگان هم قند صفی بخرند
در شأنشون نیست
تجارت :برخورد با دو شغلهها و نجومی بگيران
منظورت دیدن یا ندیدن؟!
شوت ورزشی :فتحا ...زاده 10 :چشم سالم گل استقالل را نديدند!
شما عصبی نباش چشماشونو بستن!!
ايسنا :کالهبرداری به اسم سازمان هدفمندی يارانهها
یارانه به کاله هم سرک کشید
همدانپيام :ارزانی مسکن امکان ندارد
اگه نخری چرا؟!
رسالت :توليدات خودروسازان خاک میخورد
هوای جیب ها غبار آلود شده
جوان :تلخی گرانی شکر به کام مردم
خوبه قندشون میاد پایین این همه دارو نمیخورن
شرق :از شجريان تا نوسان نرخ ارز
راه هنر از ریل پول میگذرد
شروع :نقش جيب و سفره مردم در اقتصاد دولتی
نقش کارد و پنیر!!
جام و جم :چاق شدن ايرانيان تهديد سالمت امروز و فردا
نگران نباش با گرونی امسال همه الغر میشن
فرهيختگان :ترامپ دنبال جنگ با ايران نيست
اگه دنبال جنگ بود شماره نمیداد !!
کيهان :وزارت جهاد کشاورزی :قيمت برنج به ما مربوط نيست!
راست میگه کار ترامپه ناقالست

خبر

اجازه دولت مانع اعطای تابعیت
به فرزندان مادران ايرانی نیست
معــاون حقوقی رئيــس جمهوری گفت :با قانــون جديد دامنه
شــمول ماده ( )976قانون مدنی در اعطای تابعيت از طريق سيستم
خون توســعه يافته است و شــامل پدر و مادر هردو میشود .البته
موضــوع ماده  1060در اجازه دولــت به ازدواج با مرد خارجی لغو
نشده ولی مانع اعطای تابعيت نيست.
لعيا جنيــدی در گفت و گو با ايرنا در ايــن خصوص توضيح داد:
دايره شــمول ماده ( )976قانون مدنی در اعطــای تابعيت از طريق
سيســتم خون به فرزندان مادران ايرانی توسعه يافته ولی در هر حال
مقرره موضوع ماده ( )1060در مــورد اجازه دولت برای ازدواج با
مرد خارجی لغو نشده و ضمانت اجرای خود را دارد اما مانع اعطای
تابعيت نيست.
وی افزود :البتــه اين موضوع جای بحــث دارد؛ هرچند نکته مهم
اين اســت که اين قانون تابعيت را به پــدر خارجی نمیدهد بلکه
فقط فرزنــدان حاصل از اين نوع ازدواج ها دارای تابعيت و هويت
ايرانی میشوند.
جنيدی اضافه کرد :در اليحه ای که روز گذشــته قانون شد ،تابعيت
فرزنــدان حاصل از ازدواج مادران ايرانــی و پدران خارجی ،انتقال
تابعيت از مادر نيز ممکن می شود و به اين ترتيب دامنه شمول انتقال
تابعيت گسترش يافته است.
قانون جديد به نوعی ماده  976قانون مدنی را اصالح هم کرده است
زيرا در اين ماده ،تابعيت بر اساس سيستم خون از جانب مرد است
و سيستم خاک جنبه فرعی دارد.
جنيــدی ادامه داد :در سيســتم خون اصلی موضــوع قانون مدنی،
تابعيت از پدر به فرزند می رسد اما در قانون جديد تابعيت فرزندان
با مادران ايرانی و پدران خارجی ،دامنه شمول انتقال تابعيت توسعه
يافته اســت و براساس آن مادر ايرانی نيز می تواند برای فرزند خود
درخواست تابعيت داشته باشد.
گرچه ايراد شــده که موجب تابعيت مضاعف میشود ،ولی بايد
توجه داشــت که اعطای تابعيت يک امر حقوقی – سياسی است
و هيــچ دولتی اراده حاکميتی خود را موکول به اراده دولت ديگر
نمیکند بلکه براســاس ضوابط خود تابعيــت میدهد .به عالوه
احتمــال تابعيت مضاعف برای فرزنــد ،مانع از اعطای تابعيت از
طريق پدر نشــده و دليلی نــدارد که مانع از ايــن امر از جانب
مادر بشود.
وی در مورد مــاده  1060قانون مدنی ،گفــت :در اين ماده قانونی
ازدواج زن ايرانــی با تبعه خارجه در مواردی هــم که مانع قانونی
ندارد ،موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است اما فرزندانی
که از مــادران ايرانی و پدران خارجی به دنيا آمده اند ،تعداد زيادی
هســتند که بالتکليف و حتی گاه بازمانده از تحصيل هســتند و اين
فرزندان برای بهره مندی از ساير حقوق شهروندی نيز نياز به هويت
دارند.
وی اضافــه کرد :تعداد زيادی از زنان ايرانــی بدون اجازه دولت و
آنچه در ماده  1060آمده اســت با مردان غير ايرانی ازدواج کرده اند
و در قانون جديد تابعيت فرزندان با مادران ايرانی و پدران خارجی
به اين افراد اجازه داده می شــود که برای فرزندان خود درخواست
تابعيت کنند.
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تخم مرغ در همدان ارزان شد

قیمت مرغ  ۸هزار تومان میشود

رئيس اتحاديه مرغ و ماهی همدان با بيان اينکه قيمت تخممرغ در بازار همدان ارزان
شده است ،گفت :در روزهای آينده نرخ مرغ وارد کانال  8هزار تومان میشود.
جواد عاشــوری بيان کرد :ديروز قيمت هرکيلوگرم مرغ گرم در بازار همدان بين  9هزار
و  300تــا  9هزار و  500تومان بود که پيشبينی میکنيم در روزهای آينده اين قيمت به
 8هزار و  500تومان هم برسد.
وی با بيان اينکه جوجهريزیها به اندازه کافی انجام شده و هيچ کمبودی در زمينه تأمين

مرغ مورد نياز مردم وجود نــدارد ،ابراز کرد :قيمت مرغ زنده در مرغداریها  6هزار و
 500تومان است .رئيس اتحاديه مرغ و ماهی همدان از کاهش قيمت هر شانه تخم مرغ
در بازار خرده فروشــی خبر داد و افزود :امروز قيمت هر شــانه تخممرغ بين  12تا 16
هزار تومان است که نسبت به روزهای گذشته ،شانه ای هزار تومان ارزان شده است.
عاشوری با بيان اينکه در ماه رمضان ميزان تقاضای مرغ کاهش يافته است ،اظهار داشت:
روزانه  60الی  80تن مرغ گرم وارد بازار همدان میشود.
وی در بخــش ديگری از گفتوگو به قيمت هرکيلو ماهی قزل آال اشــاره کرد و گفت:
قيمت اين نوع ماهی در بازار بين  28تا  30هزار تومان اســت که البته مورد اســتقبال و
خريد مردم قرار نمیگيرد.

e g h t e sa

رئیس دانشگاه آزاد استان همدان:

یادداشت روز

سودجويان در کمین باغات شهر همدان
« غزل اسالمي

همان باليي که سر باغات بغلدستي اردوگاه فجر آمد سر باغات
اردوگاه نيايد.
تاکنــون در همدان تجربه نشــان داده وقتــي در جايي درختان
آن قطع ميشــود يعني قرار اســت زمينهــاي آن نيز تفکيک و
براي ساختوســاز آماده شــوند .از اين دســت اتفاقات کم در
همدان رخ نداده اســت .تا يک دهه قبل باغات گســتردهاي در
اعتماديــه وجود داشــت اما بخشــي از آن را نهــادي خاص با
گرفتــن مجوز از وزارت کشــور به زمينهاي تفکيک شــدهاي
تبديل و آن را بــه برخي از کارمندان خود تحويل داد که اکنون
در حال خريدوفروش و ساخت وساز هستند.
باغات روستاهاي ديوين و دره نيز در دو دهه گذشته سرتاسر ساخته
شــدهاند ،حتي کوههاي اين روستاها توسط برخي سودجويان ساخته
شده و دره را به شهر همدان الحاق کردند که اين اتفاقات موجب بهم
ريختن طبيعتشان شدهاســت .چند وقت پيش بود که تعداد زيادي
درخت نيز در جاده ديوين قطع شــد .اين موضوع تنها محدود به اين
چند روســتا و منطقهها محدود نميشود و در جايجاي همدان اين
اتفاقات بهچشم ميخورد.
چند سال پيش بود که بخشــي از روستاي قاسم آباد نيز توسط بنياد
مسکن و دهياري تفکيک و به شهر الحاق شد.
در اين چند دهه هرگاه که قلعوقمعي صورت گرفته مســئوالن وعده
جايگزيني و کاشــت درختان جديد را دادهاند اما تابهحال اين دست
قولها محقق نشدهاند.
حاال گويي اتفاقهاي مشابه براي باغات تحت مالکيت کميته امداد در
اردوگاه فجر در حال رخ دادن اســت .از چند ماه گذشته زمزمههاي
قطع درختان آن بهگوش ميرســيد تا اينکه دو هفته قبل بدون گرفتن
مجوز تعداد  140اصله درخت آن را قطع کردند .درختاني که بار ميوه
داشتند و بخشي از مجموعه کميته امداد از آن بهره ميبردند.
تاکنون ِ
پس هر قلعوقمعي ساختوسازهايي در کمين بوده است .مردم
همدان خسته شدهاند از اينهمه بيتدبيري ،از اينهمه قانونشکني و از
اينهمه ســودجويي برخيها که در نهايت روبــهروز تنفسگاه آنها را
کوچکتر ميکنند.
اردوگاه فجر در بهتريــن و خوشآبوهواترين نقطه همدان قرار
گرفته و دامنه کوه اســت .آنجا هرچند که تفريگاه عموم نيست اما
بخشي از اکسيژن شهر را تأمين ميکند .اگر يکييکي تنفسگاههاي
شــهربا قطع درختان آن از بين بروند ،در نهايت شهري ميماند با
ساختوســازهاي قوطي کبريتي که در آن هم آثاري از سليقه ديده
نميشود.
ريشه اغلب ساختوسازهايي که در همدان صورت گرفته سوداگران
هستند .اين حق مردمي نيست که در شهر زيباي همدان که روزگاري
پرباغترين شهر خاورميانه بوده زندگي ميکنند.
مردم همدان خواهشــي از ســوداگراني که در کميــن باغات همدان
نشستهاند ،دارند و آن اينکه اجازه بدهيد باغات همدان دستنخورده
براي آيندگان بماند و تنها ســودجويي خــود را درنظر نگيريد که در
آينده بايد پاسخگو باشيد.
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کدام حقوقها از مالیات معافند؟
بر اســاس قوانين مالياتی ،حقوق بازنشســتگی و مستمری پايان
خدمت ،بازخريد خدمت ،مستمری پرداختی به وراث ،حق سنوات و
حقوق ايام مرخصی استفاده نشده معاف از ماليات هستند.
به گزارش ايسنا ،بر اساس قوانين مالياتی ،درآمدی که شخص حقيقی
در خدمت شــخص ديگر (اعم از حقيقی يا حقوقی) در قبال تسليم
نيروی کار خود بابت اشــتغال در ايران بر حســب مدت يا کار انجام
شــده به طور نقد يا غير نقد کسب میکنند ،مشمول ماليات بر درآمد
حقوق اســت .با اين حال برخی از انواع حقوقها از شــمول ماليات
خارج هستند.
حقوق بازنشستگی ،وظيفه و مستمری پايان خدمت ،خسارات اخراج
و بازخريد خدمت و وظيفه ،مستمری پرداختی به وراث ،حق سنوات
و حقوق ايام مرخصی استفاده نشده ،هزينه سفر و فوقالعاده مسافرت
مربوط به شغل ،مســکن واگذاری در محل کارگاه يا کارخانه جهت
اســتفاده کارگران و خانههای ارزان قيمت سازمانی در خارج از محل
کارگاه يا کارخانه که مورد اســتفاده کارگران قرار میگيرد ،معاف از
ماليات است.
همچنين وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و
امثال آن ،عيدی ساالنه يا پاداش آخر سال جمع ًا معادل يک دوازدهم
ميزان معافيت مالياتی ،خانههای ســازمانی که بــا اجازه قانونی يا به
موجــب آئين نامههای خاص در اختيار مأموران کشــوری قرار داده
میشوند از ماليات معاف هستند.
وجوهــی نيز که کارفرمــا بابت هزينه معالجــه کارکنان خود با
افــراد تحت تکفل آنها مســتقيم ًا يا به وســيله حقــوق بگير به
پزشــک يا بيمارستان به استناد اســناد و مدارک مثبت پرداخت
کند مزايــای غيرنقدی پرداختی به کارکنــان حداکثر معادل دو
دوازدهم معافيت قانونی درآمد حقوق پرســنل نيروهای مســلح
جمهوری اســالمی ايران اعم از نظامی و انتظامی نيز از پرداخت
ماليات معاف هستند.
بر اساس قوانين مالياتی مشموالن قانون استخدامی وزارت اطالعات،
جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحميلی و آزادگان معاف از ماليات
هستند و پنجاه درصد ماليات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر
توســعه يافته نيز طبق فهرست سازمان مديريت و برنامهريزی کشور
بخشوده میشود.

با حمایت از رسانهها برنامههاي
خودمان را پشتیباني میکنیم
هيچــگاه نبايد از اهميــت و جايگاه مهم
و معتبر رسانه غافل شــويم ،بلکه بايد از آنها
حمايت کنيم و از اين طريق از برنامهها و توليد
خبر سازمانها پشتيباني کنيم.
رئيس دانشــگاه آزاد اســتان همدان در ديدار
با مدير مســئول و اعضاي هيــأت تحريريه
همدانپيام گفت :تبليغ و جاانداختن مباحث و
مطالب مرتبط با استان ،دانشگاهها و دستگاهها
مأموريت رسانهها است که اجراي اين رسالت
ميطلبد تا ارتباط ما با رسانهها و هزينهاي که
در اين بخش ميکنيم بيشتر شود.
مرتضي قائمي افزود :هيچگاه نبايد از اهميت
و جايگاه مهم و معتبر رسانه غافل شويم ،بلکه
بايــد از آنها حمايت کنيــم و از اين طريق از
برنامهها و توليد خبر سازمانها پشتيباني کنيم.
وي در ادامه ســخنانش گفت :تأثير مهمي که
رســانهها ميتوانند در ارتقاي فرهنگي انجام

بدهند بر کســي پوشيده نيســت و ما تشکر
ميکنيم از رســانهها که کار فرهنگي در قالب
روزنامه و نشريات انجام ميدهند.
قائمي با بيان اينکه اميدواريم همواره رسانههاي

اســتان در تثبيت هويت ملي و ديني و ارتقاي
آن قدم بردارند ،گفت :اگر رسانهها در اصالح
و تقويــت سيســتم براي رســيدن به اهداف
مشــخصي که مردم و انقالب دارند قويترين

عامل نباشند يکي از قويترين عوامل مؤثر بر
جايگاه ملتها در همه سطوح هستند.
وي ادامه داد :هدف مشترک همه دستگاههاي
استان رسيدگي به مشکالت مردم و حل آنها،
ايجاد اشتغال ،توسعه ،کارآفريني ،پايين آوردن
سطح ناهنجاريهاي اجتماعي از جمله طالق،
اعتياد و خشــونت ،ايجاد نشــاط اجتماعي و
اعتماد بهنفس اســت اما هر يک از دستگاهها
بنابر وظيفه ذاتي خود به شــکلي که در حيطه
کاري آنها تعريف شــده بــه اين موضوعات
ميپردازند که همه دستگاهها براي رسيدن به
اين اهداف به کمک رسانهها نياز دارند.
وي با بيان اينکه اميدواريم با استفاده از ظرفيت
فرهنگي رســانهها بتوانيــم گامهاي مثبتي در
ارتقاي فرهنگي جامعه برداريم ،گفت :انتظار
داريم رسانهها هم همانند گذشته همکاريهاي
الزم را داشته باشند.

وقتی دولتیها زمینخواری در همدان را قبول ندارد

اصرار بر تصرف غيرقانونی اراضی کشاورزی
مســئوالن نظارت بر اراضی دولتی و غيردولتی
در اســتان همدان به عبارتی اســم زمينخواری را
قبول ندارند و بيشــتر تصــرف غيرقانونی اراضی
کشاورزی ،منابع طبيعی يا باغها را تأييد میکنند.
ماه قبل خبرگزاری رسمی دولت در همدان خبری
از نيروی انتظامی اســتان مبنی کشف زمين خواری
به مساحت  88هزارمترمربع منتشر کرد اگر به سابقه
اخباری مانند اين در استان همدان توجه کنيم؛ سال
قبل و سال قبلتر از آن هم اخباری مانند اين توسط
خبرگزاریهای در استان منتشر شده است .حاال اين
سئوال مطرح است که مســئوالن چه نظارتی برای
کاهــش اين نوع تخلفهــا در اراضی دولتی(منابع
طبيعی و کشاورزی) و بخش خصوصی استان دارند
تا ديگر شاهد انتشار اين اخبار در استان نباشيم.
در قوانين جاری کشــور هم زمينخواری ،تصرف
اراضــی دولتی يا شــخصی توســط اشــخاص يا
مراجعی اســت که با استفاده از نفوذ و روابط خود
در دســتگاههای مختلف اداری و يا با شناســايی
خالهای قانونی و گاه نيز با جعل اســناد و مدارکی
به سوءاستفادههای مالی و ملکی تعريف شده است.
قانونگــذار ،تصرف غيرقانونی اراضی شــخصی و
دولتــی را با عنوان تصرف عدوانی جرم دانســته و
برای آن مجازات تعيين کرده اســت .جرم تصرف
عدوانی در زمــره مهمترين جرايــم عليه اموال و
مالکيت محســوب میشود .در سالهای اخير تغيير
کاربری و تصرف اراضی دولتی حساسيت و توجه

زيادی را موجب شــده اســت که در اصطالحی
به آن زمينخواری گفته میشــود.برخی کشاورزان
اســتان همدان که با جهاد کشاورزی يا منابع طبيعی
اســتان اختالف نظر دارند؛ معتقدند سالهای سال
اســت که بر روی زمين کشــاورزی خود کشــت
میکنند و کسی مدعی نبودِ مالکيت آنان نشده است
و اين زمينها از جد پدری به آنان ارث رسيده است
و اگر تصرفی غيرقانونی در زمينها داشتند تاکنون
دولت بايد مانع فعاليت آنان در اين زمينها میشد.
برخی کشــاورزان هم به دليل آشــنايی نداشتن با
قوانين جاری کشــور ناخواســته به اراضی دولتی
وارد و در آن کشت میکنند که قانون صراحت دارد
افزون بر منافع کسب شده بايد جريمههای مرتبط با
آنرا هــم بپردازند؛ که به دليل نبود توان مالی مکفی
در کشــاورزی که اين تخلف را ناخواسته مرتکب
شده اســت درگيری ديگری بين دســتگاه ناظر و
کشاورزان ايجاد میکند که ضرورت دارد مسئوالن
مربوطه با دقت بيشتری قوانين و حقوق کشاورزان
را به آنان اطالعرســانی کنند .البته در اين بين بايد
حساب سودجويان و متعرضان آگاه به اراضی ملی
را اين از موارد جدا کرد چرا که قانون هيچ فردی را
مستثنی از جزای تخلفها نکرده است.

تصرفغيرقانونی و نه زمينخواری

مديــرکل منابــع طبيعــی اســتان همــدان درباره
زمينخواری در اســتان همدان ،به تســنيم گفت:
تاکنون تعريــف حقوقی خاصــی از زمينخواری

بیمه نامه رازی خودرو مزدا تک کابین به شماره بیمه نامه
31220802/97/001040به شماره پالک 671ج 19به شماره موتور FI101053
و شماره شاسی064436به نام رضا مجید حاجی باقری به شماره شناسنامه
 3860519387مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشــجویی محمد رمضانی فرزند محمدرضا به شــماره ملی
 6470068863رشــته علوم تربیتی دانشــگاه بوعلی سینا به

شماره دانشــجویی 9712290030مفقود گردیده و از درجه عتبار
ساقط می باشد.

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

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

نداريم و بيشتر در استان همدان تصرف غيرقانونی
زمينهای دولتی را به صورت آگاهانه و يا ناآگاهانه
داشــتيم که کشــاورزان با ورود به زمينهای منابع
طبيعی شخم و شيار در آن اجرا کردند.
اسفنديار خزائی دراينباره که کشاورزان معتقدند
زمينهايــی که بــر روی آن کشــاورزی میکنند
نســلاندر نســل متعلق به آنان است و حق نسق
کشــاورزی دارند،گفت :قوانيــن درباره تصرف
غيرقانونــی اراضــی دولتی تکليف را مشــخص
کرده اســت و اگر زمينی محرز شود که متعلق به
فردی است به او تعلق دارد اما اگر اثبات شود که
مربوط به اراضی دولتی است طبق قانون با حکم
دســتگاه قضايی خلع يد از فردی خواهد شد که
در آن زمين کشــتو کار انجام داده و مجازات
قانونی آن را هم بايد بپذيرد و بپردازد.وی افزود:
آئيننامه اجرايــی ماده  54قانون رفع موانع توليد
رقابتپذير و ارتقای نظام مالی کشــور هم برای
کاهــش اختــالف نظرها توســط دولت مصوب
شــده است که بر اســاس آن تاکنون حدود 105
هزارهکتار از اراضی اســتان همــدان بر اين مبنا
تعيين تکليف شــده اســت و اگر کشاورزی هم
اعتراض داشته میتوانسته شــکايت کند که طبق
قانون با رای دادگاه حقوق او محفوظ اســت که
شبعهويژهای هم به آن رسيدگی میکند.

برخورد قانونی و خلع ید از متخلفان

مديرکل منابع طبيعی اســتان همدان در پاســخ اين

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

بازار
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت:

شکر  3۴00تومانی بدون محدوديت
در حال عرضه است

به گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،در
حال حاضر شکر در همه ميادين ميوه و ترهبار شهرداری و فروشگاههای
منتخب بدون محدوديت و با قيمت  3هزار و  400تومان در حال عرضه
است و از نظر تأمين شکر کشور مشکلی نداريم.
به گزارش ايسنا ،عباس قبادی افزود :حجم زيادی از تقاضا برای شکر
وجود داشت که از طريق همکارانمان در بازرگانی دولتی تأمين شد.
وی با بيان اينکه به اندازه کافی واردات شکر خام انجام شده است ،بيان
کرد :توليد داخل نيز آغاز شــده است و تا چند روز آينده چغندرهای
پاييزی به کارخانجات تحويل داده میشود.
شرکت بازرگانی دولتی ايران اسامی دريافت کنندگان شکر به نرخ دولتی
در سال جاری را منتشــر کرد که براساس آن  3648شخص حقيقی و
حقوقی 168 ،هزار تن شکر در سال جاری دريافت کردند.
به گفته يزدان سيف ،معاون وزارت جهاد کشاورزی بيش از  300هزار
تن شــکر از  23اسفند ماه تاکنون وارد و بين استانهای مختلف توزيع
شــده اســت .اين در حالی اســت که در برخی از نقاط به ويژه سوپر
مارکتها و برخی از فروشــگاهها شکر با قيمتی بيش از دو برابر نرخ
مصوب عرضه میشود .در اين شــرايط ظهر ديروز شرکت بازرگانی
دولتی ايران اسامی دريافت کنندگان شکر با نرخ دولتی از ابتدای امسال
تا  23ارديبهشت ماه را ،منتشر کرد که بر اساس آن  3648شرکت ،صنف
و تشکل در کشور بيش از  168هزار و  114تن شکر در  53روز گذشته
دريافت کردهاند که فهرست آن در سايتها قابل مشاهده است.

سئوال تسنيم که برای آگاهی کشاورزان از حقوقشان
چه اقدامی انجام داديد؟ ،اظهار داشــت :به غير از
برخورد قانونی که وظيفه اصلی منابع طبيعی استان
برای رفع و خلع يــد از اراضی غيرقانونی تصرف
شده است گشــتهای نظارتی در  10شهرستان و
يک گشــت نظارتی ويژه استان هم برای پيشگيری
از تخلفها به صورت شــبانهروزی فعاليت دارند
و در کنــار آن هم ترويج و آموزش را در دســتور
کار داشتيم.
وی با بيان اين که  905هزار هکتار منابع ملی طبيعی در
استان همدان داريم ،گفت :ساالنه حدود  500پرونده
تخلف که ناشــی از تصرف غيرقانونی اراضی است
تشکيل میدهيم که غالب آن هم شخم و شياری است
که کشاورزان در زمينهای منابع ملی ايجاد کردند و به
عنوان زمينخواری شناخته نمیشود.

اجرای طرح کاداستر برای حفظ اراضی
ملی از تصرف غيرقانونی

خزائی افزود :از  905هــزار هکتار منابع ملی در
استان همدان حدود  50تا  60هزار هکتار اراضی
تداخلی اســت و حــدود  105هزارهکتار هم در
طرح کاداســتر قرار گرفتند؛ تا در صورت هر نوع
تصرفغيرقانونی به ســرعت متوجه تغيير شده و
مداخله قانونــی را انجام دهيم .بقيه اراضی هم با
تامين منابع ملی مناســب در برنامه کاداستر شدن
توســط منابع طبيعی قــرار دارد(البته در مدت 3
سال).
تصــرف غيرقانونــی اراضی و تغييــر کاربریهای
غيرقانونــی فقط منــوط به اراضی ملی نمیشــود
و زراعان و باغداران اســتان همدان هم به شــکلی
بــا بیتوجهی بــه قوانين دخــل و تصرفهای در
زمينهای ملکی خود دارند که قانون آن را بیقانونی

دانسته و جرم محسوب میکند.

تغيير کاربری غيرقانونی جرم است

مدير امور اراضی ســازمان جهاد کشاورزی همدان
اظهار داشــت :در اراضی زراعــی و باغی دو نوع
نظارت برای پيشــگيری از تصرف و تغيير کاربری
غير قانونی اراضی داريم 6 .گشــت اين وظيفه را بر
عهده دارند نوع ديگر نظارت هم مردمی اســت که
با ارتباط با ســامانه  131محقق خواهد شد و مردم
تخلفها را گزارش میدهند و رسيدگیمیکنيم.
محمدمهدی نيک مرادی گفت :عمده تخلفها هم
تغيير کاربری است که در باغهای حاشيه شهر اتفاق
افتاده است تا شايد فضای موجود را به فضايی برای
باغرستوران تبديل کنند.

نظارت مردمی و دولتی و برخورد قضایی

وی در پاســخ ايــن ســئوال که چــه برخورد
قانونی بــا متخلفانی که تغيير کاربری در اراضی
کشــاورزی داشــتند انجام داديد؟ ،افزود :سال
قبل  55حکم قطعی قلــع و قمع برای متخلفان
گرفتيم و اجرا هم شــد 48 .مورد هم ساختمان
غير مجاز ســاخته بودنــد که با حکم دســتگاه
قضايی تخريب شــده اســت .يعنی حدود 34
هزار و  863متر مربع از تصرف ســاخت و ساز
غير مجاز خارج شد.
مدير امور اراضی ســازمان جهاد کشاورزی همدان
تاکيد کرد :کشاورزان(باغداران و زارعان) بايد قبل
از هر تغيير کاربری از جهاد کشــاورزی مشــاوره
بگيرند و بــرای آن تغيير هم مجوز قانونی دريافت
کننــد .قانون صراحــت دارد که با هــر تخلفی که
موجب نابودی اراضی شــود بايد برخورد کرد که
میتواند ساخت بنای غيرمجاز و ديوارکشی و غيره
در زمين کشاورزی و باغی باشد.

فراخوان تجدید مناقصه عمومي یک مرحلهای(نوبت دوم)

خرید  400هزار لیتر پلی آلومینیم کلراید مایع(پک مایع) به شماره ج98/111-1/
شرکت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خرید  400هزار لیتر پلی آلومینیم
کلراید مایع(پک مایع) از تولیدکنندگان مطابق مشخصات ارائه شده دراسناد مناقصه اقدام نماید.
متقاضیان مي توانند با ارائه درخواست کتبي و فیش واریزي به مبلغ  300/000ریال به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001
بابت خرید اسناد مناقصه در ساعت اداري از مورخ  1398/02/24لغایت 1398/02/30به دفتر قراردادهاي این شرکت مراجعه و اسناد مناقصه
را دریافت نمایند .مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  280.000.000ریال است که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده  ،تضمین
معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب سپهر بانک صادرات شماره  0101396197001واریز و یا چک بانکي تضمیني در وجه شرکت تهیه
ویا از مطالبات قطعی تائید شده نزد شرکت بلوکه نماید و حسب مورد ضمانتنامه یارسید واریز وجه یا چک بانکي و یا را ضمیمه پیشنهاد به
شرکت تسلیم نماید.
به پیشنهادهاي فاقد سپرده  ،سپرده هاي مخدوش ،سپرده هاي کمتر از میزان مقرر ،چک شخصي و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد
شد .مهلت ارائه پیشنهاد تا پایان وقت اداری مورخ  1398/03/09بوده و پیشنهادات واصله در مورخ  1398/03/11ساعت  10:30صبح در
کمیسیون مناقصه بازگشایي خواهد شد.
به پیشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش وپیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود  ،مطلقا ترتیب اثر داده
نخواهد شد .مدت اعتبار پیشنهاد ها  3ماه است.
محل دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها :همدان  -میدان بیمه -جنب اداره ثبت احوال -شرکت آب و فاضالب استان همدان و
ساعت اداری (شنبه تا چهارشنبه  7:45تا ، 14:15پنجشنبه  7:45تا )13:15
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
سایت شرکت  w w w .h w w .i rمي باشد.
این آگهي در پایگاه ملي مناقصات درج شده است.
شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه اي برا ي پیمانکار نخواهد داشت.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

آب یعنی زندگی

Y K

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

کبدی کاران کبودراهنگ برای قهرمانی
جهان استارت زدند
رئيس هيأت کبدی همدان گفت 2 :کبدی کار اهل شهرستان
کبودراهنگ با دعوت به اردوی تيم ملی ،برای حضور قدرتمند
در رقابت های قهرمانی جهان استارت زدند.
محمــود کوثری فرد در گفت وگو با ايرنا اظهار داشــت :دور
جديد اردوی تيم ملی کبدی جوانان از عصر امروز ســه شنبه
به مدت  11روز در شهرســتان «سی سخت» استان کهکليويه و

بويراحمد برگزار می شود.
وی اضافه کرد :محمدرضا کبودراهنگی و ميالد جباری هر  2از
شهرستان کبودراهنگ به اين اردوی آماده سازی دعوت شدهاند.
کوثری فرد خاطرنشان کرد :هر  2ملی پوش کبدی کشورمان در
اردوهای قبلی تيم ملی نيز حضور داشته اند.
رئيــس هيأت کبدی همــدان بيان کرد :ملی پوشــان جوان
کبدی خــود را برای حضور در رقابت هــای جوانان جهان
که شــهريور ماه امسال به ميزبانی کشورمان برگزار می شود،
آماده می کنند.

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

وی اضافــه کرد :اقبال عمومی به رشــته کبدی در کبودراهنگ
به گونه ای اســت که اين شهرستان از قطب های اصلی کبدی
کشور به شمار می رود.
کوثری فرد يادآور شــد :اين شهرستان در رده سنی بزرگساالن
نيز دارای  2ملی پوش اصلی است که تجربه حضور در ميادين
مختلف بين المللی و مدال آوری ها را دارند.
رئيــس هيأت کبدی همدان افزود :کبدی ورزش محبوب مردم
شهرســتان کبودراهنگ به شــمار می رود و همواره در ترکيب
اصلی تيم ملی دارای نماينده است.
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همدان میزبان
تیم ملی سنگنوردی شد

خبـر

بدمینتون نهاوند درحال بازگشت
به دوران طاليی

رئيــس اداره ورزش و جوانان نهاوند با تاکيد بر اينکه بدمينتون
نهاوند در حال بازگشــت به دوران طاليی است ،گفت :حمايت از
هئيت های فعال در دستور کار است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان و به نقل
از شهرستان نهاوند ،مهرداد سعدی نژاد ظهر دوشنبه در آيين تجليل
و تقديــر از فعاالن هيأت بدمينتون نهاونــد ،گفت :هيأت بدمينتون
شهرستان در سال گذشته موفق به کسب عنوان برتر استانی از سوی
فدراسيون بدمينتون شد.
وی با اشــاره به اينکه هئيت های کشــتی ،فوتبال و ووشــو نيز
ســال گذشته موفق به کســب عنوان برتری استانی شدند ،گفت:
در ســال گذشــته تنها هيأتی که توانســت در بحث مربيان برتر
در ســطح اســتان صاحب عنوان شــود هيأت بدمينتــون بود که
خوشــبختانه سرکار خانم رســالتی در بخش بانوان اين افتخار را
برای شهرستان کسب کردند.
رئيــس اداره ورزش و جوانان نهاوند با بيان اينکه اين افتخار آفرينی
بايد زمينه افتخارات ملی شــود ،گفت :بدمينتون نهاوند در دهه های
گذشــته دارای افتخارات بســيار خوبی بود و امروز خوشبختانه در
حال بازگشت به دوران طاليی است.
وی با اشاره به اينکه اداره ورزش و جوانان نهاوند طی سال گذشته
 207مورد اعزام ورزشکار داشته است ،گفت :اداره ورزش و جوانان
نهاوند در راستای حمايت از جامعه ورزشی و ارتقاء جايگاه ورزشی
شهرســتان آمادگی همکاری با همه هيأتهای ورزشی را در بحث
اعزام ،تأمين اسکان و غيره دارد.
سعدی نژاد در پايان از تقدير از زحمات صورت گرفته توسط رئيس
هيأت بدمينتون نهاوند و مربيان اين رشــته ،گفت :اميدواريم ســاير
رشتهها نيز بتوانند در سطوح مختلف بدرخشند.
در ادامه نيز مريم رســالتی مربی بدمينتــون دختران نهاوند ضمن
تقديــر از زحمات و حمايتهــای مديــرکل ورزش و جوانان
اســتان همدان ،رئيــس اداره ورزش و جوانــان نهاوند و رئيس
هيــأت بدمينتون اســتان همدان ،گفت :در حــال حاضر با توجه
به حمايتهای ويژه جناب آقای دکتر ســعدی نژاد در خصوص
اعزامها ،اسکان و غيره خوشــبختانه تيم بدمينتون دختران نهاوند
در آمادگی کامل هستند.

پیشنهاد  ۷00هزار دالری برای بیرانوند
از بلژيک و ترکیه
دروازهبان ايرانی تيم پرسپوليس پيشنهادهای مالی خوبی از ترکيه
و بلژيک به دستش رسيده است.
به گزارش ايســنا  ،عليرضا بيرانوند دروازهبان پرسپوليس و تيم ملی
ايران مورد توجه تيمهای فنرباغچه ،بشــيکتاش و رايزه اسپور قرار
گرفته است.
ايــن دروازه بان ايرانی کــه نمايش خوبی در جام جهانی داشــت
و تيمش يعنی پرســپوليس را به فينال ليگ قهرمانان آســيا رساند،
پيشــنهادهايی دريافت کرده است .هر چند تيم باشگاهی او در ايران
خواستار ادامه ماندنش در تيم شده است.
بعد از فنرباغچه و بشــيکتاش که به اين دروازهبان پيشــنهاد دادند،
باشگاه رايزه اســپور اخيرا ً به صف تيمهای خواهان بيرانوند اضافه
شده است .البته تيم خنک بلژيک نيز پيشنهاد  700هزار دالری خود
را به پرسپوليس برای جذب بيرانوند ارائه داده است.
بازيکنانــی چون علی قلیزاده ،کاوه رضايــی در ليگ بلژيک بازی
میکنند و مرتضی پورعلی گنجی نيز سابقه بازی برای مدت کوتاهی
در ليگ بلژيک دارد.

رئيس هيأت کوهنوردی و صعودهای
ورزشــی همدان گفت :ميزبانی نخســتين
اردوی انتخابی تيم ملی سنگنوردی کشور
به همدان سپرده شد.
عليرضا گوهری اظهار داشــت :اين اردوی
انتخابی از ســيزدهم خردادماه امســال به
مدت چهار روز در سالن سنگنوردی زنده
ياد فرهاد همدان برگزار می شود.
وی بيــان کــرد :در اين اردو مســابقات
انتخابی ســرعت  ،بلدرينگ  ،سرطناب و
کامباين برگزار خواهد شد.
گوهری اضافه کرد 19 :ســنگنورد پسر و
 12ســنگنورد دختر بــرای حضور در اين
اردوی انتخابی دعوت شده اند.
رئيــس هيــأت کوهنــوردی و صعودهای
ورزشــی همدان خاطرنشــان کــرد :متين
بيات ،راحيــل رمضانی و ميثــاق قزلباش
ســنگنوردان همدانی دعوت شــده به اين
اردوی انتخابی هستند.
وی يادآور شد :شــرکت کنندگان دعوت
شــده بــه ايــن اردو بايــد دارای بيمه
ورزشــی و گواهی صحت و ســالمت از
پزشک باشند.
به گزارش ايرنا ،سالن سنگنوردی زنده ياد
فرهاد ميرزاجانی همدان با برخورداری از
اســتانداردهای بين المللی بهترين موقعيت

راهيابی 24رزمی کار
همدانی به مسابقات
کشوری کيک بوکسينگ
مديــر روابــط عمومــی اداره ورزش و
جوانان همدان گفت 24 :رزمی کار همدانی
به مســابقات کيک اليت کيک بوکســينگ
قهرمانی مردان کشور راه يافتند.
حمداهلل چاروسايی روز سه شنبه در گفت و

گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشــت :مسابقات
کيک اليت کيک بوکســينگ انتخابی استان
همدان بــا حضور  60رزمــی کار در قالب
پنج تيم به ميزبانی ســالن انقالب شهر رزن
برگزار شد.
وی بيــان کرد :در اين رقابــت ها و در رده
سنی نونهاالن سياوش غالمی ،ياسين وثاقتی،
ابوالفضل رضايی ،محمد رضا لطفی و محمد
رستم خانی عنوان های برتر اوزان مختلف را
کسب کردند.

چاروســايی اظهار داشــت :در رده ســنی
نوجوانان امير حســين نقوی ،امير حســين
بابايی،عليرضا احمدی ،مهدی صالحی ،امير
حسين کرامتی ،مهدی خدادی و هادی فقيه
منزه بر سکوهای قهرمانی وزن های مختلف
ايستادند.
وی يادآور شــد :در رده جوانان نيز امير رضا
حبيبی ،محمد حمــزه مفرح و فرهاد قديمی
عنوان های برتر را به دست آوردند.
سخنگوی دســتگاه ورزش همدان اضافه

آگهی ابالغیه

کالسه  9700252به شرح توضیحات ذیل به علت عدم شناسایی متعهدین صادر گردیده است لذا با به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آییننامه
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی
خود اقدام ننمایید ادامه عملیات بدون انتشارآگهی دیگری عمیالت اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
متعهد (متعهد):
محرم کورانی نام پدر :حسن تاریخ تولد 1350/1/6 :به شماره ملی 3961470766 :شماره شناسنامه  2320به نشانی نهاوند درب سرداب بازاربزازها پوشاک فروشی
عبدالرضا جاللوند نام پدر :علی پاشا تاریخ تولد 1357/1/20 :شماره ملی  3961475873به شماره شناسنامه  2725به نشانی نهاوند روستای
مهین آباد
ایوب جاللوند نام پدر :علی پاشا تاریخ تولد 1366/10/20 :شماره ملی  3962835342به شماره شناسنامه  301به نشانی نهاوند روستای مهین
آباد
مستندات صدور اجرائیه:
قرارداد بانکی :شماره سند 65009330470090 :تاریخ سند 1393/8/19 :بانک مربوطه :ملی
موضوعات الزم االجرا 231/990/396 :ریال (دویست و سی و یک میلیون و نهصد و نود هزار و سیصد و نود و شش ریال)
(مالف )42

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

برابر رأي شماره  139860326009000045مورخه  98/1/31هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان
فامنین تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مقدس قشــالقی فرزند علی به شماره شناسنامه
 63صادره از فامنین به شــماره ملي  5029974598در شش دانگ یک باب خانه به مساحت
دویســت و هفت مترمربع و هفتاد و پنج صدم مترمربع قســمتي از پالک  104اصلي واقع در
بخش پنج همدان خریداري از مالک رســمي آقای عبدالحسین دولتی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در صورتي که
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشــته باشند ميتوانند از تاریخ
انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم
نمایند .بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد(.مالف )32
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/25 :
رضا بیات -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

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

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آییننامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
برابــر رأي شــماره  97/985و رای اصالحــی بشــماره  97/987مــورخ 97/7/25هیــأت
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد
ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و
بالمعــارض متقاضــي آقــای امیرهوشــنگ خلیلــی فرزنــد نصرالــه بــه شــماره شناســنامه
 237صــادره از کرمانشــاه دودانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــي
آبــی بــه مســاحت  138641/81مترمربــع در قســمتی از پــالک  36اصلــي واقــع در
اســدآباد اراضــی روســتای پیرشــمسالدین خریــداري از مالــک رســمي آقــای مرحــوم
نصــراهلل خلیلــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در
دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي ميشــود ،در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه
صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند ميتواننــد از تاریــخ انتشــار
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ
رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه
مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد .بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد(.مالف )89
تاریخ انتشار نوبت اول1398/2/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/2/25 :
کامران متقی رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد
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را بــرای برپايــی اردوی تيم هــای ملی
سنگنوردی کشور فراهم ساخته و اکنون به
عنوان پايگاه قهرمانی اين رشــته در سطح
کشور حايز اهميت است.
ســالن ســنگنوردی فرهــاد مجهزتريــن

ديواره ســنگنوردی با ديواره های سرعت،
بلدرينگ و سختی بر اساس استاندارد بين
المللی ،اتاق قرنطينه ،سکوی تماشاگران با
ظرفيت  700تا يک هزار نفر و مهمانسرا با
ظرفيت يکصد نفر است.

کامران متقی -ثبت اسناد و امالک نهاوند

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
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سینا کوروند قهرمان
شطرنج جام رمضان شد

سخنگوی هيأت شطرنج همدان
گفت :ســينا کوروند با برتری مقابل
اميرعلی دالوری ،قهرمان مســابقات
شطرنج جام رمضان همدان شد.
حميد فروغی در گفت و گو با ايرنا
اظهار داشــت :در اين رقابت ها 37
شطرنجباز در هفت دور با هم رقابت
کردند و در نهايت شــامگاه دوشنبه
سينا کوروند با کسب  6امتياز و پوئن
شکنی بهتر نسبت به دالوری عنوان قهرمانی را به دست آورد.
وی اضافه کرد :همچنين اميرعلی دالوری با همين تعداد امتياز دوم شد
و عليرضا مردانی با پنج امتياز در جايگاه سوم قرار گرفت.
فروغی خاطرنشان کرد :محمد قياســوند ،داود عقيلی مفيد و مهرداد
ربيعی نيز با امتياز مشــابه پنج به ترتيب در رتبه های چهارم تا ششم
قرار گرفتند.وی افزود :شميل کلوندی به عنوان نفر برتر بانوان معرفی
شــد و مهرداد ربيعی پارسا ،وحيد تيموری و سيد معين مساجديان به
ترتيب ،عنوان نفرات برتر بازيکنان با ريتينگ کمتر از  1500 ،1700و
 1300را کسب کردند.
سخنگوی هيأت شطرنج همدان با اشاره به برگزاری يک دوره مسابقه
جام رمضان توسط باشگاه صفوت همدان گفت :حضور در اين رقابت
ها برای عموم آزاد است و مسابقات از فردا آغاز می شود ضمن اينکه
به نفرات برتر جوايز نقدی ارزنده اعطا خواهد شد.

دعوت کبدی کاران استان
به ششمین اردوی تیم ملی

همــدان يکــی از پايلــوت هــای اصلــی
فدراســيون کوهنــوردی و صعودهــای
ورزشــی کشــور در ميزبانــی اردوهــای
ملــی و رقابــت هــای بيــن المللــی
اســت.

سرمربی تيم ملی جوانان ايران 20بازيکن به اردوی تيم ملی کبدی
دعوت کرد ،که از بين آنها سه نفر از استان همدان در اين اردو حضور
خواهند يافت .
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان  ،محمد
کوليوند ،محمدرضا کبودر آهنگي ،ميالد جباري سه کبدی کار استان
به ششــمين اردوی تيم ملی کبدی جوانان دعوت شدند.اين اردو از
امروز به مدت  11روز در شهرســتان سي سخت استان کهکليويه و
بوير احمد برگزار می شود.
جواد موســوی نسب اسامی 20بازيکن جهت شرکت در تمرينات تيم
ملی را اعالم کرد به شرح زير می باشد :اميرحسين بسطامی ،محمدرضا
شادلو ،اميد خجسته ،محمد کولي وند ،محمدرضا کبودر آهنگي ،ميالد
جباري ،حيدر علي اکرامي ،امير محمد فرضي ،امير حسين داوري ،آرش
اکبري ،رضا مير باقري ،ميالد احمدي ،احمد عســگري ،سعيد اکراميه،
ابوالفضل مقصودلو ،امير حســين حيدري ،وحيد رضايي مهر ،محمد
سعيد ريگي ،امين قرباني ،علي اصغر وفايي

کرد :در رده ســنی بزرگســاالن نيز بهنام
رضايــی ،محمد رضايــی ،علی احمدی،
محمــد شــريفی ،علی گوهری ،احســان
بقال ،اصغر آژنــگ ،محمدعلی جهان بين
و حامــد خرقانی ســکوهای قهرمانی را
کسب کردند.
نفــرات برتر ايــن رقابت ها به مســابقات
قهرمانی کشور راه يافتند.
هــم اکنون بيــش از  2هزار رزمــی کار در
رشتههايی مختلف فعاليت دارند.
آگهي حصر وراثت

آقای کاظم الوندی دارای شــماره شناســنامه  2موالید به شــرح دادخواســت کالسه
98/93ش 112از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که
شــادروان حسین الوندی به شماره شناسنامه  2728در تاریخ  94/8/4در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به-1 :نصرتاله
الوندی فرزند حســین به شماره شناســنامه  3871323888متولد 1351فرزند متوفی
-2کاظم الوندی فرزند حسین به شماره شناســنامه  2موالید متولد 1338فرزند متوفی
-3زهرا الوندی فرزند حسین به شماره شناسنامه  9711متولد 1358فرزند متوفی -4اکرم
الوندی فرزند حسین به شماره شناســنامه  76متولد 1340فرزند متوفی -5صغرا الوندی
فرزند حسین به شماره شناسنامه  8547متولد 1355فرزند متوفی -6ملکه الوندی فرزند
حسین به شماره شناسنامه  7961متولد 1352فرزند متوفی -7پروانه الوندی فرزند حسین
به شماره شناســنامه  6958متولد 1344فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مينماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه
از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي
صادر خواهد شد( .مالف )69

رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف اللجین

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

ورزشی

شماره 3473

آگهي حصر وراثت

آقای اصغر صوفی دارای شــماره شناســنامه  9481به شــرح دادخواست کالسه
88/98ش112ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح
داده که شــادروان معصومه صوفی به شــماره شناســنامه  5در تاریخ  96/8/3در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر
است به-1 :فاطمه صوفی فرزند کریم به شماره شناسنامه  4051092437متولد1349
فرزند متوفیه -2الهوردی صوفی فرزند کریم به شــماره شناســنامه 4051076040
متولد 1338فرزند متوفیه -3اصغر صوفی فرزند کریم به شــماره شناســنامه 9481
متولد 1358فرزند متوفیه -4کریم صوفی فرزند علی به شــماره شناســنامه 2496
متولد 1314همســر متوفیه -5نجفعلی صوفی فرزند کریم به شماره شناسنامه 7191
متولد 1347فرزند متوفیه -6فضلعلی صوفی فرزند کریم به شــماره شناسنامه 7192
متولد 1348فرزند متوفیه اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در
یک نوبت آگهي مينماید تا هر کســي اعتراضــي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد
شد( .مالف )68

رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف اللجین

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139860326005000051مورخ  1398/1/22هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي مرادعلی خزایی فرزند عباس به شماره شناسنامه  545و شماره
ملی  3960371111صادره از نهاوند در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبیزار به مساحت 51879/81
مترمربع با حقابه طبق مقررات قانون توزیع عادالنه آب قســمتی از پالک  21اصلي بخش چهار ثبت
نهاوند واقع در اراضی مزروعی روستای دهنو عبدالملکی حقوق ارتفاقی ندارد خریداري از مالک رسمي
از زارعین صاحب نسق تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد(.مالف )21
تاریخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1398/2/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/2/25

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139860326005000049مورخ  1398/1/22هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي مرادعلی خزایی فرزند عباس به شماره شناسنامه  545و شماره
ملی  3960371111صادره از نهاوند در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبیزار به مساحت 34977/44
مترمربع با حقابه طبق مقررات قانون توزیع عادالنه آب قســمتی از پالک  21اصلي بخش چهار ثبت
نهاوند واقع در اراضی مزروعی روستای دهنو عبدالملکی حقوق ارتفاقی ندارد خریداري از مالک رسمي
از زارعین صاحب نسق تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد(.مالف )20
تاریخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1398/2/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/2/25

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139760326005000847مورخ  1397/12/5هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي قربانعلی بایسته فرزند فرجاهلل به شماره شناسنامه  829و شماره
ملی  3960399766صادره از نهاوند در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبیزار به مساحت 62854
مترمربع قســمتی از پالک  69اصلي بخش سه نهاوند واقع در نهاوند اراضی مزروعی روستای شیراوند
حقوق ارتفاقی ندارد خریداري از مالک رسمي از نسق زراعی خود تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به
مورد تقاضا محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
ميشود ،در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي
اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد(.مالف )4
تاریخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1398/2/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/2/25

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

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

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

محمدعلی جلیلوند -رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آییننامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
برابــر رأي شــماره  98/983مــورخ 97/7/25هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي خانــم مــژگان
خلیلــی فرزنــد نصرالــه بــه شــماره شناســنامه  297صــادره از کرمانشــاه در یکدانــگ
مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت 138641/81
مترمربــع در قســمتی از پــالک  36اصلــي واقــع در اســدآباد اراضــی روســتای
پیرشــمسالدین خریــداري از مالــک رســمي آقــای مرحــوم نصــراهلل خلیلــی محــرز
گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــي ميشــود ،در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي
اعتراضــي داشــته باشــند ميتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد.
بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد(.مالف )87
تاریخ انتشار نوبت اول1398/2/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/2/25 :
کامران متقی -رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

محمدعلی جلیلوند -رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آییننامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
برابــر رأي شــماره  97/984مــورخ 97/7/25هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي خانــم رویــا خلیلی
فرزنــد نصرالــه بــه شــماره شناســنامه  175صــادره از کرمانشــاه یکدانــگ مشــاع
از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت  13864/81مترمربــع
در قســمتی از پــالک  36اصلــي واقــع در ســادآباد اراضــی روســتای پیرشــمسالدین
خریــداري از مالــک رســمي آقــای مرحــوم نصــراهلل خلیلــی محــرز گردیــده اســت .لــذا
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــي ميشــود ،در
صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته
باشــند ميتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد .بدیهــي اســت در
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شــد(.مالف )85
تاریخ انتشار نوبت اول1398/2/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/2/25 :
کامران متقی  -رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

محمدعلی جلیلوند -رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آییننامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
برابــر رأي شــماره  97/2039مــورخ  97/12/20هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای محمدرضــا
خزاعــی فرزنــد شــعبان بــه شــماره شناســنامه  14صــادره از اســدآباد در ششــدانگ
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  125/74مترمربــع در قســمتی از پــالک  1452اصلــي
واقــع در اســدآباد چهــارراه تویســرکان بلــوار کشــاورز کوچــه شــهید فــالح خریــداري
بــا واســطه از مالــک رســمي آقایــان حشــمتاهلل و هاشــم و خانــم مهــری ســبزهای
محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــي ميشــود ،در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند ميتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم
نماینــد .بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد(.مالف )60
تاریخ انتشار نوبت اول1398/2/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/2/25 :
کامران متقی  -رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد
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www.HamedanPayam.com
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« منبع :موسسه ژئوفیزیک تهران

خداوند  ،بندگان را به چیزی که تاب نیاورند ّ ،
موظف نکرده است  .همانا آنان را در
شبانه روز  ،به پنج نماز ّ ،
موظف ساخته است و از هر دویست درهم  ،به پنج درهم
مک ّلف نموده و در سال  ،به روزه ماه رمضان تکلیف کرده است .
المحاسن 1069 / 461 / 1 :

■ دوبیتي:

بدرگاه خدا نالم همیشه

درخت غم بجانم کرده ریشه

اجل سنگست و آدم مثل شیشه

رفیقانقدریکدیگربدانید

باباطاهر

شماره 3473

فناوري

 126هزار سیم کارت ارسال پیامک مزاحم
قطع شد

در پی اجرای سياســت قطع خطــوط موبايلی که اقدام به ارســال
پيامکهای تبليغاتی میکنند ،شمار سيمکارتهای مسدود شده به  126هزار
رسيد اما همچنان کاربران از دريافت اين پيامکهای مزاحم ،ناراضیاند.به
گزارش مهر ،آخرين آمار ارائه شده از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات
در خصوص مقابله با پيامکهای مزاحم تبليغاتی نشان میدهد که تا تاريخ
 23ارديبهشــت ماه جاری  126هزار و  783سيم کارت شخصی به دليل
مزاحمت پيامکی قطع شــده اســت .اين در حالی است که آخرين آمار
رگوالتوری مربوط به پايان فروردين ماه از مسدودســازی  120هزار سيم
کارت حکايت داشت و شواهد نشان میدهد که طی يک ماه اخير ،بيش از
 6هزار سيم کارت به دليل مزاحمت پيامکی برای مشترکان ،قطع شدهاند.

لنوو از لپ تاپ با نمايشگر تاشو
رونمايی کرد

شرکت لنوو از يک لپ تاپ با نمايشگر تاشو رونمايی کرده است.
اين لپ تاپ  13.3اينچی مجهز به سيســتم عامل ويندوز است و در
 2020ميالدی عرضه می شود .به گزارش مهر  ،به نظر میرسد اکنون
نمايشگرهای تاشو از بازار موبايل وارد بازار لپ تاپ شدهاند.
روز گذشــته شــرکت لنــوو از محصــول جديــدی بــه نــام «نخســتين
لــپ تــاپ بــا نمايشــگر تاشــو» جهــان رونمايــی کــرد .طراحــی اين
لــپ تــاپ شــبيه موبايلهــای تاشــويی اســت کــه در ايــن اواخــر
رونمايــی شــدهاند.
به هرحال دستگاه مذکور يک لپ تاپ  13.3اينچی است که از وسط
تا میشود .همچنين با مجهز به سيستم عامل ويندوز است.

از بین بردن باکتريهای مقاوم به آنتی
بیوتیک با نانوذره

پژوهشگران نشــان دادند که ترکيب نانوذرات نقره با نوعی پپتيد
میتوانــد باکتریهای مقاوم در برابر آنتیبيوتيــک را از بين ببرد .به
گزارش ســتاد توســعه فناوری نانو ،باکتریها در حال تغيير هستند
و مقاومت باکتريايی در حال تبديل شــدن به چالشــی جهانی است.
ســاالنه در اروپا  33هزار نفر در اثر مقاومت باکتريايی جان خود را از
دست میدهند ،بنابراين بايد به دنبال روشهای جديدی برای مقابله
با باکتریها بود.در تحقيقات اخيری که توســط مؤسســه علوم هند،
مؤسســه باز و کالج  J N T U Aانجام شد ،محققان نشان دادند که از
ترکيب نانوذرات نقره و پپتيدها میتوان برای از بين بردن باکتریهای
مقاوم در برابر دارو استفاده کرد.

گجتی که مسیريابی را برای نابینايان
راحت تر می کند

يک گجت پوشــيدنی برای کاربران نابينا ابداع شــده است .اين
گجت هدفونی مجهز به دوربين اســت و بــا ثبت تصاوير ،توصيفی
صوتی از محيط فراهم می کند تا فرد بتواند راحت تر مسيريابی کند.
به گزارش مهر ،يک شرکت هوش مصنوعی در سوئيس به نام E y r a
يک گجت پوشــيدنی ابداع کرده که به افــراد نابينا کمک میکند در
ترددهای روزانه خود راحت تر جهت يابی کنند.اين گجت H o r u s
نام دارد و شامل يک هدست است .در اين هدست دوربينهايی تعبيه
شــده که به يک رايانه کوچک متصل اســت .دوربينها تصاويری از
مسير و محيط را ثبت و به رايانه ارسال میکنند .از اطالعات مربوط به
اين تصاوير برای خلق توصيفات صوتی استفاده میشود.

واتساپ به جاسوس افزار
رژيم صهیونیستی آلوده شد

هکرها با اســتفاده از شــکافی در پيامرســان واتساپ ،نرم افزار
جاسوســی متعلق به رژيم صهيونيستی را روی موبايل کاربران نصب
کــرده اند که اين نرم افزار با يک تماس واتساپی روی موبايل نصب
میشود .به گزارش فايننشال تايمز ،شــکافی در اپليکيشن پيامرسان
واتساپ به هکرها اجازه داده يک نرم افزار جاسوسی تجاری متعلق
به رژيم صهيونيستی را روی موبايل تعدادی از کاربران نصب کنند.
واتساپ اعالم کرده در اوايل ماه می متوجه شــده هکرها میتوانند
با نصب يــک نرم افزار نظارتی روی آيفون و دســتگاههای اندرويد
از کاربران جاسوســی کنند .اين نرم افزار جاسوسی با يک تماس در
واتساپ روی موبايل فرد مورد نظر نصب میشود.

گزارش
گردشگري

خانه حاج غالمحسین شریفی یک میراث ارزشمند خارج از لیست ملی است

جدال مرگ و زندگی
در خانه خالی

مزيت طرح «حمايت از بافتهای تاريخی»
طــرح «حمايت از مرمت و احيــای بافتهای تاريخی ـ فرهنگی و
توانمندســازی مالکان و بهرهبرداران بناهــای تاريخی ـ فرهنگی» هفته
گذشــته در مجلس شورای اسالمی مورد بررسی قرار گرفت و تصويب
شــد؛ طرحی که به باور کارشناســان ،میتواند پاســخگوی بسياری از
چالشهای حول موضوع بافتها و بناهای تاريخی باشد و محمدحسن
طالبيان ،معاون ميراثفرهنگی ســازمان ميراثفرهنگی ،صنايعدستی و
گردشــگری کشور در اظهار نظری در يک برنامه راديويی گفته است از
سال  1309تاکنون ،طرح حمايت از مرمت و احيای بافتهای فرهنگی
و تاريخی يکی از مهمترين قوانينی است که در حوزه ميراثفرهنگی به
تصويب رســيده است که به مديريت يکپارچه بافتهای تاريخی کمک
میکند .اما اين ،تنها نقطه قوت اين طرح نيست .بر اساس گزارش ارزيابی
که توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شــده« ،پيشبينی سازوکار
تعيينکننده محــدوده و حريم آثار و ابنيه تاريخی -فرهنگی»« ،توجه به
طرحهای ويژه حفاظت و احيای بافتهای تاريخی -فرهنگی»« ،تقسيم
کار متوليــان ،ذینفعان و ذیربطان ميراثفرهنگی کشــور»« ،پيشبينی
تسهيالت بانکی برای مرمت و احيای بافتهای مذکور»« ،ايجاد سازوکار
برای حل تعارض منافع مربوط به کميسيون موضوع ماده  99و  100قانون
شــهرداریها»« ،تهيه فهرست آثار و بناهای واجد ارزش در فهرست آثار
ملی و اعالم عمومی آنها» و «توجه به بيمه شدن آثار و بناهای تاريخی» از
مهمترين نقاط قوت اين مصوبه به شمار میروند.

سابقه طرح

نقاط اتکا

گزارش مرکــز پژوهشهای مجلس در ارزيابی خود از اين طرح ،توجه
قانونگذار به ميراث ملی کشــور و حفاظت و صيانت از آنها و پيشبينی
احکام حمايتی در اينباره را حائز اهميت دانســته و روح حاکم بر طرح
ارائهشــده را که حمايت از مرمت و احيای بافتهای تاريخی فرهنگی
است ،مثبت ارزيابی کرده .به عالوه بر اين نکته نيز تاکيد داشته که با توجه
به مناقشــهبرانگيز بودن موضوع و تعدد مراکز تصميمگير در اين حوزه،
تعيين تکاليف قانونی برای دســتگاههای درگير در اين امر و مشــخص
کردن وظايف آنها ضروری اســت .طبق اين گزارش ،طرح پيشــنهادی
همچنين تالش کرده به رفع مهمترين مســائل و چالشهای بافتهای
تاريخی  -فرهنگی از طريق قانونگــذاری بپردازد .اما چنانچه پيشتر
اشاره شد از نظر بازوی پژوهشی مجلس ،اين طرح  7نقطه قوت اصلی
دارد .براين اســاس ،اين طرح توانسته اســت در ماده  2خود سازوکار
تعيينکننده محدوده و حريم آثار و ابنيه تاريخی-فرهنگی را پيشبينی و به
طرحهای ويژه حفاظت و احيای بافتهای تاريخی-فرهنگی توجه کند.
موضوع تقسيم کار متوليان ،ذینفعان و ذیربطان ميراثفرهنگی کشور
نيز در مواد  2تا  9اين طرح که به تصويب مجلس رســيده ،مورد توجه
قرار گرفته اســت .در ماده  8اين طرح نيز تسهيالت بانکی برای مرمت
و احيای بافتهای مذکور پيشبينی شده است .همچنين ،سازوکار برای
حل تعارض منافع مربوط به کميســيون موضــوع ماده  99و  100قانون
شهرداریها نيز در ماده  11اين طرح ايجاد شده است .تهيه فهرست آثار
و بناهای واجد ارزش در فهرســت آثار ملی و اعالم عمومی آنها نيز که
در ماده  17لحاظ شــده و توجه به بيمه شــدن آثار و بناهای تاريخی در
مــاده  19طرح «حمايت از مرمت و احيای بافتهای تاريخی -فرهنگی
و توانمندسازی مالکان و بهرهبرداران بناهای تاريخی -فرهنگی» بهعنوان
ديگر نقاط قوت اين مصوبه برشمرده شدهاند.

سینـما
■ قدس . ................................تگزاس -چهارانگشت
■ قدس .........................2غالمرضا تختی-پيشونی
سفيد  -متری شيشو نيم-چهارانگشت

■فلسطين ........................ 1زندانیها -ژن خوک
فلسطين ..................................2متری شيشو نيم
■ سينما کانون.........پيشونی سفيد  -ژن خوک
 -قانون مورفی

■بهمن مالير........... .زندانيها-متری شيشو نيم

■ آزادي تويســرکان -پيشــونی سفيد  -متری
شيشونيم-چهارانگشت

در قالب بیانیه مطرح شد

تشکیل سازمان باستان شناسی

« مریم مقدم

خانه ای با معماری قاجاری در عزلت و تنهايی
انتهای يک کوچه بن بست در منطقه جوالن همدان
با مرگی که زائيده بــی توجهی متوليان خواهد بود
دست و پنجه نرم ميکند
اين خانه نه نام و نشــانی در ليست آثار ملی دارد نه
ردپايی از آن در آثار تاريخی واحد ارزش پيداست .
گويا مالکان خانه حاال ايران نيســتند و خانه بدون
ســکنه در يک قدمی تنهايی لحظه های ويران شدن
را در صورت به ثبت ملی نرســيدن و مرمت نشدن
انتظار ميکشد
خانه حاج غالمحسين شريفی واقع در محله جوالن
و در مجاورت خانه ابراهيم شرفی قرار گرقته است.
سبک معماری اين خانه «سبک اواخر قاجار » است
و بر عکس بسياری از خانه های قديمی همدان که
به خاطر تهميدات اقليمی کوچک و فشــرده هستند
بســيار بزرگ و با شــکوه اســت و از معدود خانه
هايســت که بسياری از عناصر يک خانه قاجاری را
دارا می باشد و متاسفانه به دليل مکان خاصی که در
انتهای کوچه بن بست دارد اصال شناخته شد نيست.
از جمله مشــخصات بارز اين خانــه ايوان رفيع در
سمت شمال حياط است که دو ستون چوبی نيز در
اين ايوان جای گرفته است .يکی از تمايزات سبک
اواخر قاجار در معماری همدان با ســبک قاجاری
معماری گرم و خشــک تلفيق بخش زمستان نشين
و تابســتان نشــين در خانههای همدان میباشد به
طوريکه ايوان تابستانی با اُرسیخانه بخش زمستان
نشين تلفيق شــده و در جبهه شمالی بنا قرار گرفته
اســت .با قرارگيری ايوان در جبهه شمالی و مماس
بر حياط و قرارگيری تاالر در پشــت آن ،در فصل
زمستان که زاويه تابش خورشيد مايلتر است آفتاب
به راحتــی به درون تاالر نفــوذ میکند و در فصل
تابســتان نيز که زاويه تابش عمودتر است بخشی از
ايوان در ســايه قرار میگيرد و می توان از ايوان نيز
بهرهمند شد .خانه حاج غالمحسين شريفی دقيقا از
همين ويژگی برخوردار است.
آثار باســتانی و بناهای تاريخی هر کشور پيشينه آن
«خانه نراقیها» از ثبت ملی خارج شد

ساخت و ساز
در حریم
«عمارت نورمهال»
دور از ذهن نيست

رئيس کميســيون فرهنگی اجتماعی شورای
شــهر همدان با بيان اينکه بــه خاطر کمتوجهی
صورت گرفته خانــه نراقیها از ثبت ملی خارج
شــد گفــت :جلوگيری از ســاخت و ســاز در
حريم عمارت تاريخی نورمهال مســکوت ماند
که ســاخت و ســاز در حريــم آن دور از ذهن
هــم نخواهد بــود .رضوان سلماســی در جمع
خبرنگاران با اشــاره به امــکان خواهرخواندگی
شهر همدان با ساير شهرها و کشورها اظهار کرد:
در دهکــده جهانی ،هرگونــه اتفاقی که در يک
نقطه میافتد ،قابل تسری و تعميم به ديگر نقاط
بوده و فرآيند تبادل اطالعات ،علوم و انديشه با
سرعت قابل مالحظهای در جريان است.
وی داشــتن ارتباطــات بيشــتر و نزديکتر مردم
شــهرها و کشورها را منجر به بهبود شرايط حاکم

/عکس:خانه شریفی  -جوالن

«طــرح حمايت از مرمت و احيــای بافتهای تاريخــی  -فرهنگی و
توانمندسازی مالکان و بهرهبرداران بناهای تاريخی -فرهنگی» در شهريور
ماه ســال  96مطرح شــد .هرچند که سابقه مطرح شدن آن به سال سوم
دوره نهم مجلس ،يعنی آذرماه  ،93میرســد امــا دغدغه نمايندگان در
اين حوزه موجب طرح مجدد اين موضوع شــد و پس از بررســی در
کميسيونهای تخصصی ،به تصويب رسيد.

فرهنگ

کشور به حساب میآيد که اين آثار دارای ارزش و
اهميت فراوانی هستند و هر شخصی موظف است
برای حفظ اين تمدن چند هزار ساله تالش بسياری
انجام دهد.
چگونگی حفظ هويت تاريخی در شهرهای مدرن يا
شهرهای در حال پيشرفت ،دغدغهای است که نه تنها
در ايران بلکه در کشورهای ديگر نيز وجود دارد .در
تمام شهرهای معاصر که به سرعت پيشرفت میکنند
بيشترين نگرانیها در نگهداری از هستههای تاريخی
شهرهاست که بايد بتوانيم ميان اين دو مسئله داشتن
شهر مدرن و حفظ بناهای تاريخی تعادل ايجاد کنيم.
پروفســور فابريزيوتوپتی معمار برجســته ايتاليا با
تاکيد بر لزوم حفظ هويت تاريخی شــهرها و بهره
مندی از امکانات يک شــهر مدرن ،میگويد :حفظ
همزمان روند حرکت به سمت مدرنيته و حفاظت و
نگهداری از بافتهای تاريخی ،اصل مهم در حفظ

هويت تاريخی شهرها است و با توجه به اينکه شهر
يک عنصر ســيال است و به بهانه نگهداری از آثار
تاريخی نمیتوان حرکت شهرها بر روند مدرنيته را
متوقف کرد ،چون شــهرها هيچ وقت به عقب باز
نمیگردند در هيمن راســتا توجه مردم به ســمت
بافتهای تاريخی به عنوان هويت شهرها بايد بيشتر
شود.
آن طور که شــواهد حاکی است گويا حفظ بناهای
تاريخــی در ايران از اهميت خيلی زيادی برخوردار
نيســت و متاســفانه برخی از آثــار تاريخی که در
روستاها و شهرهای مختلف کشور وجود دارد با بی
توجهی و يا کم توجهی آشــکاری از سوی مردم و
مسئوالن مواجه شده است ،بطوريکه برای نگهداری
از اين آثار ملی کمترين بودجه در نظر گرفته شده که
اغلب آن هم بدون کارشناسی دقيق به هدر میرود و
در حوزهی کاری خود هزينه نمیشود .هر چند در

بــر هر منطقه دانســت و گفت :از ســوی ديگر
خواهرخواندگی وقتی قابل بهرهبرداری اســت که
منجر به تبادل تجربيات شــده و از حالت صوری
و تشريفاتی خارج شود.
رئيس کميســيون فرهنگــی اجتماعی شــورای
شــهر همدان بيان کرد :ديپلماسی شهری يا همان
خواهرخواندگی مديريت شهری همدان در جايگاه
واقعی خود ،يکی از ابزارهای اساســی برای رشد
فرهنگی و اقتصادی منطقه محسوب میشود.
وی بــا بيــان اينکــه برنامهريزی مناســب برای
اســتفاده از تمام ظرفيتهای شــهر و معرفی آن
بايد صورت گيرد ،افــزود :همدان میتواند در امر
خواهرخواندگی ،گامهای موثرتری را بردارد و به
دنبال اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی نيز باشد.
سلماسی با تأکيد بر اينکه متأسفانه اسناد و هويت
تاريخی شهر با قدمتی بالغ بر  2500سال در معرض
تهديد است تصريح کرد :زمانی که در مقام سخن
به مبحث «شهر گردشگر» و گردش چرخ اقتصاد با
موضوع گردشگری معتقديم و قصد داريم جاذب
توريست باشــيم ،نبايد فضاهای طبيعی و تاريخی
شهرمان را از دست بدهيم.
وی ادامه داد :گردشگری منبع اصلی اشتغال ،رشد
و توسعه اقتصادی محسوب میشود و بايد همت و
عزم جدی برای حفظ آثار و جاذبههای گردشگری

شهر وجود داشــته باشد؛ تنها با شــعار نمیتوان
توريست جذب کرد.
رئيس کميســيون فرهنگی اجتماعی شورای شهر
همدان خاطرنشــان کرد :توجه مسئوالن نسبت به
مبحث گردشــگری زمستانی ،از بين بردن ساختار
غار عليصدر و دور شدن از مسير ثبت جهانی اين
جاذبه طبيعی و از ســوی ديگر در اولويت نبودن
حفظ آثار و اماکن تاريخی شــهر از جمله گنجنامه
و از دســت دادن تمام خانهها و بافتهای تاريخی
واجد ارزش شهر ،مغفول مانده است.
وی يادآور شــد :جلوگيری از ســاخت و ساز در
حريم عمارت تاريخی نورمهال مســکوت ماند که
ساخت و ســاز در حريم آن دور از ذهن نخواهد
بود و آب از آب تکان نخواهد خورد.
سلماسی اظهار کرد :از سوی ديگر با کمتوجهی-
های صورت گرفته خانه نراقیها از ثبت ملی خارج
شد و در خبرها آمده که بانک کارگشايی با وجود
ثبت در فهرست آثار ملی نيز در حال تخريب است.
وی گفت :با جدارهسازیهای مناسبتر در سطح
شهر ،حفظ داشــتههای تاريخی و طبيعی شهر به
طور قطع شاهد به نمايش گذاشتن فرهنگ تاريخ
و تمدن همدان در راستای جذب گردشگر خواهيم
بود؛ همــدان در بحث گردشــگری ظرفيتهای
بالقوهای دارد که نســبت به ساير شــهرها ،کم و

اين ميان هستند افراد ناآگاهی که صدمات و لطماتی
جبران ناپذير بر اين آثار وارد میکنند.
حفظ معماری اسالمی ،تاريخی و ايرانی از اولويت
های برنامه های دولت اســت و خوشــبختانه بين
دســتگاههای مختلف يک هماهنگی به وجود آمده
که ايــن امر کمک میکند برنامه ها را در راســتای
حفظ بافتهای تاريخی کشــور با سرعت بيشتری
پيگيری کنيم.
وی گفــت :حفظ بناهای تاريخــی و آثار معماری
قديمی در کشور با حضور مردم ميسر می شود چرا
که اگر مردم در اين بافتهای تاريخی حضور نداشته
باشند ،اين ميراث شادابی کافی را ندارند.
اميدواريم با همکاری و مشــارکت مردم و مسئوالن
ذی ربــط در حفظ بناهای تاريخی ،اين هويت چند
هزارساله و پيشينه تاريخی کشور غبار فراموشی به
خود نگيرد.
کاستی ندارد.
رئيس کميســيون فرهنگی اجتماعی شورای شهر
همــدان بيان کرد :اگر بيش از يکهزار و  800آثار
تاريخی شهر همدان همراه با فراهم ساختن شرايط
ويژه ،به اثر جاذب گردشگر تبديل نشوند ،اثری به
منظور جذب گردشگر ندارد.
وی افزود :ماندگاری و اقامت گردشــگران منوط
به برنامهريزی و آماده کردن بســتر مناسب و ايجاد
بســتههای حمايتی و تشــويقی حوزه گردشگری
اســت .سلماســی با تأکيد بر اينکه همدان دارای
ظرفيتهای گردشــگری مناســبی بــرای جذب
گردشگر اســت تصريح کرد :اما برنامهريزی برای
ماندگاری بيشــتر گردشگر در شهر همراه با ايجاد
زيرساختهای اساسی ،اهميت بيشتری دارد.
وی ادامه داد :بررســی ظرفيتهای شهر همدان و
تبديل کردن آنها به آثار جاذب گردشگر از اهميت
بااليی برخوردار اســت که بايد مــورد توجه قرار
گيرد .رئيس کميســيون فرهنگی اجتماعی شورای
شــهر همدان در پايان خاطرنشان کرد :در صورت
فراهم نشدن فضاهای مناسب شهری و گردشگری
و مهيا نشــدن زيرســاختها در شــهر ،حتی اگر
گردشــگر يک بار هم به شهر همدان سفر کند ،به
طور قطع مجددا ً با انگيزه کمتری اين شهر را جزو
اولويتهای مقصد سفر نخواهند ديد.

جامعــه باستانشناســی ايــران از نماينــدگان
مجلس میخواهد که در بررســی طرح وزارتخانه
ميــراث فرهنگی به مســائل و مشــکالت موجود
تشکيالت باستان شناسی ايران توجه کنند و سازمان
باستانشناسی را تشکيل دهند.
جامعه باستانشناســی کشــور در راســتای طرح
وزارتخانه شدن ســازمان ميراث فرهنگی ،بيانيهای
صادر و از نمايندگان مجلس رسيدگی به چند مسئله
را درخواست کرد در اين بيانيه که در اختيار مهر قرار
گرفته آمده است:
پيش از تشــکيل ســازمان ميراث فرهنگی ،باستان
شناسی به عنوان نهادی مســتقل با بودجهای مجزا
میتوانست به فراخور وضعيت موجود کشور برنامه
ريزی شود .پس از تشکيل سازمان ميراث فرهنگی
در اواخر دهۀ  1360خورشــيدی ،تشکيالت باستان
شناسی نيز به اين سازمان الحاق شد .بنا بر سياستهای
آن سالهای کشور ،باســتان شناسی به حاشيه رانده
شــده و باســتان شناســان از تصدی جايگاههای
مديريتی دور نگه داشته شدند.
در نتيجه باســتان شناسی و باســتان شناسان برای
مدتــی طوالنی در انزوا به ســر بردند .در يک دورۀ
کوتاه مديريتی در دهۀ  ،80زنده ياد مسعود آذرنوش
توانست برای حدود پنج سال نهاد باستان شناسی را
در قالب «پژوهشــکده باستان شناسی» جانی دوباره
ببخشد .اما متأســفانه عليرغم نتايج بسيار درخشان
مديريتی اين دوره کوتاه ،پس از ايشــان تشکيالت
باســتان شناســی به طور روزافزونی سير قهقرايی
گرفت تا آنجا کــه در پايان دهۀ  80و آغاز دهۀ 90
خورشيدی شــاهد تغييرات پی در پی در مديريت
پژوهشکده باستان شناسی بوديم.
به رغم اين وابســتگی ،باستانشناســان ايرانی چه
نيروهای درون ســازمان ،چه نيروهای دانشــگاهی
و چه پژوهشــگران آزاد بيشترين توليدات علمی را
در بدنۀ ســازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دســتی و
گردشــگری دارا بوده اند .به عبارت روشن ،توليد
علمی باستان شناسان ايرانی عليرغم انزوای شديد،
وابســتگی مالی و عدم اســتقالل در حوزۀ اجرايی،
بيشــتر از حوزههای ديگــر (از حفاظت و مرمت تا
صنايع دستی و گردشگری) بوده است.
در مستندات مجلس بيشترين صحبت بر سر اهميت
گردشگری و درآمدزايی آن اســت .اين امر از ديد
نمايندگان محترم مجلس شــورای اسالمی ،يکی از
داليل اصلی وزارتخانه شدن سازمان ميراث فرهنگی
عنوان شــده است .با احترام به اين ديدگاه ،ذکر اين
نکته ضروری است که بدون توجه ،تمرکز و سرمايه
گذاری بر فعاليتهای باستانشناســی در ايران ،ابعاد
مختلف تاريخی و فرهنگی محوطههای باستانی عيان
نخواهد شــد و صنعت گردشگری مد نظر مسئوالن
محترم هيچگاه به آن حد از توســعه و رشد نخواهد
رسيد .باستان شناســی از اين توان بالقوه برخوردار
است که هم منابع فرهنگی شناخته شده را باز معرفی
کنــد و هم زوايای پنهان و ناشــناخته آثار فرهنگی
و تاريخی موجود را کشــف کند و خوانشهای نو
دربــاره آنهــا ارائه داده و به اين طريــق با پويا نگه
داشتن زمينۀ شناخت و معرفی اين منابع فرهنگی-
تاريخی به توســعۀ صنعت گردشگری نيز مستقيم ًا
ياری برساند.
با توجه به تمام موارد ذکر شــده« ،جامعۀ باستان
شناســی ايــران» ،از نمايندگان محتــرم مجلس
شــورای اســالمی ،مديران و تصميمسازان برای
تشکيالت وزارتخانه ميراث فرهنگی درخواست
مینمايــد کــه اوالً بخشــی مســتقل بــا عنوان
پيشنهادی «سازمان باســتان شناسی ايران» درون
ايــن وزارتخانه تعريف شــود و اســتقالل مالی
و اجرايی آن نيز تضمين شــود؛ بــه گونهای که
برنامههــا ،و ميزان بودجۀ ســاالنه آن مشــخص
بوده و نحوۀ هزينهکردن آن نيز معلوم باشد .دوم
انتخاب رياســت اين بخش به طور مستقيم و بی
واســطه توسط خود باستان شناسان يا با مشورت
مستقيم آنها صورت گيرد.
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