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يادداشت

پیشــنهادات و درد و دلهــای جوانــان
اندیشــمند اســتان مطلــع شــوند.
امــام جمعــه همــدان بــا اشــاره بــه
لــزوم ایجــاد اماکــن ورزشــی و
تفریحــی مناســب ویــژه بانــوان در
اســتان ،بیــان کــرد :بــر اســاس صحبــت
و پیشــنهادات مطــرح شــده از ســوی
مدیــرکل اموربانــوان اســتانداری ،لــزوم
ســاخت مــکان ورزشــی و تفریحــی
ویــژه بانــوان حداقــل در شهرســتان
همــدان بســیار احســاس میشــود.
شــعبانی در رابطــه بــا انســجام بیــن

همدان؛ زیرتیغ تیز خبرهای
منفی و نابودی گردشگری
همدان همچنان زیرتیغ خبرهای منفی ناشی از یک
حمله جنایتکارانه اســت4 .روز پیش بود که یک فرد
مسلح اقدام به قتل یک طلبه در شهر همدان کرد...
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روز معلم ســرآمد تمــام روزهای خــوب و به
یادمانی اســت چون این معلم اســت که میآموزد به
خوبیهایمان چگونه خوبی کنیم...
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فعالیــن فرهنگــی نیــز افــزود :شــکل
گیــری ایــن انســجام نیازمنــد یــک
برنامــهای اجرایــی و عملیاتــی از ســوی
مســئولین اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اگــر نمازجمعــه بــا
کمــک جوانــان جایــگاه مطالبهگــری
میشــود ،اظهــار کــرد :بــدون شــک
بایــد هماســتانیها بپذیرنــد کــه مــن
و مــردم در یــک جبهــه بــرای مطالبــه
گــری خواســته و نیازهــای آنــان در
مقابــل مســئولین قــرار دارم.
در حاشــیه ایــن نشســت

حجتاالســالم والمســلمین حبیــبا...
شــعبانی ،نماینــده ولــی فقیــه در اســتان
همــدان بــه دعــوت نماینــده جــوان
جمعیــت هــالل احمــر اســتان بــه
عنــوان عضــو افتخــاری ایــن ســازمان
معرفــی شــد.
همچنیــن در ادامــه ،جمعی از مســئولین
ازجملــه باحضــور نماینــده مــردم
کبودراهنــگ ،دادســتان ،اکبــر کاووســی
عضــو شــورای شــهر اســالمی و امــام
جمعــه همــدان از چهــره انقالبــی (میثم
موســویان) تجلیــل کردنــد.

انا هلل و انا الیه راجعون
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جناب آقای

محمدرضا قدیمی زارع
بدين وسیله مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده
و از درگاه خداوند متعال برای بازماندگان صبر جمیل و برای آن مرحوم علو درجات
را مسئلت می نمائیم.
اتحادیه های تعاونی روستایی استان همدان

C M

يادداشت

تخته سیاه نماد تعلیم و تربیت
موثر است

حضور مسئوالن در بین جوانان نشانه احترام آنان
به این قشر آینده ساز است
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان
همــدان حضــور مســئولین و نماینــدگان
در نشســتهایی بــا حضــور جوانــان را
الزامــی دانســت.
بــه گــزارش ایســنا ،حجتاالســالم
والمســلمین حبیــبا ...شــعبانی در
نخســتین نشســت امــام جمعــه بــا
حضــور جوانــان ،بــا تاکیــد براینکــه
جوانــان در عرصــه مدیریــت بایــد
حضــور جــدی داشــته باشــند ،گفــت:
اعتمــاد بــه جوانــان در صــورت تحویل
پســتهای مدیریتــی بــه آنــان حاصــل
میشــود؛ در جمعهــای ایــن چنینــی
کــه تمــام جوانــان الیــق و اندیشــمند
حضــور دارنــد ،مدیــران اســتانی قابــل
شناســایی هســتند.
وی اضافــه کــرد :روحیــه مطالبــه
گــری ،توجــه بــه رشــد اقتصــاد
اســتان ،عدالــت خواهــی ،مبــارزه
بــا اشــرافیت ،توجــه بــه شایســته
ســاالری و فهــم درســت از مشــکالت
اســتان ازجملــه مهمتریــن مســائل
و درد و دلهــای مطــرح شــده از
ســوی جوانــان بــوده اســت؛ از ایــن
رو الزم و شایســته اســت تــا تمامــی
مســئولین ارشــد اســتانی براســاس
احتــرام بــه جوانــان زیــن پــس در
جلســات ایــن چنینــی حضــور داشــته
و از تمامــی صحبتهــا ،مشــکالت،
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شایعه سهمیه بندی
خودروها را به صف کرد

محقق :الگوی
بچههای انقالبی
معلمها بودند
اقتصاد کشور
باید از مفتخوری نجات یابد

«بدهی» عايدی
میزبانی مسابقات
آسیايی فوتبال

اخبار منفی گردشگری همدان را تهدید میکند

www.HamedanPayam.com

معاون رئیسجمهورد رقرارگاه اقتصاد مقاوتی استان:

ورزش

استانداران
هر چه سريعتر
ستادهای
انتخاباتی استان
را تشكیل دهند

اجازه نميدهیم
امنیت و آرامش
استان همدان
خدشه دار شود
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درخشش
دانشآموزان
ناحیهيک همدان
در جشنواره ملی
سینا
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يادداشت

يادداشت روز

کدام آزادی؟ کدام مطبوعات؟

قدر معلمان را بیشتر بدانیم

ســوم مــاه مــی ( 13اردیبهشــت) روز جهانــی
آزادی مطبوعــات ( w o r l d p r e s s f r e e d o m
 )d a yنــام گرفتــه اســت .از ســال  1993میــالدی
تاکنــون کــه مجمــع عمومــی...
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در روزی که به نام زیبای معلم مزین شــده و یاد
اندیشــمند توانا و عالمه بزرگ ،شهید مطهری گرامی
داشته می شــود ،بار دیگر نگاه ها به قشری معطوف
می گردد...
2
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مطب ها رتبه بندی می شوند
رئیس ســازمان نظام پزشــکی همدان گفت :مطب پزشکان بر اساس شرایط فضای
فیزیکی و کیفیت برای اولین بار در این استان رتبه بندی می شوند.
علیرضــا مدرکیان در گفت و گو با ایرنا بیان کرد :در حال حاضر برای تایید اولیه مطب
توســط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی باید حداقل استانداردهای پیش بینی شده
در چک لیست رعایت شود.
وی اضافه کرد :با این وجود حوزه ســالمت دنبال تکریم بیماران و مراجعه کنندگان و
خدمت رسانی بهتر به شهروندان با ارتقای کیفیت خدمات در مطب ها است.

رئیس ســازمان نظام پزشــکی همدان ادامه داد :بنابراین دنبال کسب نظر مردم در زمینه
مطب استاندارد از منظر آنها بوده تا این قبیل مطب ها برای کسب رضایت مردم و خدمت
رسانی بهتر دایر شــود.مدرکیان بیان کرد :تمامی مطب ها حداقل استانداردهای الزم را
دارند با این وجود دنبال افزایش سطح استانداردها هستیم.
وی اظهار داشت :باید درباره نحوه رتبه بندی مطب ها و شاخص های آن به یک جمع
بندی و اتفاق نظر رسید و چک لیست خوب و قابل قبول برای مطب ها ارایه کرد
رئیس سازمان نظام پزشکی همدان ادامه داد :پس از رتبه بندی باید امتیازهایی برای مطب
هایی با اســتاندارد باال و فراتر از انتظار که رضایتمندی مراجعه کنندگان زیاد است قایل
شــد .مدرکیان گفت :در حال حاضر با وجــود رتبه بندی نکردن مطب ها برخی از آنها

کیفیت بهتری دارند و دنبال این هستیم که تمامی مطب ها شرایط خوب و مناسبی داشته
باشــند.وی افزود :مرحلهمقدماتی رتبه بندی مطب ها در حال اجرا است و در این راستا
نشست هایی با حضور پزشکان برگزار شده است.
رئیس سازمان نظام پزشکی همدان تاکید کرد :حق ویزیت کنونی پایین بوده بنابراین در
صورت رتبه بندی مطب ها  ،حق ویزیت از میزان کنونی کمتر نمی شود.
مدرکیان تاکید کرد :یکی از اشکال های نظام پرداخت در ایران این است که بیمار بابت
ارزیابی پول پرداخت نمی کند بلکه تنها حق ویزیت را پرداخت می کند.
وی توضیح داد :حق ویزیت بیمار که معاینه او یک دقیقه طول می کشد با کسی که نیم
ساعت کارش انجام می شود یکسان است یعنی برای ارزیابی پولی پرداخت نمی شود.
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يادداشت روز

قدر معلمان را بیشتر بدانیم
در روزی که به نام زیبای معلم مزین شده و یاد اندیشمند توانا و
عالمه بزرگ ،شــهید مطهری گرامی داشته می شود ،بار دیگر نگاه ها
به قشری معطوف می گردد که دارای نقش ارزنده و قابل مالحظهای
در جامعه هستند.
همان کسانی که نوجوانان و جوانان جامعه را آموزش میدهند و دانش
را در سالهای تأثیرپذیر و حساس زندگی افراد به آنها منتقل میکنند
و اثر چشمگیری بر رشد و پرورش فرزندان این مرز و بوم دارند.
امروز بر همگان ثابت شــده که آموزش و پرورش رن اصلی توسعه
به حســاب می آید و چنانچه این نهاد ارزشمند فرهنگی و آموزشی
در مســیر درستی گام بردارد ،میتواند نسلی را پرورش دهد که آینده
جامعه را تضمین نماید.
معلمان محور دستگاه تعلیم وتربیت هستند و کلیدی ترین نقش را در
فرایند آموزش و تربیت نسل آینده دارند.
عــالوه بر این ،تجربه نشــان داده که نقش معلمــان در عرصه های
مختلــف بی بدیل و منحصر به فرد بوده اســت؛ بــه گونه ای که در
بسیاری از موارد بدون حضور و نقش آفرینی آنها حرکت ها ی رو به
جلو و تحولی با موانع و مشکالتی مواجه می شود.
از طرفی اعتماد و اطمینان جامعه به معلمان در ســطح باالیی و این
نشان دهنده جایگاه و منزلت اجتماعی معلمان است.
با این اوصاف اهتمام به حوزه تعلیم و تربیت و توجه جامعه به معلمان
به عنوان معماران نسل آینده یک ضرورت همیشگی است که هیچگاه
نباید از آن غافل شد.
جامعه همــواره باید محوریت معلمــان را ارج نهد و نگاه تحولی و
توسعه محور به دستگاه تعلیم و تربیت داشته باشد.
اینه باور در در سطح جامعه باید نهادینه شود که دغدغه معلم دغدغه
جامعه اســت و اگر مشــکل یا گرفتاری متوجه این قشــر فداکار و
زحمتکش شود ،جامعه آسیب می بیند.
پس بیاییم قدر معلمان را بیشتر بدانیم و از تمام ظرفیت ها وامکانات
برای رفع دغدغه ها و اهتمام بــه آنچه برای معلمان اهمیت دارد ،به
درستی استفاده کنیم.
تکریم جایگاه فرهنگیان و تجلیل از معلمان به عنوان کســانی که هم
به لحاظ علمی و هم اخالقی به نوعی مرجع هستند ،نباید محدود به
آیین های ویژه هفته بزرگداشت مقام معلم شود ،بلکه باید تالش کنیم
فرهنگ احترام به معلم و ارج نهادن به تالش های ارزشمند و اثربخش
آنها در تربیت نسل های آینده و ساختن جامعه ای پویا و توسعه یافته
همواره در جامعه ساری و جاری شود.
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تقدیر از برگزیدگان مسابقه بزرگ
دانشآموزی انجام شد

مراسم تقدیر از برگزیدگان مســابقه بزرگ دانشآموزی سازمان
مدیریت پســماند شــهرداری همدان با حضور مسئوالن و جمعی از
دانشآموزان برگزار شد.
سرپرســت ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری همدان ضمن
گرامیداشت مقام معلم و روز کارگر ،فرهنگسازی را یکی از مهمترین
برنامههای این سازمان در جهت آموزش شهروندی داننست.
حسین ســیبی در ادامه با بیان اینکه این مراسم به منظور تشویق این
قشــر به مشــارکت در مباحث آموزش برگزار شده خاطرنشان کرد:
دانشآموزان یکی از نقاط هدف برای برنامهریزی شــهری محسوب
میشوند.
وی در ادامه اضافه کرد :در ســال گذشته با همکاری تنگاتنگ با اداره
کل آموزش و پرورش اســتان همدان در ســطح  30مدرسه از شهر
همدان 30 ،جلســه آموزشــی با محوریت تفکیک اصولی پسماند و
استفاده کمتر از کیسههای نایلونی برگزار شد.
سیبی با اشاره به اینکه مجموع ًا  70هزار نفر در قالب این طرح آموزش
دیدهاند افزود :در مرحله بعدی این برنامه در زمســتان ســال گذشته
مسابقه بزرگی برگزار شد که به  ۲30مدرسه فراخوان ابالغ شد و 130
مدرسه در این مسابقه شرکت کردند.
وی گفت 130 :اثر دست ساز به این سازمان تحویل داده شد که طی
داوریهای انجام شــده  41اثر برگزیده انتخاب ودر مرحله بعدی در
قالب این مراسم از افراد منتخب تجلیل به عمل میآید.
سرپرست ســازمان مدیریت پســماند اظهار داشــت :تفکیک
اصولی زبالــه و آموزش در این حوزه اهمیت بســزایی دارد
و ایــن نشــأت گرفته از قابــل بازیافت بــودن  70درصد از
زباله های تولیدی اســت کــه می توانند مجــدد ا ً در مصارف
صنعتی به کار گرفته شــوند.
ســیبی در پایان آموزشهای مناسب در ســطح سازمان های پسماند
کشــور را یکی از اهداف مهم مدیریت شــهری برشمرد و بیان کرد:
تعامل شهرداریها و ارگان های آموزشی از قبیل مدارس ،دانشگاهها
میتواند گام موثری برای فرهنگسازی در این حوزه بردارد.

معاون رئیسجمهورد رقرارگاه اقتصاد مقاوتی استان:

اقتصاد کشور
باید از مفتخوری نجات یابد
معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور با
تأکید بر حمایت از پارک علم و فناوری ،گفت:
قوانین متناقض زیادی در فضای کسب و کار
وجود دارد.
سورنا ســتاری عصر روز سه شنبه در جلسه
قرارگاه اقتصاد مقاومتی اســتان همدان ،با بیان
اینکه پایگاه نوژه دژی برای کشــور اســت،
اظهار کرد :اولین شهدای جنگ تحمیلی مربوط
به پایگاه نوژه همدان است.
وی با اشــاره به نقش پایگاه نــوژه در جنگ
تحمیلی ،تصریح کــرد90 :درصد عملیاتهای
جنگ در این پایگاه انجام شد و شهدای زیادی
در جنگ داده است.
وی با اشــاره به اینکه شــرکتهای دانش بنیان
کشــور بیــش از 1۲میلیارد تومــان از بانکها
تســهیالت گرفتند ،اظهار کرد4300 :شرکت
دانش بنیان کشــور بیــش از 90میلیارد تومان
فروش دارند.

ایجادصندوق نــوآوری پژوهش و
فناوری در همدان پیگیری شود

به گزارش ایســنا ،وی با بیــان اینکه صندوق
نوآوری پژوهش و فناوری بســیار مهم است،
از استان همدان خواست ایجاد این صندوق در
استان پیگیری شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تأکید
براینکه امروز هم کشــور ما در جنگ اســت،
تصریح کرد :امروز هم در جنگ هستیم با این
تفاوت که امروز اتفاقات بزرگی درکشور افتاده
و موشک می سازیم.
ســتاری با اشــاره به اینکه اقتصاد دانش بنیان
یکــی از رکنهایی اســت که دولــت پیگیری
کرده ،عنوان کرد :باید اقتصاد کشور از اقتصاد
زیرزمینی و مفت خــوری دربیاید و به جایی
برسیم که نیروی انسانی متخصص پایه اقتصاد
ما شــود.وی با بیان اینکه هیچ اقتصاد موفقی
در دنیا بــا منابع زیرزمینی به جایی نرســیده
است ،خاطرنشان کرد :باید شیوه اقتصاد کشور
را عوض کنیم و به نیروی انســانی و آموزش
آن اهمیت دهیم آن موقع است که فرزندانمان
در جامعه اثر گذار می شوند و مهاجرت نمی
کنند.
ستاری با تأکید براینکه پایه اقتصاد دانش بنیان
دانشگاه ها و سیســتم آموزشی است ،گفت:
دانشــگاه ها باید به این نکته برسند که با پول
نمی توانند به جایی برسند.
ســتاری افزود :استان همدان کشاورزی بسیار
قــوی دارد و باید بــر روی ارزش افزوده این
بخش تأکید بسیار شود.

شرکتهای دانش بنیان
درتولید اقالم تحریمی کمک کنند

وی با بیان اینکه در تولید تمام اقالم داروهای
وارداتی برنامه داریم ،یادآور شد9۶ :درصد از
داروها در کشــور تولید می شود و در استان
همدان نیز شــرکتی بتواند اقــالم تحریمی را
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شنیدهها

 -1صف دوباره به مقابل فروشگاه های بزرگ برگشته است.
گویــا ایــن صفهــا پــس از پایــان یافتــن اندوختــه هــای تهیــه شــده
از صفهــای قبلــی در منــازل مــردم دوبــاره ایجــاد شــده اســت.
گفتنــی اســت خریدهــای انبــوه بــه دلیــل نبــود ثبــات قیمــت در
بــازار در حــال تبدیــل بــه عــادت اقتصــادی در خانوارهــای ایرانــی
بــرای پیشــگیری از زیــان اســت.
 -۲وزیــر آمــوزش و پــرورش امــروز در همــدان اســت .گویــا وی
همــدان را بــرای آغــاز بزرگداشــت هفتــه معلــم برگزیــده اســت.
گفتنــی اســت وی در برنامــه هــای اســتان بــرای بزرگداشــت روز
معلــم شــرکت کــرده و خبرهــای خوبــی را بــرای معلمــان دارد.
 -3مــردم نشــان دادنــد آمادگــی بــرای افزایــش قیمــت بنزیــن را
ندارنــد.
گویــا تشــکیل صــف و ازدحــام در برابــر پمــپ بنزیــن هــا و اقــدام
خطرنــاک ذخیــره ســازی بنزیــن از ســوی مــردم از ایــن ناآمادگــی
حکایــت داشــت .گفتنــی اســت شــایعه گرانــی و دو نورخــی شــدن
و ســهمیه بنــدی شــدن بنزیــن روز گذشــته بازارهــای دیگــر را هــم
ملتهــب کــرد.

يادداشت

کدام آزادی؟ کدام مطبوعات؟
« توکل دارائی

تولید کند ،به ما کمک دهد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره
به اینکــه 150نوع خدمت به شــرکت های
دانش بنیان داده می شود ،عنوان کرد :هیچگاه
در اقتصــاد دانش بنیان پول مالک نیســت به
طوریکه اقتصاد دانش بنسان حوزه ای نیست
که با پول درست شود.
ســتاری با بیان اینکه در اقتصــاد نفتی معنی
اشتغال استخدام است ،افزود :در اقتصاد نفتی
به واسطه دولت چاق ،بروکراسی زیاد و قوانین
عجیب و غریــب کارآفرینی ارزش نیســت
درحالیکــه در اقتصاد دانــش بنیان کارآفرینی
محور است.

شــتاب دهنده های کســب و کار
توسعه یابد

ســتاری از مسئوالن اســتان همدان خواست
شــتاب دهنده های کســب و کار را در این
استان توســعه دهند و افزود :در استان همدان
شرکتهای دانش بنیان خوبی وجود دارد که با
وجود تحریم ها ۲0درصد در تعداد نیروهای
خود افزایش داشتند.

دانشگاهها
مشکالت استان را حل کنند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تأکید
براینکه در کنار دانشگاه ها مرکز خالق ایجاد
شود ،گفت :دانشگاه ها به جای مقاالتی که به
درد اکوسیستم ما نمی خورد مشکالت استان
را حــل کند.وی تصریح کرد :کســی با مقاله
نوسیس مخالفت ندارد اما هدف مقاله نویسی
نیست بلکه حل مسأله است.
ستاری تأکید کرد :دانشگاه های نسل 3و 4باید
کارآفرینی را توسعه دهند.

شناســایی  120واحد صنعتی غیر
فعال و نیمهفعال در همدان
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان نیز

استاندار همدان:

اجازه نميدهیم امنیت و آرامش
استان همدان خدشه دار شود
اســتاندار همدان با بیــان اینکه اجازه
نميدهیم امنیت و آرامش اســتان همدان
خدشه دار شود ،بر برخورد قاطع با کساني
که امنیت استان همدان را برهم زنند تاکید
کرد.
به گزارش مهر ،سیدســعید شاهرخي در
مراسم ترحیم و گرامیداشت حجتاالسالم
قاسمي در مسجد جامع همدان تاکید کرد:
اجــازه نميدهیم امنیت و آرامش اســتان
همدان خدشهدار شود.
شــاهرخي گفــت :نیروهــاي نظامــي،
امنیتــي و اطالعاتــي و شــوراي تأمیــن
اســتان همــدان بــا کســاني کــه بخواهنــد
امنیــت و آرامــش اســتان را بــر هــم زننــد
برخــورد قاطــع خواهنــد داشــت.
نایــب رئیــس مجمــع نماینــدگان طــالب
و فضــالي حــوزه علمیــه قــم نیــز بــا
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بیــان اینکــه روحانیــت در دفــاع از
اهلبیــت و دفــاع از حــرم؛ شــهداي
بســیاري را تقدیــم کــرده اســت ،گفــت:
روحانیــت بــراي جانبــازي در راه اســالم
ایــن مســیر را پیــش گرفتــه اســت.
حجت االســالم ســیدجالل رضوي مهر
با تاکید بــر اینکه روحانیــت براي مردم
و با مردم اســت ،گفت :اســتکبار تحمل
روحانیــت را ندارد اما بایــد بداند اگر از
آسمان و زمین بر ما گلوله ببارد ،لحظهاي
نظام و رهبر خود را تنها نخواهیم گذاشت.
حجــت االســالم رضويمهــر بــا بیــان
اینکــه ایــن مســأله را سیاســي و حزبــي
نکنیــد چراکــه اگــر ایــن مســأله دنبــال
شــود ســرنخها بــه آن ســر مرزهــا
ميرســد ،گفــت :جریــان روحانیــت
همیشــه زنــده اســت.

در این جلسه از شناسایی  1۲0واحد صنعتی و
معدنی غیر فعال و نیمهفعال در استان خبر داد.
به گزارش فارس  ،اســکندر صیدایی اظهار
کرد :نگاه برنامهای همراه با پشــتیبان آمایشی،
ســند راهبردی و برنامه عملیاتی استان ،عزم
جزم مدیریت اســتان و مشارکت فعال بخش
خصوصی باعث عمل و اقدام شده است.
وی با اشــاره به اینکه امروز دانشبنیان کردن
اقدامات یک فرصت اســت افــزود :اقتصاد
دانشبنیان پویا عامل مقابله با شــرایط تحریم
و آسیبناپذیری اقتصاد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان با
بیان اینکه در استان پنج کمیته ساختار اقتصاد
مقاومتی اســتان را پیگیــری میکنند تصریح
کرد :کمیته اقتصادی ،ستاد تسهیل استان ،ستاد
اقتصاد مقاومتی شهرســتانها ،کمیته فرهنگی
و گفتمانســازی و کمیته عملی و فناوری این
ساختار را تشکیل میدهند.
وی با اشــاره به اینکه جذب و مشارکتهای
سرمایههای خارجی در استان انجام شده است
تصریح کرد :شــروع به فعالیــت و احیا 11۲
واحد غیر فعال 103 ،واحد با فعالیت کمتر از
ظرفیت اســمی و اشتغالزایی  3هزار و  34نفر
در بخش صنعت این زمینه انجام شده است.
صیدایی با اشــاره به اینکه اقدامات برجســته
بینالمللی در استان انجام شده است تأکید کرد:
برند شهر جهانی سفال اللجین ،شهر ملی مبل
و منبت مالیر و نشان جغرافیایی مبل و منبت
تویسرکان ،کسب عنوان خوشه طالیی انگور
مالیر از جمله این اقدامات است.
رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه همدان با
اشــاره به اینکــه  109واحد فنــاور جذب و
پذیرش شدند اظهارکرد :این واحدها توانستند
محصوالت خود را به ارزش  484میلیارد ریال
و  ۶05هزار دالر به فروش برسانند.

پذیرش  109واحد فناور در پارک
علم و فناوری

رئیس پارک علم و فناوری اســتان همدان نیز
با بیان اینکه در استان همدان در هر شهرستان
مرکز رشد یا کانون شــکوفایی و نوآوری به
جز فامنین دایر اســت اظهار کرد :به صورت
تخصصی در شهر اللجین آزمایشگاه تخصصی
سفال و سرامیک و مرکز رشد تخصصی داریم.
مهدی کزازی افزود ۶ :مرکز رشــد در پارک
علم و فناوری مســتقر هستند که با همکاری
دانشگاه آزاد ،دانشــگاه پیام نور و استانداری
شکل گرفتند.
وی با بیان اینکه در ســال  97در پارک علم و
فناوری  109واحد پذیرش شده است تصریح
کــرد :در مجموع  1۶۲واحد فناور در پارک و
واحدهای مرتبط با آن مستقر هستند.
رئیس پارک علم و فناوری اســتان همدان با
بیان اینکه این واحدها در سال گذشته بیش 48
میلیارد تومان و  ۶05هزار دالر به کشــورهای
همسایه صادر کردند ادامه داد :به صورت تمام
وقت و پارهوقت در ســال گذشته  814نفر در
این واحدها فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه در سال  97و  98شاهد رشد
 7۲درصدی بودجه داشتیم خاطرنشان کرد :در
حال حاضر  54شــرکت دانشبنیان در استان
وجود دارد که سال گذشته  ۲3۲میلیارد تومان
فروش داشتند.
کــزازی با بیان اینکه یکهــزار و  131نفر در
شــرکتهای دانشبنیان به صورت بیمه شده
مشغول کار هستند گفت :مرکز رشد دانشگاه
بوعلی در سال گذشــته  14واحد را پذیرش
کرده است و چهار شرکت در آن مستقر است
که  841میلیون تومان فروش ریالی و  14هزار
پوند فروش ارزی داشــتند که  ۲70نفر هم در
آن شاغل هستند.

دبیر شورای اطالع رسانی استان همدان:

مدیران کل روابط عمومی استانداریهای
کشور در همدان گردهم می آیند
دبیر شــورای اطالع رسانی استان همدان
گفــت :گردهمایی مدیران کل روابط عمومی
اســتانداریها و ســازمان های تابعه وزارت
کشور امروز و فردا به میزبانی استان همدان
برگزار میشود.
اســدا...ربانی در گفتگو با مهر اظهار داشت:
در این گردهمایی عالوه بر مدیران کل روابط
عمومی استانداریها ،مدیران روابط عمومی
ســازمان همیاری شهرداری ،ســازمان ثبت
احوال ،ستاد بحران و سازمان اجتماعی کشور
نیز حضور دارند.
ربانی گفت :همدان ظرفیتها و پتانسیلهای
باالیی در حوزه گردشگری دارد که نمونه آن
رویداد همدان  ۲018و برگزاری دو اجالس
آســیایی و جهانی بود و باید ســعی شود در
راستای معرفی ظرفیتهای همدان برنامهها و
اقدامات فرهنگی و اجتماعی را در دستور کار

قرار داد.
ربانــی گفت :مدیــران کل روابــط عمومی
میتوانند سفیران خوبی برای معرفی همدان
باشند و تالش میکنیم میزبان خوبی برای این
گردهمایی باشیم.
وی گفت :عالوه بر جلســهای که با حضور
اســتاندار و رئیس مرکز اطالعرسانی و امور
بینالملل وزارت کشــور برگزار میشــود،
برنامههایــی چون بازدیــد از آرامگاه بوعلی
سینا ،باغ موزه دفاع مقدس ،دهکده گنجنامه،
غار علی صدر و شهر جهانی سفال اللجین در
این گردهمایی لحاظ شده است.
مدیر کل روابط عمومی اســتانداری همدان
گفت :با توجه به شعار سال و موضوع رونق
تولید ،مدیران حاضــر در این گردهمایی از
واحدهای تولیدی اســتان نیز بازدید خواهند
داشت.

ســوم مــاه مــی ( 13اردیبهشــت) روز جهانــی آزادی مطبوعــات
(  )w o r l d p r e s s f r e e d o m d a yنــام گرفتــه اســت.
از ســال  1993میالدی تاکنون که مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
این روز را نامگذاری کرده اســت ،سیزدهم اردیبهشت کمابیش در
داخل ایران نیز از سوی اهالی قلم به رسمیت شناخته شده است.
نکتهای که در این یادداشت میخواهم بیانکنم یادآوری «اصل آزادی
مطبوعات» است که در قانون اساســی کشور و قوانین پایین دستی
دیگر نیز بر لزوم اجرای آن تأکید شده است.
به دیگر سخن در ســالروز چنین نامگذاری ،میبایست نظرات اهل
قلــم و مطبوعات معطوف به بیان مشــکالت فــراروی خویش در
انجام رسالت انســانی اطالعرسانی مطبوعاتی و درخواست و وادار
کردن مسئوالن به اجرای قوانین مربوطه در راستی استقالل حرفهای
روزنامهنگاران و اهالی مطبوعات باشد.
متأســفانه بــا همــه قیــل و قالهایــی کــه در مــورد آزادی رســانه هــا
در کــوی و بــرزن بلنــد اســت ،تــا رســیدن به وجــه مطلــوب آزادی
در ایــن زمینــه راه پــر ســنگالخ و دشــواری در پیــش رو داریــم.
اگــر نگاهــی بــه اخبــار حــوادث اجتماعــی و سیاســی و بــه ویــژه
مقوالتــی کــه ربــط امنیتــی پیــدا میکننــد ،بیندازیــم؛ خواهیــم
فهمیــد کــه «آزادی مطبوعــات» در بزنگاههــای اطــالع رســانی بــه
قــدری تنــگ و تاریــک تفســیر میشــود کــه کمتــر روزنامهنــگار
مســتقلی را میتــوان پیــدا کــرد کــه بتوانــد دیــدگاه واقعــی
خویــش را بــدون تحکــم و بــی توجــه بــه پروپاگانــدای دولتــی-
امنیتــی منتشــر کنــد.
راه صعــب و پــر زحمتــی کــه پیــش روی اصحــاب واقعــی قلــم و
مطبوعــات قــرار دارد ،بــا حضــور افــراد مجیزگــو و قلمفروشــی
کــه نــه دانــش کافــی در ایــن حرفــه دارنــد و نــه تعهــد اخالقــی
بــه آن؛ بــا وجــود ســنگ انــدازی گاه و بیــگاه خودفروشــان؛ صــد
چنــدان طاقتفرســا و دور و دراز خواهــد شــد.
در ایــن شــهر و دیــار ،امــا داســتان جــور دیگــری اســت .همــه
چیــز گلســتان اســت و چهچهــه بلبــالن حکایــت از آبادانــی و
امــن و امــان میدهــد .حکایــت اســتان مــا در حــوزه مطبوعــات،
نــه بــه ایــن اســتاندار و ایــن دولــت مربــوط اســت و نــه بــه
ســمبه پــر زور و حضــور نامرئــی دیگــر دســتگاه هــا .بلکــه بــه
نظــر میرســد مشــکل اصلــی در درد تعهــد انســانی و آشــنایی بــا
مبانــی اولیــه حرفــهای اســت.
تــا زمانــی کــه خــود اهالــی مطبوعــات دانــش کافــی بــرای
نوشــتن و گــزارش دادن و انتقــاد و حتــی تخطئــه نداشــته باشــند،
معلــوم اســت کــه دولتیهــا و ســایر اجــزای حاکمیــت ،خــوش
خوشانشــان میشــود و هــر جــور کــه اراده کننــد آنهــا را رام و
مطیــع خــود خواهنــد ســاخت.
از ســویی امــا اگــر دلســوزانی در حــوزه هــای حاکمیتــی در
اســتان پیــدا شــوند ،بــه ایــن ســکوت و تعریــف و تمجیــد راضــی
نمیشــوند و بــا دســت خویــش فضــا را بــرای نقــد و نظــر و
اطــالع رســانی درســت و منتــج بــه منفعــت جامعــه بــاز خواهنــد
کــرد .چــرا کــه اگــر جامعــه بخواهــد بــه اصــالح دســت بزنــد ،بــه
مطبوعــات روشــنگر و دانــا و آزادی نیــاز دارد کــه مــو را از ماســت
بکشــند و بــر تاریکخانههــای فســاد اقتصــادی و رانتهــای
بیجــا و حیــف و میــل پیــدا و پنهــان نــور رســانهای بتاباننــد.
متأســفیم که با وجود زحمات همکاران عزیز و دلسوز که در حوزه
مطبوعات داریم؛ اما راه مطبوعات همدان تا رســیدن به تراز «آزادی
مطبوعات» از زمین تا ثریاست.
و ســخن پایانــی آن کــه؛ درســت اســت کــه فضــای مجــازی
رقیــب مطبوعــات و رســانهها شــده اســت و خبرنــگار-
شــهروندان ناشــی خبرهــای خــام و بــدون تحلیــل و بررســی
را بــه ســرعت در ســفره اطعــام جامعــه میچیننــد؛ امــا بــا ایــن
حــال جــای دروازهبانــان متخصــص و فنــی و بــا ســوادی کــه در
حــوادث اجتماعــی و سیاســی و ...ســره را از ناســره تشــخیص
دهنــد و ســرعت را فــدای دقــت و صداقــت نکننــد؛ همچنــان
خالــی اســت.
اگر میخواهیم در راســتای رســالت شــغلی خویش گام برداریم؛
بسما...؛ فردا دیر است .همین.
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مسابقه پایش شهری دانش آموزی
در همدان برگزار شد
مرحله اول مســابقه پایش شــهری به منظور سنجش سطح
آگاهی دانشآموزان در مدارس شهر همدان برگزار شد.
رئیــس اداره و دبیر ســتاد مدیریــت بحران شــهرداری همدان
گفت :این همایــش با هدف افزایش آگاهی کودکان ،نوجوانان و
بزرگســاالن در خصوص پیشگیری از بالیا با حضور  343دانش
آموز برگزار شد.

بیتــا روحی در گفت و گــو با ایرنا افزود :ترویــج مهارت ها و
توانایی های جامع ،جمع آوری اطالعات ،تفکر ،بیان و ارتباط در
کودکان و نوجوانان ،بیان مسایل محلهای و پیشنهاد راه حل برای
آنها ،ایجاد نظام همکاری و آمادگی برای مقابله با بالیا توســط
ســاکنان محلی با افزایش آگاهی آنها درباره پیشگیری از بالیا از
دیگر اهداف این مســابقه بود که در مدارس شهر همدان توسط
اداره مدیریت بحران شهرداری و با همکاری اداره کل آموزش و
پرورش برگزار شد.
وی ادامه داد :در این مسابقه ،دانشآموزان باید با کمک و همراهی
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خانوادهها با دقت در محله خود پیاده روی میکردند و کروکی از
محل سکونتشان تهیه کرده و انواع خطرات را در صورت مشاهده
با عالمت اختصاری شرح داده شده بر روی آن نشان میدادند.
رئیس اداره و دبیر ســتاد مدیریت بحران شهرداری همدان اضافه
کرد :همچنین دانشآموزان باید نقاط خطرناک مورد نظر خود را با
رنگ آبی و نقاط امن را با رنگ سبز و نقاط مورد عالقه را با رنگ
قرمز بر روی کروکی مشخص میکردند.
روی ادامه داد ۲7 :مدرســه از مدارس شهر همدان و در مجموع
 343دانشآموز در مرحله اول مسابقه پایش شهری شرکت کردند.
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درخشش دانشآموزان ناحیهیک
همدان در جشنواره ملی سینا

يادداشت

تخته سیاه نماد تعلیم و تربیت موثر است
« مهدی ناصرنژاد

مســئول امور مددکاری مجمع خیرین سالمت همدان از مساعدت
 590میلیون ریالی مجمع خیرین سالمت همدان به بیماران سختدرمان
خبر داد.حمید شاکریصفت در گفتوگو با فارس از برگزاری یکصد
و شصتمین جلسه امور مددکاری مجمع خیرین سالمت همدان خبر داد
و اظهار کرد :در این جلسه پرونده  1۲بیمار بررسی شد.وی با اشاره به
اینکه در این جلســه پرونده  10بیمار مبتال به سرطان را بررسی کردیم
گفت :پرونده دو بیمار نیز جزو سایر بیماران مورد بررسی قرار گرفت.
مسئول امور مددکاری مجمع خیرین سالمت همدان افزود 110 :میلیون
ریال از سایر مراکز برای بیماران تخفیف گرفته شده است.

فرهنگ پژوهش در دانش آموزان ،شناسایی
اســتعدادهای برتر و آشنایی دانشآموزان با
محیطهای دانشگاهی اعالم کرد.
سعیدی با تقدیر از تالشهای دانشآموزان،

اولیاء دانشآموزان ،دبیران راهنما و مدیران
اداره آمــوزش و پــرورش در همراهــی و
مساعدت برای شــرکت در جشنواره سینا،
اظهار امیدواری کرد تا دانشآموزان فعال در

پژوهش سرای دکتر اذکایی در جشنوارههای
پیــش روی از جمله جشــنواره ابن ســینا
دانشــگاه تهران و خوارزمــی نیز حضوری
فعال و موفق داشته باشند.

اسامی نفرات برتر جشنواره سینا
■ نام آموزشگاه :پژوهش سرای دکتر اذکایی ،دبیرستان مطهری
■ نام رشته و رتبه:رتبه اول کشوری در رشته فتومیکروگراف (سلولهای گیاهی) چالش زیست
فناوری)
■ اسامی دانشآموزان :فاطمه یگانه ،سانیا محمدی ،زینب بابایی ،زهرا یعقوبی ،نیلوفر صادقیان
همدانی
دبیر راهنما :شیدا حسامی

■ نام آموزشگاه :پژوهش سرای دکتر اذکایی دبیرستان حضرت آمنه
■ نام رشــته و رتبــه :فتومیکروگراف ســلول گیاهی (چالش زیســت فناوری) ،رتبه
سوم کشوری
■ اســامی دانشآمــوزان :هســتی شــریفی ،آرزو میرزاپــور ،فاطمــه ابراهیمــی ســرور،
نگیــن حیــدری
دبیر راهنما :دکتر پرویز بصیری

■ نام آموزشگاه:دبیرستان پروین اعتصامی
■ نام رشته و رتبه :رتبه سوم کشوری در رشته جامعهشناسی
■ اسامی دانشآموزان :سیده نرگس موسوی ،سما افالکیان ،آیدا محمودی ،فاطمه خسروبیگی
دبیر راهنما :نرگس خاوری

■ نام آموزشگاه :متوسطه اول عالمه حلی
■ نام رشته و رتبه :رتبه دوم کشوری چالش زیست فنآوری
■ اسامی دانشآموزان :امیرحسام حمیدی نسیم ،محمدامین زارعی ،کیانوش سلیمی
دبیر راهنما :دکتر پرویز بصیری

طرح "ضیافت الهی"
در  36بقعه متبرکه استان همدان برگزار میشود

معــاون فرهنگی اوقاف همدان با بیان اینکــه در ماه مبارک رمضان طرح " ضیافت الهی" در
 3۶بقعه متبرکه شــاخص استان همدان برگزار میشــود ،گفت :با اجرای این طرح  35مبلغ به
شهرستانها اعزام میشوند.حجتاالسالم ســید علی حسینی در مورد برنامههای اوقاف و امور
خیریه استان همدان در ایام ماه مبارک رمضان اظهار داشت :برگزاری طرح "ضیافت الهی" در 3۶
بقعه متبرکه شاخص استان همدان از مهمترین برنامههای ماه مبارک رمضان است.
وی در گفتوگو با تسنیم  ،با اشاره به اینکه در اجرای طرح ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان
ُ 35مبلغ به شهرستانها اعزام میشوند ،افزود :برپایی کرسیهای تالوت قرآن ،اقامه نماز جماعت،
قرائت ادعیه و مناجات ماه مبارک رمضان در بقاع متبرکه از دیگر برنامهها است.
معاون فرهنگی اوقاف همدان با بیان اینکه آماده ســازی فضای بقاع متبرکه ،نظافت و شست و
شوی بقاع متبرکه از جمله اقداماتی است که پیش از فرارسیدن ماه مبارک رمضان انجام میشود،
گفت :برپایی خیمههای معرفت در آســتان مقدس امامزادگان شاخص استان از دیگر برنامههای
ماه رمضان است.

 50درصد بودجه شهرداری اسدآباد
از سوی دولت تامین می شود

m . co

h a m e d a n p a ya

@ m a d e st a n

 35عنوان برنامه هفته عقیدتی سیاسی
در همدان آغاز شد

دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره سینا

مساعدت  590میلیون ریالی به بیماران
سختدرمان همدان

در نخســتین جشــنواره پروژههــای
دانشآموزی ســینا که بــا حضور بیش از
 1300تیم دانشآموزی از  19استان کشور
در محل دانشــگاه علوم و تحقیقات تهران
برگزار شد  4تیم دانشآموز از پژوهشگاه
دکتــر اذکایــی اداره آمــوزش و پرورش
ناحیــه  1همدان رتبههای برتر کشــوری
کسب کردند.
در این جشــنواره که به همت پروژه ســینا
وزارت آمــوزش و پــرورش و واحد علوم
و تحقیقــات دانشــگاه آزاد اســالمی در 3
روز پایانــی فروردین ماه  98برگزار شــد
دانشآمــوزان دبیرســتانی شــهید مطهری
ناحیــه  1همدان در رشــته فتومیکروگراف
ســلول گیاهی (چالیش زیســت فناوری)
حائز رتبه اول کشــور و در رشــته سمینار
پژوهش (چالش زیست فناوری) حائز رتبه
دوم کشوری شــدند .دانشآموزان دبیرستان
حضرت آمنه (س) در رشته فتومیکروگراف
ســلول گیاهی (چالش زیســت فناوری) و
دانشآموزان دبیرســتان پرویــن اعتصامی
در رشــته جامعهشناســی نیز رتبههای سوم
کشوری را کسب کردند.
مدیر پژوهش ســرای دکتــر اذکایی ناحیه
 1آمــوزش و پــرورش همــدان هدف از
برگزاری جشــنواره ســینا را نهادینه کردن

مادستـان

خبر

کسب مقام اول کشور مسابقات سینا توسط دانش آموزان دبیرستان هیأت امنايی شهید مطهری

روز معلم سرآمد تمام روزهای خوب و به یادمانی است چون این
معلم است که میآموزد به خوبیهایمان چگونه خوبی کنیم و قدر تمام
داشتههای خوب را چگونه بدانیم و پاس داریم!
نقش و جایگاه معلم در اعتالی مقام بشــر آنچنان باال است که دنیا با
تمام دســتاوردهای علمی خود وامدار حقوق معلم در جوامع بشری
اســت .و اما وظیفه معلم در بین ملتهــای گوناگون جهان بر مبنای
معیارهای تعریف شده در قاموس نظام آموزش و پرورش و یا تعلیم
و تربیت ،تبیین و مشــخص شده است .البته آن کس که نظام تعلیم و
تربیت را با قواعد آموزش و پرورش همسان سازی کرده است ،گویی
در ادای تکلیف خود نسبت به تعیین راهبردهای جامعه و به خصوص
قشــرهای نونهال و نوجوان و جوان که بیشترین شخصیت و قدرت
تحلیل خود از اوضاع محیط اجتماعی را در مدرســه میآموزد ،کمی
عجله کرده است!
به نظر میآید واژه دو کلمهای تعلیم و تربیت فراتر از مفهوم آموزش و
پرورش است چرا که تعلیم و با معنایی عمیقتر ،تربیت ،ریشه فرهنگ،
تمدن و اخالق نسل ایرانی را در دستور کار خود داشت و حاصل آن
نیز کثرت جمعیت دانشــمندان ایرانی در حوزههای فرهنگ و ادب و
حتی علوم فیزیک ،ریاضی و شیمی بود و نتیجه دیگرش اینکه ،جامعه
برای افراد تحصیلکرده و با ســواد حســاب ویژهای داشت و جمله
معروف وتأثیرگذار (تو ماشــاءا ..درس خوانده و با ســوادی!) به این
معنا بود که حق نظام تعلیم و تربیت و در رأس آن ،معلم در جامعهی
ایرانی فراتر از حقوق قشرهای دیگر است و جامعه در راه تالش برای
پیشــرفت و سرزندگی خود چشم به مدرسه و فضای مقدس تعلیم و
تربیت و شــخص معلم داشــت و به واقع در آغاز نهضت مدرسه با
بنیانگذاری نظام تعلیم و تربیت و کالس و نیمکتهای چوبی و تخته
ســیاه و گچ ،راه ملت ایران نیز از دوران قهقرا جدا شــده و به سمت
یادگیری علوم نوین خیز برداشــت .البته نه اینکه بعدا ً با تغییر نام سر
در ادارات و ســازمانهای تحصیالتی از تعلیم و تربیت به آموزش و
پــرورش تغییرات ماهیتی هم به وجود آمده باشــد اما حداقل پیآمد
بازبینی در نظام تعلیم و تربیت این شــد که خواسته یا ناخواسته دنیا
هم دچار تغییر و دگرگونی شــد ،دیگر آن دانشآموزان یقه ســفید و
کله تراشیده راه خود را از مدرسه جدا کردند و سرنوشت خود را به
حوادث اجتماعی و ناکجاآبادی که از هجوم فرهنگ بیگانه بر جامعه
به ظاهر رو به رشد ما آوار شد سپردندتا بلکه چیزهای بهتر و بیشتری
بیاموزند .اگر آن زمانها ،چشــم جامعه به مدرســه و دست و دهان
معلم بود .امروز این دانشآموز و مدرســه و معلم است که چشم به
تحوالت و نوآوریهای پشت دیوارهای مدرسه دارد و در واقع امروز
دانشآموز ابتدا در فضای مجازی و خود ساخته و خود فریب چیزهای
بیشــماری میآموزد و بعد از آن قدم در فضای مدرسه میگذارد تا
اگر شد تکلیفی هم از بالتکلیفیهای نسل خود به معلم تحویل دهد.
امروز نماد دانشآموزی همان کوله پشتیهایی است که بر دوش تمام
جوانها از جمله خیل دانشآموزان به یک برند وارداتی تبدیل شد .و
معلوم نیست چه چیزی از درون این کوله پشتیها برای هم نوا شدن
با ریتم فضای آموزشی و کالس و معلم به برون تراوش خواهد کرد!
واقعیت این است که جامعه ما خود آگاه و به اجبار برخی بیتدبیریها،
نقــش معلم را از مقام تعلیمی و تربیتی به واســطهای برای یادآوری
ســر فصل کتابها تنزل داده و بدون شک چنین مقام نابایسته هرگز
خوشآیند خود معلم هم نیســت الجرم می نگرد و میگذرد .امروز
تعداد بیشــمار ناشران کمک آموزشــیها و روزی طلبان کالسهای
جبرانی و تضمینی هم مزید بر تمام علتها اســت و ســدی بزرگ
و آســیب ویرانگری متوجه درخشش استعدادهای ناب و خودجوش
اســت امروز که تیمها تمام مصداقها و ضربالمثلهای اعجازانگیز
ایرانی متناســب با اوضاع و احوال روزگار ما و مصداق آینده درست
از آب درآمده اال یک مثل معروف و هشدار دهنده و البته هم کمی تا
قسمتی گزنده که میگوید« :چوب معلم گل است ،هر کس که نخورد
خل اســت!» و امروز دانشآموز ،آنقدر عاصی و بیحوصله اســت و
کم کردههای خود را در فضــای مجازی میجوید که خود را بینیاز
از محبت معلم میداند و معروفترین شاه بیت غزلهای ایرانی اص ً
ال
برایش مفهومی ندارد که گفته است
«درس معلم ار بود زمزمه محبتــی ،جمعه به مکتب آورد طفل گریز
پای را»!
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مســئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالحسین(ع) استان
همدان گفت :اجرای  35عنوان برنامه با  350فعالیت همزمان با هفته
عقیدتی سیاسی در این استان آغاز شده است.
علی در حاشــیه همایش حکمت مطهر در
حجتاالســالم حســین ّ
گفت و گو با ایرنا بیان کــرد :مهمترین برنامه های این هفته دیدار با
نماینده ولی فقیه ،برگزاری نشست های بصیرتی ،برگزاری پیاده روی
خانوادگی و تجلیل از مربیان است.
وی اضافه کرد :همچنین در شهرســتان ها نیز برنامه های متنوعی از
جمله دیدار با ائمه جمعه و نشست های سیاسی ،اخالقی ،اعتقادی و
قرآنی برگزار می شود.
مســئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در ســپاه همدان ادامه داد :برگزاری
مســابقه کتابخوانی تعلیم و تربیت در اسالم شهید مطهری ،برگزاری
نشســتهای بصیرتی در همه اقشار و حوزهها ،نواختن زنگ سپاس
معلم در مدارس ،دیدار با خانواده شــهدای روحانی و معلم از دیگر
برنامه های هفته عقیدتی سیاسی است.
حجت االســالم علی گفت :توجه به مســاله آموزشهای عقیدتی و
اخالقی همواره مــورد تاکید رهبر فرزانه انقالب بوده و محور برنامه
های هفته عقیدتی سیاسی است.
وی بیان کرد :برنامه های هفته عقیدتی سیاسی تنها مختص به این هفته
نیست بلکه در طول سال نیز برنامه هایی برگزار می شود.

جنگل کاری مالیر  200هکتار
توسعه می یابد
در بازدیــد «خلیل آقایی» معاون وزیر جهاد کشــاورزی و رئیس
ســازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشــور از طرح جنگل کاری
حوزه سد کالن مالیر ،مقرر شد این طرح در سطح  ۲00هکتار دیگر
توسعه پیدا کند.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اســالمی در بازدید از طرح
جنگل کاری حوزه سد کالن مالیر بیان کرد :طبق تاکیدات رهبر معظم
انقالب باید در راســتای حفظ ،احیا و توسعه منابع طبیعی ،جنگل ها،
مراتع و اجرای طرح های آبخیزداری توجه ویژه ای داشته باشیم.
به گزارش ایرنا محمد کاظمی با اشاره به اجرای طرح جنگل کاری در
حوزه سد کالن مالیر افزود :طبق تاکید معاون وزیر جهاد کشاورزی و
رئیس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،این طرح باید در
سطح  ۲00هکتار دیگر توسعه یابد.
وی بر لزوم فعال شدن نهالستان مالیر تاکید کرد و افزود :این نهالستان
ظرفیت بســیاری ویژه ای در تولید نهال استان همدان دارد که از نظر
قانون قابل واگذاری نیســت و باید فعال باشد و تولید نهال آن برای
توزیع در سایر استان ها و شهرهای همجوار توسعه یابد.
نایب رئیس کمیســیون حقوقی و قضایی مجلــس دهم حفظ منابع
طبیعــی را یک وظیفه ملی و قانونی دانســت و تاکید کرد :در عرصه
منابع ملی باید به وظیفه قانونی خود عمل کنیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان نیز حفاظت از عرصههای
ملی ،اجرای طرح بوم سازگان جنگل های زاگرس و توسعه طرح های
آبخیزداری را از اولویت منابع طبیعی استان در سال جاری برشمرد.
اســفندیار خزایی گفت :در این راستا برای اجرای طرح بوم سازگان
جنگل ،توســعه اراضی جنگی و ذخیره گاه جنگلی  40هزار هکتار را
در برنامه استان داریم.
وی وسعت منابع طبیعی استان همدان را  905هزار هکتار عنوان کرد
و افزود :از این میزان  8۲۲هزار هکتار مرتع و  40هزار و  17۶هکتار
جنگل ،اراضی جنگلی ،ذخیره گاه جنگلی و جنگل کاری حاشیه جاده
ها است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مالیر نیز بیان کرد :اواخر ســال
گذشته  ۲5هکتار جنگل کاری در حوزه سد کالن مالیر اجرا شد.
گودرز قیاســوند ادامه داد :مقرر شد  ۲00هکتار دیگر نیز طرح
جنگل کاری در این شهرســتان اجرا شــود که در دســتور کار
قرار می گیرد.

 56وکیل همدانی به صورت رایگان
با کمیته امداد همکاری میکنند

فرماندار اســدآباد گفت:کمبود و نبود اعتبار به دلیل عدم درآمد پایدار از بزرگترین مشکالت
شهرداری شهر اسدآباد بوده و  50درصد بودجه شهرداری اسدآباد از سوی دولت تامین می شود.
کریم حمیدوند در همایش شــوراهای این شهرستان به مناسبت روز شورا ،اظهار کرد:استفاده از
تسهیالت اشــتغال زایی از نقش موثری در رونق اشتغال شهرستان برخوردار بوده که شوراها و
دهیاران در اطالع رسانی به روستاییان در جذب این تسهیالت نقش بسزایی دارند.
به گزارش ایسنا ،خاطر نشان کرد:تاکنون از سهمیه اشتغال روستایی و فراگیر این شهرستان افزون
بر  80میلیارد تومان طرح وارد سامانه کارا کرده ایم که  50میلیارد تومان از این طرح ها مربوط به
جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی و صنعت ومعدن در هشتم و نهم اسفند ماه با باز شدن سایت
کارا با پیگیری های انجام شده صورت گرفته است.
وی سهمیه اشتغال روستایی سال گذشته این شهرستان در مرحله اول را  7میلیارد و  400میلیون
تومان برشمرد و تصریح کرد:این میزان سهمیه چند ماه بعد با افزایش  ۲برابری به  1۶میلیارد و
 800میلبون تومان ارتقا یافت.

رئیس اداره حقوقی و امالک کمیته امداد استان همدان از همکاری
 5۶وکیــل نیکوکار با این نهاد حمایتی برای حل مشــکالت حقوقی
 155خانوار مددجو و حلوفصل  ۲8پرونده برای دعاوی ســازمانی
تشکیلشده در سال  97خبرداد.
حســین روغنکار در گفت و گو با ایســنا ،با بیان اینکه بسیاری
از مددجویــان بــه علت عــدم آگاهی از حقــوق قانونی خود
قادر به اعاده حق خود نیســتند ،مطرح کــرد :از این رو کمیته
امــداد با ارائه مشــاوره و پیگیری های الزم بــرای احقاق حق
مددجویان اقدام کردند؛ در همین راســتا  5۶وکیل و مشــاور
حقوقی نیکوکار برای ارائه مشــاوره و کلیه خدمات حقوقی و
خانوادگــی به مددجویان کمیته امداد اســتان همدان به صورت
رایگان با ایــن نهاد همکاری می کنند.

آگهي مزایده

بدين وسیله به اطالع می رساند هتل جهانگردی علیصدر در نظر دارد پارکینگ خود
را از طريق مزايده به بهره بردار واجدشرايط واگذار بنمايد لذا از متقاضیان دعوت
میشود برای بازديد از روز  12ارديبهشت تا پايان وقت اداری روز  18ارديبهشت به
هتل جهانگردی علیصدر واقع در روستای علیصدر مراجعه نمايند ياجهت کسب
اطالعات بیشتر با تلفن  ۳5444۳۳7مديريت تماس حاصل فرمائید.

هتل جهانگردی علیصدر

C M

مجوز اسلحه شــكاری (گلوله زنی) برنو متعلق به آقای محمود
جعفری بــارور فرزند خلیل به کد ملی  4051602966مفقود
گرديده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

کارت دانشجويی علیرضا عباس پور فرزند محسن به شماره ملی
 0924424257رشته مديريت بازرگانی دانشگاه بوعلی سینا به
شماره دانشجويی  9712982029مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

کارت دانشجويی رضا غالمی فرزند محمدعلی به شماره ملی
 4840188114رشته حسابداری دانشگاه بوعلی سینا به شماره
دانشجويی 9712940025مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.
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رئیسجمهوری آمریکا از کشــورهای اروپایی خواست تا  1800زندانی
داعشــی را که در جریان ســقوط خالفت داعش در سوریه و عراق دستگیر
شدند ،تحویل بگیرند.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه دیلی میل ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا در پیام توییتری نوشــت 1800 :زندانی داعشی داریم که در نبردهای
پایانی ما برای تخریب  100درصدی این خالفت در ســوریه گرفتیم .اکنون
باید تصمیمگیری شود که با این زندانیان خطرناک چه شود .رئیسجمهوری
آمریکا همچنین از قصور کشــورهای اروپایی برای پس گرفتن زندانیانی از
کشورشان گالیه کرد .او افزود :کشورهای اروپایی اصال کمک نمیکنند ،حتی
با وجود اینکه چنین امری به نفع آنهاســت .آنها تمایلی ندارند این زندانیان
داعشی را به کشورهایشان راه بدهند .اصال خوب نیست!

احزاب

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

اروپاییها  ۱800زندانی داعشی را تحویل بگیرند

حتی یک ایرانی را پیدا نمی کنید گزینه تسلیم را
انتخاب کند

وزیر امور خارجه تاکید کرد :حتی یک ایرانی را پیدا نمی کنید گزینه تسلیم
در مقابل آمریکا را انتخاب کند.
به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه،محمد
جواد ظریف طی سفر به دوحه برای شرکت در مجمع گفت و گوهای آسیایی
با شــبکه تلویزیونی الجزیره انگلیســی گفت وگو کرد.وی در این گفت وگو
اظهار داشت :حتی یک ایرانی را پیدا نمی کنید گزینه تسلیم در مقابل آمریکا را
انتخاب کند.مناسبات ایران و آمریکا ،صادرات نفت ایران ،خلیج فارس و تنگه
هرمز ،تحریم ها و تروریســم اقتصادی آمریکا ،مبارزه با تروریسم و ...از جمله
محورهای گفت وگوی وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران با شــبکه
الجزیره انگلیسی است.

احزاب برای افزایش سهمیه خانمها
در لیستهای انتخاباتی تالش کنند

معاون زنان و خانواده رئیسجمهور گفت :خوشبختانه احزاب اصالحطلب
در مسیر پررنگ شدن نقش بانوان موفق ظاهر شدهاند و دیدهایم که توجه به زنان
در این احزاب خیلی قوی شــده است.معصومه ابتکار در گفتوگو با ایلنا ،در
واکنش به مخالفت مجلس شورای اسالمی با افزایش سهمیه زنان در لیستهای
انتخاباتی در قالب اصالح موادی از قانون انتخابات گفت :این پیشــنهاد وجود
داشت و در دولت هم پیشنهادی مشابه مطرح و تصویب شد اما گویا مجلس در
جمعبندی خود صالح نداســت به این پیشنهاد فراکسیون زنان رای مثبت دهد.
وی ادامه داد :نکتهای که الزم اســت در این خصوص مطرح کنم این است که
علیرغم مخالفت مجلس ،احزاب باید در هر صورت تالش کنند تا نقش خانمها
پررنگتر شده سهمیه آنها در لیستهای انتخاباتی افزایش پیدا کند.

سخنگوی وزارت کشور اعالم کرد

خبر
حضرت آیت ا ...خامنهای:

میخواهند با اجرای سند  2030برای آمریکا
و انگلیس ،سرباز و رعیت درست کنند
رهبــر معظم انقالب اســالمی
تاکید کردنــد :میخواهند با اجرای
سند  ۲030برای آمریکا و انگلیس،
سرباز و رعیت درست کنند.
به گزارش ایســنا ،حضرت آیتا...
خامنــهای ،در دیــدار معلمــان و
فرهنگیان اظهار کردند:شما معلمان
در واقــع هویتســازی فرهنگــی
میکنید تا جامعه احســاس هویت
کند.تمدن ،متکی به فرهنگ است .اگر فرهنگ قوی و غنی نباشد تمدن
بهوجود نمیآید .اینجاست که اهمیت سند  ۲030معلوم میشود؛ لُب
کالم این ســند این است که نظام آموزشــی ما باید سبک زندگی و
فلسفهی حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزد .یعنی شما
معلمان در کالس درستان برای غرب ،سرباز درست کنید.
ایشان افزودند :دلیل اینکه روی سند  ۲030آنقدر کار میکنند ،چون
در این سند دســتورات و توصیهها این است که آموزش و پرورش،
مناســبات فکری شاگردان را جوری تنظیم کند که اساس زندگیشان
طبق تفکر غربی باشــد .یعنی شما سرباز درست کنید برای انگلیس و
آمریکا و بقیهی این وحشیهای کراواتزده و ادکلنزده؛ همینهایی
که آدم می ُکشــند و به آدمکش کمک میکنند ،بدون اینکه خم به ابرو
بیاورند .میگویند چون به پولش نیاز داریم کمکشــان میکنیم .حاال
میخواهند ما در کشورهای مسلمان برای اینها سرباز و رعیت تربیت
کنیم ۲030 .این است.

روحانی:

کاهش درآمد نفتی را جبران میکنیم
رئیــس جمهوری با اشــاره به
اعمــال تحریمهای اصلــی ایاالت
متحــده در رابطه با فــروش نفت
جمهوری اسالمی ایران اظهار کرد:
اگر به فرض با فشــارهایی که بر ما
وارد میشود پول کمتری از نفت به
ما برسد ،آن را جبران خواهیم کرد.
به گزارش ایســنا؛ حجتاالســالم
و المســلمین حســن روحانی روز
گذشته در جریان ســفر کاروان تدبیر و امید به اســتان کرمانشاه در
مراســم بهره برداری همزمان از چند طرح عمرانی ،آبی و نیروگاهی
این استان که در شهر ازگله برگزار شد با اشاره به آخرین سفر خود به
استان کرمانشاه خاطر نشان کرد :حدود یک سال و نیم قبل به کرمانشاه
سفر کردیم تا به معضالتی که مردم در زلزله پیدا کرده بودند رسیدگی
کنیــم .آن روزها روزهای غمگینی برای همــه ما بود و امروز خدا را
سپاسگزارم که در شرایطی به این منطقه آمدهام که مهندسین ،کارگران
و مدیران ما کاری عظیم را به ثمر رساندند.
روحانی اظهار کرد :من خوشحال هستم در روزهایی که عربده کشی
دشمنان ما بیشتر شــده و حرفهای بی ربط و ناروا و غلط میزنند
مردم ما شــاهد ایستادگی و مقاومت و نشاط و روحیه و همچنین کار
و تالش در کشور هستند؛ هر کار بزرگ و افتتاحی که در کشور انجام
میشود ضربهای بزرگ بر دشمنان ماست.
رئیــس جمهور همچنین تصریح کرد :اگر بر فرض با فشــارهایی که
میآورند از پول نفت کمتر به ما برســد ،انشــاءا ...از جای دیگری
جبران خواهیم کرد.ضمن این که نفت خود را به حول و قوه الهی به
فروش میرســانیم و این حرف کام ً
ال بی اساس و بی پایهای است که
آمریکاییها بر زبان میآورند که جلوی فروش نفت ایران را بگیرند؛
قدرت آنها به حدی نیســت زبان آنها دراز است ،اما قدرتشان خیلی
محدودتر از زبانشان است.
روحانی در پایان با اشــاره به گزارش استاندار درباره وضعیت تعمیر
و احداث منازل تخریب شده در بخشهای روستایی و شهری استان
کرمانشــاه خاطرنشــان کرد :امروز آقای اســتاندار خبر داد که همه
خانههایی که در روســتاها بر اثر زلزله سال گذشته تخریب شده بود
تکمیل شــده و در بخش شهری نیز در این زمینه کاری عظیمی انجام
گرفته اســت .همه منازلی که بنا بوده تعمیر شود تعمیر شده و در این
زمینه  ۶۶هزار خانه تعمیر و تحویل داده شده و حدود  ۲0هزار خانه
نیز تکمیل شده است.

میزان افزایش حقوق بازنشستگان و
مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سال 98
تعیین شد
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیأت دولت ،در جلسه
دولت که به ریاســت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری
برگزار شد دولت تصویب کرد :از ابتدای سال  1398کلیه مستمریهای
بازنشستگی ،از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین
قانون تأمین اجتماعی که تا پایان ســال  1397برقرار شــده اند ،برای
دریافــت کنندگان حداقل مســتمری به میــزان ( )1,51۶,881تومان
معادل  3۶,5درصد تعیین میشــود و براساس سایر سطوح به میزان
 13درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه  1397به عالوه مبلغ ثابت
( )۲۶1,147تومان افزایش مییابد .همچنین در این جلســه تصویب
شد :درخصوص ســایر افرادی که مستمری آنها به نسبت پرداخت
حق بیمه برقرار شــده است ،افزایش مستمریهای تا حداقل دستمزد
معادل  3۶,5درصد و مستمریهای بیش از حداقل همانند سایر سطوح
و به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

 ۱0تا  ۱6آذر ثبت نام انتخابات مجلس

تاریخ زمــان ثبت نــام انتخابات مجلس
شورای اســالمی 10 ،آذرماه لغایت  1۶آذرماه
سال  98است.
سخنگوی وزارت کشــور در نشست خبری
پیرامــون فرآیند برگــزاری انتخابات مجلس،
گفت :در ســال  98مهمترین رویداد سیاست
داخلــی ،برگزاری انتخابــات یازدهمین دوره
مجلس و میان دورهای مجلس خبرگان رهبری
است.
به گزارش مهر ،ســید ســلمان سامانی گفت:
نخستین نشست ستاد انتخابات با حضور وزیر
کشور برگزار شد و مهمترین محورهای مورد
تاکید از سوی وزیر کشــور موضوع سالمت
رقابت ،امنیت و مشارکت به عنوان ارکان اصلی
برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور بود.
ســخنگوی وزارت کشور تاکید کرد :حفظ بی
طرفی وزارت کشــور و اجرای دقیق قانون در
انتخابات پیــش رو از دیگر محورهای اصلی
نشست امروز بود.
ســامانی افزود :موضوع آمــوزش مجریان و
عموم مردم یکی دیگر از موضوعات محوری
در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی
است.
وی گفت :پیش شــرط برگــزاری انتخاباتی
قانونمند وجود مجریانی اســت که به قانون
انتخابات اشراف داشته باشند که این از طریق
آموزش به فعلیت میرسد و این امر در سطح
استانها آغاز شده است.

ســخنگوی وزارت کشــور با بیان اینکه منابع
مالی انتخابات در بودجه ســال  98و در تعامل
با سازمان برنامه و بودجه پیش بینی شده است،
اظهار داشــت :انشــااهلل در بحث تأمین مالی
انتخابات پیش رو مشکلی نخواهیم داشت.
ســامانی تصریح کرد :جهت تســهیل حضور
مردم ،پیش بینی افزایش شــعبات اخذ رأی را
در انتخابات مجلس شورای اسالمی داشتیم که
در سراسر کشور این اقدام انجام خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکه امنیت انتخابــات از دیگر
موضوعات مهمی اســت که مورد تاکید وزیر
کشــور هم قرار گرفت تاکید کرد :شوراهای
تأمین استانها موظف شدند که فضایی امن و
بانشاط را در شهرها و استانهای مختلف کشور
جهت برگزاری هر چه باشــکوه در انتخابات
فراهم آورند.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد :برنامه
زمانبندی انتخابات امروز به فرمانداریها ابالغ
میشود که این مهم مبتنی بر قانون فعلی است و
البته با هماهنگی شورای نگهبان انجام میشود.
ســامانی با بیان اینکه در ایــن برنامه  17اقدام
قانونی پیش بینی شده است ،افزود :تاریخ زمان
ثبت نام انتخابات بر اساس این برنامه 10 ،آذر
ماه لغایت  1۶آذرماه سال  98است.
وی در خصوص موضوع اســتعفاهایی که در
قانون پیش بینی شــده است ،افزود :متصدیان
برخی مناصب که مشــخص هم هست باید از
شــش ماه قبل از انتخابات استعفای آنان مورد

پذیرش قرار بگیرد .یعنی حداکثر تا  1۶خرداد
ماه فرصت داریم که طبق لیســتی که موجود
اســت ،افرادی که در آن لیست هستند و قصد
شــرکت در انتخابات را دارند استعفا داده و آن
استعفا هم مورد پذیرش قرار گیرد.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد :برخی از
شرایط شــرکت کنندگان در انتخابات که بر
اساس اصالحیه ســال  95الزم االجرا است
و مربوط به ماده  ۲8میشــود شــامل اعتقاد
و التزام به اســالم ،التزام بــه نظام جمهوری
اســالمی ،تابعیــت ایرانی ،ابــراز وفاداری
بــه قانــون اساســی و اصل والیــت فقیه،
برخورداری از مدرک کارشناســی ارشــد یا

معادل آن که ارزش اســتخدامی داشته باشد،
نداشــتن سو شــهرت ،ســالمت جسمی و
برخورداری از حداقــل  30و حداکثر هفتاد
و پنج ســال سن از دیگر شرایط کاندیداهای
انتخابات است.
ســامانی در خصوص برگــزاری انتخابات به
صورت الکترونیکی گفت :موضوع الکترونیکی
برگزار شــدن انتخابات در قانون صراحت آن
قید شده که وزارت کشــور باید با هماهنگی
شــورای نگهبان از فناوریهای نوین استفاده
کند .جلسات مشترکی میان ما و شورای نگهبان
انجام شده و همچنان هم ادامه دارد.
وی افزود :احراز هویت شــرکت کنندگان در
تمام شــعبات اخذ رأی باید الکترونیک انجام
شــود و در هر یک از فرآیندهــای انتخابات
هم که شــورای نگهبان بــا آن موافقت کند را
میتوانیم به صــورت الکترونیکی انجام دهیم.
برگــزاری انتخابات به صــورت الکترونیکی
موجب جلوگیری تکراری در شناسنامه افرادی
است که فوت کردهاند.
ســخنگوی وزارت کشــور در پایــان در
خصوص برگزاری انتخابات در مناطق ســیل
زده خاطرنشــان کرد :ما در برگزاری انتخابات
مجلس شــورای اسالمی در مناطق سیل زده با
توجه به زمان برگزاری آن که در دوم اسفند ماه
خواهد بود مشکلی را نخواهیم داشت ،هرچند
که پیش بینیهــای الزم را هم برای آن مناطق
انجام دادیم.

رويدادهای هفته

ایران و جهان در هفته ای که گذشت
« مهدی آقايانی

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

خروج ترامپ از معاهده تجارت اسلحه سازمان ملل

در این هفته دونالد ترامپ از معاهده تجارت اسلحه خارج شد .این
معاهده در سال  ۲013توســط بارک اوباما ،امضا شده بود ،و در بر
دارنده تجارت سالحهای متعارف بین کشورها بود ترامپ در مجمع
ملی اســلحه در این باره گفت :دولت من دیگر به این معاهده پایبند
نخواهد بود و دیگر حاکمیت آمریکا ،تسلیم دیگران نخواهد شد.

توافق ژاپن با آمریکا بر سر توقف خرید نفت از ایران

در این هفته شــینزو آبه ،نخســت وزیر ژاپن با دونالد ترامپ رئیس
جمهور آمریکا دیدار کرد .محور اصلی رایزنی آنها ،خلع سالح اتمی
کره شمالی و تحقق توافقات بین آمریکا و کره شمالی بود .همچنین
بعد از دیدار آنها ،ســفیر ژاپن در آمریکا بیان کرد که آمریکا و ژاپن
بر ســر توقف خرید نفت ژاپن از جمهوری اسالمی ایران به توافق
رسیده اند.

گفتگویی ظریف با شبکه فاکس نیوز

ظریف وزیر امور خارجه در این هفته با شــبکه فاکس نیوز که یک
شــبکه مهم و مورد عالقه ترامپ است گفتوگو کرد و بیان نمود:
که آمریــکا با اقداماتی که انجام میدهد یک کشــور کام ً
ال غیرقابل
اعتماد است.
وی همچنــان ادامــه داد :کــه ســپاه پاســداران هیچــگاه یــک
آمریکایــی را نکشــته اســت و در واقــع ســپاه همیشــه بــا
تروریســتها مبــارزه کــرده اســت .وی در ادامــه گفــت کــه تیــم
(ب) کــه متشــکل از بولتــون ،بنیامیــن نتانیاهــو ،بنســلمان و
بنزایــد اســت بــه دنبــال کشــاندن آمریــکا بــرای مقابلــه ســخت
بــا ایرانانــد .همچنیــن ظریــف در گفتوگــو بــا شــبکه ســی
بــی اس در مــورد مبادلــه زندانیــان گفــت :کــه مــا پیــش از ایــن
نیــز ،ایــن کار را کردهایــم و دوبــاره میتوانیــم ایــن کار را انجــام
دهیــم و زندانیــان محبــوس را از بنــد زنــدان آزاد کــرده و بــه
کشورشــان بــاز گردانیــم.

خارج شدن ونزوئال از سازمان کشور آمریکایی

در ایــن هفته نیــکالس مادورو رئیــس جمهور ونزوئــال در بین
هوادارانــش در کاراکاس جدایی از یک نهاد ،معروف به ســازمان
کشورهای آمریکایی خبر داد :علت این تصمیم،اعتراض به رسمیت
شــناختن نماینده خوان گواید ،به عنوان رئیس جمهور خود خوانده
ونزوئــال در این نهاد بــود .همچنین خورخه آریــزا وزیر خارجه،
ونزوئــال اعالم کرد که دیگــر کاراکاس عضو این نهاد نخواهد بود،
خــوان گواید و پیشتر از اعضای این نهاد خواســته بود تا نماینده
سوسیالیست مادورو را خلع و نماینده خودش را در این نهاد بپذیرد.
بــه همین خاطر مادورو میگوید که این نهاد موســوم (او ،ای،اس)
حاکمیت ونزوئال را نقض کرده است.و از آن نهاد خارج شد.

تنش در روابط عراق و بحرین

در این هفته دو کشور عراق و بحرین سفیران یکدیگر را فراخواندند.
ماجرا از آنجا آغاز میشــود که خالد بن احمد وزیر خارجه بحرین
در توییتر خود نسبت به مقتدا صدر و جریان صدر از کلمات توهین
آمیز اســتفاده کرده بود ،در مقابل وزارت خارجه عراق این حرکات
را توهینآمیز و غیرقابل عرف دیپلماتیک دانســت و عنوان کرد :که
اجازه نخواهیم داد به حاکمیت و شــخصیتهای ملی و مذهبی این
کشور توهین شود.
همچنین مبارک ســیار ،معاون وزیر خارجه بحرین ،ســفیر عراق را
احضار کرد و عنوان نمود :کــه مقتدا صدر در صحبتهای خود به
پادشاه بحرین اهانت کرده است.
این تنشها از آن جا آغاز شــد که مقتدا صدر در سخنرانی ،خواهان
توقف جنــگ یمن و خواهان کنارهگیری حاکمان یمن ،ســوریه و
بحرین شده است.

معاون سیاسی وزیر کشور:

استانداران هر چه سریعتر ستادهای
انتخاباتی استان را تشکیل دهند
اســتانداران هر چه ســریع تر نسبت به
تشــکیل ســتادهای انتخابات استان جهت
فراهم کــردن مقدمات برگــزاری انتخابات
اقدام کنند.
معــاون سیاســی وزیر کشــور در همایش
معاونیــن سیاســی امنیتی اســتانداری های
سراســر کشــور ،بــا برشــمردن فضایل و
خصوصیات ماه رمضــان ،این ماه را فرصتی
برای خودسازی و آمادگی بیش از پیش برای

خدمت به مردم و تالش برای حل مشکالت
کشور از سوی کارگزاران نظام دانست.
بــه گزارش ایرنــا از پایگاه اطالع رســانی
وزارت کشــور« ،جمال عرف» با اشــاره به
ضرورت تعیین تکلیف معدود اســتانداری
های دارای سرپرســت در پســت معاونت
سیاســی امنیتی تــا پایان اردیبهشــت ماه
 ،1398بر ضرورت و اهمیت تعیین تکلیف
فرماندارانــی کــه با جایگاه سرپرســت در

آگهی دعوت از مجاورین

چون آقای علیرضا هاديان مالک ششدانگ پالک  22فرعی از  ۳771اصلی بخش
يک نهاوند برابر درخواست شماره /98ن 617/مورخ  1۳98/2/9تقاضای در قالب
صدور ســند تک برگی پالک فوق را از اين اداره نموده و متقاضی مدعی میباشد
که مجاورين را نمیشناسد و دسترســی به مالكین ندارد ،لذا به استناد کد 914
مجموعه بخشنامههای ثبتی در خصوص تعیین طول اضالح و مساحت دار کردن
اسناد مالكیت و همچنین ماده  18ايیننامه اجرايی مفد اسناد رسمی الزم االجرا
به کلیه مالكین مجاور پالک فوقالذکر ابالغ میگردد که در روز  ۳شــنبه مورخ
 1۳98/2/24ســاعت  10صبح در محل وقوع ملک واقع در نهاوند ،خیابان معلم
کوچه شهید اکبری فرعی دوم سمت راســت بديهی است عدم حضور مجاورين
و مالكین مشاعی مانع از انجام عملیات نقشــهبرداری نمیگردد چنانچه نیاز به
آگهی مجدد باشد در همین روزنامه درج میگردد.
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جلیلوند
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

برخــی اســتان هــا فعالیت مــی کنند ،در
نخستین فرصت تأکید کرد.
رئیس ســتاد انتخابات کشور همچنین بر این
موضوع که سال  98ســال انتخابات است و
ستاد انتخابات کشور ،اولویت و وظیفه بسیار
مهم برگزاری انتخاباتی باشکوه را در این سال
بر عهده دارد ،تاکید کرد.
عــرف اظهــار داشــت :رعایــت قانــون
و اصــل بیطرفــی ،رویکــرد محــوری و
اساســی وزارت کشــور بــه عنــوان مجــری
انتخابــات اســت و بدیهــی اســت بــه
هیــچ عنــوان ،جانبــداری هــای جریانــی و
جناحــی در برگــزاری انتخابــات از ســوی
مجریــان انتخابــات پذیرفتنــی نیســت.
وی همچنیــن با اشــاره به برنامــه ریزی و
اقدامات آشــکار آمریکا برای اعمال سیاست

حداکثر فشار علیه ایران ،اظهار داشت :تالش
آمریکا و متحدانش در این راستا ،وادار کردن
نظام به انتخاب تســلیم یا مقاومت در برابر
زورگویی هاست.

انتخابات باشــکوه در ســال 98
تعمیق و تقویت انســجام ملی را پی
دارد
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد :در چنین
فضایی ،برگزاری انتخابات باشــکوه در سال
 ،98از اهمیت بســیار بیشتری برخوردار می
باشــد که تعمیق و تقویت انسجام ملی را نیز
در برابر این فشارها در پی خواهد داشت.
عرف خاطرنشــان کرد :تحقــق این هدف،
معطوف به انجام صحیح و صادقانه وظایف
مدیریت سیاسی کشور در برگزاری انتخابات
است.

آگهی مزایده

در اجرای پرونده کالسه  970186مفتوح در شعبه اجرای احكام مدنی دادگاه عمومی بخش صالحآباد محكوم علیه آقای سهراب بهرامی فرزند ورزنده
محكوم است به پرداخت مبلغ  6۳0/000/000ريال به عنوان محكوم به در حق محكوم له آقای مرتضی قاسمی و پرداخت هزينه دادرسی و خسارت تأخیر
تأديه لذا با توجه به اينكه محكوم علیه نسبت به پرداخت دين خود اقدام ننموده و آقای بهرام جعفری فرزند غالمعلی به عنوان ثالت اقدام به معرفی
و توقیف اموال به شرح ذيل نموده اســت که در مورخه  98/2/24ساعت  10الی  10:۳0صبح اقدام به عملیات مزايده جهت تأديه محكوم به مینمايد.
معهذا کســانی که تمايل به شرکت در مزايده دارند میتوانند در مدت  5روز قبل از مزايده مال مشروح ذيل را مالحظه نمايند .مزايده در دايره اجرای
احكام دادگاه صالحآباد برگزار میگردد.
شــرح مال :يک قطعه زمین زراعی به مقدار  42/5شعیر مشاع از  96شعیر ششــدانگ پالک  4016فرعی مجزی شده از  1۳9اصلی و به مساحت
ششــدانگ ششصد و چهل و پنج هزار و سیصد و پنجاه مترمربع واقع در بخش  4همدان صفحه  124دفتر  89با حدود اربعه مندرج در سند که به
مدت ده ماه از مورخه  97/7/15تا  98/5/15جهت کشــت گندم ديم در عقد مزرارعه میباشد میزان سهم مالک يک سوم و سهم زارع دو سوم از
حاصل خواهد بود به نشانی ســه راه صالحآباد جنب کشتارگاه متعلق به آقای بهرام جعفری سامانی فرزند غالمعلی که به قیمت 2/857/018/2۳0
ريال تعیین شده است .بديهی است برنده مزايده کسی است که بیشترين قیمت را پیشنهاد نمايد .که در صورت موافقت دادورز بايد می بايست 10
درصد را فیالمجلس و مابقی را ظرف مدت کمتر از يک ماه از تاريخ مزايده پرداخت مینمايد .در صورتی که برنده مزايده در موعد مقرر بقیه بهای
اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد میگردد(.مالف )46

دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی صالحآباد

 10تا  16آذر ثبتنام انتخابات مجلس یازدهم

ســلمان سامانی ،سخنگوی وزارت کشــور اعالم کرد زمان ثبتنام
انتخابات مجلس از  10تا  1۶آذر ماه میباشد.
وی در ادامــه گفت :که این زمانبندی با هماهنگی شــورای نگهبان
تهیه و تدوین شده است و به فرمانداریهای سراسر کشور ابالغ شده
است .وی از جمله شرایط ثبتنامی برای انتخابات مجلس را حداقل
ســن  30سال و حداکثر  75ســال دانست ،سامانی همچنین در مورد
برگزاری الکترونیکی انخابات عنوان کرد :که بسیار تأکید داریم تا رأی
دهی به صورت الکترونیکی باشد.

سخنرانی رئیس جمهور در جمع کارگران

در این هفته حســن روحانی ،رئیس جمهوری در بین کارگران نمونه
عنوان داشــت :که کارگران با توجه به تالش در عرصه تولید در خط
مقدم مقابله با تحریمهای آمریکا هســتند .ایشــان همچنین در مورد
تحریمهای نمیگفتند که هدف از قطع صادرات نفت ایران توســط
آمریکا کاهش درآمد ارزی ماست و راه مقابله با آن تولید و صادرات
غیر نفتی باشد.

اینستکس ایرانی ثبت شد

با توجه به تحریم های یک جانبه ایاالت متحده علیه ایران و خروج
آن از برجام  ،اتحادیه اروپا از این اقدام سرباز زد و عنوان کردند که
به دنبال ادامه فعالیتها در چهارچوب برجام میباشند و ساز و کار
مالی به نام اینستکس را ایجاد کردند که ایران نیز در مقابل باید یک
همچنین ساز و کاری را در ایران به ثبت میرسانید تا این ساز و کار
مالی بین ایران و اتحادیه اروپا ایجاد شــود .در این هفته اینستکس
در ایران به ثبت رســید و موضوع فعالیت این کانال مالی انجام کلیه
معامالت تجاری است در این رابطه نیز عباس عراقچی در هشدار به
اروپا عنوان کرد کــه اروپا باید برای حفظ برجام هزینه کند و روند
این کانال مالی را سرعت ببخشد و در غیر این صورت بر جام قادر
به ادامه حیات نخواهد بود.
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فضای کاری معلمان به تغییر و تحول نیاز دارد

کلینیکهای زیبایی غیرمجاز تعطیل میشوند

اعالم نرخ اشتغال فارغالتحصیالن در سال 9۷

یــک عضــو فراکســیون فرهنگیــان مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان ایــن کــه
«حــال معلمــان در شــرایط فعلــی خــوب نیســت» ،گفــت :فضــای کاری معلمــان
بــه تغییــر و تحــول نیازمنــد اســت .بایــد حــل مشــکالت و مســائل معلمــان در
نظــر گرفتــه شــود.
سیدحســین نقــوی حســینی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه اینکــه «نبــود
نظــام آمــوزش و پــرورش و تعلیــم و تربیــت ســازمان یافتــه باعــث عــدم حرکــت
کشــور بــه ســمت پیشــرفت و توســعه میشــود» ،گفــت :قطعــا در چنیــن شــرایطی
آینــده روشــنی پیــش رو نیســت .بــه تعبیــری نظــام تعلیــم و تربیــت و حــوزه
فرهنــگ مغــز جامعــه محســوب میشــود کــه محــل تولیــد فکــر و اندیشــه اســت.

وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی از تعطیلی کلینیکهای زیبایی غیرمجاز
خبر داد.
سعید نمکی (وزیر بهداشت) در گفتوگو با ایلنا درباره تاثیر تحریمها در ورود مواد
اولیه دارو به کشــور اظهار داشت :قطعا فشــارهای تحریمها روی این حوزه نیز اثر
میگذارد ،اما راهکارهایی را برای دور زدن تحریمها در این حوزه مانند سایر بخشها
اندیشیدهایم که امکان بیان جزئیات آن وجود ندارد.
وی افــزود :با توجه به این راهکارهایی که در حال اجرا اســت و با توجه به
اســتفاده از ظرفیتهای موجود در داخل کشــور ،چیزی تحــت عنوان کمبود
دارو نخواهیم داشت.

مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم نرخ اشــتغال فارغ التحصیالن
ســه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری را براساس پایش  80دانشگاه
اعالم کرد.
به گزارش ایلنا ،محمد سعید سیف در خصوص رصد اشتغال فارغ التحصیالن شأن و
تکمیل فرمهای سامانه مپفا که به همین منظور طراحی شده است ،گفت :در سال 97
بیش از  80دانشگاه در پایش نرخ اشتغال فارغ التحصیالن خود با ما همکاری کردند
و بر این اســاس  8۲/1۲فارغالتحصیالن دورههای دکتــری 51/91 ،فارغالتحصیالن
دورههای کارشناسی ارشد و 49/9فارغالتحصیالن دورههای کارشناسی این دانشگاهها
اشتغال داشتند.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

5
پنجشنبه

m

 12اردیبهشت ماه 1398

m . co

جامعه
h a m e d a n p a ya

گفتگو با معلم پرآوازه مادستان

محقق :الگوی بچههای انقالبی معلمها بودند
بود که افســر شــهربانی یا خلبان شوند یا
به نیروی هوایــی بروند ولی اوایل انقالب
این رویه کامال برگشــت و معلمها بهویژه
معلمهایی که توانمندیهایی هم داشــتند،
واقعا الگوپذیری داشتند .وقتی جلوتر آمدیم،
فوتبالیستها و هنرپیشهها الگو شدند .علت
آن هم گســترش رسانهها بود که عمدتا به
طــرح آدمهایی از آن جنــس میپردازند.
همین باعث میشــود در ذهن بچههای ما
این نوع الگوها بیشتر ماندگار شود .اگرچه
معروفبودن لزوما محبوبیت نمیآورد ولی
در همه جای دنیا هم همینطور است .در
سالهای اخیر البته تا حدودی الگوقراردادن
معلمها وجــود دارد ولی به اندازه ســابق
نیست چون دلمشغولیهای دانشآموزان
تغییر کرده است.

« سمانه جهانگیری عرش

جواد محقق ،شــاعر ،نویســنده و
روزنامهنگاری اســت که در طول 65
ســالی که از عمرش میگذرد ،در هر
عرصهای کــه فعالیت کــرده ،عمده
دغدغهاش معرفی معلمــان و ارتقای
جایگاهشان در جامعه بوده است.
معلمی که اگرچه این روزها در حوزه
ادبیات و شــعر و شاعری فعال است،
امــا هنوز هم دلش با یــاد آموزش و
پرورش میتپد .جواد محقق ،در ســال
 ١٣66برای تدریس در مدارس ایرانی
خارج از کشــور ،ابتدا به پاکستان و
یک ســال بعد به ترکیه رفت ،وی پس
از بازگشت ،در ســال  ١٣6٩با توجه
به ســابقه تدریس در مراکز مختلف و
نیز فعالیتهای فرهنگی و مطبوعاتی،
بهعنوان ســردبیر ماهنامه «رشد معلم»
انتخاب شــد و  ١٣سال ،بیش از ١١٠
شماره آن را منتشر کرد.
معلمشدنتان اتفاقی بود یا شغلی
بود که خودتان انتخاب کردید؟
مــن از نوجوانــی به تدریــس عالقه
داشتم .خاطرم هست بچههای همسایه
را روی پلهها مینشــاندم و بنا به آنچه
دیده بودم ،چوبی هم دســت میگرفتم
و بــرای آنها صحبت میکردم .از همان
نوجوانی هم به کتــاب عالقهمند بودم.
ضمن مطالعه حواســم بــه این بود که
نویســنده کتاب معلم هم هست یا نه.
یکــی ،دو تابســتان را در کالسهای
تقویتــی تجدیــدی درس دادم .متوجه
شدم نمیتوانم با بچههای ابتدایی خیلی
خوب ارتباط برقرار کنم ،چون من نیتم
از رفتن به سر کالس بیشتر تربیت بود
تا تعلیم .بعد فکر کردم معلم دبیرســتان
هــم نمیتوانم بشــوم چــون بچههای
دبیرســتانی شخصیتشــان تقریبا شکل
گرفته و من نمیتوانــم تغییری در آنها
به وجود بیــاورم ،البته آن زمان تصورم
ایــن بــود و االن این نیســت .تصمیم
گرفتــم بــروم معلــم دوره راهنمایی
شــوم ،بههمیندلیل وقتی دیپلم گرفتم،
از تــرس اینکه مبادا لیســانس بگیرم و
ناگزیر به دبیرستان فرستاده شوم کنکور
ندادم

آن زمانی که خودتان دانشآموز
بودید معلمی بود که بر شما تأثیر
بگذارد و شما بهعنوان یک الگو به
او نگاه کنید؟

در آن زمــان تعداد درخــور توجهی از
شاعران و نویسندگان ما معلم بودند ،ولی
شاخصترینشــان درآن روزگار ،جالل
آلاحمد بــود ،هم بهدلیــل فعالیتهای
سیاســی که داشت و هم بهدلیل نوشتهها
و تألیفات .در محدوده شهرســتانها هم
تکوتوک معلمانی داشــتیم که اهل قلم
بودنــد و کتاب مینوشــتند و من با آنها
هــم ارتباط برقــرار میکــردم .با وجود
اینکه در دبیرستان ما نبودند ،از دبیرستان
خودم غیبــت میکردم و میرفتم ســر
کالس آن معلم مینشســتم .وقتی آشنا
میشدیم بیرون از مدرسه و در خیابان یا
کتابفروشیها آن بزرگواران را میدیدم و
بهره میبردم .البته چند معلم غیرنویسنده
خوب هم داشــتم که در یادداشتی از آنها
یاد کردهام و نوع تأثیرگذاریشــان را در
زندگیام توضیح دادهام و  ۲0ســال پیش
چاپ شده است.

شغل شما فقط معلمی بود؟

من در ســال  58که اســتخدام شدم ،در
همــدان تدریس میکــردم .وقتی جهاد
تشکیل شــد ،با وجود اینکه معلم شهر

بــودم ،داوطلبانه بــه روســتا رفتم ،دو
ســال آنجا بــودم و به کمک همســرم
که آموزشوپرورشــی بودنــد و یکی از
بچههای جهاد مدرســه راهنماییشان را
راه انداختــم و البته همزمان در جهاد هم
فعال بودم و کارهای عمرانی و پزشــکی
و آموزشــی در روستاهای مختلف انجام
میدادیــم .البتــه همزمان بــا اینها کار
فرهنگی هم میکردم .شــعر میگفتم یا
مقاله مینوشــتم و با مطبوعات گوناگون
همکاری داشتم.

دانشآموزانتان از فعالیتهایی
که انجام میدادید مطلع بودند؟

در ســالهای اوایل انقــالب چون هنوز
اکثر روســتاها برق نداشــتند ،در نتیجه
تلویزیونی هــم در کار نبود و اگر من به
برنامهای در تلویزیون اســتانی میرفتم،
بچهها نمیدیدند .مطبوعات هم که به آن
مناطق دورافتاده نمیآمد تا با فعالیتهای
مطبوعاتی من آشنا باشند .البته وقتی من
در آن مناطق دورافتاده تدریس میکردم،
نخستین کتابهایم در تهران و قم چاپ
شد .یکی از ناشرها هم حقالسهم مؤلف
را به روســتا فرســتاد و در آنجا بود که
بعضی از بچهها متوجه کتابهایم شدند،
ولی چون تابهحال هیچ کتاب غیردرسی
ندیده بودند فقط برایشــان جالب بود که

اسم آقا معلمشان روی کتاب نوشته شده
است.

زمانی که معلــم بودید ،تا چه
اندازه دغدغــه دانشآموزانتان
این بود که شــما را به عنوان الگو
انتخاب کنند؟

من از ســال  ۶۶خارج از ایــران تدریس
میکردم .یک سال پاکستان بودم و بعد هم
رفتم ترکیه .در پاکستان بچهها پنجرهها را
با صفحات یکی از مجالت رشد پوشانده
بودند تا آفتاب اذیتشــان نکند .یکی ،دو تا
از صفحــات ،مصاحبه من با رشــد جوان
بود و عکسی هم کنارش .برایم جالب بود
که عکــس و مصاحبهام قبل از من به آنجا
رفتــه بود .البته من چیزی نگفتم ولی یکی
از دخترها دو ،ســه هفته بعد کشف کرد و
خیلی زود دست به دست شد .در ترکیه هم
روزی سر کالس یکی از بچهها پرسید :آقا
اجازه؛ شما آدم مهمی هستید؟ گفتم :شاید!
شــغل مهمی که دارم و معلم هستم .دیدم
همه میخندند .یکی از بچهها مجلهای آورد
و گفت این عکس شماست؟ دیدم مصاحبه
من با مجله ســروش اســت .مــن خودم
کارهای به این صورت را خیلی در کالس
مطرح نمیکردم ولی اگر کسی میفهمید هم
پنهاننمیکردم.
قبل از انقالب بچهها بیشــتر عشقشان این

چه شــد کــه به جمــعآوری
اطالعات دربــاره معلمهای موفق
پرداختیــد و در عنفــوان جوانی
مصاحبــه و دیدارهــای مهمی با
بزرگان زمان خودتان داشتید؟

من از نوجوانــی به معلمهــا عالقهمند
بودم .ناخودآگاه هر شــاعر و نویسندهای
کــه آثــارش را میخوانــدم کنجکاوی
میکردم که معلم هســت یا نه؟ در همه
دوران دبیرستانم تابستانها سفر میرفتم
و در تمام طول سال تحصیلی هم تقریبا
بهندرت پنجشــنبهای را مدرسه رفتهام و
معموال سفر بودم .گاهی به مبصر چیزی
مــیدادم تا غیبت رد نکند و دو روز آخر
هفته را یکیدرمیان در قم یا تهران بودم.
در قم به درس برخی از علما میرفتم یا در
کتابخانه آیتاهلل مرعشی و کتابخانه آستان
حضرت معصومه(ع) مطالعه میکردم یا
در انتشاراتیها میگشتم .در تهران هم به
کتابخانه مجلس میرفتم .فیلم میدیدم و
تهرانگردی میکردم .تابستانها در آخرین
امتحان ،برگه را به معلم میدادم ،از ســر
جلسه مســتقیم میرفتم گاراژ (ترمینال
امروزیها) .نخســتین ماشینی که بیرون
میآمد کاری نداشتم کجا میرود ،مهم این
بود که جا داشته باشد و سوار شوم .هرجا
میرسیدم در آن مسیر آغاز به ایرانگردی
میکردم .تکوتنها با یک کولهپشتی و با
حداقل پول ،دوماهونیم دورتادور ایران را
میگشتم تا اول شهریور که برمیگشتم به

همدان و تازه آن زمــان میرفتم کارنامه
میگرفتم تا ببینم تجدید شــدهام یا نه و
خب معموال دو یا سه تا تجدیدی داشتم.
دهم شهریور امتحانها آغاز میشد و من
 10روز فرصت داشتم درسها را بخوانم.

به نظر شــما معرفی معلمهای
موفق تا چه اندازه میتواند انگیزه
ایجاد کند و آیا در شــرایط کنونی
معلمها در جایگاه واقعی خودشان
قرار گرفتهاند؟

من جــزو معلمانی بودم که این شــغل
را خــودم انتخاب کردم .جــزو معدود
معلمهایی هم هســتم که از دوره ابتدایی
تا تربیتمعلم درس داشــتهام .در شهرها
و روســتاهای مختلف و حتی خارج از
کشور هم تدریس کردهام .من در بیش از
 150شهر و شهرستان کشور برای معلمها
میزگرد و سخنرانی داشتهام .طرحهایی هم
دادهام که برخی مــورد توجه قرار گرفته
و عملیاتی شــده و به برخی هم توجهی
نشــده اســت؛ مثال من معتقد بودم باید
آموزشوپرورش موزه اختصاصی داشته
باشــد یا برای نخســتینبار پیشنهاد دادم
آموزشوپرورش بــرای خودش روزنامه
مخصوص داشته باشــد ،چون میدیدم
دعواهای سیاســی از طریق روزنامهها به
مدرســه میآید و اگر آموزشوپرورش
خودش مجله یا روزنامه داشــته باشــد
بیشــتر به امور مربوط به معلمها پرداخته
میشــود تا دعواهای زیانبخش سیاسی.
حتــی رشــته روزنامهنــگاری بــرای
آموزشوپرورشــیها را بــه آقای نجفی
توضیح کردم که تأســیس شــود؛ چون
تعداد نشــریهها در آموزشوپرورش کم
نیســت ،ولی هیچ فــردی را بهصورت
تخصصی در این رشته تربیت نمیکنیم.
گفتم در سال دوم رشتههای تربیتمعلم
میتــوان برنامهای برای آموزش رشــته
روزنامهنگاری برای دانشجوهای مستعد
داشــت .آموزشوپرورش باید در همین
رســانههایی که خودش دارد ،معلمهای
خوب را معرفی کند تا برای سایر معلمها
انگیزه ایجاد کنــد .تعداد این معلمها کم
نیست و اگر در همه طول سال هم به آن
بپردازیم باز کم میآوریم.

دبستان شهدای فرهنگی از مقام معلم تجلیل کرد
گرامیداشــت روز معلــم روز
چهارشــنبه در ســالن اجتماعــات مجتمع
فرهنگــی و هنــری ابنســینای همــدان
از طــرف دبســتان پســرانه شــهدای
فرهنگــی ناحیــه  1برگــزار شــد .در
ایــن مراســم کــه بــا حضــور جمعــی از
مســئولین آمــوزش و پــرورش اســتان و
ناحیــه  1و اولیــاء دانشآمــوزان برگــزار
شــد .برنامههــای مختلفــی چــون
اجــرای ســرود ای ایــران ،شــعرخوانی
بــه وســیله یکــی از معلمیــن و یکــی از
دانشآمــوزان اجــرای موســیقی ســنتی
بــه وســیله گــروه موســیقی چــکاوک و
اجــرای تأتــر پیرامــون زندگــی معلــم
شــهید حجــه فــروش ،نقالهخوانــی و
اجــرای برنامــه عصــر جدیــد بــه وســیله
دانشآمــوزان جذابیــت خاصــی بــرای
مســتمعین در فضــای ســالن ایجــاد
کــرده بــود.

C M

شــهال تهذیبی آموزگار پایــه پنجم این
آموزشــگاه که  ۲8سال ســابقه آموزشی
دارد و عضو انجمن ادبی میباشد شعری
که ســروده خودش بود بــا عنوان معلم
سرود که بخشی از شعر وی چنین است.

■ شعر شهال تهذیبی

معلم
پا در ره حق نهی چه واالست
از هر قدمی فراتر اوالست
هر رنج در این سفر که برماست
بپذیر که خیر تو همانجاست
این اول راه کارمندیست
سرفصل ره خدا پسندیست
زین بس تو و گلستان کشور
جان تو و جان این گل و بر
آیینه پاک و بیغل و غش
زنهار شود سیه مشوش
این جان عزیز خاندان است
آینده نمای این جهان است

هرغم که تو برگرفتی از دل
گردد به تبع رفع مشکل
چون شمع بسوز تا توانی
تا ظلمت جهل را برانی
دنیاست سرای آزمایش
بگزین ره حق در این نمایش
این کار معلمیست پیداست
ره توشه شکوفههای فرداست
همچنین دانشآموز پایه ششم سینا برنده
شعری را در وصف معلم سرود که ابیاتی
از آن چنین است.

■ شعر سینا برنده

ای معلــم منبع دانش ســالم /گوهر یک
دانهی خلقت سالم
ای معلم جان جانانم سالم /بر فداکاری و
لطفت صد سالم
دانش از عطر تو روییدن گرفت /آسمان
از بوی لطفت باز باریدن گرفت
عطر باران راز بوی تو شــنفتم ای عزیز/

عشق مجنون را زلطف تو شنفتم ای عزیز
ای پرســتار غم و شادی من  /تو پرستار
منی ای جان من
بی تو دانش حال روییدن نداشت /بی تو
مروارید علم اندر صدف جایی نداشت
تو وجودت ســبزهها را سبز کرد /برگها
را با ظرافت سبز کرد
همچو بــاران بیریا و پاک هســتی ای
عزیز /مهر بیپایــان صفای روح و جان
هستی عزیز
ای معلم عشق بیپایان سالم /بر فداکاری
و ایثارت سالم
از وجود تو زمین سرسبز شد /نرگس از
بوی محبت سبز شد
آســمان از عشق تو پاکیزه شد /از بلندای
وجودت پاک شد
ای معلم تو برایم سوختی /از برای دانشم

پل ساختی
من رسیدم به هدف از عشق تو /از برای
مهر بی پایان برای لطف تو
این هدف از عشــق تو نزدیک شــد /از
وجود تو فضا یک شعر شد
در بهاران کی شــود سرســبز سنگ /ای
معلم شمع شو تا گل بروید رنگ رنگ
سالها ما کودکی بودیم در آغوش نرم /ای
معلم سوختی تا من رسم در جای گرم
دانشآمــوز پارســا خدایونــدی نقالــه
خوانــی کــرد و داســتان رســتم و
ســهراب را بــا مهــارت خاصــی اجــرا
کــرد .پارســا خدایونــدی پایــه پنجــم
اســت و میگویــد :نقالهخوانــی را
از  5ســال پیــش آغــاز کــرده اســت.
و زیــر نظــر معلــم خــودش خانــم
بهرامــی و آقــای کاووســی نقالهخــوان

بینالمللــی یــاد گرفتــهام.
علــی ســحرخیز مدیــر ایــن آموزشــگاه
کــه ســابقه  30ســاله فعالیــت در
آمــوزش و پــرورش را دارد پیرامــون
برنامههــا گفــت :برنامههــای مــا تمامــ ًا
بــه وســیله دانشآمــوزان آموزشــگاه
و بــا همــکاری اولیــاء تهیــه و اجــرا
میشــوند و محــور تمــام برنامههــای
اجــرا شــده تعلیــم و تربیــت اســت.
وی گفــت :بیشــتر برنامههــای دبســتان
شــهدای فرهنگــی بــا همــکاری مدرســه
و مســجد محــل (مســجد النبی) شــکریه
برگــزار میشــود و برخــی تمرینــات
دانشآمــوزان از قبیــل ســرود در
مســجد انجــام میشــود .در پایــان ایــن
مراســم از آمــوزگاران و دانشآمــوزان
برتــر تقدیــر شــد.
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نیش و نوش
هشمهری :طبقه متوسط در آستانه نابودی
کال داریم به طبقات باال سعود می کنیم !!!
اطالعات :جای خالی منابع طبیعی در دروس دانشگاه
پس خالی شدن جنگل ها به خاطر اینه !!!
ایسنا :سامانه ملی هشدار سیل در کشور راهاندازی میشود
چه خوب دیگه مسئوالن دچار غافلگیری نمیشن
همدانپیام :افزایش کرایه اتوبوسها
کأل پیاده برید برای سالمتی هم خوبه
جمهوری اسالمی :شوک قیمتی در بازار کاغذ
شوک خوبه به هوش میاره!!!
مهر :بازگشت شیر ایرانی به کشور پس از  80سال
رفته بوده زبان خارجی یاد بگیره !!!
همشهری :عروسی کاغذفروشان ،عزای کتاب و مطبوعات
بین این دو می شه مولودیه خوانی !!!
ایسنا :قیمت ماکارونی دو برابر شد
دیگه ماکارونی هم از سبد غذایی حذف شد!!
ایران :فرهاد نفر اول نیمکت شیرین
مگه تو بیستون نیمکت هم هست؟
ایسنا :مصائب عجیب شوهر وسواس
بدبینانه ترینش خونه تمیزه!
ایرنا :فناوری به کمک مشکل ریزدگردها میآید
فناوری مراقب باشه قلبش نگیره!
همشهری :نبض تورم در سبد خوراکیها
یک مورد به سبد غذایی اضافه شد
ایسنا :کپسول ضدچاقی تولید شد
پای چاقی هم به نسخه رسید
هگمتانه :تصمیم بنزین دولت در آستانه نهایی شدن است
سال تولید ملی ،همه نهایی ها باید تولید بشن
ایران :چرخ زندگی سخت میچرخد.
نه انتظار دارید تو این اوضاع چرخ زندگی هم بچرخه!
اطالعات :اجازه نمیدهیم مردم در فشار باشند
اجازه فشار دست کیه؟!

يادداشت

همدان؛ زیرتیغ تیز خبرهای
منفی و نابودی گردشگری
« محمد باريكانی

همدان همچنان زیرتیغ خبرهای منفی ناشی از یک حمله جنایتکارانه
است4 .روز پیش بود که یک فرد مسلح اقدام به قتل یک طلبه در شهر
همدان کرد و خود نیز در کمتر از ۲4ســاعت ،در درگیری با نیروهای
امنیتی کشته شــد .خبر منفی اما همچنان دامان همدان را رها نمیکند
و بیم آن اســت کــه همدان نیز با تداوم خبرهای منفی به سرنوشــت
سیستانوبلوچستان در گردشگری دچار شود.
انتشــار مداوم خبرهای منفی طی سالهای گذشــته ،کاری با سیستان
و بلوچســتان ،این اســتان زیبا و پر از جاذبههای گردشــگری و تنوع
مردمشناسی کرد که حدود ۲دهه ،این اســتان از درآمدهای حاصل از
گردشگری بینصیب ماند .تزریق حس ناامنی در سیستان و بلوچستان
کار را به جایی رســاند که حتی گردشــگران داخلــی نیز بهدلیل تأثیر
خبرهای منفی ،جرأت سفر به این نقطه بکر و زیبای کشور را نداشتند.
همدان نیز حاال بر لبه همان پرتگاهی قرار دارد که سیستان و بلوچستان
ســالها در همان نقطه ایستاده بود .تکرار خبرهای منفی و بزرگنمایی
حادثه 4روز پیش در شهر همدان ،تمام تالشهای آغاز شده از یک دهه
گذشته برای توسعه این استان برپایه صنعت گردشگری را نابود میکند.
گذاشــتن واژههای «ترور»« ،قتل»« ،حمله مســلحانه»« ،بارانداز سالح
قاچاق»« ،مرکز ترانزیت اسلحه قاچاق از عراق» و «بازار خریدوفروش
اسلحه» در کنار شهر همدان که سالها ،لقب «گنجینه آثار تاریخی ایران»
و همین ســال قبل نیز «پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی» را کنار
خود داشــت ،یک خطای استراتژیک اســت که نتیجه آن هدفگیری
صنعت گردشگری این استان است.
القای غیرمســتقیم حس ناامنی در گردشــگران داخلــی و خارجی با
خبررسانی منفی ،ارزآوری ،ســرمایهگذاری و گردش اقتصادی ناشی
از گردشــگری داخلی و خارجی این استان را به چرخه معکوس وارد
میکند.همین ســال قبل بود که همدان بهعنوان پایتخت گردشــگری
کشورهای آسیایی ،میزبان اجالس وزرای گردشگری کشورهای آسیایی
شد .رویدادهای متنوع سال گذشته در همدان و سالهای پیشتر از آن،
نام همدان را بهعنوان مقصد جدید گردشگری ایران به گوش گردشگران
خارجی رســاند و آنها بازدید از جاذبههای گردشگری این استان را در
بستههای سفر به ایران گنجاندند.
برخالف خبرهای چند روز گذشــته که نام همدان با ســالح و حمله
مســلحانه و ترور و خشــونت همراه شده اســت ،در  4سال گذشته،
کنار همدان دو واژه بیش از همه درخشــیده است« ،سرمایهگذاری» و
«گردشگری» .هر دو واژه ارتباط مستقیم با مقوله امنیت دارند و همین
عامل موجب شده بود که تالشهای آغاز شده از سالهای گذشته این
استان را بهعنوان استان امن ایران برای گردشگران و سرمایهگذاران داخلی
و خارجــی معرفی کند .بر اثر همین تالشها بود که گردشــگرپذیری
همدان در داخل افزایش چشمگیر داشت و چرخه اقتصادی این استان از
محل عرضه محصوالت گردشگری و صنایعدستی رونق بسیار گرفت.
در بعد خارجی نیز تورهای گردشــگری همدان در بســته گردشگران
ورودی گنجانده شــد و ارزآوری و صادرات گردشگری در این استان
شدت گرفت .در چند روز گذشته اما ،همدان بر لبه پرتگاه اطالعرسانی
غیرمســئوالنه ایســتاد .پرتگاهی که بدون توجه به پیشینه تالشهای
استراتژیک برای بهبود وضعیت این استان و افزایش درآمد ناشی از محل
گردشگری با تأکید بر مهمترین مولفه جذب گردشگر و سرمایهگذار،
یعنی «امنیت» شکل گرفت.بدیهی است ،تداوم جریان خبررسانی منفی
از همدان برپایه اتفاق چند روز پیش ،با وجود حساســیت شبکههای
مجازی ،همدان را از کانون توجه داخلی و بینالمللی گردشگری خارج
کرده و با تزریق حس ناامنی ،بستههای گردشگری این استان را از سبد
گردشگران داخلی و خارجی حذف میکند.
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یکپارچهسازی اراضی از برنامههای مهم جهاد
کشاورزی همدان است
رئیس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت :یکپارچه
ســازی اراضی یکی از برنامههای مهم و اولویت دار در سطح استان است
که در شهرستان نهاوند در این زمینه کارهای خوبی انجام شده است.
علیرضا قره گوزلو افزود :با اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی ،عالوه بر
علمی شدن کشاورزی و مقرون به صرفه بودن ،درآمد بهره برداران افزایش
یافته و سطح زندگی روستاییان بهبود می یابد.

وی ادامه داد :افزایش ســطح زیر کشت ،کاهش هزینه های تولید ،کاهش
مهاجرت روستاییان به شهرها ،صرفه جویی در مصرف آب و بهبود کیفیت
محصوالت کشاورزی از دیگر مزایای اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی
کشــاورزی است.رئیس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی همدان به
ایرنا گفت 33 :درصد از اشــتغال این استان توسط بخش کشاورزی انجام
می شود و این در شهرستان تویسرکان حدود  80درصد است.
قره گوزلو با بیان اینکه گســتره کار در بخش کشاورزی زیاد است افزود:
با توجه به اهمیت بخش کشــاورزی اطالع رســانی در این بخش بسیار
ضروری و از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی ادامه داد :در ســالی که به نام رونق تولید نامگذاری شــده برای پربار
شدن بخش کشاورزی باید سیاست های کاری را وسیع تر کرده و سرمایه
گذاری را به این سمت و ســو سوق داد چراکه با ادامه فعالیت های قبل
این اهداف محقق نمی شود.
قره گوزلو با بیان اینکه  500تشکل کشاورزی در استان همدان فعال است
اظهار داشت :باید این تشکل ها را به سمت اخبار و اطالعات سوق داد.
وی اخطاریه های مهم کشــاورزی را بسیار ضروری دانست و افزود :در
ایام عید حدود  10اخطاریه به کشاورزان داده شد اما برخی از آنها به این
اخطاریه ها بی توجه هستند.
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شایعه سهمیه بندی؛ خودروها را به صف کرد

یورش به پمپ بنزین

خبر

آغاز سهمیه بندی بنزین احتماال از امروز

طرح سهمیهبندی بنزین احتماالً از ساعت  ۲4روز پنجشنبه آغاز
میشــود و قیمت بنزین ســهمیهای احتماالً  1000تومان در هر لیتر
باقی خواهد ماند.
براساس اطالعات به دست آمده طرح سهمیهبندی بنزین به تصویب
شورای هماهنگی اقتصادی ســران قوا رسیده است و هیأت دولت
قصد دارد احتماالً از روز پنجشنبه آن را اجرایی کند.
به گزارش فارس ،قیمت بنزین سهمیهای بدون تغییر و هر لیتر هزار
تومان عرضه خواهد شــد و قیمت بنزیــن آزاد نیز افزایش خواهد
داشت.
بر این اســاس به نظر میرســد ســهمیه هر خودرو  ۶0لیتر در نظر
گرفته شده است.
دولت به دنبــال افزایش قیمت بنزین و اجرای طرح ســهمیهبندی
بنزین اســت که قیمت بنزین آزاد و قیمت بنزین ســهمیهای تفاوت
چندانی نخواهد داشت.
مصرف بنزین از ابتدای امســال به بیــش از  91میلیون لیتر در روز
رسیده اســت که انتظار میرود با اجرای طرح سهمیهبندی مصرف
بنزین کاهش یابد و قاچاق بنزین نیز کنترل شده و به صفر برسد.

برای افراد فاقد کارت ســوخت کارت بانکی جایگزین
میشود

ســخنگوی شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
گفــت :برای افــراد فاقد کارت هوشــمند ســوخت ،کارت بانکی
جایگزین میشود.
زیبا اســماعیلی در این باره توضیح داد :اشــخاصی که از نخستین
فراخــوان ثبتنام کارت ســوخت تاکنون در ســامانه دولت همراه
ثبتنام و کارت بانکی به ســامانه معرفی کردهاند ،نیازی به دریافت
کارت ســوخت ندارنــد و کارت بانکی جایگزین کارت ســوخت
خواهد شد.
وی تاکید کرد :ســازوکاری طراحی خواهد شد که میتوان از کارت
بانکی برای ســوختگیری اســتفاده کرد و نحوه بهکارگیری آن در
روزهای آینده به اطالع عموم میرسد.
سخنگوی شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی با اشاره
به اینکه کارتهای هوشــمند سوخت قدیمی همچنان قابل استفاده
خواهــد بود ،تصریح کــرد :جایگزینی کارت بانکــی برای مالکان
خودرو و موتورســیکلتهایی اســت که در ســامانه دولت همراه
ثبتنام کردهاند و کارت سوخت ندارند.
بنا بر اعالم وزارت نفت ،شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران،
در نخســتین اطالعیه خود در روز هشــتم فروردین ماه اعالم کرد:
«مالکان خودرو و موتورســیکلت که به هر دلیلی کارت ســوخت
ندارند ،میتوانند از ســاعت  ۲4یکشــنبه ،هشــتم اردیبهشتماه با
مراجعه به ســامانه  w w w . m o b . g o v . i rو همچنین اپلیکیشــن
دولت همراه ،یا کد دستوری  *4#بهمنظور دریافت کارت هوشمند
سوخت ،تقاضای خود را ثبت کنند.
در این اطالعیه تاکید شــده بود :مالکان خودروهای عمومی ،دولتی
و مالکان خودروها در استان سیســتان و بلوچستان که پیش از این
در دفاتر پلیس  10+درخواست خود را ثبت کردهاند ،الزم نیست به
این سامانه مراجعه کنند و کارت سوخت آنها به نشانی ایشان ارسال
خواهد شــد و مراحل ثبت نام تنها غیرحضوری و از طریق سامانه
دولت همراه انجام میشود.
اسماعیلی همچنین روز گذشــته از ثبتنام صد هزار نفر در سامانه
دولت همراه برای دریافت کارت ســوخت خودرو خبر داد و گفته
بود :افرادی که در نخســتین فراخوان ثبتنام کارت سوخت نسبت
به ثبت درخواســت خود اقدام کرده بودند ،مجددا ً به سامانه مراجعه
نکنند.
بنا بر اعالم وزارت نفت ،زیبا اســماعیلی با اشــاره به اینکه از روز
سهشــنبه تاکنون حدود  100هزار نفر در سامانه دولت همراه برای
دریافت کارت سوخت ثبت نام کردهاند ،گفت :ثبتنام همچنان ادامه
دارد و افرادی که کارت ســوخت آنها مفقود شــده است ،میتوانند
با مراجعه به سامانه دولت همراه به آدرس اینترنتی w w w . m o b .
 g o v . i rنسبت به ثبت درخواست دریافت کارت سوخت خود اقدام
کنند.
رئیس روابط عمومی شــرکت ملی پاالیــش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران تاکید کرد :افرادی که در نخستین فراخوان ثبتنام کارت
سوخت شرکت و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کرده و کارت
بانکی خود را معرفی کردهاند و تایید نهایی درخواست آنها صورت
گرفته اســت ،نیاز به اقدام دیگری نداشته و ثبتنام آنها انجام شده
است و نیاز نیست دوباره به سامانه مراجعه کنند.
اســماعیلی با بیان اینکــه هماکنون  17میلیــون و  700هزار کارت
ســوخت شخصی فعال در کشــور وجود دارد ،افزوده بود :بیش از
 378هزار خودرو از این تعداد ،خودروهای عمومی مانند تاکسیها
و  19۶هزار دستگاه نیز خودروهای دولتی است ،در واقع حدود 90
درصد از خودروهای بنزینسوز کشور شخصی هستند.
وی همچنیــن از وجود  5میلیون کارت ســوخت موتورســیلکت
فعال در کشــور خبر داد و گفت :تعداد  700هزار کارت ســوخت
خودروهای نوشماره سالهای  93تا  9۶که در باجههای پست معطل
مانده بود ،بازتوزیع و به آدرس صاحبان آن ارســال شده و تعدادی
نیز در حال ارسال است.

از روزهای پایانی ســال  97موضوع سهمیه
بندی و افزایش نرخ حاملهای انرژی (بنزین و
گازوئیل) به بحث داغ محافل مختلف سیاسی و
اقتصادی در بین دولتمردان ،نمایندگان مجلس،
اقتصاد دانان و همین طور مردم در سطح جامعه
بدل شده است.
دولتمردان و نماینــدگان مجلس هر کدام بنا به
دالیلی از اعالم زمان دقیق اجرای سهمیه بندی
بنزین و همین طور افزایش نرخ صحبتی به میان
نمی آورنــد اما ثبت نام کارت ســوخت برای
مالــکان خودرو که فاقد ایــن کارت بودند از 3
آذر سال گذشته آغاز شد و شهروندان براساس
دستورالعملهای ابالغی اقدام به ثبت نام نمودند.
در ســال  98نیز همه مردم منتظر اعالم سهمیه
بندی بودند که  8اردیبهشت شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی کشــور بــه مالکان خودرو و
موتور ســیکلت که موفق به ثبــت نام دریافت
کارت سوخت نشده بودند فرصت دوباره داد.
اما روز گذشــته مباحثی مربوط به سهمیه بندی
بنزین از شــامگاه پنجشنبه مطرح شد که همین
موضوع باعث هجوم بخشی از شهروندان برای
پر کردم باک بنزین و ســوخت گیری و تشکیل
صفهــای طویل در جایگاههای ســوخت در
سطح کشور شده است.

هیچ تصمیمی نســبت بــه مقدار
سهمیه یا زمان ســهمیهبندی بنزین
گرفته نشده است

دبیرخانه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادي
کشور به انتشــار برخی اخبار نادرست و شیوع
شایعاتی مبنی بر سهمیهبندی بنزین از ساعت ۲4
روز پنجشــنبه  1۲اردیبهشت ماه جاری واکنش
نشــان داد.به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت
کشور ،سید رمضان شجاعی کیاسری دبیر ستاد
اطالع رســانی و تبلیغات اقتصادی کشــور در
همین باره ضمن تکذیب اخبار و شایعات مبنی
بر افزایش قیمت و سمیهبندی بنزین ،اعالم کرد:
تاکنون هیچ تصمیمی نسبت به مقدار سهمیه یا
زمان سهمیهبندی بنزین گرفته نشده است و این
موضوع در دست بررسی است.
وی بــا ابــالغ تذکر به رســانههایی که به طور
غیر مسئوالنه به درج اخبار جعلی درخصوص
افزایــش قیمت و ســهمیهبندی بنزین مبادرت
نمودهاند ،تاکیــد کرد که رســانهها از هرگونه
پیشگویی یا گمانهزنــی در این باره خودداری
نماینــد.در غیر اینصورت برخــورد حقوقی و
قضایی الزم صورت خواهد گرفت.
دبیر ســتاد اطالع رســانی و تبلیغات اقتصادی
کشور همچنین از مردم خواست به اخبار جعلی
و شــایعات ترتیب اثر نداده و اخبار درست را
صرفا از مجاری رســمی و از طریق رسانههای
معتبر دریافت کنند.
رئیس مجلس شورای اسالمی نیز به این موضوع
واکنش نشان داد و اعالم کرد :سهمیهبندی بنزین
باید طوری اجرا شود که هم قانون رعایت شده
و هم به مردم فشار نیاید.
رئیس مجلس درباره ســهمیهبندی بنزین گفت:
در نشست ســران قوا درباره این موضوع بحث
و مقرر شد که به گونهای اجرا شود که هم قانون
رعایت شده و هم به مردم فشاری وارد نشود؛ از
ســوی دیگر قانون اجازه داده که این موضوع با
شرایطی انجام شود.

الریجانی :سهمیهبندی بنزین باید
طوری اجرا شود که هم قانون رعایت
شده و هم به مردم فشار نیاید

به گــزارش همدان پیام به نقــل از خانه ملت،
علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی
در پاویون فرودگاه شــهید هاشمی نژاد مشهد
در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره
احتمال افزایش قیمــت بنزین در روزهای آتی،
گفت :تلویزیون امــروز در این رابطه اعالم کرد
که موضوعات مطرح شده در شبکه های مجازی
درست نیست و هنوز باید مباحث پخته تر مورد
بررســی قرار گیرد البته در این رابطه در نشست
ســران قوا بحث و مقرر شد که این موضوع به
گونه ای اجرا شــود که هم قانون رعایت شده
و هم به مردم فشــاری وارد نشود از سوی دیگر
قانون اجازه داده که این موضوع با شرایطی انجام
شود.

شهروندان همدانی ازدحام بی مورد
در جایگاههای سوخت نداشته باشند

شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اســتان
همدان نیز با صدوره اطالعیهای از شــهروندان
همدانی خواست ازدحام بی مورد در جایگاههای
ســوخت نداشته باشــند .در اطالعیه شماره 1

شــرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه همدان
آمده اســت :با توجــه به گمانــه زنیهایی در
فضای حقیقی و مجــازی جامعه مبنی بر تغییر
احتمالی نرخ سوخت قابل عرضه در جایگاهها
در پنجشــنبه شب  1۲اردیبهشت  ، 98به اطالع
شــهروندان استان همدان میرســاند در تاریخ
مذکور هیچ گونه تغییر نرخی اعمال نخواهد شد.
تا زمانی که در هیئت دولت و مجلس به تصویب
نرسد افزایش سوخت نخواهیم داشت بنابراین
مردم ازدحام بی مورد در جایگاههای ســوخت
نداشته باشند.

موافق اجرای ســهمیهبندی بنزین
نیستم

طــور میانگین  87میلیون لیتــر که در بهمن ماه
سال گذشــته روزانه به  105میلیون لیتر رسیده
و اعمال سهمیه بندی میتواند بخشی از مصارف
بی مورد را کاهش دهد از ســوی دیگر قیمت
برابری بنزین داخل کشور با کشورهای همسایه
برای برخی سودجویان فرصت قاچاق سوخت
را فراهم ساخته که گریزی جز اعمال سهیه بندی
و افزایــش نرخ وجود نــدارد ،اما برای اتخاذ و
اعمال هر تصمیمی نیاز است که مسئوالن ذیربط
از طریق رســانههای رســمی اذهان عمومی را
اقناع کنند .امسال با توجه به وضعیت اقتصادی
کشــور که به دلیل اعمال تحریمهای ظالمانه از

خبر

قطعي تلفن برخي صنایع را تعطیل کرد

سوی امریکا برای عبور از وضعیت تحمیل شده
به همبستگی و انسجام ملی نیاز است تا بتوانیم
با افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای اضافی
کشور را از این بحران عبور دهیم.
شهروندان هم بهتر است آرامش خود را حفظ کرده
و در جایگاههای سوخت ازدحام نکنند زیرا تشکیل
صفهــای طویل هیچ کمکی به شــهروندان در
مدیریت سوخت خودروی آنها نخواهد کرد .به هر
حال امید است که مسئوالن هر چه سریع تر اقدامی
مناسب اتخاذ نمایند که هم جامعه با آرامش آن را
بپذیرد و هم اینکه اهدافی که بر ضرورت سهمیه
بندی بنزین ذکر شد محقق شود.

دیــروز خــط تلفنهــاي شــهرک صنعتــي بهــاران قطــع شــدند.
آنطــور کــه مدیرعامــل شــرکت مخابــرات منطقــه همــدان اعــالم
کــرد :قطعــي خطــوط ارتباطــي تــا پنجشــنبه (امــروز) ادامــه خواهــد
داشــت.
ایــن قطعــي در حالــي اســت کــه بســیاري از واحدهــاي تولیــدي
و صنعتــي کــه در ایــن شــهرک واقــع شــدهاند اســاس کارشــان بــا
تلفــن اســت ،کــه بســیاري از آنهــا بــا قطعــي بــدون اطــالع قبلــي
خــط تلفــن و اینترنــت ،کسبوکارشــان ميخوابــد.
آنطــور کــه محمدعلــي گرزیــن مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات
منطقــه همــدان در گفتوگــوي تلفنــي عنــوان کــرد :قطعــي
خطــوط تلفــن کــه از صبــح روز چهارشــنبه ایجــاد شــده بهدلیــل
آب شــدن برفهــا و جــاري شــدن آبهــاي حاصــل از آن
بــه زیــر کابلهــاي مخابراتــي بــوده اســت و امــکان نداشــت
کــه قبــل از قطعــي اطالعرســاني شــود .امــا باایــن حــال
صاحبــان کســبوکار انتظــار دارنــد ایــن تعمیــرات در ســاعاتي
از شــبانهروز اتفــاق بیفتــد کــه یــا ســاعات کار واحدهــا بهپایــان
رســیده و یــا حجــم کار آنهــا کاهــش یافتــه اســت .کــه گرزیــن
گفــت کــه چــارهاي نیســت و بههرحــال واحدهــا بایــد تحمــل
کننــد.
امســال ســال «تولیــد» نامگــذاري شــده اســت و انتظــار مــيرود
ارتباطــات کــه زیرســاخت توســعه و پیشــرفت اســت در ایــن ســال
بــا تدابیــر ویژهتــري فعالیــت کنــد.
اگــر زیرســاختها بــراي فعالیتهــاي اقتصــادي مهیــا نباشــد
نميتــوان از فعــاالن در ایــن عرصــه انتظــار خلــق شــاهکار را
داشــت.
بــا رخ دادن ایــن اتفــاق عمــ ً
ال واحدهــاي اقتصــادي مســتقر در
شــهرک صنعتــي بهــاران دو روز بــا مشــکل عمــده قطــع ارتباطــات
مواجــه هســتند و موجــب شــده کــه برخــي از ایــن واحدهــا
بهصــورت نیمهتعطیــل دربیاینــد و حتــي قســمت فــروش و
ســفارشگیري آنهــا بهطــور کامــل تعطیــل شــود.

عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی هم
گفت :افزایش قیمت بنزین تورم غیرقابل کنترل
را دربردارد و برداشت من این است که بهتر بود
در سال جاری موضوع افزایش قیمت بنزین در
دستور کار قرار نگیرد.
علیاکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در خانه
ملت به موضوع ســهمیه بنــدی بنزین واکنش
نشــان داد و در گفتوگو با خبرگزاری فارس
همدان ،در خصــوص وضعیت افزایش قیمت
و سهمیهبندی بنزین اظهار کرد :افزایش قیمت
بنزین شمشــیر دولبه است به طوری که در یک
جهــت حرکتی برای تنظیم سیســتم اقتصادی
دولت و تا حــدودی کاهش مصرف و کاهش
قاچاق را به دنبال دارد.
وی بــا تأکید بر اینکــه افزایش قیمت بنزین به
معیشــت مردم نیز برمیگردد ،افــزود :افزایش
قیمــت بنزین تورم غیرقابل کنترلی را در بردارد
و برداشــت من این اســت که بهتر بود در سال
جاری موضوع افزایش قیمت بنزین در دســتور
کار قرار نگیرد.عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان
اینکه زمزمه افزایش قیمت و سهمیهبندی بنزین
از سوی دولت به گوش میرسد ،گفت :به عنوان
یک نماینــده مجلس با ارزیابی جمیع جهات و
نظرات مردمجمعبندی این است که تدبیر دولت
برای اجرایی شدن این طرح مناسب نبود و اگر
در  5ســال گذشته انجام میشد ،آثار تخریبی و
نگرانکنندهای مثل امروز نداشت.
وی با تأکید بر اینکه موافق اجرایی شــدن طرح
در این برهه زمانی نیستم ،اعالم کرد :این موضوع
موجب اخالل جدی در نظم اقتصادی کشــور
شده و تورم ایجاد خواهد کرد.
رنجبرزاده بیان کــرد :بحثی هم مبنی بر این امر
وجود داشــت که به ازای هر شــهروند ایرانی
میزانی بنزین در اختیار آنها قرار گیرد و خود در
بازار داخلی جابه جا کنند ،هرچند این مسئله نیز
مشکالت خود را داشت اما به عدالت نزدیکتر
بود.وی با اشاره به اینکه دونرخی شدن بنزین آثار
نامناسبی به جای میگذارد ،تاکید کرد :شناسایی
خانوارهایی که بیش از ســرانه معمول مصرف
بنزین دارند ،باید صورت گیرد تا قیمت برای آنها
افزایش یابد اما افزایش کلی فرمول خوبی نیست.
وی با بیان اینکه قانون ســهمیهبندی بنزین طی
چند ســال گذشــته در اختیار دولت برای اجرا
قرار گرفته اســت افزود :دولت ایــن قانون را
چند سال مسکوت نگه داشت و اجرا نکرد که
بنده با مســکوت ماندن و یکباره اجرا کردن آن
موافق نیستم .رنجبرزاده شرایط کنونی وضعیت
اقتصــادی را مناســب برای اجــرای این طرح
ندانســت و گفت :امسال ســال حساسی برای
کشور و همچنین مردم به لحاظ معیشتی است
و اجرای این طرح به صالح نبود.
اما به نظر کارشناســان موضوع ســهمیه بندی
بنزین در کشــور امری الزم اســت با توجه به
میــزان مصــرف روزانه بنزین در ســال  97به
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پیشخوان

برگزاری مراسم استقبال
از داور بینالمللی کاراته
مسئولین اداره ورزش و جوانان و هیأت کاراته در قالب مراسمی از
داور جوان و ارزشمند کاراته همدان استقبال کردند.
نائب رئیس هیأت کاراته در این باره گفت :حســین زیوری از داوران
جوان و با استعداد استان همدان محسوب میشود که توانست با پشت
سر گذاشتن مراحل مربوطه درجه داوری آسیا را در کشور مالزی کسب
کند.
مرتضی مصباح در ادامه با اشــاره به این که در گذشته محمد ترابی هم

خبـر

مجیدی نباید قربانی ندانم کاریها شود

مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل گفت :یکسری اختالفات داخلی
مانع از نتیجه گیری شفر شد و امیدوارم مجیدی قربانی ندانم کاریها
نشــود .به گزارش مهر ،پس از ناکامی وینفرد شفر سرمربی سابق آبی
پوشان در کسب نتایج مورد انتظار ،صبح امروز باشگاه استقالل رسم ًا
خبر از جانشینی فرهاد مجیدی به جای وی داد.
علی فتح ا ...زاده مدیرعامل پیشــین باشگاه استقالل در این خصوص
به خبرنگار مهر گفت :در وهله اول امیدوارم این تغییرات به استقالل
کمک کند و در وهلــه دوم امیدوارم مجیدی قربانی ندانم کاری یک
عده نشود .مجیدی آنقدر عاقل هست که اگر قرار باشد سرمربی قطعی
و دائم شود حتم ًا از یک دستیار خارجی خوب استفاده کند.
مدیرعامل پیشین آبیها گفت :هنوز معتقدم شفر مربی خوبی است .در
این مدت چند بار اســتقالل را شخم زدند اما باز هم شفر تیم را از نو
ساخت و در حد قهرمانی مطرح کرد .اما انگار عدهای دوست نداشتند
این تیم نتیجه بگیرد
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این افتخار را برای جامعه داوری اســتان کســب کرده اضافه کرد :در
حوزه آمــوزش داوران هیأت کاراته برنامههای موثری را اجرا نموده و
در آینده نیز تعدادی دیگر از جوانان با اســتعداد به کشور امارات اعزام
خواهند شد.
رئیس کمیته داوران هیأت کاراته همدان نیز خاطرنشان کرد :این رویداد
همزمان با مسابقات آسیایی در ردههای پایه در مالزی برگزار شد و این
داور جوان با پشتکار الزم توانست درجه داوری آسیا را کسب نماید.
محمد ترابی افزود :در حال حاضر  30داور در ســطح استان مشغول به
فعالیت هستند و هیأت کاراته با قدرت و با حمایتهای مسئولین سعی
در پرورش استعدادهایی دارد که عالقهمند به این رشته میباشند.

ایران؛ یکی از گزینههای
سرمربی فرانسوی

اِروی رنار ،سرمربی تیم ملی فوتبال
مراکش احتمــال جداییاش از این تیم
پس از مســابقات جام ملتهای آفریقا
 ۲019را رد نکرد.
بــه گــزارش تســنیم ،اِروی رنار در
فاصلــه کمتر از دو ماه مانــده به آغاز
رقابتهــای جــام ملتهــای آفریقا
 ۲019در خصوص آینده حرفهایاش
اظهارنظری مبهم کــرد ،این در حالی
اســت که به گفته رسانههای مراکشی،
او از لوشامپیونه فرانسه ،ایران و امارات
پیشنهاد دارد.
این سرمربی فرانسوی در گفتوگو با
سایت مراکشی «البطوله» گفت :پس از
هر تورنمنت معتبری ،سرمربی نمیداند
که آیــا به کارش در تیم موردنظر ادامه
خواهد داد یا اینکه پست خود را ترک
خواهد کرد ،بنابراین بهتر است که همه
روی کار خــود برای جــام ملتهای
آفریقا تمرکز کنیم .هر موقع هم که این
تورنمنت تمام شد به این موضوع فکر
خواهیم کرد.

«بدهی» عایدی میزبانی
مسابقات آسیایی فوتبال
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تارتار رسماً از فرزاد
حاتمی شکایت کرد

منافع جامعه ورزش را به منابع افراد
ترجیح میدهیم
رئیــس کمیته ملی المپیک با حضــور در کارگروه ورزش حزب
موتلفه اسالمی ،ضمن نفیِ برجسته شدن نقش افراد در ورزش ،گفت:
باید منافع جامعه ورزش را به منافع افراد ترجیح دهیم.
به گزارش مهر ،ســید رضا صالحی امیری با تاکید بر جایگاه رفیع و
تشکیالت منسجم حزب موتلفه اسالمی از اینکه کارگروهی با حضور
جمعی از کارشناسان و خبرههای عرصه ورزش در این حزب تشکیل
شده اظهار خرسندی و آمادگی کمیته ملی المپیک را برای بهرهگیری
از دیدگاهها و نقطه نظرات کارگروه یادشده اعالم کرد.
رئیــس کمیته ملی المپیک تصریح کرد :مــا باید تالش کنیم به جای
برجسته کردن نقش افراد ،نقش احزاب را برجسته کنیم؛ منافع جامعه
ورزش را به منافع افراد ترجیح داده و این مقوله را از روزمرگی نجات
دهیم.وی افزود :ضرورت حکــم میکند مقوله فرهنگ را در ورزش
اصل قــرار داده و پهلوانی را جایگزیــن قهرمانی کنیم .ورزش برای
ورزش بی معنی است اما اگر بتوانیم ورزش را در جهت انسان سازی
بــه خدمت بگیریم کار مهمی صورت دادهایــم .تربیت بدنی باید در
راستای دستیابی به نشاط جامعه ،ممانعت از اعتیاد ،بی اخالقی و فساد،
مفید فایده باشد.صالحی امیری در بخش دیگری از صحبتهای خود
با اشاره به راه اندازی کمیسیونهای مختلف تخصصی در کمیته ملی
المپیک ،احداث موزه ورزش ،تدوین تاریخ شــفاهی ورزش ،تقویت
زیر ساختها ،ترویج خصوصی ســازی ،ترسیم برنامههای هدفدار،
ایجاد وفاق و همدلی و اســتفاده از تجربه پیشکســوتان را از جمله
سیاستهای اجرایی خود در کمیته ملی المپیک عنوان کرد.

هر رقابت گزینشی
حکم فینال را دارد

مربی تیم ملی کاراته با اشاره به اینکه هر رقابت
گزینشــی المپیک برای ملی پوشــان حکم فینال را
دارد ،گفت :تمرکز کاراته کاها در ابتدا باید معطوف
کســب سهمیه المپیک باشد و ســپس به مدال این
رویداد مهم فکر کنند.
«حسین روحانی» در گفت وگو با ایرنا ،تصریح کرد:
مرحله جدید اردوی آماده ســازی تیم ملی کاراته
برای حضور در لیگ جهانی ترکیه از  13اردیبهشت
ماه آغاز می شود.
آگهي حصر وراثت

باز هم شــهر همــدان بــرای میزبانی از
مسابقات آســیایی در فوتبال به  A F Cچراغ
سبز نشان داده است ،اما آیا میزبانیهای قبلی
در همدان ،به غیــر از بدهی ،عایدی دیگری
هم داشته است؟
ایــن روزها هیــأت فوتبال همــدان با یک
حرکت غیر کارشناسی از جانب رئیس خود،
درخواســت میزبانی گروه ایــران در فوتبال
قهرمانی جوانان را داده است.
قبول این میزبانیها معایب و محاسن زیادی
دارد که به جرأت میتــوان گفت معایب آن
بســیار پررنگتر خواهد بود و فوتبال همدان
در این میان متضرر خواهد شد.
به گــزارش فــارس « ،آزمــوده را آزمودن
خطاســت» این ضربالمثلی اســت که گویا
فوتبالیهای همدان فرامــوش کردهاند ،زیرا
بدهیهای ســنگین دو میزبانــی قبلی هیأت

وی گفــت :بزودی نشســتی با حضور مســئوالن
فدراســیون و کادر فنی تیم ملی برگزار خواهد شد
تا با بررســی شرایط در مورد نفرات اعزامی به لیگ
جهانی ترکیه تصمیم گیری شود.
قهرمــان اســبق جهان با بیــان اینکــه حضور در
تمامی رویدادهــای پیش روی کاراتــه از اهمیت
زیادی برخوردار اســت ،گفت :بزرگ ترین دغدغه
فدراســیون ،تامین منابع مالی اســت و با توجه به
صحبــت های «محمدرضا داورزنــی» معاون وزیر
ورزش و جوانان در خصوص کاهش  30درصدی
بودجه فدراســیون های ورزشی ،شرایط سخت تر
از قبل می شود.
روحانی ابراز امیدواری کرد تا وضعیت به گونه ای

آقای عبداله قادری افشــانی دارای شماره شناسنامه  5به شرح دادخواست کالسه
 98/61ش 112ح از اين حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح
داده که شــادروان سونا جعفری به شماره شناســنامه  18در تاريخ  82/۳/29در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر
است به-1 :خديجه قادری افشانی فرزند نادعلی به شماره شناسنامه  8متولد1۳44
فرزند متوفی  -2احسانعلی قادری افشانی فرزند نادعلی به شماره شناسنامه 716
متولد  1۳۳9فرزند متوفی  -۳نجفعلی قادری افشــانی فرزند نادعلی به شــماره
شناســنامه  4متولد  1۳۳7فرزند متوفی -4عبداله قادری افشانی فرزند نادعلی
به شماره شناســنامه  5متولد  1۳46فرزند متوفی  -5قربان قادری افشانی فرزند
نادعلی به شماره شناسنامه  40505۳1666متولد  1۳50فرزند متوفی اينک با انجام
تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يک نوبت آگهي مينمايد تا هر کسي
اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهي ظرف
يک ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .مالف )4۳
رئیس حوزه شماره  ۱۱2شوراي حل اختالف اللجین

فوتبال همــدان داغی بــر روی این ورزش
گذاشته و عم ً
ال هیچ عاید دیگری هم نداشته
است.
فوتبــال جوانــان آن هــم در مرحلــه
گروهــی و حضــور تیمهایــی بــا کالس
پاییــن آســیایی ،جذابیتــی بــرای مــردم
همــدان نخواهــد داشــت کــه آنهــا را بــه
اســتادیومها بکشــاند ،در ایــن میــان حتــی
یــک بازیکــن همدانــی هــم در تیــم جوانــان
ایــران نیســت کــه دلخوشــی فوتبــال همــدان
بــرای میزبانــی ایــن رویــداد باشــد.
اما جدا از این مســائل ،نبود اسپانســرهای
خصوصی در استان و محدود بودن کمکهای
دولتی و اســتانی شرایط را برای مجریان این
میزبانی سخت میکند و قطع ًا دود بدهی باقی
مانده از این رویدادها به چشــم فوتبال استان
خواهد رفت.

بهتر اســت رئیس هیأت فوتبال همدان قبل
از اتخاذ این تصمیمات کمی با خود اندیشــه
کند و ببنید چرا شــهرهای متمولی و فوتبال
خیزی همچون اصفهان ،اهواز ،مشهد و حتی
تبریز با وجودی که بازیکنان زیادی در ترکیب
تیمهای پایه دارند ،میزبانی این مســابقات را
نمیپذیرند؟
اگر مالک تنها زیرساختهای ورزشی باشد
که هیأت فوتبال همدان آن را مالک قرار داده
باشــد ،استان های ذکر شــده به مراتب از ما
جلوتر بوده و استادیومها و زمینهای تمرینی
استانداردی دارند.
امیدواریم مسووالن فوتبال همدان در تصمیم
خود تجدید نظر کنند و نگذارند اندک اعتبار
مالی فوتبال همدان هم خرج هیچ و پوچ شود
و دوباره شــاهد ادامه رکود در فوتبال استان
همدان باشیم.

پیش برود که تیم ملی ایران بتواند بدون اســترس
و مشــکل در رویدادهای مهم دارای امتیاز المپیک
 ۲0۲0حضور یابد.وی اظهار داشــت :هر مســابقه
برای تیم ایران حکم فینال را دارد و حتی غیبت در
یک رویداد نیز برای ما گران تمام می شود.
مربی تیم ملــی کاراته ایران در خصوص شــانس
کسب ســهمیه برای نمایندگان کشورمان ،توضیح
داد :کاراته ایران در ســال های اخیر نتایج بســیار
خوبی کسب کرده و شانس رسیدن به هر سه سهمیه
المپیک در بخش کومیته مردان را دارد.
وی افزود :البته تمرکز بازیکنان و کل تیم باید ابتدا
رسیدن به سهمیه باشــد و در مرحله بعدی در پی
کسب مدال المپیک توکیو باشیم.

آگهي حصر وراثت

آقای کیوان پاکدامن دارای شــماره شناســنامه  45به شرح دادخواست کالسه
114/9801۳2ح از اين حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان عفتخانم مظفری به شماره شناسنامه  56در تاريخ  97/6/7در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر
اســت به -1 :کیوان پاکدامن فرزند عبداالحد به شماره شناسنامه  45پسر متوفی
 -2عبدالمحمد پاکدامن فرزند عبداالحد به شماره شناسنامه  64پسر متوفی -۳
حسین پاکدامن فرزند عبداالحد به شماره شناسنامه  6567پسر متوفی  -4علی
آقا پاکدامن فرزند عبداالحد به شماره شناسنامه  67پسر متوفی  -5ژاله پاکدامن
فرزند عبداالحد به شــماره شناســنامه  29دختر متوفی  -6عبداالحد پاکدامن
فرزند عبدالوهاب به شماره شناسنامه  4199همسر متوفی اينک با انجام تشريفات
مقدماتي درخواســت مزبور را در يک نوبت آگهي مينمايد تا هر کسي اعتراضي
دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستین آگهي ظرف يک
ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
(مالف )110
رئیس حوزه شماره  ۱۱4شوراي حل اختالف اسدآباد

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود ماهــان ســرو غــرب تويســرکان درتاريــخ  1۳97/11/09بــه شــماره
ثبــت  982بــه شناســه ملــی  14008116607ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكمیــل گرديــده کــه خالصــه آن بــه شــرح
زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :امــور بازرگانــی  ،صــادرات و واردات وخريــد وفــروش وبســته بنــدی خشــكبار وتولیــدات
کشــاورزی وزنبــورداری .
درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذيربــط مــدت فعالیــت  :از تاريــخ ثبــت به مــدت نامحدود
مرکــز اصلــی  :اســتان همــدان  ،شهرســتان تويســرکان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر تويســرکان ،بلوارشهیدبهشــتی
 ،بلــوار شهیدبهشــتی  ،کوچــه فــروغ  ،پــالک  ، 0طبقــه همكــف کدپســتی  65818595۳4ســرمايه شــخصیت
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  10000000ريــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر يــک از شــرکا آقــای مژديــن
ظاهــر بــه شــماره ملــی  ۳970۳47408دارنــده  5000000ريــال ســهم الشــرکه خانــم ســهیال محبــی بــه شــماره
ملــی  ۳979280276دارنــده  5000000ريــال ســهم الشــرکه اعضــا هیــأت مديــره آقــای مژديــن ظاهــر بــه
شــماره ملــی ۳970۳47408و بــه ســمت مديرعامــل بــه مــدت  2ســال خانــم ســهیال محبــی بــه شــماره ملــی
۳979280276و بــه ســمت رئیــس هیــأت مديــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اســناد و اوراق
بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات و قراردادهــاو عقــود اســالمی بــا امضــاء آقــای
مژديــن ظاهــر منفــردا همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود  .اختیــارات مديــر عامــل  :طبــق اساســنامه
روزنامــه کثیــر االنتشــار همــدان پیــام جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گرديــد.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
()448464
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری تویسرکان
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به گزارش تسنیم ،فرزاد حاتمی چند
روز پیش و پس از اینکه مهدی تارتار او
را از تیم پارس جنوبی جم کنار گذاشت،
صحبتهایی را علیه ســرمربی این تیم
مطرح کرد.وکیل تارتار در اواخر ساعات
کاری روز گذشته (سهشنبه) از حاتمی به
خاطر اظهاراتش به کمیتههای اخالق و
انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کرد
و قرار اســت پس از دیدار روز جمعه
پارس برابر ذوبآهن ،شکایت خود را
علیه حاتمی به دادسرای فرهنگ و رسانه
نیز ارائه کند.
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اردوی تیم ملی کشتی
فرنگی لغو شد
با تصمیم محمد بنا ســرمربی تیم
ملی کشتی فرنگی ،اردوی آماده سازی
این تیم برای حضــور در رقابتهای
جهانی قزاقســتان و گزینشی المپیک
 ۲0۲0توکیو لغو شد.
به گزارش روابط عمومی فدراســیون
کشــتی ،پیش از این قــرار بود اردوی
تیم ملی کشــتی فرنگی پس از حضور
در رقابتهــای آســیایی چین و برای
شرکت در رقابتهای جهانی قزاقستان
و گزینشی المپیک  ۲0۲0توکیو ،از روز
 14اردیبهشت ماه در محل خانه کشتی
عبداهلل موحد مجموعه ورزشی آزادی
تهران برگزار شود که با تصمیم محمد
بنا سرمربی این تیم ،این اردو لغو شد.
زمان جدید برگــزاری اردو متعاقب ًا از
سوی کادر فنی تیم ملی اعالم می شود.
رقابتهای کشتی قهرمانی بزرگساالن
جهان در سال  ۲019میالدی دهه پایانی
شهریورماه در شهر نورسلطان قزاقستان
برگزار خواهد شد.

آقای ابوالقاسم بهرامی دارای شماره شناسنامه  4به شرح دادخواست کالسه 5۳/98ش112ح از اين حوزه
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله بهرامی به شماره شناسنامه
 1867در تاريــخ  47/۳/1در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه
منحصر اســت به-1 :علیقربان مبصر کرمی فرزند عبداله به شماره شناسنامه  40504۳5470متولد 1۳17
فرزند متوفی  -2عشقعلی خلیقی فرزند عبداله به شماره شناسنامه  40515910۳4متولد  1۳22فرزند متوفی
-۳پیرعلی بهرامی فرزند عبداله به شماره شناسنامه  40504۳5128متولد  1۳۳0فرزند متوفی  -4خدابخش
بهرامی فرزند عبداله شماره شناسنامه  4051592۳۳2متولد  1۳۳4فرزند متوفی  -5ماشااله بهرامی فرزند
عبداله به شماره شناســنامه  40504۳6۳88متولد  1۳41فرزند متوفی  -6گل عذار خلیقی فرزند باقر به
شماره شناســنامه  4050426757متولد  1298همسر متوفی  -7گلزار شــكری فرزند عبداله به شماره
شناسنامه  ۳872024۳71متولد  1۳05فرزند متوفی  -8ابوالقاسم بهرامی فرزند عبداله به شماره شناسنامه
 4متولد  1۳۳5فرزند متوفی  -9باغده گل شكری فرزند عبداله به شماره شناسنامه  ۳872024۳88متولد
 1۳08فرزند متوفی اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مينمايد تا هر
کسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهي ظرف يک ماه تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .مالف )45
رئیس حوزه شماره  ۱۱2شوراي حل اختالف اللجین

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱3آییننامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

برابر رأي شــماره  1۳9860۳26009000044مورخه  98/1/24هیأت
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي
فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنین تصرفات
مالكانه و بالمعــارض آقای اکبر کرمی فرزند رمضانعلی به شــماره
شناســنامه  2856صادره از فامنین به شماره ملي  5029598091در
شش دانگ يک قطعه زمین محصور و بنای احداثی در آن به مساحت
دو هزار و ششــصد و نود و چهارمترمربع و شصد و دو صدم مترمربع
قسمتي از پالک  98اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي حاجیآباد
خريداري از مالک رسمي آقای سلطان ابراهیم کريمی محرز گرديده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي ميشود ،در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت
متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولین آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي اســت در صورت انقضاي مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد
شد(.مالف )22
تاريخ انتشار نوبت اول98/1/28 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/2/12 :
رضا بیات -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین
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اسطورههای کشتی کشور به همدان میآیند

دبیر هیأت کشــتی همدان گفت :محمدرضــا طالقانی و منصور
بزرگر اسطوره و از بزرگان کشتی کشور دعوت رسمی جامعه کشتی
همدان برای حضور در این استان را پذیرفتند.
محمدحسین ســلطانی در گفت وگو با ایرنا افزود :قرار است
این  ۲چهره ماندگار کشــتی کشــور پنجشــنبه هفته جاری به
همدان ســفر کرده و در گردهمایی جامعه کشــتی این استان
شرکت کنند.
وی اضافه کرد :همچنین قرار اســت پنجشنبه هفته جاری فیلم جهان
پهلوان تختی نیز برای جامعه کشتی همدان در سینما قدس این شهر
اکران شود.
ســلطانی خاطرنشــان کرد :این اقدام برای نخستین بار و در راستای
آشنایی بهتر قهرمانان کشتی با شخصیت جهان پهلوان تختی اجرایی
می شود.
وی بیان کرد :در این برنامه بیش از  400مربی ،داور ،پیشکســوت و
کشتی گیر به تماشای این فیلم می نشینند.
دبیــر هیــأت کشــتی همــدان یــادآور شــد :دارنــدگان مــدال هــای
المپیــک ،جهانــی و آســیایی نیــز مهمــان ویــژه ایــن برنامــه خواهنــد
بــود.

روزهای سخت «نیمار» از راه رسید
نیمار که با امید تک ســتاره شــدن از بارســلونا به پاری سن
ژ ر مــن رفته باید منتظر روزهای سخت باشد.
گزارش مهر ،نیمار در ســن  ۲7سالگی و
به
در حالی که بــا تصمیمی جنجالی از تیم
فوتبال بارســلونا جدا شده و به پاریسن
ژرمن ملحق شــده ،با یکی از سختترین
دوران بازی کردنش مواجه شده است.
باشــگاه فرانســوی برای او  ۲۲۲میلیون
یــورو پرداخته و این بازیکن برزیلی در
دو فصلــی که در این باشــگاه بوده تنها
 55بازی انجام داده است؛ معادل 4778
دقیقه و جالب اینجاســت که در فصل
 ۲015نیمار تنها در بارســلونا
015 - ۲01۶
 4434دقیقه بازی کرده بود.
از طرفــی در دو فصلــی کــه او در
باشگاه فرانسوی بوده در ماه فوریه
مصدوم شده اســت و نتوانسته تا
پایان فصل همتیمیهایش را یاری
دهــد .در نتیجه بــه خاطر غیبت
او ،کارِ تیمش در لیــگ قهرمانان
اروپا هم بسیار ســخت شده است.
ســن ژرمن این بازیکن را با نیت
پاری
پاریســن
رســیدن به قهرمانی در لیــگ قهرمانان
اروپا به خدمت گرفته و تا اینجای کار
حضور او در تیم برایشــان دستاوردی
نداشته است.
شــاید بــه راحتــی بتــوان گفــت نیمــار
بــه نســبت زمانــی کــه در نیوکمــپ
بــوده افــت کــرده و حتــی از زمانــی
کــه در جــام جهانــی بــازی کــرد هــم
ضعیفتتــر شــده اســت .ایــن یعنــی
ضعیف
او بایــد نگــران ادامــه کارش در
تیــم فرانســوی باشــد.
آگهي حصر وراثت

آقای رمضان ســلیمان آبادی دارای شماره شناسنامه  792به شرح دادخواست کالسه  6۳/98از اين حوزه
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فضلعلی سلیمان آبادی به شماره
شناسنامه  145در تاريخ  1۳80/10/7در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/
متوفیه منحصر است به-1 :رمضان ســلیمان آبادی فرزند فضلعلی به شماره شناسنامه  792متولد 1۳41
فرزند متوفی  -2قزلگل خانم عســگری فرزند محمد به شماره شناسنامه  ۳6۳متولد  1۳07همسر متوفی
 -۳صغرا قنبری مجاهد فرزند فضلعلی به شماره شناسنامه  7متولد  1۳24فرزند متوفی  -4فرخ قنبری پور
فرزند فضلعلی به شماره شناسنامه  67۳متولد  1۳۳2فرزند متوفی  -5شمسی حجتی مهر فرزند فضلعلی به
شماره شناسنمه  791متولد  1۳۳9فرزند متوفی  -6فرخ سهیلی فضلی فرزند فضلعلی به شماره شناسنامه
 79۳متولد  1۳4۳فرزند متوفی  -7قزبس سلیمان آبادی فرزند فضلعلی به شماره ملی  405166۳256متولد
 1۳44فرزند متوفی اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مينمايد تا هر
کسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهي ظرف يک ماه تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
(مالف )44
رئیس حوزه شماره  ۱۱2شوراي حل اختالف اللجین

آقــای ســیدمحمد کريمــی دارای شــماره شناســنامه  89بــه شــرح دادخواســت کالســه
114/980084ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح
داده کــه شــادروان ســیدنجفعلی کريمــی بــه شــماره شناســنامه  68در تاريــخ 97/11/17
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حینالفــوت آن متوفی/متوفیــه
منحصــر اســت بــه:
 -1عنبر اکبری فرزند شیرخان به شماره شناسنامه  660همسر متوفی
 -2خديجــه کريمــی فرزنــد ســیدنجفعلی بــه شــماره شناســنامه  10570دختــر متوفــی
 -۳ســیدمحمد شــريف کريمــی فرزنــد ســیدنجفعلی بــه شــماره شناســنامه  8766پســر
متوفــی
-4ســیدعلی اشــرف کريمــی فرزنــد ســیدنجفعلی بــه شــماره شناســنامه  60پســر
متوفــی
 -5ســیده صغــری کريمــی فرزنــد ســیدنجفعلی بــه شــماره شناســنامه  814دختــر
متوفــی  -6ســید مجتبــی کريمــی فرزنــد ســیدنجفعلی بــه شــماره شناســنامه  251پســر
متوفــی  -7ســیدحبیباله کريمــی فرزنــد ســیدنجفعلی بــه شــماره شناســنامه 8۳40
پســر متوفــی  -8ســیدمحمد کريمــی فرزنــد ســید نجفعلــی بــه شــماره شناســنامه 89
پســر متوفــی و الغیــر .اينــک بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در
يــک نوبــت آگهــي مينمايــد تــا هــر کســي اعتراضــي دارد و يــا وصیتنامــه از متوفــي
نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتین آگهــي ظــرف يــک مــاه تقديــم دارد واال گواهــي
صــادر خواهــد شــد.
(مالف )107
رئیس حوزه شماره  ۱۱4شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي حصر وراثت

آقــای پیــام قارلقــی دارای شــماره شناســنامه  4000244۳10بــه شــرح
دادخواســت کالســه 114/98005۳ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــی
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان اســمعلی قارلقــی
بــه شــماره شناســنامه  545در تاريــخ  97/11/20در اقامتــگاه دائمــی خــود
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حینالفــوت آن متوفی/متوفیــه منحصــر اســت
بــه:
-1ســیما زارعی فرزند فتحاله شماره شناسنامه  1980همسر متوفی
-2پريســا قارلقــی فرزنــد اســمعلی بــه شــماره شناســنامه 4000115251
دختــر متوفــی -۳پیــام قارلقــی فرزنــد اســمعلی بــه شــماره شناســنامه
 4000244۳10پســر متوفــی اينــک بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي
درخواســت مزبــور را در يــک نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر کســي
اعتراضــي دارد و يــا وصیتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر
نخســتین آگهــي ظــرف يــک مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر
خواهــد شــد.
(مالف )102

رئیس حوزه شماره  ۱۱4شوراي حل اختالف
اسدآباد
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دو زلفانت گرم تار ربابم

ته که با مو سر ياری نداری

شماره 3462

چه میخواهی ازين حال خرابم

چرا هر نیمه شو آيی بخوابم

باباطاهر

فناوري

نصب ویندوز  ۱0به روزشده  32گیگابایت
فضا اشغال میکند

نصب به روزترین نســخه از سیســتم عامل وینــدوز  10به 3۲
گیگابایــت فضا احتیاج دارد و این مســاله به خصوص برای کاربران
رایانههایی با حجم کم هارد دیسک به یک مشکل مبدل شده است.
به گزارش اکســتریم تک ،مایکروسافت در اوایل سال جاری میالدی
اعالم کرد که برای نصب به روزرســانی های جدید ویندوز  10به 7
گیگابایت فضای جدید عالوه بر فضای اشغال شده قبلی نیاز خواهد
بود.
نسخههای اولیه ویندوز  10به حداکثر  1۶گیگابایت فضا برای نصب
نســخه  3۲بیتی نیاز داشــت .اما حاال این رقم دو برابر شده و نصب
هر دو نسخه  1۶و  3۲گیگابایتی به همین مقدار فضا نیازمند است.

تصویر موبایل تاشوی موتورال منتشر شد

سامسونگ تلویزیون عمودی تولید کرد

با این بشقاب برقی روی آب قدم بزنید

تصویری از موبایل جدید تاشــوی موتورال عرضه شده است .در
این تصویر عالوه بر موبایل تاشو یک دستگاه شارژ بی سیم نیز دیده
می شــود.به گزارش انگجت ،تصاویری از یک نسخه رونمایی نشده
از  Mo t o r o l a R A Z Rدر فضای آنالین منتشر شده است .در این
تصاویر یک موبایل تاشو نشان داده شده است .همچنین یک دستگاه
شارژ بی ســیم و طیفی از اکسسوری ها نیز در تصویر دیده میشود.
تمام این اکسسوری ها در یک جعبه سه گوش قرار میگیرند.
به نظر میرســد این تصویر به موبایل RAZR V۴تعلق دارد .البته
تاکنون اطالعات اندکی از این دســتگاه منتشر شده است .به هر حال
باید اشاره کرد تصاویر منتشر شده با ویژگیهای مربوط به حق امتیاز
مطابقت دارد.

سامســونگ یک تلویزیون عمودی برای نســل جوان ابداع کرده
اســت .این تلویزیون عمودی مجهز به میکروفون است تا دستورات
صوتی کاربر را دریافت کند و دســتیار هوش مصنوعی نیز در آن به
کار رفته است.به گزارش پرس اسوسیشن ،سامسونگ از نوع جدیدی
از تلویزیون رونمایی کرده که به طور عمودی قرار میگیرد و تصاویر
را نمایش میدهــد .به این ترتیب تصاویر آن بــا محتوای موبایلها
همخوان میشــود.این تلویزیون که  S e r oنــام دارد در کره جنوبی
برای فروش عرضه میشود .سامســونگ این محصول را برای نسل
جوان عرضه کرده زیرا آنها محتوای بیشتری را در گوشیهای موبایل
و به طور عمودی تماشا میکنند .به گفته این شرکت افراد جوانتر با
نمایشگرهای عمودی آشنا هستند.

یک شرکت ژاپنی نوعی وسیله نقلیه آبی انفرادی تولید کرده که با
برق کار میکند و به افراد امکان میدهد به راحتی و با حفظ تعادل بر
روی سطح دریاها حرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس ،این دستگاه که ویبو نام
دارد توســط شرکت یانمار تولید شده و قرار است سال آینده به بازار
بیاید .قیمت این محصول هنوز مشخص نشده است .این دستگاه شبیه
به یک صفحه چرخان ضخیم اســت که فرد بر روی آن ایستاده و بر
روی سطح آب دریا حرکت میکند.فرد برای تغییر جهت حرکت تنها
کافیســت سنگینی خود را بر روی سمت راست یا چپ بدن بیندازد.
حسگرهای نصب شده بر روی این دستگاه این تغییر وضعیت را درک
کرده و مسیر حرکت را به سمت راست یا چپ تغییر میدهند.

گزارش
گردشگري

بازسازی کلیسا نوتردام در  5سال
امکان پذیر نیست

همانگونــه که می دانید گردشــگری به عنوان
صنعتی درآمدزا مورد توجه بســیاری از دولت ها
قرار گرفته اســت .اما به اشتباه بسیاری از آنها این
صنعت را راهی ســریع و آســان برای توسعه می
دانند و این در حالی اســت که بــه تاثیرات مثبت
و منفی آن توجهی نمــی کنند .این بی توجهی در
بســیاری موارد اثرات مخرب جبران ناپذیری را از
خود بر جای می گذارد و جامعه دچار بحران های
جدی می شود.
در نخســتین روزهــای ظهــور صنعــت
گردشــگری ،دولــت هــا بــدون هیچگونــه نیــاز
ســنجی در ابعــاد اقتصــادی ،زیســت محیطــی،
اجتماعــی و فرهنگــی اقــدام بــه پذیــرش
گردشــگر کردنــد و همیــن امــر موجــب از بیــن
رفتــن بســیاری از مقاصــد شــد.
در برخــی رســانه هــا آمــده اســت  ،تکــرار
خبرهــای منفــی و بزرگنمایــی حادثــه 4روز
پیــش در شــهر همــدان ،تمــام تالشهــای آغــاز
شــده از یــک دهــه گذشــته بــرای توســعه ایــن
اســتان برپایــه صنعــت گردشــگری را نابــود
می کنــد .
گذاشتن واژههای «ترور»« ،قتل»« ،حمله مسلحانه»،
«بارانداز ســالح قاچاق»« ،مرکز ترانزیت اســلحه
قاچــاق از عراق» و «بازار خریدوفروش اســلحه»
در کنار شــهر همدان که ســالها ،لقــب «گنجینه
آثار تاریخی ایران» و همین ســال قبل نیز «پایتخت
گردشــگری کشــورهای آســیایی» را کنار خود
داشــت ،یک خطای استراتژیک است که نتیجه آن
هدفگیری صنعت گردشگری این استان است.
القــای غیرمســتقیم حــس ناامنــی در گردشــگران
داخلــی و خارجــی بــا خبررســانی منفــی،
ارزآوری ،ســرمایهگذاری و گــردش اقتصــادی
ناشــی از گردشــگری داخلــی و خارجــی ایــن
اســتان را بــه چرخــه معکــوس وارد میکنــد.
همین ســال قبل بود که همــدان بهعنوان پایتخت
گردشگری کشــورهای آســیایی ،میزبان اجالس
وزرای گردشــگری کشــورهای آســیایی شــد.
رویدادهای متنوع سال گذشته در همدان و سالهای
پیشتــر از آن ،نام همدان را بهعنوان مقصد جدید
گردشــگری ایران به گوش گردشــگران خارجی
رســاند و آنها بازدید از جاذبههای گردشگری این
استان را در بستههای سفر به ایران گنجاندند.

تاثیرات منفی اقتصادی

مردم محلی پیــش می آید که
مقصــد از نظــر اقتصــادی بیــش
منابع آنها در حال تمام شــدن
از حــد بــه گردشــگری وابســته
و از بین رفتن اســت و نوعی
مــی شــود.
حس استثمارشدگی به وجود
گردشــگری توســط عامــالن و
می آورد.توجه گردشــگران به
ســرمایه گــذاران فــراوان خارجی
یک قومیت خاص در مقصد،
کنتــرل مــی شــود و در نتیجــه
موجــب ایجــاد قومیت های
نوعــی وابســتگی اقتصــادی بــه
القای غیرمستقیم حس
مستقل و اصطالحا درون بوم
بیگانــگان صــورت مــی گیــرد و
ناامنی در گردشــگران
ها می شــود.مردم ســعی می
شــکل تــازه ای از اســتعمارگری
داخلــی و خارجــی با
کنند رفتار گردشگران را تقلید
رابــه وجــود مــی آورد.
خبررســانی منفــی،
کنند و نوعی تهاجم فرهنگی،
بــا تاکیــد بیــش از حــد بــه
ارزآوری ،سرمایهگذاری
ایجاد می گردد.
گردشــگری ،صنایــع دیگــر
و گردش اقتصادی ناشی
فرهنــگ مردم محلــی به یک
کمرنــگ و کمرنــگ تــر مــی
از گردشــگری داخلی و
منبــع درآمد تبدیل می شــود
شــوند.
خارجی این اســتان را
و اصالت مقصــد را در خطر
گردشــگری باعث به وجودآمدن
به چرخه معکوس وارد
جدی قرار می دهد.
مشــاغل ناپایدار و نامناســب در
میکند
همشــهری نیز در ایــن زمینه
جوامع میزبان می گردد.
نوشــت  ،برخالف خبرهای 4روز گذشــته که نام
تاثیرات منفی
همدان با سالح و حمله مسلحانه و ترور و خشونت
اجتماعی  -فرهنگی
همراه شده است ،در  4سال گذشته ،کنار همدان دو
توســعه ی نادرســت گردشــگری ،تعارضــات و
واژه بیش از همه درخشیده است« ،سرمایهگذاری»
ســوء تفاهمــات بیــن فرهنــگ هــا را افزایــش
و «گردشــگری» .هــر دو واژه ارتباط مســتقیم با
مــی دهــد.
مقوله امنیت دارند و همین عامل موجب شــده بود
با ورود بی رویه ی گردشــگران ،این تصور برای

که تالشهای آغاز شــده از ســالهای گذشته این
اســتان را بهعنوان استان امن ایران برای گردشگران
و ســرمایهگذاران داخلی و خارجی معرفی کند .بر
اثر همین تالشها بود که گردشگرپذیری همدان در
داخل افزایش چشــمگیر داشت و چرخه اقتصادی
این اســتان از محل عرضه محصوالت گردشگری
و صنایعدســتی رونق بسیار گرفت .در بعد خارجی
نیز تورهای گردشگری همدان در بسته گردشگران
ورودی گنجانــده شــد و ارزآوری و صــادرات
گردشگری در این استان شدت گرفت.
در 4روز گذشــته امــا ،همــدان بــر لبــه پرتگاه
اطالعرســانی غیرمسئوالنه ایســتاد .پرتگاهی که
بدون توجه به پیشــینه تالشهای استراتژیک برای
بهبود وضعیت این اســتان و افزایش درآمد ناشی
از محل گردشــگری با تأکید بــر مهمترین مولفه
جذب گردشــگر و ســرمایهگذار ،یعنی «امنیت»
شکل گرفت.
بدیهی اســت ،تداوم جریان خبررســانی منفی از
همدان برپایه اتفاق 4روز پیش ،با وجود حساسیت
شبکههای مجازی ،همدان را از کانون توجه داخلی
و بینالمللی گردشــگری خارج کرده و با تزریق
حس ناامنی ،بســتههای گردشگری این استان را از
سبد گردشگران داخلی و خارجی حذف میکند.

عک

«کاور» سینمای جوانان
همدان به ژاپن میرود

■ قدس . ................................تگزاس -چهارانگشت
■ قدس ............2غالمرضا تختی-پيشونی سفيد
■فلسطين ..................1زندانيها -متری شيشو نيم
ژن خوک
فلسطين ..................................2متری شيشو نيم
■ سينما کانون.........چهارانگشت  -قانون مورفی
■بهمن مالير........... .زندانيها-متری شيشو نيم
■ آزادي تويســرکان -پيشــونی سفيد  -متری
نمايش استخوانهايی شبیه دو برادر

فرهنگ

برپایی نمایشگاه مجسمهسازی
در گالری استاد زنگنه

نمایشــگاه آثــار حجمــی و مجسمهســازی
فلــز و شیشــه در مجتمــع فرهنگــی ســینمایی
شــهید آوینــی همــدان برپــا شــده اســت
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ
و ارشــاد اســالمی اســتان همــدان ،در ایــن
نمایشــگاه آثــار آقــای فریدنیــا ،هنرمنــد خــود
آموختــه بــه نمایــش در آمــده اســت.
فریدنیــا دارای گواهینامــه درجــه  3در رشــته
حجــم فلــز از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی
بــوده و تاکنــون بیــش از  10اثــر خــود را بــه ثبــت
رســانده اســت.
ایــن نمایشــگاه تــا  1۲اردیبهشــت مــاه از ســاعت
 10تــا  1۲و  1۶تــا  19در گالــری اســتاد زنگنــه
مجتمــع فرهنگــی ســینمایی شــهید آوینــی
پذیــرای بازدیــد عالقمنــدان اســت.

برگزاری کنسرت «سینا سرلک»
در همدان

سینـما

شيشونيم

محققان ســیاهچاله ای را رصد کرده اند که ابرهایی پرسرعت از
پالســما از مرکز آن خارج می شوند .این سیاهچاله در فاصله  8هزار
سال نوری زمین است.به گزارش دیلی میل ،سیاهچالههای در فاصله
 8هزار ســال نوری از زمین ،به دلیل ماهیت لرزان خود توجه ستاره
شناسان را جلب کرده است.
این سیاهچاله  V۴۰۴Cygniنام دارد و ستاره شناسان شاهد خروج
ابرهایی پرسرعت از پالسما از آن بودهاند V۴۰۴Cygni.مانند بقیه
سیاهچالهها گاز ســتارههای اطراف را می مکد .هرچند سیاهچالهها
موادی را نیز به بیرون پرتاب میکنند ،اما دانشمندان مشاهده کردهاند از
 V۴۰۴Cygniابری از پالسما با سرعت بسیار زیاد خارج میشود.

اخبار منفی
گردشگری همدان را تهدید میکند

س
روز

بســیاری از مدیــران و متصدیــان مــوزه ،اســاتید دانشــگاه ،معماران
و مهندســان طــی نامــهای ،رئیــس جمهــور فرانســه را بــرای عــزم
بازســازی کلیســای نوتــردام در مــدت زمــان کوتــاه مــورد انتقــاد قــرار
دادنــد.
بــه گــزارش ایســنا  ،کارشناســان میــراث و آثــار باســتانی پیــش از
ایــن اعــالم کــرده بودنــد کــه بازســازی کلیســای نوتــردام پــس از
آتشســوزی مهیــب روز پانزدهــم آوریــل ،رونــد بســیار پیچیــدهای
را در بــر دارد کــه ممکــن اســت بازســازی آن یــک دهــه یــا حتــی
بیشــتر زمــان ببــرد .ایــن در حالــی اســت کــه «امانوئــل ماکــرون» در
بیانیــهای اعــالم کــرده بــود قصــد دارد کلیســای نوتــردام را ظــرف
مــدت  5ســال بازســازی کنــد.
بیــش از  1000مدیــر و متصــدی مــوزه در کنــار اســتادان
دانشــگاهی ومعمــاران و مهندســان طــی نامــهای سرگشــاده از
رئیــس جمهــور فرانســه خواســتند کارشناســان را بــرای بازســازی
کلیســای نوتــردام در مــدت زمــان محــدود تحــت فشــار قــرار
ندهــد.
ایــن نامــه کــه توســط  11۶9نفــر امضــا شــده اســت ،در بیســت
و هشــتم آوریــل در روزنامــه «فیــگارو» بــه چــاپ رســید؛ کــه
امضــای مدیــر ســابق مــوزه متروپولیتــن نیویــورک« ،ســالواتور
ســتی» مــورخ ایتالیایــی و «دلفایــن کریســتوف» مدیــر بخــش
بازســازی مرکــز یادبودهــای ملــی فرانســه نیــز در بیــن آنهــا
دیــده میشــد.
«ماکــرون» در یــک برنامــه تلویزیونــی در روز پــس از حادثــه
آتشســوزی اعــالم کــرد ،امیــدوار اســت کلیســای نوتــردام تــا پایــان
ســال  ۲0۲4کــه در آن زمــان فرانســه میزبــان بازیهــای المپیــک
خواهــد بــود ،زیباتــر از همیشــه بازســازی شــود.
رئیــس جمهــور فرانســه در یــک اقــدام غیــر معمــول ،یــک بازنشســته
ارتــش را بــه عنــوان نماینــده ویــژه خــود در امــور بازســازی کلیســای
نوتــردام انتخــاب کــرد.
در بخشــی از ایــن نامــه اعتراضــی نوشــته شــده اســت« :مــا متوجــه
هســتیم کــه تقویــم سیاســی نیازمنــد اقدامــات فــوری اســت ،مــا
متوجــه تأثیــرات منفــی کلیســای نوتــردام تخریــب شــده بــر چهــره
فرانســه در دیــدگان جهانیــان هســتیم ،بــا ایــن حــال آنچــه کــه قــرار
اســت طــی ســالهای پیــش رو بــر ســر کلیســای نوتــردام بیایــد
همــه مــا را نگــران میکنــد .ایــن نگرانــی حتــی از تقویــم سیاســی
نیــز مهمتــر اســت».
معترضــان از رئیــس جمهــور میخواهنــد ،پیــش از اعــالم زمــان
بازســازی ایــن کلیســا ،زمــان کافــی بــرای بررســی کلیســا در
اختیــار کارشناســان قــرار گیــرد و اظهــار داشــتند در حــال حاضــر
نمیتــوان در مــورد راه حلهــای مناســب بــرای بازســازی ایــن
کلیســا نظــر داد.

رصد سیاهچاله ای که از آن پالسما خارج
می شود

عكس :ايسنا

فیلــم کوتاه «کاور» ســاخته وحید الوندیفر،
فیلمساز جوان همدانی به عنوان نماینده ایران در
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه s h o r t s h o r t s
ژاپن به نمایش درخواهد آمد  .به گزارش روابط
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان
همدان ،جشــنواره  s h o r t s h o r t sاز جشنواره
هــای معتبر فیلم کوتاه دنیاســت که برنده جایزه
بــزرگ آن به آکادمی اســکار معرفی میشــود.
فیلم کوتاه کاور به تهیه کنندگی انجمن ســینمای
جوانان همدان و سینا شــعربافی و با کارگردانی
وحید الوندیفر در بیست و یکمین دوره جشنواره
بیــن المللی فیلم کوتاه  s h o r t s h o r t sژاپن به
رقابت خواهد پرداخت« .کاور» روایتگر داســتان
مردی مرده است که به طور ناگهانی زنده می شود
و نمــی خواهد بار دیگر به زندگی قبلی خود باز
گردد" بیست و یکیمن دوره جشنواره بین المللی
فیلم کوتاه  ،s h o r t s h o r t sژوئن  ۲019در شهر
توکیو برگزار می شود.

کنســرت «ســینا ســرلک» در همــدان برگــزار
می شــود
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ
و ارشــاد اســالمی اســتان همــدان ،کنســرت
موســیقی «ســینا ســرلک»  1۲اردیبهشــت مــاه در
فرهنگســرای بوعلــی ســینا همــدان برگــزار مــی
شــود .ایــن خواننــده ،بهتریــن آثــار خــود کــه
تــا امــروز ،در قالــب موســیقی فیلــم ،قطعــات
مشــترک و قطعــات مســتقل دیگــر همچــون
قطعــه «زیــر ســقف دودی» ،بــه انتشــار رســانده
را تقدیــم مخاطبــان مــی کنــد .وی همچنیــن
قطعاتــی تــازه و منتشــر نشــده را در ایــن کنســرت
بــه عنــوان هدیــه هــای بهــاری خواهــد خوانــد.

نمایش «آوازه خوان طاس» در
همدان به روی صحنه می رود

نمایــش «آوازه خــوان طــاس» نوشــته «اوژن
یونســکو» بــه کارگردانــی حســین صفــی در
همــدان بــه روی صحنــه مــی رود
به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشــاد اسالمی
استان همدان ،نمایشــنامه «آوازه خوان طاس» یکی
از مهمتریــن آثار اوژن یونســکو نمایشنامه نویس
مشهور فرانسوی و بارزترین نماینده تئاتر آوانگارد
فرانســه و خالق آثاری چون «کرگدن» و «تشنگی و
گشنگی» است.
ایــن اثــر کــه حــدود  5ســال پــس از جنــگ
جهانــی دوم نوشــته شــده ،متاثــر از تاثیــرات
ایــن فاجعــه بــر زندگــی افــراد و نشــان دهنــده
تنهایــی آدمــی در ایــن دوره حســاس تاریخــی
اســت و عــالوه بــر ایــن کــه زبــان را مــورد
انتقــاد قــرار مــی دهــد ،نمایشنامههــای ســنتی
را نیــز بــه تمســخر مــی گیــرد و بــه همیــن
دلیــل "ضــد نمایــش" خوانــده مــی شــود .ایــن
نمایــش توســط گــروه نمایشــی فریــاد تــا از 19
تــا  ۲9اردیبهشــت مــاه ،بــه کارگردانــی حســین
صفــی در پالتــوی تئاتــر شــهر همــدان بــه روی
صحنــه مــیرود .منیــژه احمــدی ،حامــد ســالمی،
ســید مهــرداد کاووســی حســینی ،معصومــه گلــی
بــا همراهــی ملیــکا محمــدی و بهنــوش برزگــر
بازیگرانــی هســتند کــه در ایــن اثــر هنرنمایــی
خواهنــد کــرد.
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