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مبارزه با فساد
 ابزار تبلیغ نیست!

 1- از آســیب هایی که هــر دولتی را 
تهدید می کند، فســاد و گسترش آن است 
و دولت ها برای مصون ماندن از این آسیب 

تالش های بسیاری...

پاس در یک قدمی لیگ یک 
7

8

4

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

نقش معماری بر دیوارهای 
خانه تاریخی 

سکوت خانه 
پوستی زاده را 

بشکنید 

تبریک و تهنیت

کیف جوان

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
مدیرعامل محترم شرکت شهرک های 

صنعتی استان همدان 
انتصــاب شایســته حضرتعالــی در ســمت 
جدیــد کــه نشــان از کارآمــدی و درایــت 
ــه تبریــک و تهنیــت  جنابعالــی دارد را صمیمان
عــرض نمــوده، از درگاه ایــزد متعــال توفیقــات 

ــم. ــئلت داری ــان را مس روزافزونت

تبریک و تهنیت

شرکت نوین بسپارسازه

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان 

مدیرعامل محترم شرکت شهرک های 
صنعتی استان همدان 

ــی  ــرض م ــت ع ــک و تهنی ــه تبری را صمیمان
ــق  ــال آرزوی توفی ــد متع ــم. از خداون نمایی

روزافزونتــان را خواســتاریم.

تبریک و تهنیت

مدیریت شرکت صنایع غذایی مزرعه سفید - شایگان

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت  

مدیر عامل محترم شرکت
 شهرکهای صنعتی استان همدان 

را تبریک عرض مینمایم
امید است که حضور شما در این مسئولیت به عنوان خادمی 
صدیق با کوله بار گرانی از تجربه ، نوید بخش نشاط و تحرک 

بیش از پیش آن شرکت محترم در سالی که با تدبیر مقام 
معظم رهبری مد ظله العالی به نام رونق تولید مزین گردیده 

است، خواهد شد.دوام توفیقات روز افزون را از خداوند متعال 
مسالت دارم.

تبریک و تهنیت

شرکت صنایع غذایی شکوفه سحر)سبدچین(

جناب آقای مهندس

 منصور رضوانی جالل
ریاست محترم سازمان 

جهاد کشاورزی استان همدان 
برخود الزم می دانیم هفته جهاد کشاورزی را 

خدمت حضرتعالی و تمامی همکاران سخت کوش 
و دلسوزتان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض 
نماییم. امید است همواره در سایه الطاف الهی 

پیروز و سربلند باشید.

تبریک و تهنیت

شرکت زاگرس پلیکا همدان

جناب آقای مهندس

 رضوانی جالل
ریاست محترم سازمان 

جهاد کشاورزی استان همدان 
فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی را خدمت 

جنابعالی و کلیه تولید کنندگان و فعاالن 
اقتصادی بخش کشاورزی استان همدان 

تبریک و تهنیت عرض مینماییم. 

تبریک و تهنیت

شرکت قرن سازان بهاران

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
با کمال مسرت انتصاب شایسته حضرتعالی را 

به سمت
مدیرعامل محترم شرکت 

شهرک های صنعتی استان همدان
که نشان از توانمندی شما دارد را صمیمانه تبریک 
و تهنیت عرض نموده و امیدواریم همواره در راه 
پیشرفت صنعت و رونق تولید استان موفق و موید 

باشید.

تبریک و تهنیت

حسین پور صفری 

جناب آقای مهندس

 امیر رضا ملکی 
انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان

کارشناس مسئول واحد 
مهندسی سالمت محیط و کار 

را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض 
می نماییم.از خداوند متعال آرزوی توفیق 

روز افزونتان را خواستاریم. 

تبریک و تهنیت

شرکت پاالیش الموت

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
مدیرعامل محترم شرکت شهرک های 

صنعتی استان همدان 
که  جدید  سمت  در  حضرتعالی  شایسته  انتصاب 
جنابعالی  کاری  شایستگی  و  کارآمدی  از  نشان 
نموده،  عرض  تهنیت  و  تبریک  صمیمانه  را  دارد 
خدمت  راه  در  متعال  ایزد  سایه  در  است  امید 

همیشه موفق و سربلند باشید.

تبریک و تهنیت

شرکت زاگرس پلیکا همدان

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
با کمال مسرت انتصاب شایسته حضرتعالی را 

به سمت
مدیرعامل محترم شرکت 

شهرک های صنعتی استان همدان
که نشان از توانمندی شما دارد را صمیمانه تبریک 
و تهنیت عرض نموده و امیدواریم همواره در راه 
پیشرفت صنعت و رونق تولید استان موفق و موید 

باشید.

تبریک و تهنیت

اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی استان همدان

جناب آقای مهندس

 منصور رضوانی جالل
ریاست محترم سازمان 

جهاد کشاورزی استان همدان 
برخود الزم می دانیم هفته جهاد کشاورزی را 

خدمت حضرتعالی و تمامی همکاران سخت کوش 
و دلسوزتان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض 
نماییم. امید است همواره در سایه الطاف الهی 

پیروز و سربلند باشید.

تبریک و تهنیت

شرکت سورشور سامن

جناب آقای مهندس

 منصور رضوانی جالل
ریاست محترم سازمان 

جهاد کشاورزی استان همدان 
برخود الزم می دانیم هفته جهاد کشاورزی را 

خدمت حضرتعالی و تمامی همکاران سخت کوش 
و دلسوزتان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض 
 نماییم. امید است همواره در سایه الطاف الهی 

پیروز و سربلند باشید.

تبریک و تهنیت

 هیأت مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت استان همدان  

                        جناب آقای

     مهندس بادامی
مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره 

شرکت شهرک های صنعتی 
استان همدان

اقبال خدمتگذاری به صاحبان صنایع و فرماندهان 
جنگ اقتصادی با انتخاب به جا و درست  

دولتمردان به شما  رسید  ضمن تبریک و آرزوی 
توفیق برای حضرتعالی و همکاران را داریم. 

قصه غم انگیز ازدواج 1600 
کودک در همدان

■ مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری: مقابله با ازدواج کودکان
 باید دغدغه همه مسئوالن باشد

■ یک جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی: بلوغ جنسی 
شرط کافی ازدواج نمی تواند باشد
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خیابان سعدی آماده پیاده راه شدن

انتقال دستفروش ها 
سیاست های تشویقی می خواهد

ت
داش

خودمان بهانه برای دشمن یاد
درست می کنیم

 آقای رضا اردکانیان وزیر نیروی کشورمان 
اخیــراً در یک گفتگــوی تلویزیونی پیرامون 
لزوم مدیریت صحیــح مصرف آب و برق و 

صرفه جویی در این منابع حیاتی...
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انگاره »پاک« بودن استان مانع شفافیت نشود

کشِف فساد؛ بدون پایان!
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مبارزه با فساد، ابزار تبلیغ نیست!
 1- از آســیب هایــی کــه هــر دولتــی را تهدیــد مــی کنــد، فســاد 
ــن  ــدن از ای ــون مان ــرای مص ــا ب ــت و دولت ه ــترش آن اس و گس
آســیب تــالش هــای بســیاری از تدویــن قانــون، تشــکیل ســاختار 
ــارزه  ــفافیت و مب ــعه ش ــا فســاد و توس ــارزه ب ــرای مب ــازمان ب و س

انجــام مــی دهنــد.
ــا تمــام ایــن اقدامــات فســاد در برخــی مواقــع ســازمان یافتــه و  ب
ــه  ــی را از ادام ــت های ــام داده و دول ــود را انج ــکیالتی کار خ تش

ــته اســت. ــات بازداش حی
ــالب  ــوع انق ــث وق ــه باع ــی ک ــی از عوامل ــر یک ــخ معاص در تاری
ــه در  ــازمان یافت ــج و س ــاد رای ــد، فس ــردم ش ــوی م ــالمی از س اس

ــود. ــالب ب ــل از انق ــت قب ــت و دول حکوم
2- در جمهــوری اســالمی بــرای پیشــگیری از وقــوع فســاد از آغــاز 
کار، بســیار جــدی گرفتــه شــد و بــه همیــن دلیل بیشــترین ســازمان 
هــا و قوانیــن در ایــن زمینــه ایجــاد و تدوین شــد و شــاید ایــران در 
زمینــه مقابلــه بــا فســاد از کشــورهای دارای بیشــترین نهــاد نظارتــی 

و قوانیــن مرتبط اســت.
3- بــا تمــام پیــش بینــی هــا و توجــه جــدی بــه موضــوع مقابلــه 
بــا فســاد ، در ایــن ســالها فســادهایی کــه در دســتگاه هــا کشــف و 
اعــالم مــی شــود ، فســادهایی ســنگین و بســیار تاثــر برانگیــز اســت

اینکــه چــرا بــه رغــم ایــن همــه نهــاد نظارتــی و گزینــش و قانــون 
هــا ایــن حجــم از فســاد در کشــور رخ داده اســت، نیــاز بــه آســیب 
شناســی دارد تــا طرحــی نــو در مقابلــه بــا فســاد در انداختــه شــود.

4- برخــی، فســادها را بــه نفــوذی هــا نســبت مــی دهنــد و بــر ایــن 
باورنــد کــه وظیفــه آنهــا ناامیــد کــردن مــردم از انقــالب بــا فســاد 
آشــکار اســت امــا چــه ایــن افــراد نفــوذی باشــند و چــه ریاکارانــه 
ــاد  ــه ایج ــبت ب ــود نس ــت خ ــند در ماموری ــرده باش ــا ک ــش ایف نق
ســرخوردگی در مــردم تــا حــدودی موفــق بــوده انــد و مــردم وقوع 
ایــن حــد از فســاد در کشــور را در دوران انقــالب باور نداشــته و در 

جامعــه نســبت بــه مســئوالن بدبینــی ایجــاد شــده اســت.
از طرفــی دیگــر موضــوع مبــارزه بــا فســاد و پیشــرو بــودن در ایــن 
ــرای برخــی مســئوالن تبدیــل شــده  ــه چالشــی تبلیغــی ب حــوزه ب
کــه بــا ایــن ژســت نامــی و نانــی بــرای خــود دســت و پــا کننــد.

5- در دوران انقــالب، اطــالع رســانی از فســاد هــم فــراز و نشــیب 
داشــت زمانــی اطــالع رســانی کلــی و بــا حــروف الفبــا انجــام مــی 
ــود و  ــی ش ــت م ــه صحب ــاره چ ــت درب ــی دانس ــی نم ــد و کس ش
اکنــون همــه مســئوالن از همــان ابتــدا شــرح ماجــرا را مــی دهنــد 
ــر ضــرورت  ــد و همــه هــم ب ــوع فســاد ســخن مــی گوین و از وق
برخــورد تاکیــد دارنــد امــا معمــوال اخبــار کشــف فســاد، بیشــتر از 

اخبــار برخــورد اســت.
ایــن نــوع اطــالع رســانی نشــان مــی دهــد دولــت و قــوه قضائیــه 
ــرای اطــالع رســانی در  ــه راهــکار مشــخصی ب ــوز ب و مجلــس هن
ایــن حــوزه دســت نیافتــه انــد و هــر نهــاد از زعــم خــود اطالعاتــی 
ــاری کــه در  ــه مــی دهــد، اخب ــه افــکار عمومــی ارائ را منتشــر و ب
مواقعــی بســیار بــا هــم متفــاوت و حتــی در مــواردی متضــاد اســت.

6- در اســتان نیــز بســیار شــاهد اخبــار کشــف فســاد هســتیم و ایــن 
اخبــار را مســئوالنی همــواره اعــالم مــی کنند. 

دســتگیری هــا در شــهرداری ، گمــرک،  تخلــف در فــروش ســیلو ، 
زمیــن خــواری و قاچــاق، اخبــاری اســت کــه در اســتان در ارتبــاط 
بــا وقــوع فســاد منتشــر شــده امــا خبــری از پیگیری هــا، برخــورد و 
بازگشــت امــوال یــا اجــرای احــکام دیگــر کمتــر شــنیده مــی شــود 
ــی  ــار اعالم ــف و اخب ــی کش ــار اعالم ــن اخب ــبی بی ــع تناس در واق

برخــورد ، مقابلــه و پیگیــری در اســتان وجــود نــدارد.
ــگاه  ــت، ن ــهود اس ــاد مش ــا فس ــه ب ــتان در مقابل ــه در اس 7- آنچ
ــن  ــه در ای ــرادی ک ــر اف ــت و اکث ــه اس ــوع مقابل ــه موض ــی ب تبلیغ
حــوزه اظهــار نظــر دارنــد، بــه خصــوص نماینــدگان مجلــس تنهــا 
ــون  ــا کن ــد و ت ــار نظــر داشــته ان در حــوزه تبلیغــی و کشــف اظه
گزارشــی از نتیجــه ایــن اکتشــافات و برخــورد و اقدامــات صــورت 

ــردم داده نشــده اســت. ــه م ــه ب گرفت
ــدت،  ــاه م ــاید در کوت ــاد ش ــا فس ــه ب ــه مقابل ــگاه ب ــوع ن ــن ن ای
ــا در دراز  ــود ام ــوب ش ــئولی محس ــرای مس ــت ب ــی مثب تبلیغ
ــر ضــد  ــه اث ــأس در جامع ــی و ی ــر ایجــاد بدبین ــدت عــالوه ب م
تبلیغــی خــود را بــه دنبــال خواهــد داشــت و در حقیقــت زیــان 
ــم  ــه و ه ــی جامع ــکار عموم ــرای اف ــم ب ــی ه ــه  یعن آن دو طرف
مســئول تبلیغــی خواهــد بــود. در حالــی کــه راهــکار پیشــگیری 
ــتان و  ــاد در اس ــا فس ــه ب ــی مقابل ــری اصول ــان پیگی ــن زی از ای

ــردم اســت. ــه م ــق ب اطــالع رســانی دقی

1- گشت های نظارتی چند استان به بازار مسکن ورود کرده اند. گویا 
این ورود برای پیشــگیری از انعقــاد قراردادهای نامتعارف فروش و 
اجاره در این بازار بوده است. گفتنی است هنوز خبری از ورود گشت 
های نظارتی استان همدان به بازار مسکن در فصل اجاره و جابه جایی  

منتشر نشده است.
2- قطعه سازان همدانی در نمایشگاه قطعات خودرو اصفهان شرکت 
نکــرده اند. گویا وضعیــت اقتصادی دلیل این شــرکت نکردن بوده 
اســت. گفتنی است در این نمایشــگاه میزان مطالبات قطعه سازان از 

خودروسازان 400میلیارد تومان اعالم شده است.
3- استاندار نهاوندی کرمانشاه در این استان ماندگار شده است. گویا 
قرار بوده بازوند برای ادامه خدمت به اســتانی بزرگتر و اقتصادی تر 
نقل مکان کند اما دولت از این انتقال منصرف شده است. گفتنی است 

بازوند سابقه استانداری لرستان را نیز داراست.

خودمان بهانه برای دشمن درست می کنیم
مهدی ناصرنژاد  »

 آقای رضا اردکانیان وزیر نیروی کشورمان اخیراً در یک گفتگوی 
تلویزیونــی پیرامون لــزوم مدیریت صحیح مصــرف آب و برق و 
صرفه جویــی در این منابــع حیاتی به نکاتی هر چند حاشــیه ای نیز 
پیرامون برخی مشکالت اقتصادی جامعه و همچنین استفاده موذیانه از 
حربه تحریم ها توسط دشمنان علیه مردم ایران اشاره داشت که بسیار 

قابل تأمل می نماید.
لپ کالم وزیر نیرو این اســت کــه تحریم های اقتصادی آمریکا علیه 
کشورمان به لحاظ مصرف گرایی مردم و ایجاد جو روانی و کاذب در 

بازار عرضه و تقاضاست.
البتــه مفهــوم کالم آقای وزیر این نیســت که همه قشــرهای مردم 
کشورمان یکسان و به نسبت مساوی از منابع کشور و امکان ریخت و 
پاش بهره مند باشند و بهانه دست دشمن برای گرو کشی و فشار بیشتر 

در جامعه ایران بدهند.
حرف درست وزیر که به یقین در کانون تصمیم گیری های دولت قرار 
دارد و با سیاســت های زشــت و زیبای بین المللی نیز آشناست این 
می باشــد، ملتی که در تحریم قرار دارد، نباید نقطه ضعف به دشمن 
نشــان دهد و نباید وانمود کند، چنانچه روزی کاالیی در کشــور کم 
بیاید و یا دچار محدودیت شــود، دامنه صبرها هم به پایان می رسد و 

دیگ تحمل مردم به جوش می افتد!
در واقــع نگــرش و فرهنگ اقتصادی و مصــرف ما مردم ایران 
متفــاوت از بســیاری نقاط و کشــورهای جهان اســت و این 
خصیصه ملی ریشــه در تاریخ این کشــور و این ملت کهن دارد 
و حوادث بزرگ تاریخ اســت که نــگاه ملتی بزرگ را به نوع و 
کمیــت و کیفیت به اصطالح خورد و خوراک و پوشــاک و هر 
آنچــه دارایی منقول و غیرمنقول به شــمار می آید، تغییر داده و 

است.  ساخته  جهت دار 
تأثیــر روانی یــورش و چپاول اقوام مغول و تیمــور لنگ و حتی در 
مقطعی کوچکتر آقامحمدخان قاجار بر باورهای ایرانی کم نیســت و 
هنوز هم نسل های حاضر به نوعی ناخودآگاه تحت تأثیر همان فرهنگ 
تاریخی قرار دارند و تا شــایعه یا بوی گرانی و کمبود می شنوند، در 
نخســتین اقدام و تصمیم به فکر ذخیره ســازی هر آنچه که ضرور و 

غیرضرور است می افتند. 
مصداق چنین باورهای اگر چه غلط اما آینده نگرانه همین شــایعه و 
پخــش خبر کذب گرانی قیمت بنزین در اواخر فروردین ماه اســت 
که باعث شد مردم در شهرهای مختلف برای پر کردن و تکمیل باک 
بنزین خودروی خود مقابل پمپ بنزین ها صف های طوالنی تشــکیل 
دهند و ساعت ها حتی برای کمتر از 10 لیتر بنزین گیری وقت صرف 

کنند.
به طور یقین در تمام ماه ها و ســال گذشته که موضوع تحریم های 
اقتصادی کشــورمان توســط آمریکا و هم پیمان هــای اروپایی و 
آســیایی اش وارد مرحله تازه ای شــد، چنانچه مردم کشورمان و 
البته آن دســته خانواده های متمــول و پرمصرف، فرهنگ مصرف 
روزانه و مناســبتی خود را اندکــی از گرایش های ریخت و پاش 
گرایانــه به ســمت صرفه جویــی و جلوگیری از اســراف تغییر 
می دادند، شــرایط روز اقتصادی ما به مراتــب بهتر از این بود و 
بســیاری انبارهای کاال مجدداً نیازی به خروج ارز و شارژ مجدد 
کاال با اتکا به قیمت های جدید و گران تر نداشــت. به همین علت 
و آگاهی دشــمن به این نقطه ضعف مردم کشــورمان اســت که 
همواره تهدید به تحریم بیشــتر را چون چماقی باالی سر ما نگاه 

داشته و بزنم بزنم می کند!

نمایشگاه صنایع دستی و سوغات محلی در پیاده راه 
اکباتان برگزار شد

 معاون خدمات شهری شهرداری همدان گفت: پیاده راه های گردشگری، رابط اصلی 
و پیونددهنده فضاهای پویای شــهری و گردشــگران هستند و می توانند عالوه بر نقش 
اقتصادی و اجتماعی، عامل اساسی توسعه گردشگری شهری و حضور فعال گردشگران 

در فضاهای شهری، محسوب شوند.
علی ضمیر افزود: گســترش فضاهای پیاده موجب حفظ هویت مرکز شــهر، کاهش بار 
ترافیکی آن، افزایش تعامالت اجتماعی، کمک به کسب و کار تجار و سر زندگي ساکنین 
محلي با جذب مردم از سایر نقاط شهر به پیاده راه و ایجاد فضای با نشاط برای شهروندان 

می گردد.وی درباره هدف برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در پیاده راه اکباتان یادآور شد: 
این نمایشــگاه به مناسبت گرامیداشت هفته صنایع دستی و استفاده از ظرفیت پیاده راه در 

فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و رونق اقتصادی بیشتر بازار برگزارشد.
معاون خدمات شهری بیان کرد: غرفه های نمایشگاه صنایع دستی و سوغات محلی توسط 
موسسه هنروران با همکاری شهرداری در اختیار صنعتگران و هنرمندان 19 استان کشور 

قرار گرفته است .
وی تصریح کرد: نمایشــگاه صنایع دستی در قالب 56 غرفه عرضه و فروش محصوالت 
صنایع دســتی و سوغات محلی  تا 28 خرداد هر روز پذیرای عالقه مندان این حوزه است 

و محصوالت ارائه شده در این نمایشگاه با تخفیف ویژه به مشتریان عرضه خواهد شد.

وی درباره برنامه های جانبی نمایشگاه صنایع دستی عنوان کرد: برپایی سیاه چادر به منظور 
انجام فعالیت های عشایری و پخت نان و غذاهای محلی و همچنین غرفه های عرضه کتاب 
با تخفیف 50 درصدی، پارک بادی و شــهربازی برای کودکان و هماهنگی با راننده های 

اسنپ جهت تردد شهروندان می باشد.
علی ضمیر اظهارکرد: به دنبال اســتفاده از ظرفیت هــای پیاده راه اکباتان همچنین نظر به 
اینکه قبال بساط گســتران ودست فروشان در آنجا مســتقر بوده، مدیریت پیاده راه های 
شهرداری اقدام به برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در این هفته نموده و در آینده نزدیک 
نیــز این حوزه جهت کمک به پویایی اقتصــاد پیاده راه اکباتان برنامه های فرهنگی پیش 

بینی کرده است.

 قــرار اســت از 19 تیرمــاه ارائه خدمات 
هتلــداری و گردشــگری همــدان در حوزه 
آموزش قرار گیرد . در حالی این مهم رقم می 
خورد که غریب به اتفاق بر این باورند خدمات 
گردشــگری همدان با استانداردهای مشخص 
شــده منطبق نیســت . حال باید منتظر ماند و 
دید آیــا این مرکز با همکاری میراث فرهنگی 
همدان می تواند حال ارائه خدمات در هتل ها 

را بهتر کند یا خیر ؟ 
 آموزش راهکار مهم در خدمات

گشایش نخستین مرکز آموزشی هتل داری در 
فنی وحرفه ای همدان یکی از برنامه های حائز 

اهمیت در حوزه گردشگری است.
بر  تاکید  بــا   معــاون عمرانی اســتاندار 
بحث آموزش و پرورش در گردشــگری 
بیــان کــرد: مهمترین فعالیــت در حوزه 
توســعه گردشــگری پرداختــن به بحث 
آموزش اســت، آموزش در همه بخش ها 
برنامه ریزی ها  و  برنامه هــا  مهمتریــن  از 
هر  در  فعالیتــی  هــر  اســت.  برخوردار 
صنفــی نیازمنــد آمــوزش اســت وقتی 
نقــش  می شــود  پیچیده تــر  ارتباطــات 

می شود. حساس تر  آموزش 
محمود رضــا عراقی عنوان کرد: ایجاد ثروت، 
ایجاد اشــتغال و توسعه همدان از اهداف مهم 
در زمینــه برنامه ریزی های بلند مدت اســت، 
مرکز آمــوزش هتــل داری در فنی وحرفه ای 
می توانــد به عنــوان یک نقطــه عطف بین 
عالقه مندان به فعالیــت در حوزه هتل داری و 
گردشگری در واحدهای آماده برای اشتغالزایی 
نقش تأثیرگذاری ایفا کند که دســتیابی به این 
نتیجه نیازمند برنامه ریزی های منسجم با اهداف 

مشخص خواهد بود.
  آموزش در مرکز هتلداری 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای همدان گفت: 
آموزش در مرکــز هتلداری همدان تخصصی 
می شود.وهب مختاران در زمینه آغاز به کار این 
مرکز اظهار کرد: مجموعه آموزشــی در شرف 
افتتاح گردشــگری و هتلداری غرب کشــور 
مستقر در ســایت آموزشــی فنی و حرفه ای 

شهرستان همدان قرار دارد.
وی با توضیح مراحل تصویب و ســاخت این 
مجموعه و تشریح گستره جغرافیایی عملکرد 
آن افــزود: از نظر مســاحت ایــن مجموعه 
آموزشــی با متراژ 6000 متر مربــع  یکی از 

بزرگترین مراکز تخصصی در کشور است.
مدیرکل آمــوزش فنی و حرفــه ای همدان 
گفت: با مذاکرات گسترده با مراکز آموزشی 
پایه گذاری  بین المللی در حــال  داخلــی و 
ســاختاری بی نظیر در کشــور هســتیم که 
اداره کل آمــوزش فنی و حرفــه ای، منبطق 
بر وظایف قانونی خویــش به عنوان متولی 

اصلی ارائه آموزش های مهارت محور، برنامه 
راهبردی دقیقی را برای این موضوع تدوین 

کرده است.
وی افزود: بر همین اساس همکاری و همدلی 
ســازمان میراث فرهنگی اســتان همدان، به 
عنوان متولی سیاستگذاری اجرایی و ترویجی 
گردشگری نیز دیگر بال پرواز همدان به سمت 

توسعه اشتغال توریسم محور خواهد بود.
 همدان در جاده ابریشم 

شــهردار همدان گفت : برنامه ریزی در واحد 
آمــوزش هتــل داری مرکــز فنی وحرفه ای با 
مواردی که عنوان می شــود گویــای اجرای 
تصمیماتی در ســطح ملی و حتی بین المللی 
است. در این زمینه باید امیدوار بود همانگونه 
که برنامه ها در جلســات مطرح می شــود به 

سمت و سوی اجرایی شدن راه یابد.
عباس صوفی نقش توســعه گردشگری در 
همدان را یک نقش تأثیرگذار در راســتای 
ایجــاد اشــتغال و پویایــی بخشــیدن به 
جامعــه ای پرتحرک عنوان کرد و گفت: در 

حال حاضر همدان توانسته است به جایگاه 
مطلوب خود در صنعت گردشــگری برای 
جلب کردن توجــه تأثیرگذاران این حوزه 

یابد. دست 
وی بــه مالقاتی کــه با نماینده یونســکو در 
هفته های اخیر داشته است اشاره کرد و گفت: 
در جلسات مشترک تصمیماتی مبنی بر اینکه 
جلساتی با هزینه یونسکو با محوریت حضور 
اعضای وابســته به مجمع جاده ابریشم برگزار 
شود تشکیل شد. در این جلسات عنوان کردیم 
مــا آمادگی داریم ظرفیت هــای همدان را در 
حوزه گردشگری معرفی کنیم و از ظرفیت های 

یونسکو در شهر همدان بهره مند شویم.
 رفع نقایص خدمات با آموزش 

رئیس کمیســیون سرمایه گذاری و گردشگری 
شورای شهر همدان نیز گفت: امیدواریم بتوانیم 
از زیرساخت مهیا شده آموزش توسط فنی و 
حرفه ای در صنعت گردشــگری و هتل داری 
بهره مند شــویم چرا کــه امروز با شــناخته 
شــدن همدان پس از رویدادهــای بین المللی 
ســال 2018 زمینه عرضه و تقاضا بین فعاالن 
گردشــگری و ارائه دهندگان خدمات در این 

حوزه مساعد است.
حســین قرا باغی به بحث تشریفات در هتل ها 
اشــاره کرد و افزود: حاال کــه ظرفیت اقامتی 
همدان با تأسیسات هتل های متعدد رو به یک 
آمار مطلوب می رود الزم اســت نقایص ارائه 
خدمات به گردشگران با برگزاری کارگاه های 
کوتاه مدت و بلند مدت آموزشــی به صورت 
هدفمند با اساتید مطرح ملی و بین المللی رفع 
شود که مرکز آموزش هتل داری فنی وحرفه ای 

این مهم را موجب شده است.

مدیر کل سابق تبلیغات اسالمی همدان: 
به قم می روم

 روز های گذشــته اخباری مبنی بر اینکه به مدیر کل سابق 
تبلیغات اســالمی همدان پیشــنهاد تصدی مدیر کلی ارشــاد 
اسالمی همدان داده شده شــنیده شد. در همین راستا حجت 
االســالم علی دشــتکی در گفتگو با خبرنگار ما در این باره 
توضیح داد: بله، چنین پیشــنهادی شد اما به دلیل اینکه برایم 

نبود قبول نکردم. مقدور 
وی در پاسخ به این ســوال که آیا در همدان می مانید هم اظهار 

داشت: در همدان نمی مانم انشاا... به قم می روم.
گفتنــی اســت آئیــن تکریــم و معارفــه مدیــرکل جدیــد ســازمان 
تبلیغــات اســالمی اســتان همــدان روز یکشــنبه برگــزار شــد و 
ــر و  از خدمــات 6 ســاله حجــت االســالم علــی دشــتکی تقدی
ــه عنــوان مدیــر کل  حجــت االســالم محمــد هــادی نظیــری ب

جدیــد معرفــی گردیــد.

رئیس 
پارک علم و 
فناوری همدان 
تغییر کرد
 محمــد حســن مــرادی عضــو هیــأت 
ــی  ــگاه بوعل ــرق دانش ــروه ب ــی گ علم
ســینا، در حکمــی از طــرف منصــور 
و  تحقیقــات  علــوم  وزیــر  غالمــی 

فنــاوری بــه ســمت رئیــس پــارک علــم 
ــد  ــوب ش ــدان منص ــاوری هم و فن

ــارک  ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
علــم و فنــاوری همــدان، در حکــم 
انتصــاب وزیــر علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری خطــاب بــه ایشــان آمــده 
اســت: بــا عنایــت به مراتــب تعهــد، 
و  تجــارب جناب عالــی  و  تخصــص 
ــش  ــاون پژوه ــنهاد مع ــاس پیش ــر اس ب
ــه  ــم ب ــن حک ــب ای ــاوری، به موج و فن
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــس پ ســمت رئی
همــدان منصــوب می شــوید. امیــد اســت 

ــا مدیریــت اســتان و  ــر ب ــا تعامــل مؤث ب
ســایر دســتگاه های اجرایــی شــرایط 
مشــکالت  حــل  و  پــارک  توســعه 
مؤسســات  و  شــرکت ها  روی  پیــش 
ــر  ــی مؤث ــم و روابط ــان را فراه دانش بنی
بــا دانشــگاه های اســتان  و هدفمنــد 
از  دانشــگاهیان  بهره گیــری  به منظــور 
ظرفیت هــای پــارک علــم و فنــاوری 

ــازید.  ــرار س برق
محمدحســن مــرادی اســتاد تمــام گــروه 
مهندســی بــرق دانشــگاه بوعلــی ســینای 

همــدان اســت. 

 رئیــس پــارک علــم و فنــاوری همــدان 
کارشناســی  و  کارشناســی  دوره هــای 
دانشــگاه های  در  را  خــود  ارشــد 
صنعتــی شــریف و تربیــت مــدرس 
گذرانــده و دکتــرای خــود را از دانشــگاه 
استراســکالید اســکاتلند اخــذ کــرده 
اســت.  ایشــان چــاپ بیــش از 70 مقالــه 
ــی  ــر بین الملل ــی معتب ــریات علم در نش
و داخلــی، چــاپ بیــش از 50 مقالــه در 
کنفرانس هــای بین المللــی و داخلــی، 
دانشــجوی   150 از  بیــش  راهنمایــی 
و  ارشــد  کارشناســی  کارشناســی، 

ــاب را در  ــد کت ــف 2 جل ــرا و تألی دکت
ــود  ــی و پژوهشــی خ ــای علم فعالیت ه

دارد. 
ــمند  ــوان دانش ــال 1396 به عن وی در س
I و جــزو 1% افــراد بــا باالتریــن  S I
ارجــاع   2500 از  )بیشــتر  ارجاعــات 
و  منتخــب   )g o o g l e  s c h o l a r در 
ــه دریافــت 6 جایــزه  همچنیــن موفــق ب
علمــی منطقــه ای و انجمن هــای علمــی 

بین المللــی شــده اســت. 
ــرادی  ــی م ــی و اجرای ــوابق مدیریت از س
مســئول  و  رئیــس  بــه  می تــوان 

ــدان  ــی هم ــگاه صنعت ــدازی دانش راه ان
راه انــدازی  مســئول   ،)1387 - 1383(
ــدان )1383  ــاوری هم ــم و فن ــارک عل پ
ــروگاه  ــره نی ــو هیأت مدی - 1385(، عض
ــون( و عضــو  ــح )1394 تاکن شــهید مفت
گــروه تخصصــی مرکــز رشــد فنــاوری 

ــرد.  ــاره ک اش
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــزازی،  ــد ک ــات مجی ــن از خدم همچنی
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــابق پ ــس س رئی
ــئولیت  ــدی مس ــان تص ــدان در زم هم

ــرد. ــی ک ــارک قدردان ــن پ ای

 مدیرکل دفتر امور اجتماعی اســتانداری 
همدان گفت: ســند افزایش باروری اســتان 
همدان تنظیم شــده و در این ســند عالوه بر 
کمیت جمعیت به کیفیت نیز توجه ویژه شده 

است.
به گزارش فارس، رشد منفی جمعیت همدان 
در ســال های گذشــته به یک دغدغه جدی 
متولیان بدل شــده است به طوری که در سال 
جاری نسبت به سال گذشته بیش از 9 درصد 
کاهش داشــته اســت. این در حالی است که 
مقام معظم رهبری سیاست های کلی جمعیت 
را ابالغ کردند و مســئوالن استان باید برنامه 
مدونی برای اجرای سیاســت های رهبر تهیه 
کننــد. این دغدغه توســط مردم در ســامانه 
فارس من با عنوان »نرخ منفی جمعیت استان 
همدان را پیگیری کنید« به ثبت رسیده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری همدان 

در این زمینه با اشــاره به اینکه پس از ابالغ 
سیاست های کلی جمعیت توسط مقام معظم 
رهبری، شــورای راهبردی جمعیت اســتان 
برنامه ریزی الزم را در راســتای تمام بندهای 
این ابالغیه انجام و سند تهیه کرده است اظهار 
کرد: در حوزه باروری، سند افزایش باروری 
اســتان تنظیم و در این سند عالوه بر کمیت 
جمعیت به کیفیت نیز توجه شده است.مهرداد 
نادری فر با اشــاره به اینکه در این سند صرفا 
بر فرزندآوری تاکید نشــده اســت ادامه داد: 
اقداماتی در حوزه هــای دیگر صورت گرفته 

تا بتوانیم به افزایش جمعیت برسیم.
وی با بیان اینکــه کاهش 10 درصدی طالق 
و مرگ و میر ناشــی از تصادفــات جاده ای 
در جامعه باعث افزایش جمعیت در اســتان 
می شود تصریح کرد: ســاالنه 700 نفر بر اثر 

سوانح جاده ای در استان کشته می شوند.

اســتانداری  اجتماعی  امور  دفتــر  مدیرکل 
همدان با اشــاره به اینکه موفق شده ایم این 
آمار را به کمتر از 400 نفر در سال برسانیم 
خاطرنشان کرد: این اقدام عالوه بر افزایش 
باروری و جمعیت از بی سرپرســت شــدن 
اجتماعی  آســیب های  بــروز  و  خانواده ها 

می کند. جلوگیری 
وی با اشاره به اینکه میانگین ناباروری در دنیا 
14 درصد و در ایران 24 درصد اســت اظهار 
کرد: شــورای راهبردی جمعیت برای کاهش 
10 درصدی ناباروری برنامه ریزی کرده است.

نادری فــر با بیان اینکه یکــی از عوامل عدم 
پیگیری خانواده ها برای درمان ناباروری عدم 
پوشــش بیمه های درمانی در این زمینه بود 
گفت: امروزه با پیگیری های مســتمر درمان 
ناباروری به صورت رایگان زیرپوشــش بیمه 

درمانی قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: سطح جایگزینی که یک 
مــادر در طول عمر خود باید 2.1 فرزند را از 
خــود به جای بگــذارد از 1.8 فرزند به 2.1 
فرزند رسیده اســت که با برنامه ریزی هدف 
این است که این سطح جایگزین را بتوانیم به 

2.6 فرزند برای هر مادر برسانیم.
وی بــا بیان اینکــه در حــال حاضر درصد 
فرزند آوری زنان باالی 30 سال از 31 درصد 
در سال 90 به 44.5 درصد رسیده است ادامه 
داد: ســن باداری بیش از 30 سال برای جان 
فرزند و مادر بسیار خطرناک است اما برخی 
از اتفاقــات به دلیل تغییر ســبک زندگی در 

جامعه غیر قابل کنترل است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری همدان 
در پایان گفت: اقدامات الزم و ضروری برای 
جلوگیری از پیامدهای منفی رشــد جمعیت 

باید در دستور کار تصمیم گیران قرار گیرد.

سند افزایش باروری در همدان تنظیم شده است

معاون استانداری همدان:

آموزش وارد مرکز هتلداری همدان 
می شود

یک غار جدید در 
نهاوند کشف شد

 مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان گفت: 
به تازگی یک غار خاکی جدید در ارتفاعات بانه 
سر شهرستان نهاوند شناسایی شده است. عادل 
عربی در جمع خبرنگاران افزود: هفته گذشته این 
موضوع توســط جوامع محلی به محیط زیست 
اطالع رسانی شــد و محیط بانان و کارشناسان 

برای بررســی صحت موضوع در ارتفاعات بانه 
سر حضور یافتند.

وی با بیان اینکه شــمار غارهای این اســتان به 
43 مورد رســید اضافه کرد: غار جدید به طول 
15 متر، ارتفاع پنج متر و عمق 20 متر است که 
تهیه شناســنامه و درجه بندی آن توسط محیط 
زیست انجام می شــود.مدیرکل حفاظت محیط 
زیســت همدان گفت: ســال گذشــته با ارتقا 
وضعیــت چند منطقه جدید به حفاظت شــده 

و شــکار ممنوع موافقت شد که شامل غار آبی 
سراب کبودراهنگ، قسمتی از منطقه الوند همدان 
و کوهســتان گرین نهاوند است که با این اقدام 
مســاحت مناطق تحت مدیریت محیط زیست 
همــدان افزایش یافت.عربی ادامــه داد: صنایع 
آالینده استان فصل به فصل پایش شده و آمارها 
گویای کاهش تعداد صنایع آالینده استان است.

وی بیان کرد: محیط زیست همدان سال گذشته 
در حوزه اعتبار سنجی داده های هوای استان رتبه 

نخست کشور و ارزیابی عملکرد رتبه سوم کشور 
را کسب کرد و از بین شاخص های اختصاصی 
امتیــاز 100 را دریافــت کرد.مدیرکل حفاظت 
محیط زیســت همدان اولویت این مجموعه در 
ســال جاری را پرداختن به موضوعات مغفول 
مانده از جمله بخش گردشگری غارها اعالم کرد 
و گفتک در این راستا تنها به جنبه حفاظتی توجه 
نداشته بلکه رویکرد بهره گیری از مشارکت مردم 

برای توسعه گردشگری است.
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فصل آتش سوزی در مراتع همدان زودتر آغاز شده است

 مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت: فصل بحران آتش ســوزی مراتع 
و عرصه های طبیعی این اســتان به علت آغاز فصل گرما، امســال 15 روز زودتر از سال 

گذشته آغاز شده است.
اسفندیار خزایی افزود: در تعطیالت عید فطر امسال تمامی تیم های منابع طبیعی در حالت 
آماده باش بودند با این وجود در سه فقره حریق 20.5 هکتار از مراتع دچار آتش سوزی 
شد.وی در گفت و گو با ایرنا اضافه کرد: 20 هکتار از مراتعی که طعمه آتش شد در نهاوند 

و نیم هکتار آن در 2 شهرستان تویسرکان و کبودراهنگ قرار داشت.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان با بیان اینکه آتش ســوزی در 2 ســال گذشته 

روند نزولی داشته است یادآوری کرد: سال 95 حدود 478 هکتار از مراتع این استان دچار 
حریق شد که این آمار در سال 96 به حدود 61 هکتار و سال گذشته به 40 هکتار تقلیل 
یافت.خزایی گفت: ریزش نزوالت جوی از فروردین امسال آغاز اما در اردیبهشت متوقف 
شد با این وجود شاهد رشد گیاهان یکساله بودیم تا جایی که رشد کامل آنها سبب تعلیف 

نشدن گیاهان یکساله از سوی دام ها و مستعد آتش سوزی شدن آنها شد.
وی افزود: بیشتر گیاهان یکساله در مرز مراتع و عرصه های طبیعی با مزارع کشاورزی قرار 

دارند همچنین این گیاهان در آغاز حریم به سمت مراتع می رویند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان اظهار داشت: عامل 95 درصد آتش سوزی در 
مراتع، انســانی اســت که اغلب به صورت سهوی و نادانسته زمینه بروز آتش در طبیعت 

را فراهم می آورند.

خزایی ادامه داد: گردشــگران طبیعت هنگام خروج از عرصه های طبیعی آتش را به ظاهر 
خاموش رها می کنند در حالی که خاکستر و ذغال باقی مانده به علت قرار گرفتن زیر نور 
مســتقیم خورشید و مجاورت با گیاهان یکساله که به مثابه بنزین می مانند مشتعل شده و 

عرصه های طبیعی را تا مرز نابودی پیش می برند.
وی اضافه کرد: تا زمان رســیدن تیم های یگان حفاظــت منابع طبیعی به محل حریق به 
تناســب نوع منطقه، 20 دقیقه تا یک ســاعت طول می کشد که در این مدت زمان بخش 

زیادی از مراتع طعمه آتش می شوند.
وی به بهره برداران و کشاورزان توصیه کرد: با توجه به حاضر بودن این افراد در طبیعت، 
در صورت بروز آتش عالوه بر گزارش این موضوع به یگان حفاظت محیط زیســت تا 

رسیدن نیروها نسبت به مهار دامنه آتش اقدام کنند.

بازدید 2800 مسافر و گردشگر از 
روستاهای گردشگری اسدآباد 

 مدیر اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اسدآباد از 
بازدید 2800 مسافر و گردشگر از روستاهای هدف گردشگری این 

شهرستان در ایام تعطیالت خبر داد.
کامران اکبری شــایگان در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد:این تعداد 
از مسافران و گردشگران در ایام تعطیالت هفته گذشته عالوه بر دو 
روستای هدف گردشــگری ملحمدره از روستای خنداب و تاالب 

پیرسلمان نیز بازدید داشته اند.
وی در ادامه با اشــاره به  اقامت 643 مســافر و گردشــگر طی ایام 
تعطیالت اخیر در شهرســتان افزود:این مســافران و گردشگران در 
پــارک ها ،مهمانپذیرها و 3 خانه بوم گردی ملحمدره و ترخین آباد 

اسدآباد اقامت کردند.
اکبری شــایگان تعداد اقامت مسافران و گردشگران در خانه های بوم 
گردی ملحمدره و ترخین آباد را طی مدت فوق 50 نفر برشــمرد و 
گفت:در این ایام 20 مورد بازدید نظارتی از مراکز گردشگری و دیگر 
اماکن تحت پوشش میراث فرهنگی چون رستوران ها و مهمانپذیرها و 

خانه های بوم گردی ...توسط این اداره انجام گرفته است .
وی همچنین  خاطر نشان کرد:بیش از 380 مسافر و گردشگر در این 
ایام از اماکن تاریخی چون پل شکســته ،کتیبه آقاجانبالغی ،مسجد 

میرزا آقاجانی،موزه بازدید داشته اند.
اکبری شایگان اضافه کرد :شهرستان اسدآباد دارای 150 اثر تاریخی 
و فرهنگی بوده و از این تعــداد اثر تاریخی و فرهنگی 58 اثر جزء 

آثار ملی به ثبت رسیده است.
وی از جمله آثار ملی به ثبت رســیده این شهرستان را آب انبار، پل 
شکسته، مســجد میرزا آقاجانی، کتیبه آقاجان بالغی، حمام صفوی، 
سنگ نبشته مسجد جامع، تاالب پیرسلیمان و درخت کهنسال 400 

ساله گردوی روستای ترخین آباد عنوان کرد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرستان 
اسدآباد افزود:بوســتان جنگلی، بنای یادبود سیدجمال الدین، تاالب 
چشم شــور و پیرســلیمان، کهریز، باغات و دره دربند کهریز، دره و 
روستای ویرایی، خنداب، گردنه و دشت اسدآباد و ارتفاعات منطقه 
حفاظت شــده آلمابالغ را نیز می توان از جمله جاذبه های تاریخی و 

گردشگری اسدآباد برشمرد.

افتتاح 22 طرح تولیدی و عمرانی 
جهادکشاورزی مالیر

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان مالیر از افتتاح 22 طرح تولیدی 
و عمرانی جهادکشــاورزی همزمان با هفته ملی جهادکشــاورزی با 
حضور مسئوالن در ســطح شهرستان خبر داد و گفت: این طرح ها 
در مجموع با اعتبــاری افزون بر 10 میلیارد و 190 میلیون تومان به 

بهره برداری می رسد.
علی مروت امیری در گفت و گو با ایســنا، با بیان اینکه با افتتاح این 
22 طرح برای 83 نفر به طور مســتقیم اشتغالزایی می شود، افزود: 
تعداد روســتاهای بهره مند از این طرح ها 25 روســتا بوده و 185 

خانوار نیز از عواید و نتایج این پروژه ها بهره مند می شوند.
وی خاطرنشــان کرد: طرح پرورش کروکودیل برای نخستین بار در 
روســتای جوراب مالیر با اعتبار 2 میلیــارد و 500 میلون تومان و 
شــرکت کشاورزی مهریازده در روســتای خردمند مالیر با اعتبار 2 
میلیارد و 350 میلیون تومان به همت بخش خصوصی و با همکاری 
جهادکشــاورزی مهمترین و بزرگ ترین این طرح ها به شــمار می 

رود.
مدیر جهادکشــاورزی شهرســتان مالیر همچنین از افتتاح 2 طرح 
پرورش بره پرواری در روســتاهای کریم آباد و علوی و یک مورد 

طرح گوسفند داشتی در روستای حسین آباد شاملو خبر داد.
وی با اشــاره به اینکه در طول هفته جهادکشاورزی 5 پروژه سامانه 
نوین آبیاری کم فشــار در روســتاهای دهنوی آوزمان، دوریجان، 
حسین آباد ناظم، دهنوعلی آباد و حسین آباد شاملو افتتاح می شود، 
ادامه داد: همچنین 3 پروژه نوین آبیاری کالســیک ثابت زیرزمینی 
در روستاهای کرکان و گنبد مالیر مورد بهره برداری قرار می گیرد.

کمیته کاهش جمعیت کیفری تشکیل شود

 مدیــرکل زندان های همدان خواســتار تشــکیل کمیته کاهش 
جمعیت کیفری زندان ها توسط مسئوالن اجرای احکام شد.

پژمان پروین در نشست با مسئوالن اجرای احکام و آمار و فن آوری 
اطالعــات، یکی از برنامه های محوری ســازمان زندان ها را کاهش 

جمعیت کیفری عنوان کرد.
وی بیــان کرد: الزمه اصالح و تربیت زندانیان، کاهش آمار جمعیت 
کیفری زندان ها اســت و مســئوالن اجــرای احکام بایــد از تمام 

ظرفیت های قانونی در راستای تحقق این اولویت استفاده کنند.
مدیرکل زندان های همدان خواستار اجرای دقیق دستورالعمل کاهش 
جمعیت کیفری شد و افزود: مسئوالن این حوزه نسبت به برگزاری 
منظم نشست شورای طبقه بندی در زندان ها اقدام و مصوبه های این 

جلسه را با قوت پیگیری کنند.
پروین بر نقش مهم مسئوالن آمار و فن آوری اطالعات در ثبت دقیق 
اطالعات زندانیان تأکید کرد و گفت: آشــنایی کامل با برنامه و دقت 

در ثبت اطالعات به صورت دقیق انجام گیرد.
وی ســاماندهی نیروی انســانی، آموزش همکاران در حوزه 
اجرای احــکام و آمار و فن آوری اطالعات، پیگیری پرونده 
قضائــی، بازدید مســئوالن دفاتــر اجرای احــکام از داخل 
بندهای زندان، تشــکیل تیــم تخلیه روانی، حضور قضات در 
زندان ها، اجرای دقیق دســتور العمل های ســازمانی، تطبیق 
دقیــق آمار و اطالعات و برگزاری جلســات شــورای طبقه 

بنــدی را مورد تاکید قرار داد.

اعتبار 2ونیم میلیارد ریالی برای تأمین 
آب شرب 2 روستای  گیان

فرماندار نهاوند از اختصاص2ونیم میلیارد ریال اعتبار برای تأمین 
آب شرب مورد نیاز 2 روستای بخش گیان این شهرستان خبر داد.

مراد ناصری در دیــدار مردمی با اهالی دو روســتای »حاجی آباد« و 
»ســرخلیج« از توابع بخش گیان نهاوند گفت: توســعه در روستاها 
مستلزم استفاده از ظرفیت و مشارکت همه اهالی روستا، دهیار، اعضای 

شورا و مدیران شهرستان نهاوند است.
وی با اشــاره به وجود مشکل آب آشامیدنی در این دو روستا، گفت: 
در تماس تلفنی با اســتاندار همدان مقرر شــد در کمیته برنامه ریزی 
شهرســتان نهاوند مبلغ 2 میلیارد 500 میلیــون ریال برای تأمین آب 

شرب سالم دو روستای حاجی آباد و سرخلیج در نظر گرفته شود.
فرماندار نهاوند با تأکید بر اینکه اجرای طرح هادی روســتایی در این 
دو روستا نیازمند مشارکت اهالی است، گفت: متأسفانه وضعیت معابر 
روستایی، جدول کشی و امور زیرساختی این دو روستا به سبب عدم 
همکاری اهالی خوب نیســت که انتظار می رود بزرگان روستاها برای 

حفظ سالمتی خود و خانواده ها در این خصوص وارد عمل شوند.
وی افزود: امروز آنچه از دست دولت و نماینده ارشد دولت در استان 
همدان در راستای رفع محرومیت در این روستا بر می آمد با اختصاص 
اعتبار تا ماه های آینده ممکن می شــود اما اجرای طرح هادی نیازمند 
عقب نشــینی ملک ها و رعایت حریم معابر توسط اهالی است که باید 

هرچه سریع تر در این زمینه اقدام شود.
ناصری ادامه داد: خســارت ناشی از سیل اخیر به واحدهای مسکونی 
و اراضی کشاورزی با توجه به پیگیری های صورت گرفته نهایی شده 
و 100 درصد آنچه برآورد خسارت شــده در آینده ای نه چندان دور 

پرداخت خواهد شد.

انبارهای نفت نهاوند به انبار روغن
 تبدیل می شود

 با پیگیری های نماینده نهاوند در مجلس انبارهای نفت نهاوند به 
انبار روغن کشور تبدیل خواهد شد.

 نماینده نهاوند در مجلس با اعالم این خبر با اشاره به بال استفاده بودن 
انبار نفت نهاوند از سال 92 تاکنون، گفت: خوشبختانه با پیگیری های 
صورت گرفته دستور عقد قرارداد انبار های نفت نهاوند جهت ذخیره 

روغن کشور صادر شد.
وی با اشاره به اینکه متعاقب پیگیری های قبلی، مجوز استفاده از این 
انبار ها در بازدید مشترک وزارت نفت و بخش بازرگانی وزارت جهاد 

تایید شده است.
بهرام نیا تاکید کرد: واگذاری این انبارها که حدود 6 سال بدون استفاده 
مانده بود می تواند گامی مهم در راســتای کمک به توســعه و رونق 

اقتصاد و اشتغال شهرستان به شمار آید.
به گفته وی  با دســتور مستقیم وزیر جهاد کشــاورزی مبنی برعقد 
قرارداد 10ساله ادامه کار توسط سیف معاون وزیر که وی نیز نهاوندی 

می باشد واگذار و اجرایی خواهد شد

افزایش 25 درصدی گندم دیم 
با اجرای ایران-سیمیت

 مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان فامنین با اشاره به اجرای طرح 
ایران-ســیمیت در این شهرســتان، گفت: امیدواریم بعد از 5 سال از 
زمان اجرای این پروژه به هدف آن که افزایش محصول گندم به میزان 

25 درصد در مزارع دیم است دست یابیم.
به گزارش ایسنا، جعفر کاویانی دلشــاد، اظهارکرد: تا کنون بیش از 5 
مرحله بازدید توسط کشاورزان و کارشناسان پهنه بندی این شهرستان 
و ســایر شهرســتان ها از پلت فرم ترویجی و آموزشی پروژه مشترک 
ایران- سیمیت تحت عنوان افزایش بهره وری گندم و نظام های زراعی 

گندم بنیان شهرستان فامنین به عمل آمده است.
وی تصریح کــرد: در ایــن بازدیدها در خصوص اجــرای طرح و 
موضوعات کشاورزی حفاظتی، تنوع ارقام، تراکم بذر، تغذیه گیاهی و 
خا ک ورزی و ماشین آالت به کار رفته در اجرای طرح مطالب مفیدی 

ارائه شده است.
وی افزود: این پروژه به صورت مرتب توسط محققان مرکز تحقیقات 
در خصوص کشــاورزی حفاظتی، آبیاری، تغذیــه گیاهی و عوامل 
زیان رسان  آفات، بیماری ها و علف های هرز و... مورد بازدید و رصد 

قرار می گیرد.
کاویانی دلشــاد خاطرنشــان کرد: در این طرح سه اصل مهم فائو در 
کشــت زراعت شامل حذف گاو آهن برگردان )کشاورزی حفاظتی(، 

حفظ 30 درصدی بقایای گیاهی و تناوب در کشت رعایت می شود.
مدیرجهاد کشاورزی شهرســتان فامنین اظهارکرد: در کنار این طرح 
مقایســه 13 رقم گندم دیم نیز در ســطح 2 هکتار در حال بررسی و 
مطالعه است که طی بازدیدهای به عمل آمده از کشاورزان در خصوص 
ویژگی های ارقام و الین های گندم در محل آزمایش نظر  خواهی شد.

وی در پایان یادآور شــد: مدیریت این شهرستان در روزهای آینده 
پذیرای کشاورزان و کارشناسان عالقه مند برای بازدید از این پروژه 

است.

کمالونــد- خبرنگار  نهاونــد- معصومه   
همدان پیام: یک پروسه چندین ساله ساماندهی 
دستفروشی ها و بساط گستران خیابان سعدی 

و آزادگان به سرانجام رسید.
تقریبا 50 دســتفروش ایــن دو خیابان که از 
مســیرهای مرکزی و اصلی و پرتردد شــهر 
نهاوند هم محسوب می شود، جمع آوری شد.

حاال خیابان سعدی که محل اجرای پروژه پیاده 
راه هم هســت، پس از سال ها  بدون بساط و 
پرنــده فروش بزرگتر و امن تر به نظر می آید 
و البته ســیمایی که مرکز شهر را دل چسب تر 

کرده است.
خیابانی ســرباالیی که حاال می شــود آینده 
اجرای این طرح و لذت پیاده راه شدن را بهتر 

درک کرد.
امــا این همه ماجرا نیســت و در حال حاضر 
مسیر مخصوص تاکسی های این محور است و 
عمده فروش و مغازه داران این خیابان هم در 
ساعت های اعالم شده فقط می توانند اقدام به 

تخلیه بار مغازه خود کنند.
 یک ســوال: دســتفروش ها کجا 
رفتند و تکلیف بازار روز جدید چه شد؟!

بازار روز قدیم که پلمپ شــد و کاســبان آن 
دســتفروش خیابان سعدی شــدند و با جمع 
شدن بساط شان از این خیابان، مبنا بر این بود 
که به بازار روز جدید هدایت شوند. بگذریم 
از ایــن که محل و جانمایی بــازار جدید هم 
همچنان محل انتقاد و غیر کارشناسی است اما 
با توجه به هزینه های انجام شــده انتقال این 

بازار تا حدودی کار را دشوارتر خواهد کرد.
هرچند مدیریت شهری و متولیان وابسته وعده 
هایی که روز افتتاح بــازار برای ارتقا کیفیت 
و جذب شــهروندان به این مرکز خرید اعالم 

کرده بودند ، را عملی نکردند.
در هر حال با وجود ظرفیت حدود صد غرفه 
در بــازار روز جدید ، حدود 10 غرفه با همه 

این اقدامات فعال است.
وقتی سیاســت های تشــویقی جای خود را 

به وعده های اجرا نشــده می دهد نتیجه کار 
حتی می تواند زحمت و تال ش برای تخلیه و 
ساماندهی ســعدی را هم از دستفروش ها آن 
هم پس از چندین ســال اجرا شــدن را بدون 

نتیجه کند!
برخی کاســبان بازار قدیم پافشــاری شان 
بــرای نرفتــن به مرکــز خریــد جدید را 
نامناســب بودن مکان آن عنوان می کنند و 
می گویند در خیابــان های اطراف خیابان 
مرکــزی، اقدام بــه اجاره مغــازه کرده و 
برایشــان بصرفه تر است و برخی  اینطور 

داد ه اند. شغل  تغییر  هم 
اما مردم  هم علت اینکه کمتر مراجعه می کنند 
و ترجیح می دهند از تک فروش های محله و 
خیابان های اطراف خرید کنند را دور بودن و 

بصرفه نبودن مسیر عنوان می کنند.
به عقیده آنها نداشــتن حدقل  سیاست های 
تشویقی و تســهیل برای جابجایی شهروندان 
به مرکز خرید جدید ، یکی از عوامل استقبال 

نکردن آنها از بازار روز جدید است.
 فرماندار: دستفروش ها به بازار روز 

جدید هدایت شوند
حجم بیشتر و عمده کار در ساماندهی سعدی 
اجرایی شده است اما حاال باید با سیاست های 
تشــویقی و اجرای وعده و چراغ ســبز نشان 
دادن به مردم و دســتفروش ها آنها را به بازار 
روز جدید هدایت و جذب کرد که البته بدون 

فرهنگسازی و تبلیغ امکان پذیر نیست.
فرمانــدار نهاونــد در این باره بــر هدایت 
دســتفروش و کاسبان میوه خیابان سعدی به 
بازار جدید تاکید دارد و ســاماندهی دست 
فروشــان از مطالبــات اصلی مــردم نهاوند 

می داند.
ناصری با بیان اینکه سد معبر یکی از معضالت 
شــهری نهاوند از گذشــته تاکنــون بود و با 
همراهی و بسیج امکانات نهاوند در چند روز 
گذشــته رفع آن به اجرا گذاشته  شد و اجرای 
ایــن طرح موجب کاهش حجــم ترافیک در 

خیابان های اصلی شهر شده است، گفت: رفع 
ســد معبر مطالبه عمومی مردم و از طرفی هم 
قانون اســت. لذا از کسبه خیابان تقاضا داریم 
ابتدا به خود ســپس به خواســته مردم احترام 
بگذارند چراکه این مهم در آینده نه چندان دور 

موجب توسعه نهاوند خواهد شد.
و  قدیــم  بــازار   کاســبان  از  ناصــری 
دستفروش ها هم خواست تا  برای سامان 
دادن بــه وضعیت خیابان ســعدی به بازار 
روز نهاوندبــا توجه بــه کرایه حداقلی که 
شــهرداری برای اســتفاده از این بازار در 
نظــر گرفته، منتقل شــوند و برای خانواده 

کنند. درآمد  خود کسب 
فرماندار نهاوند از اجرای طرح پیاده راه شدن 
خیابان ســعدی در آینده نزدیــک خبر داد و 
گفت: اکنون فرصت برای بررســی و اجرای 
پیاده راه شدن خیابان ســعدی فراهم شده که 
شــهرداری نیز در این زمینه موظف است هر 

آنچه در توان دارد اجرا کند.

خیابان سعدی آماده پیاده راه شدن

انتقال دستفروش ها 
سیاست های تشویقی می خواهد

آبرسانی 
به 3 روستای 
فامنین
 مدیــر امــور آب و فاضالب روســتایی 
شهرســتان فامنین از آبرسانی به سه روستای 
»گلخندان«، »کوی بالغ« و »بازران« خبر داد و 
گفت: در صورت تامین اعتبار آبرســانی کامل 
به این سه روستا در سال جاری انجام می شود.

عیسی احمدی ضمن بازدید از پروژه مجتمع 
آبرســانی روســتای »گلخندان« اظهــار کرد: 
در حــال حاضر فاز نخســت این پــروژه به 
مراحل پایانی رســیده و تاکنون چهار کیلومتر 

لوله گذاری و حفاری عملیاتی شده است.
بــه گزارش فارس، وی با بیان اینکه با تکمیل 

این پروژه سه روســتای »گلخندان«، »بارزان« 
و »کوی بالغ« از نعمت آب شــرب ســالم و 
بهداشتی برخوردار خواهند شد بیان کرد: 30 
خانوار در روســتای بازران، هشت خانوار در 
روســتای کوی بالغ ، 16 خانوار در روستای 
گلخندان و در مجموع 171 نفر از عایدات این 

پروژه بهره مند می شوند.
مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان 
فامنین با اشاره به مجموعه اقدامات در دست 
انجــام در دیگر فازهای اجرایــی این پروژه 
عنوان کرد: بهسازی چشمه، ساخت حوضچه 
انتقال آب پس از اتمام لوله گذاری، ســاخت 
مخزن بتنی 100 متر مکعبی، ایجاد خط توزیع 
به طول سه کیلومتر، احداث 200 متر خط برق 
و احداث خط پمپاژ به طول تقریبی دو کیلومتر 
از روستای کوی بالغ به مخزن مربوطه از جمله 

این اقدامات است.
وی با اشــاره به اینکه این پروژه طی یک ماه 

گذشــته آغاز شده است خاطرنشان کرد: قرار 
بود فاز نخســت پروژه در بازه زمانی دو ماهه 
عملیاتی شود که خوشبختانه با ورود قرارگاه 
سازندگی پیشــرفت و آبادانی سپاه پاسداران، 
این فاز در بازه زمانی یک ماهه به ســرانجام 

می رسد.
احمدی با بیان اینکه بر اساس مقدار دبی آب، 
انتقال آب به روســتاها انجام می شــود گفت: 
چنانچه دبی آب باال باشــد، آبرســانی به سه 
روستا و در غیر این صورت یک تا دو روستا 

در مرحله اولیه، انجام خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر پیگیر امور واگذاری 
قنات در روســتای کوی بالغ هستیم که پس 
از حفــر چاه و انتقــال آب آن به مخزن مادر، 
آبرسانی به سه روستا به طور کامل امکان پذیر 

می شود.
مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان 
فامنین در خصوص اعتبارات هزینه شــده نیز 

گفت: به منظور اجرای فاز نخست 200 میلیون 
تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که البته 
هزینه ها با ورود مثمر ثمر قرارگاه ســازندگی 

سپاه بسیار کمتر شده است.
وی با اشــاره به اینکه این پروژه در ســه 
فاز تعریف شده اســت افزود: فاز نخست 
آن بــه انجام رســیده، فاز دوم آن شــامل 
الیروبی، بهســازی قنات و ساخت مخزن 
است و فاز ســوم ایجاد شبکه توزیع برای 
سه روستاست که در صورت تامین اعتبار، 
پیش بینی می شــود هر ســه فاز در ســال 
جــاری به طور کامل عملیاتی و آبرســانی 

گیرد. انجام 
احمدی بیان کرد: هر ســه روستا تاکنون فاقد 
آب آشامیدنی بودند و پیش از این آبرسانی به 
هر سه روستا به صورت سیار انجام می شد که 
با تکمیل این پروژه آب ســالم و بهداشتی در 
اختیار مشترکان روستایی قرار خواهد گرفت.

 مدیرکل زندان های همدان خواســتار 
تشکیل کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان 

ها توسط مسئوالن اجرای احکام شد.
پژمان پروین در نشست با مسئوالن اجرای 
احکام و آمار و فــن آوری اطالعات، یکی 
از برنامه های محوری ســازمان زندان ها را 

کاهش جمعیت کیفری عنوان کرد.
وی بیــان کــرد: الزمه اصــالح و تربیت 
زندانیــان، کاهــش آمار جمعیــت کیفری 
زندان ها است و مسئوالن اجرای احکام باید 
از تمام ظرفیت های قانونی در راستای تحقق 

این اولویت استفاده کنند.
مدیرکل زندان های همدان خواستار اجرای 
دقیق دســتورالعمل کاهش جمعیت کیفری 
شــد و افزود: مسئوالن این حوزه نسبت به 
برگزاری منظم نشســت شورای طبقه بندی 

در زندان ها اقدام و مصوبه های این جلسه را 
با قوت پیگیری کنند.

پرویــن بر نقش مهم مســئوالن آمار و فن 
آوری اطالعــات در ثبــت دقیق اطالعات 
زندانیان تأکید کرد و گفت: آشنایی کامل با 
برنامه و دقت در ثبت اطالعات به صورت 

دقیق انجام گیرد.
وی ســاماندهی نیروی انســانی، آموزش 
همکاران در حــوزه اجرای احکام و آمار و 
فن آوری اطالعات، پیگیری پرونده قضائی، 
بازدید مسئوالن دفاتر اجرای احکام از داخل 
بندهای زندان، تشــکیل تیم تخلیه روانی، 
حضور قضات در زندان هــا، اجرای دقیق 
دستور العمل های ســازمانی، تطبیق دقیق 
آمار و اطالعات و برگزاری جلسات شورای 

طبقه بندی را مورد تاکید قرار داد.

 رئیس ســتاد دیه استان همدان از وجود 
72 زندانــی مهریه در زندان های سراســر 

استان خبر داد.
یدا... روحانی منش در گفت وگو با ایسنا، 
بابیان اینکه 40 نفــر از این تعداد تنها به 
دلیل مهریه در زندان هســتند، مطرح کرد: 
بر اساس دســتور اخیر رئیس قوه قضاییه 
مبنی بر تسهیل در آزادی زندانیان مهریه، 
تنها زندانیانی شــامل این دستور می شوند 
که بــه دلیل مهریــه در زندان هســتند؛ 
زندانیانی که در کنار مهریه ســایر جرائم 
دیگری را در پرونده خوددارند شامل این 

دستور نمی شوند.
وی با اشاره به تالش های ستاد دیه در آزادی 
زندانیانی که تنها بــه دلیل مهریه در زندان 
هستند، گفت: درطی گفت وگوهای صورت 

گرفته با شــاکیان این دســته از پرونده ها، 
بخش قابل توجهی از مبالغ مهریه به واسطه 
اعطای وام پرداخت شده و شکات رضایت 
خود را اعالم کردند؛ بخشی از شکات نیز با 
توجه به صحبت های صورت گرفته، بخش 
قابل توجهی از مهریه را بخشیده و تنها مبالغ 

کمی را از فرد اخذ کردند.
روحانــی منــش بابیــان اینکــه برخی از 
پرونده های مهریه با تالش های مشــاوران 
و قاضی پرونده در راســتای جلوگیری از 
ورود افراد به زندان در دادگستری در حال 
رســیدگی و بررسی هســتند، عنوان کرد: 
به منظور جلوگیری از ورود آقایان به زندان، 
بر اساس مشــاوره ها و گفت وگو با شکات 
برخی از افراد به پرداخت 1 ســکه در سال 

نیز موظف شده اند.

کمیته کاهش جمعیت کیفری 
تشکیل شود

تنها 72 زندانی مهریه در زندان های 
استان وجود دارند
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رئیس جمهور:
مردم  به آینده امیدوارند

 رئیس جمهور با بیان اینکه امروز شــرایط عمومی کشور علیرغم 
آنکه بدخواهان تبلیغ می کنند، بسیار خوب است، اظهار داشت: ملت 
ایران بدانند که فشــار آمریکا علیه کشــورمان به اوج رسیده و عمال 
ظرفیت آن رو به پایان اســت و از این به بعد این تحریم ها و فشــار، 

ظرفیت خود را از دست داده و تخلیه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در جلسه 
هیأت دولت با اشــاره به اینکه آمریکا بی ســابقه ترین تحریم و فشار 
تاریخی را طی یکسال گذشته بر ملت ایران وارد کرده، گفت: اینگونه 
فشــارهای آمریکا در تاریخ بی سابقه اســت و حتی با فشارهایی که 
از طریق ســازمان ملل و تحت فصل هفتم منشــور این سازمان علیه 

کشورها اعمال شده، قابل مقایسه نیست.
روحانــی تاکید کرد: برغم همه این فشــارها و آنچه بدخواهان تبلیغ 
می کنند، از شــرایط بســیار خوبی برخورداریم و  البته این بدان معنا 

نیست که سختی وجود ندارد و همه مشکالت برطرف شده است.
رئیس جمهور گفت: بی تردید کاری که آمریکا علیه ملت ایران انجام 
داده از نمونه های بارز تروریســم اقتصادی اســت و این در تاریخ به 
عنوان جالدانی که علیه ملت ایران تالش می کنند، ثبت می شــود، اما 
در عین حال و برغم همه فشــارها، ملت ایران به خوبی ایستادگی و 

مقاومت کردند.
وی با تأکید بر اینکه شــرایط امروز کشور نسبت به گذشته بهتر شده 
است، اظهار داشت: امروز مردم ایران نسبت به 6 ماه و یکسال گذشته 
آرامش بیشــتری دارند و نسبت به آینده کشور خود امیدوارتر هستند 
و امروز مســئولین کشــور نیز دیدگاه و نظر متحد و واحدی دارند و 
راه کالم و نظرات مسئولین رده باال و همه مردم و فرهیختگان جامعه 

یکسان و واحد شده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور:
یک استاندار و ۱0 فرماندار برای انتخابات 

مجلس استعفا کردند
 رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه از مجموعه وزارت کشور 
30 نفر برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس اســتعفا کردند، گفت: 
اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد ، 10 فرماندار و شــماری از مدیران 

ستادی استانداری ها در سطح کشور از جمله این افراد هستند.
جمال عــرف  افزود: بر اســاس بندهای الف و ب مــاده 29 قانون 
انتخابات مســئوالن ملی و محلی که قصد کاندیداتوری در انتخابات 
مجلس را دارند باید در موعد تعیین شده از مسئولیت های خود استعفا 
می دادند.وی با بیان اینکه استعفعای مسئوالن برای داوطلبی انتخابات 
مجلس نمی تواند صوری باشد، گفت: هر مدیر مستعفی حتماً باید از 
پســت و مسئولیت خود کنار برود و الزم است فرد جایگزین وی در 

زمان مشخص شده منصوب شود.
عرف به صراحت قانون انتخابات اشــاره کرد و اظهار داشت: با ابالغ 
بخشــنامه ای به استانداری ها اعالم شده است که هیچیک از مدیران 

دولتی مجاز نیسند از امکانات دولتی برای انتخابات استفاده کنند.
این مســئول خاطرنشان کرد: اگر محرز شود فردی از امکانات دولتی 
به نفع انتخابات اســتفاده کرده، به طور قطــع این موضوع در تعیین 

صالحیت او مورد توجه قرار می گیرد.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه مرحله اول انتخابات که شامل 
احراز هویت اســت به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد، گفت: 
جنبه مثبت این موضوع این اســت که دیگر بحث شناسنامه های کذا 
و فوت شــده و جعل شناسنامه را نداریم و مالک ثبت رای دهندگان 
فقط کدملی است که با یک بار ثبت آن امکان استفاده دوباره از کدملی 
وجود نــدارد.وی به رای گیری الکترونیکــی در 139 حوزه انتخابیه 
در انتخابات گذشــته اشاره و تاکید کرد: اکنون نیز پیگیر هستیم تا در 
صورت موافقت شورای نگهبان اجرای انتخابات را دست کم در همان 

حوزه های انتخابیه قبلی به شیوه الکترونیکی انجام دهیم.

هلگا اشمید برای مذاکره درباره توافق هسته ای به 
ایران می آید

 معاون سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در پی تنش های اخیر ایجاد شده در 
منطقه امروز عازم خاورمیانه می شود و به ایران نیز خواهد آمد. پایگاه اینترنتی 
سرویس روابط خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: هلگا اشمید، 
معاون سیاســت خارجی اتحادیه اروپا امروز دوازدهم ژوئن، سفری رسمی به 
کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد داشت که در این سفر به ترتیب به امارات 

متحده عربی، عمان، قطر و ایران خواهد رفت.
به گزارش ایسنا، همچنین در این بیانیه آمده است که این سفر در برابر تنش های 
همه گیر در منطقه انجام می شــود و فرصتی برای تاکید بر درخواست اتحادیه 
اروپا بــرای کاهش تنش های منطقه، پیدا کردن راهکارهایی برای کاهش دامنه 

تنش ها و توسعه گفتمان خواهد بود.

ایرانی ها در برابر فشارهای آمریکا مقاومت 
می کنند

 رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: آمریکایی ها با اعمال تحریم های 
مضاعف به دنبال تحت فشــار قرار دادن ایران هستند، اما ایرانی ها در برابر این 
فشــارها مقاومت می کنند. علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی،روز 
گذشــته با ژارکو ابرادوویچ رئیس کمیســیون امور خارجی پارلمان صربستان 
دیدار و گفتگو کرد.به گزارش مهر ، وی با اشاره به اینکه ایران تحت فشارهای 
آمریکا قرار گرفته است، افزود: آمریکایی ها حتی برجام را که با توافق آنها امضا 
شــده بود، زیرپا گذاشتند و با اعمال تحریم های مضاعف به دنبال تحت فشار 
قرار دادن ایران هستند، اما ایرانی ها در برابر این فشارها مقاومت می کنند.رئیس 
مجلس با بیان اینکه روابط سیاسی ایران و صربستان در سطح باالیی قرار دارد، 

ادامه داد: متأسفانه روابط اقتصادی بین دو کشور گسترده نیست.

 اروپا اگر نگران است به تعهدات برجام 
پایبند باشد

 ســخنگوی وزارت خارجه گفت: دوســتان اروپایی اگر خیلی نگران 
حفــظ برجامنــد باید از همه طرف هــا بخواهند بدان عمــل کنند و بیش 
از همه خودشــان به تعهدات شان پایبند باشــند. سید عباس موسوی در 
واکنــش به اظهارات وزیر خارجه آلمان در اســتکهلم گفت: با ســخنان 
ایشــان درباره اهمیت برجام برای جامعه جهانــی و اروپا هم نظریم ،وی 
تصریح کرد: دوســتان اروپایی اگر خیلی نگران حفظ برجامند باید از همه 
طرف ها بخواهند بدان عمل کنند و بیش از همه خودشان به تعهدات شان 
پایبند باشــند. به ایشــان و دیگرانی که از تصمیمات اخیر برجامی ایران 
ابراز نگرانی می کنند پیشــنهاد مــی کنیم ماده 36 توافق برجام و مقدمات 

علــم حقوق را یک بار دیگر با دقت مطالعه کنند.

تحریم جدید علیه پتروشیمی ایران 
 در هفته ای که گذشت، وزارت خزانه داری آمریکا، صنایع پتروشیمی 
ایــران و همین طور چندین نهــاد مرتبط با این صنعت را در فهرســت 
تحریم  های خود قرار داد.این در حالی است که آمریکا پیش تر نیز صنایع 
مختلفی از جمله نفت را مورد تحریم خود قرار داده است در همین ارتباط 
کارشناســان و تحلیل گران معتقدند که تحریم صنعت پتروشــیمی تأثیر 
خاصی بر روی صادرات این محصول ندارد و علت آن را هم وابســتگی 
باالی خریداران این محصول می دانند با توجه به این که جایگزین کردن 
این محصوالت برای خریداران بســیار هزینه بــر  خواهد بود. در همین 
ارتباط خبرگزاری رویترز علت وضع این تحریم ها را خشکاندن منابع مالی 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم کرده است.
 رونمایی از پدافند هوایی پیشرفته 15 خرداد 

در این هفته از ســامانه دفاعی 15 خرداد که توســط متخصصان داخلی 
ساخته شده بود رونمایی شد. در جریان رونمایی از این سامانه وزیر دفاع 
جمهوری اسالمی ایران این ســامانه را یک دستاورد مهم و پیشرفته و با 
فناوری روز دنیا عنوان کردند .امیر حاتمی در رابطه با این تجهیزات  اظهار 
داشتند که این سامانه با بردهای مختلفی به کار گرفته می شود و می تواند 
اهداف را تا برد 150 کیلومتری شناسایی ، و در برد 45 کیلوتری انهدام کند.

، اف 35 تحویل داده  s  آمریــکا: در صــورت خریــد 400
نمی شود 

در این هفته ایاالت متحده آمریکا، قطعنامه ای را در دســتور کار قرار داد 
که در صورت خرید S400 روســی توسط کشور ترکیه، خبری از 35 
آمریکایی نخواهد بود، این جریان که چند ماهی اســت مورد مناقشــه و 
کش و قوس مقامات ترکی و آمریکایی بوده است هنوز حل و فصل نشده 
اســت، در همین رابطه مقامات ترکی خرید این سامانه را یک حق واقعی 
برای این کشور می دانند و هر گونه لغو این تجهیزات از طرف این کشور 
را رد می کنند.همچنین آمریکا نیز  عنوان کرده  که در صورتی که ســامانه 
S توســط ترکیه خریداری  شــود به نیروهای ترکیه برای استفاده از  400
جنگنده  F35 آموزش نمی دهد. و همچنین این جنگنده ها را نیز تحویل 
نخواهد داد. اما با توجه به این مســائل ترکیه اعالم کرده است که خرید 

S400 از روسیه نهایی شده است.
 در ایــن هفته وزیر امور خارجــه آلمان در صدر هیأتی 

وارد منطقه شد
 در جریان این سفر هایکوماس از کشور های ، اردن، امارت، عراق و ایران 
دیدار کرد. در واقع ورود هایکوماس در منطقه در راســتای کاهش تنش 
بین ایران و آمریکا و کشورهای عربی بود. در دیدار بین وزیر امور خارجه 
آلمان و امارات متحــده عربی بر کاهش تنش نظامی در خاورمیانه تاکید 
شد. همچنین هایکوماس پس از دیدار با مقامات کشورهای ذکر شده وارد 
تهران شــدند و با رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران دیدار کردند در این 
دیدارها، هایکوماس بر پایبندی اروپا به توافق هسته ای تأکید کرد و عنوان 
داشت که برای اجرای تعهدات تالش خواهیم کرد ولی معجزه نمی توانیم 
بکنیم. همچنین رئیس جمهور با وزیــر امور خارجه آلمان دیدار کردند. 
حسن روحانی در این دیدار برای حفظ و عملی کردن برجام تأکید کرد.و 
اظهار داشــتند که هنوز فرصت نجات برجام توسط اتحادیه اروپا وجود 
دارد. وزیر امور خارجه آلمان پس از ورود به کشــورش، این رایزنی ها را 

مثبت ارزیابی کرد.
 ورود نخست وزیر ژاپن به ایران 

نخست وزیر ژاپن چند هفته پیش آهنگ سفر به ایران را آغاز کرد. این در 
حالی است که شینزوآبه با ترامپ در کشورش دیدار داشت ودر این رایزنی 
های بین دو کشور  بر مسئله ایران نیز تأکید شد. رئیس جمهوری آمریکا 
از سفر شینزوآبه به تهران اســتقبال کرد و عنوان نمود: که خواهان ورود 
هر چه ســریع تر نخست وزیر ژاپن به تهران است. به همین خاطر تمامی 
رسانه های جهان هدف از سفر نخست وزیر ژاپن  به ایران را  حاوی پیام 
ترامپ دانسته اند و عنوان کردند که دولت ژاپن به دنبال میانجیگری برای 
حل و فصل کردن تنش های ایران و آمریکا است همچنین یکی از  مقامات 
ژاپنی ،هدف از سفر نخست وزیر این کشور را برای میانجیگری بین ایران 
و آمریکا  ندانست البته مقامات جمهوری اسالمی ایران نیز  سفر شیزوآبه 

به تهران را مناسبات دو جانبه اعالم می کنند.

آگهي مزایده حضوري

 محمد حسین پور - شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد بند یک از یکصد و شصت و هفتمین جلسه شوراي اسالمي و با رعایت ماده 13 آیین نامه مالي شهرداریها و قوانین و مقررات مالي قطع و فروش 
درختان خشک شده را در محدوده شهر از طریق آگهي مزایده حضوري و با شرایط ذیل به اشخاص حقیقي یا حقوقي واگذار نماید: 

- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهاي  7-33237445-081داخلي 208 و یا به معاونت خدمات شهري شهرداري نهاوند آقاي مهندس نصرتي مراجعه نمایند.
- شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار مي باشد.

قیمت انواع درختان ) چوب آنها )،چوبهایي که قطر آنها باالتر از 20 سانتیمتر باشد کارشناسي شده است.
- هزینه کارشناسي و هزینه انتشار آگهي مزایده و دیگر هزینه هاي احتمالي بر عهده برنده مزایده مي باشد.

- برنده مزایده مي بایست مجوزهاي الزم را از کمیسیون ماده 7 جهت قطع درختان خشک شده را اخذ نماید.
- متقاضیان مي بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به صورت  وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 نزد بانک ملي بنام حساب سپرده شهرداري واریز و فیش واریزي را هنگام 

حضور در جلسه مزایده حضوري به همراه داشته در غیر اینصورت از ورود وي به جلسه مزایده ممانعت بعمل خواهد آمد.
- متقاضیان به جاي وجه نقدي مي توانند از ضمانتنامه بانکي و یا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نماید.

- هرگونه خسارت مالي،جاني و ... در حین انجام قطع درختان خشک شده بر عهده برنده مزایده مي باشد.
- برنده مزایده مي بایست درختان خشک شده که مورد تایید معاونت خدمات شهري باشد قطع نموده و با حضور حراست بر روي باسکول جهت وزن کشي آن اقدام نماید.

- هزینه هاي حمل،قطع و نظافت بعد از قطع بر عهده برنده مزایده مي باشد.
- متقاضیان مي بایست تا پایان وقت اداري مورخ 98/4/12 سپرده شرکت در مزایده را واریز نمایند.

- کمیسیون عالي معامالت مورخ 98/4/13 در محل شهرداري و در صورتیکه حداقل سه پیشنهاد جهت اعالم قیمت حضور داشته باشد برگزار و  برنده معرفي مي گردد.
- چنانچه برنده مزایده ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و تا نفر سوم به همین منوال خواهد بود./

)م.الف 64( 
چاپ آگهي نوبت اول98/3/23  - چاپ آگهي نوبت دوم98/4/1  

مبلغ سپرده در مزایدهقیمت هر کیلو گرم )پایه کارشناسی(شرحردیف

9500 ریالچوب درخت چنار1

50/000/000 ریال
6500 ریالچوب درخت زبان گنجشک2

7000 ریالچوب درخت نارون3

5500 ریال چوب درخت کاج4

4500 ریالچوب درخت اقاقیا5

آگهي مزایده حضوري

 محمد حسین پور - شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند درنظردارد دراجراي ماده 13 آیین نامه مالي شهرداریها و بند یک از دویست و شانزدهمین جلسه شوراي اسالمي شهر باغ میوه در محوطه آرامستان باغ بهشت 
را ازطریق آگهي مزایده حضوري به اشخاص حقیقي یاحقوقي واجد صالحیت وباشرایط ذیل و به مدت یکسال واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به امور قرارداد ها ویا معاونت خدمات شهري مراجعه نمایند ویا با شماره تلفنهاي 7-0813237445داخلي 208 ویا 103 تماس حاصل 
نمایند.

  

مدت زمان اجاره از زماني که شهرداري نهاوند باغ را دراختیار برنده مزایده قرارداده آغاز مي شود 
برنده مزایده صرفا حق استفاده ازآب چاه موجود درمحوطه آرامستان باغ بهشت را جهت نگهداري و آبیاري باغ مذکور ودرختان موجود درآن رادارد.
برنده مزایده حق واگذاري ملک مورد مورد اجاره را به غیر نداشته  وهمچنین  حق قطع و بهره برداري از درختان غیر مثمر را ازخود سلب مي نماید .

برنده مزایده ملزم به رسیدگي به وضعیت باغ از قبیل تخم زني وهرس و قطع شاخه هاي مازاد و خشک شده و سایر اقدامات جهت حفظ و حراست از درختان و همچنین سم 
پاشي ، کود دهي و تقویت درختان باغ با استفاده از اصول فني باغباني با دستور مکتوب )موجر( شهرداري میباشد.

کلیه هزینه ها اعم از هزینه کارشناسي ،هزینه آگهي در روزنامه و دیگر هزینه هاي احتمالي برعهده برنده مزایده مي باشد.
متقاضیان مي بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را که 30/000/000 ریال مي باشد که میبایست به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003  بانک ملي شعبه 

شهرداري واریز نماید و یا به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي ویا اسناد خزانه که اعتبار آن حداقل سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد باشد استفده نماید.
متقاضیان مي بایست تاپایان وقت اداري مورخ 98/4/12 مبلغ سپرده شرکت در مزایده را واریز نمایند.

کمیسیون عالي معامالت ساعت 11 صبح مورخ 98/4/13روز پنج شنبه برگزار و چنانچه حداقل سه متقاضي وجود داشته باشد کمیسیون برگزار مي گردد.
)م.الف 63(

آگهي چاپ نوبت اول: 98/3/23
آگهي چاپ نوبت دوم : 98/4/1

مدت اجارهمبلغ سپرده شرکت در مزایدهمتراژباغتعدادشرح )نوع درخت(ردیف

32 اصلهدرخت گردو1

12 ماهه30 میلیون ریال8000مترمربع
110 اصلهدرخت سیب 2

27 اصله درخت گالبی3

22اصلهدرخت زرد آلو وسایردرختان صنوبر وآلو4

 سرانجام حکم دادگاه در مورد فرزند یکی 
از مسئوالن اجرایی سابق استان همدان اعالم 
و پرونده مؤسســات مالی »البــرز ایرانیان«، 
»ولیعصر«، »فردوســی« و »آرمان« به سرانجام 

رسید.
اتهام امیرحسین آزاد متهم ردیف اول، حسن 
قریانــی متهم ردیف دوم، مهــدی بهرامی و 
احسان حیدری متهمان ردیف سوم تا چهارم 
افســاد فــی االرض، اخالل عمــده در نظام 
اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات، 
کاله برداری مشــدد، جعل امضا، اســتفاده از 
اســناد مجعول، جعل مهر و خیانت درامانت 

و تحصیل مال از طرق نامشروع اعالم شد.
با ایــن وصف اکنون می شــود بهتر حال آن 
مردم مال باخته ای را درک کرد که سالهای 96 
و 97 مکرر در مقابل شــعب این مؤسســات 
در همدان تجمع می کردنــد و چندان وقعی 
به خواســته آن ها نهــاده نمی شــد، هرچند 
برخورد مسئوالن حوزه های نظارتی در مورد 
مفاسد اقتصادی و اداری طی مقاطع مختلف 
قابل تقدیــر بوده اما فضــای عمومی همدان 
در این زمینه شــفاف نیســت چنانکه روال 
معمول در مورد مفاسد، عمومًا از حرف های 
درگوشی و تکذیب مسئوالن شهری و استانی 
آغاز شــده و ســپس به اثبات در محاکم فرا 
اســتانی می رســد و کمتر مواردی را شاهد 
بوده ایم که دســتگاه های نظارتی استان راسا 
پای اثبات یک فســاد ایستاده و چنانکه بارها 
رهبر معظم انقالب خواســتار شده اند رفتار و 

آن را افشا کنند.
امیرمؤمنان علی علیه الســالم پس از دریافت 
خبــر موثــق از خیانت »ابن َهرَمه« مســئول 
اقتصادی بــازار اهواز، به ابــن رفاعه، حاکم 
اهواز، نامه ای کوتاه ولی در نهایت شــفافیت 
و قاطعیت نوشت بدین مضمون: »با دریافت 
نامه من، فوراً ابن هرمه را از مســئولیت بازار 
عزل کــن؛ به خاطر حقوق مردم، او را زندانی 
کــن و همه مردم را از عزل و بازداشــتش با 
خبر نما؛ تا اگر شــکایتی دارند، اعالم کنند. 
این حکم را به همه کارکنان دولتی ابالغ کن 
تا سیاســت مرا بدانند. در این کار، نسبت به 
ابن هرمه نباید غفلت و کوتاهی شود و اال نزد 
خدا هالک خواهی شــد و من نیز به بدترین 
وجه تو را از مســئولیت عزل می کنم؛ و تو را 
به خدا حوالــت می دهم از این که در این کار 
کوتاهی کنی. ای رفاعه! روزهای جمعه او را 
از زندان بیرون آر و پس از نواختن سی و پنج 
ضربه تازیانه بر او، وی را در بازار بگردان؛ تا 
اگر کسی از او شکایتی داشت و شاهد آورد، 
شاکی و شاهدش را سوگند بده؛ آنگاه حق او 

را از مال ابن هرمه بپرداز«.
برخی مسئوالن استان مرتبًا با اشاره به برخی 
آمارها همدان را اســتان پاک عنوان می کنند 
و صدالبتــه »بــر بخیل و منکــر این مطلب 
لعنت« که همدان شــهری پاک باشد اما این 

رودربایستی به نوعی اتمسفری را ایجاد کرده 
که مطالبه شفافیت در استان چندان محکم و 
جاندار نیســت و به مانند برخی از استان های 
کشــور گروه های شــفافیت در استان وجود 
ندارد و عموم رســانه ها هــم علیرغم وظیفه 
نظارتی خود از کنار ایــن اخبار با بی تفاوتی 
گذر کرده و یا تنها پس از اعالم رسمی حکم، 

جسارت اطالع رسانی آن را پیدا می کنند.
ــرازی از  ــرح ف ــالب در ش ــم انق ــر معظ رهب
ــان  ــالم( بی ــی )علیه الس ــرت عل ــه حض نام
ــر  ــاال س ــه ح ــفافیتی ک ــن ش ــد: »ای می کنن
ــا شــفاف، شــفاف«،  ــه »آق ــا اســت ک زبان ه
در کالم امیرالمؤمنیــن اســت ...، شــّفافیّت را 
امیرالمؤمنیــن یــاد داده؛ می گویــد حــّق شــما 
بــر مــن -یعنــی حّقــی کــه شــما پیــش مــن 
ــچ رازی را از  ــن اســت کــه[ هی ــد- ]ای داری
شــما پنهــان نــدارم، هیــچ حرفــی را از شــما 
پنهــان نکنــم، مگــر در جنــگ و مســائل 
ــرف  ــمن ط ــا دش ــه ب ــائلی ک ــگ و مس جن
هســتیم، در مســائل امنیتــی، در مســائل 
ــگ  ــه جن ــی ک ــائل گوناگون ــی، در مس نظام
داریــم بــا دشــمن، مقابلــه  بــا دشــمن داریم، 
بلــه اینجــا جــای افشــاگری نیســت، جــای 
شــفافیت نیســت، اّمــا در غیــر این هــا، 
ــنَّ  ــردم، اَن اَل اَحتَِجبَ ــِی م ــائل عموم در مس

ــّراً.« ــم ِس ُدونَُک
این چه رویه ای اســت که تا در استان همدان 
خواســتار شفافیت می شــوی کسانی تحذیر 
می دهند که ســخن نگویید تا سرمایه گذارها 
فراری نشــوند این دوستان اوالً توضیح دهند 
که آیا ســرمایه گذار درســت و پاکدست از 
اســتانی غبارآلود اســتقبال می کند یا استانی 
دارای فضــای عدالت و شــفافیت را ارجح 
می دانــد و دیگر این که شــما را به خدا این 
ســرمایه گذارانی کــه مرتبا بــه دالیل واهی 
از استان ما فراری می شــوند را معرفی کنید 

حداقــل بدانیم در قبــال چه چیــزی، باید 
هزینه های عدم شفافیت را بپردازیم.

درحالی که طرح اعاده اموال نامشروع با کندی 
و تأخیر تصویب در مجلس مواجه شــد، قوه 
قضاییــه آئین نامه قانون رســیدگی به اموال 
مســئوالن را ابالغ کرد که پیش بینی می شود 
ظرف حداکثر دو ماه ســامانه مربوطه در این 
زمینه شــکل گیرد و در همین مدت هم اداره 
کل آن در حوزه ریاســت قوه قضائیه تشکیل 
گردد و پس از آن باید مقامات مشــمول این 
قانون، صــورت جامع امــوال و دارایی های 
خودشان، همســر و فرزندانشان را در اختیار 
ایــن اداره کل و هیأت موضوع ماده یک این 
قانون قرار دهند که گامی بزرگ در راســتای 
شفافیت و ناامن کردن بستر شکل گیری فساد 

است.
ما محذورات قضایی و امنیتی در زمینه حفظ 
آبروی افراد و روند نفس گیر و دقیق رسیدگی 
به اتهاماتــی ازاین دســت را می دانیم و کار 
نهادهای قضایی و امنیتی را بی اجر ندانســته 
از درگاه الهــی برای همه خدمتگزاران خدوم 
و بی نام ونشــان اما سرفراز استان، طلب قوت 
مضاعــف داریم اما درعین  حــال نباید فضا 
به گونه ای باشد که یکی از نمایندگان استان در 
فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مواردی 
را در مورد سیلوی همدان، فروش زمین های 
اوقافی، پروژه های ســرمایه گذاری شهری و 
غیره و غیره اعالم کند و ماه ها بگذرد و هیچ 
خبری از رســیدگی به اطالع اذهان عمومی 
نرســد تا برخی از این موارد سر از تهران در 

آورده و در پایتخت اعالم عمومی شود.
این چه روالی ست که هر از چندی خبری از 
دستگیری فالن مســئول و مدیر همدانی در 
افواه عمومی می چرخد و بعد کسانی از درون 
آن مجموعــه خبر را تکذیب کرده و در ادامه 
نه مشخص می شود که دقیقًا اتهام چه بوده و 

نه این که روند رسیدگی در چه مرحله ای قرار 
دارد؟ با این وصف آیا در صورت مبری شدن 
و تبرئه افراد، احتمال از دســت رفتن آبرو و 
باقی ماندن این اتهامات در ذهن مردم بیشــتر 
نیست؟ و این فضای غبارآلود آیا کار را برای 

متخلفان ساده تر نمی کند؟
چرا هنوز بیشــتر نهادهــای دولتی و عمومی 
همــدان ســامانه ثبت گزارشــات مردمی از 
تخلفــات اداری یــا آمار و ارقام شــفاف و 
منتشرشده ای از پرداختی ها و مزایای کارکنان 
و مدیران و رویه قانونی مشــخص در مورد 
تعامالت ارباب رجوع و کارمند ندارند؟ و چرا 
مدیران در این موارد به سؤاالت خبرنگاران با 

ابهام پاسخ می گویند؟
قطعًا ما نیز می دانیم که »اهمال«، »سهل انگاری«، 
»تخلف« و »فســاد« هر یک معانی و تعاریف 
دقیقی داشــته اکثریت مدیــران و کارمندان 
اســتان افرادی صادق و خدوم هستند و گاه 
برخی افراد از سر بی اطالعی مرتکب تخلفی 
ناخواســته می شــوند اما به هر روی اگر از 
موارد اخالقی و اجتماعی درگذریم در همدان 
حداقل طی چند ســال اخیر چندین پرونده 
فساد اسطقس دار مانند همین مؤسسات مالی، 
زمین خواری باندی، موارد مرتبط با مخابرات 
و غیره رخ داده و برخی از مســئوالن استان 
نیز در ادامه خدمت و در اســتان های دیگر 
به ســبب اقدامات غیرقانونی خود به چنگ 
قانون افتاده اند و ازاین رو برای دســتیابی به 
ســالمت اداری و استانی پاک، تنها آموزش 
و گذراندن دوره های ضمن خدمت کفایت 
نمی کنــد بلکه عزم دســتگاه های نظارتی و 
ایجاد بســتر نظارت مردمی و شفافیت تام 
و تمام و بدون رودربایســتی نیاز اســت، 
مطمئن باشــید مدیران و ســرمایه گذاران و 
کارمندان پاکدســت به غایت از این شفافیت 

می شوند. خشنود 

انگاره »پاک« بودن استان مانع شفافیت نشود

کشِف فساد؛ بدون پایان!
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نیش و نوش

خبر

ساخت ۴000 مدرسه در روستاهای خالی از سکنه
 معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: حدود 4000 

هزار مدرسه در روستاهایی ساخته ایم که اکنون خالی از سکنه هستند.
به گزارش                                                                                                                                                                                                                        فارس، محمد امید در ســی و دومین نشســت مدیران کل امور روستایی 
و شوراهای اســتانداری های کشور اظهار داشــت:                                                                                                                                                                                                                                                     جمهوری اسالمی بعد از انقالب 
فعالیت های خوبی را داشته، قبل از انقالب جمعیت روستایی کشور 20 میلیون بوده و 

در حال حاضر نیز 20 میلیون است و میزان جمعیت کم نشده است.
وی گفت: ســال گذشته 1.5 میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال 
روســتایی اختصاص یافت که بر اساس آمارها نرخ اشتغال در روستاها افزایش یافته 

است و شاهد کاهش 2/1درصدی نرخ بیکاری در روستاها هستیم.

لزوم شرکت حجاج در تمامی جلسات آموزشی حج
 معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت: از تمامی حجاج تقاضا داریم تا به 
منظور آگاهی از آموزش های فرهنگی و بهداشتی، در جلسات آموزشی حضور یابند.

به گــزارش مهر، اکبر رضایی با اشــاره به وضعیت غذایــی حجاج بیان کرد: 
توزیع غذاها، تنوع غذایی و در کنار آن کیفیت وعده ها حفظ شــود و از مواد 

غذایی باکیفیت نیز اســتفاده خواهد شد.
وی افزود: در خصوص مســکن نیز همان مسکن های سال گذشته با حفظ کیفیت 
و مبلغ کمتر هماهنگ شــده اســت. همچنین تقاضا داریم به دلیل تفاوت مسکن 
در مکــه و مدینه، زائــران در نقل و انتقاالت و جابه جایــی ها همکاری الزم را 

داشته باشند.

مخاطرات مصرف داروهای ضداسید در نوزادی
 نتایج یک مطالعه جدید نشــان داد، نوزادانی که در نخستین سال تولد از داروهای 
ضداسید استفاده می کنند در دوره کودکی بیش از سایرین در معرض خطر شکستگی 

استخوان قرار می گیرند.
H که برای مقابله با اسید  امروزه تجویز مهارکننده های پروتون پمپ و مهارکننده های 2
بیش از اندازه معده در بزرگســاالن مورد استفاده قرار می گیرد، برای درمان رفتارهای 
طبیعی چون پنیرک باال آوردن و کولیک )شکم درد( در نوزادان که معموالً در مبتالیان 

به رفالکس اسید به مرینیز دیده می شود، رواج یافته است.
بر اساس پژوهش پژوهشگران، از 851 هزار و 631 نوزادی که در این پژوهش مورد 
بررسی قرار گرفتند، 11 درصد قبل از یک سالگی داروی ضداسید مصرف کرده بودند. 

صنعت: دستور جهانگیری گم شد 
 حتمًا مونده تو جیب لباس، قبل از معاونتش !!

همدان پیام: اینجا دخترها عروسک بازی نمی کنند
 شوهرداری می کنن!!

جوان: پهلوانان را خانه نشین نکنیم
 بدون شرح

شرق: روایت نماینده تهران از حجاب و پرونده نجفی 
 حجاب را الی پرونده گذاشتند؟! 

همدان پیام: کشتی استان در حال پوست اندازی 
 نکنه کشتی سوراخ بشه ؟!

جوان: دکترهایی که دیپلم هم ندارند 
 مهم مطبشونه!!

فارس: وزیر ورزش: پدر یا نا پدری برای سرخابی ها 
 اگه پول داشته باشه پدر،اگه نه، ناپدری 

همدان پیام: فرمان نرخ ارز در دست کیست؟
 هر کس دست فرمان خوبی داره 

جوان: دیپلماسی »ماس« مالی برجام 
 این همه ماستو از کجا می خوان بیارن؟! 

همدان پیام: دوست دارند آمارسازی کنند 
 ریاضی شون خوبه چه کار داری؟
همدان پیام: آق گل در مدار خوشبختی 

 برف شادی روش پاشیدن!
جوان: دالر به کانال 12 هزار تومان عقب نشینی کرد 

  از ترس ریال مخفی شده!!
رسالت: خانه های خالی را پر کنید.

 اون جای خالی بودا!!!
همدان پیام: جنگ قدرت در باشــگاه پاس همدان در آســتانه خرید 

امتیاز لیگ یک
 پول نداشتن به جاش جنگیدن

شرق: مطهری در آزمون چپ و راست 
 امتحان ها تموم شد !!

خبر خوش فرمانده یگان محیط زیست درباره 
محیط بان همدانی

نقض حکم اعدام سعید مومیوند
 در ســال 95 محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 
همدان در منطقه محافظت شده »نشر«، شاهد حضور فردی مسلح در 
این منطقه چهارگانه محافظت شــده می شوند. خودرو آنها که پیکان 
بــوده را توقیف می کنند و یکی از دو سرنشــین متواری می شــود و 
محیط بــان پس از اخطار فراوان اقدام به شــلیک هوایی می کند اما با 
توجه به ناهموار بودن زمین و شرایط منطقه این تیر ناخواسته به فرد 
خاطی اصابت می کند. فرد مجروح متأسفانه پس از گذراندن 17 روز 
کما، جان خود را از دست می دهد و پس از دو سال رأی قصاص نفس 

برای محیط بان صادر و محیط بان در سال 97 به اعدام محکوم شد.
در همین راستا فرمانده یگان محیط زیست کشور  روز گذشته با اشاره 
به پیگیری های پرونده »ســعید مومیونــد« محیط بان محکوم به اعدام 
استان همدان و نقض این حکم، از تبدیل قرار بازداشت این محیط بان 

به قرار وثیقه خبر داد.
جمشــید محبت خانی با بیان اینکه تا زمانی کــه من در یگان محیط 
زیســت هســتم اجازه نمی دهم که حقوق محیط بانان تضییع شود، با 
اشــاره به آخرین وضعیت پرونده ســعید مومیوند -محیط بان استان 
همدان- که در ســال 97 محکوم به اعدام شــد، گفت: اتفاق مربوط 
به این محیط بان در ســال 95 رخ داده بود اما من در ســال 96 بعد از 
قرار گرفتن در جایگاه فرماندهی یگان محیط زیســت این موضوع را 
بررسی کردم.وی ادامه داد: بعد از بررسی های متعدد و بازدید از صحنه 
حادثه، متوجه شــدم که صورتجلسه مربوط به این حادثه به درستی و 
با دقت تنظیم نشده است و بر اثر همین اشتباه، محیط بان هم محکوم 

به اعدام شده بود.
به گزارش ایســنا، فرمانده یگان محیط زیست کشور با اشاره به ورود 
مســتقیم خود برای پیگیــری پرونده محیط بــان مومیوند، گفت: در 
سفرهایی که به اســتان همدان در این باره داشتم، عالوه بر بازدید از 
صحنــه وقوع حادثه، بارها با قاضی پرونده صحبت کردم و در نتیجه 
پیگیری های مکرر خوشبختانه حکم اعدام محیط بان مومیوند شکسته 
و نقض شده است و محیط بان مومیوند می تواند با سپردن قرار وثیقه 

به ارزش پنج میلیارد تومان آزاد شود.

آغاز پرداخت مابه التفاوت افزایش »حقوق « 
فروردین ماه مستمری بگیران

 سرپرست ســازمان تامین اجتماعی، از آغاز پرداخت مابه التفاوت 
افزایش مســتمری  فروردین ماه سال جاری به همراه مستمری خرداد 

ماه خبر داد.
به گزارش ایســنا، محمد حســن زدا گفت: مســتمری خرداد ماه و 
معوقه فروردین جداگانه و در یک روز به حســاب مستمری بگیران 
واریز می شــود.وی افزود: ترتیب واریز بر اســاس ترتیب پرداخت 
مستمری هاســت و این پرداختی ها از 20 خرداد آغاز شده و تا پایان 

همین ماه به حساب بازنشستگان واریز می شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سرپرست 
ســازمان تامین اجتماعی یادآور شد: برای نخستین بار تمام معوقات 
بازنشســتگان و مستمری بگیران این ســازمان تا پایان خرداد تسویه 

می شود.

شکوفه رنجبر »

 همین چند شب پیش، به بهانه جشن 
عید فطر بود که دخترک 9 ســاله را لباس 
سپید عروس پوشــاندند و به خانه بزرگ 
فامیل بردند. همه مهمان هــا آمده بودند، 
داماد هم که سال ها از دخترک بزرگتر بود 
حضور داشــت اما عروس بدون حضور 
پدر و مادرش، که در تصادف کشته شده 
بودنــد قرار بود به عقد مــردی درآید که 
جای پدرش بود. بستگان این دختر که از 
او نگهداری می کردند با داماد قول و قرار 
گذاشــته و مقدمات این وصلت را فراهم 

کرده بودند.
مجلس شــادی آغاز شده بود، اما دخترک 
غمگین و ناآرام به فکر عروســکش که با 
خود نیاورده بود، به فکر دوستانش که هر 
روز با آنها بازی می کرد بود و نمی دانست 

از فردا چه سرنوشتی در انتظارش است.
ازدواج کودکان مدت هاست که مورد نقد 
و اعتراض فعاالن حقوق کودک و برخی 
از مسئوالن قرار گرفته. آمارهای رسمی و 
دولتی حاکی از این اســت که ساالنه ده ها 
هزار دختر و پسر زیر سن 15 سال توسط 
خانواده هایشــان وادار به ازدواج می شوند 
که این رقم در اســتان همدان بیشــتر از 
1600 مورد گزارش شــده است. اگرچه،  
شــمار واقعی این کــودکان در حقیقت 
باالتر از این آمارهاســت چرا که بسیاری 
از خانواده ها ازدواج در سنین پایین را ثبت 
نمی کنند یا به صورت غیررســمی به ثبت 

می رسانند.
جنسی  سوء اســتفاده  و  طالق   
ازدواج های  محصــول  بیشــترین 

کودکان
مدیــرکل دفتر امــور بانــوان و خانواده 
استانداری همدان، در گفت و گو با همدان 
پیــام تاکید کرد:  مقولــه ازدواج کودکان 
همدان، باید دغدغه همه مســئوالن بویژه 

بانوان باشد.
ربیعــه علیمحمدی، افــزود: وقتی بحث 
ازدواج کودکان را مطرح می کنیم مسائل 

شــرعی، قانونی و بهداشتی نهفته ای دارد 
که نباید مورد غفلت واقع شود.

وی با اشــاره به اینکه طبق قانون، دختران 
در سن 13 ســالگی و پسران در سن 15 
سالگی می توانند ازدواج کنند، عنوان کرد: 
اگر از مناســب بودن یا نبودن این ســن 
بگذریــم باز هم تعداد زیادی از ازدواج ها 
زیر این ســن و با صدور گواهی رشــد 
صورت می گیرد و این اتفاق در حاشــیه 
شهرها بیشــتر اســت که خطرناک ترین 
بخش این ازدواج ها خارج شدن کودکان 
از چرخه آموزش اســت و باعث می شود 
ایــن کــودکان در صورت طــالق بدون 
هیچ مهارتی وارد جامعه شــوند و بخش 
زیادی از آنهامورد سوء استفاده جنسی قرار 

می گیرند.
 فقر فرهنگــی مهم ترین عامل 

بروز کودک همسری در همدان
وی فقــر اقتصادی و فرهنگی را از عوامل 
مهم کودک همسری بر شمرد و بیان کرد: 
بیشــتر والدین این کودکان نظرشان این 
اســت که با وجود اینترنت و شبکه های 
بــر رفتار  مجــازی نمی تواننــد کنترلی 

کودکانشــان داشته باشــند و شبکه های 
ارتباط جمعی ممکن است فرزندان آنان را 
وارد روابط جنسی پیش از ازدواج کند که 
باعث آبروریزی آن ها شود. به همین دلیل 
تصمیم می گیرند که تا چشم  وگوش دختر 
و پسرشان باز نشده است به اصطالح او را 

سر و سامان دهند و ازدواج کنند.
علیمحمدی، توانایی جســمی، روحی و 
نداشــتن آمادگی برای آموزش و تربیت 
فرزنــدان را از جمله ویژگی های کودک 
همسران برشمرد و گفت: با توجه به اینکه 
این کودکان در سنین رشد هستند ازدواج 
و بارداری زودهنگام مانع از رشــد کامل 
آنان هم از نظر جســمی و هم شخصیتی 

می شود.
وی با بیان اینکه معموال اکثر این کودکان 
پس از زایمان حس مادرانه ندارند افزود: 
بسیار مشــاهده شده که این کودکان حتی 
قدرت تشخیص بیماری در کودکان خود 
را ندارند و همین مســئله ســبب شده با 
کودکان خود همچون عروســک برخورد 

کنند.
مدیــرکل دفتر امــور بانــوان و خانواده 

استانداری همدان به استناد حدیث رسول 
اکــرم) ص( ازدواج را جهــاد کبیــر زن 
دانست و افزود: زمانیکه جهاد سنگین ترین 
وظیفه دینی اســالمی است که در آن هر 
کــس جان و مال خود را فــدا می کند آیا 
بدون مهارت و آموزش نظامی کسی وارد 
میدان جنگ می شود؟ به همین دلیل است 
که زنان هم قبل از ازدواج که جهاد آنها به 
شمار می رود نیازمند آموزش مهارت های 

الزم هستند.
وی تاکید کرد: حجم باالیی از موضوعات 
و مباحث ازدواج در حد درک و توان یک 
دختر 9 ساله نیست بنا بر این الزم است با 
فرهنگ سازی درســت به مبارزه فرهنگ 

غلط کودک همسری برخاست.
 ازدواج کودکان، نشات گرفته از 

فرهنگ وارداتی عرب 
جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی 
نیز در این خصوص به خبرنگار ما گفت: 
ازدواج کودکان متاسفانه چند علیتی است 
و ریشه در ســنت ها و فرهنگ های غلط 
دارد و به نوعی یک فرهنگ وارداتی است.

حســین رضایی افزود: در فرهنگ عرب 

دخترکان در ســنین پایین عادت ماهیانه 
می شوند و بلوغ جنسی زود رس دارند زود 
هم ازدواج می کننــد حتی از نظر ظاهری 
هم اندام های متفاوتی نســبت به دختران 
ایرانی دارنــد اما متاســفانه این فرهنگ 
وارداتی باعث شــده تا باور های اشتباه در 
فرهنگ ما وارد شــود و آسیب هایی چون 

کودک همسری را به دنبال داشته باشد.
وی، وارد شــدن به مناسبات زناشویی) نه 
روابط جنســی( در دنیای پیچیده امروز با 
تحوالت لحظه ای که در تمام ابعاد زندگی 
در حال رخ دادن است، نمی توان به صرف 
رسش جنسی و بلوغ زیستی مجوز ازدواج 

را برای کودکان صادر کرد.
 بلوغ جنسی شرط کافی ازدواج 

نمی تواند باشد
وی با بیان اینکه اگرچه برای ازدواج شرط 
بلوغ جنسی الزم اســت اما کافی نیست، 
عنوان کــرد:از نظر جامعه شناســی بلوغ 
جنسی تنها یک بعد از ابعاد بلوغ است و 
ما به ابعاد دیگر بلوغ هم برای آغاز زندگی 

مشترک نیازمند هستیم.
رضایــی، افزود: اگرچه از منظر شــرعی 
ازدواج فردی که به بلوغ جنســی رسیده 
صحیح می باشد اما کودکی که تنها در یک 
بعد به بلوغ رســیده تبعات وحشتناکی را 
برای خانــواده و جامعه به همراه دارد که 

نیازمند چاره اندیشی است.
وی یکــی از نیاز های مقابله با این معضل 
ازدواج  فرهنگ سازی صحیح  را  فرهنگی 
و برگزاری کارگاه های آموزشــی مهارت 
زندگــی حتی در دورتریــن نقاط همدان 
دانســت و گفــت: بایــد بــا پژوهش و 
آسیب شناســی در راستای حذف این فقر 
فرهنگــی گام برداشــت و در کنار آن از 
قانون گذار هم خواست تا قانونی را تبیین 
کند که ازدواج کودکان و کودک همسری 

را منع قانونی کند.
جامعه شناسان، فقر اقتصادی و فرهنگی، 
اعتیاد، موضوعات قومی قبیله ای را از مهم 
ترین عوامل ازدواج کــودکان در همدان 

مــی دانند که باید در ایــن زمینه با اطالع 
رســانی صحیح به خانواده ها آگاهی داد 
تابدانند ازدواج کودکانشان نه تنها آنها را 
خوشبخت نمی کند بلکه سبب مشکالت 
روحی و جســمی و آســیب های جبران 
ناپذیر اجتماعی و شــخصیتی کودکانشان 

می شود.
 منع ازدواج دختران زیر 13 سال 

در مجلس رد شد
ایــن در حالــی اســت که اخیــرا طرح 
ممنوعیت ازدواج کودکان به ویژه دختران 
زیر 13ســال توســط اعضای کمیسیون 

قضائی مجلس رد شد. 
یکی از اعضای محترم این کمیســیون در 
توجیــه مخالفت با این طــرح مطالبی را 
عنوان کرده است که از جمله اینها می توان 
به این اشــاره کرد که اینگونه مســائل در 
زمره مسائل شخصی اســت، قانون بردار 
نیســت و با وضع قانون نمی شود دختران 
را از ازدواج منــع کــرد )نقــل قریب به 

مضمون(. 
الزم به توضیح اســت که سایر همفکران 
ایشــان نیــز در مخالفت با منــع ازدواج 
کودکان مســائلی از قبیل سنت، پذیرش 
عــرف و غیره را مطرح کرده اند که به نظر 
می رسد در یک جمع بندی کلی با اوضاع 
و احوال فعلی جامعه سر سازگاری ندارد.

این اتفاق در حالی است که طبق تحقیقات 
نگارنده اخبار و آمارها می گویند که در یک 
دهه گذشته بیش از 50 درصد از دختران 
زیــر 13ســال در همدان تن بــه ازدواج 
اجباری داده اند. که این آمار مشــابهاتی به 
طور قطع  در کشــور دارد و بدیهی است 
ازدواج زودهنگام دختــران آنان را دچار 
بسیاری از مشکالت و معضالت روحی-

روانی ســاخته و تبعات بســیار منفی هم 
برای خانــواده و هم برای جامعه به دنبال 
دارد. آمارهــای باالی خیانــت، تخلفات 
گوناگون، فرار از محیط خانواده، از سوی 
دخترانی که به اجبار تن به ازدواج داده اند، 

گویای درستی این ادعاست.

فیض ا... مظفرپور »

 یــک صبح زبیای بهاری در تعطیالت 
عید ســعید فطر بــه همراه تعــدادی از 
دوســتان و همــکاران روزنامه به دعوت 
اســتاد پرویز ملک زاده از باغ ایشان دیدن 
کردیم و شــاهد زیبایی ها و تنوع درختان 
و میوه های گوناگون با طعم ها و عطرهای 
مختلف بودیم. مردی از جنس درخت که 
خود چون درخت اســتوار و چون برگ 
ســبز و چون میوه شــیرین است. وی با 
پیونــد زدن درختان مختلف به هم درس 
پیوندهای دوستی بین انسان ها را می دهد و 
پیوند زندگی را با درخت و محیط زیست 
و پاسداشــت آن به وسیله انسان را درس 

می دهد.
اســتاد ملــک زاده بــا تــالش شــبانه روزی 
ــرده  ــم ک ــت فراه ــس بهش ــی از جن باغ
ــاغ  ــن ب ــودش ای ــه خ ــر چ ــت، گ اس
ــر  ــه نظ ــی ب ــد ول ــادو می نام ــاغ ج را ب
ــر از توصیفــات  ــاغ فرات ــن ب می رســد ای
از  جلــوه ای  و  بــوده  چنینــی  ایــن 
زمیــن  روی  در  بهشــتی  باغ هــای 
ــا  ــاره باغ ه ــم درب ــرآن کری ــت. در ق اس
و میوه هــای بهشــتی و حتــی باغــات 
روی زمیــن آیــات متعــددی وجــود دارد 
کــه پرداختــن بــه همــه آنهــا و توضیــح 
ــاعت ها  ــا س ــه آنه ــوط ب ــیر مرب و تفس
ــد  ــور می خواه ــای قط ــان و کتاب ه زم
ــه  ــد ب ــث بای ــن مباح ــتداران ای و دوس
کتاب هــای تفســیری مراجعــه کننــد بــه 
ــوه  ــاره 5 می ــرآن درب ــخص ق ــور مش ط
بهشــتی صحبــت کــرده کــه عبارتنــد از 

ــا  ــور و خرم ــون، انگ ــار، زیت ــر، ان انجی
ــر  ــای منحص ــدام ویژگی ه ــر ک ــه ه ک
ــد و خــواص گوناگــون  ــردی دارن ــه ف ب
ــوص  ــی در خص ــی، ول ــی و درمان غذای
ســایر میوه هــا بــه صــورت مطلــق 
ــف  ــرای توصی ــت شــده اســت. ب صحب
نعمــات بهشــت آیــات فراوانــی در قرآن 
ــا  ــن نعمــات باغ ه هســت و یکــی از ای
ــن  ــت. پرداخت ــتی اس ــای بهش و میوه ه
ــال  ــن مق ــات و ســور در ای ــه همــه آی ب
میســر نبــوده و فقــط از دو ســوره مبارکه 
ــن نعمت هــای  ــه ای الرحمــن و واقعــه ب
الهــی نگاهــی کوتــاه انداختیــم آن هم در 
ــه توضیــح  حــد ترجمــه ســاده آیــات ن

ــا. مفصــل آنه
برای گشت و گذار در باغات و میوه های 
بهشتی و توصیف انواع باغ ها و میوه ها و 
زیبایی هــای آن زیباتر از توصیفات قرآن 
نمی توان یافت و برای روشنی مطلب در 
این خصوص ابتدا ســراغ زیباترین سوره 
قرآن سوره 55 در جزء 27 که با نام زیبای 
خداوند یعنی رحمان نامیده شده است که 
به حق این ســوره مبارکه را لقب عروس 

قرآن لقب داده اند.
در آیات ابتدایی این ســوره مبارکه چنین 

می خوانیم.
ْحَمُن )1( َعلََّم  ِحیِم الرَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بْسِم اللَّ
(2( َخَلَق اْلِنَْســاَن )3( َعلََّمُه الْبَیَاَن  الُْقْرآَن 
ــْمُس َوالَْقَمُر بُِحْسبَاٍن )5( َوالنَّْجُم  )4( الشَّ
ــَماَء َرَفَعَها  َجُر یَْســُجَداِن )6( َوالسَّ َوالشَّ
َوَوَضَع الِْمیــَزاَن )7( أاَلَّ تَْطَغْوا فِي الِْمیَزاِن 
)8( َوأَقِیُموا الَْوْزَن بِالْقِْســِط َواَل تُْخِسُروا 

الِْمیــَزاَن )9( َواْلَْرَض َوَضَعَها لِْلَنَامِ )10( 
فِیَها َفاکَِهــٌة َوالنَّْخــُل َذاُت اْلَْکَمامِ )11( 
یَْحاُن )12( َفبَِأيِّ  َوالَْحبُّ ُذو الَْعْصِف َوالرَّ

بَاِن )13( آاَلءِ َربُِّکَما تَُکذِّ
به نام خداوند رحمتگر مهربان

 ]خدای[ رحمــان )1(قرآن را یاد داد )2(
انسان را آفرید )3(به او بیان آموخت )4(

خورشید و ماه بر حسابی ]روان[اند )5(و 
بوته و درخت چهره  سایانند )6(و آسمان 
را برافراشــت و ترازو را گذاشــت )7(تا 
مبادا از انــدازه درگذرید )8(و وزن را به 
انصاف برپا دارید و در ســنجش مکاهید 
)9(و زمیــن را بــرای مردم نهــاد )10(

در آن میوه ]ها[ و نخل ها با خوشــه  های 
غالف دار )11(و دانه  های پوســت  دار و 
گیاهان خوشبوست )12(پس کدام یک از 

نعمت های پروردگارتان را منکرید )13(
به علت ارتباطی که این 13 آیه با هم دارند 

برای درک بهتر مطلب آنها را به طور کامل 
آوردیم و اما در همین 13 آیه اول در آیات 
6 و 11 و 12 بــه موضوع گیاه و درخت 
و میوه پرداخته اســت. در آیه مبارکه 6 به 
موضوع ســجده و چهره سایی درخت و 
گیــاه به درگاه خداوند اشــاره می کند. و 
از آیــات 10 تا 12 نیز بــه وجود میوه ها 
و گیاهان خوشــبو اشــاره می کند در آیه 
10 می فرمایــد و زمین را برای مردم نهاد 
که در آن میوه ها و نخل ها با خوشــه های 
غالف دار و دانه های پوست دار و گیاهان 
خوشبوست. پس کدام یک از نعمت های 

خداوند را تکذیب می کنید؟
تا اینجای آیات شــاید اشــاره به میوه و 
درختان دنیوی بود ولی داســتان از آنجا 
زیباتر می شــود که در ادامه ســوره و از 
آیه 46 به بعد به توصیف باغات بهشــتی 
پرداخته می شــود. از آیــات 46 به بعد 

می فرمایــد: و هر کس را 
که از مقــام پروردگارش 

بترسد دو باغ است.
از  کدامیــک  پــس 
پروردگارتان  نعمت های 
دارای  کــه  منکریــد  را 
کدام  پس  شاخســارانند 
نعمت هــای  از  یــک 
پروردگارتــان را منکرید 
در آن دو باغ دو چشــمه 
روان اســت پــس کدام 
نعمت هــای  از  یــک 
پروردگارتــان را منکرید 
در آن دو بــاغ از هر میوه 
دو گونه است پس کدامیک از نعمت های 

پروردگارتان را منکرید.
زیبایی های این سوره و باغ ها و میوه های 
بهشــتی را در ادامه آیات زیباترین سوره 
قرآن چنین می خوانیم. و غیر از آن دو باغ 
، دو باغ دیگر نیز هست پس کدام یک از 
نعمت هــای پرودگارتان را منکرید. که از 

شدت سبزی سیه گون می نماید.
پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را 
منکرید، در آن دو باغ دو چشــمه همواره 
جوشان است. پس کدامیک از نعمت های 
پروردگارتــان را منکریــد. در آن دو بــاغ 
میوه و خرما و انار اســت، پس کدامیک از 
نعمت های پروردگارتان را تکذیب می کنید. 
بزرگان دینی فرموده اند در پاسخ این سوال 
قرآنی بگویند ال بشأٍی من آالئک رب اکذب 
فلک الحمد یا منان، پروردگارا هیچکدام از 
نعمت های تو را انکار نمی کنم ســپاس تو 

راست ای پروردگار منان. 
در سوره مبارکه واقعه نیز وقتی پاداش های 
السابقون را باغ پرنعمت بهشت ذکر کرده 
اســت در آیه 12 می فرماید که السابقون 
الســابقون اولئک فی جنات نعیم مقربان 
درگاه الهی هســتند در باغ های پرنعمت 

بهشت جای دارند.
و در آیه 20 نیز می فرماید: میوه هایی از هر 
نوع که مایل باشند در اختیار آنها قرار دارد 

و فاکهه مما یتخیرون.
و همچنین در خصوص اصحاب الیمین 
یا همان دست راستی ها و پاداش های آنها 
چنین فرموده اســت و اصحاب الیمین ما 
اصحاب الیمین فی سدر مخضود و طلح 
منضود و ظل ممدود و ماء مســکوب و 
فاکهــه کثیره ال مقطوعــه و ال ممنوعه و 
اصحاب یمین چه اصحاب یمینی آنها در 

سایه درختان سدر بیخار قرار دارند.
و در ســایه درخت طلح پر برگ به ســر 
می برنــد )درختی اســت خوشــرنگ و 
خوشبو( و سایه کشــیده و گسترده و در 
کنار آنها آبشــارها و میوه های فراوانی که 

هرگز قطع و ممنوع نمی شود.
تمامی عالــم جلوه های زیبایی از خداوند 
اســت که درختان نیز به قول استاد سخن 
ســعدی می توانند درس معرفت به انسان 
بدهند. برگ درختان سبز در نظر هوشیار / 
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار و 
یا اینکه در جای دیگر می گوید: به جهان 
خرم از آنــم که جهان خرم از اوســت/ 
عاشــقم بر همــه عالم که همــه عالم از 

اوست.

قصه غم انگیز ازدواج 1600 کودک در همدان
■ مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری: مقابله با ازدواج کودکان، باید دغدغه همه مسئوالن باشد

■ یک جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی: بلوغ جنسی شرط کافی ازدواج نمی تواند باشد

به بهانه دیدار از باغ استاد پرویز ملک زاده

و َجنَی الَْجنَّتَیِْن َداٍن )و میوه های آن دو باغ بهشتی در دسترس است(

یادداشت 
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اقتصـاد

نگاه

بخشــنامه  ابالغ  صرف 
جدید  ساختار  تعریف  با 
نمی تــوان در ابتدای کار 
فرآیندی عــادی تعریف 
کرد و برای معمولی شدن 

آن زمان الزم است

 e g h t e sa d @ h a m e d a n p a ya m . co m

خبر

توزیع ۴00 تن شکر یارانه ای در بین زنبورداران همدانی

 معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان از توزیع 400 تن 
شکر یارانه ای در بین زنبورداران استان خبرداد.

محمد نظرپور با بیان اینکه ســاالنه 5 هزار تن شــکر مورد نیاز زنبورداران استان همدان 
است، بیان کرد: به علت مشکالتی که در تأمین شکر در کشور وجود داشت نتوانستیم این 

میزان را برای استان تأمین کنیم.
وی با اشــاره به اینکه 400 تن شکر یارانه ای در چند مرحله به استان تخصیص داده شد، 
افزود: با توجه به اینکه مصرف خانوار در اولویت قرار دارد ســهمیه مورد نیاز زنبورداران 

تأمین نشــد و درحال حاضر بهره برداران اســتان از بازار آزاد شکر مورد نیاز خود را تهیه 
می کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه 267 
هزار کلنی زنبورعسل در استان همدان وجود دارد، به ایسنا گفت: در سال گذشته 2853 
تن عسل در استان همدان تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود افزایش 

31 درصدی داشته است.
نظرپور درباره تأثیر پروانه ها در تولید زنبورهای عســل، گفت: وجود پروانه ها  و تغذیه 
آنها از شهد گیاهان برای زنبورهای عسل اثرات منفی دارد اما این موضوع باید به صورت 

تخصصی بررسی شود.

کدام رفتار مردم به گرانی و کاهش کاال 
دامن می زند؟

 یک فعال اقتصادی می گوید: چرا مردمی که در شرایط سخت جنگ 
تحمیلی پشت هم ایستادند و با همدلی و اتحاد از تمامیت ارضی کشور 
دفاع کردند امروز مســئولیت های اجتماعی خــود را نادیده گرفته و با 
رفتارهای غلط اجتماعی و اقتصادی به بروز بحران برای همنوعان خود 

دامن میزنند؟
رئیس هیأت مدیره اتحادیه تعاونی هــای توزیع و فروش محصوالت 
غذایی در خصوص زمینه و عوامــل اصلی این بحران گفت: هر چند 
تعامل با جهان و به ویژه کشورهای اروپایی در مقطع کنونی برای ایران 
بســیار مهم و تعیین کننده است اما مسئله خروج آمریکا از برجام تنها 
بخشی از تاثیر گذاری در مسائل و چالش های اقتصادی کشور را عهده 
دار اســت و ســهم عمده ای از مشکالت اقتصادی کشــور را باید در 
سیســتم مدیریتی و بی نظمی در نظام درونی اقتصادی کشور و اخالل 

های داخلی جستجو کرد.
مهــدی کریمــی تفرشــی افــزود: بی اعتمــادی عمیــق مــردم به 
سیاست گذاری های اقتصادی دولت که به ویژه در سال های اخیر شدت 
گرفته و عدم احساس امنیت اقتصادی موجب شده تا جو روانی و ذهنی 
ایجاد شده در جامعه مردم را به سمت یک الگوی غلط پیش ببرد. الگوی 
تقاضای بیش از حد نیاز و غیرمعقول. غافل از اینکه این الگوی تقاضای 
بیمارگونه حاکم بر جامعه خود یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد و رشد 

تورم در کشور است.
این فعال اقتصادی با تشــریح جو روانی حاکم بر جامعه گفت: ترس 
از آینــده مبهم اقتصادی، ترس از بروز قحطی و نگرانی از ایجاد فاصله 
طبقاتی و فشار تجربیات تلخ گذشته و تبلیغات رسانه ای حاکم، همگی 
مردم را به سمت تشکیل صف های طوالنی برای خرید در شرایطی که 
قیمت اجناس و کاالهای مصرفی مردم چندبرابر می شود سوق می دهد 
و این رفتار مخرب خود بر افزایش قیمت و ایجاد حباب تورمی در بازار 
می افزایــد.وی تأکید کرد: ضمن اینکه تعادل نظام عرضه و تقاضا برای 
ایجاد تعادل در قیمت گذاری ضروری است. طبیعی است که با افزایش 
میزان تقاضا در جامعه مســئله کمبود اجناس و بالطبع افزایش قیمت ها 

شدت بیشتری به خود می گیرد.
به گفته کریمی تفرشی متاسفانه در شرایط بحران های مختلف و بروز 
احســاس عدم امنیت، تمایل به خود محوری و اولویت دادن به منافع 
خویش در اغلب افراد برجســته می شــود و بروز این خصوصیت به 
تجارب تاریخی و اجتماعی افراد در اجتماع و ســاز و کارهای تربیتی 
بنیادین بســتگی دارد. کریمی با اشاره به تاریخ رفتار اقتصادی مردم در 
بحران های بزرگ تر گفت: اما چرا مردمی که در شــرایط سخت جنگ 
تحمیلی پشت هم ایستادند و با همدلی و اتحاد از تمامیت ارضی کشور 
دفاع کردند امروز مسئولیت های اجتماعی خود را نادیده می گیرند و با 
رفتارهای غلط اجتماعی و اقتصادی به بروز بحران برای همنوعان خود 
دامن میزنند؟ وی تأکید کرد: یک دلیل اساســی برای بروز این تعارض 
و ناهنجاری را باید در سیاست گذاری ها و سیستم های مدیریتی کشور 
جستجو کرد. عدم موفقیت دولت در کنترل بحران های اقتصادی، عدم 
پاسخگویی درست و مناسب به خواسته ها و نیازهای اساسی و نارضایتی 
عمومی مردم، عدم واکنش های عملی مناســب از سوی تصمیم گیران 
نظام در شــرایط بحران که مردم واقعا تحت فشار هستند در بروز این 

ناهنجاری های اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای دارد.
این کارشــناس اقتصادی معتقد است: شــفافیت و واکنش های عملی 
مناســب در مسیر حفظ منافع مردم و پاسخگویی درست و به موقع از 
سوی مســئولین و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری و کسب و کار در 
جامعه و اینکه مردم تالش های مجدانه دولت و مسئولین را در راستای 
رفع مشکالت با درک متقابل حس و باور کنند نیاز اساسی جامعه به ویژه 

در شرایط فعلی است.
وی در پایان با تاکید بر وظایف نهادهای حاکم بر اقتصاد کشور در کنترل 
افکار عمومی گفت: آرام ســازی جو روانــی و فضای ذهنی جامعه در 
شرایط بحران از وظایف اصلی سیستم مدیریتی کشور، دولت و مسئولین 
و از همه مهمتر رسانه است به ساز و کاری بنیادین و اساسی نیاز دارد.

تبریک و تهنیت

شرکت اروند راه امیر - روشن

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
ــمت  ــی در س ــته حضرتعال ــاب شایس انتص
و  توانمنــدی  از  نشــان  کــه  جدیــد 
ــتگی کاری جنابعالی دارد را صمیمانه  شایس
ــد  ــوده، امی ــرض نم ــت ع ــک و تهنی تبری
اســت در ســایه الطــاف الهــی همــواره در 

ــید. ــربلند باش ــق و س ــت موف راه خدم

آگهي مزایده عمومی نوبت دوم 

آموزش و پرورش ناحیه یک همدان

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک همدان به استناد مجوز شماره 3880 تاریخ 1398/2/29 و در اجرای ماده 43 قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و بند )ب( ماده 86 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 در نظر دارد منافع تعداد 
9 باب از مغازه های متعلق به آموزش و پرورش واقع در خیابان میرزاده عشقی بر مدرسه امام خمینی)ره( را به طور جداگانه از طریق مزایده 
عمومی و انعقاد قرارداد اجاره یک ساله به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت و واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند از 
تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت اطالع از شرایط و شرکت مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند مشخصات 
مغازه به شرح ذیل می باشد و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 09182124044-32510160 واحد پشتیبانی تماس گرفته شود. 

)م الف405(

 تلفن گازبرقآب مساحت بالکن مساحت همکف شماره مغازه 

داردمشترک داردمشترک 125/743/77

داردمشترک داردمشترک 225/73/5

داردمشترک داردمشترک 325/53/9

داردمشترک داردمشترک 425/166/6

داردمشترک داردمشترک 525/873/91

داردمشترک داردمشترک 625/873/98

داردمشترک داردمشترک 725/923/94

داردمشترک داردمشترک 925/947/4

داردمشترک داردمشترک 1221/709/21

خدمات مالی
 حسابداری، مالیاتی

 تهیه ، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی 

)عملکرد سالیانه، ارزش افزوده و معامالت فصلی(
تحریر دفاتر قانونی، مشاوره مالیاتی، تهیه سیستم های حسابداری 

و تهیه طرح توجیهی، اقتصادی و مالی

09186127200 - 09206127200

آگهی مزایده عمومی اجاره سامانه بوجاری - نوبت اول
شرکت خدمات حمایتي کشاورزي  استان همدان

شماره:55/36/98/878 - تاریخ:1398/3/23

شرکت خدمات حمایتي کشاورزي استان همدان

شرکت خدمات حمایتي کشاورزي استان همدان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد اجاره سامانه بوجاری جهت عملیات بوجاری بذر به مقدار 1500 تن 
"دریافت اسناد  را از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از 
w انجام خواهد  w w . s e t a d i r a n . i r " از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی نرخ های پیشنهادی 
شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)توکن( را جهت  

شرکت در مزایده محقق سازند، 
1-شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مزایده در سامانه: 5098001539000001  ، روز  پنج شنبه مورخ  1398/3/23

2- نام و نشانی برگزارکننده مزایده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان  به آدرس میدان امام حسین )ع(- ابتدای خیابان اراک
3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500.000ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

4-مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه:از روز   پنجشنبه  مورخ 98/3/23  لغایت ساعت 19:00   روزسه شنبه   مورخ 98/3/28
p تا ساعت19:00  روز جمعه مورخ 98/4/7 d f 5- آخرین مهلت ارائه نرخ پیشنهادی-بارگزاری در سامانه بصورت 

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 20 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند. 
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها:روز  یکشنبه  مورخ 98/4/9  ساعت  10:00  درسالن جلسات استان می باشد.

شبای  حساب  شماره  به  واریزی  فیش  یا  و  بانکی  ضمانتنامه  صورت  دو  به  که  است  ریال   41/250/000 مبلغ  کار:   ارجاع  فرآیند  تضمین  نوع  و  7-مبلغ 
IR250100004001039704005791 نزد بانک مرکزی از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز 30کاراکتری 362039765263500650000000000006 

قابل ارائه می باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع )الف(عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بایستی بصورت 
فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا ساعت 12:00 روز پنج شنبه  مورخ  98/4/6 دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل 

و رسید دریافت شود.
*متقاضیان شرکت در مزایده  می توانند قبل از ارائه نرخ پیشنهادی، از سامانه بوجاری در زمان تعیین شده بازدید نمایند.

w وآدرس  پایگاه ملی اطالع  w w . a s s c . i r ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 22- 08132646720به  آدرس اینترنتی شرکت
h مراجعه فرمائید. t t p ://i e t s /m p o r g .i r رسانی مناقصات  

-شماره تماس پشتیبانی سامانه :  41934-021 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان همدان به شماره 08132520716
)م.الف424(  

وزارت جهاد کشاورزی

قیمت روز انواع جاروبرقی در بازار تهران
قیمت )تومان( مدل برند 

2200Wپارس خزر  -V C1/185/000
R 11 رباتیکیوفی  o b o v a c1/950/000
L-2430لومکس V C1/042/780
FC91742/579/000/01فیلیپس

770/000سری آلفا مدل 707پارس خزر 
Bسایا e t a  Ma x795/000

2000W-Vپارس خزر  C1/010/000
-2500Wپارس خزر  KO MP R E S S O R  V C1/700/000

Meسایا r l i n550/000
T 2000پارس خزر  u r b o960/000

FC91702/565/000/01فیلیپس
Q-18سامسونگ U E E N1/699/000

 صف های اخــذ تســهیالت در بانک ها 
طوالنی اســت و اغلب مردم برای باز کردن 
گره های مالی به دنبال اخذ تسهیالت هستند 
اما این راه نیز بدون فراز و نشــیب نیســت. 
اگر سقف تسهیالت کمتر از 10 میلیون تومان 
باشد یک ضامن کارمند با کسر حقوق و اگر 
به بیش از 10 میلیون تومان برسد، به تناسب 

تعداد ضامن های کارمند نیز افزایش می یابد.
افــراد بایــد حداقــل یــک آشــنا داشــته 
باشــند تــا بانــک حاضــر شــود یــک ضامــن 
ــاس  ــازارِ التم ــرد. ب ــب دار بپذی ــواز کس ج
ــت  ــم داغ داغ اس ــارات ه ــئول اعتب ــه مس ب
و اگــر کارمنــد مربوطــه نتوانــد از پــس 
آخریــن  کــه  بیچــاره  درمانــده  اصــرار 
ــس  ــه رئی ــد، ب ــت برآی ــک اس ــدش بان امی
شــعبه حوالــه می دهــد کــه مســئولیتش 
ــد  ــاره رون ــردم درب ــد. م ــده او نباش ــر عه ب
تســهیالت  اخــذ  فرسایشــی  و  طوالنــی 
فراوانــي مي کننــد،  بانکــی صحبت هــاي 
ــای  ــی بانک ه ــورای هماهنگ ــر ش ــه دبی ک
زمینــه گفــت:  ایــن  در  اســتان همــدان 
بااینکــه عملکــرد سیســتم بانکــی در همــدان 
وضعیــت  اســتان ها  ســایر  بــه  نســبت 
کــه  انتظــار  و صــف  دارد  مطلوب تــری 
ــزار  ــرای اخــذ تســهیالت ازدواج از 13 ه ب
نفــر بــه یک هــزار و 30 نفــر در پایــان ســال 
گذشــته رســیده بــود در ســال جــاری بــه 7 

ــت. ــیده اس ــر رس ــزار نف ه
محمد طوماســی با بیان اینکه در سال جدید 
نیز ابالغ بخشنامه و تطبیق سیستم بانکی با آن 
زمان بر بود خاطرنشان کرد: اگر بانک به یک 
ضامن بســنده کند، او باید توانایی پرداخت 
اقســاط در صورت نپرداختن معوقات توسط 

متقاضی را داشته باشد. 

وی بــا بیان اینکه بانــک در نهایت می تواند 
یک چهــارم حقوق یک ضامــن را اخذ کند 
به فارس گفت: یک اســتاد دانشگاه، پزشک 
و یا مدیر با یک کارمند ســاده متفاوت است 
و بخشــنامه ضامن یک نفره، شامل حال هر 

ضامنی نمی شود.
طوماســی اظهار کرد: اگر ما اســتعالمات را 
انجام ندهیم و فردا با مشــکل مواجه شویم 
به طور حتم زیر سؤال خواهیم رفت که چرا 

نظارت های الزم را انجام دادیم.
وی با اشــاره بــه اینکه ســخت گیری در 
پرداخــت تســهیالت ازدواج وجود ندارد 
ازدواج جوانان  بــه  نســبت  افزود: همــه 
دغدغه مند هســتند و بانک ها با نگاه مساعد 
به این مســأله می نگرند امــا نکته مهم این 
اســت که به هر حال بایــد منابع پرداخت 

تسهیالت بانکی ازدواج با توجه به دو برابر 
شدن آن در نظر گرفته شود.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان همدان 
با بیان اینکه با وجود مشکالت، سیستم بانکی 
به دنبال رفع موانع پیش روی جوانان اســت 
تصریح کــرد: بدیهی اســت صــرف ابالغ 
بخشنامه با تعریف ســاختار جدید نمی توان 
در ابتــدای کار فرآیندی عادی تعریف کرد و 

برای معمولی شدن آن زمان الزم است.
وي با اشــاره بــه برخــی ناهماهنگی  ها در 
دریافــت نــوع ضمانــت بــرای پرداخت 
تســهیالت گفت: صدور بخشنامه های جدید 
نیاز به فرصت دارد تا در سیستم بانکی روند 

معمولی پیدا کند.
طوماسي با اشاره به اینکه نیاز به درک متقابلی 
از ســوی متقاضیان نیز وجود دارد بیان کرد: 
باالخره شعب بانک ها موظف هستند قوانین 

را رعایت کنند.

اجرای بخشنامه های جدید بانکی 
به زمان نیاز دارد

تا آخر خرداد مالیات سکه را ندهید
 جریمه می شوید

 معاون مالیات های مستقیم ســازمان امور مالیاتی اعالم کرد: عدم 
پرداخت مالیات تا پایان خرداد 1398 و یا عدم پرداخت اقســاط در 

سررسیدهای مقرر، مشمول جریمه خواهد بود.
به نقل از سازمان امور مالیاتی، نادر جنتی اظهار داشت: کلیه خریداران 
سکه که در سال 1397 نسبت به دریافت حداکثر 200 سکه از سیستم 
بانکی اقدام کرده اند، مشمول مالیات مقطوع بوده و از نگهداری اسناد و 
مدارک موضوع قانون مذکور و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

معاون مالیات های مســتقیم ســازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: 
اشــخاصی که در ســال 1397 بیش از 200 ســکه دریافت کرده اند، 
مشــمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های 
مستقیم نبوده و باید اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت )خرید و 
فروش ســکه( را تا پایان خردادماه سال 1398 به سازمان امور مالیاتی 

کشور تسلیم کنند.
وی در خصوص نحوه تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه که 
طی ســال 1397 سکه خود را دریافت کرده اند، گفت: بر این اساس، 
تا 20 سکه دریافتی مشمول مالیات نیست. نسبت به مازاد 20 سکه تا 
میزان 60 سکه به ازای هر سکه 150 هزار تومان مالیات مقطوع، نسبت 
به مازاد 60 سکه تا میزان 100 سکه به ازای هر سکه 200 هزار تومان 
مالیات مقطوع و نسبت به مازاد 100 سکه تا میزان 200 سکه به ازای 

هر سکه 250 هزار تومان مالیات مقطوع تعیین شده است.
جنتی تصریح کرد: خریداران ســکه در محدوده 20 تا 200 ســکه با 
تاریخ تحویل سال 1397، الزم است ضمن مراجعه به سامانه عملیات 
، کد ملی  w w w .t a x .g o v .i r الکترونیک مودیان مالیاتی به نشــانی 
خود را در بخش »مالیات مقطوع دریافت کنندگان ســکه« وارد کرده 
و در صورتی که مشــمول مالیات سکه بودند، اقدام به ثبت نام در این 
ســامانه کنند.معاون مالیات های مستقیم ســازمان امور مالیاتی کشور 
افزود: بدیهی اســت اطالعات مودی اعــم از اطالعات هویتی، محل 
اقامت و شماره همراه، پس از ثبت نام، اعتبار سنجی شده و در صورت 
صحــت اطالعات، نام کاربری و کلمه عبور به شــماره همراه مودی 
پیامک خواهد شــد.وی ادامه داد: مودی پس از دریافت نام کاربری و 
کلمه عبور اجازه ورود به بخش مربوطه در سایت عملیات الکترونیک 
ســازمان را پیدا کرده و در ادامه، پس از مشــخص کردن تعداد سکه 
خریداری شــده، محاسبات سیستمی انجام شده و مبلغ مالیات تعیین 
می شــود که پس از دریافت شناســه قبض و شناسه پرداخت، امکان 

پرداخت مالیات فراهم می شود.
جنتی همچنین از امکان پرداخت مالیات در چهار قسط مساوی خبر 
داد و گفت: عــدم پرداخت مالیات تا پایان خــرداد 1398 و یا عدم 

پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر، مشمول جریمه خواهد بود.

قیمت انواع جاروبرقی  در بازار 
 آنچه در زیر می آید جدول قیمت انواع جاروبرقی دربازار اســت: شــایان ذکر است که 
این نرخ ها ممکن است بر اساس برخی امکانات جانبی و خدمات پس از فروش در مناطق 

مختلف شهر تا 10 درصد تفاوت قیمت داشته باشد.
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خبـر خبـر

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

جنجالی ترین انتقال فصل
کاپیتان آبی ها به پدیده پیوست

 پس از کــش و قوس فراوان، در 
نهایت ســیدمهدی رحمتی از جمع 
آبی های پایتخت جدا شــد تا از این 
پس با پیراهن تیم شــهرخودرو در 

لیگ برتر حضور پیدا کند.
به گزارش "ورزش سه"، قطعا یکی 
از مهمترین چالش های اســتقاللی 
هــا پیش از آغــاز لیــگ نوزدهم 
و همینطور فصل نقــل و انتقاالت، ادامه همکاری با سیدحســین 
حسینی و ســیدمهدی رحمتی درون دروازه این تیم بود و به دلیل 
داغ بودن این موضوع هر روز خبری در رابطه با چالش پیش روی 
آبی ها منتشر می شــد تا اینکه امروز تکلیف به طور کامل روشن 
شــد و این کاپیتــان باتجربه آبی ها بود کــه در نهایت رضایت به 

جدایی از این تیم داد.
سیدمهدی رحمتی که در دو فصل اخیر به همراه حسینی چالش های 
فراوانی را برای حضور در لیست نفرات اصلی داشت پس از سال ها 
حضور در جمع اســتقاللی ها، به مذاکره با مسئوالن تیم شهرخودرو 
پرداخــت و در نهایت برای حضور در این تیــم توافق کرد و بدین 
ترتیب یکی از مهمترین چهره های فوتبالی لیگ برتر در لیگ نوزدهم 

را با پیراهن تیم شهرخودرو خواهیم دید.
با وجود این که گفته می شــد با اســتقالل قراردادی دو ساله خواهد 
بســت، در نهایت راضی به جدایی از اســتقالل شــده، اگرچه این 
توافق هنوز قطعی نیســت و مدیران پدیده پس از انتشار خبر اول در 
خبرگزاری فارس به تکذیب آن پرداختند، اما در نهایت مجبور شدند 
توافق خود را علنــی کنند. حال باید دید توافق بین مهدی رحمتی و 
باشگاه پدیده کی رسمی شده و تصویر عقد قرارداد مشترک چه زمان 

انتشار خواهد یافت.

تیم های والیبال لهستان، روسیه و کانادا 
وارد ارومیه شدند

 کاروان تیم های ملی والیبال لهســتان، روســیه و کانادا با استقبال 
مســئوالن ستاد برگزاری هفته ســوم لیگ ملت های 2019 وارد شهر 

ارومیه شدند.
ــوم  ــه س ــاز هفت ــا آغ ــه دو روز ت ــی ک ــنا، در حال ــزارش ایس ــه گ ب
ــی  ــه باق ــهر ارومی ــی ش ــه میزبان ــال 2019 ب ــای والیب لیگ ملت ه
ــادا  ــیه و کان ــتان، روس ــال لهس ــی والیب ــای مل ــت، تیم ه ــده اس مان
کــه دیــروز )چهارشــنبه( بــا اســتقبال مســئوالن ســتاد برگــزاری وارد 

ــه شــدند. شــهر ارومی
ــه  ــد ارومی ــه مقص ــران را ب ــران ته ــی ای ــم مل ــن کاروان تی هم چنی
تــرک کــرد تاپیــش از آغــاز مســابقات یــک جلســه تمرینــی در ایــن 

شــهر برگــزار م کنــد.
در هفته ســوم لیگ ملت های والیبال، تیم ملی ایران در ســالن 6000 
نفــری غدیر ارومیه باید از روز جمعه بــه ترتیب به مصاف تیم های 

کانادا، لهستان و روسیه برود.
برنامه بازی های هفته ســوم لیگ ملت های 2019 در ارومیه به شرح 

زیر است:
جمعه 24 خرداد 1398

روسیه �������������������������������������������������������  لهستان، ساعت 15:30
ایران �����������������������������������������������������������  کانادا، ساعت 18:30

شنبه 25 خرداد 1398
روسیه ���������������������������������������������������������  کانادا، ساعت 15:30

ایران �������������������������������������������������������������������������������� لهستان، 
یکشنبه 26 خرداد 1398

لهستان ��������������������������������������������������������  کانادا، ساعت 15:30
ایران ����������������������������������������������������������  روسیه، ساعت 18:30

9 خانه ورزش روستایی 
در همدان افتتاح می شود

 با توجه به سرکشــی و نیاز ســنجی 22روستای با جمعیت باالی 
1000نفر شهرســتان همدان 9 روستا به خانه ورزش روستایی تجهیز 
می شود.سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان گفت : با 
توجه به سرکشی و نیاز سنجی 22 روستای با جمعیت باالی 1000نفر 
شهرستان همدان 9 خانه ورزش روستایی در شهرستان همدان افتتاح 
می شود وی گفت: با توجه به سرانه باالی جمعیت این روستا ها و طی 
بازدیدی که بعمل آمد تالش می کنیم روستاهای ارزانفود .قرخلر.بیوک 
آباد .کوزره .سرخ آباد. یسرلو . گرچاقا .یکن آباد . گنبد با افتتاح خانه 
ورزش روستایی و تأمین تجهیزات و امکانات ورزشی شرایط بهتری 
را برای استفاده جوانان این مناطق از خانه های ورزش را فراهم کنیم.

ملیحه براز افزود: تکمیل و راه اندازی خانه ورزش روســتایی یکی از 
اولویت های ورزشی اســت که باید ضمن سرعت بخشیدن در روند 
اجرایی آن، در ســال آتی شــاهد افتتاح این خانه های ورزش باشیم. 
خانه های ورزش روســتایی با هدف کاهش آســیب های اجتماعی، 
توسعه ورزش روستایی، افزایش نشــاط و شادابی و پرکردن اوقات 
فراغت جوانان و نوجوانان در روستا ها با مشارکت اداره کل ورزش و 
جوانان استان همدان ،اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان، هیأت 
روســتایی و عشایری، بخشــداری ها، دهیاری ها و جوانان ساخته و 

تجهیز می شود.

دیدار سید امیر برقعی با وزیر ورزش 
ترکمنستان در عشق آباد

 مدیــر ایرانی توســعه تنیس منطقه غرب و آســیای میانه با وزیر 
ورزش و دبیرکل کمیته ملی المپیک ترکمنستان دیدار کرد.

بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل ورزش و جوانان ، مســابقات 
قهرمانــی نوجوانان کشــورهای آســیای میانه در حالی بــه میزبانی 
ترکمنستان برگزار شد که سید امیر برقعی مدیر ایرانی وهمدانی توسعه 
تنیس در منطقه غرب و آسیای میانه بعنوان نماینده فدراسیون جهانی 
تنیس در این رقابتها حضور یافت.با هماهنگی بعمل آمده از ســوی 
فدراسیون تنیس ترکمنستان ، همزمان با برگزاری این رقابتها ، برنامه 
ها و فعالیت های ورزش تنیس در آن کشــور در جلســات جداگانه 
ای از ســوی نماینده ایرانی فدراســیون جهانی تنیس با وزیر ورزش 
ترکمنستان دایانچ یاگانوویچ و همچنین دبیرکل کمیته ملی المپیک آن 

کشور آزاد مرادووف مورد بحث و برنامه ریزی قرار گرفت.
مســابقات قهرمانی نوجوانان کشــورهای آســیای میانــه با حضور 
کشورهای ترکمنستان ، قزاقستان ، ازبکستان ، افغانستان ، تاجیکستان 

و قرقیزستان به مدت 5 روز در شهر عشق آباد برگزار شد.

استخر بانوان همدان هفته آینده 
به بهره برداری می رسد

 در صورت تامین انشعابات برق و گاز استخر سرپوشیده مجموعه 
ورزشی بانوان شهرستان همدان هفته آینده به بهره برداری می  رسد.

نشست بررســی و رفع موانع بهره برداری از استخر بانوان همدان با 
حضور دکتر آریایی مدیرکل حوزه استانداری، خانم دکتر علیمحمدی 
مدیرکل امور بانوان اســتانداری، شهیدی مدیرعامل امور برق، فیاض 
مدیرعامل گاز اســتان و جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان استان در 

مجموعه ورزشی بانوان همدان برگزار شد.
در این نشســت مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گزارشی از 
روند احداث این مجموعه ارائه و اظهار کرد: کار ســاخت و احداث 
استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی بانوان شهرستان همدان از سال 86 

آغاز شده و اکنون 98 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
محسن جهانشیر اضافه کرد: مساحت این استخر هزار و 180 متر مربع 
بوده و در صورت تامین انشعابات برق و گاز این مجموعه هفته آینده 

به بهره برداری می رسد.

دهه سوم شهریور آغاز لیگ 2

 رقابت هــای لیــگ دســته دوم کشــور دهــه ســوم شــهریور مــاه 
ــته دوم باشــگاه های  ــگ دس ــال لی ــد می خــورد مســابقات فوتب کلی
ــر  ــی از اواخ ــروه 14 تیم ــم و در دو گ ــرکت 28 تی ــا ش ــور ب کش

ــود. ــاز می ش ــاه آغ ــهریور م ش
مسئول رقابت های لیگ دسته دوم کشور با اعالم این خبر گفت: این 
رقابت ها اوایل شــهریور ماه قرعه کشی خواهد شد و آغاز مسابقات 

فصل جدید نیز دهه سوم شهریور ماه خواهد بود.

محمود زاده افزود: در این رقابت ها 28 تیم شــرکت دارند که در دو 
گروه رقابت خواهنــد کرد و تیم ها دو هفته قبــل از آغاز رقابت ها 

بایستی نام 14 بازیکن خود را به فدراسیون ارسال نمایند.
وی در خاتمه افزود: تیم هــا باید وضعیت بدهی های خود را قبل از 
قرعه کشــی مسابقات مشــخص کنند تا با طیب خاطر قدم به عرصه 

رقابت ها بگذارند.
ــم  ــده دارد.تی ــدان دو نماین ــتان هم ــته دوم اس ــای دس در فوتبال ه
ــال پــاس و شــهرداری نماینــدگان همــدان در ایــن رقابت هــا  فوتب
می باشــند شــهرداری بــا هدایــت هــادی گل محمــدی در هفته هــای 

پایانــی مانــع از ســقوط شــهرداری بــه لیــگ 3 شــد و حــال بایــد 
بــرای آغــاز فصــل جدیــد تیمــی در خــور نــام شــهرداری ببنــدد.

تیم پاس دیگر نماینده استان فصل گذشته تا روزهای پایانی یکی از 
مدعیان صعود به شــمار می رفت که در نهایت موفق نشد و در لیگ 

2 باقی ماند. 
شــایعه خرید امتیاز و لیگ یکی شــدن پاس این روزها قوت گرفته 
است اما اگر به هر دلیل این تیم لیگ یکی نشد بایستی برای حضور 

قدرتمند در لیگ دو تالش کند.

سلیمان رحیمی »

  فوتبال همدان چند ســالی اســت که با 
نام پاس عجین شــده است و عالقه مندان به 
فوتبال، پاس را ســکوی پرتــاب جوانان و 
نوجوانان استان قلمداد می کنند وقتی پاس در 
لیگ هفتم به اســتان همدان حبه شد و استان 
در باالترین ســطح لیگ کشــور با نام پاس 
حضور یافت شور و شعف خاصی در استان 
شکل گرفت و عالقه مندان به فوتبال استقبال 
گرمی از این انتقال کردند به طوری که در دو 
سال اول آسمان پاس در همدان بسیار گل و 

بلبل بود و حمایت خوبی شد.
اما رفته رفته این شــوق و اشــتیاق فروکش 
کرد مدیریت غلط وپر اشــتباه در اداره پاس، 
افت حمایت ها از سوی ارگان های مختلف و 
دلزدگی عالقه مندان دست به دست هم داد تا 
با چاشنی بدشانســی پاس روز به روز افول 
کند و به رده های پایین تر سقوط کند و حتی 

این تیم تا لیگ دسته سوم نیز سقوط کرد.
سال گذشته اهالی فوتبال که جایگاه پاس را 
در لیگ 3 نمی دیدند دســت به تالش زدند 
و امتیاز لیگ دومی خریدند و فصل گذشــته 

پاس از لیگ دو استارد زد.
پــاس فصل قبل دیر بســته شــد و هدایت 
این تیــم را احمد جمشــیدیان مربی بومی 
و جوانــان همدانی به دســت گرفت و پس 
از نتایــج ضعیف در ابتــدای فصل آرام آرام 
خــود را بازیافت و روز بــه روز بهتر ظاهر 
شــد به طوری که در انتهای فصل از مدعیان 
صعود به لیگ یک بود و اگر خوب مدیریت 
و حمایت می شــد این تیم شایســتگی آن را 
داشــت که به لیگ یک صعود کند اما تجربه 
کم کادر فنی، اتفاقات غیرفوتبالی و بدشانسی 
مانع از کامیابی سبزپوشــان همدانی شد و از 

صعود به لیگ یک باز ماند.
احمد جمشــیدیان کارنامه موفقی از خود بر 
جای گذاشــت و نتایجی کــه گرفت دور از 
تصور اهالــی فوتبال بود و این مربی جایگاه 
خاصی در بین هــواداران پیدا کرد و کارنامه 
موفقــی در نخســتین آزمون خــود بر جای 

گذاشت.
در طول چند ســال گذشته همواره در ابتدای 
فصل بحث خرید امتیاز مطرح می شــود اما 
پس از فروکش کردن عطش هواداران استان 

خرید امتیاز نیز به فراموشی سپرده می شود.
نگارنده به یاد دارد که از همان ســال اول 
که پاس از لیگ برتر ســقوط کرد مسئوالن 
اســتان برای خرید امتیاز تــالش کردند و 
حتی با مس رفســنجان کرمان به توافقاتی 
دســت یافتند که دســت های پشت پرده و 
برنامه ای به اســم نود به ســرکردگی عادل 
همدانی ها  کامیابــی  از  مانع  فردوســی پور 
شــد. این داستان در سال های بعد هم ادامه 
داشــت تا آنکه ســال گذشــته به واقعیت 
تبدیل شــد و پس از ســقوط پاس به لیگ 
3 متولیان ورزش اســتان امتیــاز لیگ 2 را 

خریداری کردند و پاس دوباره حیات خود 
را از لیگ دو دنبال کرد.

این شایعات و داستان خرید امتیاز امسال نیز 
دنبال می شــود و گویا اهالی ورزش استان به 

جد دنبال لیگ یکی شدن هستند.
مجموعه اســتان با وحدت و یکپارچگی در 
لیگ یکی شدن پاس متفق القول هستند پاشنه 

کشیده برای خرید امتیاز تالش می کنند.
محسن جهانشــیر مدیر کل جوان و پرانرژی 
اداره ورزش و جوانــان، اســتاندار عالقه مند 
به امر ورزش و نشــاط برای جوانان، صوفی 

رئیس هیــأت فوتبال و شــهردار همدان که 
تجربه باالیــی از تیم داری دارد حاجی بابایی 
نماینده مــردم همــدان و فامنین در مجلس 
شــورای اســالمی دست به دســت هم و با 
وحدتی مثال زدنی به دنبال تحقق خواســته 
هواداران فوتبال اســتان هســتند و سیروس 
رکنی یکی از پیشکســوتان اســتان که عضو 
اتحادیه فوتبال کشور است را مأمور مذاکره با 
فروشندگان امتیاز کرده اند و ظاهراً رایزنی ها 

نیز پیشرفت خوبی داشته است و تا حدودی 
برای خرید امتیاز تیم فوتبال شهرداری تبریز 
قدم هــای خوبی برداشــته اند و اگــر اتفاق 
خاصی به وجود نیاید طی 10 روز آینده این 
امر عملیاتی خواهد شد و همدانی ها لیگ این 

فصل را با تیم های دسته اولی آغاز می کنند.
در تماس تلفنی بــا رکنی مأمور خرید امتیاز 
وی یادآور شــد که متولیان اســتان باعالقه  
وافــری خواهان خرید امتیاز هســتند و من 
نیز با توجه به پشــتکار و خواست مسئولین 
بــا چند تیم رایزنی کرده ام و مذاکرات خوبی 
با مدیران باشــگاه شهرداری تبریز داشته ام و 
صوفی نیز با شــهردار تبریز نامه نگاری کرده 
و پیشرفت های خوبی نیز حاصل شده است 
و اگر اتفاق غیر منتظــره ای نیافتد امتیاز این 
تیم را بــه همدان خواهیم داد. در کنار خرید 
امتیاز، اســتاندار، رئیس هیأت فوتبال و مدیر 
کل ورزش و جوانــان در تالش همســو به 
دنبال ایجاد ســبز حمایتی هستند و در صدد 
هســتند تا چند اسپانســر را کمک بگیرند تا 
این تیم در طول فصل دغدغه مســائل مالی 
نداشته باشــد یکی از این اسپانسر ها اپراتور 
ایرانسل  اســت که ظاهراً توافقات خوبی نیز 

حاصل شده است.
خریــد امتیاز و حضور در لیگ یک بســیار 
خوب اســت اما حفــظ و نگهــداری آن و 
حمایت همه جانبه اهمیــت باالتری دارد و 
امید است که با حمایت مالی و معرفی اهالی 
ورزش و طیف گســترده عالقه مندان بتوانیم 
پاس را حمایت کنیم و دوباره این تیم قدیمی 

را به روزهای اوج برسانیم.
پاس قهرمانی باشگاه های آسیا را در کارنامه 
خود دارد و روی ســینه اش ســتاره قهرمانی 
حک شــده و این یک برند بــرای یک تیم 
اســت و اگر حمایت الزم شــود دوباره این 
تیم می تواند به روزهای خوب خود بازگردد.

زمان زیــادی تا آغاز فصل جدید رقابت های 

لیگ نمانده اســت و بهتر است مسئولین هر 
چه زودتر تکلیف تیم پاس را روشن کنند اگر 
پاس لیگ یکی است بایستی بازیکنان و کادر 
در حد لیگ یــک را برای تیم بکار گرفت و 
با جذب بازیکنان مورد نیاز تمرینات را آغاز 
کنیــم و از همان هفته های اول با قدرت قدم 

به رقابت ها بگذاریم.
اگر هم امکان لیگ یکی میسر نشد زمان را از 
دست ندهیم و تیم را در حد لیگ 2 و باحفظ 
کادر فنــی و بازیکنان و تقویت نقاط ضعف 

خود را مهیای حضور در رقابت ها کنیم.
رقابت های لیگ یک و دو از شهریور ماه آغاز 
خواهد شد و فرصت 3 ماهه تا این رقابت ها 
با یک چشم به هم زدن می گذرد و بهتر است 
که هر چه زودتر تکلیف این تیم روشن شود 

و هواداران نیز از نگرانی بیرون بیایند.
ما ایــن حرکت را به فال نیــک می گیریم و 
امیدواریم که مســئولین ورزش استان هر چه 
زودتر شرایط حضور پاس در لیگ یک را به 
وجود بیاورند و بار دیگر ورزشگاه قدس را 
مملو از جمعیت برای حمایت از پاس ببینیم.
دوســتانی که دنبال خرید امتیــاز لیگ یک 
هســتند مدعی باشند که تا 10 روز آینده این 
پروژه نهایی خواهد شد و پاس فصل متفاوتی 

را آغاز خواهد کرد.
امسال ســال انتخابات است و اهالی ورزش و 
فوتبال می توانند نقــش پررنگی در انتخابات 
داشته باشــند. حمیدرضا حاجی بابایی نماینده 
ورزش دوست و پرتالش همدان نیز این را به 
خوبی درک می کند و برای رضایت موکالنش 
نهایت تالش خود را دارد تا راه لیگ یکی شدن 
پاس را هموار کند زیرا وی از روز اول در شکل 
گیری پاس در همدان نقش پررنگی داشت و نام 

پاس با نام وی عجین شده است.
امیدواریــم که هر چه زودتــر تکلیف پاس 
روشــن شود و فصل خوبی را پیش رو داشته 

باشیم.

پاس در یک قدمی لیگ یک

آگهی ارزیابی کیفی نوبت دوم

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان 

مناقصه شماره 15-98 یک مرحله ای 
شماره مجوز: 1571. 1398

و  آباد  مرغ   CG S , T B S ایستگاه  اصالح  و  ترمیم  مناقصه:  موضوع 
قزل آباد فامنین شامل تهیه مصالح، حمل و اجرا به طور کامل

 شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را 
از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شرح مختصر کار:
1- مبلغ برآورد اولیه پروژه3/594/041/000 )سه میلیارد و پانصد و نود و 

چهار میلیون و چهل و یک هزار( ریال می باشد.
2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 179/703/000 )یکصد و هفتاد و نه 
میلیون و هفتصد و سه هزار( ریال می باشد که به صورت یکی از تضامین 

قابل قبول معتبر در آیین نامه معامالت دولتی می باشد.
3- مدت اجرای پروژه 150 روز می باشد.

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 12 روز مهلت 
دارند ضمن نامه اعالم آمادگی جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به 

دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی ذیل اقدام نمایند.
روز   11 ساعت  تا  حداکثر  کیفی  ارزیابی  پاکات  تحویل  تاریخ 

دوشنبه1398/4/10 می باشد.
گاز  شرکت  مرکزی  ساختمان  شیرسنگی  میدان  همدان  تحویل  محل 

استان همدان طبقه اول اتاق 207 امور قراردادها می باشد. 
تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقباً در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.

تلفن: 4-38260571، 8-38261075 دورنویس: 081-38256207
w w w .n i g c -h m .i r آدرس اینترنت: 

ــه  ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــان ش ــام هگمت ــرا ب ــان ف ــرکت مجری ــرات ش ــی تغیی آگه

ــره  ــأت مدی ــه هی ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 14006213992 ب ــه مل ــت 12618 و شناس ــماره ثب ش

ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــورخ 1398/03/11 تصمیم م

1- سمت اعضای هیأت مدیره بقرارذیل تعیین گردید: 

آقــای هــادی شــعبانلو بــه شــماره ملــی 3874020487 بــه ســمت رئیــس هیــأت مدیــره آقــای 

ــای  ــره آق ــأت مدی ــو هی ــمت عض ــه س ــی 3871132810 ب ــماره مل ــه ش ــان ب ــی غیاثی مصطف

مســعود خداکرمــی بــه شــماره ملــی 3875707729 بــه ســمت مدیرعامــل وعضوهیــأت مدیــره 

2-  حــق امضــا درکلیــه مــوارد اعــم از چــک ، ســفته ، بــرات و اوراق و اســناد تعهــدآور بانکــی 

ودیگرعقــود برعهــده مدیرعامل)بــه تنهایــی( همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد . 

)498584(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهی اعالن نظر افراز 
ــه شــماره  پیــرو آگهــی منــدرج در روزنامــه ســپهر ب
ــای  ــت آق ــورد درخواس ــورخ 1398/2/22 م 1463 م
شــماره  بــه  فخر الدیــن  فرزنــد  زرینــی  علــی 
ــر  ــی 3960648626 براب ــماره مل ــنامه 1017 ش شناس
ــورخ 1392/8/19  ــماره 55906 م ــند ش ــره س ــک فق ی
ــی و  ــدار همگ ــد مق ــمی 15 نهاون ــناد رس ــر اس دفت
ــهم از 320  ــاع از 2 س ــهم مش ــدم س ــت 63 ص تمام
ــی  ــن آب ــه زمی ــدانگ 4 قطع ــعیر شش ــهم از 96 ش س
ــی  ــالک 70 ال ــان پ ــتای بی ــم روس ــه دی و دو قطع
ــد  ــش دو نهاون ــع در بخ ــی واق ــی از 21 اصل 75 فرع
ــرر  ــد مق ــراز در موع ــت اف ــوده اس ــداری نم را خری
1398/3/19 بــه عمــل آمــده کــه حــدود و حقــوق بــه 

ــد: ــل می باش ــرح ذی ش
ــمتی از  ــداری« قس ــد دام ــک واح ــدانگ ی  )شش
ــش 2  ــی بخ ــی از 21 اصل ــی 75 فرع ــالک 70 ال پ
ــتای  ــع( روس ــاحت )5000 مترمرب ــه مس ــد ب نهاون
ــای اول  ــه طول ه ــماال ب ــه: ش ــدود اربع ــا ح ــان ب بی
14/79 متــر و دوم بطــول 32/49 متــر و 71/86 متــر 
ــر و 47/24  ــت و 51/02 مت ــه غربیس ــر ک و 0/60 مت
ــت و  ــی اس ــل پ ــد فاص ــمت اول ح ــه قس ــر ک مت
ــت و  ــل دیواریس ــد فاص ــم ح ــی پنج ــمت دوم ال قس
ــالک  ــه پ ــت ب ــی اس ــل پ ــد فاص ــم ح ــمت شش قس

ــه طول هــای اول  ــًا: ب ــه پــالک باقیمانــده 70 الــی 75 فرعــی از 21 اصلــی جنوب ــه طــول13/06 متــر پــی اســت ب باقیمانــده 70 الــی 75 فرعــی از 21  اصلــی شــرقًا: ب
ــه طول هــای 7/20 متــر و 45/14 متــر  ــده 70 الــی 75 فرعــی ســوم ب ــه پــالک باقیمان 31/13 متــر و دوم 18/06 متــر کــه شــرقی اســت هــر دو قســمت پــی اســت ب
ــی  ــر پ ــول 49/97 مت ــه ط ــت ب ــت دیواریس ــه غربیس ــر ک ــر و 14/34 مت ــر و 7/54 مت ــر و 23/99 مت ــر و 8/49 مت ــر و 12/60 مت ــر و 4/01 مت ــر و 15/56 مت و 1/34 مت
اســت بــه پــالک باقیمانــده 70 الــی 75 فرعــی غربــًا بــه طــول 14/49 متــر پــی اســت بــه پــالک باقیمانــده 70 الــی 75 فرعــی از 21 اصلــی )راه عبــور در ایــن حــد 
می باشــد کــه راه عبــور مــورد افــراز در ضلــع غربیســت کــه راه عبــور مــورد افــراز از پــالک باقیمانــده 70 الــی 75 فرعــی از 21 اصلــی کــه مفــروز الرعیــه می باشــد 
و در تصــرف متقاضــی می باشــد( حقــوق ارتفاقــی نــدارد کــه بــا افــراز مقــدار فــوق برابــر تصیمــی شــماره 98/ن/1369 مــورخ 1398/3/22 مبنــی بــر قبــول افــراز 
موافقــت گردیــده اســت و نظــر بــه اینکــه متقاضــی اعــالم نمــوده اســت کــه اســامی و نشــانی ســایر مالکیــن مشــاعی را نمی دانــد لــذا بــه ســایر افــراد حقیقــی و 
حقوقــی کــه بــه هــر نحــو خــود را دارای حقــی می داننــد ابــالغ می گــردد کــه در اجــرای مــاده 12 قانــون افــراز و فــروش امــالک مشــاع مــاده 6 آیین نامــه همــان 
ــه دادگاه شهرســتان محــل وقــوع ملــک تقدیــم و  ــه عملیــات افــراز معتــرض می باشــند اعتــراض خــود را ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار ب قانــون چنانجــه ب
گواهــی مشــعر بــر طــرح دعــوی را اخــذ و بــه اداره ثبــت نهاونــد تقدیــم نماینــد در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن موعــد مقــرر نســبت بــه صــدور ســند 

ــد. ــد ش ــدام خواه ــراز اق ــت اف مالکی
)م الف 61(

جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

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

سند رسمي
برابر رأي شماره 139860326005000056 مورخ 1398/1/25 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي قربانعلی بایسته فرزند فرج ا.. به شماره شناسنامه 829 به شماره ملی 3960399766 صادره از نهاوند به 
میزان دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبیزار به مساحت 75099/90 مترمربع از پالک 69 
اصلي بخش ســه ثبت نهاوند  واقع در نهاوند روستای شــیراوند اراضی معروف به نظر علی حقوق ارتفاعی ندارد  

خریداري از مالک رسمي همت ا.. زارع فرد تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.)م الف 26(
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1398/3/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1398/3/23
محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

خرید امتیــاز و حضور در 
خوب  بســیار  یک  لیگ 
است اما حفظ و نگهداری 
جانبه  همه  حمایت  و  آن 
و  دارد  باالتــری  اهمیت 
حمایت  با  که  است  امید 
مالــی و معرفــی اهالی 
ورزش و طیف گســترده 
عالقه مندان بتوانیم پاس 

را حمایت کنیم



سرخ پوست

 برای کســانی که فیلم قبلــی »نیما جاویدی« 
یعنی ملبــورن را به خاطر دارند، »سرخپوســت« 
یک غافلگیری بزرگتر است. فیلمی که اگرچه در 
جشنواره فیلم فجر آنطور که باید قدر دانسته نشد 
ولی حتما یکی از بهترین آثار ســینمای ایران در 

چند سال گذشته است. 
قصد ندارم با توضیحات بیشتر داستان فیلم را لو 
بدهم ولی دعوتتان می کنم به تماشای »نوید محمد 
زاده« ای که پخته ترین بازی دوران بازیگری اش 
را انجام داده اســت. برای دیدن سرخپوســت، تا 
آمدن سی دی اش به سوپرمارکت ها صبر نکنید. 
این فیلم را باید روی پرده بزرگ سینماهای همدان 
دیــد. دلیلش را بعد از دیــدن آن خودتان متوجه 

خواهید شد.
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عرضه مچ بند هوشمند ضدآب شیوآمی 
به قیمت 25 دالر

 شرکت شیوآمی مچ بند هوشمندی برای برنامه ریزی تمرینات ورزشی 
عرضه کرده که ضد آب بوده و تنها 25 دالر قیمت دارد.به گزارش مهر ، 
عرضه مچ بندهای ورزشی که به حفظ تناسب اندام و سالمت افراد کمک 
می کنند، پدیده تازه ای نیست، اما عرضه چنین محصولی به قیمت تنها 25 
Mi 4 نام دارد،   B a n d دالر تا به حال سابقه نداشته است.این مچ بند که 
A با دقت 120 در 240 پیکسل در ابعاد  MO L E D مجهز به نمایشــگر 
 3 Mi  B a n d 0/95 اینچ است که نسبت به نمایشگر 0/78 اینچی مچ بند 
با دقت 80 در 120 پیکسل ارتقا یافته است.مچ بند یادشده را می توان تا 
عمق 50 متری آب فرو برد که دستاوردی مهم به خصوص برای شناگران 

و عالقه مندان به شیرجه محسوب می شود. 

آمازون نخستین بار عنوان ارزشمندترین 
برند تجاری جهان را کسب کرد

 آمازون با پشت سرگذاردن شــرکت هایی همچون اپل و گوگل 
برای نخســتین بار عنوان ارزشمندترین برند تجاری جهان را به خود 
اختصاص داد.به گزارش مهر ، بر اســاس رده بندی موسسه برندز که 
همه ساله از برترین موسسات تجاری جهان منتشر می شود آمازون با 
ارزشی معادل 315.5 میلیارد دالر باالتر از اپل و گوگل ایستاده است. 

این دو شرکت به ترتیب 309.527 و 309 میلیارد دالر ارزش دارند.
پس از ســه شرکت یادشده مایکروسافت، ویزا، فیس بوک، علی بابا، 
تنسنت، مک دونالدز و ای تی ان تی قرار گرفته اند. نکته بسیار جالب 
توجه در این زمینه تســخیر فهرست 10 برند برتر دنیا توسط شرکت 

های فناوری اطالعات است.

اچ تی سی دو گوشی میان رده قدرتمند 
عرضه کرد

 شــرکت اچ تی سی از عرضه دو گوشی هوشمند جدید میان رده 
با امکانات مناسب خبر داده است که می توانند با گوشی های پرچمدار 
سایر شرکت ها رقابت کنند.به گزارش ایسنا ، این دو گوشی به ترتیب 
P نام دارند. U19E مجهز به پردازنده  l u s  19 D e s i r e U و  19E
S 710 شــرکت کوالکــوم بوده و دارای 6  n a p d r a g o n میان رده 
گیگابایت رم و باتری 3930 میلی آمپری اســت. برای این گوشــی 
دوربین دوگانه در پشت در نظر گرفته شده که شامل دو لنز 12 و 20 
مگاپیکسلی است.نمایشگر 6 اینچی با دقت 2160 در 1080 پیکسل و 
128 گیگابایت حافظه داخلی، دوربین سلفی 24 مگاپیکسلی که به قیمت 

420 یورو روانه بازار می شود.

ناسا برای اکتشاف معادن ماه و سیارک ها 
دست به کار شد

 ناسا قصد دارد با سرمایه گذاری قابل توجه سیستم های پیشرفته 
ای برای اکتشــاف عمق ماه و برخی سیارک ها طراحی کرده و آب و 

مواد معدنی ارزشمند آنها را استخراج کند.
به گزارش نیواطلس، ناســا ابتکارعملی موســوم به نیاک را به اجرا 
گــذارده تا در قالب آن جوایزی به ارزش دو میلیون دالر در یک بازه 
زمانی دو ســاله به طراحان فناوری های نوین اکتشــاف در فضا اعطا 
شود.یکی از این طرح ها به تولید ماه نورد خودرانی اختصاص دارد که 
می تواند برای اکتشافات معدنی در سطح این قمر زمین به کار رود و 
دیگری مربوط به یک سیستم رباتیک معدن کاوی است که آب و سایر 

ترکیبات آلی فرار را از درون سیارک ها استخراج می کند.

گوشی تازه گوگل شبیه به آیفون ۱۱ است
 در شــرایطی که اطالعات چندانی در مورد ویژگی ها و ســبک 
طراحی گوشــی تازه گوگل موسوم به پیکسل 4 در دسترس نیست، 
معدود عکس های منتشــر شده از شــباهت این گوشی با آیفون 11 

خبر می دهد.
به گزارش ایســنا ، این عکس ها نشان می دهد احتماالً دو دوربین در 
پشت گوشی پیکسل 4 و در قسمت باال و سمت چپ آن نصب شده 
و دو دوربین هم برای تهیه عکس های ســلفی در جلوی گوشی و در 

قسمت باال و سمت راست آن قرار می گیرد.
قاب بندی کلی و شکل ظاهری پیکسل 4 نیز شباهت زیادی به آیفون 
11 دارد، هر چند هنوز مشخص نیست آیا این سبک طراحی تا پایان 

حفظ خواهد شد یا خیر.

فرهنگ

برنامه ستاد هماهنگی خدمات 
سفر برای تغییر شکل سفرها

بــا  گردشــگری  معــاون  تیمــوری،  ولــی   
ــه اینکــه ســفرهای تابســتانی آغــاز شــده  اشــاره ب
و هماهنگی هــا بــرای افزایــش ســطح کیفــی 
ــت،  ــروری اس ــاز ض ــک نی ــات ی ــی خدم و کم
گفــت: »باوجــود شــرایط اقتصــادی فعلــی، مــردم 
ــه  ــد؛ چراک ــود دارن ــوار خ ــبد خان ــفر را در س س
معتقدنــد ســفر نشــاط و شــادابی الزم را در انســان 
بــه وجــود مــی آورد؛ امــا آنچــه بایــد مــورد توجــه 

ــت.«  ــفر اس ــازی س ــرد، فرهنگ س ــرار گی ق
ــر اینکــه تمــام دســتگاه های  ــد ب ــا تاکی تیمــوری ب
ــازی  ــوزه فرهنگ س ــد در ح ــتاد می توانن ــو س عض
ســفر همــکاری داشــته باشــند، ادامــه داد: »اینکــه 
چگونــه ســفر کنیــم کــه آثــار منفــی آن بــه حداقــل 
ــفرهای  ــد، س ــر برس ــه حداکث ــت آن ب ــار مثب و آث
ــا  ــت؛ ام ــی اس ــد باالی ــروز در ح ــا ام ــی م داخل
ســفرها، تاسیســات گردشــگری را درگیــر نمی کند. 
ــودن  ــق ب ــود، کم رون ــد اصــالح ش ــن رون ــر ای اگ

ــود.«  ــم ب ــاهد نخواهی ــا را ش فعالیت ه
ــزی  ــتاد مرک ــل س ــه فرهنگــی ذی ــزود: »کمیت او اف
افزایــش  بــرای  ســفر  خدمــات  هماهنگــی 
در  ســتاد  عضــو  دســتگاه های  همکاری هــای 
فرهنگ ســازی سفرتشــکیل می شــود.« معــاون 
گردشــگری کشــور تصریــح کــرد: »اگــر مــا 
بتوانیــم ســفرهای برنامه ریــزی شــده تــدارک 
ببینیــم بــه نفــع مــردم خواهــد بــود و آســیب های 

ــد.« ــل می رس ــه حداق ــز ب ــفر نی س

بررسی یک مدل بازاریابی همزمان با هفته 
صنایع دستی

دو اصل در بازاریابی صنایع دستی

 در ســال های اخیر، »بازاریابی« و »بســته بندی« دو چالش 
اصلی فروش و صادرات صنایع دســتی بوده است. در این میان 
توجــه به موضوع بازاریابی اســتراتژیک و ایجــاد مدلی برای 
آن، در شــرایطی که اکثــر هنرمندان صنایع دســتی مردم بومی 
و افــرادی غیرمتخصص در حــوزه بازاریابی هســتند و فارغ 
از فضــای رقابتی بازار داخل و خارج به صورت ســنتی تولید 
می کنند، اهمیت بیشــتری پیدا می کند. بر همین اســاس، نتایج 
یک تحقیق توجه به دو اقدام اساســی »موقعیت یابی« و »مزیت 
رقابتی« را در یک مدل بازاریابی اســتراتژیک مورد تاکید قرار 
داده اســت. طبق این پژوهش که توســط محمدرضا اسماعیلی 
و مرضیــه حبیبی و بــا بهره گیــری از نظــرات متخصصان و 
صاحب نظران انجام شــده، این دو موضــوع می توانند در یک 
مــدل بازاریابی اســتراتژیک بــرای فعالیت های پژوهشــی و 

تجاری در صنایع دســتی مورد توجه قرار گیرند.
 دو اصل در بازاریابی صنایع دستی

پژوهشــگران درخصوص امر موقعیت یابی معتقدند صنایع دستی در 
میان انبوهی از محصوالت صنعتی با کاربری مشــابه فراموش شده 
و از طرفی، بســیاری از افرادی که محصوالت دستی را به بازار ارائه 
می کننــد، به نیاز مردم از جنبه کارکردی و انتقال ضروریات طراحی 
و کیفیت محصــوالت به تولیدکنندگان غافلند. بر این اســاس آنها 
تاکیــد می کنند که مطالعاتی در بازارهای هدف انجام و متناســب با 
هر کدام، محصوالت درخور تولید شود؛ این وظیفه بر عهده متولیان 
بازار و فروشــندگان صنایع دستی است. تولیدات صنایع دستی به دو 
بخش کلی تزئینی و کاربردی تقســیم می شــوند و در عین حال دو 
گروه مشــتری اصلی، داخلی و خارجی دارند. مشتریان خارجی یا 
گردشگرانی هســتند که در داخل کشــور خرید می کنند یا کسانی 
هستند که در خارج از کشور از راه صادرات، از محصوالت استفاده 

می کنند.
در مقابل، مشتریان داخلی یا مشتریان خردی هستند که فردی خرید 
می کنند و از نظر مرتبه اقتصادی قشــر متوســط و متوسط به پایین 
جامعه هســتند؛ یا مشتریان خرد پولدار و متقاضی آثار گران قیمت و 
یا سازمان هایی هســتند که به صورت کالن خرید می کنند. از سوی 
دیگر، از جمله عناصر موثر در موقعیت یابی، شــبکه توزیع است. با 
اینهمه، شــبکه توزیع در صنایع دستی مانند سایر محصوالت نیست 
زیرا بســته به هدف از کسب و کار باید متفاوت عمل شود. به باور 
متخصصان امر، ایرانیان عالقه دارند محصول جالب، متنوع و خاصی 
را از محل اصلی تولید آن خرید کنند. دلیل آن این است که هم جنبه 
ســوغاتی دارد و هم جنبه اقتصادی و اینکه تصور می شود در محل 
تولید با قیمت مناسب تر دریافت می شود. بر این اساس تصمیم گیری 
درباره دسترسی به انواع صنایع دستی در بازارهای هدف شاید چندان 

به نفع صنایع مذکور نباشد. 
در همین حال، دسترســی نداشتن به صنایع دستی، با رویکرد کاربرد 
در زندگــی روزمره بر بازار فروش موثر اســت زیرا باید در بازار با 

همتایان صنعتی خود رقابت کند.
در این صورت دسترســی آسان و ســریع به محصوالت از اهمیت 
برخــوردار خواهد بود.  اما در امر مزیت رقابتــی، محققان در این 
پژوهش یادآور می شــوند که اســتراتژی تولید با توجه به سابقه و 
قدمــت تاریخی طرح ها و نقوش و ظاهر اشــیا می تواند به صورتی 
کامال متمایز و قدرتمندانه با محصوالت صنعتی رقابت کند؛ اما آنچه 
در واقعیت مشــاهده می شود این اســت که پس از انقالب صنعتی 
نقش کاربردی صنایع دســتی کاهش یافتــه و به صورت یک کاالی 
فرهنگی به آن توجه شــده و فرهنگ سازی الزم برای احیای دوباره 
نقش کاربردی صنایع دســتی در زندگی روزمره ایرانیان را می طلبد. 
این کار، نیازمند تولیداتی است که قابلیت رقابت با سایر محصوالت 
جایگزین را از منظر کیفیت، زیبایی و قیمت داراست. کاهش قیمت 
تولید نیز نیازمند تولید انبوه اســت که با روش های کارگاهی سنتی 

به سختی میسر می شود.

■ حدیث:
امام صادق )ع(:

بر مسلمانان است که در راه همبستگی بکوشند، و با هم همدلی کنند، و نسبت به 

نیازمندان مواسات )از خود گذشتگی( داشته باشند و به یکدیگر مهرورزی کنند       
الکافي: ج 2 ص 174 ح 15

■ دوبیتي:
که آن دلبر دمی همدم نمی بو بیته یک شو دلم بی غم نمی بو  

زمانی از دل ما کم نمی بو هزاران رحمت حق باد بر غم  
باباطاهر

مریم مقدم »

 بســیاری از خانه هــای تاریخی با آنکه مرمت 
شــده و تغییر کاربری داده اند امــا در یک انزوای 
عجیبی قرار گرفتند. خانه پوستی زاده شهر همدان 
یکی از این بناهای ساکت است. از هر بوم و برزن 
شــهر  که بگذری نشانی از تاریخ، فرهنگ و تمدن 
را می بینی. در برخی کوچه پس کوچه ها  معماری 
منحصر به فرد و خارق العاده بافت های تاریخی از 

جمله ویژگی های شهر همدان  است. 
با وجود اینکه از ســالیان پیش توجــه به این آثار 
ارزشــمند از سوی سازمان ها اهمیت خاصی یافته 
اما هنوز آنگونه که باید اقدام اساســی برای حفظ، 
مرمــت ، تعریف کاربری فعال و معرفی آنها انجام 
نشده است.  اگر مســیرتان به میدان عین القضات، 
بلــوار الوند، محله قلعه ســبزی افتــاد حتما خانه 
پوســتی زاده را خواهید دید خانه ای که حاال نام 

فرهنگسرای الوند روی آن نهاده شده است .
 این فرهنگســرای کم رفت و آمد خلوت نتوانسته 
است نقش یک مکان فرهنگی پویا را بازی کند چرا 
که اغلب کالس های آن خالی و درهای آن بســته 
است و این شرایط بیانگر آن است که به مرور زمان 
شــاید رخوت به جان خانه بیافتد و در و دیوارش 

خط و خش بردارد  و ..... 
صاحــب محمدیان منصــور، یکی از اســاتید و 
کارشناســان مطرح در حوزه معماری در مورد این 
خانه می گوید : بر اساس اطالعات موجود این بنا 
متعلق به اواخر دوره  قاجار بوده و در دوره پهلوی 
گســترش یافته اســت. علت احداث بنای مذکور 
را در این محوطه می توان به شــغل حاج علی اکبر 

پوستی زاده نسبت داد.
 این بنا به راســته دباغ ها نزدیک است. متولی این 
خانه در ســال 1342 خانه را تــرک کرده که یکی 
از عوامل مهــم ترک خانه را می توان احداث بلوار 

عنوان نمــود، زیرا پس از احــداث بلوار به علت 
شیب بندی بلوار، خانه مذکور پایین تر از بلوار قرار 
گرفته اســت. مالک بنا پس از ترک آن خانه را به 
ارگان هــای دولتی اجاره می داده و این بنا در اوایل 
انقالب مدرسه ابتدایی پرورش بوده است. در سال 
70-1368 تخلیه گردیده اســت. در مدتی که این 
بنا متروکه بوده آســیب هایی به پیکر بنا وارده شده 
است، پس از مدتی شهرداری این بنا را خریداری 

نموده و در حال حاضر مرکز فرهنگی است.
این خانــه از حیث کالبدی جــزو بناهای گونه 
بــرون گرای پهلوی اســت. جهت گیــری آن به 
ســمت جنوب با 17 درجه چرخش به ســمت 

شــرق اســت که مطابق با جهت گیری مطلوب 
اقلیمی در شــهر همدان اســت. به دلیل شباهت 
چینش پالن یــا بناهای یک طرفــه دوره قاجار 
و همچنیــن جهت گیری اقلیمــی بنا که در دوره 
قاجار دیده می شود، به نظر می رسد الگوی پالن 

این بنا برگرفته از سبک قاجار باشد. 
همان طور کــه در خصوص ویژگی های گونه های 
مطرح شد، بناهای این گونه التقاطی از گونه درون 
گرای قاجاری و بعضی از مشــخصه  ارای ســقف 
کوتاه تر نســبت به طبقات و مربــوط به فضاهای 
خدماتی است، از ویژگی های گونه قاجاری است. 
در این بنــا جابه جایی محل پله از تختگاه به طنبی 

)مرکز بنا( و شکل گیری بالکن و پدیده بالکن سازی 
از خصوصیات گونه برون گرای پهلوی است که با 
الگوی خانه های قاجاری ترکیب شده است.در این 
بنا از قوس کمانی، تزئینات آجری خفته راســته و 
کاشی نگین در جبهه شمالی و طابق کلمبو در آب 

انبار جداره جنوبی استفاده شده است. 
به هر ترتیب حاال این بنا به عنوان فرهنگسرا تغییر 
کاربری داده شــده و مورد استفاده قرار دارد اما به 
واقــع چند بار به عنوان یــک همدانی این خانه را 
دیده ایــد و معماری آن را به عنــوان یک میراث 
ایرانی درک کرده اید ؟گاهی الزم است خانه های 

تاریخی را از نزدیک دید.   

نقش معماری بر دیوارهای خانه تاریخی 

سکوت خانه پوستی زاده را بشکنید 

آخر هفته ها کجا بریم؟ 

پیشنهاداتی برای داشتن آخر هفته ای جذاب تر

دستهایت را در جیب بگذار و به میدان برو
حسین پارسا »

 آخر هفته مــا همدانی ها به 
شــکل حیرت انگیزی شــبیه به 
هم اســت� صبح ها کمی دیرتر 
از خــواب بیــدار می شــویم، 
را  مان  ماشین  سنگک می خریم، 
کارواش می بریم، ناهار آبگوشت 
یا آبدوخیــار )همان ماس تیلیت 
خودمان!( می خوریم، عصرها هم 
لونا پارک و آخر اسفالت می رویم 
هفتگی  تکرار  زنیم�  می  دوری  و 
این برنامه ها یا کارهای شــبیه به 
آن البتــه به خاطر محیط، فرهنگ 
و ویژگی های شهر و شهروندانی 
است که در آن زندگی می کنند� 
یعنی اینکه ما در تعطیالت دوست 
داریم چه کارهایی انجام دهیم به 
جایی که در آن زندگی می کنیم 

بستگی دارد�
 این ســتون، از این پس هر پنج 
شــنبه منتشر می شــود و قصد 
داشتن  برای  پیشــنهاداتی  دارد 
آخر هفته ای جذاب تر به شــما 
مهم  توضیح  ایــن  با  کند�  ارائه 
که پیشــنهادات ما، به هیچوجه 
و  معنــای جایگزینی، حذف  به 
سنتی  رفتارهای  گرفتن  نادیده  یا 
نادیده  نیست� چون  مردم همدان 
و  درجه یک  آبگوشــت  گرفتن 
همدان  انگیز  شگفت  آباد  عباس 

اصال نشدنی است!

خون خورده

 اصوال رمان نویسانی که روزنامه نگار هم باشند، زبان 
و دنیای مخاطب را بهتر می شناسند. »مهدی یزدانی خرم« 
یکی از نویسندگانی اســت که همچنان روزنامه نویس 
است و این ویژگی باعث شده که کتاب هایش بهتر دیده 
و خوانده شــوند. »خون خورده« چهارمین رمان او و به 
نوعی کامل ترین آن ها است. این کتاب داستان 5 برادر 
در اوایل انقالب اســت که هر کدام سرنوشت متفاوتی 
پیدا می کنند. اگر کتاب های قبلی این نویسنده را خوانده 
– دو روح!- در  باشــید یادتان می آید که دو شخصیت 
تمام کتاب های او حضور دارند و به نوعی حلقه وصل 
داستان ها هستند. نویسنده در خون خورده برای نخستین 
بار در کنار قصه اصلی، سری هم به ماجرای یکی از این 
دو روح می زند. خون خورده را نشر چشمه منتشر کرده 

و تا امروز برای سومین بار تجدید چاپ شده است

میدان امام

 برای شهری که پر از نقاط دیدنی است، معرفی جایی 
که بکر و دیده نشــده باشد، ســخت ترین کار است. اما 
قسمت هایی از همدان هستند که از بس دیده می شوند به 
چشم نمی آیند. میدان امام همدان یکی از این نقاط است. 
شاید تا به حال به چشم خریدار میدان را ندیده باشید. اگر 
اینطور اســت این پیشنهاد را جدی بگیرید: عصر جمعه، 
وقتی گرمای هوا رو به کم شــدن است دست هایتان را 

توی جیب بگذارید و سری به میدان بزنید. 
ایــن بار به جای نگاه به مغازه ها و دســت فروش ها و 
مردم، سرتان را باال بگیرید و از زیبایی میدانی لذت ببرید. 
جایی که از پِس خیابان شــریعتی و بوعلی اش کوه های 
زیبا خودنمایی می کنند. بهتر اســت قبل از انجام این کار 
ســری به اینترنت بزنید و از تاریخ ایــن میدان زیبا هم 

مطالبی بخوانید.

گروه رستاک

 برگزاری کنســرت از اتفاقات فرخنده ای 
است که چند ســالی می شود در همدان رونق 

است.  گرفته 
کنســرت به ویژه وقتی مربوط به شــخص یا 
گروه درست و حسابی باشــد از پیشنهادهایی 
اســت که باید به طور جدی بــه آن فکر کرد. 
آنطور که اعالم شــده گروه موســیقی رستاک 
30 خردادماه در مجتمع فرهنگی هنری بوعلی 

سینای همدان روی صحنه خواهند آمد. 
این گروه موسیقی حدود ده سالی است که در 
زمینه موســیقی فولکلور مناطق مختلف کشور 
کار مــی کند و طرفداران زیــادی دارد. قیمت 
بلیط این کنســرت از 60 تــا 150 هزارتومان 

قیمت گذاری شده است.
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