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جوکار بازگشایی 
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همدان وجود 
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همدان امن یا ناامن؟
 1- "احســاس امنیــت از خود امنیت 
مهمتر اســت" این جمله ای کلیشــه ای 
اســت که تمام صاحبنظران مبحث امنیت 
بر آن تاکید دارند و تالش برای ایجاد این 

احساس در جامعه را بسیار مهم می دانند.

کارگران؛ قربانیان اصلی تعطیلی واحدهای تولیدی
3
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

همدانی ها داشته ای دارند که ندارند

یک فرودگاه بین المللی 
و تنها یک پرواز

شکاف جنسیتی 
در مدیریت از 

بین برود
 50 درصد از جمعیت جامعه را زنان 
تشــکیل می دهند و همین امر می طلبد 
که شــکاف جنسیتی در مدیریت از بین 

برود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری 
همــدان در دیدار جمعــی از بانوان با 
امام جمعــه همدان افــزود: 30 درصد 
از ســهم مدیریت را دولت برای بانوان 

تعیین کرده و ما خواهان تحقق برداشتن 
شکاف جنسیتی هستیم.

ربیعه علی محمدی اظهار داشــت: در 
استان همدان 80 مشاور امور بانوان در 
اداره ها و نهادهای مختلف فعال هستند 
و ضروری اســت که از توانمندی زنان 
در جامعه اسالمی استفاده بیشتری شود.

وی بــا تاکید بر اینکــه دختران و زنان 
جامعــه باید با باالبــردن توانمندی ها 
اعتماد به نفس خــود را افزایش دهند 
افــزود: دختران باید با ارایه فکر و ایده 

برتری خود را نشان دهند.
مشــاور امور بانوان استانداری همدان 
عنوان کــرد: فضاهای شــهری فضای 
ایجاد  تحریمی اســت و فضایی برای 

نشاط اجتماعی در بانوان وجود ندارد.
علی محمدی با تاکید بر اینکه اسالم بر 
نشاط بانوان تاکید کرده ادامه داد: نشاط 
بانوان نشاط را در منزل و برای خانواده 

به ارمغان می آورد.
هــای  حــوزه  داشــت:  اظهــار  وی 
ــاط  ــوزش نش ــتای آم ــه در راس علمی
ــد  ــالش کنن ــران ت ــه دخت ــالمی ب اس
ــا  ــای منبره ــا و در پ ــون ه و از تریب
بــه مــردان رفتــار مناســب بــا دختــران 

آمــوزش داده شــود.
مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده 
ــت:  ــار داش ــدان اظه ــتانداری هم اس
رفتــار  و  دختــران  پوشــش  اگــر 
ــت در  ــده اس ــده ش ــران کنن ــا نگ آنه

ــه  ــد از جامع ــه را بای ــن گالی اصــل ای
محمــدی  علــی  داشــت.  اســالمی 
مهمتریــن مطالبــه بانــوان و دختــران را 
ــن قشــر،  نشــاط دانســت و گفــت: ای
مطالبــه گــر وجــود مکانــی بــرای 
ــه در  ــه نشــاطی ک ــتند البت نشــاط هس
حــوزه شــرع بگنجــد و بــرای آنهــا در 

ــد. ــو نباش ــه تاب جامع
مدیــرکل امــور بانــوان اســتانداری 
ــران متقاضــی  ــه داد: دخت ــدان ادام هم
ــرح ورزشــی  ــک فضــای مف وجــود ی
در فضــای بــاز هســتند کــه امیــد 
ــرای  ــه کمــک همــه اقشــار ب اســت ب
نشــاط  و  روانــی  امنیــت  ایجــاد 

اجتماعــی دختــران تــالش کــرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان:

با تأسیس رشته پزشکی 
در دانشگاه آزاد همدان موافقم

 رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ابــن ســینا همــدان اعــالم کــرد: بــا تأســیس 
رشــته پزشــکی در دانشــگاه آزاد اســالمی همــدان موافــق هســتم. 

ــب ا...  ــید حبی ــدان، س ــالمی هم ــگاه آزاد اس ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی همــدان،  موســوی بهــار در نشســت مشــترک  ب
ــای  ــان آدم ه ــالمت و ج ــر س ــه فک ــد ب ــکی بای ــه پزش ــه جامع ــان اینک ــا بی ب
ســرزمینمان باشــند، افــزود: بایــد در تربیــت فارغ التحصیــالن رشــته های  پزشــکی 
ــد، بســیار وســواس و دقــت داشــت چــرا کــه  ــه و مجــوز کار می گیرن کــه  پروان
دانش آموختــگان ایــن رشــته پــس از فارغ التحصیلــی بــا ســالمت مــردم ســروکار 

ــد. دارن
ــر  ــدی بهت ــه و بهره من ــردم جامع ــه م ــت ب ــور خدم ــرد: به منظ ــد ک وی تأکی
ــگاه آزاد  ــا دانش ــکاری ب ــه هم ــاده هرگون ــالمت، آم ــان و س ــرایط درم از ش
ــغ  ــی دری ــچ کوشش ــن راه از هی ــتم و در ای ــدان هس ــتان هم ــالمی در اس اس

ــرد. ــم ک نخواهی
ــی  ــت صمیم ــن نشس ــم در ای ــدان ه ــالمی هم ــگاه آزاد اس ــت دانش سرپرس
ــردم و  ــاز م ــع نی ــی دانشــگاه آزاد اســالمی در کشــور رف ــت اصل گفــت: اولوی
جامعــه اســت و مــا هــم در اســتان همــدان در پــی تحقــق ایــن هــدف بــزرگ 

ــتیم.  هس
ــه  ــد ب ــرآغازی باش ــت س ــن نشس ــرد ای ــدواری ک ــی ابرازامی ــیدمرتضی قائم س
همــکاری مســتمر بیشــتر در حــوزه پزشــکی و ســالمت کــه بتوانــد دغدغــه مــردم 

ــد. ــن حــوزه را برطــرف کن در ای

افزایش ۱۴۹ درصدی بارش ها 
در استان 

 افزایش 1۴۹ درصدی بارش ها موجب بهبود چشمگیر منابع آبی شده به طوری که 
5 سد از مجموع ۷ سد استان پر شده و ۲ سد دیگر هم ذخیره قابل توجهی دارند.

مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای همدان گفت: مقدار بارندگی رخ داده در اســتان 
همدان از ابتدای پاییز ۹۷ تاکنون به طور متوسط 5۹3 میلی متر بوده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 1۴۹ و میانگین بلندمدت 100 درصد افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای همدان، منصور ستوده اظهار داشت: 
در مدت مشــابه سال آبی گذشــته ۲38 و در میانگین بلندمدت ۴0 ساله استان ۲۹5 

میلی متر بارندگی انجام شده است.
ســتوده از بهبود وضعیت منابع آبی استان با بارش های فروردین و اردیبهشت امسال 
خبر داد و گفت: ســد اکباتان که سال گذشته در این زمان تنها ۴۲ درصد آن پر بود؛ 

اکنون سر ریز کرده و بسیاری از سدهای دیگر استان هم پر شده است.
وی اعالم کرد: ذخیره سد اکباتان در مدت مشابه سال گذشته 1۴ میلیون و ۲00 هزار 
مترمکعب بود که این مقدار امســال به 3۴ میلیون و 3۶0 هزار متر مکعب رســیده و 

100 درصد سد پر است.
پر شدن 100 درصدی سد آبشینه همدان

ســتوده از پر شــدن 100 درصدی سد آبشــینه همدان هم خبر داد و گفت: این 
ســد ذخیره دوم مصرف شرب همدان است که ۴ میلیون و ۹80 هزار متر مکعب 

آب دارد.
وی با اشــاره به وضعیت ســایر منابع آبی استان بیان کرد: ۷۶ درصد سد شیرین سو 
شامل 3 میلیون و ۷۷0 هزار متر مکعب و 8۴ درصد سد نعمت آباد اسدآباد شامل 3 

میلیون و ۹50 هزار متر مکعب پر شده است.

دشمن دنبال کوچک نشان دادن دستاوردهای انقالب است
 فرمانده نیروی هوایی ارتش )نهاجا( گفت: دشمن با تمام ظرفیت ها از جمله فضای مجازی تالش می کند تا واقعیات و دستاوردهای چشمگیر انقالب اسالمی را کوچک جلوه 
دهد. به گزارش روابط عمومی ارتش، عزیز نصیرزاده در آیین معرفی فرمانده جدید پایگاه سوم شکاری شهید نوژه همدان به نقش ارزنده این پایگاه در دوران دفاع مقدس و پس 
از آن به ویژه در تربیت خلبانان جوان اشاره کرد و اظهارداشت: تجهیز نیروهای مسلح ایران به نیروی ایمان، تقوا و روحیه جهادی، مایه مصونیت در برابر فتنه ها و تهدیدهاست و 

امید به آینده شرط الزم برای حرکت پیش رونده کشور خواهد بود.
وی با یادآوری این که در گام دوم انقالب اسالمی هستیم، گفت: گام دوم انقالب، عرصه تبلور روحیه انقالبِی نسلی است که انقالب اسالمی را به پرچمدار تمدن بزرگ اسالمی 
تبدیل خواهد کرد. در این مراسم از خدمات ارزشمند سرتیپ دوم خلبان محمد زال بیگی قدردانی و سرتیپ دوم خلبان رضا خدایی به سمت فرماندهی پایگاه هوایی شهید نوژه 

همدان منصوب شد.

تحلیلی بر عملکرد پارلمان شهری به مناسبت روز شورا

شورای پنجم؛ ناگزیر از موفقیت است
پیکر شهید روحانی همدانی امروز تشییع می شود

مرگ قاتل 
پس از 24ساعت
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یادواره سرداران و ۲۱۲ شهید فرهنگی همدان برگزار می شود
 مســئول ســازمان بســیج فرهنگیــان ســپاه همــدان از برگــزاری یــادواره ســرداران و ۲1۲ شــهید فرهنگــی اســتان همــدان بــا 
حضــور وزیــر آمــوزش و پــرورش محمــد بطحایــی در همــدان خبــر داد و اظهــار داشــت: همایــش اســتانی بزرگداشــت مقــام 

معلــم  در همــدان برگــزار می شــود.
ــهدا در  ــر ش ــادو خاط ــم، پاسداشــت ی ــن مراس ــدف از اجــرای ای ــت: ه ــی گف ــد مالی ــزارش تســنیم ، محم ــه گ ب
ــالب  ــن گام دوم انق ــالب و تبیی ــری در گام دوم انق ــم رهب ــام معظ ــای مق ــا آرمان ه ــت ب ــالب، بیع گام اول انق

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مراســم در روز پنجشــنبه 1۲ اردیبهشــت ماه از ســاعت ۹ تــا 11:30 در حســینیه امــام خمینــی)ره( 
ــه اســتان از دیگــر  ــل از معلمــان نمون ــاره ســرداران شــهید فرهنگــی و تجلی ــوان کــرد: خاطره گویــی درب برگــزار می شــود عن

محورهــای ایــن مراســم اســت.

طرح میثاق با والیت در همدان اجرایی می شود
 مســئول نمایندگی ولی فقیه در ســپاه همدان گفت: در هفته عقیدتی سیاسی 35 عنوان برنامه با 350 فعالیت در همدان برگزار 

می شود.
به گزارش تسنیم ، حجت االسالم با تشریح برنامه های هفته عقیدتی سیاسی سپاه اظهار داشت: در مجموعه سپاه و بسیج هفته عقیدتی 
سیاســی همزمان با سالروز شهادت متفکر بزرگ شــهید مرتضی مطهری و هفته بزرگداشت مقام معلم در آموزش و پرورش برگزار 
می شود.وی با بیان اینکه دو نهاد بسیج دانش آموزی و بسیج فرهنگیان در هر دو حوزه سپاه و آموزش و پرورش فعالیت های مشترکی 

انجام می دهند، افزود: آنچه که در این هفته اهمیت دارد مسئله آموزش های عقیدتی و اخالقی است که رهبری بر آن تاکید می کنند.
مســئول نمایندگی ولی فقیه در ســپاه همدان با بیان اینکه برنامه های عقیدتی سیاســی این نهاد در طول سال از جمله اولویت های 
بســیج سپاه اســت، گفت: نامگذاری هفته ای به نام  عقیدتی سیاسی برای این موضوع است که به صورت ویژه برخی برنامه ها در 

آن برگزار می شود.

خبر

همدان امن یا ناامن؟
 1- "احســاس امنیت از خود امنیت مهمتر اســت" این جمله ای 
کلیشــه ای است که تمام صاحبنظران مبحث امنیت بر آن تاکید دارند 
و تالش برای ایجاد این احســاس در جامعه را بسیار مهم می دانند و 
جامعه ای که مردم آن احساس امنیت کنند را جامعه ای رو به پیشرفت 

و تعالی ارزیابی می کنند.
۲- اســتان همدان به لحاظ شاخص های امنیت اســتانی امن عنوان 
می شود و بارها این مطلب از سوی مسئوالن مایه فخر و مباهات قرار 

گرفته و با تکیه بر این شاخص ها بالیده اند.
اما در مواقعی حوادثی در استان رخ می دهد که نه تنها این شاخص ها 
را با چالش جدی مواجه می کند بلکه احساس امنیت در استان را هم 

در وضعیت مطلوبی نشان نمی دهد.
3- حادثه قتل مسلحانه در کوچه آخوند همدان که اذهان عمومی را از 
آغاز هفته درگیر خود کرده نمونه ای از مواردی اســت که ادعای امن 

بودن استان را به چالش می کشد.
این چه امنیتی است که قاتلی آزادانه اسلحه تهیه کرده با آن در فضای 
مجــازی مانور می دهد و در فضای حقیقی مرتکب قتل می شــود و 

احساس امنیت در جامعه را به سخره می گیرد؟
۴-  "پلیس فتا حواســش به همه چیز هســت" این جمله ای بود که 
یکی از در اصطالح شــاخ های فضای مجازی به زبان آورد و تبدیل 
به اصطالحی برای احساس امنیت در فضای مجازی برای کاربران و 

مردم شد.
اما اکنون در حادثه همدان این جمله دچار چالش جدی شــده و گویا 
نه تنها پلیس فتا حواســش به موضوع نبــوده بلکه پلیس های دیگر 
بخصوص پلیس امنیت نیــز از موضوع غافل بوده اند تا فردی با این 
روش و مســلحانه اقداماتی نادرســت و در تضاد با امنیت و فرهنگ 

استان و کشور انجام دهد.
5- در اطالع رسانی این رویداد منفی باز هم ناهماهنگی بیداد می کرد. 
خبر دستگیری قاتل و تکذیب آن بارها تکرار شد و چرایی قتل یا ترور 
توضیح داده نشد و در نهایت قاتل به هالکت رسید تا آسیب شناسی 

چرایی این رفتار در تحقیق از عامل آن هم ناکام بماند.
سوء استفاده از این نوع اطالع رسانی در این حادثه توسط معاندین نیز 
با توجه به قتل یک روحانی مشــاهده شد که بازنگری در روش های 
اطالع رسانی دستگاه های مسئول و اطالع رسانی از یک مرجع مسئول 
به منظور اقناع افکار عمومی و پیشــبرد سیاست ها را  ضروری نشان 

داد.
۶- حادثه محله آخوند متفاوت و جنبــه جدیدی از زورآزمایی مخالن 
امنیت با پلیس را در اســتان به تصویر کشید و زنگی را به صدا درآورد 

تا همه به هوش باشند که در زمینه هایی باید بیشتر پژوهش و کار شود.
رد پدیده "و مرادی" به عنوان الگوی شــرارت در ایران در این حادثه 
نیز وجود دارد و همدان متاسفانه با این فرد در کشور در حال مشهور 
شــدن اســت و باید فکری به حال گسترش اشــرار و عالقمندان به 
شــرارت با سبک مرحوم مرادی داشت وگرنه باز هم نوچه ها همدان 

را از جنبه منفی روی آنتن خواهند برد.
۷- امــروز یکی از افتخار مســئوالن همدان این اســت که معتاد 
متجاهــر نــدارد اما این افتخار در کنار ســایر افتخارات  توســط 
اشــراری که آزادانه به ســالح دسترســی دارند و قلدری آنها در 
فضای مجازی منتشــر می شود و بساط نوچه پروری آنها برپاست، 

به شدت زیر سئوال است.
اکنون امنیت و احساس امنیت در استان دچار خدشه شده و این نیروی 
انتظامی اســت که با بازنگری در مدیریت هایی که دچار غفلت شده 
اند، باز هم می تواند احســاس امنیت را به جامعه برگردانده و اقتدار 

پلیس را بخصوص در پیشگیری از جرم به اثبات برساند.

1- ســاخت ساختمان مرکز اسناد غرب کشور درانتظار بودجه است. 
گفته می شــود علی رغم تصویب ایجاد مرکز اختصاصی برای اسناد 
تاریخی دراســتان برای غرب کشــور این مصوبه درانتظار تخصیص 

اعتباراست.
گویــا علی رغم واگــذاری زمین برای این منظور با دستورمســتقیم 
مسئوالن ارشد، تخصیص بودجه گرفتار برخی بروکراسی های اداری 

دستگاههای متولی بودجه استان شده است.
گفتنی اســت مرکز اسناد غرب کشــور درحال حاضر گنجینه بزرگ 

اسنادتاریخی 5 استان غرب راگرد آوری کرده است.
۲- پیاده راه همدان الگوی برخی شهرهای کشور شده است.

گفته می شود شورای شهرزنجان شــهردارخودرامکلف به بازدید از 
پیاده راه همدان والگوگیری از این فضای گردشــگری شــهری کرده 
است. گویا تعلل در اجرای مناســب سازی معابر ونبود برنامه جامع 

مدیریت این شهررا واداربه این تصمیم گیری کرده است.
گفتنی اســت علی رغم استقبال شــهروندان از پیاده راه همدان هنوز 

پیوست های فرهنگی آن به اجرا درنیامده است.
3- حضور همدانی ها درنمایشــگاه کتاب تهران کم رنگ بوده است. 
گفته می شود با وجود حضور ناشران وفعاالن عرصه کتاب استانهای 
مختلف در نمایشگاه بین المللی تهران، استان همدان حضور کم رنگی 

دراین نمایشگاه داشته است.
گویا برخی استانها با غرفه اختصاصی و حضورناشران وفعاالن حوزه  

کتاب استان خود دراین نمایشگاه شرکت کرده اند.

رئیس پارک علم و فناوری استان:
شرکت های دانش بنیان بیش از ۲80 میلیارد 

تومان صادرات داشته اند
 رئیس پارک علم و فناوری اســتان همدان با بیان اینکه هم اکنون 
۲1۶ شــرکت فناور و دانش بنیان در استان فعالیت دارند، گفت: این 
تعداد شرکت در سال گذشــته توانسته اند بیش از ۲80 میلیارد تومان 

فروش ریالی داشته باشند.
مجید کزازی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران بیان کرد: هم اکنون 
۲1۶ شرکت فناور و دانش بنیان در استان فعالیت دارند که این تعداد 
شــرکت در سال گذشته توانسته اند بیش از ۲80 میلیارد تومان فروش 

ریالی داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه در استان 1۶۲ واحد فناور در پنج مرکز مستقل، 
یک مرکز مشترک با سازمان تحقیقات کشاورزی و پنج مرکز نوآوری 
فعالیت دارند، گفت: این تعداد واحد فناور در سال گذشته بیش از ۴8 

میلیارد تومان فروش ریالی و ۶05 هزار دالر فروش ارزی داشته اند.
رئیس پارک علم و فناوری اســتان همدان با بیان اینکه هم اکنون 5۴ 
شرکت دانش بنیان در اســتان مستقر هستند، گفت: سال گذشته این 
تعداد شرکت ۲3۲ میلیارد تومان فروش ریالی و ۷08 هزار دالر فروش 

ارزی داشته اند.
کزازی با اشاره به اینکه 81۴ نفر در واحدهای فناور استان مشغول به 
کار هســتند، بیان کرد: در شرکت های دانش بنیان نیز در سال گذشته 

یک هزار و 131 نفر مشغول به کار هستند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۹ مورد برگزاری ایده پارک در استان 
برگزار شده است، گفت: تعداد 3۹3 ایده در این رویدادها مطرح شدند 

که یک هزار و 353 نفر شرکت کردند.
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان با اشاره به اینکه سال گذشته 
10۹ واحد فناوری در زمینه های مختلف پذیرش شده اند، عنوان کرد: 
در این رابطه 803 نفر مراجعه داشــتند که 1۲5 جلســه داوری و 3۲ 

جلسه شورا برای پذیرش این واحدها برگزار شده است.
کزازی با بیان اینکه سال گذشته 55 ایده تبدیل به محصول و 51 ایده 
تجاری شــده اند، گفت: سال گذشــته پارک علم و فناوری استان ۲1 
برنامه آموزشی استانی و دو برنامه ملی برگزار کرده است که سه هزار 

و ۲۷0 نفر آموزش دیده اند.
کزازی اظهار کرد: ســال گذشــته پارک علم و فناوری اســتان 53۴ 
میلیون تومــان از منابع داخلی به واحدهای فناور، 15۴ میلیون تومان 
از صندوق نوآوری و ۹۹0 میلیون تومان از محل بانک ها و مؤسسات 

مالی استان تسهیالت پرداخت کرده است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۶8 پرونده از طریق اداره ثبت اختراع 
به ما ارجاع شــده است، گفت: ۶0 مورد آن قابلیت بررسی داشت که 

در نهایت ۲۴ مورد آن پذیرش شد.
وی در ادامــه ســخنان خود با بیان اینکه در ســال جاری تعدادی از 
شــرکت ها از امتیاز فناوری و دانش بنیانی محروم می شــوند که این 
امر طبیعی اســت، عنوان کرد: به جای آن تعداد دیگری واحد جذب 
خواهند شــد و پارک علم و فناوری این ارقام را با رشد اشتغال حفظ 

خواهد کرد.
رئیس پارک علم و فناوری اســتان همدان در ادامه ســخنان خود به 
ساختمان جدید پارک علم و فناوری استان در جاده تهران اشاره کرد و 
گفت: شش هزار مترمربع آن در نیمه نخست امسال افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه با پیگیری های فشــرده، تشــویق های دلگرم کننده 
اســتاندار و همکاری نماینــدگان همدان اعتبارات مناســبی به این 
ســاختمان اختصاص داده شده است، گفت: برنامه پیشنهادی ما برای 
اتمام این ساختمان سه میلیارد تومان برای سال ۹8 بود که این رقم از 
محل تملک دارایی به 10 میلیارد تومان و مبلغ ۶00 میلیون تومان نیز 

به دو میلیارد تومان رسیده است.
کزازی تصریح کرد: امیدواریم با این اعتبارات حرکت جهشی خوبی 
در زمینه توســعه زیرساخت ها و آزمایشــگاه ها در سال ۹8 در استان 

صورت بگیرد.

دقیقه   ۳۰ و   ۱۲ حوالی  ســاعت   
روز شــنبه ۷ اردیبهشــت خیابــان 
شــهدا، مقابل حــوزه علمیه مالعلی 
قاســمی  مصطفی  همدانی،  معصومی 
کوچه ای  در  همدانی  ۴۶ســاله  طلبه 
خودروی  سرنشین  آخوند،توسط  بنام 

۲۰۶ ترور شد.
ضارب با اســلحه کالشینکف با ضرب 
دو گلوله این روحانی را به شــهادت 

رساند و متواری شد.
او پس از انجام جنایت خودروی خود 
را در کنار یک پمپ بنزین رها می کند و 

به قصد فرار از کشور می گریزد.
فضای مجــازی یک باره پر شــد از 
از عوامل  بهــروز  عکس ها و ویدئوی 
وحید مرادی،که در آن رد پای آشــکار 

رفاقتش با او دیده می شد.
بهروز با گذاشــتن یک عکس نوشــته 
درصفحه اینســتای خود مسئولیت این 

عمل را به عهده گرفت.
عامل شناسایی شــد اما همین میان که 
اعتراف قاتل در فضای مجازی دست به 
دست می شد، او این عکس نوشته را از 

استوری اینستاگرامش حذف کرد.
امــام جماعت  روحانی  طلبــه   

مسجد کبلعلی بود
هدف  ایــن اقــدام که هنــوز علت آن 
مشــخص نشده است، قاســمی طلبه ۴۶ 
ســاله امام جماعت مسجد"حاج کربالیی 
علــی معروف به حــاج کبلعلی" واقع در 
امامزاده عبدا... همدان و مســئول ســابق 

کتابخانه مدرسه آیت ا... دامغانی بود.
 مرگ قاتلپس از 24ساعت

کمتر از ۲۴ ســاعت از قتل طلبه روحانی 
در همدان، پلیس از هالکت رســاندن این 

قاتل خبر داد.
بخشــعلی کامرانی در تشــریح این خبر 
با تالش کارآگاهان پلیس اســتان  گفت: 
همدان، قاتل روحانی همدانی شناســایی 
و صبح دیــروز یکشــنبه در درگیری با 

مأموران کشته شد.
فرمانده انتظامی اســتان همدان گفت: در 
عملیــات دقیق اطالعاتــی، محل اختفای 
قاتل شناســایی و مأموران انتظامی استان 
صبح یکشــنبه پس از درگیــری عملیاتی 
با این شــرور ســابقه دار، وی را از پای 

درآوردند.
بــه گفته کامرانی صالــح، قاتل برای فرار 
قصد اســتفاده از ســالح گرم را داشت 
کــه نیروهای پلیس وارد عمل شــدند و 
بــا توجه به وضعیت خــاص این فرد در 
درگیری مسلحانه مأموران با قاتل متواری 
که حدود ۲0 دقیقه طول کشــید سرانجام 
قاتل به هالکت رسید و دو نفر از مأموران 
پلیس اســتان نیز در این درگیری مجروح 

شدند.
 دادستان همدان

 قاتل قصد گریز از کشور داشت
دادستان همدان هم درباره جزئیات ماجرا 
گفت: پس از کشته شدن روحانی همدانی 
اقدامات امنیتی به شــدت اجرا شد و این 
شــرور معروف که قصد فرار از کشــور 
را داشــت در مخفیگاه خــود در منطقه 
جانبازان که درجنوب همدان قرار دارد به 
دنبال فرصتی بود تا بتواند به منطقه قروه 

کردستان رفته و از کشور خارج شود.
کامران حمزه گفت: ساعت ۴ و نیم صبح 
یکشــنبه زمانی که قاتل از مخفیگاه خود 
بیرون آمده بود با توجه به استقرار ماموران 
در تمام نقاط شــهر، بالفاصله شناسایی و 
درگیری مسلحانه در منطقه جانبازان بین 

شرور قاتل و ماموران امنیتی آغاز شد.
قاتــل کــه به همــراه خود یک اســلحه 
کالشــینکف داشت پس از مجروح کردن 
دو تن از ماموران، در این درگیری کشــته 

شد.
 هنوز انگیزه قاتل روحانی همدانی 

مشخص نشده است
انتظامی استان  معاون اجتماعی فرماندهی 
همدان بــا بیان اینکه هنــوز انگیزه قاتل 
شهید روحانی مشخص نشده است گفت: 
بازجویی از همدستان قاتل در حال انجام 

است.
حسین بشــری با بیان اینکه تا این لحظه 
انگیزه قاتل از شــهادت حجت االســالم 
مصطفی قاســمی مشــخص نشده است 
اظهــار کرد: از آن جا که قاتل به ســمت 
نیروهای انتظامی شــلیک کــرد، مأموران 
ما نیــز مقابله به مثل کــرده و در جریان 

درگیری او را به هالکت رساندند.
وی با بیــان اینکه در جریان این درگیری 
دو نفــر از مأموران ناجا زخمی شــدند 
گفت: این دو مأمور بســتری هستند، البته 

حال عمومی آنها خوب است.
انتظامی استان  معاون اجتماعی فرماندهی 
همدان با اشــاره به بازجویی از چهار نفر 
از همدستان قاتل عنوان کرد:  تحقیقات در 
زمینه انگیزه قاتل از این جنایت ادامه دارد.
وی با بیان اینکه کار فنی و پلیسی در این 
زمینه در حال انجام است گفت: به محض 
دریافــت اطالعات جدید آن را در اختیار 

جامعه قرار خواهیم داد.
 حال عمومــی مجروحان نیروی 

انتظامی مطلوب است
رئیس بیمارســتان بعثت نیز در باره حال 

عمومــی مجروحان گفت: در ســاعات 
اولیه بعــد از اعزام مجروحــان نیروی 
انتظامــی درگیری به بیمارســتان بعثت، 
تیمی تخصصی به دستور رئیس دانشگاه 
ابن سینا تشــکیل و کارهای اولیه انجام 

شد.
این تیــم ویژه متشــکل از جراح عروق، 
جراح متخصص، ارتوپدی، فوق تخصص 

دست و جراح فک و صورت بود.
حمید کیانی با بیان اینکه حال عمومی هر 
دو نفر خوب اســت، و یکی از این افراد 
دچار شکستگی بازو شده و ران پای فرد 
دیگر آسیب دیده است و مراحل درمانی 
مصدومــان به کمک تیم تخصصی و فوق 

تخصصی از نزدیک پیگیری می شود.
 گلباران قتلگاه طلبه روحانی

شماری از روحانیون حوزه علمیه همدان 
با همراهی مردم روز گذشــته مراسم ختم 
قرآن همــراه با گلباران محل حادثه مقابل 

حوزه علمیه آخوند را برگزار کردند.
 امیدواریم جوشش خون روحانی 

شهید فضای مجازی را تطهیر کند
ــدان  ــتان هم ــه در اس ــده ولی فقی نماین
ــاران  ــز روز گذشــته در مراســم گلب نی
ــعید  ــالم س ــهید حجت االس ــگاه ش قتل
شــهادت  بــه  اشــاره  بــا  قاســمی 
قاســمی  مصطفــي  حجت االســالم 
کــه  شــرور  فــرد  یــک  توســط 
ــبکه  ــز در ش ــاق را نی ــن اتف ــر ای خب

ــود  ــرده ب ــر ک ــود منتش ــی خ اجتماع
اســت کــه جوشــش  امیــد  گفــت: 
خــون ایــن شــهید فضــای مجــازی را 

تطهیــر کنــد.
ــارس، آیــت ا... حبیــب ا...  ــه گــزارش ف ب
ــا  ــت ب ــه روحانی ــان اینک ــا بی ــعبانی ب ش
قتلــگاه 1۴00 ســال  نــام  بــه  واژه ای 
ــده نــگاه داشــته  اســت کــه اســالم را زن
ــورا  ــگاه از عاش ــرد: قتل ــار ک ــت اظه اس
آغــاز شــده و تــا امــروز نیــز ادامــه دارد 
ــی  ــهید مدن ــت ش ــه بی ــروز ب ــه ام ــه ب ک

ــت. ــیده اس رس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه روحانیــت 
هرگــز نگــران جــان و امنیــت خــود 
باعــث  آنچــه  افــرود:  اســت  نبــوده 
تهدیــد  می شــود  روحانیــت  نگرانــی 
مرزهــای عقیدتــی مــردم و امنیــت مــردم 

ــت. اس
متولیــان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــه  ــند ادام ــخگو باش ــد پاس ــی بای فرهنگ
ــان  ــه ج ــتیم ک ــکرگزار هس ــه ش داد: البت
یــک روحانــی فــدای امنیــت مــردم شــد.
شــعبانی خاطرنشــان کــرد: تقاضــای 

روحانیــت ایــن اســت کــه همــه افــرادی 
کــه در شــهادت ایــن روحانــی مشــارکت 

ــوند. ــایی و مجــازات ش ــتند شناس داش
وی با بیان اینکه شــهر از اراذل و اوباش 
تطهیــر شــود گفــت: نیــروی انتظامی، 
دادگستری و ســایر ارگان های مرتبط در 
این راستا تالش کنند و شهر از وجود این 

افراد پاک شود.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره 
به اینکه یک مســتند از زندگی این شهید 
روحانی به مردم نشــان داده شــود اظهار 
کــرد: زندگی یک روحانی در قاســم آباد 
نشان داده شــود و مردم وضعیت ایشان 

را ببینند.
وی با اینکه فریاد روحانیت این است که 
به فریــاد جوانان و عقاید مردم در فضای 
مجازی برسید افزود: امید است جوشش 
خون این شــهید فضای مجازی را تطهیر 

کند.
شــعبانی با تأکید بر اینکه حــوزه علمیه 
همــدان از خــون این شــهید نمی گذرد 
تصریح کرد: از دو نفر از مأموران انتظامی 
که مجروح شــدند نیــز قدردانی می کنیم 
و از حــوزه علمیه به عیــادت این دو نفر 

خواهند رفت.
 بگذارید عمامه ما، کفن ما باشد

نیــز  همــدان  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
در مراســم گلبــاران شــهید روحانــی 
ــه  ــوزه علمی ــمی« در ح ــی قاس »مصطف
خــون  اینکــه  بیــان  بــا  همــدان، 
روحانیــت در راه تقویــت اســالم و بــرای 
ــت:  ــود، گف ــه می ش ــدا ریخت ــای خ رض
ــه ایــن  تمامــی طلبــه هــا هنــگام ورود ب
حــوزه بــا خــدا معاملــه کــرده و نــه تنهــا 
هیــچ ترســی از مــرگ ندارنــد بلکــه 
بــرای مالقــات بــا خــدا لحظــه شــماری 

. می کننــد
آیــت ا... ســیدمصطفی موســوی اصفهانــی 
ــه اینکــه از نظــر عــده ای از  ــا اشــاره ب ب
افــراد، گنــاه ایــن شــهید بزرگــوار عمامــه 
ــه  ــد عمام ــود، مطــرح کــرد: بگذاری آن ب
مــا کفــن مــا باشــد؛ طلبه هــای مــا بــرای 
جهــاد در راه خــدا و کمــک بــه مــردم در 

هــر شــرایطی آمــاده هســتند.
همدانــی  روحانــی  ایــن  فــوت  وی 
را شــهادت دانســت و آزادی فضــای 
امنیــت  بــرای  تهدیــدی  را  مجــازی 

نســت. کشوردا
 واکنش وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات نیز 
در واکنــش به قتل یک طلبــه جوان که 
روز شــنبه هفته جــاری در ا همدان رخ 
داد،گفــت: یک جنایت وحشــیانه و غیر 
انســانی رخ داده است ما باید پلیس را در 

امر امنیت در فضای مجازی، یاری کنیم.
 حضور در منزل طلبه همدانی 

همچنین مدیرکل تبلیغات اســالمی استان 
همدان به اتفاق شــماری از روحانیون و 
کارمندان تبلیغات اســالمی در منزل طلبه 

جوان حاضر شدند.
در  دشــتکی  علــی  االســالم  حجــت 
ســخنانی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن 
ــی،  ــدار، مردم ــه ای والیتم ــی طلب روحان
ــت:  ــود، گف ــت ب ــاده زیس ــص و س مخل
ترویــج معــارف و احــکام الهــی و حرکــت 
ــی و  ــگ دین ــه فرهن ــت ب ــیر خدم در مس
ــی  ــن روحان ــرم ای ــا ج ــداری تنه والیتم
ــت  ــگام عزیم ــه در هن ــود ک ــدر ب گرانق
بــرای اقامــه نمــاز بــه دیــدار حق شــتافت.

 مراســم تشــییع طلبه  همدانی 
امروز برگزار می شود

مراسم تشییع طلبه  همدانی، حجت االسالم 
مصطفی قاسمی امروز در پیاده راه میدان 
امــام )ره( همدان با حضور طالب، علما، 
فضال و اقشار مختلف مردم همدان برگزار 

می شود. 

پیکر شهید روحانی همدانی امروز تشییع می شود

مرگ قاتل پس از 24 ساعت

نمایشگاه ضیافت در همدان برپا می شود
 نوزدهمین نمایشــگاه مواد غذایی و محصوالت وابسته ویژه ماه 
مبارک رمضان)ضیافت( در محل نمایشــگاه های بین المللی اســتان 

همدان برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشــگاه های بین المللی استان،  
1۲0 واحد شرکت کننده از اســتان های همدان، اصفهان، یزد، کرمان، 
قزوین، تهران، اردبیل، آذربایجان شــرقی و غربی، گیالن، کردستان، 
کرمانشاه و... در این نمایشگاه حضور دارند و به ارائه کاال می پردازند. 
محصوالتی که در این نمایشگاه ارائه خواهد شد شامل لبنیات، انواع 
برنج، گوشــت، مرغ، انواع روغن های خوراکی و همچنین ســوغات 

استان های گوناگون است.
این نمایشــگاه در فضایی افزون بر 5000 مترمربع و در ســه ســالن 
ابن سینا، الوند و هگمتانه شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان از 
تاریخ 11 تا 1۷ اردیبهشت ماه برپا خواهد شد و عالقمندان می توانند 
هر روز از ســاعت 15:30 تا ۲1:30 و در روز جمعه از ساعت 10 تا 

۲1:30 از نمایشگاه بازدید کنند.

مراسم تجلیل از خدمات آیت ا...محمدی 
در تهران برگزار می شود

 آییــن تجلیل از خدمات آیت ا... غیــاث الدین طه محمدی امام 
جمعه سابق همدان به عنوان معلم اخالق در تهران برگزار می شود.

به همت مجمع علما و نخبگان اســتان همدان مقیم تهران در مناسبت 
روز معلم قرار اســت در مراسمی از خدمات نماینده مجلس خبرگان 

رهبری در استان همدان تجلیل شود.
گفتنی ایســت این مراســم عصر روز جمعه 13 اردیبهشــت ماه در 

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می شود.

نگران  هرگــز  روحانیت 
نبوده  خود  امنیت  و  جان 
است . آنچه باعث نگرانی 
تهدید  می شود  روحانیت 
مرزهای عقیدتی مردم و 

امنیت مردم است
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اجرای بیش از ۲00 عنوان برنامه همزمان با هفته معلم 
در کبودراهنگ 

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: بیش از ۲00 عنوان برنامه فرهنگی، هنری، همزمان 
با گرامیداشت هفته معلم در مدارس کبودراهنگ اجرا می شود.

رئیــس آموزش و پرورش شهرســتان در گفت وگو با همدان پیام بــا بیان این مطلب 
گفت: همزمان با گرامیداشــت یاد و خاطره اســتاد شــهید مطهری و هفته معلم تمام 
آموزشــگاه ها و مدارس شهرستان شــاهد اجرای برنامه های مختلف فرهنگی هنری، 
ورزشــی و... خواهنــد بود.رضا عســگری ضمن تبریک این ایام بــه تمام معلمان و 

فرهنگیان گفت: بیش از ۲00 عنوان برنامه فرهنگی هنری در مدارس و آموزشگاه های 
شهرســتان اجرا خواهد شــد که از آن جمله می توان به دیدار معلمین و فرهنگیان با 
امام جمعه شهرســتان، برگزاری مسابقات فرهنگی از آثار استاد شهید مطهری، تجلیل 
از خانواده های شــهدای دانش آموزی و فرهنگی تجلیل از 5۴ معلم نمونه روستاهای 
بخش مرکزی با همکاری بخشــداری مرکزی، حضور دهیاران و شــوراهای اسالمی 
شهر و روســتا در مدارس و تقدیر از زحمات معلمان و فرهنگیان مدارس شهرستان 

غبار روبی مزار شهدا و.. نام برد.
عســگری برگزاری همایش بزرگ تجلیل از معلمان و فرهنگیان نمونه شهرســتان را از 
شاخص ترین برنامه های این هفته خواند و گفت: تجلیل از ۴ معلم نمونه استانی و 1۶ نفر 

از معلمان نمونه شهرستانی، تجلیل از مقام آوران رشته های فرهنگی هنری پژوهشی، تجلیل 
از خانواده های شهدای فرهنگی و... از برنامه های همایش روز معلم شهرستان خواهد بود.

وی همچنین اظهار داشــت: صدور پروانه ساخت ســاز و تخفیف در پرداخت عوارض 
نوســازی برای معلمان با همکاری دهیاران و شهرداری ها در این هفته رایگان خواهد بود 

و این ازدیگر برنامه های این هفته در شهرستان خواهد بود.
عسگری اذعان داشــت: دیدار ۴ نفر از معلمان نمونه شهرســتانی با مقام معظم رهبری 
همزمان با گرامیداشــت هفته معلم، برگزاری زنگ ســپاس در ۲00 مدرسه شهرستان و 
برگزاری مســابقات ورزشی مختلف و مراســم کوهپیمایی فرهنگیان و معلمان از دیگر 

برنامه های آموزش و پرورش در راستای گرامیداشت مقام شامخ معلم خواهد بود.

۱8 درصد مالیری ها 
هنوز کارت ملی ندارند

 رییس اداره ثبت احوال مالیــر گفت: از زمان آغاز صدور کارت 
ملی هوشــمند)بهمن ۹۲( تاکنون، 8۲.1 درصد مالیری ها برای اخذ 
این کارت درخواســت داده اند و 18 درصد از واجدان شرایط هنوز 

اقدامی نکرده اند.
بابــک بختیاری در گفت و گو با ایرنا افــزود: تاکنون 8۲.1 درصد از 
واجدان شرایط اخذ کارت ملی هوشمند در این شهرستان درخواست 

خود را برای دریافت کارت به ثبت احوال ارایه کرده اند.
وی بیــان کرد: در حال حاضر کارت های ملی قدیمی اعتبار ندارند و 
واجدان شــرایط باقیمانده باید هر چه سریعتر نسبت به صدور کارت 

ملی هوشمند خود اقدام کنند.
رییس اداره ثبت احوال مالیر ادامه داد: از ابتدای آغاز طرح )بهمن ۹۲( 
تا پایان ســال گذشته، 1۹0 هزار و 358 مورد درخواست برای صدور 

کارت ملی هوشمند توسط متقاضیان مالیری اخذ شده است.
بختیاری افزود: از این تعداد 18۷ هزار و ۲۴ فقره کارت ملی هوشمند 

صادر و 1۷۷ هزار و 5۷8 مورد کارت تحویل متقاضیان شده است.
وی گفت: سال گذشته ۴1 هزار و 830 مورد درخواست صدور کارت 

ملی هوشمند توسط متقاضیان واجد شرایط مالیری داشتیم.
رییس اداره ثبت احوال مالیر ادامه داد: فروردین امسال نیز ۷۲5 مورد 
درخواســت برای صدور کارت ملی هوشمند ثبت شد که 1۲ هزار و 

5۴۴ درخواست در نوبت چاپ و صدور کارت ملی هوشمند است.
بختیاری یادآور شد: طبق تاکید سازمان ثبت احوال کشور به هیچ وجه 

کارت های نمونه قدیمی تمدید اعتبار نمی شود.
رییس اداره ثبت احوال مالیر همچنین به صدور هشــت هزار و ۶۹۶ 
مورد شناســنامه مکانیزه، 118 مورد تغییر نــام و ۲۷5 مورد تغییر نام 

خانوادگی در سال گذشته اشاره کرد.
بختیاری تعداد اســتعالم و پاسخ صادر شده توسط ثبت احوال را نیز 
ســه هزار و ۹1 مورد عنوان و اظهار داشت: در این مدت ۹8۷ پرونده 

در هیأت حل اختالف رسیدگی شد.

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی
 به مناسبت ماه مبارک رمضان در بهار 

 رئیس ســتاد اقامه نماز شهرستان بهار از اجرای برنامه های متنوع 
فرهنگی به مناســبت ماه مبارک رمضان در این شهرســتان خبر داد: 
مینایی از بهترین این برنامه ها به نشست های نمازشناسی و شیوه های 
دعوت گروه ها و اقشار مردم شامل نخبگان، اساتید دانشگاه ها، مربیان، 

ورزشکاران، روسای هیأت های مذهبی، مداحان و... عنوان کرد.
همچنین اجرای برنامه های فرهنگی و ترویجی نماز در مناســبت های 
مختلف، اجرای مسابقه های کتابخوانی نماز در بین دانش آموزان مقاطع 

تحصیلی.
وی همچنین در حوزه خانواده از اجرای برنامه نشســت های خانواده 
شــامل والدین دانش آمــوزان در کلیه مقاطع با همــکاری آموزش و 

پرورش، نشست های دانش آموزی خبر داد.
مینایی از برگزاری اجالس نماز در این ماه مبارک رمضان در شهرستان 
اطالع داد و برگزاری تفســیر قرآن در ماه مبارک رمضان با استفاده از 
ظرفیت موجود در جهت نشــر و ترویج آن بین روحانیون و علما و 

ائمه جماعات.

ظرف 3 ماه آینده
فاز نخست کارخانه قطعات پلیمری خودرو 

اسدآباد راه اندازی می شود
 مدیرعامل کارخانه نیروگستر اســدآباد گفت: فاز اول راه اندازی 
کارخانه قطعات پلیمری خودرو شهرســتان واقع در شهرک صنعتی 

ظرف 3 ماه آینده افتتاح و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
محمد نظری اظهار کرد: هم اکنون خط تولید آزمایشــی این کارخانه 
فعالیــت خود را آغاز کرده و در حال حاضــر به دنبال گرفتن پروانه 

بهره برداری است.
وی با بیان اینکه موافقت نامه این کارخانه با ایران خودرو انجام شده، 
تصریــح کرد: در فاز اول مجموعــه کارخانه فوق به 13 نفر نیرو و با 

تکمیل پروژه به بیش از 80 نفر نیرو نیاز خواهد داشت.
نظری در گفت و گو با ایسنا، خاطرنشان کرد: در غرب کشور کارخانه 
ساخت قطعات پالستیکی خودرو تنها در استان همدان در ۲ شهر رزن 
و اسدآباد وجود دارد که تا کنون برای این طرح در اسدآباد ۴ میلیارد 

تومان سرمایه ثابت هزینه شده است.
مدیرعامل کارخانه کنســانتره بهمن دره اسدآباد همچنین با بیان اینکه 
موقعیت و پتانسیل خوب شهرستان می تواند اسدآباد را به قطب آهن 
غرب کشور تبدیل کند، اظهار کرد: کارخانه کنستانتره بهمن دره بهمن 
ماه ســال ۹۶ با حضور مسئوالن طی مراسمی کلنگ زنی شد و طی 3 
مــاه کار مداوم و با صرف اعتباری افزون بر ۲3 میلیارد تومان از محل 
آورده بخش خصوصی، خط تولیــد آن راه اندازی و به بهره برداری 
رسید. نظری یادآورشد: موقعیت جغرافیایی این کارخانه و نزدیکی 
آن به شــهر اسدآباد موجب آن شــده تا عوارض آن به شهرداری 
شــهر تعلق گیرد و نیز تأثیر مســتقیم در گردش عمران و آبادانی 

شهر داشته باشد.
وی با اشاره به اشتغال 100 نفر در 3 شیفت کاری به صورت مستقیم 
در کارخانه تصریح کرد: در این میان بیش از ۴00  نفر نیز به صورت 

غیرمستقیم با کارخانه کنسانتره بهمن دره در ارتباط هستند.
وی با بیان اینکه توسعه این واحد تولیدی در دستور کار مسئوالن امر 
قــرار دارد، گفت: در حال حاضر با راه اندازی خط اول ســاالنه 180 
هزار تن محصول تولید می شــود که با اجرای فاز دوم توسعه عالوه 
بــر افزایش تولید ۶00 هزار تنی، شــاهد به کارگیري جوانان توانمند 

اسدآبادی در کارخانه کنسانتره بهمن دره خواهیم بود.
نظری با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی صورت گرفته شده، عالوه 
بر گندله ســازی، تولید آهن اسفنجی نیز در دســتور کار مسئوالن 
این مجتمع صنعتی قرار دارد، خاطرنشــان کرد: با راه اندازی فاز ۴ 
کارخانه در این مجموعه بیش از 1300 جوان اســدآبادی به صورت 
مستقیم در کارخانه کنسانتره بهمن دره مشغول کار می شوند که در 
ایــن بین بیش از ۶ هزار نیرو نیز به صورت غیرمســتقیم می توانند 

فعالیت کنند.

کارت دانشجویی محمدرضا علی آبادی فراهانی فرزند حسن به 
شماره ملی 0520905083 رشته مدیریت دولتی دانشگاه بوعلی 

سینا به شماره دانشجویی 9412983031 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی 

علی سلیمانی - رئیس هیأت اجرایی انتخابات

بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی، در نظر است انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتور سیكلت شهرستان همدان 
برگزار گردد. لذا از واجدین شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط آنان اعالم گردیده دعوت به عمل می آید از روز شنبه مورخ 
i )در صفحه اول سامانه/ سامانه ساران  r a n i a n a s n a f .i r 98/1/31 لغایت روز سه شنبه مورخه 98/2/11 به مدت 15 روز کاری )بدون احتساب ایام تعطیل( با مراجعه به سامانه 
)انتخابات الكترونیک(/ ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحادیه های صنفی( نسبت به ثبت نام و تكمیل پرسشنامه و بارگذاری تصاویر شناسنامه، کارت ملی، پروانه کسب، 

مدرک تحصیلی یا اعتبارنامه و عكس پرسنلی و اخذ کد رهگیری اقدام نمایند و با در دست داشتن مدارک ذیل  به اتحادیه مربوطه مراجعه نمایند.

شرایط داوطلبین 
1(تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

2(اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3(عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشكستگی و افالس

خصوص  این  )در  مخدر  مواد  به  اعتیاد  عدم  و  موثر  کیفری  پیشینه  سوء  نداشتن   )4
استعالم مربوطه از سوی هیأت اجرایی صادر می شود(.

5( عدم اشتهار به فساد 
6( داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره 

اتحادیه )مدرک تحصیلی و یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش(.
7( حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

8- داشتن پروانه کسب معتبر دائم: پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که تاریخ 
اعتبار آن منقضی نگردیده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر 

واگذار و یا اجاره نداده ، واحد صنفی فعال و مكان آن تغییر نیافته باشد.
9- وثاقت و امانت 

مدارک مورد نیاز ثبت نام:
1- دو قطعه عكس 4×3 جدید 

2- یک برگ تصویر پروانه کسب
3- یک سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه 

4- یک برگ تصویرکارت ملی 
5- یک برگ تصویر مدرک تحصیلی )دیپلم به باال(

6- یک برگ تصویر اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیأت مدیره 
می باشند. 

7- آدرس، تلفن و کدپستی منزل و سابقه فعالیت در رسته مربوطه
وظایف و اختیارات اتحادیه ها برابر ماده 30 قانون نظام صنفی عبارت است از:

انواع  و  کسب  پروانه  صدور  ضوابط  تغییر  یا  تنظیم  تهیه،  برای  پیشنهاد  ارائه  الف( 
و  مصوبات  اجرای  ب(  شهرستان،  اصناف  اتاق  به  مشاغل،  برای  الزم  پروانه های 
بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت د( صدور پروانه کسب با دریافت 
ابطال پروانه کسب و  با رعایت قوانین و مقررات مربوط ه(  تقاضا و مدارک متقاضیان 
تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعالم آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از 
ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند مطابق ماده )27( این 
قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد و( تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر 
دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب ز( تنظیم ترازنامه 
ساالنه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و 
تصویب ح( ایجاد تسهیالت الزم برای آموزش های مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل 
به  رسیدگی  کمیسیون های  تشكیل  ط(  دولتی  غیر  یا  دولتی  سازمان های  کمک  با  یا 
شكایات حل اختالف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون های دیگر 
مصوب هیأت عالی نظارت ی( وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از 
طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت ک( هماهنگی با شهرداری 
و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک های صنفی و تمرکز تدریجی کاالها و معامالت 
عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات 
و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد ل( ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ 

کاال و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور 
پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت و...

وظایف هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه برابر ماده 11 اساسنامه الگوی 
اتحادیه های صنفی 

■ رئیس:
- انجام کلیه امور اجرائی اتحادیه و اداره جلسات هیأت مدیره شرکت در اجالس اتاق 
اصناف، امضای کلیه اسناد و مكاتبات اتحادیه، ارائه گزارش فعالیت و عملكرد اتحادیه به 
اتاق اصناف هر سه ماه یكبار، گزارش فعالیت و عملكرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه به 
صورت ساالنه، موافقت یا مرخصی و مأموریت اعضای هیأت مدیره، کسب موافقت  رئیس 
از  اتحادیه  برای مرخصی و مأموریت خود، پیگیری فعالیت های توسعه ای  اتاق اصناف 
جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره وری و بهبود کسب و کار، پیگیری و برنامه های مدون 
آیین نامه  برابر  تخصصی  و  مشاوره ای  از خدمات  استفاده  و  کارکنان  انتصاب  اتحادیه، 

موضوع بند ب ماده 37 قانون نظام صنفی 

■ نواب رئیس
- در غیاب رئیس اتحادیه )هنگام مرخصی و مأموریت(، نواب رئیس به ترتیب سمت 
وظایف وی را بر عهده دارند، شرکت در جلسات با هماهنگی رئیس اتحادیه، پیگیری و 

انجام وظایف محوله از سوی رئیس اتحادیه 

■ دبیر 
با هماهنگی  قابل طرح در جلسات هیأت مدیره  تنظیم دستور جلسه و موضوعات   -

رئیس اتحادیه، هماهنگی امور کمیسیون ها تحت نظارت رئیس اتحادیه 

■ خزانه دار 
- مسئولیت نظارت بر عملكرد مالی اتحادیه، اظهار نظر در خصوص پیش نویس بودجه، 
درآمدهای  و  مالی  منابع  جذب  پیگیری  اتحادیه،  ساالنه  مالی  صورت های  و  ترازنامه 
اتحادیه در چارچوب  آیین نامه تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی ، ارائه گزارش عملكرد 

مالی اتحادیه به هیأت مدیره به صورت ماهانه 

■ بازرس اتحادیه
بررسی، بازرسی و تهیه گزارش از عملكرد هیأت مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله 
در اجرای آیین نامه شرح وظایف بازرس از جمله نحوه صدور، تمدید، تعویض و ابطال 
اقدام  خصوص  در  صنفی  نظام  قانون   27 ماده  اجرای  نحوه  اتحادیه،  در  کسب  پروانه 
اتحادیه  برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، نحوه اجرای ماده 
28 قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه  برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی 
دارای پروانه کسب، امور مالی اعم از درآمد، هزینه و بودجه مصوب، وجوه دریافتی به 
ازای خدمات غیرموظف و کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد، 
تشكیل کمیسیون ها، برگزاری دوره های آموزشی، اجرای مصوبات و بخشنامه های هیأت 
عالی نظارت و کمیسیون نظارت، بررسی نحوه وصول حق عضویت از افراد صنفی توسط 
اتحادیه، بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیست درصد از مبالغ دریافتی اتحادیه  با حساب 

اتاق اصناف شهرستان و ایران و...

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتور سیکلت 

  تاریخ انتشار: 98/1/19 
نوبت اول

تجدید آگهی فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار 
جهت مشارکت در ساخت پروژه میدان وحدت اسالمی شهر فامنین ) فاز 1( 

روابط عمومی شهرداری فامنین

شرایط :
1- این پروژه به صورت مشارکتی بوده که سهم آورده شهرداری شامل زمین و هزینه های صدور پروانه 
)پروانه ،سهم آموزش و پروش ، کتابخانه و بیمه ( ، آورده نقدی و هزینه های کارشناسی زمین جمعا به مبلغ 
24.032.447.319 ریال بوده  و سهم پیمانكار شامل هزینه های طراحی و ساخت ، بیمه ، مالیات و تجهیز 

کارگاه جمعا به 53.909.115.000 ریال می باشد.
2- مناقصه از طریق سامانه ستاد )سامانه تدارکات الكترونیكی دولت( می باشد که مهلت دریافت اسناد از 
سامانه از تاریخ 98/02/03 لغایت یک روز بعد از چاپ آگهی دوم تا تاریخ 98/02/10 می باشد پیمانكاران  
می باید اسناد مربوطه را ازطریق سامانه ستاد دریافت نمایند و همچنین  پیشنهادات و اسناد و مدارک 
مناقصه خود را از طریق سامانه ستاد از تاریخ 98/02/11 تا تاریخ 97/02/21 در سامانه بارگذاری نموده 

و ارسال نمایند.
3- پیمانكار 5 درصد مبلغ برآورد معادل 3.900.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت درمناقصه به صورت 
ضمانت نامه بانكی معتبر سه ماهه یا فیش واریزی به شماره حساب 0105755046007 بانک ملی واریز و یا 
اوراق خزانه بی نام ارائه نمایند و در پاکت الف به شهرداری فامنین به آدرس همدان ، شهر فامنین، خیابان 

شورا به کد پستی 6561617166 ارسال نمایند.
4- ارسال فیزیكی اسناد پاکت های  الف ، ب و ج  نیز جهت بررسی بیشتر به شهرداری الزامی می باشد لذا 

کسانی که از طریق سامانه ستاد اسناد خود را ثبت و ارسال نكرده اند از ارسال فیزیكی خودداری نمایند 
که ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- تاریخ تشكیل کمیسیون و باز گشایی پاکات در مورخه 98/02/22 ساعت 8 صبح در محل سالن جلسات 
شهرداری فامنین تشكیل می گردد.

6- هرگاه برندگان اول ، دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

7- درصد سهم هریک شرکاء به اندازه آورده نقدی و غیر نقدی خواهد بود.
8- نحوه تقسیم و موقعیت واحد های تجاری به صورت مرغوب و نامرغوب بین شرکاء مطابق انجام میگیرد.

9- شهرداری فامنین  در رد یا قبول پیشنهاد ها  مختار است.
10- کلیه شرایط و جزئیات و نقشه ها در داخل اسناد مناقصه موجود می باشد و در صورت ابهام با شماره 
تلفن 3-36822020-081 شهرداری فامنین با واحد شهرسازی )آقای مهندس علی دولتی ( تماس حاصل 

نمایید.
11- کلیه هزینه های مناقصه شامل آگهی فراخوان، کارشناسی و ... بعهده برنده آگهی می باشد..

12- شماره فراخوان مناقصه جهت پیگیری در سامانه ستاد 2098050122000001  
چاپ اول روزنامه جمهوری اسالمی  مورخه 98/02/2

شــهرداری فامنیــن در نظــر دارد بــه منظــور ســاخت ســاختمان هــای تجــاری میــدان مرکــزی شــهر فامنیــن بــر اســاس مجــوز شــماره 165 مورخــه 97/06/09 شــورای اســالمی شــهر فامنیــن 
و صورتجلســه مورخــه 97/06/20 هیــأت عالــی ســرمایه گــذاری شــهر نســبت بــه انتخــاب افــراد حقیقــی یــا حقوقــی واجــد شــرایط جهــت مشــارکت در طراحــی و ســاخت ســاختمان هــای 

تجــاری میــدان وحــدت اســالمی از طریــق فراخــوان مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد.

 )م الف 125(

تقدیر و تشکر

مدیریت محترم
 درمانگاه شهید شکری موحد
تشكر و سپاس خود را از سرکار علیه خانم 

سمیرا قاسمی خواه اودیومتریست محترم این 
درمانگاه که با تشخیص صحیح و به موقع خود 

موجب درمان قطعی و به موقع یک بیماری 
مزمن شد ابراز می نماییم. 

با آرزوی موفقیت برای ایشان و تمامی پرسنل و دست اندرکاران 
آن مجموعه محترم

مزمن شد ابراز می نماییم. 
با آرزوی موفقیت برای ایشان و تمامی پرسنل و دست اندرکاران 

آن مجموعه محترمآن مجموعه محترمآن مجموعه محترم

مریم اختری

@bazarehamedan

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

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

 نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
همدان ضمن گرامیداشــت هفته کار و کارگر 
در اســتان همدان گفت: قربانی تعطیل شدن 
کارخانه ها و واحد های تولیدی در درجه اول 

کارگران هستند.
حجت االســالم حبیب ا... شــعبانی موثقی در 
دیدار با جامعه کارگری استان همدان، با بیان 
اینکه در اســتان با ظرفیــت های خوبی برای 
پیشــرفت در اقتصاد روبرو هســتیم، افزود: 
در حال حاضر همدان به عنوان اســتان میانه 
در توســعه اقتصاد بوده که ایــن امر با توجه 
به امکانات موجود قابل قبول نیســت و باید 

حمایت و توجه بیشتری صورت گیرد.
وی در ادامه با اشاره به لزوم جذب سرمایه گذار 
در اســتان اظهار مرد: اگر کارفرمایی احساس 
ضرر کند به طور قطع چاره اندیشیده و واحد 
خود را تعطیل می کند که این امر فقط به ضرر 
کارگــران بوده ضمن اینکه جذب ســرمایه و 
سرمایه گذار می تواند جلوی این ضرر را گرفته 

و به رونق تولید  کمک شایانی کند.
به گزارش ایسنا، شعبانی موثقی، جذب سرمایه 
در بخش خصوصی را مشــکل اصلی رونق 
تولید دانســت و عنوان کرد: با حمایت همه 
دستاندرکاران و تالش صادقانه می توان چرخه 
اقتصاد را به حرکت در آورد و بنده نیز با تمام 

توان در خدمت جامعه کارگران هستم.
وی تضاد و عدم تعادل  بین زحمت و درآمد 
را امری مشــهود برشــمرد و گفت: کارگران 

با توجه به تالش بســیار باال همیشه کمترین 
دســتمزدها را داشته و چه بسا امروز می بینیم 
افرادی با درآمد بسیار باال زحمت چندانی نمی 

کشند.
امام جمعه همدان تصریح کرد: افزایش حقوق 

کارگران با توجه به تورم های پیش آمده کافی 
نیســت اما در برابر نوسانات بازار قابل تحمل 
تر اســت هر چند برای کارگــران تنش های 
موجــود در بازار مانع رونق تولید و توســعه 

اقتصاد است.
رئیس خانه کارگر اســتان همدان نیز در این 
جلسه گفت: کارگران در میدان بزرگ رقابت 
و میدان کوچک توقع با جدیت پیش می روند.

چنگیــز اصالنی، اظهــار کرد: هفتــه کارگر 
می تواند بــه عنوان توجه بــه تولید داخل با 
حمایت از کارگران تحقق شــعار سال تحت 

عنوان »رونق تولید« را نمایان سازد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همانگونه که به 
مفهوم »اســتقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« 
در همه زمینه ها ایمان آوردیم، باید بدانیم در 
بخش تولید نیز این شعار دارد معنی تازه ای از 

خود نشان می دهد .
اصالنی استخوان بندی رونق تولید را کارگران 
دانســت و تصریح کرد: اگــر بخواهیم چرخ 
صنعــت را بچرخانیــم در درجــه اول باید 
کارگران را به عنوان ریشــه و استخوان بندی 

این امر قدرتمند کنیم .
وی همچنیــن تصریح کــرد: در میدان بزرگ 
رقابــت کارگران همچنان بــی توقع در حال 
تالش هســتند و با وجود فشارهای اقتصادی 
و ســنگین شدن عرصه فعالیت خود همچنان 
برای هدف بزرگ خود یعنی همان رونق تولید 

و اقتصاد کشور پیش می روند.

رئیــس خانه کارگــر همدان با اشــاره به 
افزایــش 3۶.5 درصدی حقــوق کارگران 
افــزود: اتفاق بزرگی در ســال جدید رخ 
داد و حقــوق کارگــران پــس از مدتهــا 
افزایــش یافت که این مســأله با توجه به 
تــورم های اخیر کافی نیســت اما بســیار 

است. امیدبخش 
وی رفع موانع تولید و همسو شدن با تولیدات 
داخلی را از برنامه های هفته کارگر برشــمرد 
و گفت: تالش می کنیم تا در برنامه سه جانبه 
گرایانه خود کارگران، کارفرمایان و همچنین 
ســرمایه گذاران را در جهت سرمایه گذاری 
در چهارچوب قوانین ســوق داده و بال و پر 

بیشتری به تولید دهیم.
اصالنی جامعــه کارگــران را حامی دولت، 
مســئوالن و روحانیون دانست و یادآور شد: 
امســال در نظر داریم در راستای تحقق شعار 
ســال از بیکاران 18 تا 30 ســال در اشتغال 
استفاده کرده و با آغاز فعالیت جوانان از ورود 

دشمن جلوگیری کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان همدان مطرح کرد

کارگران؛ قربانیان اصلی تعطیلی 
واحدهای تولیدی

در  ســرمایه  جــذب 
بخش خصوصی مشــکل 
تولیــد  رونــق  اصلــی 
همه  حمایت  با  و  اســت 
تالش  و  دســتاندرکاران 
صادقانــه می توان چرخه 
حرکت  بــه  را  اقتصــاد 

در آورد
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اینفوگرافیک: ایرنا

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان و 
مدیران نیروی انتظامی:

با قاچاق و عوامل ناامن کننده فضای مجازی 
برخورد جدی کنید

 رهبر معظم انقالب اســالمی تاکید کردند:نیروی انتظامی باید به 
صورت جدی با قاچاق مبارزه، و با عوامل ناامن کننده فضای مجازی 

مقابله کند.
حضرت آیت ا... خامنه ای فرمانده معظم کل قوا ظهر دیروز در دیدار 
فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی، با تأکید بر لزوم استمرار حرکت 
این نیرو به سمت نیروی انتظامِی مطلوب جمهوری اسالمی، نقش آن 
را در تحقق شــعار ســال یعنی »رونق تولید« و همچنین تأمین امنیت 
فضای مجازی مهم بر شــمردند و خاطرنشان کردند: نیروی انتظامی 
بایــد به صورت جدی با قاچاق مبارزه، و با عوامل ناامن کننده فضای 

مجازی مقابله کند.
حضرت آیت ا...خامنــه ای در این دیدار، »اقتدار« و »مهربانی« نیروی 
انتظامی را دو عنصر مکمل یکدیگر خواندند و با اشاره به کار و تالش 
شبانه روزی کارکنان زحمتکش این نیرو در ایام عید و تعطیل، افزودند: 
در قضیه سیل اخیر نیروی انتظامی با خدمتگزاری به مردم آسیب دیده 

و تأمین امنیت مناطق سیل زده خوش درخشید.
به گزارش ایسنا،ایشان پیشرفتهای نیروی انتظامی در سالهای اخیر را 
حقیقتی با ارزش دانســتند و افزودند: البته این به معنای آن نیست که 
نیروی انتظامی در ســطح مطلوب نظام اسالمی قرار دارد، بلکه باید با 
تالش و کار مداوم به آن ســطح رسید و هر عاملی را که فضیلت ها و 
افتخارهای نیروی انتظامی را در ذهن مردم زیر سؤال می برد، ولو یک 

مأمور ناباب در یک کالنتری باشد، اصالح کرد.
رهبر انقالب اســالمی، تأمین امنیت را الزمه تحرک و رونق اقتصادی 
خواندند و خاطرنشــان کردنــد: یکی از موانع تحقــق رونق تولید، 
»قاچاق« اســت که امروز به صورت دوطرفه درآمده است و عالوه بر 
واردات قاچاق، برخی اجناس مورد نیاز مردم و بخش کشاورزی نیز 

از کشور خارج می شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای تأکید کردند: پشت پرده برخی از این موارد 
صرفاً سودطلبی نیست، بلکه فکر، نقشه و مقاصد سویی در این قضایا 
وجود دارد که نیروی انتظامی باید با مراقبت کامل، با آنها برخورد کند.

»تأمین امنیت فضای مجازی« نکته دیگری بود که رهبر انقالب اسالمی 
به آن اشــاره کردند و گفتند: فضای مجازی امــروز در زندگی مردم 
گســترش زیادی پیدا کرده است و در عین منافع و امکانات، خطرات 
بزرگی نیز دارد.ایشان ناامن شــدن فضای مجازی را موجب ضرر و 
زیان به مردم دانستند و بر وظیفه نیروی انتظامی در تأمین امنیت فضای 

مجازی تأکید کردند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، »جلوگیری از خرید و فروش ســالح« را 
یکی دیگر از وظایف مهم نیروی انتظامی برشــمردند و افزودند: در 
برخی کشــورها مانند آمریکا، خرید و فروش ســالح به علت منافع 
مافیای کمپانی های اسلحه سازی آزاد است و برای مردم آن مشکل ساز 
است، اما در کشور ما که چنین مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش 

سالح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته شود.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر جلوگیری از خرید و فروش سالح 
در فضــای مجازی، گفتند: قاتل دیروز روحانــِی همدانی در صفحه 
اینستاگرام با چهار نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده است که 

مقابله با اینگونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اسالمی، سردار سرتیپ اشتری فرمانده 
نیروی انتظامــی، حضور فعاالنه و برقــراری امنیت در موقعیت های 
مختلف همچون راهپیمایی اربعین، شناســایی و برخورد با مفسدین 
اقتصادی، اجرای طرح نوروزی و کاهش ســوانح و تلفات رانندگی، 
بســیج امکانات و نیروها برای کمک به سیل زدگان و تأمین امنیت آن 
مناطــق را جزو خدمات نیروی انتظامی خوانــد و افزود: در گام دوم 
انقالب با عزم و اراده راسخ، سالمت اداری، قاطعیت و خدمت بدون 
منت به مردم، به دنبال دستیابی به پلیِس تراز انقالب و تمدن اسالمی 

خواهیم بود.

نظرات مختلف در مورد نحوه مواجهه با 
انتخابات اخذ و جمع بندی می شود

 یک عضو شــورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان درباره ورود 
به مباحث انتخاباتی گفت: هنوز مباحث شورای عالی پیرامون مسائل 
داخلی به پایان نرسیده و از آنجایی که سعی این شورا انسجام احزاب 
اصالح طلب است باید تمامی مسائل داخلی با جمع بندی کلیه احزاب 

تصویب شود تا بتوانیم پس از آن وارد فاز اجرایی شویم.
پرستو سرمدی در گفت وگو با ایلنا، در تشریح اقدامات صورت گرفته 
در شورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان برای ورود به صحنه 
انتخابات دور یازدهم مجلس شــورای اســالمی گفت: شورای عالی 
سیاســت گذاری از آغاز دور جدید خود تاکنــون اقداماتی همچون 
تصویب آیین نامه ها و فعال کردن کارگروه ها را در دســتور کار خود 

داشته و در حال حاضر شاهد فعالیت این کارگروه ها هستیم. 
ســرمدی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم حضور برخی احزاب 
شــورای هماهنگــی جبهه اصالحات در جلســات شــورای عالی 
سیاســت گذاری گفت: اکثریت اعضای شــورای عالی را دبیران  کل 
و نمایندگان احزاب اصالح طلب عضو شــورای هماهنگی تشــکیل 
می دهند و رئیس دوره ای این شــورا هم نایب رئیس شــورای عالی 
سیاست گذاری اســت. وی ادامه داد: هماهنگی میان شورای عالی و 
شــورای هماهنگی احزاب وجود دارد و تنها یک یا دو حزب شورای 

هماهنگی در جلسات شورای عالی شرکت نمی کنند. 
این عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان گفت: هنوز مباحث 
شــورای عالی پیرامون مسائل داخلی به پایان نرسیده و از آنجایی که 
ســعی این شورا انسجام احزاب اصالح طلب است باید تمامی مسائل 
داخلی با جمع بندی کلیه احزاب تصویب شــود تا بتوانیم پس از آن 

وارد فاز اجرایی شویم.

سیاست های کلی انتخابات، سند باالدستی 
انتخابات آینده است

 رئیس ستاد انتخابات کشور با تأکید بر ضرورت تشکیل مجلسی در تراز نظام 
جمهوری اســالمی به عنوان هدف گذاری کالن انتخابــات آینده مجلس گفت: 
سیاست های کالن انتخابات، ســند باالدستی انتخابات آینده است.جمال عرف در 
پنجمین جلسه اتاق فکر حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور با اشاره به تبیین دقیق 
سیاست های کالن انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: این سیاست ها 
را سند باالدستی انتخابات آینده است. ضرورت دارد که نهایت تالش برای تحقق 
و تثبیت »برنامه محوری« در انتخابات از سوی همه ارکان انتخابات مورد توجه قرار 
گیرد.به گزارش ایســنا، عرف در ادامه با تأکید بر ضرورت تشکیل مجلسی در تراز 
نظام جمهوری اسالمی به عنوان هدف گذاری کالن انتخابات آینده مجلس، جلسات 

اتاق فکر را به عنوان محملی برای جستجوی راهکارها و پیشنهاد توصیف کرد.

الریجانی برای انتخابات مجلس شانسی ندارد 
 دبیرکل جمعیت آبادگران جوان با اشاره به انتخابات یازدهمین دور مجلس 
شورای اســالمی به بیان ارزیابی خود از ورود برخی احزاب فعال اصولگرا و 

شخصیت های این جریان به عرصه انتخابات پیش رو پرداخت.
حســن بیادی در گفت و گو بــا ایلنا، درباره اقبال مردم به دو جریان سیاســی 
کشــور در انتخابات مجلس یازدهم گفت: مردم نوعاً و شاید کاًل از گروه های 
سیاســی عبور کرده اند و اعتمادی به باندهای سیاسی ندارند و واقعا خیلی باید 
پاســخگوی آیندگان و تاریخ باشیم که نتوانســته ایم رضایت این مردم خوب 
و ایثارگر را به همراه داشــته باشیم.وی با اشــاره به صف بندی های انتخاباتی 
اصالح طلبان و اصولگرایان در انتخابات اســفندماه اظهار کرد: انتخابات آینده 
از پیچیده ترین رقابت های سیاسی بین مردم و آنان خواهد بود بنابر این حنای 

صف بندی  گروهای سیاسی بسیار کم رنگ شده است.

عملکرد صداوسیما نباید به سمتی می رفت که 
ورود مصداقی رهبری الزم شود

 عضو کمیســیون فرهنگی مجلس گفت: مدیریت صدا و سیما با توجه به 
حجــم نارضایتی های مردمی در فضای مجازی و واقعی باید عملکرد مدیریت 
بی تجربه و ناپخته شبکه سوم سیما را به نحوی مدیریت می کرد که مقام معظم 
رهبری به صورت مصداقی به موضوع ورود نمی کردند، این مسئله هزینه های 

سنگینی می تواند برای صدا و سیما داشته باشد.
طیبه سیاوشــی در گفت وگو با ایسنا با اشــاره به تذکر مقام معظم رهبری به 
دستگاه های مختلف از جمله صدا و ســیما درباره استفاده از روش های شبیه 
بخت آزمایی در برنامه سازی هایشــان، گفت: مســابقات و سرگرمی ها بستری 
خوب برای جذب مخاطب بیشــتر برای صدا و سیماســت اما نباید به چشم 

»سودجویی« و »درآمدزایی« بیشتر برای صدا و سیما نگریسته شود.

در تبادل زندانیان، آمریکا باید جدیت نشان دهد
 با هرکس که به ایران احترام گذارد 

مذاکره می کنیم
خارجــه  امــور  وزیــر   
کشــورمان در گفت وگــو با 
سی بی اس  آمریکایی  شــبکه 
مبادله  درباره  را  ایران  مواضع 
ایرانی  و  آمریکایــی  زندانیان 

تشریح کرد.
ظریــف، وزیر امــور خارجه 
کشــورمان که نسخه کامل آن 
یک شنبه پخش خواهد شد، را 
منتشــر کرد که در آن ظریف 

در پاســخ به خبرنگار این شبکه که پرسیده بود چرا برای نشان دادن 
جدیت حداقل پنج تن از افرادی را که در ایران زندانی هســتند آزاد 
نمی کنید، گفت: این ما نیســتیم که باید از خود جدیت نشان دهیم؛ 
ما این کار را با پایبندی به توافق هســته ای انجام داده ایم. این آمریکا 

است که باید از خود جدیت نشان دهد.
ظریف همچنین در ادامه برای تشــریح اختیارات خود درباره آزادی 
یک زندانی ایرانی-آمریکایی به نام باقر نمازی که از آن نام برده شد 
و ادعا شــد که به امکانات درمانی دسترسی ندارد گفت: من مسئول 
سیاســت خارجی هستم و نمی توانم در تصمیمات دادگاهی دخالت 
کنم و تنها در صورتی امکان مداخله برایم وجود دارد که پیشــنهاد 
مبادله )مبادله زندانیان( در کار باشد. من به عنوان وزیر امور خارجه 
نمی توانم در دادگاه ایران مداخله کنم و تنها به صورت یک شخص 
بر اساس امور بشردوستانه می توانم مشارکت داشته باشم و این کار 
را هم می کنم. اما به عنوان یک وزیر جایگاهی در یک دادگاه ایرانی 
ندارم مگر اینکه در حال تبادل ایرانیانی باشــم که از نظر ما به اشتباه 

در آمریکا یا جاهای دیگر زندانی هستند.
وزیر امور خارجه کشــورمان در پاسخ به این سوال که با چه کسی 
درباره این چیزها می خواهید مذاکره کنید گفت: ما با هر کســی که 
به ایران احترام بگذارد و با این مســئله کنار بیاید مذاکره می کنیم. ما 
مشــکلی با اُبرین )مســئول امور گروگان های آمریکا( نداریم اما تا 
زمانی که از ما نخواهند کســی را به عنوان مذاکره کننده گروگان های 
خودمان معرفــی کنیم تا درباره گروگان هــای ایرانی در زندان های 

آمریکا مذاکره کنند، کاری با مذاکره کننده آمریکایی نداریم.
وی افــزود: آمریکا نمی تواند خــود را در موقعیت اخالقی متفاوتی 
قرار دهد. این کشــور ایرانیانی را )در زندان( در آلمان و در استرالیا 

دارد که بیمار بوده و هیچ جرمی مرتکب نشده اند.
ظریـف سـپس در پاسـخ بـه اظهـارات خبرنـگار ایـن شـبکه که با 
نـام بـردن از برخـی افـراد با ملیـت آمریکایی کـه در ایـران زندانی 
هسـتند گفـت کـه وکال بـر ایـن عقیده اند کـه آن ها جرمـی مرتکب 
نشـده اند تشـریح کـرد: اینهـا مـواردی هسـتند کـه مـا بـاور داریـم 
زندانیـان مـا بـه دالیـل سـاختگی در زنـدان هسـتند و آمریـکا نیـز 
بـر ایـن عقیـده اسـت کـه زندانیـان ایـن کشـور در ایران بـه دالیل 
سـاختگی در زنـدان هسـتند؛ پـس بیاییـد دربـاره این بحـث نکنیم 
چراکـه مـن بـه انـدازه کافـی بـرای جلوگیـری از جنـگ، غلبـه بر 
تـالش آمریـکا بـرای جلوگیـری از مشـارکت مـا در آن چـه به طور 
قانونـی از آن ایـران اسـت یعنـی روابـط اقتصـادی متعـارف، بـار 
مسـئولت بـر دوش دارم. بنابرایـن تبـادل افـراد بی گناهـی )کـه در 
زنـدان هسـتند( را بـه عنـوان بخشـی از وظایف وزیر امـور خارجه 

و بـرای بازگشـت افـراد بـه خانـه انجـام می دهم.

اجرای انتخابات با قانون فعلی آغاز شده است
مدیرکل انتخابات وزارت کشــور با اشــاره 
به اینکــه تقویم زمانی اجــرای انتخابات در 
روز دهــم اردیبهشــت بــه فرمانداری ها و 
بخشداری های سراســر کشور ابالغ می شود، 
گفت: طرح اســتانی شــدن انتخابات اگر به 

قانون تبدیل شود، الزم االجرا خواهد بود.
سیداسماعیل موســوی در گفت وگو با ایسنا، 
در پاســخ به این پرسش که انتخابات مجلس 
شــورای اسالمی بر اســاس چه قانونی اجرا 
می شــود، بیان کرد: مجلــس در حال اصالح 
قانون انتخابات است، اما هنوز شورای نگهبان 
آن را تایید نکرده اســت؛ بنابراین انتخابات بر 
اساس قانون موجود انتخابات مجلس شورای 
اسالمی برگزار می شود، اما اگر طرح مجلس 
به تأیید شورای نگهبان رسیده و نهایی شود، 
برای وزارت کشــور قانون جدید الزم االجرا 

خواهد بود.
وی ادامه داد: طرح استانی شدن انتخابات اگر 
به قانون تبدیل شود، الزم االجرا خواهد بود؛ 
یعنی ابتدا باید شــورای نگهبان قانون را تایید 
کند و سپس رئیس مجلس شورای اسالمی و 
رئیس جمهور در زمان مشخص، قانون را برای 

اجرا ابالغ کنند.

مدیرکل انتخابات وزارت کشــور خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر وزارت کشــور، اجرای 
انتخابات را با قانون فعلی آغاز کرده اســت. 
قانون جدید اگــر تا قبل از زمان اســتعفای 
داوطلبان انتخابات )از پست های تصریح شده 

در قانون( ابالغ شــود، قابل اجراست اما اگر 
بعد از آن مقطع، ابالغ شــود قابلیت اجرایی 
ندارد.به گفته وی الیحه قانون جامع انتخابات 
توسط هیأت رئیسه مجلس اعالم وصول شده 
است، اما در دســتور کار مجلس نیست و به 

انتخابات دوم اسفند نمی رسد.
موســوی در پایــان گفــت: تقویــم زمانی 
اجــرای انتخابات در روز 10 اردیبهشــت به 
فرمانداری ها و بخشداری های سراسر کشور 

ابالغ می شود.

 نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
در انتقاد از وعده هــای غیرقابل تحققی که 
در زمان انتخابات داده می شود، گفت: مردم 
ما، مردم فهیمی هســتند و از لحاظ سیاسی 
به درجه ای از عقالنیت رسیده اند. شعارهای 
کوتــاه مدت آنهــا را گــول نمی زند. این 
شعارها بیشــتر ناتوانایی کاندیداها را نشان 

می دهد.
ــنا  ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ مســعود رضای
در مــورد ضــرورت پرهیــز نماینــدگان 
از دادن وعده هــای غیرقابــل تحقــق در 
ــال  ــرد: ۴0 س ــار ک ــات اظه ــان انتخاب زم
همچنــان  مــا  و  گذشــت  انقــالب  از 
ــم.  ــل می کنی ــعارگونه عم ــاتی و ش احساس

ــات  ــاس احساس ــر اس ــوالً ب ــا معم وعده ه
ــدی. ــل و خردمن ــه تعق ــت ن ــعار اس و ش

 بــا توجه به اینکه به ســن پختگی انقالب 
رســیده ایم باید تغییر روش دهیم. مردم ما، 
مردم فهیمی هســتند و از لحاظ سیاسی به 
درجــه ای از عقالنیت رســیده اند بنابراین 
شعارهای کوتاه مدت مسئوالن، آنها را گول 

نمی زند.
 این شعارها بیشــتر ناتوانایی کاندیداها را 

نشان می دهد.
نایب رئیــس کمیســیون اجتماعی مجلس 
افزود: ما باید به سمت بیان واقعیات برویم. 
آنچه مورد رضایت خداوند و مردم اســت 
شفاف ســخن گفتن با مردم است. با توجه 

بــه وضعیت کشــور، باید مســائلی مطرح 
کنیم که شدنی باشــد. مهم ترین مشکل ما 
اقتصادی است. در این نابسامانی شعارهای 

احساساتی جواب نمی دهد.
رضایی شیوه های نامعقول تبلیغات را نتیجه 
عدم تحزب دانست و تاکید کرد: از دورانی 
که قدم در جرگه سیاســی گذاشته ام همیشه 
مدافع تحــزب بوده ام چــون من حزب را 
ظرفی می دانم که افراد در آن قرار می گیرند. 
در شــرایط فعلی، یک کاندیدا وارد عرصه 
نمایندگی می شــود و پس از مدت کوتاهی 
از صحنه سیاســت خارج می شــود و هیچ 
باید  بنابرایــن  نمی پذیــرد.  را  مســئولیتی 
جایگاهی وجود داشته باشد تا برای همیشه 

پاسخگوی مردم باشد.
نماینــده شــیراز در مجلــس در انتقــاد 
دوران  تخریبــی   - رقابتــی  فضــای  از 
کــه  انســان هایی  گفــت:  انتخابــات 
ــری  ــه فک ــد از درون مای ــب می کنن تخری
وقتــی  انســان ها  نیســتند.  برخــوردار 
ــد، ســعی  احســاس خــالء فکــری می کنن
می کننــد تــا بــا ُهــل دادن یــا دفــع 
ــد.  ــاز کنن ــی ب ــرای خــود جای دیگــری ب
انســان های خردمنــد اما بــه وجود خود 
اعتقاد دارند و به این مســائل کمتر دست 
می زنند. افــراد که رقبایشــان را تخریب 
می کنند، کوتوله سیاســی هستند و وجود 

خود را در عدم دیگران می دانند.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور:

10 اردیبهشت تقویم انتخابات
 ابالغ می شود

وعده های غیرقابل تحقق در انتخابات 
ناتوانی کاندیداها را نشان می دهد

مهلت یکماهه 
برای تعیین تکلیف 

دو شغله ها
 کارکنان شــاغل در پســت های مدیریتی و 
کارشناسی حق عضویت همزمان در هیأت مدیره 
شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و 

سازمان ها را ندارند.
ســخنگوی وزارت کشــور با اشــاره به بند ۹ 
تبصــره ۲ قانون بودجه ســال جــاری اظهار 
داشــت: بر اســاس این حکم قانونی هیچ یک 
از اســتانداران و معاونان آنها حق ندارند بطور 
همزمان عضو هیأت مدیره شــرکت های دولتی 
و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از 
زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها 

باشند.
به گزارش ایلنا، سیدسلمان ســامانی ادامه داد: 
همچنین طبق این تبصره قانون بودجه سال ۹8 
کل کشــور عضویت همزمان مقامات موضوع 
مــاده ۷1 قانون مدیریت خدمات کشــوری و 
مدیــران و معاونان دســتگاه های اجرایی و به 
طــور کلی کارکنان شــاغل در کلیه پســتهای 
مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر 
مســئولیتهای اجرایی و عضویت هیأت مدیره 
شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و 

سازمان ها ممنوع شده است.
قائم مقــام وزیــر کشــور در امــور مجلس و 
هماهنگی اســتان ها تصریح کــرد: طی مکاتبه 
ای از اســتانداران خواسته ایم نسبت به اجرای 
این حکم قانونی اهتمام ویژه داشته و نسبت به 
شناسایی افرادی که دو شغله محسوب می شوند 
اقدام کنند.  سامانی تاکید کرد: استانداران مکلف 
شدند در موعد یک ماهه وضعیت دوشغله ها را 
در کلیه دستگاه های اجرایی استان تعیین تکلیف 
کرده و گزارش آن را به مرکز بازرســی وزارت 

کشور ارسال کنند.
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ساخت خانه های سیل زدگان تا یک  سال آینده
 وزیر کشــور از برنامه ریزی برای ساخت خانه های ویران شده در مناطق سیل زده 

تا یک سال آینده خبر داد.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: بنابر آمارها و گزارش ها تاکنون 1۷۴ 
هزار واحد آســیب دیده نیاز به نوسازی و بازسازی دارند که برای بیش از 100 هزار 
مورد وســایل خانه و زندگی آماده شــده و من تاکید کردم که باید تا آخر هفته برای 
تمامی 1۷0 هزار مورد وسایل زندگی آماده شود تا به محض تحویل خانه هایشان این 
وسایل را به آنان تحویل دهیم.وی با تاکید بر این که باید در کوتاه ترین مدت عملیات 
بازسازی خانه های ساکنان مناطق سیل زده انجام شود، گفت: ما برنامه ریزی کردیم که 

ظرف مدت یک سال عملیات بازسازی انجام شود. و این خانه ها کاماًل ساخته شود.

زمان مناسب انجام ماموگرافی در زنان
 اســتاد رادیولــوژی دانشــگاه علــوم پزشــکی گفــت: همــه زنــان بــاالی 50 ســال 
ــی  ــه انجــام ماموگراف ــار نســبت ب ــک ب ــر دو ســال، ی ــل ه ــه حداق الزم اســت ک

اقــدام کننــد.
معصومه گیتی همه زنان از سن ۲0 سال به باال در معرض ابتال به سرطان پستان قرار 
دارند، البته شیوع این بیماری در زنان باالی 50 سال بیشتر بوده و این افراد باید نسبت 

به عالئم هشداری بسیار آگاه باشند.
سرپرســت فلوشیپ رادیولوژی بیماری های زنان به ایسنا گفت: استفاده از روش های 
خودآزمایی در زنان می تواند در شــناخت به موقع موثر واقع شــود. البته مراجعه به 

پزشکان و متخصصان زنان نیز در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

یکی از جنبه های مهم عدالت، عدالت جنسیتی است
 معــاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: یکی از اهداف انقالب ما بحث 
عدالت بود. عدالت تفاسیر و تعابیر مختلفی دارد. عدالت در بعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
مفهوم بسیط، کلیدی و محوری است، نمی توان بحث عدالت را فراموش کرد و نادیده گرفت. 
یکی از جنبه های مهم عدالت، عدالت جنســیتی یعنی دسترسی برابر زنان و مردان در تمام 
خدمات توســعه ای دولت اســت. به طور مثال در بحث آموزش بر اساس قانون اساسی و 
نگرش های دینی و انقالبی باید دسترسی به آموزش برای دختران و پسران امکان پذیر و رایگان 
باشد. این سیاست ما بوده که قطعا در بخش های مختلف برای آن تالش کردیم اما در نقاط 
مرزی کشور که فرهنگ ها و قومیت ها نقش داشتند، دختران و پسران بازمانده از تحصیل داریم 

که تعداد دختران بیشتر بوده و ممکن است به دلیل بحث شناسنامه باشد. 

عجله کار شورای شهر عاقالنه نیست
مهدی ناصرنژاد »

 نهم اردیبهشــت ماه به نام روز شوراهای اسالمی شهر و روستا 
در کشــورمان اســت. بررســی ماهیت و عملکرد و همچنین افق 
تأثیرگذاری و راهبردی نهادها، تشکل ها و سازمان های مردمی دولتی 
در ســاختار جامعه ایران توسط رســانه ها و از جمله مطبوعات به 
یک سنت قدیمی تبدیل شده است. و خوب است بدانیم شوراهای 
اسالمی شهر و روســتا با ســاختاری کنونی مولود انقالب و مورد 
نظر بنیانگذار جمهوری اسالمی امام خمینی)ره( می باشد و با وجود 
اهمیت و تأکید بر این ضرورت توســط شخص امام راحل، حدود 
دو دهه به طول انجامید تا نخستین انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
و روســتا همزمان در سراسر کشــور برگزار شد و هم اینک پنجمین 
دوره چهارساله فعالیت شوراها را در جای جای میهن اسالمی شاهد 

هستیم. 
آخرین انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا توأمان با انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری، بیســت و نهم اردیبهشت ماه 
سال 13۹۶ برگزار شد. فعالیت رسمی پنجمین دوره شورای اسالمی 
شهر همدان با حدود سه ماه تأخیر آغاز شد و متعاقب آن نیز گزینش 
شــهردار همدان چند ماه به طول انجامید و سر جمع نزدیک به یک 
ســال زمان موثر برای فعالیت و برنامه ریزی شــورای اسالمی شهر 

همدان در این دوره از دست رفت!
اساسًا شورا نشــینان مجلس محلی همدان از همان ابتدا و آغاز 
قانونــی کار در دوره اول، متشــکل از مردان و زنان توانمند و 
آگاه از طیف های مختلف سیاســی بودنــد ولیکن در کل تضاد 
فکری شــدید بین اعضای شــورا همواره مانع سیاستگذاری ها 
و حرکت روان ایده های فکری و برنامه ریزی شــوراییان بوده 
و هســت، کما اینکــه در همین دوره پنجم بیشــترین وقت و 
حوصله شورای شــهر همدان صرف بحث های درون شورایی 
شــده و غیبــت طوالنی مدت و منتج به کنــار گذاردن یکی از 
اعضای تأثیرگذار شــورای همدان نیز در ســال گذشته مزید بر 

است!  بوده  علت ها  بسیاری 
با این وجود اعضای شــورای اسالمی شهر همدان در دوره پنجم را 
تک به تک و ســوای تمام جناح گیری های سیاســی، شخصیت های 
مورد اعتماد تشــکیل می دهند و این شورا مجموعه ای از عضوهای 
با تجربه و میدان دیده از مدیران قدیمی دســتگاه های اجرایی استان 
در کنار چهره هایی جدید و جوان و جویای نام هستند و صد حیف 
در برخــی حوزه ها از خروجی فکری چنین شــورای توانمندی در 
عرصه های عمل نتایج تأثیرگذاری برای مردم همدان عینیت نمی یابد.

ــه  ــه جانب ــران هم ــعه و عم ــتاب توس ــزرگ ش ــع ب ــی از موان یک
ــه  ــتا و البت ــهر و روس ــالمی ش ــورای اس ــد راه ش ــدان وس در هم
ــی در  ــه مال ــدان ضعــف بنی ــه هم ــتان و از جمل شــهرداران در اس
ــا اغلــب شــهرهای بــزرگ و صنعتــی کشــورمان اســت  مقایســه ب
کــه بــه درآمدزایــی و خودکفایــی اثــر بخشــی از محــل عــوارض 
حاصــل از حضــور و فعالیــت واحدهــای بــزرگ صنعتــی و 
ــن  ــه همی ــد و ب ــی دارن ــور دسترس ــراز اول کش ــات ط کارخانج
لحــاظ از ســرعت عمــل بیشــتری بــرای اجــرای طرح هــا و 

زیرســاخت های شــهری برخــوردار هســتند.
ــرح  ــاخت و ط ــر س ــک زی ــرای ی ــرای اج ــر ب ــه اگ ــه ک آنگون
زیباســازی نظیــر پل هــای زیرگــذر و روگــذر خیابانــی، تعریــض 
معابــر عمومــی، توســعه فضــای ســبز و بوستان ســازی، همچنیــن 
ــزرگ یــک ســال  ــا ب ــاده و صدهــا طــرح کوچــک ی ــر پی پــل عاب
ــرای  ــل ب ــرعت عم ــه و س ــن پروس ــد، ای ــد الزم باش ــان مفی زم
ــاز دارد  ــان نی ــه 5 ســال زم اجــرای برنامــه در همــدان، حداقــل ب
و نتیجــه اش ایــن می شــود کــه کمتــر طرحــی بــرای مــردم شــهر 
ــی  ــا حت ــد و ی ــدا می کن ــری پی ــی و غافلگی ــه تازگ ــدان جنب هم
ــدان  ــه هم ــراری ب ــافرت های تک ــه مس ــی ک ــافران و هموطنان مس
ــافرت  ــه دو مس ــوری در فاصل ــی و نوظه ــرات ضربت ــد، تغیی دارن

ــر شــاهد هســتند. ــه کهــن شــهر همــدان کمت خــود ب
ــر  ــی در س ــع بزرگ ــه مان ــت ک ــتری اس ــت خاکس ــن واقعی همی
ــگری در  ــعه گردش ــغ توس ــتر و تبلی ــگران بیش ــذب گردش راه ج

ــود.  ــوب می ش ــران محس ــدن ای ــخ تم ــت تاری پایتخ
ــای توســعه و زیباســازی در همــدان  ــی اجــرای طرح ه ــد کل رون
ــح  ــورم و رشــد قیمــت مصال ــر کــه ت متأســفانه در ســال های اخی
ســاختمانی بــه طــور غافلگیرانــه و دور از انتظــار بــوده اســت، بــه 
ــی از  ــاید برخ ــه ش ــد ک ــته کننده می نمای ــهود و خس ــه ای مش گون
نســل های حاضــر آرزوی دریافــت پاســخ بســیاری از ســوال ها و 
مطالبــات خــود از مدیــران شــهری و یــا مشــاهده نتیجــه و نمــای 
ــرای  ــود را ب ــهر و زادگاه خ ــه در ش ــورد عالق ــرح م ــی ط پایان

همیشــه بــه گــور ببرنــد. 
نظیــر پیاده راه هایــی کــه هنــوز بــه پایــان کار نرســیده و پایــان کار 
ــاده راه  ــا پی ــرات دارد، و ی ــه تعمی ــاز ب ــت نی ــده اس ــادر نش آن ص
ــدان و  ــردم هم ــگی م ــفالت همیش ــر آس ــوار ارم و آخ ــازی بل س
ــا  ــهریان م ــیار از همش ــته بس ــراف آن و آن دس ــتان های اط بوس
کــه بودنــد و رفتنــد و کــوچ کردنــد، ســرانجام هــم ندانســتند چــه 

ــد بشــود. ــه می خواه ــد و چ ــه ش ــود، موضــوع چ ب
خاطرمان باشــد، معنای حضور و فلســفه وجودی شورای شهر و 
شــهرداری برای مردم هر شهر، تســهیل در امور شهری، بهره مندی 
مردم از نعمت ها و ســرمایه های عمومی و برخــورداری از رفاه و 
آســایش و حتی مهــار تورم قیمت و تســهیالت ارزان در خدمات 
شهری می باشــد و در این معنا و حل این معما، چنانچه عملکرد و 
تصمیم گیری غلط مدیران شــهری نتیجه معکوس بدهد و شاید اگر 
قیمت گذاری ســنگین و سنت شکنانه برای امالک و مراکز تجاری با 
ســرمایه گذاری شوراها و یا ســایر خدمات موجب گرانی بیشتر و 
مســتأصل ساختن قشــرهای محروم و کم درآمد برای زندگی آسان 
بشــود، گناهی بزرگ و نابخشــودنی اســت که آخرت همه ما را 

مخدوش می سازد.

ایسنا: چرمسازی همدان رنگ وبوی چرم ندارد 
 حتمًا روش گواش ریختن !

اعتماد: ایران در دور زدن تحریم ها دکترا دارد 
 امروزه هر کی میاد سر کار دکتر و مهندسه !

F گره زد؟! A T F کیهان: وقتی روحانی قیمت گوشت را به 
 همون موقع گوشت پرید .

اعتماد: فیتیله اختالفات را پایین بکشیم 
 نگو،  دعوا نمک زندگیه 

کیهان: واردات مرغ با ظرفیت سه میلیون تنی تولید داخلی معنا ندارد 
 مفهوم که دارد 

اعتماد: هشدارهای وزارت بهداشت در گوش این مردم چاق بی تأثیر 
است 

 چه کار دارید مال پدرشونو می خورن
ایسنا: سریع ترین تشخیص آلزایمر با یک بازی کامپیوتری 

 بافضای مجازی سالمندان جوان می شن
آرمان: قلیان پرطرفدارتر یا کتاب 

 بستگی داره با چی شکم پر بشه! 
همدان پیام: دوره راهنمای گردشگری ورزشی کشور در همدان دایر شد 

 بدون شرح !
آفتاب اقتصادی: هزینه میلیاردی برای نگه داشتن تلگرام دود شد 

 از زغالش خیلی استفاده ها می شه  کرد!
فارس: تولید اندام زنده بدن توسط بازوی رباتیک 

 دیگه پزشکی نخونید!!! 
اطالعات: گسترش چتر حمایتی دولت برای خانواده های کم درآمد 

 اینکه چیز خوش شانسیه 
ایسنا: کریستال های پالستیکی جایگزین گاز یخچال می شوند 

 پالستیک هاتونو دور نریزید
جام جم: فوتبال آمریکایی

 آب خوردن در ایران هم به آمریکا ربط دارد 
کیهان: هندوانه با طعم تریاک

 اینکه خوبه با یک تیر دو نشان می زنید 

ادعای تخریب کامل جنگل های کشور 
در سال های آینده علمی نیست

 مدیرکل دفتر مهندســی و مطالعات ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری ضمن اشاره به اینکه ساالنه حدود 1۲ هزار هکتار جنگل 
در کشــور تخریب می شود، گفت: مساحت جنگل های شمال از سال 
133۶ تــا 13۴0 بیش از دو میلیون هکتار بود در حال حاضر نیز با در 
نظر گرفتن وســعت اراضی جنگل کاری شده وسعت این جنگل ها به 

حدود حدود دو میلیون و ۷3 هزار هکتار می رسد.
رضا بیانی در پاســخ به این ســوال که وسعت اراضی جنگلی کشور 
طی چند دهه اخیر چه تغییراتی داشــته و آیا ادعای برخی کارشناسان 
منابع طبیعی مبنــی بر از بین رفتن جنگل های کشــور طی دهه های 
آینده صحت دارد یا خیر، گفت: بر اســاس آمار ســازمان خواروبار 
و کشاورزی -فائو- ســاالنه حدود 1۲ هزار هکتار جنگل در کشور 
تخریب می شود. در مقابل نیز ساالنه به طور متوسط حدود 11 هزار و 

800 هکتار جنگل کاری در کشور انجام می شود.
بیانی با بیان اینکه کیفیت پوشش گیاهی جنگل کاری شده با جنگل های 
طبیعی تفاوت دارد، به ایسنا گفت: برخی پوشش های گیاهی جنگلی 
در کشور به ویژه جنگل های زاگرس حدود 300 تا ۴00 سال سن دارند 
بنابراین کیفیت این جنگل ها را نمی توان با پوشش گیاهی جنگل کاری 
شده مقایسه کرد. سازمان جنگل ها پیگیر حفاظت بیشتر از جنگل های 
کشور و قرار اســت که تا پایان برنامه ششم توسعه ضریب حفاظتی 

جنگل را به بیش از ۹0 درصد برساند.
وی سدســازی  در جنــگل، عملیات عمرانی و قاچــاق چوب را از 
جمله مهمترین عوامل تخریب جنگل برشمرد و گفت: ادعای از بین 
رفتن جنگل های کشور در ســال های آینده مستند و علمی نیست و 
درخواست ما این است که اگر کارشناسی در این زمینه مطالعه تحقیقی 
انجام داده اســت، نتایج خود را به سازمان جنگل ها ارائه دهد ولی تا 

امروز این موضوع برای ما اثبات نشده است.
مدیــرکل دفتر مهندســی و مطالعات ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیزداری با اشــاره به طرح »بوم ســازگان زاگرس« که برای احیا و 
غنی ســازی جنگل های زاگرس اجرا می شــود، اظهار کرد: مساحت 
جنگل هــای زاگرس در حال حاضر بین 5 تا ۶ میلیون هکتار اســت 
و نقشــه ای از دهه های گذشته این جنگل برای بررسی مساحت آن با 

گذشته وجود ندارد.
بیانی ادامه داد: در حال حاضر سازمان جنگل ها قصد دارد تا بر اساس 
عکس های هوایی ســال ۴۶ مساحت  جنگل های زاگرس طی آن دهه 
را محاســبه کند همچنین به غیر از عکس های هوایی این ســال آمار 

مستندی وجود ندارد.
 افت و خیز مســاحت جنگل های شمال کشور از سال 

1۳۳۶ تا سال 1۳9۵
وی در ادامه درباره مســاحت جنگل های شــمال کشور توضیح داد: 
از ســال 133۶ تا 13۴0 مساحت جنگل های شمال بیش از ۲ میلیون 
هکتار بود اما در سال 13۴۶ به یک میلیون و ۹00 هزار هکتار کاهش 
پیدا کرد. در سال 13۷3 نیز مساحت جنگل های شمال کشور بر اساس 

نقشه های موجود یک میلیون و 8۴۷ هزار هکتار بود.
به گفته بیانی در سال 1383 مساحت جنگل های شمال کشور به دلیل 
جنگل کاری های انجام شــده به یک میلیون و ۹3۶ هزار هکتار و در 

اواخر سال ۹5 به حدود ۲ میلیون و ۷3 هزار هکتار رسید.

 شــورای پنجم شــهر همدان که از یکم 
شهریورماه سال 13۹۶ کار خود را آغاز کرد، 
با ترکیب ۶ به 5 سهم اصولگرایان و اصالح 
طلبان یــا اعتدالیون را در ایــن نهاد مردمی 
شــکل داد و همزمان با انتخابات ریاســت 
جمهوری سرشــار از شعارها و برنامه هایی 
بود کــه از میان آنها می توان به شــفافیت، 
رســیدگی به مطالبات مردمی و توسعه کالن 

شهر همدان اشاره کرد.
این شــورا از همان آغاز نشان داد که ترکیب 
یکدســتی نه در تیم اصولگرایان و نه در تیم 
اطالح طلبان ندارد و همین امر سبب شد تا 
در نخستین گام خود برای انتخاب شهردار با 
آنچنان چالش هایی مواجه شــود که بیش از 
شش ماه وقت شورا و عمر مدیریت شهری 

را تلف کرد.
نه تنها در شورای شهر همدان بلکه در سایر 
شهرهای بزرگ کشــور همین اتفاق رخ داد 
تا جایی که در تهران با انتخاب و اســتعفای 
چند شهردار ماجرا به شکلی سیاسی کشانده 
شــد و ثابت کرد اصالح طلبان نیز همچون 
اصولگرایــان در بزنــگاه های قــدرت از 

شعارهای خود عدول خواهند کرد.
ترکیب ناهمگون احــزاب اصالح طلب در 
انتخاب لیســت امید و چاره ی ناچار ایشان 
برای ارائه یک لیست واحد به ورود افرادی 
در این لیست منجر شد که بعدها خود را در 

رقابت هــای یک عضو 
علی  جایگزین  و  اصلی 

البدل وی نشان داد.
چرا  پنجم  شــورای  اما 
شــهردار  انتخــاب  در 
نتوانست چهره ی مثبتی 
از خود نشان دهد و چرا 
در هر دو گــروه اقلیت 
انشقاق  دچار  اکثریت  و 

شد؟
تمام  با  که  داریم  بخاطر 
ژست های اطالع رسانی 
در فضــای مجــازی و 
اســتفاده از سیستم های 
جدید گزینش مدیریتی، 
این شــورا مدعی شــد 
که می خواهــد با تمام 

پارامترهای مورد نظرش شهرداری توانمند و 
مقتدر و عملگرا به مردم معرفی کند.

پس از ماه ها کش و قوس بر سر گزینه های 
بومی و غیربومی و ادعاهای متعدد در حوزه 
برنامه ی کاندیداهای مطرح شده و با انتشار 
خبرهای پر حاشیه در رسانه ها و نیز انتشار 
اســامی جورواجور و لیست های باالبلند از 
اشــخاص ضعیف و قوی؛ کاربلد و ناشــی؛ 
ســرانجام به گزینه ی حسین مرادی تن داد 
که به همدان نیامده اســتعفای پر ابهام خود 
را تقدیــم کرد و پس از آن بود که شــورا با 
یک مهلت ده روزه بر سر انتخاب یکی از دو 
گزینه بومی از میان مجید درویشی و عباس 
صوفی؛ ترجیح داد که این مســئولیت را به 
صوفی بسپارد تا مدیریت شهری بیش ازین 

دچار خلل نشود.
گرچــه عباس صوفــی مســئولیت خود را 
از آذرمــاه ۹۶ آغاز کرد، امــا وعده و وعید 
اعضای شورا آنچنان سطح توقعات مردم را 
باال برده بود که گمان می کردند قرار اســت 
یک شــبه در سطح شهر انقالبی رخ دهد که 

تاکنون نبوده است.
در مراســم معارفه صوفی بود که وی برای 
نخستین بار در جمع مدیران و خبرنگاران از 
طرح های خود رونمایی کرد و اظهار داشت: 
ساماندهی مناطق حاشیه شهر همدان، ایجاد 
فضای ســبز در تمام نقاط شــهر، بازآفرینی 
بهبود  شــهری،  هویت منــدی  حوزه هــای 
ترافیک، گسترش شبکه حمل ونقل عمومی، 
انســان محور بــودن توســعه و پروژه های 
ارتقای سطح کیفی زیست محیطی،  عمرانی، 
مدیریت بحران، مدیریت پســماند، رشد و 

مشــارکت نهادهای عمومی و خصوصی در 
پروژه ها، تحقق عدالــت اجتماعی و جلب 
مشــارکت مردم و نیز ارتقای جایگاه همدان 
و توســعه گردشــگری از اهداف ماســت 
و معتقدیــم که شــهرداری همــدان نهادی 
تســهیلگر، دانش محور و هدفمند با تکیه  بر 

منابع انسانی توانمند است.
صوفی تنها یــک روز پس از معارفه خود، در 
نخستین جلسه شورای اداری شهرداری گفت: 
به صــورت جهــادی در هر 
شرایطی فقط باید کار کرد و 
تعلل را هرگز نمی پذیرم، باید 
با کار و فعالیت زیاد دیدگاه 
مردم را نســبت به شهرداری 

تغییر داد.
عباس صوفــی همچنین در 
آذرماه  روزهــای  آخریــن 
سال گذشــته و در نخستین 
نشســت خبری با اصحاب 
اینکه سرانه  بیان  با  رســانه 
بودجه همدان در ســال ۹5 
تا  برای هر شــهروند ۴00 
در  بوده  تومــان  ۴50 هزار 
در  این ســرانه  کــه  حالی 
کالن شهرهایی چون اصفهان 
و تبریــز بیش از یک میلیون 
تومان اســت، اظهار داشت: تصمیم مدیریت 
شــهری برای افزایش بودجــه و درآمدهای 
جدید دقیق تر خواهد شــد چون بیش از این 

نمی توان انتظار درآمد از شهر داشت.
اما وعده های شهردار طی دو سال گذشته به 
بن بســت بودجه برخورد کرده و بسیاری از 
پروژه ها از جمله پیاده راه بلوار ارم با کندی 

در ساخت و ساز مواجه شده اند.
از جمله طــرح های دیگری کــه به محاق 
فرو رفته، تقاطع سردار شهید حسین همدانی، 
پارکینگ طبقاتی آقاجانی بیک، مجتمع رسانه 
های همدان است و اینها فقط چند نمونه از 
پروژه هایی است که منتظر اعتبارند در حالی 
کــه قرار بود ایجاد بازار ســنگ، بازار آهن، 
بازار خودرو و... در دســتور کار قرار گیرد 
و اصناف مختلف هنوز بــه امید تحقق این 

مجتمع ها نشسته اند.
غافل از آنکه با اتفاقاتی که در وضعیت تورم 
و مصالح ساختمانی رخ داد و از طرف دیگر 
اینکــه دولت مقرر بود بــرای تکمیل برخی 
از این پروژه ها کمکی داشــته باشد؛ اما این 
اتفــاق رخ نداد و شــورای پنجم در باتالق 
طرح هــای دهن پرکن فرو رفــت تا مردم 
بدانند که تمام شــعارها و ادعاها بدون اخذ 

اعتبار از دولت، معوق خواهد ماند.
با همین یک رویداد از انتخاب شــهردار تا 
تحقق وعده هــای عمرانی وی می توان در 
یک کالم از ناکامی شورا در دو سال گذشته 

سخن گفت.
با اینهمه شــورای پنجم توانست تنوع آراء و 
شفاف سازی را در دستور کار خود قرار دهد 
و در ایــن میان با توجــه به تمامی ضعف ها 

و کمبودهای بودجه ای و شــرایط دشــوار 
اقتصادی اخیر، شکلی از مدیریت جهادی را 

در شهرداری همدان پیگیری کند.
هرچند بســیاری از طرح های پژوهشــی و 
فرهنگی بیشــتر در حد یــک پروپاگاندای 
انتخاباتی باقی ماند و اعضای آن نتوانســتند 

با جدیت وارد این حوزه شوند.
از دیگر ضعف های شــورای پنجم می توان 
به چندگانگی در سخنگویی شورا اشاره کرد. 
اتفاقی که ســبب بروز شایعات و اخبار غیر 
رسمی شده تا آنجا که هر عضو به سهم خود 
طی مصاحبه با رســانه های متعدد و اظهار 
نظرهای شخصی به یکدستی و وحدت رویه 

در شورا آسیب وارد کرد.
گرچه هم ریاســت و هم ســخنگویی شورا 
چرخشی بوده و برای آنکه تمامی جریانات 
از ریاســت سهمی داشته باشــند این ابتکار 
مورد عمل قرار گرفت و نیز در ســخنگویی 
شــورا نیز چنین اتفاقی رخ داد اما پر واضح 
است که تمامی حاشیه ها از همین ناهمگونی 
اعالم مواضع و گاه اظهارنظرهای سلیقه ای 

ریشه می گیرد.
بهترین نمونــه این رخداد در ماجرای غیبت 
ابراهیم مولوی و دعواهای لفظی بر سر ورود 
عضو علی البدل به جای او خود را نمایاند.

غیبت ابراهیم مولوی بــرای معالجه یا ادامه 
تحصیل در خارج از کشــور ســبب شد تا 
سروصدای برخی از اعضای شورا رسانه ای 
شود و سرانجام جواد گیاهشناس عضو علی 

البدل و اصالحات وارد شورا گردد.
این اتفاق گرچه یک موضوع حقوقی ســاده 
و رویداد محتملی در هر شوراســت اما در 
شــورای پنجم به دلیل همان چندگانگی ها 
و سخنگویی های متعدد به غائله ای کشدار 

تبدیل شــد تــا جایی که 
وقت و انــرژی فراوانی از 

شورا و مردم را تلف کرد.
مــی  اتفاقــات  اینگونــه 
تواند حاکــی از نوعی کم 
تجربگی و شــتابزدگی در 
نظر  و  بوده  حل مشکالت 
و اعتماد مردم را نسبت به 
هویــت تخصصی اعضای 

شورا زیر سوال ببرد.
پرســند  از خود می  مردم 
کــه چگونه ممکن اســت 
اعضایی کــه در موضوعی 
این محدوده ی  با  حقوقی 
نظر  اتفاق  نتوانند  شــفاف 
داشته باشــند پس چگونه 
خواهند توانســت بر ســر 

مسائل کالن شهری به جمعبندی برسند.
همچنین اینگونه اتفاقات نظر مردم را نسبت 
به رای دادن به لیست ها  تغییر خواهد داد و 
ازین پس میدان برای منفردها باز خواهد شد 
چرا که اصالت و قوام نگاه سیاســی احزاب 
زیر ســوال رفته و شتابزدگی و صدور بیانیه 
توســط آنها خود حاکی از احتمال شائبه در 

سهم خواهی از قدرت است.
شــورای پنجــم تاکنــون به رغــم آنکه بر 
جوانگرایــی و تخصص ســطح باالی خود 
می نازد اما نتوانســته در ســالگرد تاســیس 
شوراها ۹ اردیبهشــت ماه؛ حرفی تازه برای 
بیان داشــته باشــد. هرچند امید می رود با 
کاستن از نقاط ضعف و تاکید بر همگرایی و 
وحدت رویه؛ ازین پس به منافع و مطالبات 

عاجل مردم توجه بیشتری نماید.
از دیگر مسائلی که عملکرد شورای پنجم را 
تا حدودی کمرنگ کرده است، عدم توانایی 
در جــذب اعتبــارات اســتانی و ملی؛ نبود 
سیاست واحد و رویه ی یکسان در تصویب 
پــروژه های جدید و یــا تکمیل پروژه های 
بر زمین مانده؛ ارتبــاط کمرنگ با نهادهای 
باالدستی و نبود تعامل اثرگذار با استانداری 
و فرمانداری در هویت بخشی به طرح ها و 

برنامه های مختلف بوده است.
مشــکلی که خود را در استمرار پروژه های 
عمرانی نمایانده اســت و انشقاق در درون 
شــورا را بیش از ادوار گذشــته آشکار شده 

است.
با این همه باید اذعان کرد اعضای شــورا که 
عمدتا از مدیران خوشنام و برجسته همدان 
در پست های حساس و موثری بوده اند، به 
ایــن دوره از نهاد خدمتگزار و منتخب کردم 

رنگ و قوام دیگری بخشیده اند.
حضور چهره های که خود در شــهرداری یا 
سایر سازمانهای خدماتی فردی موثر بوده اند، 
حاکی از آن است که در این دوره، وضعیت 
کارهای اجرایی کارشناسی تر خواهد بود و 
بجای رشــد کمی آنها از کیفیت مطلوبتری 

برخوردارتر خواهد شد.
همچنیــن تعامــل شــورا و شــهرداری از 
جنجالــی  حاشــیه های 
برخوردار نبوده و نشــان 
این  رابطــه ی خوب  از 
نفره  یــازده  مجموعه ی 
با عضو دوازدهم خود به 

عنوان شهردار دارد.
شــورای پنجم بــا آنکه 
از یکســو درگیر شرایط 
نابســامان اقتصادی و از 
ســوی دیگــر مواجه با 
مطالبات  و  ها  خواســته 
مــردم اســت، گویا کمر 
همــت بســته اســت تا 
برای  شهردار  های  وعده 
را  مضاعف  درآمدزایــی 

پیگیری کند.
شــورای پنجــم به یک 
دلیــل مهم بایــد در تصمیمات خود موفق 
باشــد چرا که به صورت نصف نصف بین 
تقســیم شده  اصالح طلبان و اصولگرایان 
و هــر دو جریان برای نمایش توان ســلیقه 
و دیدگاه سیاسی خود مجبورند تا با تعامل 
نتایج درخشانی دست پیدا  جناح دیگر، به 

کند.

تحلیلی بر عملکرد پارلمان شهری به مناسبت روز شورا

شورای پنجم؛ ناگزیر از موفقیت است

۷ هزار نفر 
بدون کنکور 
به دانشگاه می روند

 بر اســاس اعالم سازمان سنجش تاکنون 
بیش از ۷ هزار نفر در رشته های بدون کنکور 

پذیرش مهرماه امسال ثبت نام کرده اند.
 به گزارش خبرآنالیــن، ثبت نام و انتخاب 

رشته برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفًا 
بر اساس ســوابق تحصیلی آزمون سراسری 
مهرماه ســال 13۹8 دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالــی موضوع قانون ســنجش و 

پذیرش دانشــجو در دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی در حال انجام است.

ثبت نام در این کدرشــته ها از ۲0 اسفند ۹۷ 
آغاز شده است و تا ۶ شهریور ۹8 ادامه دارد.

به  شورای پنجم تاکنون 
جوانگرایی  بر  آنکه  رغم 
باالی  سطح  تخصص  و 
خود می نازد اما نتوانسته 
در ســالگرد تاســیس 
اردیبهشت   9 شــوراها 
برای  تــازه  حرفی  ماه؛ 

بیان داشته باشد

عملکرد  که  مسائلی  دیگر  از 
شــورای پنجم را تا حدودی 
عدم  اســت،  کرده  کمرنگ 
اعتبارات  توانایی در جــذب 
سیاست  نبود  ملی؛  و  استانی 
واحد و رویه ی یکســان در 
جدید  های  پــروژه  تصویب 
بر  های  پــروژه  تکمیل  یا  و 
زمین مانــده؛ ارتباط کمرنگ 
نبود  و  باالدستی  نهادهای  با 
تعامل اثرگذار با استانداری و 
بخشی  هویت  در  فرمانداری 
به طــرح هــا و برنامه های 

مختلف بوده است



C M Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
�e Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

دوشنبه  9 ا ردیبهشت ماه 1398  شماره 3459

6

اقتصـاد

خبر

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

کمبود روغن جامد در همدان برطرف شد
 رئیس اداره نظارت و بازرســی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: 

کمبود روغن جامد در همدان برطرف شد.
علیرضا شــجاعی با بیان اینکه در چند روز گذشــته به شکل مقطعی با کمبود روغن در 
سطح بازار مواجه بودیم اظهار داشت: خوشبختانه این مشکل برطرف شده و کاالی مورد 

نظر به اندازه کافی در سطح بازار موجود است.
وی با توجه به نزدیک شــدن به ماه مبارک رمضان و تأمین و توزیع کاالهای مورد نیاز 
مردم، بیان کرد: ســهمیه روغن، برنج، گوشت و شکر برای استان در نظر گرفته شده که 
سهمیه برخی از این کاالها به دستمان رسیده و بخشی هم در روزهای آینده وارد استان 

می شود.

رئیس اداره نظارت و بازرســی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از اجرای 
طرح ضیافت در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: در این طرح گشت های بازرسی ما 
در ساعات اداری و ساعات بعد از ظهر به کنترل و نظارت بر نحوه عرضه کاالهای مورد 
نیاز مردم می پردازند. وی در خصوص توزیع گوشت نیز ابراز کرد: دیگر گوشت دولتی 
۴5 هزار تومانی که با ارز ۴۲00 تومانی وارد می شــد وجود ندارد، و الشه گوسفندی با 

نرخ یکسان کیلویی 85 هزار تومان در اختیار مردم قرار می گیرد. 
رئیس اداره نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: 
ســهمیه گوشت منجمد نیز برای استان جذب شده که  در روزهای آینده توزیع هدفمند 
آن آغاز می شود. شجاعی با بیان اینکه خوشبختانه قیمت مرغ هم تعدیل یافته و به ثبات 
رسیده است، به تســنیم گفت: اکنون قیمت هرکیلو مرغ گرم در سطح بازار حداکثر 11 

هزار و 500 تومان است.
تولیدکنندگان روغن موتور همدان به دنبال افزایش قیمت ها هستند

شــجاعی در بخش دیگري گفت: واحدهای صنعتــی و تولیدی به دنبال افزایش قیمت 
روغن موتور هستند و این امر سبب کم شدن خروجی این کاال شده است.

وی بــا بیان اینکه چرخه تولید و صنعت بدون اصــالح قیمت نمی چرخد، بیان کرد: با 
توجه به شــرایط اقتصادی موجود و افزایش هزینه های مواد اولیه و هزینه های ســربار، 

تولیدکنندگان روغن موتور خواستار افزایش قیمت این کاال هستند.
رئیس اداره نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: 
متاسفانه زمزمه های افزایش قیمت روغن موتور سبب کاهش عرضه این کاال شده که البته 

بخش زیادی از آن را کنترل کرده و با متخلفان برخورد می شود.

بازار همدان زیر ذره بین طرح نظارتی 
»ضیافت«

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: به منظور رعایت 
حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از ســو استفاده متخلفان، طرح 

نظارتی ماه رمضان با عنوان »ضیافت« آغاز شد.
علیرضا حسن پور بیان کرد: در همین ارتباط گشت های مشترکی اقدام 
به بررســی وضعیت عرضه اقالم پر مصرف از جمله گوشــت قرمز، 

گوشت مرغ، حبوبات، زولبیا، بامیه و دیگر اقالم می کنند.
وی اضافه کرد: هر چند نهم اردیبهشت برای آغاز این طرح پیش بینی 
شده بود اما تعزیرات حکومتی همدان این طرح را از ابتدای اردیبهشت 

آغاز کرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان به ایرنــا گفت: 8 تیم در 
اجــرای این طرح مشــارکت دارند و پرونده متخلفــان بدون نوبت 

رسیدگی و با آنها طبق قانون برخورد می شود.
حسن پور اظهارداشت: در سال های گذشته شایع ترین شکایت مردم 
در ماه مبارک رمضان از قنادی ها در زمینه زولبیا و بامیه و ســبزیجات 
بوده است.وی بیان کرد: با این وجود شرایط ماه رمضان امسال متفاوت 
بوده و با جدیدت بیشتری وضعیت عرضه برنج، قند و شکر، حبوبات 

و زولبیا و بامیه رصد می شود.
وی اظهار داشت: شماره تلفن 3۲5۲3۴۴۲ اداره کل، تلفن گویای 1۲۴ 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت و تارنمای t135.ir آماده دریافت 

گزارش مردمی در این زمینه است.

حدیثه مشهد خانی
معدل 20

تون خا نرجس  ه  موزشگا آ تر  بر ن  ا مـوز آ نـــش  ا د

رقیه اقابالی
معدل 20

فاطمه سلطانی
معدل 19/5

مائده احدی
معدل 20

سحر خیری
معدل 20

مریم خیری
معدل 19/5

راضیه یاسمی اقبال
معدل 19/5

فاطمه غالمی
معدل 19/5

فاطمه پناهی پاکیزه
معدل 19/5

مینا حطائی
معدل 20

سپیده شهبازی
معدل  20

مائده نیازی
معدل 19/5

سیده هانیه میری
معدل 20

زهرا عباسی
معدل 19/5

پریسا کریمی فزون
معدل 20

زهرا بگ جانی
معدل 20

زهرا شریفی
معدل 19/5

مهسا شریفی
معدل 19/5

هانیه فضل الهی
معدل 19/5

فاطمه نعیمی
معدل 19/5

سیده زهرا حسینی
معدل 20

معصومه عابدی
معدل 20

محدثه سلطانی
معدل 20

فاطمه عنایتی رضایی
معدل 19/5

 کسب رتبه برتر درسی در نوبت اول سال تحصیلی
 98-97 آموزشگاه نرجس خاتون را به شما دانش آموزان 

عزیز و اولیای محترم تبریک عرض می نماییم.

فرشته کمندی
معدل 19/5

مهدیه سلطان مرادی
معدل 19/5

زهرا مرادی
معدل 19/5

شقایق امینی
معدل 20

فاطمه سرکانی
معدل 20

سهیال صالحی
معدل 20

مائده مشهد خانی
معدل 20

مهدیه شیرزادی
معدل 20

زینب رضایی
معدل 19/5

زهرا احدی
معدل 19/5

یاسمن شریفی
معدل 19/5

مهسا هژیر پیراسته
معدل 19/5

زهرا جوزی
معدل 19/5

محدثه مشهد خانی
معدل 20

زهرا صیاد خانلو
معدل 20

راضیه سلطانی
معدل 19/5

مریم بهمنی 
معدل 20

هفتم
یه  پا هشتم یه  پا

هانیه آقازمانی
معدل 19/5

نهم یه  پا

 با کاهــش مصرف ســم و جایگزین 
کردن مبارزات بیولوژیک به جاي ســموم 
تولید محصوالت گواهي شده  به ســمت 

حرکت مي کنیم.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان همدان در جمع خبرنگاران گفت: 
تا ۲0 سال قبل دولت براي استفاده سموم 
به کشــاورزان یارانه پرداخت مي کرد اما 
اکنون این یارانه حذف شده که همین اقدام 
موجب شــد تا قیمت ســموم باال برود و 

استفاده آن کاهش بیابد. 
شــهرام پیشــه ور با بیــان اینکــه مبارزه 
غیرشــیمیایي یکی از اولویت های اصلی 
مبارزه با آفات اســت، ادامــه داد: اکنون 
دولت حشــرات مفیــد براي مبــارزات 
بیولوژیک، در مزارع گوجه فرنگي و ذرت 
شــهرهاي اسدآباد، تویســرکان و نهاوند 
براي از خــوردن برخي از آفات رها کرده 
است. رهاســازي کنه هاي شکارگر نیز در 
گلخانه هایي که شــرایط مطلــوب دارند 
و مدیران آن مشــتاق هستند هم صورت 

مي گیرد.
پیشــه   ور گفت: در ســال گذشته در ۷5۹ 
هکتــار از محصوالت ســبزی و صیفی و 
گلخانه ای استان همدان به صورت تلفیقی 
و بیولوژیک مبارزه با آفات صورت گرفته 
که نسبت به سال ۹۶ افزایش 1۲ درصدی 

داشته است.

وی با بیــان اینکه در کنار 
کاهــش مصرف ســموم، 
ســموم  به حذف  اقــدام 
پرخطر و جایگزینی سموم 
سالم صورت گرفته است، 
ادامه داد: در ســال گذشته 
۲3هــزار و ۹1۲ هکتار از 
مزراع تحت پوشش مبارزه 
گرفته  قــرار  بیولوژیــک 

است.
ایــن  داد:  توضیــح  وي 
کنه هاي شــکارگر را فقط 
در مناطقي رها مي کنیم که 
در ابعاد گســترده به عنوان 
مثــال فقــط گوجه فرنگي 
اگر  زیرا  مي شــود  کشت 

همین محصول در ابعاد کوچک و پراکنده 
باشد براي دولت نمي صرفد که از مبارزات 

بیولوژیک استفاده کند. 
وی مدیریــت تلفیقی آفــات را یکی از 
فعالیت های مهم حفظ نباتات دانســت و 
افــزود: در مدیریت تلفیقــی چند روش 

مبارزه با آفات در کنار هم اجرا می شود.
پیشه ور گفت: میزان مصرف سم در استان 
همدان طی ســال های گذشته از ۷00 تن 

در سال به ۴۶0 تن در سال رسیده است.
وي با اشاره به اینکه میانگین مصرف سم 
در کشور بین ۷ دهم درصد لیتر تا یک لیتر 

است، افزود: میزان مصرف سموم شیمیایی 
در همدان کمتر از میانگین کشوری است.

برای  مفید  حشــرات  پرورش   
مبارزه بیولوژیک با آفات

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی 
استان همدان با اشاره به پرورش حشرات 
مفید در استان همدان، یادآور شد: درحال 
حاضــر در اســتان همدان ۲ نــوع زنبور 
براکــون و تریکوما تولید می شــود که در 
سال گذشته ۲هزار و 510 هکتار از مزارع 
مبارزه با آفات توســط این زنبورها انجام 

گرفت.

پیشــه ور افزود: برای نخستین بار شرکت 
دانش بنیانی در استان تأسیس شد که کنه 
شکار گر را تولید و پرورش می دهد و این 
کنه در گلخانه های استان مورد استفاده قرار 
می گیرد به طوریکه در سال گذشته 3 هکتار 
از گلخانه های استان همدان تحت پوشش 

کنه شکارگر قرار گرفت.
ردیابی و کنترل عوامــل بیماری زا در ۹3 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی
 وی با بیان اینکه امســال۶۶ هزار و311 
هکتار از مزارع کشــاورزی اســتان  در 
قرنطینه نباتی قرار گرفت، افزود: در ۹3 

هزار هکتار از این اراضی 
ردیابــی و کنتــرل عامل 
مورد نظر صورت گرفت.

پیشــه ور با اشاره به اینکه 
مســاحت   1/۲ همــدان 
کشور را دربر دارد، عنوان 
تولیدات  درصــد   5 کرد: 
کشور  کشــاورزی  بخش 
توسط کشــاورزان همدان 

تولید می شود.
وی  بــا بیــان اینکه حفظ 
نباتات یکی از سازمان های 
کشاورزی  جهاد  مســتقل 
محسوب می شود، بیان کرد: 
جزو  نباتات  حفظ  سازمان 
ســازمانهای واکنش سریع 
کشور اســت و هر لحظه باید آماده باشد 

تا در وقوع بحران باید آغاز به کار کند.
  ملخ صحرایی در مزارع همدان 

دیده نشده است
وی با اشــاره به  مبارزه با ملخ در مزارع، 
گفت: همه ساله بسته به سطح و نوع ملخ 
در مزارع مبارزاتی صورت می گیرد که در 
سال گذشته هیچگونه مبارزه ای در استان 
با ملخ انجام نگرفت اما امسال با توجه به 
اینکه ۷ استان با هجوم ملخ های صحرایی 
)دریایی( مواجه شده اند دیده بانی هایی در 
مزارع اســتان صورت گرفته و تأمین سم 

شده است.
ملخ هــای  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
صحرایی)دریایی( از شبه جزیره عربستان 
وارد کشور می شــوند این گونه از ملخ ها 
قدرت پروازی باالیی داشــته و از طریق 

دریا به کشور ما وارد شده است.
پیشــه ور ادامــه داد: در ۶0 هــزار هکتار 
از مزارع کشــور  مبارزه با ملخ صحرایی 
صورت گرفته و سطح آلودگی این ملخ ها 
در مــزارع بین ۲00 تــا 300 هزار هکتار 

تخمین زده شده است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان همدان اظهارکرد: با توجه به سرما 
و بارندگی در استان همدان ملخی وجود 
نداشــته اما همچنان شــبکه های مراقبت 
در پهنه های اســتان فعال شــده و روزانه 

دیده بانی می شود.
وی درباره آفت کرم خراط نیز یادآور شد: 
این کرم آفتی چوبخوار است و میزبان های 
زیادی دارد که در خشکســالی سال های 
گذشــته طغیان کرده اســت اما با توجه 
بــه بارش های خوبی که صــورت گرفته 
و مدیریــت تلفیقی در باغــات و تغذیه، 

درختان آسیب دیده احیا می شوند.
پیشه ور افزود: در 1۲00 هکتار از باغات 
استان همدان با اختالل در جفت یابی و در 
300 هکتار از طریق فرمون گذاری مبارزه 

صورت گرفته است. 

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان: 

ملخ در اراضی همدان وجود ندارد
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همدان میزبان مسابقات کشوری تنیس 
جام رمضان 

 رئیس هیأت تنیس همدان  میزبان دومین دوره مســابقات کشوری 
تنیس جام رمضان باحضور ورزشــکاران خوب تنیس از اســتانهای 

مختلف کشور خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان، سیدعادل 
برقعی با اشــاره به رایزنی های صورت گرفته با ســازمان لیگ تنیس 
کشــور در این باره افزود: امسال میزبان مسابقات کشوری تنیس تحت 
عنوان جام رمضان خواهیم بود. این مســابقات در رده سنی آزاد آقایان 

برگزار خواهد شــد. برای دومین ســال متوالی میزبان مسابقات جام 
رمضــان هســتیم و در نظر داریم با افزایش جوایز نقدی مســابقات ، 
رقابتهای با کیفیت باالتری را با حضور تنیس بازان اســتانهای مختلف 
برگزار نماییم. این مســابقات با حمایت و همکاری اداره کل ورزش و 
جوانان استان و آکادمی تنیس الیت از هفتم خردادماه برگزار می شود.

میزبانی این رقابتها تاثیر بسزایی در ایجاد انگیزه در ورزشکاران خوب 
ما دارد و درنظر داریم در سال جاری میزبان مسابقاتی مشابه در بخش 
بانوان نیز باشیم. همچنین از سوی هیأت تنیس استان ، امیرپویا حمیدی 
بعنوان مدیر مســابقات منصوب شــد و ســایر اعضاء کادر برگزاری 

مسابقات معرفی می گردند.

خبـر

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

حمید گلی پور در هیأت ورزشهای رزمی 
استان همدان ابقا شد

 در مجمع انتخابی رئیس هیأت ورزشهای رزمی استان حمید گلی 
پور برای دومین دوره متوالی رئیس هیأت شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان؛این مجمع 
با حضور جهانشــیر مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان و شادنیا 
دبیر فدراســیون و سایر اعضاء در ســالن کنفرانس مجموعه ورزشی 

شهید شمسی پور همدان برگزار شد.
برای ریاست هیأت ورزشهای رزمی همدان آقایان سید محمد حسینی، 
حمید رحیمــی، محمدرضا غالمی و حمیدگلی پور کاندید بودند که 
با انصراف رحیمی و غالمی، آقایان سید محمد حسینی و حمید گلی 
پور دو کاندید تصدی مجمع شــدند وعالوه بر اعالم سابقه ورزشی 

خود برنامه های پیشنهای خود را برای آینده این هیأت ارائه دادند.
بــا برگزاری انتخابــات حمید گلی پور بــا 1۶ رای موافق از18 رای 
ماخوذه به مدت چهار ســال به عنوان رئیس هیأت ورزشهای رزمی 

استان همدان انتخاب شد.

زمان قطعی پرداخت طلب 
برانکو ایوانکوویچ مشخص شد

 باشگاه پرسپولیس تصمیم دارد بدهی خود به سرمربی این تیم را 
ظرف یک هفته آینده پرداخت کند.

به گزارش مهر، برانکو ایوانکوویچ هنوز نتوانســته اســت طلب 800 
هزار یورویی خود را از باشگاه پرسپولیس بابت باقیمانده قرارداد فصل 

گذشته و همچنین این فصل خود را دریافت کند.
باشــگاه پرســپولیس تصمیم داشــت این پول را تا ابتدای فروردین 
پرداخت کند اما برخی اختالفات با اسپانسر اصلی باشگاه سبب شد تا 

طلب سرمربی پرسپولیس تاکنون پرداخت نشود.
بدهی پرســپولیس به برانکو باعث شد تا ســرمربی این تیم از طریق 
وکیل خود نامه ای را به باشــگاه پرسپولیس زده و درخواست تعیین 

تکلیف درباره قراردادش کند.
موضوعی که ایرج عرب مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس را به تکاپو 

انداخت تا بتواند بدهی سنگین به سرمربی تیم را پرداخت کند.
مدیر عامل پرســپولیس قصد داشــت این بدهی را از طریق پولی که 
از حامی مالی اصلی سرخپوشــان دریافت می کند به برانکو بدهد اما 
اختالفات به وجود آمده میان اسپانســر و مسئوالن باشگاه پرسپولیس 
باعث تأخیر در پرداخت شــد تا ایرج عرب سراغ نامه نگاری با فیفا 

برود.

شورای نظارت بر صداوسیما هفته آینده 
مباحث پیرامون »۹0« را بررسی می کند

 یک عضو شورای نظارت بر صداوسیما از بررسی مباحث پیرامون 
برنامه »۹0« در جلسه هفته آینده این شورا خبر داد.

سیداحسان قاضی زاده هاشمی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: شورای 
نظارت بر صداوســیما هفته آینده جلســه ای را برای بررسی مباحث 
پیرامون ۹0 برگزار خواهد کرد که از آقای میرباقری معاون ســیما و 

آقای فروغی مدیر شبکه سه دعوت به عمل آمده است.
وی بــا این توضیح مجدد که شــورای نظارت فردا جلســه ندارد، 
گفت: جلســات ما دو هفته یک بار برگزار می شــود کما اینکه فردا 
هم نمایندگان عضو ناظر در شــورا به دلیــل حضور در حوزه های 
انتخابیه خود نمی توانند در جلسه شرکت کنند لذا به دبیرخانه شورا 
اطالع داده شــده که قرار اســت مباحث پیرامون ۹0 در جلسه هفته 
آینده بررســی شود و خواسته شــده که از آقای میرباقری و فروغی 
هم دعوت به عمل آید. قطعًا با هماهنگی های دبیرخانه، این جلســه 

برگزار می شود.
این عضو شورای نظارت بر صداوسیما درباره بررسی مباحث مربوط 
به برنامه »برنده باش« بعد از فتوای آیت ا... مکارم شیرازی پیرامون این 
برنامه گفت: موضوع مربوط به درآمدها و نحوه کسب آن و همچنین 
هزینه ها، برنامه ها، اسپانســر و تبلیغات در حوزه بازرگانی می گنجد 
که برنامه ای همچون »برنده باش« و »ســتاره مربع ها« هم در این حیطه 

است.
وی افزود: در این باره باید آقای مهدوی مهر معاون اداری مالی سازمان 
و آقای شــهریاری مدیرکل بازرگانی سازمان در جلسه شورا حضور 
پیدا کرده و توضیحات الزم را ارائه کنند. این موضوع نیز در دســتور 

کار شورا قرار دارد که در هفته های بعد مورد بررسی قرار می گیرد.
قاضــی زاده در پایان توضیح داد که برنامه های مشــارکتی با رویکرد 

جذب منابع مالی در حوزه مالی و اداری سازمان صداوسیما است.
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پیشخوان

 درحالــی کــه ورزش پهلوانــی و 
زورخانه ای استان همدان در سال گذشته 
نتایج درخشانی کســب کرد با ساخت 
زورخانه بین المللــی و تکمیل زورخانه 
تویسرکان  نهاوند و  مریانج،  شــهرهای 
روند رو به رشــد این رشــته در استان 

سرعت می گیرد.
تاریخچــه و وضعیت ورزش باســتانی 
در اســتان همدان حاکی از آن است که 
پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین قطب 
این رشــته ورزشی در کشــور به شمار 
می رود. ایــن ورزش اصیل ایرانی بیش 
از 300 ســال در همدان قدمت دارد و 
پهلوان "فیلــه همدانی" یکی از پهلوانان 
نام آور دیــار هگمتانه بود که از وی در 

سطح کشور به نیکی یاد می شد.
عالوه بر پهلــوان فیله همدانی به خاطر 
همانند  دیگری  بــزرگ  پهلوانان  وجود 
احمــد کوهکش و علی میــرزا همدانی 
ورزش پهلوانی و زورخانه ای همدان و 
باســتانی کاران همدانی همواره در سطح 
ایران مطرح بودند.  ناگفته نماند پهلوان 
علی میرزای همدانی همان پهلوان نامدار 
و بزرگی بود که در عصر قاجار نخستین 
بازوبند پهلوانی کشور را برای همدان به 

دست آورد.
در دوران معاصر نیز پهلوانان سید احمد 
بطحایی، عبدا... کاظمی روشــن، محمد 
مســچی و قاســم بی نیاز هــم از جمله 
پیشکســوتان مطرح و ارزنــده همدانی 
در ورزش باســتانی و پهلوانی به شمار 

می آیند.
قدیمی ترین زورخانــه همدان زورخانه 
سعادت است که در محله سر پل یخچال 
واقع شــده. به غیر از این زورخانه بیش 
از ۲0 زورخانه دیگر در ســطح اســتان 
همدان فعالیت می کنند که به محل تجمع 
عالقمندان به ورزش باســتانی و رسم و 

رسوم پهلوانی تبدیل شده اند.
زورخانه  ســاخت  سرنوشت   

بین المللی در همدان
اما یکــی از بهترین خبرها برای ورزش 
پهلوانــی همدان ســال گذشــته  خبر 
اختصاص زمین و تأمیــن اعتبار  برای 

ساخت یک زورخانه بین المللی در شهر 
توسط یکی از نمایندگان عنوان شد.

اگرچه هنوز خبری از ســاخت و ساز و 
این پروژه نیســت اما در صورت افتتاح 
آن همــدان می تواند میزبان مســابقات 
مهم کشوری و بین المللی در این رشته 

ورزشی باشد. 
کلنــگ زورخانه بین المللــی همدان در 
شــهریور ماه ســال گذشــته با حضور 
استاندار و نمایندگان همدان در مجلس 
شورای اســالمی زده شــد، اما پس از 
مراســم کلنگ زنی ســاخت این پروژه 

متوقف شد.
از قــرار معلوم به دلیل متراژ پایین زمین 
در نظر گرفته شــده بــرای این پروژه، 
با  المللی  بیــن  ســاخت یک زورخانه 
نقشه ای مناســب در این مکان محدود 
امکان پذیر نبود که با پیگری مســئوالن 
اســتان متراژ زمین اختصــاص یافته به 
زورخانه جعفربن ابیطالب از ۶50 متر به 
۲ هزار و  300 متر افزایش یافت. اعتبار 
این پروژه هم 30 میلیارد ریال است که 
۲0 میلیارد ریال آن از اعتبارات اســتانی 
و 10 میلیارد ریــال آن از اعتبارات ملی 

است.

 پیمانکار تعیین شد
رئیس هیــأت ورزش هــای پهلوانی و 
زورخانه  ای استان در گفت وگو با تسنیم 
با بیان این که ســال گذشــته با پیگیری 
حاجی بابایی و استانداری همدان مشکل 
زمین زورخانه  بیــن المللی همدان حل 
شد اظهار داشت: پروسه تعیین پیمانکار 
ایــن پروژه نیــز انجــام و پیمانکار آن 

مشخص شد.
غالمرضا خاکساری افزود: زورخانه شهر 
مریانج نیز 80 درصد پیشــرفت فیزیکی 
داشــته که در تالش هســتیم ۲0 درصد 

باقیمانده را هم به سرانجام برسانیم.
وی با اشاره به این که هیأت ورزش های 
تمــام  در  زورخانــه ای  و  پهلوانــی 
شهرســتان های استان همدان فعال است 
عنــوان کــرد: بیش از 500 ورزشــکار 
ســاماندهی شــده، تحت نظــر هیأت 
ورزش های پهلوانی و زورخانه ای استان 

همدان فعالیت می کنند.
خاکســاری عنوان کرد: ســال ۹۷ سال 
خوبی بــرای هیأت ورزش های پهلوانی 
و زورخانه ای همــدان بود، چنان که بر 
اســاس تقویم خود پیــش رفتیم و اهم 

برنامه هایمان را اجرا کردیم.

وی بــا اشــاره به این که  در ســال ۹۷ 
تیم هــای اســتان همــدان در رده های 
مختلــف ســنی در تمام مســابقاتی که 
طبــق تقویم فدراســیون بود شــرکت 
کردند گفت: در این ســال مســابقات 
مهمی را میزبانــی کردیم که نمونه بارز 
آن مسابقات کشــوری نونهاالن بود که 
با حضور 500 ورزشکار نونهال رکورد 
تعداد شرکت کننده در مسابقات این رده 

سنی نیز شکسته شد.
 شــکل گیری حلقــه اتصال با 

مدارس
یک کارشــناس ورزشــی در گفت وگو 
با تســنیم اظهار داشــت: فارغ از نتایج 
ورزش پهلوانــی همدان در مســابقات 
کشــوری که از قضا در سال های اخیر با 
کسب عناوین مهم و مدال های رنگارنگ 
همــراه بــوده ، بخــش عمــده تمرکز 
افزایش  باید صــرف  مســئوالن هیأت 
آمار باســتانی کاران و جــذب جوانان و 

نوجوانان به این رشته باشد.
مجید رســتمی افزود: بر اســاس اعالم 
هیــأت پهلوانی و زورخانــه ای بیش از 
500 ورزشــکار ســازمان یافته در کل 
استان در این رشته فعال هستند که برای 

ورزشی که هویت ملی و مذهبی ایرنیان 
را تقویت می کند آمار مناسبی نیست.

وی تصریح کــرد: بخش عمــده ای از 
باســتان کاران را افراد باالی 35 ســال 
تشــکیل می دهند که ایــن امر از فاصله 
گرفتن نوجوانان و جوانان با این ورزش 

کهن و ریشه دار حکایت می کند.
رستمی با اشاره به این که برنامه ریزی 
هیــأت بــرای جــذب نوجوانــان و 
بایــد از طریق  به این رشــته  جوانان 
ســرمایه گذاری بر روی مدارس میسر 
شــود گفت: در حالی که بســیاری از 
رشــته های ورزشــی با برخــورداری 
از مولفه هایــی چون شــهرت آفرینی 
زیاد،  هیجان  باال،  درآمدزایی  ســریع، 
کنار رشــته های  در  تبلیغات بصری  و 
نوجوانان  و  توپی بخش عمده جوانان 
را جذب خود می کنــد متولیان هیأت 
ورزش باســتانی و زورخانه  ای استان 
باید با شــیوه های نویــن نوجوانان و 

جوانان را به این رشته جذب کنند.
وی تاکید کرد: با تأســیس زورخانه در 
دانشگاه بوعلی و دانشــگاه آزاد اتصال 
خوبی بین دانشــگاه های اســتان با این 
رشته ایجاد شــد اما هنوز حلقه  وصلی 

بین مدارس با هیأت وجود ندارد.
رســتمی با طرح این ســوال که چرا در 
ورزش صبحگاهــی مــدارس صــدای 
ضرب مرشد دیگر شنیده نمی شود گفت: 
بی تردیــد اگر چند مرشــد با هماهنگی 
آمــوزش و پــرورش و هیــأت ورزش 
باستانی با ضرب و نوای دلنشین خود به 
ورزش صبحگاهی دانش آموزان شور و 
هیجان ببخشند عالوه بر آشنایی نوجوانان 
و جوانان با این رشــته، جذب آنها را نیز 

به این ورزش به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به ســاخت چند زورخانه 
در اســتان همــدان از جملــه زورخانه 
بیــن المللی و زورخانــه مریانج عنوان 
کــرد: عملکرد هیأت اســتان در بخش 
افزایش زیرساخت ها مناسب بوده است. 
بی تردید افزایش زورخانه ها در ســطح 
اســتان به افزایش آمار ورزشکاران این 

رشته ورزشی منتج می شود.

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آیین نامــه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتي 
اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــون تعییــن تكلیــف  ــر رأي شــماره 97/1938  مــورخ 97/12/11هیــأت اول موضــوع قان براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
ــلم  ــای مس ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
محســنی فرزنــد موســی بــه شــماره شناســنامه 1560 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ یک 
بــاب ســاختمان بــه مســاحت 191/56 مترمربــع در قســمتی از پــالک 1409 اصلــي واقــع در 
اســدآباد میــدان بــار خریــداري  بــا واســطه از مالــک رســمي آقــای هوشــنگ جمالــی محرز 

گردیــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در 
صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند 
ــن  ــه ای ــاه اعتــراض خــود را ب ــه مــدت دو م ــخ انتشــار اولیــن آگهــي ب ــد از تاری مي توانن
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد. 

)م الــف 54(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/9

کامران متقی - رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــون  ــوع قان ــأت موض ــه 97/9/24 هی ــماره 139760326009000368 مورخ ــر رأي ش براب
تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي شهرســتان فامنیــن تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض آقــای ســیدمهدی 
ــه  ــن ب ــادره از فامنی ــنامه 11016 ص ــماره شناس ــه ش ــیدجالل ب ــد س ــوی صبا فرزن موس
ــه مســاحت یكصــد  ــه ب ــاب خان ــگ یــک ب شــماره ملــي 50209499024 در شــش دان
ــع در  ــي واق ــالک 104 اصل ــمتي از پ ــع قس ــدم مترمرب ــار ص ــاد و چه ــع و هفت مترمرب
بخــش پنــج  همــدان اراضــي فامنیــن خریــداري از مالــک رســمي آقــای علــی نقــوی 
)حیــدر( محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه فاصل
مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بدیه ــم نماین تقدی

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.
)م الف 29(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/9
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رضا بیات
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آیین نامــه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــن  ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 1398/1/28 هی ــماره 1398/103م ــر رأي ش براب
تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ــای  ــي  آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ــي ح ثبت
قنبرعلــی ابراهیمــی فرزنــد حســنعلی بــه شــماره شناســنامه 456 صــادره از ســنقر در 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــا طــرح گردشــگری بــه مســاحت 2147/91 مترمربــع 
در قســمتی از پــالک 126 اصلــي ملحمــدره واقــع در اراضی روســتای ملحمــدر خریداري 
بــا واســطه از مالــک رســمي آقــای صحبت الــه تقــوی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
ــود، در  ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت 

ــد.)م الف 76( ــد ش ــادر خواه ص
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/24
کامران متقی 

رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
آقــای محســن رســتمی دارای شــماره شناســنامه  
4000230999 به شــرح دادخواســت کالســه 114/980081ح 
از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و 
ــتمی  ــراد رس ــادروان علی م ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
به شــماره شناســنامه  855 در تاریــخ 94/7/11 در اقامتگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت آن 
متوفی/متوفیــه منحصــر اســت بــه: 1- محســن رســتمی 
ــنامه 4000230999  ــماره شناس ــه ش ــراد ب ــد علی م فرزن
ــه  ــراد ب ــد علی م ــتمی فرزن ــم رس ــی 2- میث ــر متوف پس
ــور  ــی 3-بل ــر متوف ــنامه 4000131192 پس ــماره شناس ش
صادقیــان فرزنــد غالمحســین به شــماره شناســنامه 606 
ــد علی پاشــا  ــی 4- عصمــت رســتمی فرزن همســر متوف
ــی و ال  ــادر متوف ــنامه 4011631442 م ــماره شناس ــه ش ب
غیــر. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــي مي نمایــد تــا هــر کســي 
اعتراضــي دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر نخســتین آگهــي ظــرف یــک مــاه تقدیــم 

دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
)م الف 99(

رئیس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آیین نامــه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتي 
اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــون  ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 97/12/21 هی ــماره 139760326005000930 م ــر رأي ش براب
ــتقر  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی تعیی
ــي  ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــد تصرف ــک نهاون ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت در واح
ســیدعباس آزاد فرزنــد آقامحمــد بــه شــماره شناســنامه 329 شــماره ملــی 3960697831 
صــادره از نهاونــد در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 90/40 مترمربــع پالک - 
فرعــي از 4034 اصلــي بخــش یــک ثبــت نهاونــد واقــع در انتهــای خیابــان گلشــن خیابــان 
پوریالــی ولــی حقــوق ارتفاقــی نــدراد  خریــداري از مالــک رســمي ابراهیــم حســن گاویــار 
تصــرف مالكانــه متقاضــی نســبت بــه مــورد تقاضــا محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
ــه  ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
ــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور  را ب
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد. ) م الــف 4(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/9

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آیین نامــه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتي 
اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــر رأي شــماره 97/1983  مــورخ 97/12/14هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف  براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
ــی  ــای مصطف ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
محســنی فرزنــد موســی بــه شــماره شناســنامه 0 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت 145681/76 مترمربــع در قســمتی از پــالک 103 
اصلــي پیرملــو واقــع در اســدآباد اراضــی روســتای پیرملــو  خریــداري بــا واســطه از مالــک 

رســمي آقــای محمــد لطفــی مقــدم محــرز گردیــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در 
صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند 
ــن  ــه ای ــاه اعتــراض خــود را ب ــه مــدت دو م ــخ انتشــار اولیــن آگهــي ب ــد از تاری مي توانن
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد. 

) م الــف 52(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/9

کامران متقی - رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــف  ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــماره 139760326002001260 هی ــر رأي ش براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
حــوزه ثبــت ملــک کبودراهنــگ تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای مجتبــی 
ــد  ــک واح ــدان در ی ــادره از هم ــنامه 0 ص ــماره شناس ــه ش ــن ب ــد محس ــوان فرزن اخ
دامــداری بــه مســاحت 2616/96 مترمربــع پــالک فرعــی از 269 اصلــی بخــش 4 همــدان 
ــرز  ــوان مح ــن اخ ــد حس ــوان و محم ــن اخ ــان محس ــداری از آقای ــه خری ــهر گل تپ ش

ــت. ــده اس گردی
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود،  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب ل
در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــند مي توانن باش
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد.
 بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالكیــت صــادر خواهد شــد.
 )م الف 18(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/9
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/24

محمد صادقی بهرامی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

پایتخت ورزش های پهلوانی 
زورخانه مدرن می خواهد

پس از 3 سال خاموشی!
خانه کشتی

 مسعود مصطفی جوکار 
بازگشایی می شود 

 خانه کشتی مسعود مصطفی جوکار 
پس از سه سال تعطیلی مطلق ، باردیگر 

بازگشایی می شود.
هفته گذشــته بود که حمیدرضا یاری 
در بدو انتخابش به عنوان رئیس هیأت 
کشــتی همدان، بازگشایی خانه کشتی 
مسعود مصطفی جوکار را وعده داد و 

حاال این وعده عملی شده است.
با پیگیری های یاری و دســتور قاطع 
محســن جهانشــیر مدیرکل ورزش و 
جوانان اســتان، خانه کشــتی مصطفی 

جوکار هفته آینده بازگشایی می شود.
جامعه کشــتی شهرســتان مالیر روز 
گذشــته در بازدید دکتر یاری از خانه 
کشتی مصطفی جوکار و خبر بازگشایی 
مجدد این سالن، مراتب قدردانی خود 

را اعالم کردند.

ناکامی شمشیربازان 
ایران در کره جنوبی

 شمشــیربازان ایران در رقابت های 
جایزه بزرگ کــره جنوبی و در بخش 
انفرادی با کسب جایگاه های پانزدهم، 
بیســت و ســوم و پنجاه وسوم به کار 

خود پایان دادند.
به گــزارش ایرنــا، »علــی پاکدامن«، 
»مجتبی عابدینــی« و »محمد رهبری« 
نمایندگان شمشــیربازی ایران در این 
مســابقات هســتند که پیش از این به 
کرده  مســابقات صعود  اصلی  جدول 
بودنــد. پاکدامن در جــدول 1۶ نفره 
مســابقات با شکســت مقابل »آرون« 
از مجارســتان رفت از صعود به جمع 
هشــت بازیکن برتر بازماند و با کسب 

عنوان پانزدهم به کار خود پایان داد.

قطع همکاری
 استقالل با شفر

 از باشگاه استقالل خبر می رسد که 
همکاری آبی های پایتخت با شــفر به 

پایان رسیده است.
به گزارش ایســنا، تیم فوتبال استقالل، 
دیشب )شــنبه( مقابل پدیده با نتیجه 
یک بر صفر شکســت خورد تا شانس 
قهرمانــی این تیم فقط محدود به روی 

کاغذ باشد.
از باشــگاه اســتقالل خبر می رسد که 
همکاری آبی های پایتخت با شفر تمام 
شــده و به زودی این مربی آلمانی از 

هدایت این تیم برکنار می شود.
اســتقاللی ها تا پایان فصل با یک مربی 
موقت که احتماالً فرهاد مجیدی است، 
کار را ادامــه خواهند داد و فصل آینده 
را با سرمربی جدیدی استارت می زنند.

ساعت بازی 
تراکتورسازی تبریز و 
پرسپولیس تغییر کرد

 کمیته مســابقات از تغییر ســاعت 
بازی تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس 
در هفته بیست و هشتم لیگ برتر خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی سازمان 
لیگ فوتبال ایران، کمیته مسابقات اعالم 
کرد: دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و 
پرسپولیس در هفته بیست و هشتم لیگ 
برتر فصل ۹8-۹۷ به جای ساعت 18 
در ســاعت 1۷ روز چهارشنبه یازدهم 

اردیبهشت ۹8 آغاز می شود.
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گوشی هوش مصنوعی در راه است
 شــرکت ویوو از عرضه گوشی جدید وای 1۷ خود خبر داده که 
مجهز به باتری قدرتمند 5000 میلی آمپری بوده و دارای دوربین سلفی 

۲0 مگاپیکسلی است.
به گزارش آســین ایج، در پشت این گوشی از دوربین سه گانه دارای 
هوش مصنوعی استفاده شده است. دقت سه لنز این دوربین به ترتیب 
13، 8 و ۲ مگاپیکسل بوده و دوربین های مذکور، امکان پوشش محیط 
اطراف با زاویه 1۲0 درجه را دارند.در گوشــی یادشــده از پردازنده 
H مدیا تک با طراحی 1۲ نانومتری استفاده  e l i o  P هشت هسته ای 35
شــده که سرعت آن به ۲.3 گیگاهرتز می رسد. ۴ گیگابایت رم و 1۲8 
گیگابایــت حافظه داخلی از جمله دیگر ویژگی های گوشــی مذکور 

است. 

استفاده از هوش مصنوعی برای کنترل آنی 
فروشگاه های بزرگ زنجیره ای

 مدیران فروشگاه های زنجیره ای والمارت قصد دارند از مجموعه ای 
از حســگرها و دوربین های تحت کنترل یک سیستم هوش مصنوعی 

برای نظارت لحظه به لحظه استفاده کنند.
به گزارش آســین ایج، این سیستم، کسب اطالع آنی در مورد کاهش 
کیفیت محصوالت عرضه شده برای فروش، به اتمام رسیدن محصولی 
خاص، ضرورت افزایش باجه های پرداخت هزینه خرید به دلیل بیشتر 

شدن خریداران و غیره را امکان پذیر می کند.
والمارت که شاهد رقابت فشــرده آمازون و دیگر سایت های فروش 
آنالین کاالســت، قصد دارد با نصب تجهیزات دیجیتال در شــعب 

مختلف خود بهره وری و کارآیی خود را افزایش دهد.

ماژول فضایی گمشده پس از ۵0 سال پیدا شد
 محققان انگلیسی با کمک اطالعات رادار تصور می کنند ماژولی را 
یافته اند که 50 سال قبل در ماه رها و گم شد و هیچ اثری از آن نبود.

به گزارش دیلی میل، گروهی از ستاره شناسان انگلیسی معتقدند یک 
ماژول متعلق به مأموریت آپولو 10 ناسا را دوباره رصد کرده اند. حدود 
50 ســال قبل فضانوردان حاضر در این مأموریت ماژول مذکور را در 
ماه رها کردند.ایــن ماژول ماه یکی از جالب ترین بقایای فرود در ماه 

است و دانشمندان در پی بازیابی آن هستند.
در سال 1۹۶۹ میالدی تام استافورد یکی از فضانوردان مأموریت آپولو 
10 به مقــر فرماندهی مأموریت اطالع داد کــه دو تن از فضانوردان 
مــاژول مذکور را از ماژول فرماندهی آزاد کردند اما پس از آن قادر به 

رؤیت ابزار فضایی نشدند.

انگلیس از کودکان در فضای آنالین 
محافظت می کند

 دولت انگلیس مشغول بررسی قانونی شامل 1۶ استاندارد است تا 
از کودکان در سرویس های آنالین محافظت کند.به گزارش کمیسیون 
(، دولت انگلیس تصمیــم دارد اقداماتی  I CO اطالعات انگلیــس )
خــاص برای حفاظــت از کودکان در فضای آنالیــن انجام دهد. در 
 )I CO همین راستا الیزابت دنهام رئیس کمیسیون اطالعات انگلیس )
 A g e هفته گذشــته درباره نیاز به قانون »طراحی متناســب با سن« )
( در فضای آنالین در پارلمان ســخنرانی  a p p r o p r i a t e  d e s i g n
کرد.او در این باره گفت: دولت و پارلمان نیاز به وضع اســتاندارد و 
قوانینی برای کودکان در فضای آنالین را پیش بینی کرده اند. البته اکنون 
قانون »طراحی متناسب با سن« به عنوان قوانین کودکان نامیده می شود.

موبایل های سونی از رونق افتادند
 آمارهای ســونی نشان می دهد کسب و کار موبایل این شرکت از 
رونق افتاده اســت و در 1۲ ماه گذشــته این شرکت فقط ۶.5 میلیون 
دســتگاه موبایل فروخته اســت.به گزارش فون آرنا، یک ســال قبل 
شرکت ســونی تخمین می زد در ســال مالی منتهی به مارس ۲01۹ 
میالدی 10 میلیون تلفن هوشــمند بفروشد. اما چند ماه بعد این رقم 
پیش بینی را به ۹ و مدتی پس از آن به ۷ میلیون دســتگاه کاهش داد.
این شرکت در ژانویه سال جاری نیز دوباره پیش بینی خود را بازبینی 
کرد و به ۶.5 میلیون دســتگاه رساند. در حقیقت سونی طی یک بازه 
1۲ ماهه فقط همین تعداد موبایل بارگیری کرده است.آخرین آمارهای 
فروش این شرکت بسیار پایین تر از ۴0 میلیون دستگاه موبایلی است 

که سونی در سال مالی ۲01۴ میالدی فروخت.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
همدان عنوان کرد:

جمع آوری ۷۱0 میلیون ریال 
کمک مردم همدان در پویش 

»بهار مهربانی«

 مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان 
گفت: مجموع کمک هــای نقدی و غیر نقدی مردم 
همدان برای یاری کودکان سیل زده در قالب پویش 

»بهار مهربانی« به ۷10 میلیون ریال رسید.
به گــزارش مهر، عاطفه زارعی پیــش با بیان اینکه 
نخســتین محموله هدایای مردم همــدان همراه با 
کاروان بهار مهربانی به اســتان لرســتان ارسال شد، 
اظهار کــرد: پویش »بهار مهربانی« با هدف توجه به 
کودکان سیل زده و کاستن از آالم آنان از سوی نهاد 

کتابخانه های کشور راه اندازی شد.
وی افزود: در این پویش اقشار مختلف مردم هدایای 
خود شامل کتاب، اقالم فرهنگی و اسباب بازی را به 
کتابخانه های سراسر استان همدان تحویل دادند تا به 

دست کودکان سیل زده برسد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان تصریح 
کــرد: مجموع کمک های نقــدی و غیر نقدی مردم 
همدان برای یاری کودکان سیل زده در قالب پویش 
بهار مهربانی به ۷10 میلیون ریال رسید.زارعی ادامه 
داد: ۷ هزار و ۴5۷ قطعه کتاب و اسباب بازی توسط 
مردم نوع دوســت اســتان همدان به کتابخانه های 

عمومی سراسر استان تحویل داده شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین 8 میلیون و ۲50 هزار 
ریال وجه نقد نیز به پویش بهار مهربانی هدیه شده 
اســت.مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان 
گفــت: ۴ هزار و ۶0 جلد کتــاب ویژه کودکان در 
این مدت گردآوری شده تا به دست کودکان سیل 
زده برسد.زارعی افزود: 3 هزار و 3۹۷ قطعه اسباب 
بازی و لوازم التحریر ویژه رده های مختلف سنی در 

قالب پویش بهار مهربانی جمع آوری شده است.
مدیــرکل کتابخانه هــای عمومی اســتان همدان 
ادامه داد: در میــان کمک های مردم به پویش بهار 
مهربانــی ۶۷۲ عدد انواع لبــاس، ظروف و لوازم 
بهداشتی نیز وجود دارد که مورد نیاز مردم آسیب 

دیده است.
زارعــی تأکید کــرد: کارکنان و پرســنل اداره کل 
کتابخانه های استان همدان نیز مبلغ ۶۲ میلیون ریال 

به همکاران خود در استان لرستان اهدا کردند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان تأکید 
کرد: کتابخانه های عمومی سراســر اســتان همدان 
همچنــان آماده دریافت هدایای مردم نوع دوســت 
استان همدان در قالب پویش بهار مهربانی و ارسال 

آن به مناطق سیل زده است.

»چمن های همدان« از دیروز تا امروز

 در گذشته محله های همدان به نام »چمن« خطاب می شدند که دارای 
کارکرد اجتماعی بوده و به تعبیری یک »میدان گاه اجتماعی« بودند. 

در گذشــته محله های همدان به نام »چمن« خطاب می شدند، به طوری 
که محوطه ها به شکل مستطیل، ذوزنقه، مربع و حتی بدون شکل هندسی 
وجود داشــت که همه کوچه های اصلی محله بدان منتهی می شوند. در 
این محوطه ها مسجد، حمام، چشــمه، زیارتگاه، سقاخانه و چند دکان 
مانند نانوایی، بقالی، عطاری و سبزی فروشی وجود داشت تا اهالی محل 
نیازهای خود را به راحتی تهیه کنند. درختان تنومند و کهنسال شاخصه 
بارز این محله ها بود که امروز تنها نشــانه هایی از آنها باقی مانده است.  
کارکرد اجتماعی این محالت برجسته تر از سایر شاخصه های آن است 

به شکلی که می توان آن را »میدان گاهی اجتماعی« نامید.
صبح ها، اول وقت کارگران ســاختمانی، بناها و یا کارگران کشاورزی 
منتظر می ماندند تا اگر مردم به خدمات آنها نیاز داشــتند، در دســترس 
باشند. در گوشــه دیگر نیز مستمندانی پیدا می شدند که منتظر دریافت 
کمک های نقدی و یا جنســی اهالی محل بودند، عصرها نیز »چمن« به 
محلی برای گفت وگو گفت و شــنود تبدیل می شد و گاهی هم میدان 
برای معرکه گیران، پهلوان ها و زنجیرپاره کن ها فراهم می شد تا همه جمع 

شوند نظاره گر آن باشند.
در برخی از این محله ها، عطاری یا پزشــکی سنتی هم حضور داشت، 
البته برخی از عطاری ها در یک محل در ســطح شهر معروف بودند، به 
عنوان مثال حکیم خانه معروف »سیدخســرو« در محوطه چمن »محله 
حاجی« قرار داشت. مســجد چمن نیز محل برگزاری مجالس ترحیم، 
نماز جماعــت و عزاداری محرم و صفر بود. به طوری که دســته های 
عــزاداری در روز عاشــورا از این مبدأ حرکت می کردنــد. امروزه نیز 
بســیاری از افراد حتی اگر در همان محله  قدیمی منزل نداشته باشند در 

محرم و صفر به محله پدری بازمی گردند.
 چشمه های اطراف چمن عالوه بر تامین آب آشامیدنی بسیاری از اهالی 
محل، جایی برای شست و شوی ظروف، لباس، قالی، گلیم و جاجیم و 
مانند آن بود.  معروف ترین چمن های همدان می توان به چمن »ورمزیار«، 
چمن »ُکَلپا«، چمن »کبابیان«، چمن »محله حاجی« چمن »چوپانان« اشاره 
کرد؛ برخی از آنها مانند چمن ورمزیار یا چوپانان در اثر خیابان کشی  به 

کلی از بین رفته و تنها بخشی از آنها باقی مانده است.
 چمن ورمزیار

»چم ورمزیار« در هنگام خیابان کشــی خیابان شریعتی کامل از بین رفته 
است، تقریبا می توان آن را بین چهارراه خواجه رشید و خیابان پاسداران 
ترسیم کرد. در گذشته طایفه ای از لران ورمزیاری در آنجا ساکن بودند. 

این محله از مختاران به ورمزیاران تبدیل شده است.
 چمن کلپا

»چمن کلپا« یکی از چمن هایی اســت که امــروز هم وجود دارد و بین 
خیابان های بوعلی، خیابان طالقانی و بلوار مدنی قرار گرفته است.

 چمن کبابیان
»چمن کبابیان« نیز یکی از معدود چمن های حفظ شــده است که امروز 
وجود دارد و بین خیابان شریعتی و بلوار خواجه رشید واقع شده است 
و از هر دو خیابان قابل دســترس است. مسجد، نانوایی و دکان های این 

چمن هنوز برقرار است.
 چمن محله حاجی

»چمن محله حاجی« نیز خوشــبختانه باقی مانده است. خیابان تختی، 
خیابان شــهدا و بلوار مفتح راه های دسترسی به این چمن قدیمی است 
که امروز حمام آن نیز به یک جاذبه گردشــگری بدل شده است. محله 

حاجی منسوب به حاج محمد اسماعیل اصفهانی)معتمد التجار( است.
 چمن چوپانان

»چمن چوپانان« تقریباً از بین رفته اســت و تنها مسجد و نانوایی  آن به 
جا مانده اســت. دسترسی این چمن از بلوار کاشانی است و مسجد آن 

در کنار بلوار مشخص است.
 رفتــه رفته با احداث خیابان هــا و میدان های جدید از اهمیت چمن ها 
کاسته شده و امروزه تنها آثاری از آنها پابرجاست و چنانچه این چمن ها 
دوباره احیا شــود می توان از آن به عنوان محلی برای رفع گرفتاری های 
مردم اســتفاده کرد و یا اینکه از این مکان هــای تاریخی به عنوان ابزار 

اهرمی در راه پیشبرد اهداف و مقاصد اجتماعی اقتصادی بهره گرفت.

■ حدیث:
امام صادق )ع(:

گشاده دستی ، زکات نیک بختی است ، و از خود گذشتگی ، ایجاب کننده 
نام بزرگواری .  
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■ دوبیتي:
جهان با این فراخی تنگت آیو مكن کاری که پا بر سنگت آیو  
تو وینی نامه ی خود ننگت آیو چو فردا نامه خوانان نامه خونند  

عکس روز

عكس: مهرداد حمزه حضور کاروان شادی و اهدای هدیه های اصحاب رسانه همدان به مردم پل دختر

باباطاهر

 عنوان فرودگاه مــردم همدان را آزار میدهد 
چرا که داشته ای دارند که ندارند . ای کاش مثل 
بسیاری از نداشــته هایمان در همدان  فرودگاه 

هم نداشتیم .
فرودگاه همدان با عنوانی بین المللی که گاه وبیگاه 
به خواب می رود در آخرین پرده از نابسامانی ها 
دچار تعطیلی های پراکنــده و راه اندازی  مجدد 
پروازهــای کیش و  تهران شــد  حاال این پایانه 
حمل و نقل با همان تک پرواز مشــهد دســت 

و پا میزند .
سالهاســت با این حال نا بســامان در فرودگاه 
همدان حتی اطمینان مردم به پروازهای فرودگاه 
به صفر رســیده اســت و آنهایی هم که گاهی 
گذرشــان به پروازهای فرودگاه می افتد ترجیح 
می دهند از این پایانه حمل و نقل قطع امید کنند 

و سراغ فرودگاه تهران بروند.
به دنبال لغــو پروازهای مســیر هوایی همدان 
- کیش، پروازهای مســیر همــدان - تهران و 
بالعکس نیز تعطیل شــد. این خبر ناخوش آیند  
که هر از گاهی تیتر رســانه های همدان میشود 
اینبار از ســوی روابط عمومی فرودگاه همدان 
اعالم شــد . خبری که به پیش بینی های رسانه 

ها مبنی بر فرودگاه تعطیل جامه عمل پوشاند 
این پــرواز که با هواپیمای ای.تــی.آر متعلق به 
شــرکت هواپیمایی ایران ایر انجام می شــد، به 
دلیل اســتقبال نکردن مسافران تعطیل شد.  این 
هواپیمــا از پنج پرواز در هفتــه، به ۲ پرواز در 
هفته کاهش یافت و حاال به صورت کامل تعطیل 

شده است.
بر اساس اعالم نظر فرودگاه نزدیک بودن همدان 

به تهران دلیل اصلی اســتقبال نکردن مسافران از 
این پرواز ارزیابی می شــود و بیشتر سفرها در 
این مســیر از طریق آزادراه صورت می گیرد اما 
جالب اینجاست خط پرواز مسیر طوالنی همدان 
کیش هم از همدان تــاب نیاورد و مهر تعطیلی 

خورد . 
گویا عنوان شــده اســت در 
صورتــی که تعداد مســافران 
این پــرواز به 30 تن برســد، 
پروازهــای این مســیر هوایی 
مجــدد برقرار می شــود، اما 
غاین حجم مســافر روزانه از 
همدان به تهران به چه ترتیب 
باید تامین شــود ؟ با قیمتهای 
بــال و اتالف زمــان در گیت 
های فــرودگاه آیا مــردم این 
راه ارتباطــی را انتخــاب می 
کنند ؟ یا دست به دامان جاده 
میشوند آیا  ادارات، شرکت ها 
و ســازمان ها به جای استفاده 
از خودرو شــخصی و مســیر 
روی  پروازهــا  بــه  ای  جاده 
خوش نشــان میدهنــد ؟ آیا 
راهکاردیگــری بــرای حیات 

فرودگاه و استمرار پروازها در همدان نیست .
به هر ترتیب در مقایســه با بلیط ۴0 هزار تومان 
همدان به تهران از مسیر جاده ای در برابر قیمت 
بلیت هواپیمای مسیر همدان - تهران به ازای هر 
نفر ۲ میلیون و 500 هزار ریال مردم انتخاب اول 
و آخرشــان حمل و نقل جاده ای خواهد بود . 

شواهد و مســتندات بیانگر آن 
است که در حال حاضر پرواز 
همدان - مشــهد در روزهای 
ســه شــنبه و جمعه توســط 
شرکت هواپیمایی قشم ایر تنها 
پرواز آســمان خلوت فرودگاه 

همدان است  
فرودگاه همدان که در ســطح 
بین الملــل بــا کد شناســایی 
O تعیین شــده توســط  I H H
ســازمان بین المللی هواپیمایی 
با  کشوری  شــناخته می شود 
منحصربه فرد  جایگاه  به  توجه 
مهم تریــن  از  یکــی  خــود 
به  فرودگاه های غرب کشــور 

شمار می رود.
از  یکــی  فــرودگاه  ایــن 
قدیمی تریــن فرودگاه های ایران با قدمتی حدود 
8 دهه اســت تا جایی که در سال 13۴5 شمسی 
پروژه ســاخت فرودگاه جدید کــه در حوالی  
فرودگاه قدیم واقع شــده بــود موردمطالعه قرار 
گرفت و در ســال 13۴۹ ســاخت این فرودگاه 
آغاز شــد و پــروژه در ســال 1351 اتمام و به  

بهره برداری رسید.
 فرودگاه همدان دارای مجوز مرز هوایی بوده 

فرودگاه همدان دارای مجــوز مرز هوایی بوده 
و یــک فرودگاه بین المللی اســت اما بااین حال 
از ظرفیت هــای ایــن فــرودگاه در راســتای 
تقویت زیرســاخت های حمل ونقل و توســعه 
سرمایه گذاری در استان کمتر استفاده شده است.

 تعطیلــی مســتمر پروازهــای این فــرودگاه 
مشــکالت جدی برای مســافران این مســیر 
به وجــود آورده که آخرین پــرده از تعطیلی 
پروازهــای این فــرودگاه مربوط بــه تعطیلی 
پرواز کیش و مشــهد است. تعطیلی پروازهای 
تکراری  به قدری  همــدان  بین المللی  فرودگاه 
شــده که دیگــر آن جذابیت خبــری که باید 
را نــدارد و هرگاه از تعطیلــی پرواز صحبت 

نیفتاده است. اتفاقی  می شود گویی هیچ 
گفتنی اســت، پیش از این پرواز همدان - کیش 
نیز به دلیل آنچه استقبال نکردن مسافران از این 
خط پروازی اعالم شــد، در تاریخ 1۷ فروردین 
13۹8 تعطیل شــده بود. گفتنی است، فرودگاه 
بین المللی همدان در پنج کیلومتری شمال شهر 
همدان قرار دارد و مجهز به سیســتم های کمک 

N است. D B V و  O R /D ME ناوبری 

 معــاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی 
همــدان اظهار کرد: مالک خانــه میرابیان به میراث 
فرهنگی مراجعه کرده و درخواســت کردیم تا نامه 
موافقت خــود را برای ثبت این اثر به میراث بدهد.
احمد ترابی با بیان اینکه مالک به دنبال تبدیل این بنا 
به خانه بوم گردی است بیان کرد: تا جایی که اطالع 

دارم، اکنون در داخل این بنا ساکن هستند.
به گزارش فارس وی بــه اقدامات میراث فرهنگی 
اشــاره کرد و افزود: اگر آنها موافقت خود را برای 
ثبت ملی اثر اعالم کننــد، به همراه میراث فرهنگی 
و مالک کار مرمت بنا انجام می شــود.معاون میراث 
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی همدان با بیان اینکه 
یک بنای قدیمی نیز در چهارراه شــریعتی با نصب 
داربســت و بنر رفع خطر شــده است تصریح کرد: 

این بنا رفع خطر شده تا طرح مرمتی آن تهیه شود.
وی ادامــه داد: مرمــت بنا باید از ســوی مالک آن 
صورت گیرد زیرا خانه هایــی که مالک خصوصی 
دارند باید از سوی خود آنها مرمت انجام شود.ترابی 

با اشــاره به اینکه طرح توسط میراث فرهنگی تهیه 
شــده و نظارت نیز بر عهده میراث فرهنگی اســت 
گفت: مالک باید بر اساس طرح اقدام به مرمت کند.

همدانی ها داشته ای دارند که ندارند

یک 
فرودگاه بین المللی 

و تنها یک پرواز  

مالک خانه میرابیان
 باید بر اساس طرح اقدام به مرمت کند


